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Moravskoslezský klub
chovatelů a přátel

leonbergerů

Moravskoslezský klub chovatelů a přátel leonbergerů
Prokopa Velikého 41
628 00 Brno
tel.: 544 217 549
web: http://www.leonbergerclub.info
Výbor MSKCHPL:
Předseda:
Místopředseda:
Hospodář:
Poradkyně chovu:
Jednatelka:

Adresa ČMKU:
Úřední hodiny:

Plemenná kniha:

Sekretariát, vedoucí
šampionáty
chovatelské stanice
rozhodčí, kluby

Ing. Zdeněk Svoboda, 285 22 Zruč nad Sázavou
Lomená 930, tel 327 532 278
Ing. Josef Zeman, 330 08 Zruč Senec,
Jedlová 357, tel: 602 260 375
Petr Novák, 360 01 Karlovy Vary,
Sedmidomky 76, tel: 602 425 871
Jana Kubová, 628 00 Brno,
Prokopa Velikého 41, tel: 544 217 549
Helena Pantůčková, 625 00 Brno,
Gruzínská 1, tel: 547 240 815
Jankovcova 53, blok C, 170 00 Praha 7
www.cmku.cz
úterý: 9.00 – 12.00 12.30 – 17.00
středa: 7.30 – 12.00 12.30 – 15.00
M. Truksová
truksova@cmku.cz
L.Pečená
pecena@cmku.cz
L. Hromádko
hromadko@cmku.cz
I. Jarošová
cmku@cmku.cz
L. Fairajslová
fairajslova@cmku.cz
I. Leová
leova@cmku.cz
Ing. K.Fialová
fialova@cmku.cz

234 602 273
234 602 273
234 602 273
234 602 275
234 602 277
234 602 276
234 602 274

Adresa pro zasílání snímků dysplazie kyčelních kloubů:
MVDr. Marek Pepřík, Osvobození 294, 747 57 Slavkov, tel. 602 538 724
Na tuto adresu je nutno bezprostředně po zrentgenování zaslat snímek a částku
450, Kč za vyhodnocení snímku a odeslání výsledku. Bez zaplacení nebude
vyhodnocení DKK provedeno
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Vážení přátelé, členové MSKCHPL ,
Druhé číslo Zpravodaje r. 2010 Vám přináší náměty na schůzi našeho
klubu, která se bude konat v rámci 33. Klubového setkání, po Klubové výstavě.
Pokud vám není klubové dění lhostejné, prosíme Vás o účast.
Jarní Klubová výstava proběhla sice za ne příliš bezvadného počasí,
ale účastníků bylo hodně., moc si toho vážíme. O výstavě podrobněji
informuje samostatný článek.
A u výstav ještě zůstaneme: Výstavní sezóna je zřejmě vlivem krize
letos poněkud z hlediska účasti slabší, ale stále pokračuje. Bohužel se opakují
vždy stejné chyby při vystavování, a to nejen u začátečníků. Připomínky tedy
jen ve zkratce: Předvedení psa je umění vystavovatele zakrýt drobnější
nedostatky a naopak zviditelnit přednosti svého psa. Vyhrává tedy pes, který
vykazuje nejméně nedostatků, nejvíce se blíží k představě rozhodčího o
leonbergerovi ve standardu a ještě zaujme svou osobitostí. Jak na to? Učení
začíná již od štěněte. Základem je socializace, kdy se už malé štěně nechá
osahávat od cizích lidí, nechá si prohlédnout zuby, seznamuje se s cizím
prostředím, zvuky, zvířaty. Dalším krokem jsou základní povely, kterým
rozumí. Vystavování lze leonbergera snadno naučit, ale zpočátku je každodenní
trénink nutný. Stačí jen deset minut. Běžíme, stůj – postoj, srovnat nohy, ukaž
zuby, nechat se osahat od cizího člověka. Ve výstavním kruhu si pak všímáme
stále svého psa a nenecháme ho dělat si, co chce. Některým jedincům to jde
snadno a rádi se vystavují, s jinými to chce více trpělivosti. Stává se, že díky
trpělivosti a péči majitele se i z nevýrazného štěněte vyklube šampión.
Výbor klubu již po několikáté nabízí instruktáž o přípravě psa na
výstavu, způsobu vystavování a také toho, jak psa základům vystavování
naučit. Tato instruktáž se bude konat v případě dobrého počasí v neděli, tj. 12.
září v Zubří na hřišti od 9,30 hod. Přihlásit se můžete kdykoliv v pátek nebo v
sobotu u ředitelky výstavy J.Zemanové. Instruktáž bude provádět J.Zeman s
Aronem.
Přejeme krásné prázdniny a dovolené se svými leonky, mnoho
úspěchů a hlavně hodně
zdraví pro ty dvou i čtyřnohé
členy našeho klubu.

Výbor MSKCHPL

4

Přehled krytí a vrhů
Chov. stanice

Z Hostovické tvrze
FRAM Ensson Bohemia
NATALLY Lesní lom
Matka
8.1.2010
Datum narození
3
Narozeno

Chovatel

Otec

I.krytí

Psů

3

Kozlík Otakar
6.11.2009

II.krytí
Vrh

A

Odchováno

3

Fen

0
Jurášek Marek

Chovatel

Otec

Leon od Lamberka
MAJANS ZEUS the star of
North

I.krytí

17.12.2009

Matka

BORA Familia Magna

II.krytí

19.12.2009

Chov. stanice

Datum narození
Narozeno
Psů

17.2.2010

Vrh

11
4

Odchováno
Fen

Chovatel

Otec

Nemilská tvrz
PRINZ POLDI v. Roßbach

Matka
Datum narození
Narozeno
Psů

GINA Z. Bora z Milotiček
18.3.2010
6
3

II.krytí
Vrh
Odchováno
Fen

Chov. stanice

I.krytí

Facies Nigra
LEX Lesní lom
ANNIE ROSE Facies Nigra
Matka
24.3.2010
Datum narození
2
Narozeno
0
Psů

Chovatel
I.krytí

Chovatel

Otec

Galaxy Oss
JÖKULL Löwe von Walhall

Matka

BONNIE B. Bora z Milotiček

II.krytí

Chov. stanice
Otec

Chov. stanice

Datum narození
Narozeno
Psů

27.3.2010
9
4

II.krytí
Vrh
Odchováno
Fen

I.krytí

6
2
Hrdlovičová
Zuzana
17.1.2010
A
6
3
Dujíčková
Erika MUDr
19.1.2010
B
1
1
Mrázová
Martina
26.1.2010

Vrh

C

Odchováno

9
5

Fen

5

A

Chov. stanice

Z Vysokova

Chovatel

Otec

FRAM Ensson Bohemia

I.krytí

Matka

NATÁLKA Lesní lom

II.krytí

Datum narození
Narozeno

Vrh

Fena štěňata vstřebala

Matka
Datum narození
Narozeno
Psů

Chov. stanice
Otec
Matka

28.1.2010
B

Odchováno

Psů
Chov. stanice
Otec

Gintarová Petra

Fen

Cool Lady
Chovatel
BUGSY ROY Arcondia
I.krytí
KAYRA FLORENCIE Zařické
údolí
II.krytí
1.4.2010
8
1

Vrh
Odchováno
Fen

Familia Magna
BARNEY B. Bora z Milotiček
AIKA z Nekudova dvorce

I.krytí
II.krytí

A
6
5
Marada Josef
MUDr
4.2.2010
5.2.2010

Vrh

C

Narozeno

5

Odchováno

Psů

1

Fen

5
4

Datum narození

6.4.2010

Chovatel

Salátová Jiřina
29.1.2010

Chov. stanice

Husarka z Milotiček

Chovatel

Otec

Rosaceae AMARANTUS

I.krytí

ALMA B. Bora z Milotiček
7.4.2010
Datum narození
3 mrtvá štěňata
Narozeno

II.krytí

Psů

Fen

Matka

Vrh

Lukeš Jaroslav
6.2.2010
A

Odchováno

Chov. stanice

Z Paskovského panství

Chovatel

Batková
Markéta

Otec

ORION Lesní lom

I.krytí

19.2.2010

Matka

APOLENKA Žluté srdce

II.krytí

Datum narození
Narozeno
Psů

22.4.2010
10
1

Vrh

C

Odchováno

2
1

Fen

6

Chov. stanice

Z Medového vrchu

Chovatel

Pavlosková
Denisa

Otec

LEX Lesní lom
FIONA Löwe von
Blumengarten

I.krytí

22.2.2010

II.krytí

26.2.2010

Matka
Datum narození
Narozeno

A

Vrh

Štěňata narozena císařským
řezem mrtvá

Psů

Odchováno
Fen

Chov. stanice

Me Dojet

Chovatel

Wimer Jiří

Otec

BENJI z Osoblažského lesa

I.krytí

17.3.2010

Matka

ARIA von Benštejn

II.krytí

Datum narození

18.5.2010

Vrh

8

Narozeno

F

Odchováno

Psů

Fen

Chov. stanice

Vanika vom Bauernhof

Chovatel

Vaňková Hana

Otec

ZODIAK v. Löwengarten

I.krytí

5.4.2010

Matka

ARIN Albron Elenia

II.krytí

Datum narození
Narozeno

5.6.2010

Vrh

7

C

Odchováno

Psů

Fen

Smejkal David

Chov. stanice

Golden Bohemica

Chovatel

Otec

Rosaceen ELEOCHARIS

I.krytí

4.5.2010

Matka

ALMA Lony z Vyšehořovic

II.krytí

6.5.2010

Datum narození

fena nezabřezla

Vrh

Narozeno

Odchováno

Psů

Fen

Chov. stanice
Otec
Matka

Husarka z Milotiček
DUVASGARDENS
Perfekt Puzzel
HUSARKA C.
Bora z Milotiček

Chovatel
I.krytí

C

Lukeš Jaroslav
20.5.2010

II.krytí

Datum narození

Vrh

Narozeno

Odchováno

Psů

Fen
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A

Chovatel

Otec

Lesní lom
GAINSBOROUGH
von Equitania

Matka

KATY Lesní lom

II.krytí

Chov. stanice

I.krytí

Datum narození

Vrh

Narozeno

Odchováno

Psů

Fen

Kubová Jana
1.6.2010
P

Zprávy výboru
Vážení přátelé, vážení členové
Blíží se termín našeho podzimního setkání, podzimní výstavy a také
členské schůze. Náš klub má členskou schůzi každý rok. Někdy je to pro
řadového člena vcelku nudná záležitost, a proto také účast nebývá nijak vysoká.
Vše nasvědčuje, že na této naší letošní schůzi nuda nebude. Budou probírány
pozměňovací návrhy našich klubových dokumentů od několika členů i od výboru
samotného, které by mohly dost výrazným způsobem změnit chod a směřování
MSKCHPL do budoucna. Dále bude probírána již v pořadí třetí žádost o přijetí do
našeho klubu od sl. J.Šmrhové. Je předpoklad, že i diskuze letos nebude nudná.
Takže vážení přátelé, zvažte, zda právě váš hlas by nemohl být tím, který
rozhodne. Pokud se nemůžete zúčastnit a přesto byste chtěli, aby váš hlas byl na
členské schůzi byl započítán, můžete zplnomocnit kteréhokoli člena MSKCHPL.
Váš podpis na plné moci musí být ověřen.
Program řádné členské schůze konané dne 11.9.2010 v Zubří:
1.
Zahájení
2.
Schválení jednacího řádu
3.
Volba předsedajícího, skrutátora, zapisovatele a ověřovatele
zápisu
4.
Projednání a schvalování zprávy o činnosti klubu za uplynulé
období a plán činnosti na budoucí období
5.
Projednání a schvalování zprávy o hospodaření za uplynulý rok a
plán hospodaření na letošní rok
6.
Projednání a schvalování návrhů na úpravy klubových normativů
7.
Projednání dopisu J.Šmrhové ze dne 31.5.2010 se žádostí o
přezkoumání zamítavého rozhodnutí výboru k přijetí za člena.
8.
Volba revizora
9.
Diskuze
10.
Schvalování usnesení
11.
Závěr
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Návrhy změn klubových normativů:
Výboru došly, od několika členů, návrhy na pozměnění či doplnění některých
ustanovení klubových normativů. Výbor sám je jeden z předkladatelů některých
navrhovaných změn. Návrhy se týkají následujících článků:
Stanovy:
Článek č.5 – práva člena klubu
Článek č.14. Závěrečná ustanovení
Článek č.3 – Členství v klubu, odstavec 4
Článek č.4 – Ukončení členství, odstavce 2 a 3
Článek č.8 – Členská schůze, odstavce 2 a 3.2
Zápisní řád:
IV. Chovní jedinci
VI. Krycí list
VII. Krytí
VIII. Vrh
X. Zápisy štěňat do plemenné knihy
Ceník poplatků a příspěvků
Bod č. 5
Kárný (disciplinární) řád MSKCHPL
Návrhy změn se týkají celého řádu
Směrnice pro bonitaci
Bod č,5
Ostatní návrhy, které v normativech nejsou řešeny:
Zřízení regionálních poradců chovu
Zvýšení počtu členů výboru na 7
Vážení členové, jedná se o větší rozsah navrhovaných změn. Výbor
pečlivě zvažoval jakou formou jednak v rámci objektivity, ale také v souladu
s úsporami na výdejové stránce klubu vám, členům, navrhované změny předloží.
Rozhodli jsme netisknout ke Zpravodaji navrhované změny. Na téměř všechny
členy máme emailové spojení. A na zbylé je snad v krátké době obdržíme. Potom,
ale nejpozději do 31.7.2010 obdržíte navrhované změny v kompletní podobě
elektronickou poštou. Pokud tedy do tohoto data návrhy změn neobdržíte, prosíme
vás o urgenci toho, že jste příslušné dokumenty neobdrželi a my to zkusíme ještě
jednou, či vám je pošleme v papírové podobě na vaši adresu.
Někteří předkladatelé pozměňovacích návrhů nás žádali o zveřejnění úvodního
slova či komentáře k návrhům. Výbor je toho názoru, že v rámci objektivity a
nezaujatosti je třeba vám předložit pouze znění navrhovaných změn bez
komentáře a také bez jména předkladatele toho či onoho návrhu. Každý člen si
základní názor jistě udělá sám ze samotného textu a v té době nebude ovlivněn ani
jménem předkladatele, ale ani jednostranným výkladem. Zejména se také
nezaujatě rozhodne, zda se schůze zúčastní, či nikoli a to je jedno ze základních
práv člena. Na členské schůzi dostane každý předkladatel dostatek času na to, aby
si svůj návrh mohl před hlasováním zdůvodnil před těmi členy, kteří se o tyto
změny zajímají a chtějí o nich jednat a hlasovat.
9

Omluva redakce Zpravodaje

.

Chybička se vloudila. Moc se omlouváme, ale v minulém čísle jsme
zveřejňovali seznam dárců, kteří přispěli na pomoc postižené polské rodině,
chovající leonbergery a kterým vyhořel dům. Nedopatřením nám vypadlo
jméno jednoho dárce. Tím je paní Jarmila Benáková. Konečná suma souhlasila,
jen při překopírování seznamu do Zpravodaje nám to nějak nevyšlo.

N
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Souhlas s kritikou.
Po skončení výstavy v Zubří letos v květnu bylo ještě na programu
předávání cen z celoroční klubové soutěže. Byla chyba, že jsme předávali
poháry bez toho, aby se prezentoval s přebírajícím majitelem i leonberger
alespoň ti, kteří byli v Zubří přítomni. Jedná se o roční výsledky, tedy o
dlouhodobé výstavní úspěchy a těch by si měl klub obzvláště vážit a důstojně
tyto nejlepší odměnit. Bereme si ponaučení pro příště a na svoji omluvu
můžeme uvést jen ono nepřející počasí, které nás nutilo nezdržovat průběh
akce.

Zubří – výstava ve zkratce
Dne 8.5. se konala opět v Zubří u Nového města na Moravě Klubová
výstava se zadáváním titulu Klubový vítěz. Celkem bylo přihlášeno 82
leonbergerů. Počasí nám sice nebylo příliš nakloněno, ale vidět v Zubří opět
tolik leonků pohromadě byl velmi pěkný pocit pro každého účastníka.
Pan rozhodčí Václavík je sice přísným posuzovatelem, ale našim psům
opravdu rozumí. Ke každému posouzenému jedinci dodal přesný ústní i
písemný výklad, čímž zdůvodnil své rozhodnutí. Vzhledem k počasí se
nekonalo odpolední finále, ale ocenění byli odměňováni ihned ve svých třídách
překrásnými poháry.
V letošním roce byla velmi úspěšnou vystavovatelkou členka našeho
klubu paní A. Szkáczová z Maďarska. Klubovým vítězem se stal slovenský
Nando Junior Leo vom Jerichower Land . Ve fenách pak obdržela titul
Klubový vítěz a zároveň BOB Celesta Najmurská cesta. Po celoročním
soutěžení byli odměněni vítězové Klubové soutěže. Musíme pochválit i naše
děti, které si skvěle vedly při soutěžích Mladý vystavovatel a Dítě a pes.
Nakonec již tradičně se konala bonitace, kterou vedl opět pan Václavík.
Viděli jsme spoustu pěkných psů. Kompletní výsledky z této výstavy
naleznete na našich webových stránkách a zkrácené ve Zpravodaji.
Blahopřejeme všem oceněným psům a těšíme se na další Klubovou výstavu na
podzim v Zubří, tentokrát bez zadávání titulu Klubový vítěz.
J.Zemanová
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MVP Opole 25. 4. 2010
Poprvé jsme vyrazili na výstavu do Polska, resp. vyrazila jsem jen já a
Drobek (Fram Ensson
Bohemia). Přiznám se,
že jsem měla trochu
obavu, jak budu
výstaviště hledat, ale
spoléhala jsem na to, že
vždy potkám nějaké to
auto se psy, tak prostě
pojedu za ním…
Vyjížděli jsme
s dostatečným časovým
předstihem a cesta byla
naprosto pohodová. Jak
to ale bývá, nic netrvá
věčně, takže za
Klotskem jsme narazili
na menší zpestření – opravu silnice. Tedy přesněji, silnice tam byla cca 20 km
v kvalitě tankodromu, který byl ovšem již v opravě. Takže každou chvíli byl
jeden pruh uzavřený a druhý opatřený semaforem. Pak jsme zase pár km jeli a
znovu semafor. No těch blikavých příšer tam bylo dobře deset! Přiznávám, že
se spatřením každé téhle další technické vymoženosti, se mi chtělo začít úpět.
Ale zvládli jsme i to. Pravda, kdybychom jeli na čas, neměli bychom šanci.
Tento krátký úsek zabral skoro hodinu.
Zbytek cesty byl bez dalších problémů, takže jsme krásně dojeli do
Opole. Vjela jsem do
města a div si oči
nevykoukala po nějaké
ceduli s výstavou psů.
Zahlédla jsem jednu asi
o velikosti papíru A4,
tak jsem rychle podle ní
na první křižovatce
odbočila, ale tím to
skončilo. Dál nic,
koukala jsem poctivě,
ale asi to nestačilo.
Takže se smrtí v očích,
jsem jela ani nevím
podle čeho. Když už
jsem začínala být trochu nervózní, zahlédla jsem auto se psy. Jindy jich jsou
všude desítky a tentokrát nikde nic, až tohle. No nebudu líčit moji nervozitu,
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nakonec jsem k výstavišti dorazila. Parkování bylo přímo za plotem výstaviště,
pravda 7 eur mi nepřišlo zrovna málo, ale jsme zvyklí z Brna na leccos, takže
jsem s úsměvem zaplatila. Vstup do areálu byl od auta jen kousek, tak jsem na
rozdíl právě od takového Brna nebyla ani příliš uřícená, když jsem s plnou
polní výstavní dorazila ke kruhu.
Bez nadsázky jsem byla nadšená! Kruhy na trávě, kolem dost stromů
pro sezení ve stínu. Moře místa pro vystavovatele i kruhy veliké. Jedním
slovem ideální výstavní prostor! Protože jsme měli stále časovou rezervu, tak
jsem si mohla v klidu tu pohodu užít. Drobek se nechával obdivovat
kolemjdoucími a já sledovala konkurenci. Někteří od pohledu mladí, byli již ve
svém věku pořádně narostlá zvířata. Nejvíce mě ale zaujal dospělý samec,
kterého jsem se zájmem okukovala pěknou dobu – silná kostra, dobrá výška,
samčí hlava, správně nesený ocas, maska, no fešák. Jak to bývá, tak právě on
byl naším konkurentem. A bohužel můj názor na něj asi sdílela i paní rozhodčí
Magdalena Kozlowska, protože pes vyhrál. Protože v Polsku se res. CAC
nezadává, dostali jsme pouze V2. Trochu nám ale spravil chuť res. CACIB,
kterého Drobek za chvíli vyběhal.
Určitě záleží na počasí, to naše bylo přímo ideální – sluníčko, teplo
(na psy až moc). Kdyby pršelo, tak asi tak nadšená nejsem, ale tentokrát jsme si
to moc užili. Takže Opole mohu jen doporučit!
Soňa Špičáková
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Proč napsat příspěvek do zpravodaje
Nevím, jak vy, ale já se na každé číslo zpravodaje vždy těším. Pokaždé
jsem zvědavá, co nového, zajímavého nebo i známého si přečtu. Ale poslední
dobou jsem skoro vždy zklamaná, když si pod většinou článků přečtu:
„převzato z internetu“, „z odborné literatury“,… Ne že by tyto články nebyly
zajímavé, to určitě ne! Ale jsou příliš neleoní, s leony mají společné jen obecně
psí téma.
Tím ovšem narážíme na to, co redakce píše v každém čísle –
přispívejte! Mnozí z vás možná ani ten malý redakční dodatek a prosbu nečtou,
ale zkusme se zamyslet. MSKCHPL má cca 150 členů, kdyby každý člen
napsal jediný příspěvek za rok, nevěděla by redakce, kde vzít na tisk
zpravodajů papír. Bylo by to dobrých 40 příspěvků na číslo. Umíte si to
představit? Otevřete zpravodaj a tam to začne, jeden příběh, zkušenost,
vyprávění, … za druhým a zpravodaj by měl možná i 100 stránek. Jestli vám to
připadá jako utopie, tak zbytečně. Opravdu by stačil jediný příspěvek každého
z nás a měli bychom počteníčko jedna báseň! Nedostatkem času to není, každý
má někdy volných pár desítek minut. Spíš většina z vás má dojem, že oni
nemají, co napsat. Ale to není pravda! Zkusím dát pár tipů, protože mnohdy je
pro ostatní zajímavé to, co vás ani nenapadne.
Byli jste se svým leonem na zajímavém místě (ZOO, restaurace, hrad,
…)? Podělte se, někoho třeba ani nenapadne, kam pustí psa natož naše obříky.
Máte za sebou zkušenost od veterináře, ať dobrou nebo bohužel špatnou?
Věřte, že spousta z nás se zajímá o to, jak probíhalo vyšetření DKK, jak se řeší
psí úraz (tržná rána, zlomenina,…). Nebo jste dokonce zažili onu šílenou
příhodu, kterou je torze žaludku? Například toto, by zajímalo snad každého!
Strašák je vždy menší, když o něm něco víme. Máte za sebou první výstavu
nebo klubový sraz? Napište své dojmy, staří kluboví mazáci si již ani neumí
vybavit, jaké to bylo „poprvé“. Učili jste svého leona tahat sáně, vozík,… nebo
děláte agility či coursing případně zkoušíte poslušnost či canisterapii? To vše je
pro ostatní nové a zajímavé, byť pro vás je to všední. Nepodařila se vám
výchova dorostence tak, jak byste si představovali? Vím, tím se nikdo chlubit
nechce, ale takových je mnoho! Jen se o to nikdo nechce podělit, přitom
spřízněná duše tolik pomůže. Tvořili jste své www stránky? Do toho se spousta
majitelů také nepustí proto, že netuší, jak to může být snadné. Námětů na
článek je nepřeberně, nebudu tu jejich vypisováním zbytečně zabírat další
místo. Když se chvíli sami zamyslíte, určitě vás začne napadat spousta věcí,
která by jiné zajímala. Jestliže opravdu nemáte žádný nápad, napište, co vás
zajímá! Třeba o tom ví někdo jiný a vy mu dáte tip, co má do zpravodaje pro
nás ostatní napsat.
Až vám po pár příštích číslech začne kromě spojení: „převzato
z internetu“, „z odborné literatury“,… jít na nervy i poznámka „autor Soňa
Špičáková“, tak sedněte a napište pár slov, ať je NÁŠ zpravodaj konečně nabitý
informacemi přímo od leonů. Věřte mi, každý má co napsat!
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Soňa Špičáková

Poznámka redakce
Jsme rádi, že tím neustálým upozorňováním na to, že nemáme co
dávat do Zpravodaje, se něco pohnulo. Děkujeme Soně, jednak za příspěvky
(ještě nám něco zbylo na příště), ale apelujeme dále na ostatní. To, zda vás
čtení zpravodaje bude bavit málo či hodně, nejméně z poloviny závisí na vás.

Dítě a pes
Je krásné, jak děti přirozeně důvěřují zvířatům, jak rády hladí psy a
hrají si s nimi. Jen na rodičích však záleží, aby se tato radost a přirozená láska
ke zvířatům nezvrhla v opak. Rodiče musí dítěti poskytnout potřebné základní
znalosti a vědomosti a naučit ho jak správně zacházet se psy. Možnosti chovu
zvířat v obytných silech našich městských aglomerací jsou velmi omezené, a
proto mají děti mnohem méně možností získat v běžném kontaktu zkušenosti v
zacházení s různými domácími zvířaty. Rozhodneme li se v takovém případě
pořídit dítěti psa, je třeba promyslet si nejdříve několik podrobností. Příprava
dítěte
Dítěti je třeba umožnit kontakt se psy již od útlého věku, aby nezačalo
kopírovat bezdůvodný strach před psy od některých svých kamarádů, nebo aby
je nezačalo bezdůvodně odmítat. Následkem nedostatku zkušeností ve styku se
psy by se později mohlo vylekat. Povahu psa a správné chování při kontaktu s
ním je třeba dítěti názorným způsobem vysvětlovat úměrně jeho věku již velmi
brzy. Realistický postoj je třeba dítěti vštípit také při sledování některých
televizních seriálů nebo filmů, při nichž podávají psi očividně zcela
nepravděpodobné výkony, protože dítě nedokáže zatím dostatečně dobře odlišit
fikci od skutečnosti a zkušenosti z takových filmů by v něm mohly vyvolat
zcela nereálná očekávání a dojmy.
Důležité je dítě včas naučit, že pes dokáže vyjadřovat určitými projevy
chování svoji radost, příchylnost i odmítání. Vrtí li pes ocasem a pokouší se
nám olíznout ruku, nepokrytě nám ukazuje svoji sympatii a můžeme se k němu
bez obav přiblížit. Pokud na nás naopak zavrčí, zježí li se mu srst na hřbetě,
nebo dokonce blýskne zuby, není nám přátelsky naladěn a je třeba jednat
opatrně. V takovém případě je rozumné se vzdálit, ale vzdalovat se pomalu,
protože bezhlavý útěk působí na psa jako podnět povzbuzující jeho lovecké
pudy. Nebezpečné je psa rušit při krmení, nebo se mu dokonce pokoušet vzít
potravu. Opatrnost je na místě také u fen se štěňaty. Ty mají o svá štěňata
strach, a proto je mohou bránit i v situacích, kdy by jindy zůstávaly naprosto
klidné. Dítěti je také třeba vysvětlit, že pes rozhodně není hračka, ale živá
bytost, jež cítí stejně intenzivně bolest jako člověk, a že stejně jako člověk má
právo na své nálady, sympatie a rozhodně někdy potřebuje svůj nikým
nerušený klid.
Děti často spontánně vysloví přání mít vlastního psa, zvláště pokud
vidí roztomilé štěňátko. Jenže děti nemají ani zdaleka správné představy o tom,
jak velké nároky klade péče o psa na jeho majitele, a proto by rodiče rozhodně
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neměli rychle podlehnout dětským tužbám a koupit dětem psa. Namísto toho
mohou rodiče svým ratolestem umožnit častější kontakt s některým psem v
okolí, nebo dítěti dovolit, aby se u některého rodinného přítele důkladně
seznámily s tím, co vlastně péče o psa znamená. Dítě se tak seznámí s povahou
a potřebami psa,
naučí se, co pes
potřebuje a kolik
času vlastně
taková péče o psa
zabírá. V
takovém případě
se také rychle
projeví, zda šlo u
dítěte jen o
okamžitý nápad,
nebo zda je jeho
láska ke psům
trvalejší povahy.
Rozhodujícím měřítkem je věk dítěte. Děti nemůžeme nechat
samostatně zacházet se psy příliš brzy. Děti samozřejmě nejsou schopny se o
psa postarat ve všech situacích, což platí zvláště o molossech, kteří vynikají
mimořádnou silou a sebevědomou povahou. Stejně nezodpovědné je ponechat
dítě se psem bez dozoru. Tvrzení: "Náš pes dá na naše dítě pozor," je naprosto
nesmyslné, protože pes neuznává dítě jako autoritu a namísto poslušnosti se
bude více řídit vlastními pudy a instinkty.
Pohyb psů budí velkou pozornost i u kojenců, a proto bychom měli
právě je nechat pod dohledem rodičů pozorovat psa a dovolit jim, aby se psa
dotýkali a aby se s
ním seznámili co
nejblíže.
Starší děti
mohou pomáhat při
péči o psa a občas si
mohou se psy také
hrát. Tato krátká
setkání jsou pro děti
velmi poučná a
současně v nich
zanechávají hluboké
dojmy a dokážou
rozhodující měrou
ovlivnit pozdější
přístup dítěte ke psům.
Děti ve věku od 7 let jsou již natolik chápavé, že jsou schopny
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pochopit, kolik péče musí člověk psovi věnovat, aby nestrádal. Proto můžeme
dítě nechat, aby se větší měrou podílelo na péči o psa. S menšími plemeny
můžeme již začít jednodušší cviky poslušnosti i pod vedením dítěte, aby pes
pochopil, že se musí podřídit také
dítěti, ale u molossů je něco
takového samozřejmě iluzí.
Molossové dokážou být k dětem v
tomto věku velmi ohleduplní a
tolerantní, ale ani v nejmenším
nemůžeme očekávat, že by dítě
respektovali jako rovnocenného
nebo dokonce nadřazeného
partnera. Dítě přesto může převzít
některé povinnosti v péči o psa,
třebaže tento přechod musí být
velmi pozvolný, abychom dítě
neodradili příliš velkými
požadavky. Proto nejdříve všechno
předvádíme, pak děláme s dítětem
a rozhodně nešetříme chválou.
Mladiství se mohou o psa
starat již poměrně samostatně. I
zde je však třeba u molossů
přihlédnout k jejich velikosti a
povahovým vlastnostem
dorůstající mládenec si s větším psem rozhodně poradí lépe, než dívka, pro
kterou bude pravděpodobně jednodušší zvládat fenku některého z menších
plemen.
Výhody psa:
Činnosti
se psem poskytují
dítěti různé
důležité
zkušenosti. Dítě,
které se pomáhá
starat o psa, má
své povinnosti a
odpovědnost a
vychovává se také
k ohleduplnosti a
pochopení.
Pes však
může dítěti přinést
ještě mnohem víc. Plaché a křečovité děti se v blízkosti svého psa a při hře s
ním uvolní, zábrany padají a pes probouzí v dítěti pocit bezpečí. Skotačení se
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psem i klidné hlazení psů uklidňuje také velmi neklidné děti. Procházky, které
lékař předepsal, začnou dítě se psem bavit podstatně víc a přestanou být
protivnou povinností.
Na čem záleží při koupi psa
Jedině fyzicky a psychicky zdravý pes je zárukou toho, že má
dostatečně pevně zakořeněný vrozený kodex chování, který mu brání poranit
slabšího jedince stejného živočišného druhu. U psychicky nemocných psů
naproti tomu vzniká také nebezpečí, že mohou napadnout.
Bez problémů je koupě štěněte, které vyrůstá v sociálním prostředí, v
němž je pro zvíře samozřejmé, že do něj patří i děti. Při koupi štěněte je zvláště
důležité, aby pocházelo od chovatele, který se zabývá svými štěňaty
mimořádně intenzivně právě v době vtiskování tedy v období od tří do sedmi
týdnů věku. Štěňata, jež pocházejí z nevyhovujícího prostředí, nemají vtisknutý
dostatečně pevný vztah k člověku, bývají bojácná a často mají problémy s
navázáním správného vztahu s člověkem. Podle dalších povahových vlastností
se takový nedostatek sociálního kontaktu v útlém věku štěněte později
projevuje bojácností a plachostí, nebo naopak agresivitou pramenící ovšem ze
strachu.
Psa bychom si měli kupovat v útlém věku v naší zemi mohou štěňata
opouštět rodnou smečku po skončení sedmého týdne, a máme li o štěně
opravdu zájem, neměli bychom otálet o mnoho déle. Štěně v tomto věku je v
období socializace, hladce se sžívá s novým prostředím a vytváří si ke své nové
"smečce" pevný vztah na celý život. Období socializace je ukončeno ve
dvanáctém až čtrnáctém týdnu a začleněni mladého psa do nového prostředí je
s věkem poněkud obtížnější.
Rozhodneme li se pro koupi staršího psa, měl by být zvyklý na
kontakt s dětmi. Starší pes si jen obtížně zvyká na nové prostředí a jeho
výchova je pak samozřejmě obtížnější.
Při úzkém kontaktu dítěte se psem bychom měli dbát především na
následující aspekty tohoto soužití:
Psa je třeba podle pokynů zvěrolékaře pravidelně očkovat a odčervovat.
Je nutné pečlivě dbát na odstraňování vnějších parazitů. Po ošetření zvířete
přípravkem proti vnějším parazitům je vhodnější na čas zamezit úzkému
kontaktu dítěte se psem, protože jde často o látky, jež mohou být zdraví
škodlivé U psa dbát na příznaky onemocnění (například hubnutí, problémy s
pohybem, změny chování a pod.) a v případě potřeby vyhledat pomoc
zvěrolékaře
Dbát na dostatečnou hygienu
Po příchodu novorozence do domu se může pes cítit náhle ustrkován,
protože má pocit, že se najednou veškerá pozornost věnuje dítěti, kterého může
začít chápat jako vetřelce. Proto bychom i v době, kdy do naší domácnosti
přichází nové miminko, měli psovi dostatečně věnovat, aby pochopil, že dítě
není vetřelcem, ale novým členem rodiny, a měli bychom psovi umožnit, aby
se s děckem seznámil.
Molossové se vzhledem ke své velikosti obecně dožívají kratšího věku
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nezřídka umírají již ve věku sedmi až devíti let. Proto jednoho dne přijde
okamžik, kdy je psa třeba uspat, abychom mu ukrátili dlouhé a bolestné čekání
na smrt. To je samozřejmě velmi bolestné i pro dítě a rodiče by měli dítěti
pomoci tuto bolest překonat. Někdy bývá rozumné, když zvěrolékař děcku
názorně a s citem vysvětlí, proč už je pro psa euthanazie vysvobozením.
Nejlepším lékem na takovou bolest však bývá jednoznačně nové klubíčko srsti
se studeným čumáčkem a důvěřivýma očima.
( Podle zahraničních pramenů. )

Pro všechny pejskaře,
také vás štvou psí hromádky lemující každé cesty i trávníky? Mě taky,
v zásadě proto, že každý zdůrazní, po velkém psu je obří exkrement a tedy
nutno uklízet, zatímco po malém psu jako by se nic uklízet nemuselo. Již delší
dobu používám a na vodítku mám připevněno nylonové pouzdro na cca 30
igelitových pytlíků, tak akorát na naše maxipejsky. Docela levné pouzdra
a náhradní balení igelitových pytlíků mají na www.spokojenýpes, můžete
zároveň objednat pro své miláčky nějakou tu laskominku, mají lepší ceny než
v obchodech. Zároveň vás musím upozornit, že nylonová pouzdra mají tenké
poutko a lehce se na procházce ztratí.
Jaromíra Bérová

Klubová výstava v Zubří
Keď som pred rokom po KV a SV Jedovnice čítala príspevok Soni
Špičákovej, majiteľky Frama Ensson Bohemia, o jej výstavnom dobrodružstve
s 5 mesačnou dcérkou, napadlo mi, že niečo podobné môžeme na tohtoročnej
jarnej klubovej výstave zažiť aj my, keďže v novembri sme očakávali
narodenie bábetka. No koľko toho budú mať tie dobrodružstvá nakoniec
spoločného, to som naozaj netušila. Výlet do Zubří sme si odskúšali už v jeseni,
pár týždňov pred pôrodom a s dva a pol ročným synom. Generálka to bola
náročná, odchod z domu sa nám skomplikoval manželovou predĺženou
služobnou cestou. Namiesto popoludní sme vyrážali potme, proti noci a cez
dvesto kilometrov do neznáma. Veľmi som váhala, či vôbec vyraziť, ale po
telefonickom ubezpečení pani Kubovej, že na nás budú určite čakať a ubytujú
nás aj v noci, sme nakoniec z domu odišli. V hmle nás pár desiatok kilometrov
pred cieľom zradila aj navigácia, miestne komunikácie nám orientáciu ani cestu
nijak neuľahčovali…nakoniec sa nám podarilo doraziť až pred jednou ráno
a s veľkou obavou, čo bude ďalej. Po jednom telefonáte sme však boli do
piatich minút vo vykúrenej chate, spiaceho syna sme iba preložili do postele
s tým, že keď sme zvládli toto, ďalej to môže byť iba lepšie. Naozaj, nasledoval
krásny deň, ktorý sme si všetci užili a nakoniec sme si na naše prekvapenie
odnášali domov aj pohár za umiestnenie. Ani s nedeľným odovzdávaním
ubytovania v skorých ranných hodinách, kedy sme odchádzali ďalej na
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„konkurenčnú“ výstavu do Svojanova, nebol žiaden problém. Snáď okrem
toho, že syn sa s tou „našou chatičkou“ nechcel rozlúčiť, na čo sme mu bez
váhania prisľúbili, že sa na jar znova vrátime.
Krátko na to k nám pribudla dcérka Silvinka a ako sa čoskoro ukázalo,
nebol to jediný prírastok do našej rodiny, ktorý mal s nami absolvovať ďalší
výlet do Zubří. V januári som nahlasovala ubytovanie s tým, že psov budem
prihlasovať dvoch, keďže na cestu do svojho nového domova sa už
v Hořoviciach chystala Ginnie Ensson Bohemia. Ako obidvom našim malým
slečnám týždne a mesiace pribúdali a začali sa čoraz intenzívnejšie rozhliadať
po svete, mne bolo čím ďalej, tým jasnejšie, že ten dlho plánovaný výlet bude
veru tvrdý oriešok. Aj keď som sa veľmi tešila na výstavu aj na stretnutia
s priateľmi, v duchu som rozmýšľala, či by nebolo múdrejšie nejak sa z toho
vykrútiť. No neprešiel deň, čo by syn nerozprával o tom, ako pôjdeme 8.mája
do Zubří, ako aj on bude môcť súťažiť, keď už má tri roky...a v kalendári
svietila kresba našej chatičky s číslom 34. Manžel takisto odmietal ísť so psami
sám, nepomohli ani výhovorky na štátnicu tri dni po výstave. Zlyhal aj môj
tajný plán, že výprava stroskotá na balení do auta, že sa tam všetci aj s vecami
nezmestíme netuším ako sa to podarilo, ale zmestili sme sa, dokonca aj
s kočíkom. Po dlhých dňoch dažďov nám na cestu vykuklo aj slniečko,
bohužiaľ však iba na tú cestu. Opisovať prírodnú katastrofu, ktorá nastala po
príchode určite netreba, svoj diel si z nej zažil asi každý účastník zrazu. Mne
bežal v hlave final countdown po každých ďalších synovych premočených
tepláčkoch a ponožkách a vidina, že domov pocestuje v pyžame. Ešteže
motivácia prezliekať sa bola vysoká, vysnená chatička číslo 34 bola naša aj
tento rok.Dvaja dospelí sme mali o nepretržitú „zábavu“ postarané, aj tak sme
našu rodinnú svorku detí a psov neboli schopní trvale udržiavať ani len
v dohľade a to ešte bolo treba aj vystavovať. Nebyť pomocných rúk, v ktorých
sa na striedačku ocitali nielen naši psi, ale aj naše deti, určite to nezvládneme
a už vôbec nie s takým fantastickým výsledkom. I keď ja som nášho Nanda ako
čerstvého Klubového víťaza prepásla, lebo syn akurát skončil po kolená
v mláke. Posnažila sa aj naša mládež, Ginnie v súťaži so svojou sestričkou
Gessie a malý Samko medzi deťmi. A tak sa už pri zbežnom pohľade na
zbierku pohárov rozplynula aj moja nádej, že cestou domov snáď bude
vzhľadom na spotrebované plienky v aute trocha viac miesta. Domov sme
odchádzali bohatší nielen o krásne zážitky s množstvom milých a ochotných
ľudí, ale prekvapivo aj o výnimočný kulinársky zážitok. Sám o sebe ma už
príjemne prekvapil fakt, že klub bol ochotný odkomunikovať a kuchyňa navariť
diétne jedlo pre mňa a pre syna...ale to čo nasledovalo, bolo skutočne
mimoriadne. Fantastická sviečková na smotane na nerozoznanie od pravej,
pripravená bez smotany. Pánovi kuchárovi patrí veľká poklona, takto skvele
ešte moja diéta nikdy nechutila.
Príjemné prekvapenia ani príchodom domov neskončili, z rôznych
koncov krajiny k nám dorazilo množstvo nádherných fotografií z výstavy,lebo
vlastné sme pochopiteľne vyhotoviť nezvládli žiadne.
Pozornému čitateľovi iste neunikla ani podobnosť v rozsahu... aj mne
19

z plánovaných pár slov vyšlo na román, no to podstatné je ešte stále predo
mnou.
Hlavným zmyslom tohto príspevku je totiž poďakovať všetkým, ktorí
svojou ústretovosťou a ochotou pomôcť prispeli k nielen k zvládnutiu, ale
dokonca aj príjemnému prežitiu našej náročnej misie od organizátorov, cez
priateľov, známych až po neznámych ľudí. Naša úprimná vďaka patrí každému
z Vás.
Moje zvláštne poďakovanie smeruje k obom hrdinkám minuloročného
príbehu, Soni a Anežke, nielen za inšpiráciu k tomuto príspevku, ale aj za
dodanie odvahy skúsiť to zažiť na vlastnej koži.
Elena Skovajsová Rosívalová
P.S. V kalendári nám už na 11.9. pribudol nový obrázok. Syn sa
tentoraz chystá aj na veľkú plavbu po jazere a to bábetko, čo spokojne
prespinkalo takmer celú výstavu, už začína vyliezať z kočíka. Na druhom konci
vodítka je viac ako 100 kíl a ešte stále pribúdajú. No proste, máme sa na čo
tešiť....

Zajímavá cizojazyčná literatura o leonbergerech
Název:
Autorka:

Der Hund von Leonberg
Metha Stramer

Autorka je chovatelka leonbergerů od r.1962 a je zakládající členkou
Lenberger klubu v Holandsku. Kniha je koncipována jako trilogie, která
popisuje celou historii psů leonbergerů, a to ve čtyřjazyčné formě (Holandsky,
Německy, Francouzsky , Anglicky). Zatím jsou k dispozici jen dva
díly.Vydáno v prosinci 2009.
díl: „ Nepokojná minulost“r. 1846 – 1945, 368 str. 257 ilustrací, rozměr
17 x 24, tvrdá vazba.. Cena : 37, 50 Euro, včetně poslání
díl: „ Začíná se podruhé“ r. 1945 – 1978, 320 str., 393 ilustrací, , rozměr 17
x 24, tvrdá vazba..
Cena : 37, 50 Euro, včetně poslání.
Jednotlivé díly je možné objednat na: http://www.leogazette.com/

Starší německé publikace o leonbergerech
Název:
Autoři:

Der Leonberger
H. Schmit, G.Zerle
Autorka H. Schmitt je chovatelka úspěšných leonbergerů a bývalá
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funkcionářka německého zemského klubu leonbergerů „West“. Autor G. Zerle
je bývalý prezident Německého klubu leonbergerů a předseda Mezinárodní
unie leonbergerů a byl velmi úspěšným chovatelem. Kniha popisuje historii,
obsahuje spousty dobrých rad zaměřených na chov, zdraví a kvalitní soužití

s leonbergerem – rodinným psem.
Počet stran 112 plus fotografie. Rozměr : 15x19,7, tvrdá vazba. Cena: 12,95
Euro, včetně zásilky.
Možno objednat na: http://www.hundefreunde24.de/hund buch/

Název:
Autorka:

Leonberger heute
A.Bangert

Autorka žije již 30 let se psy, z toho 20 let s leonbergery. Chovatelkou
je od r, 1996. Kniha obsahuje velmi praktické rady v každodenním soužití
s leonbergerem. Standard rasy, zdravotní problémy a historii klubové činnosti.
Počet stran 115 s barevnými obrázky. Cena: 24,80 Euro.
Možno objednat na: http://www.hundefreunde24.de/hund buch/
21

Název:
Autor:

Mein gesunder Leonberger
Dominik Kieselbach / Dr. L. Ackermann

Autor se zaměřil hlavně na zdravotní problémy vycházející
z charakteru , stavby těla. výživy tohoto plemene. Radí při poskytování první
pomoci i při výchově.
Cena: 12,80 Euro. Vydal: Bede Verlag

Další publikace o leonbergerech v angličtině
Název:
Autor:

The Leonberger
Guido Perosino

Autor je dlouholetým chovatelem, hlavním poradcem chovu
v italském klubu leonbergerů , mezinárodním rozhodčím a členem
předsednictva Mezinár. Unie leonbergerů. Publikace se zaměřuje na standard
doplněný o kresby a fotografie. Kniha je velmi přehledná, a proto určena i
začátečníkům. Obsahuje pohled na leonbergera ze strany rozhodčího v ringu.
Cena : 30, Euro + 8, Euro zásilka, tvrdá vazba. Cena:15, Euro ve formátu
PDF, zasální přes e mail.
Možno objednat na: //www.leonbergerbook.com/english
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Výběr : Zemanová

Kynologický slovník

N

N nedostatečná
Známku zadávaná jak na výstavách, soutěžích či zkouškách. Označuje
psa, který není typický, nebo jeho výkon byl nedostatečný.
Nadledvina
Párová žláza umístěná na horním pólu ledvin, která produkuje řadu
hormonů, včetně adrenalinu a kortizonu
Nádor (novotvar, neoplasma)
Ireverzibilní změna vlastnosti tkáně, převážně ve smyslu jejího místně
neregulovaného růstu o autonomní povaze
Nahánění
Naháněním se zpravidla rozumí sledování teplé stopy zvěře
NB
Oficiální zkratka pro plemeno Norský buhund (Norsk Buhund)
NBS
Oficiální zkratka pro plemeno Norbotenský špic (Norrbottenspets)
ND
Oficiální zkratka pro plemeno Německá doga (Deutsche Dogge)
NDO
Oficiální zkratka pro plemeno Německý ohař drátosrstý (Deutscher
Drahthaariger Vorstehhund)
Nefritida
Zánět ledvin
Nekróza
Odumření tkáně
Neoplazie
Novotvorba tkáně, může být například při hojení rány, nebo maligní
novotvorba tkáně
Nepodmíněný reflex
Reakce, která je psovi vrozená. Dále se dělí na jednoduché a složité.
Neuhasers Gambler
Hra pro závod Agility skládá se z normálního gambleru bez Jokera, a
krátké tratě Jumpingu. Po startu pes překonává překážky podle
pravidel Gambleru až do hvizdu časoměřiče (většinou po 25
sekundách od startu), pak běží nejkratší cestou ke startu Jumpingu,
který musí překonat. Start i cíl jsou většinou na stole. Pro určení
pořadí se body za Gambler a Jumping převedou na sekundy (1 bod = 1
sekunda). Od celkového času dosaženého na trati se odečtou sekundy
za body v Gambleru a přičtou trestné sekundy za Jumping. O vítězi
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rozhoduje lepší čas.
NF
Oficiální zkratka pro plemeno Novofundlandský pes (Newfoundland)
NFT
Oficiální zkratka pro plemeno Norfolk terier (Norfolk Terrier)
NHH
Oficiální zkratka pro plemeno Nivernaisský hrubosrstý honič (Griffon
Nivernais)
NHO
Oficiální zkratka pro plemeno Německý honič (Deutsche Bracke)
NK
Oficiální zkratka pro plemeno Německý křepelák (Deutscher
Wachtelhund)
NL
Oficiální zkratka pro plemeno Norský lundehund (Norsk Lundehund)
NLC
Oficiální zkratka pro plemeno Norský losí pes černý (Norsk Elghund
Sort)
NLS
Oficiální zkratka pro plemeno Norský losí pes šedý (Elghund Grä)
NM
Oficiální zkratka pro plemeno Neapolský mastin (Mastino
Napoletano)
Nodulektomie
Odstranění pouze samotného nádoru
NOO
Oficiální zkratka pro plemeno Německý ohař ostnosrstý (Deutscher
Stichelhaariger Vorstehhund
Norník
Lovecký pes určený pro norování a též jako honič.
NOT
Oficiální zkratka pro plemeno Norwich terier (Norwich Terrier)
NP
Oficiální zkratka pro plemeno Německý pinč (Pinscher)
NPO
Oficiální zkratka pro plemeno Normandský Poitevin (Normand
Poitevin)
NS
Oficiální zkratka pro plemeno Německý špic (Deutscher Spitz)
NSR
Oficiální zkratka pro plemeno Nova Scotia Duck Tolling Retriever
(Nova Scotia Duck Tolling Retriever)
Nůžkový skus
Řezáky dolní čelisti leží za řezáky horní čelisti a těsně přiléhají. Jde o
standardní, žádoucí skus u většiny plemen.
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NV
Národní výstava (je určena všem plemenům psů), nebo také se může
jednat o zkratku titulu "Národní vítěz"
Nymfa
Stadium ve vývoji vší, klíšťat
Nystagmus
Záškuby očí způsobené změnami v mozku nebo ve statokinetickém
ústrojí

NZŘ
Národní zkušební řád
/převzato z internetu/

Evropská výstava psů
se koná ve Slovinsku, Celje 30.09. – 03.10.
II.uzávěrka: 10.08.
KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE
»EuroDogShow 2010«
Zapoge 3D
SI – 1217 Vodice
Slovenija
www.eurodogshow2010.si
info@eurodogshow2010.si
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Speciální výstava molosů 29.09.
Při Evropské výstavě,
Alenka Černe, tel.: 031 679 341
SKVPM, Pod Hribom 62, 1000 Ljubljana
http://www.skvpm klub.si/
Leonberger : rozhodčí Quido Perosino

Výstavy ve III. čtvrtletí
2010
Česká republika
MVP Mladá Boleslav 28.
29.08.
I. uzávěrka: 07..08
II.uzávěrka: 23.08.
Interdog Bohemia
Luční 286,Mladá
Boleslav,293 01
Tel / fax:
+420 326 327 220 / +420 326 331 041
E mail: interdogbohemia@seznam.cz
Klubová výstava MSCHKPL, Zubří 11. 09.
I. uzávěrka: 03.08. II.uzávěrka: 24.08.
MSKCHPL
Prokopa Velikého 41
628 00 Brno
tel.: 544 217 549, 723 610 455
email: mskchpl@ gmail.com
NVP Brno 25. 26.09.
I. I.uzávěrka: 06.08.
II.uzávěrka: 20.08
Českomoravská kynologická
jednota
Všetičkova 5
602 00 Brno
tel.: 543 211 558, fax: 543 212
026
http://www.intercanis.cz
MVP České Budějovice 09. 10.10.
26

I. uzávěrka: 20.08. II.uzávěrka: 03.09
Českobudějovický kynologický klub.
P.O. Box 238,Klostermannova 7, 370 04 České Budějovice
Tel.: +420387330454. 387203926
e mail.:vystava.psu cb@seznam.cz

Slovensko
Duodanube Bratislava 21. a 22.08.
II. uzávěrka: 15.07. 2010
Slovensky polóvnicky zväz, Štefánkova 10,811 00 Bratislava
Tel./FAX: 00 421 (0)2 52 49 22 98
e mail: skj@skj.sk, http://www.skj.sk/
NVP Prešov 10. 12.09.
I. uzávěrka: 01.07. II.uzávěrka: 09.08
MKK Slovakia dog
Mlynská 280, 925 22 Vel’ké Úl’any
www.slovakiadog.eu
Německo
CACIB Leipzig 21. 22. 08.
II. II.uzávěrka:.14.07..
VDH Service GmbH
Postfach 10 41 54. 44041 Dortmund
Tel.:02 31/5 65 00 0,
Fax: 02 31/59 24 40
CACIB Rostock 09. 10. 10.
I. uzávěrka: 11.08.. II. uzávěrka:.01.09.
VDH Service GmbH
Postfach 10 41 54, 44041 Dortmund
Tel.:02 31/5 65 00 0,
Fax: 02 31/59 24 40
CAC , CACIB Dortmud, 15. a 17. 10.
I. uzávěrka: 18.08. II. uzávěrka:.08.09.
VDH Service GmbH
Postfach 10 41 54, 44041 Dortmund
Tel.:02 31/5 65 00 0,
Fax: 02 31/59 24 40
CAC , CACIB Stuttgard, 23. a 24.10.
I. uzávěrka: 10.09. II. uzávěrka:.24.09.
Sylvia Bort, Guttachstr.19
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710 69 Sindelfingen
Tel.: 0 70 31/26 72 33 ,
Fax: 0 70 31/26 64 86
www.vdh bw.de
E Mail: landesverband@web.de
Polsko
CACIB Sopot 14. 15 .08.
Uzávěrka : 15.07.2010
Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Sopocie
81 805 Sopot, Al. Niepodległości 825
(skrytka poczt./PO Box 115)
tel./phone (0048) (58) 551 33 69
e mail: sopot@zkwp.pl
CACIB Bialystok ,28. 29. 08.
Uzávěrka:10.08.2010.
Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Białymstoku
15 101 Białystok, ul. Jurowiecka 33 (Poland)
tel./phone (0048) 085 675 22 46;
CACIB Kraków, 04. 05.09.
Uzávěrka:04.08.2010.
http://www.zkwp krakow.pl/
CACIB Wroclaw, 24. 25.09.
Uzávěrka: 01.09. 2010
Związek Kynologiczny w Polsce, Oddział we Wrocławiu
50 078 Wrocław, ul. Leszczyńskiego 7;
tel./fax +48 71/343 25 22, +48 71/342 13 41
Rakousko
IHA Tulln, 25. 26. 09.
I. uzávěrka: 30.07. II. uzávěrka 27.08
ÖKV Siegfried Marcus Strasse 7,
A 2362 Biedermannsdorf
Tel.: +43(0)2236/710 667, Fax: +43(0)2236/710 667 31
Maďarsko
2x CACIB Debrecén, 28. a 29.08.
II.uzávěrka 31.07.
http://www.kennelclub.hu/forms/nevlap.pdf
2xCACIB Komárom , 16.10. a 17.10.
I. uzávěrka: 16.08. II. uzávěrka 16.09 2010
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MEOE Budapest
1116 Budapest, Tétényi u. 128/b 130.
Tel.: 06 1/208 2300/118 és 119m, fax:06 1/208 2303
www.kennelclub.hu

Výsledky výstav II. čtvrtletí 2010
NVP, Ostrava 10 11.04..
Rozhodčí:Ing.Dostál J. DrSC. /CZ
Psi
Tř.mladých
V1,CAJC
Benny z Paskovského panství
VD2
Goofer Merlin Salve Leon
VD3
Kaspar D. Bora z Milotiček
VD4
Urbis Löwe von Blumengarten
Mezitřída
V1CAC
Nando Junior Leo v. Jerichower land
VD2
Artuš Geblov
D
Able Maximus Safronava Sfóra
Tř.otevřená
VD1
Buffon od Malenovického hradu
D
Anubis Medvebergi Maszkos
Třída vítězů
V1,CAC,NV,BOB
Bard RoyHappy Leon
V2,res.CAC
Dasty E. Bora z Milotiček
V3
Falco Ensson Bohemia
Feny
Tř.mladých
V1,CAJC
Greis Wanetta Salve Leon
VD 2
Gloria Winta Salve Leon
Mezitřída
V1CAC
Cora Myslibořické polesí
V2,res.CAC
Anndy Danthe Caro
V3
Gen Winny Salve Leon
VD4
Celsie Myslibořické polesí
Tř.otevřená
V1,CAC
Belinda Roy Happy Leon
V2,res.CAC
Avril von Benštejn
V3
Cesi Severní souhvězdí
V4
Berbera Palomino
VD
Xena von der Osnitz
D
Cyga Nasza Duma
Třída vítězů
V1,CAC
Freana z Leonkovho raja
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V2,res.CAC

Fabiene Ensson Bohemia

KV leonbergerů KCHL 18.04..
Rozhodčí: Šimáčková A, Němec J. Hořák K. /CZ
Psi
Tř.mladých
V1,CAJC,Nej,ml.
Gordon florian Salve Leon
Mezitřída
V1, CAC
Eleochris Rosaceeën
Tř.otevřená
V1,CAC,KV
Arthur od sv. Liharta
Tř.vítězů
V1,CAC
Dasty E. Bora z Milotiček
Tř.veteránů
V1,Nej.vet.
Cid von Treuen Löwen
Feny
Tř.mladých
V1,CAJC
Cornelie Nell Leon Bohemia
Mezitřída
V1,CAC
Bára od Skrytého lesa
Tř. otevřená
V1,CAC,KV,BOB
Ája z Třemšínského výsluní
Tř.vítězů
V1,CAC
Baila van Dimensland
Tř.veteránů
V1,nejlp.vet.
Berta Jizerský ranč

MVP České Budějovice 24. 25.04..
Rozhodčí: Pavlovská D. /CZ
Psi
Tř.mladých
V1,CAJC,Nej.ml.
V2
VD3
Mezitřída
V1CAC
V2,res.CAC
Tř.otevřená
V1,CAC,res.CACIB
V2,res.CAC
V3
V4
VD
Tř.šampiónů

Gerry Carsten Salve Leon
Ernnie BO ZA PI
Argo Akizum Leon
Eleocharis Rosaceeën
Climbs Mt Brdy In Czech Aldibara´s
Douglas Leo vom Jerichower Land
Bradley Roy Happy Leon
Fido Nobert
Erik Lví sen
Bax Starý lom
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V1CAC,CACIB ,BOB
V2,res.CAC
Tř.veteránů
V1,nej.vet.
Feny
Tř.mladých
V1,CAJC
V2
V3
VD4
Mezitřída
V1CAC,CACIB
V2,res.CAC
VD3
Tř.otevřená
V1,CAC ,res.CACIB
V2,res.CAC

Bugsy Roy Arcondia
Kairo Löwe von Blumengarten
Engel Lví chov

Fatyma vom Zeitschelhof
GloriaWinta Salve Leon
Alza Bady z Vysokova
Ewa BO ZA PI
Havanna vom Dreiburgenland
Greis Wanetta Salve Leon
Aida Hoštická vyhlídka
Husarka C. Bora z Milotiček
Ines F.Bora z Miloticek

CACIB, Praha 01. 02. 05.
Rozhodčí: Adlt V./CZ
Psi
Tř. otevřená
V1,CAC,res.CACIB
V2,res. CAC
V3
VD4
Tř. šampiónů
V1CAC,CACIB ,BOB
Feny
Tř.mladých
V1, CAJC
V2
Mezitřída
V1,CAC
Tř.otevřená
V1,CAC, CACIB
V2,res.CAC,res.CACIB
V3
V4
Tř.veteránů
V1

Bradley Roy Happy Leon
Falco Baron z Plaského údolí
Benji z Osoblažského lesa
Avalon Barnabeus Fiero Leone
Bugsy Roy Arcondia

Bella Arebred
Gloria Winta Salve Leon
Greis Wanetta Salve Leon
Scarlet Saphira von der Osnitz
Heriett C. Bora z Milotiček
Ashanti Scarlet vom Wolfsblick
Berenicca Baby Grand Aiveko
Bela od Tety Zity

KV leonbergerů MSKCHPL, Zubří 08.05.
Rozhodčí. Václavík , CZ
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Psi
Tř.mladých
V1, CAJC
V2
V3
VD4
Mezitřída
V1,CAC,KV
V2
VD3
VD4
Tř. otevřená
V1, CAC
V2, res.CAC
V3
V4
Tř.chovatelská
V1
Tř. seniorů
V1,nej.senior
Tř.pracovní
V1
Tř.vítězů
V1,CAC
V2,res.CAC
VD3
Feny
Tř.mladých
V1
V2
VD3
VD4
Mezitřída
V1
V2
VD3
VD4
Tř.otevřena
V1CAC
V2,res.CAC
V3
V4
Tř. chovatelská
VD1
Tře.seniorů

Beny z Paskovského panství
Attila z Řešetovských pastvin
Bady od Bedzynky
Arron Bady z Vysokova
Nando Junior Leo v. Jerichower Land
Bayeron Cavis Leonis
Bertino Vanika vom Bauernhoff
Kaspar D. Bora z Milotiček
Berljon Opusmagnum
Lex Lesní lom
Indi F. Bora z Milotiček
Filip Assa Ríčany
Orion Lesní lom
Arson ze Západní Moravy
Bert z Polňáku
Báró Diamant von Bergen
Fram Ensson Bohemia
Dasty E. Bora z Milotiček

Dorotka z Polňáku
Uncsicsi Löwe von Blumengarten
Arietta z Řešetovských pastvin
Josefína O. Bora z Milotiček
Bessy Golden Bohemica
Havanna vom Dreiburgenland
Aegina Szafranowa Sfora
Fabien z Alfovy zahrady
Cora Myslibořické polesí
Kessy Löwe von Blumengarten
Heriett C. Bora z Milotiček
Algida Plánsky Dvor
Nicola Lesní lom
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V1
V2
Tře.vítězů
V1,CAC,KV,BOB
V2,res. CAC
V3
V4
Tř. veteránů
V1,Nej.vet.
V2
V3

Bella ze Zámečku Marianov
Katy lesní lom
Celesta Najmurská cesta
Cácorka H. Bora z Milotiček
Alma Lony z Vyšehořovic
Juhaszvári Kedvés Héra
Aranka od Bucharky
Big Rose Sedmidomky
Arna z Révového lesa

CACIB, Litoměřice 22. 23.05.
Rozhodčí :Kukla L. /CZ
Psi
Tř.mladých
V1, CAJC,BOB
Tř.otevřená
V1,CAC,res.CACIB
Tř.šampiónů
V1,CAC,CACIB
Feny
Tř.mladých
V1,CAJC
V2
V3
VD4
Tř.otevřena
V1,CAC,CACIB
V2
V3
VD4

Aron From Leo’s Home
Avalon Barnabeus Fiero Leone
Bugsy Roy Arcondia

Betty Golden Bohemica
Cindy Bell Leon Bohemia
Alza Bady z Vysokova
Gloria Winta Slave Leon
Deasy Anne Končiny
Agátka z Alfovy zahrady
Heriett C. Bora z Milotiček
Digi z Alfovy zahrady

CAC, Klatovy 05. 06. 06.
Rozhodčí: Matakovič B. /Hr.
Psi
Tř.mladých
V1, CAJC
V2
V3
VD
Mezitřída
V1,CAC
V2,res.CAC

Aron From Leo’s Home
Cipísek Coudy Leon Bohemia
Ernnie BO ZA PI
Gerry Carsten Salve Leon
Gordon Florian Salve Leon
Leonardo vom Veldensteiner forst
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Tř.otevřená
V1,CAC,NV
V2,res.CAC
VD3
Feny
Tř.mladých
V1, CAJC,Nej.ml.
V2
V3
Mezitřída
V1,CAC
V2,res.CAC
V3
VD4
Tř.otevřená
V1,CAC
V2, res. CAC
V3
Tř.vítězů
V1,CAC,NV,BOB, BOG 2
Tř.veteránů
V1,Nejl.vet.
NV Racibórz, Polsko 13.6.2010
Rozhodčí: Kot A. /Pl
Psi
Tř. mladých
V1, CAJC,BOB
Mezitřída
V1, CAC
MVP Brno 20.6.2010
Rozhodčí: Dondino P./I
Psi
Tř. mladých
V1, CAJC
V2
V3
Mezitřída
V1, CAC
V2
Tř. otevřená
V1
Šampionů
V1,CAC, CACIB, BOB

Falco Baron z Plaského údolí
Fido Nobert
Bart Leon od Kuřidla

Airin Sára od Kostela Sv. Gabriela
Debbie od Brdské studánky
Alza Bady z Vysokova
Greis Wanetta Salve Leon
Gracy Winona Salve Leon
Kordulka D. Bora z Milotiček
Gloria Winta Salve Leon
Aiko von Benštejn
Xena von der Osnitz
Brixie od Katovického jezu
Celesta Najmurská cesta
Begira Lesní jezírko

Aron From Leo´s Home
Kaspar D. Bora z Milotiček

Aron From Leo´s Home
Bavaruki Etienne Nat
Bady od Bezdynky
Nando junior Leo vom Jerichowerland
Kaspar D. Bora z Milotiček
Orion Lesní lom
Fram Ensson Bohemia
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V2, res. CAC, res.CACIB
V3
V4
Feny
Tř. mladých
VD 1
Tř. otevřená
V1,CAC
V2, res. CAC
V3
V4
V
V
VD
VD
Tř. vítězů

FalcoEnsson Bohemia
Bugsy Roy Arcondia
Dasty E. Bora z Milotiček

Brighid von Benštejn
Freana z Leonkovho raja
Cora Myslibořické polesí
Abigail Podmoklická blata
Avril von Benštejn
Celsie Myslibořické polesí
Heriett C. Bora z Milotiček
Anndy Dante Caro
Bára Starý lom

Vážení členové,
tak tentokrát neúpíme nad nedostatkem příspěvků. Jak jsme psali
uvnitř, ještě něco zbylo na další číslo.Ale prosíme, nepřestávejte a pište. Je čas
dovolených a část z vás jistě pojede na dovolenou i s leony. Jistě bude o čem
psát.
Také se sešlo poměrně hodně pozměňovacích návrhů ke klubovým
normativům a ty obdržíte emailovou poštou. Také vám v příloze posíláme
propozice a přihlášky na zářijové setkání a výstavu MSKCHPL. Na všechny se
těšíme a tentokrát bude hezké počasí.
Vaše redakce

Klubový zpravodaj je informační tiskovina Moravskoslezského klubu
chovatelů a přátel leonbergerů, rozšiřovaná zdarma všem jeho členům, pokud
v běžném roce zaplatili členské příspěvky. Jinak je mimo MSKCHPL
neprodejný. Vychází dle potřeby, zpravidla čtyřikrát do roka.
Příspěvky zasílejte :
Jana Zemanová
adresa : Jedlová 357, 330 08 Zruč Senec
E mail : zemja@centrum.cz
Telefon: 724213288
35

36

