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

Adresa ČMKU:
Úřední hodiny:

Plemenná kniha:

Sekretariát, vedoucí
šampionáty
chovatelské stanice
rozhodčí, kluby

MVDr Jiří Költö, 561 33 Horní Heřmanice 21
tel. 737 586 318
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
Druhá a poslední výstava našeho klubu je za námi. Děkujeme vám
všem za nadprůměrnou účast a vytvoření přátelského klubového soutěžení.
Rovněž vám děkujeme za silnou účast na schůzi MSKCHPL, kterou jste
přečkali v hojném počtu až do půlnoci. Schůze byla unavující, ale bohužel
nutná. Jsme velmi rádi, že vám opravdu záleží na tom, jak se bude náš klub do
budoucna utvářet. Výsledky výstavy a zápis ze schůze jsou samostatnými
články našeho zpravodaje. Všem, kteří se podíleli na organizaci, moc
děkujeme, zejména pí Pantůčkové a Novotné, které shromažďovali hlasovací
lístky.
Podzimní klubová výstava jakoby zůstala ve stínu bouřlivého schůzování. Ale
to by nebylo správné. Výstava byla velmi pěkná, bohatě dotovaná sponzory.
Paní rozhodčí Jana Svobodová se projevila jako velmi příjemná, pečlivá
posuzovatelka. Nikomu nechtěla ublížit, a tak její rozhodování bylo časově
náročnější. Ne každý psí jedinec byl ve výstavní kondici, protože letní línání,
nebo línání po narození štěňat se projevilo právě v tuto dobu. Přesto se dá říci,
že v téměř každé třídě se našli nadprůměrní psi, či feny, na které bylo opravdu
radost pohledět. Rovněž nová třída seniorů, i když je bez zadávání titulů, se
ukázala být přínosem. Leonberger bohužel stárne velmi rychle a je rozdíl mezi
krásným tříletým samcem a psem sedmiletým.
Rádi bychom poděkovali manželům Mahovským za vtipné ceny
obrovské kosti pro vítěze jednotlivých tříd. Vypadalo to báječně a vonělo ještě
lépe! Nemenší dík patří manželům Novotným za velmi pěkné úchytky na čísla
s motivem leonbergera. Jako již tradičně patří dík manželům Wimrovým za
pomoc organizační i prasátkové pochutnání.
Doufejme, že poslední čtvrtletí přinese jen samé dobré zprávy pro naše
čtyřnohé přátele a jejich páníčky. Přejeme vám všem pohodový zbytek
letošního roku.
Výbor MSKCHPL
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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
Narozeno

18.5.2010
8

Psů

Vrh
Odchováno

5

Fen

F

7
2

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
Psů

5.6.2010
7
3

Vrh

C

Odchováno

7

Fen

4
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
Datum narození

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

Chovatel
I.krytí

C

Lukeš Jaroslav
20.5.2010

II.krytí

Fena nezabřezla

Vrh

Narozeno

Odchováno

Psů

Fen

7

A

Chovatel

Otec

Lesní lom
GAINSBOROUGH
von Equitania

Matka

KATY Lesní lom

II.krytí

Chov. stanice

Datum narození

I.krytí

4.8.2010
3

Narozeno

P

Odchováno

0

Fen

Chov. stanice

Chovatel

Otec

FRAM Ensson Bohemia

I.krytí

Matka

MARION Lesní Lom

II.krytí

Fena nezabřezla

Vrh

Narozeno

Odchováno

Psů

Fen

Chov. stanice

Danthe Caro

Chovatel

Otec

BÁRO DIAMANT v.Bergen

I.krytí

Matka

DELLY Assa Říčany

II.krytí

Datum narození

Fena nezabřezla

Narozeno

1.6.2010

Vrh

Psů

Datum narození

Kubová Jana

Vrh

Prudičová
Lenka
26.6.2010
A

Theimerová
Dana
13.7.2010
B

Odchováno

Psů

Fen

Smejkal David

Chov. stanice

Golden Bohemica

Chovatel

Otec

Rosaccen ELOCHARIS

I.krytí

3.8.2010

Matka

ANNA Golden Bohemica

II.krytí

4.8.2010

Datum narození

Vrh

Narozeno

Odchováno

Psů

Fen
Chovatel

Otec

Golden Bohemica
KAIRO Löwe vom
Blumengarten

Matka

ALMA Lony z Vyšehořovic

II.krytí

Chov. stanice

I.krytí

Datum narození

Vrh

Narozeno

Odchováno

Psů

Fen

8

Smejkal David
4.9.2010
D

Zprávy výboru
Vážení členové, máme za sebou krásný víkend v Zubří, klubovou
výstavu, členskou schůzi i schůzi výboru. O klubové výstavě se více dozvíte na
jiném místě tohoto zpravodaje. Nás skutečně nesmírně potěšila vaše účast na
výstavě, tj. 74 vystavujících.
Také nezbývá, než všem poděkovat za vzorovou účast na členské schůzi a také,
že všichni vydrželi až do konce tj. do 24.00 hod. Bylo vidět, že všichni
pochopili důležitost přítomnosti a důležitost svého hlasu.
Členská schůze:
1)
Projednala a schválila zprávu o činnosti za uplynulé období a plán
činnosti na budoucí období
2)
Projednala a schválila zprávu o hospodaření za uplynulé období a plán
hospodaření na letošní rok
3)
Vzala na vědomí odstoupení předsedy MSKCHPL p. Svobody z funkce
pro osobní zaneprázdnění
4)
Zamítla návrh na zvýšení počtu členů výboru
5)
Zamítla návrh na zřízení regionálních poradců
6)
Schválila návrh na uveřejňování podrobné zprávy o hospodaření a
majetku ve zpravodajích
7)
Zamítla návrh na zrušení čl. 14.1 o oprávněnosti výkladu stanov výborem
8)
Neprojednávala žádné navrhované změny, které se týkaly zrušení krycích
listů z důvodu porušování Zápisního řádu ČMKU
9)
Zamítla navrhovanou změnu o předchozí domluvě před kontrolou vrhu a
chovatelského prostředí
10) Schválila uveřejnění na klubových stránkách všech formulářů, u kterých
není potřeba klubového razítka nebo podpisu PCH
11) Zamítla návrh na změnu v poplatcích
12) Schválila doplnění kárného řádu o:
napomenutí
odvolání z funkce MSKCHPL
pozastavení členství v MSKCHPL
vyloučení z MSKCHPL
dočasné omezení chovatelské činnosti
trvalý zákaz chovatelské činnosti
vypovězení servisní smlouvy klubem chovateli nečlenovi, kterému
klub poskytuje chovatelský servis na smlouvu
13) Schválila vystavení K.L. expres do 7 kalendářních dní
14) Schválila možnost nahradit svod mladých účastí na výstavě MSKCHPL
15) Schválila možnost opakované žádosti zamítnutého člena po třech letech
16) Schválila zaplacení zvýšené částky v případě pozdně zaplacených
příspěvků o 100, Kč
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17)

Schválila možnost vyloučení člena v případě nezaplacení povinného
poplatku
18) Schválila včasné oznamování programu členská schůze a možnosti
zastupování člena na základě ověřené plné moci
19) Schválila změnu v minimálním počtu členů, žádajících o svolání
mimořádné čl. schůze (35%)
20) Zamítla přijetí pí J.Šmrhové za členku MSKCHPL
21) Vzala na vědomí rezignaci pí Hofírkové na funkci revizorky ze
zdravotních důvodů
22) Schválila p. Jiřího Bodečka do funkce revizora MSKCHPL
23) Schválila usnesení z členské schůze
Po skončení členské schůze se konala schůze výborová. P. Jaroslav Lukeš nás
již před tím požádal o to, aby se
mohl výborové schůze zúčastnit
a výbor mu doporučeným
dopisem sdělil kdy a kde
výborová schůze bude. Na
konání výborové schůze se p.
J.Lukeš nedostavil a ani se
neomluvil, přestože na něj
výbor čekal se zahájením.
Výborová schůze:
Přítomni: Josef Zeman, Jana
Kubová, Helena Pantůčková,
Petr Novák, Jiří Bodeček.
Omluven: Jiří Költö.
Neomluven: Jaroslav Lukeš
Bylo citováno z dopisu p.
J.Lukeše ze dne 3.5.2010:
Vzhledem k tomu, že dle článku
9.6 stanov je výborová schůze
veřejná, žádám tímto o sdělení
místa a času konání příští
výborové schůze, hodlám totiž
využít práva člena klubu dle
článku 9.6 stanov a výborové
schůze se zúčastnit. Děkuji.
Jaroslav Lukeš
CHS Husarka z Milotiček
A také z odpovědi výboru ze dne 9.6.2010:
Na závěr vám sdělujeme, že příští výborová schůze je plánována 11.9.2010 po
skončení členské schůze.
Místopředseda J.Zeman
10

Dále výbor projednal:
1)
Výbor kooptoval do výboru p. MVDr. Jiřího Költö
1)
Výbor uložil J.Kubové zpracovat seznam dokumentů ke stažení na
klubových stránkách
2)
Výbor uložil J.Zemanovi zapracovat odsouhlasené změny do normativů
a zajistit uveřejnění na klubových stránkách a ve Zpravodaji
3)
Výbor projednal návrh na vyloučení J.Lukeše z MSCHPL a seznámil se
z důvody návrhu na vyloučení. Výbor pověřil J.Zemana k informování
J.Lukeše o návrhu na vyloučení a tím dát J.Lukešovi možnost se hájit.
5)
Výbor projednal a schválil kárné opatření J.Lukešovi, kterému je do
časně pozastavena chovatelská činnost pod MSKCHPL do konání příští
členské schůze.

Dopis J. Lukešovi o návrhu na vyloučení z MSKCHPL
Pane J. Lukeši
Výboru MSKCHPL byl předložen návrh na vaše vyloučení z našeho
klubu podle stanov bodu 4.3, za hrubé porušování klubových normativů. Návrh
byl podložen následujícími důvody:
1)
J. Lukeš nemůže být členem našeho klubu protože dle čl. 3.1. stanov
veřejně nesouhlasí s platnými normativy. Citace z dopisu p. Lukeše:
„Řády chovatelského klubu lze ošetřit tak, aby nebyly jen snůškou
zákazů, příkazů a nesmyslných finančních pokut.“
2)
Byl mu na jeho žádost vystaven druhý krycí list, sdělil, kdy si ho
vyzvedne a dodnes si nevyzvedl a ani to nezdůvodnil a ani nezaplatil
poplatek. Porušení stanov bodu 4.3
3)
J. Lukeš je členem KCHL. Je také spolumajitel Almy B.Bora
z Milotiček, která byla po čtvrté nakryta a měla i čtvrtý vrh. Tím byl
porušen zápisní řád KCHL viz:
Za chovatele se považuje majitel nebo současný držitel chov
né feny, který se v době krytí, březosti a po dobu vrhu o fenu
stará, jakož pak má v péči i štěňata.
Fena může mít za svůj život maximálně tři vrhy.
Tím je naplněna skutková podstata stanov MSKCHPL článek
4.3;vyloučit z klubu lze pro zvlášť hrubé nebo opětovné závažné
porušení stanov klubu nebo jiných klubových normativů.
4)
J.Lukeš napadá výbor, že rozhodl o účasti v klubové soutěži pouze u
jedinců ve vlastnictví člena nebo členů MSKCHPL. Je to opět
nesouhlas s našimi stanovami:
9.1 Výbor klubu je nejvyšším výkonným orgánem klubu mezi
členskými schůzemi klubu.
9.3 za svoji činnost odpovídá členské schůzi klubu
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5)

6)
7)

8)

9)

J. Lukeš porušuje zákonná práva ostatních členů klubu. Porušuje
listovní tajemství a bez souhlasu autorů zveřejňuje jejich dopisy na
blogu. Tím jsou porušovány:
Listina základních práv a svobod v článku č.13
Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných
písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo
zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou
případů a způsobem, které stanoví zákon
Občanský zákoník § 12
Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a
obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo
jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity
jen s jejím svolením
TZ§ 239
Pokud dojde k porušení této povinnosti může se jednat o
trestný čin (§239 TZ) , dopustí se ho ten, kdo úmyslně poruší
tajemství uzavřeného listu nebo jiné písemnosti při poskyto
vání poštovní služby nebo jiným dopravním zařízením. Po
kud by takový jednáním chtěl ještě způsobit škodu nebo na
tom vydělat, hledí se na něj ještě přísněji
Porušování tajemství dopravovaných zpráv § 239(1) Kdo
úmyslně poruší tajemství
a) uzavřeného listu nebo jiné písemnosti, při poskytování
poštovní služby nebo jiným dopravním zařízením, nebo
b) zprávy podávané telefonem, telegrafem nebo jiným tako
vým veřejným zařízením, bude potrestán odnětím svobody až
na šest měsíců.
J. Lukeš svojí několikanásobnou kritikou práce rozhodčího na výstavách
pořádaných MSKCHPL poškozuje zájmy klubu
J. Lukeš svými návrhy na změny zápisního řádu MSKCHPL v oblasti
krycích listů vystavil MSKCHPL nebezpečí porušování řádu vyššího
stupně (ČMKU) a následného postihu od nadřízeného orgánu.
J. Lukeš poškozuje klub i v tom, že nerespektuje rozhodnutí výboru.
Příkladem je uveřejnění komentáře k návrhům změn normativů na blogu
i v soukromých dopisech členům, přestože výbor ve Zpravodaji 2 2010
rozhodl v rámci objektivity o tom, že k návrhům nebude ani z jedné
strany uveřejněn komentář.
J. Lukeš zaměstnává výbor žádostmi, které jsou v přímém rozporu
s klubovými normativy a následně neplní to, co sám požaduje.
Příkladem je jeho žádost zúčastnit se výborové schůze.Výbor mu termín
schůze sdělil a on se bez omluvy nedostavil, přestože na něj celý výbor
čekal.
Podle článku 4.3.2 vám výbor před svým rozhodnutím dává možnost se
hájit. Očekáváme vaši odpověď do 14 ti dní.
Dne .
Z pověření výboru
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Dopis J.Lukešovi o pozastavení chovatelské činnosti pod
MSKCHPL
Pane J. Lukeši
Výbor MSKCHPL se na své schůzi konané v Zubří dne 12.9.2010
rozhodl, dle svého kárného řádu, vám uložit kárné opatření a to:
pozastavení chovatelské činnosti pod MSKCHPL
na dobu určitou a to do konání další řádné členské schůze. Platnost je
dnem rozhodnutí výboru. t.j. 12.9.2010
Důvody vedoucí výbor k udělení kárného opatření, jsou následující:

1)

2)

3)

Jako spolumajitel Almy B.Bora z Milotiček a člen KCHL jste porušil
řdy KCHL při čtvrtém nakrytí. : Navíc tímto aktem jste, i přes své
chovatelské zkušenosti, zřejmě správně neposoudil zdravotní stav Almy
a tuto téměř 8 mi letou fenu vystavil nadměrnému zdravotnímu riziku.
Jste spolumajitel feny Cácorky H.Bora z Milotiček, která porodila
štěňata ze spojení s Opello v. Ossmanstedter Grund. Při kontrole vrhu
byly zjištěny u dvou štěňat řezné rány na naprosto stejném místě. Na
hlášeno chovatelkou bylo napadení kočkou, přičemž nebyla doložena
žádná lékařská zpráva ani jedním z majitelů.
Vytvoření druhé chovatelské stanice na vaše jméno je jen účelové.
Chovatelkou ve skutečnosti je u obou CH.S. stále jen J.Šmrhová.
Smyslem tohoto kroku je jen využívat odlišností a výhod jednoho,
či druhého klubu a také obejít rozhodnutí MSKCHPL o nepřijetí
J.Šmrhové za členku.
Dne:

Z pověření výboru:
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Zpráva o hospodaření a stavu majetku MSKCHPL v roce
2009
Počáteční stav finančních prostředků k 1.1.2009:
Přijmy:

40 800,
3 600,
4 200,
66 300,
1 600,
4 000,
35 000,
3 000,
843,46
600,

155 114,53 Kč
členské příspěvky
bonitace
kontroly vrhů
výstavní poplatky
od ČMKU za PP
krycí listy
dotace pokladny
postih člena
připsaný úrok
Mahovský omylem zaslaná platba

Příjmy celkem:
Výdaje:

159 944,46 Kč
90 036,
7 158,
22 512,
3 600,
1 500,

náklady na výstavy
poštovné
cestovné
telefony
členský příspěvek ČMKU
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1 101,
35 000,
1 999,
200,
600,

poplatek za vedení účtu
dotace pokladny
oprava váhy
Hrdlovičová vratka za bonitaci
Mahovský vratka omylem zaslané platby

Výdaje celkem:

165 458, Kč

Konečný stav finančních prostředků k 31.12.2009

149 600,99 Kč

Majetek MSKCHPL k 31.12.2009
Název
Počítačová sestava
Váha velké
Váha na štěňata
Atlán 1 3x3m
Altán 2 3x3m

rok pořízení
2000
2001
2002
2003
2003

pořizovací cena zůstatková cena
32 200,
0,
31 500,
0,
19 000,
0,
500,
0,
500,
0,

Podzim v Zubří
Klubový sraz v Zubří, čím začít? Kdo se někdy zúčastnil, dobře ví, že
zážitků je vždy tolik, že nevíte, o kterém napsat dřív. Na rozdíl od jarního srazu
bylo počasí ideální. Asi nám všem chtělo trochu vynahradit jarní sraz, takže
celý víkend bylo sluníčko nebo pár mráčků, teplo kolem dvaceti stupňů a
z nebe ani kapička. Pro leony i jejich páníčky ideál.
Ale já mám tentokrát jasno, co bylo nejlepší – nejlepší z letošního
podzimního srazu byla paní rozhodčí Jana Svobodová! Kdo se zúčastnil a
přímo i vystavoval, ten chápe, o čem tu mluvím. Kdo nevystavoval nebo na
srazu nebyl, ten o hodně přišel. Paní rozhodčí měla sice u leonbergerů
premiéru, ale o to přesvědčivější její posuzování bylo. Obzvláště u leoní
omladiny byla radost sledovat ji při práci. Nejdříve pár slov s majitelem,
samozřejmě k pejskovi. Potom seznámení s pejskem – paní rozhodčí rychle
odhadla, jak je ten který pejsek zběhlý a podle toho k němu přistupovala.
K některým přišla a s vlídným slovem a podanou rukou je začala rovnou
posuzovat, u jiných viděla nejistotu z neznámého, a proto pejska oslovila
v podřepu a blížila se k němu rukou jen opatrně, nejdříve pohladila nohu
(žádný pes se necítí tolik ohrožen při dotyku na noze jako např. při sáhnutí na
hlavu) a teprve postupně se dostávala ke kontrole zubů. Celou dobu na psa
mluvila a měla připravený i pytlík piškotů, aby přesvědčila i ty méně otrlé a
odměnila všechny, kteří si to zasloužili. I toto by stačilo, abych měla na její
posuzování krásnou vzpomínku. Ale paní rozhodčí byla nejen velice citlivá
k psí mládeži, ale i k těm zkušenějším. Snad každému majiteli, resp.
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vystavovateli dala nějakou dobrou radu jak psa lépe vystavit, kde má slabinu,
na co zbytečně nepoukazovat,… No jednoduše zažila jsem doslova
posuzovatelský koncert!
V žádném případě nechci zpochybnit práci dalších rozhodčích pro
leonbergery! Ale někteří jsou již natolik ostřílení profesionálové, že i na
klubové akci mají stejný metr, jako na výstavách mezinárodních či národních.
Takže očekávají v kruhu disciplínu a znalost předvedení (majitelem i psem),
jenže na klubovku vyrazí mnohý majitel jako na první výstavu a stejně tak jeho
pes. A ne každý rozhodčí má potom tu trpělivost „ztrácet čas“ s leoními
neotesanci, snažit se jim spočítat zuby a přitom vysvětlovat majiteli, jak má psa
předvést a že opravdu nemůže pejska nechat místo postavení do postoje
očuchávat voňavé značky. Jednou větou: paní rozhodčí Jana Svobodová neměla
chybu!
To bylo pár nebo spíš více slov k tomu nejlepšímu zážitku. Ale
v Zubří se toho během srazu dělo mnohem víc. K dobré výstavě nestačí dobrý
rozhodčí, někdo musí vše připravit, sehnat sponzory, zajistit ceny, dohlížet na
hladký průběh a tisíce dalších maličkostí. Nejlepší vizitkou výstavy MSKCHPL
je asi to, že za celou dobu si na tyto zdánlivé maličkosti vystavovatel ani
nevzpomene. A to má jediný důvod – vše je tak precizně připravené, že výstava
běží jako po drátkách bez jediného klopýtnutí.
Ani letos tomu nebylo jinak, dárek od sponzorů pro každého
přihlášeného, krásné poháry pro všechny se zadaným pořadím, juniorhandling,
soutěž pro děti, … Veliký dík tak patří těm, kteří vlastně nejsou na výstavě
skoro vidět – všem organizátorům! Po výstavě pokračovalo odpoledne bonitací,
prasátkem na rožni pro ty, kteří se po náročném dni potřebovali posilnit a na
závěr dne i jedna povinnost – členská schůze.
Neděle byla vyhrazena malé škole vystavování, kterou se nabídl
uspořádat pan Zeman se svým Aronem. Začátek byl trochu ostýchavý – sešlo
se pár posluchačů se psy, ale během chvíle lidé přibývali, až jich byl nespočet.
Mezi přihlížejícími tak byli nejen začátečníci, ale i zkušení vystavovatelé a
chovatelé, protože ukázka pana Zemana byla velice poutavá a hlavně názorná.
Vše, co říkal, rovnou předváděl se svým Aronem, takže laik získal nejen
učebnicovou informaci, co má jak dělat, ale viděl hlavně ukázku v reálu přímo
před sebou. Samozřejmě byl vyhrazen i prostor dotazům všech přihlížejících a
potom i tréninku, kdy si každý zájemce mohl pod dozorem pana Zemana
předvedení vyzkoušet.
Poslední tečkou za „studijním“ dopolednem bylo proběhnutí psů, kdy
ze školy vystavování bylo volné běhání a honění psů, kteří si konečně naplno
užívali klubový sraz. Opět bylo úžasné vidět, jak se bez jakýchkoli konfliktů
prohání společně štěňata, puberťáci, dospělé feny i psi samci.
Co dodat závěrem? Jednoznačně poděkování všem organizátorům a
paní rozhodčí! A hlavně: Ať už je květen!
Soňa Špičáková
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Kynologický syndrom
Příčina a vznik nemoci
Počátky a vznik této nemoci
nelze zatím dosud přesně
stanovit. Jisté je pouze to, že
nemoc přichází plíživě a
velice nenápadně. Začíná

náklonností ke psům a pořízením
jednoho psího jedince. Poté, co je
první jedinec zakoupen, je již
rozvoj nemoci zřejmý a velice
těžko léčitelný. Nemoc se dále
rozvíjí v 98% případů a ve většině
případů se rozvine do chronické
formy. V 50% případů nemocný
nezůstává pouze u jednoho psa a je
zpravidla postižen na celý zbytek

života. Nutno dodat, že nemoc je
velice infekční a přenáší se velmi
rychle na zbytek rodiny, manžele,
manželky, děti, později i rodiče a
prarodiče. Známe případy, kdy
jsou takto postižena celá pokolení.
Příznaky, průběh a prognóza
nemoci
Prvním příznakem je už to, že jste
vstoupili na naše stránky. Kdo jiný
by na tyto stránky klikal, než
kynolog nebo člověk, který si
právě vybírá štěně. Jedním z
příznaků je i to, že člověk postupně
přestává komunikovat s
normálními lidmi a vyhledává ty,
17

kteří trpí stejnou nemocí. Tématem
číslo jedna je pes a všechno s ním
související. Ostatní témata jako děti,
rodina, zaměstnání, společenské vědy
apod. jsou velice nezajímavá a
nepodstatná. Další indikací je postupná
změna image a šatníku. Člověk takto
nakažený postupně přestává vybírat

oblečení dle módních trendů a
zaměřuje se na užitnost a
praktičnost. Je to podobné u
obou pohlaví. V šatníku se
objevují zejména tzv. šušťáky
made in Vietnam. Dobrým
módním doplňkem jsou
nepromokavé bundy, neboť
nemocný se často pohybuje se
svým psem venku a to za
každého počasí. Dokonce i ve
chvílích živelných pohrom, kdy
normální lidé zůstávají doma
(povodeň, zemětřesení, orkán
apod.). Ve většině případů
barvy oblečení ladí se psy,
jelikož z praktického hlediska
jen na oblečení stejných barev
nevyniknou psí chlupy. To je
vůbec samostatná kapitola. Psí chlupy naleznete na tomto člověku prakticky
kdekoliv, nejen na oblečení, ale i v domácnosti, v potravinách, v autě apod. U
těch nejzávažnějších forem nemoci také v posteli. Nutno podotknout, že se
postupně mění styl i zařízení domácnosti a to v poměru tím rychleji, čím větší
je počet chovaných psů. V domácnosti postupně mizí koberce, neboť jsou
značně opotřebované a ušpiněné od psích tlapek. Sedací souprava mění svůj
vzhled, někdy i tvar (převážně když je v domácnosti nudící se štěně). Postupně
se podle stavu bytu dá určit výška i věk chovaných psů, zejména to lze
odhadovat z výšky okusu nohou od stolu. Stejně jako koberce, mizí z
domácnosti květiny, protože patří k nejoblíbenějším psím hračkám. Možná to
teď vypadá, že se domácnosti lidí s kynologickým syndromem začínají podobat
vybydleným místnostem, avšak opak je pravdou. Postupně s mírou
přibývajících psů se prakticky ve všech místnostech objevují psí pelíšky,
výstavní klece, misky, někde i trimovací stůl, rukávy, aporty a další výcvikové
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pomůcky. V podstatě se i podle zařízení bytu dá poznat, kdo jaké plemeno
chová a jaké činnosti se věnuje se psy. Prakticky na každém kroku se dá
zakopnout o pískací či jinou hračku. Pokud se v domácnosti vyskytují děti,
málokde se dá na první pohled poznat, která hračka je psí a která dětská. Zde
platí právo rychlejšího. Nutno podotknout, že ač na první pohled vypadá
domácnost zcela nehygienicky, většina členů rodiny včetně dětí bývá
abnormálně zdráva a kromě kynologického syndromu netrpí žádnou vážnou
nemocí.
Většina těchto lidí jsou lidé nemajetní, protože vše, co mají a vydělají,
investují dále do svých psích aktivit. Normální lidé si za vánoční prémie kupují
třeba dovolenou, zde to neplatí. V těchto rodinách se řeší nákup nového krycího
psa, nové chovné feny, cesta za krycím psem do zahraničí, případně nákup
nových kynologických pomůcek. Pravdou je, že většina těchto lidí (pokud je
mezi svými), je spokojena s tím, co má a ke štěstí více nepotřebuje. Málokdy
tito lidé navštěvují psychiatra, protože veškeré vážné problémy co mají, se točí
jen a jen pouze kolem výcviku, vystavování, doby hárání apod. A na toto vám
žádný psychiatr nepomůže.
To je jen zlomek toho, jak můžete dopadnout, pokud se nakazíte naším
kynologickým virem, avšak ujišťuji vás, že i přes nevyléčitelnost se s touto
nemocí dá docela dobře žít. Tedy alespoň si to zatím myslíme. Pravda, přišli
jsme postupem času o pár známých (tedy většinu nekynologických), rodina nás
má za blázny a normální lidé se nám obloukem vyhýbají, ale zatím nemáme čas
přemýšlet nad příčinou. Musíme totiž zase balit a vyrazit na cvičák.
Z internetu

Rtg dysplasie kyčelního kloubu
Rentgen dyspazie kyčelního kloubu je strašákem nejen pro mnohé
majitele leonů ale i dalších plemen, kde je nutný k uchovnění. Nebyla jsem na
tom jinak a právě proto bych chtěla život ostatním majitelům trochu usnadnit
tím, že budou mít alespoň
představu, co je čeká.
Pro "nezasvěcené" rtg
dysplasie je u leonbergerů
povinný na kyčlích. Nebo li
kontroluje se stav kyčelních
kloubů, většina zájemců o
obří plemeno asi chápe, že
zadní nohy jsou zatěžované
velkou váhou psa, proto jsou
zdravé kyčle jedním ze
základních předpokladů
spokojeného života psa i
majitele. Stručně řečeno
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kyčle se známkují hodnotami 0 4, kdy nula je výsledek negativní tedy nejlepší,
4 potom nejhorší. U leonbergerů je jako hranice pro uchovnění stanoveno 2/2,
tzn. každá kyčel může být hodnocena nejvýše známkou 2. Vyšší známka
znamená, že pes nesmí být použit v chovu.
Někomu se toto opatření může zdát
zbytečné, jinému příliš přísné, ale podle
mého názoru je nutné. Zkuste si představit
situaci, jak řešit špatně pohyblivého psa s
váhou 60 kg a více. Je to nejen velký
problém, ale i obrovská finanční zátěž!
Rentgen se smí provádět u zvířat starších
18 měsíců, to by mělo zajistit ukončený
fyzický vývoj a tedy objektivní
výsledek. Protože výsledek je mj. závislý
na kvalitě provedení snímků, vyplatí se,
objednat se na veterinárním pracovišti, kde
s touto problematikou mají zkušenosti.
Ano, rentgen vám může udělat každý
veterinář, který na to má techniku a složil
předepsané zkoušky, ale jestliže nebude
umět psa upravit do správné polohy, potom
může být těžko provedeno opravdu
objektivní vyhodnocení snímků! Vyplatí
se tuto skutečnost mít na paměti a raději
si připlatit za kvalitu a zkušenost. Mimo
to se jednotlivá pracoviště liší druhem
používané narkózy a samozřejmě cenou.
A rozdíl může být hravě v řádu set, takže
vyplatí se, zjistit si, kde kolem vás rtg
provádí, jaké mají zkušenosti – nejlépe
poslouží reference dalších chovatelů,
kolik výkon bude stát, jaký druh narkózy
používají (např. zda pes dostává
„protilátku“ na rychlejší probuzení), jak
dlouho předem se objednat,… Jako vždy
štěstí přeje připraveným, tak nečekejte na
poslední chvíli!
Sebou je nutné vzít si PP psa,
kde vám nejen ověří, že je to opravdu
pro zvíře, které jste přivedli (podle
tetování), ale hlavně vám zaznamenají,
že DKK provedli. Také si připravte
adresu posuzovatele, který je stanoven klubem, protože tam veterinář snímky
zašle. Dobré je přibrat sebou papírové ubrousky, protože dost psů po uspání
zvrací. Ze stejného důvodu se hodí nějaký hadr do auta, případně papírová
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podložka pod štěňata, resp. pod miminka. Domů jedete sice s pejskem, který se
již probírá z narkózy, ale hravě může dojít k nechodě, kdy nevědomky pejskovi
uteče loužička.
My jsme si tedy vybrali kliniku v Hradci Králové, kde máme jen
vynikající zkušenosti. Kromě toho se dysplasií a jejím vyhodnocováním přímo
zabývají, takže odbornost je zajištěna. Celý výkon probíhá v narkoze, proto je
třeba dodržet určité rady veterináře (psa nekrmit, nenapájet, apod.), přesně i s
časy, které je třeba dodržet, vás budou instruovat na vybrané veterině. Našemu
Drobkovi se příliš spát nechtělo, takže byly nutné dvě injekce, které teprve
zajistily uspání. Pochopitelně připíchnutí další dávky sedativ není ideální, více
zatěžuje organismus psa, ale byť veterinář psa před výkonem zváží, tak každé
zvíře na sedaci reaguje jinak. Také musíte myslet na to, že nikde vám psa
neuspí na rentgenovacím stole, potřebujete tedy jednoho nebo dva pomocníky,
fyzicky zdatné, kteří vám pomohou s vaším pejskem na správné místo.
Samotné snímky jsou raz dva, chvíli ale trvá uložit psa do pozice,
která je nutná. To vše samozřejmě řídí veterinář, ale například my jsme si psa
přidržovali sami. Nevypadá to příliš příjemně ani pohodlně, ale není to ani
bolestivé, takže vzhledem k narkoze psa nic nebolí, trpí spíše majitel.
Dobrý veterinář by po vyhotovení snímků měl také zkontrolovat, zda
jsou použitelné, tzn. klouby jsou ve správné pozici a kvalita je odpovídající.
Všechny snímky také musejí být opatřeny údaji o zvířeni, to také zajišťuje
veterinář, protože jinak vám nebudou vyhodnoceny!
Rtg loktů není klubem stanoveno jako povinné, ale problém s lokty
může být stejně pro život nepříjemný, jako problém s kyčlemi. Proto nic
nezkazíte, když si necháte rovnou zrentgenovat i přední nohy. Rozdíl za DKK a
DKK + DLK je v řádku desítek až stovek korun, takže v celkovém součtu
celkem zanedbatelný. My jsme z tohoto důvodu nechali lokty zrentgenovat a
odhad výsledku nám hned po vyvolání snímků pan veterinář řekl. Oficiální
vyhodnocení není nutné (i když je možné), takže pro vaši informaci stačí
názor kteréhokoli lékaře, který se problematikou zabývá.
Upřímně přiznávám, že jsem ráda, když je vše za námi. Narkoza je
samozřejmě určité riziko a zátěž, ale pro chov zdravých zvířat je to nutné. Celá
"akce" nás stála i s vyhodnocením necelé 2.000, Kč. Nejedná se tedy o výkon,
který by jednou za život psa měl majitele zruinovat...
Sečteno a podtrženo:
vyberte veterináře, který má s problematikou zkušenosti
sebou vezměte originál PP a adresu na vyhodnocovatele stanove
ného klubem (MVDr. Marek Pepřík, Osvobození 294, 747 57
Slavkov), cena 450, Kč
nechoďte sami, psa bude po uspání nutné zvedat
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rtg loktů vám výkon nijak zvlášť neprodraží, ale může vám dát
nové informace.

Různé
O vzteklině
Vakcinace lišek proti vzteklině skončila
Loňský rok byl posledním, kdy Státní veterinární správa ČR organizovala na
území naší republiky orální vakcinaci lišek proti vzteklině. Za 21 let (1989 až
2009) bylo během 42 vakcinačních kampaní (dvakrát ročně, tj. na jaře a na
podzim) použito 32 515 000 vakcinačních dávek. Výsledek je ten, že vzteklina
byla na našem území zcela vymýcena.
Poslední výskyt vztekliny byl u nás zaznamenán u lišky v dubnu 2002
na okrese Trutnov a v roce 2004 byla naše republika uznána za zemi prostou
této nákazy. Od té doby se přesvědčujeme o účinnosti vakcinace. Vyšetřování
je, zejména v pohraničních oblastech, nadále nezbytné. V loňském roce bylo
vyšetřeno 7 844 lišek. Výsledek negativní. Dále bylo vyšetřeno 171 volně
žijících zvířat a 372 domácích zvířat, i zde byl výsledek vyšetření opět
negativní.
Je třeba ale připomenout, že zavlečení vztekliny na naše území je možné
vzhledem k vzrůstající oblibě cestování se zvířaty, zejména do
mimoevropských zemí, ale i například na Balkán nebo do zemí v okolí
Středozemního moře. Proto je nutné, aby psi, popřípadě jiná vnímavá zvířata
byla proti vzteklině vakcinována. Ostatně to také nařizuje veterinární zákon.
Také je nutné každé podezření prověřit, zejména pokud jde o poranění
zvířetem neznámého původu nebo volně žijícím živočichem, popřípadě
dotyčné zvíře vyšetřit. Laboratorní vyšetření u nás provádí Národní referenční
laboratoř pro vzteklinu ve Státním veterinárním ústavu Praha a Státní
veterinární ústav Olomouc.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových
stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.
Tisková zpráva ze 13. 9. 2010
Dánsko zakázaná plemena
V Dánsku jsou zákonem zakázána následující plemena:
Tosa inu, americký stafordšírský teriér, brazilská fila, argentinská doga,
americký buldok, boerboel, středoasijský ovčák, kavkazský ovčák, jihoruský
ovčák, šarplaninec, tornjak, kangal, pitbulteriér.
Zákaz platí i pro vystavování těchto plemen vystavovateli ze zahraničí.
Převzato ze zpráv ČMKU

Gratulace
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Tak a toto je právě jeden z příkladů, proč
by nám měli členové sami napsat. Zde v
této rubrice budeme vždy velmi rádi
otiskovat úspěchy vaše, či lépe řečeno,
vašich miláčků. Proč chodíte na výstavy?
Asi většinou pro co možná nejlepší
umístění. A to si necháte pro sebe? To
není správné! Nevěřili byste, kolik lidí
zahřeje u srdce, když se dočte, že právě
leon z našeho klubu, z MSKCHPL, se
někde krásně umístil, že třeba i vyhrál
nebo, že již dokončil nějaký titul.
Nemyslete si, že jsou jen závistivci. Není
to pravda. Takže abychom vás navnadili,

tak dnes gratulujeme:
Framovi Ensson Bohemia
řečenému Drobek k získání titulu
Grandšampion České republiky

Aronovi From Leo´s Home
Arčovi k celkovému vítězství na
slovenské Speciální výstavě a
získání
BOB a titulu Vítěz speciální
výstavy

Výstavní tituly
Tituly zadávané ve výstavním kruh v rámci hodnocení plemene
Vítěz třídy
Zadává se jedinci oceněnému známkou výborný 1 ve třídě mladých, otevřené,
pracovní, mezitřídě , vítězů a veteránů a to pouze na výstavách oblastních a
krajských. V případě členění plemene dle zbarvení, velikosti a váhy může být
tento titul udělen v každé třídě. U plemene německý ovčák může být, mimo
mezinárodní výstavy, udělen titul Vítěz třídy mladých jedinci, který získal
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ocenění velmi dobrý 1.
Oblastní vítěz
Zadává se na oblastních
výstavách nejlepšímu psovi i
feně z konkurence vítězů tříd
mezitřídy, otevřené,
pracovní, vítězů. U plemen
členěných podle barev srsti,
velikostních rázů atd se
zadává stejný počet
oblastních vítězů jako na mezinárodní výstavě CACIBů. Informaci o tom, kolik
CACIBů se u plemene zadává najdou zájemci na www.fci.be – standardy.
Krajský vítěz
Zadává se na krajských výstavách nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů
tříd mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů. U
plemen členěných podle barev srsti, velikostních
rázů atd. se zadává stejný počet krajských vítězů
jako na mezinárodní výstavě CACIBů.
Nejlepší mladý pes nebo fena plemene
Zadává se na výstavách klubových, speciálních,
národních a mezinárodních. Titul získává nejlepší
mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech
mladých jedinců plemene se zadaným
čekatelstvím CAJC. Mezi vystavovateli se pro
titul vžilo označení Junior BOB. Jedná se vlastně
o nejlepšího mladého jedince plemene.
Nejlepší veterán plemene
Titul získává nejlepší veterán pes nebo fena
plemene z konkurence všech veteránů plemene se
zadaným oceněním výborný 1. Mezi vystavovateli se pro titul vžilo označení
Veteran BOB. Titul se zpravidla zadává na výstavách klubových, speciálních,
národních a mezinárodních.
Klubový vítěz
Zadává se na některých klubových
výstavách. V propozicích výstavy
je vždy uvedeno, zda je možné titul
na dané výstavě získat či ne.
Podmínky pro přiznání titulu
určuje předpis příslušného
chovatelského klubu. Titul může
být např. vázán na členství v klubu.
Klubový vítěz se zpravidla zadává
nejlepšímu jedinci – psovi i feně
z konkurence výborných 1 CAC
z tříd mezitřídy, otevřené,
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pracovní, vítězů. V pravomoci chovatelského klubu je rozhodnout zda vůbec a
za jakých podmínek se bude zadávat titul Klubový vítěz mladých. Zpravidla jej
získávají pes i fena, kteří obdrželi čekatelství CAJC nebo u plemen
posuzovaných podle barev nebo velikostních rázů nejlepší mladý pes i fena
z konkurence CAJC.
Vítěz speciální výstavy
Zadává se na speciálních výstavách plemene a to nejlepšímu jedinci – psovi i
feně z konkurence výborných 1 CAC z tříd mezitřídy, otevřené, pracovní,
vítězů
Národní vítěz
Zadává se na národních výstavách nejlepšímu jedinci – psovi i feně
z konkurence výborných 1 CAC z tříd mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů
Vítěz plemene BOB (BEST OF BREED)
Nezadává se na oblastních a krajských výstavách. Na klubových, speciálních a
národních výstavách se zadává nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence
nejlepšího mladého jedince plemene , nejlepšího veterána plemene a podle typu
výstavy z klubových, speciálních a národních vítězů psů i fen . Pokud se jedná
o klubovou výstavu bez zadávání titulu klubový vítěz , postupují do soutěže o
BOB nejlepší mladý jedinec plemene , nejlepší veterán plemene a všichni
CAC. Na mezinárodní výstavě postupuje do soutěže o BOB nejlepší mladý
jedinec plemene , nejlepší veterán plemene a pes a fena CACIB.
Tituly zadávané v slavnostním kruhu výstavy v rámci závěrečných soutěží
Vítěz velké národní ceny – BONB (BEST OF NATIONAL BREEDS)
Do kruhu nastupují na výstavě posouzení jedinci národních plemen (český
teriér, český fousek, český strakatý pes, český horský pes, chodský pes, pražský
krysařík) a plemene československý vlčák. Všechna plemena jsou představena.
Samotné soutěže o titul BONB se zúčastní pouze jedinci s titulem BOB.
Vítěz skupiny FCI –BIG (BEST IN GROUP)
Do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI.
Neuznaná národní plemena tvoří zvláštní skupinu, jejíž vítěz se na mezinárodní
výstavě na rozdíl od výstavy národní nemůže zúčastnit soutěže o titul BOD a
BIS.
Vítěz dne – BOD (BEST OF DAY)
Soutěž může být zařazena na vícedenních výstavách a nastupují do ní jedinci
jedinci, kteří obdrželi titul BIG. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny
neuznaných plemen.
Vítěz výstavy BIS (BEST IN SHOW)
Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI – BIG u jednodenních výstav
nebo Vítězové jednotlivých dnů (BOD) na výstavách vícedenních. Na MVP do
soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.
Dále mohou být pořadatelem vyhlášeny soutěže:
Vítěz mladých skupiny FCI JBIG (BEST IN GROUP JUNIOR)
Do soutěže nastupují všichni Nejlepší mladí psi nebo feny plemen příslušné
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skupiny FCI
Nejlepší mladý výstavního dne J BOD (BEST OF DAY JUNIOR)
Soutěž může být zařazena na vícedenních výstavách a nastupují do ní všichni
vítězové mladých jednotlivých skupin FCI. Na MVP do soutěže nenastupuje
vítěz skupiny neuznaných plemen.
Juniorský vítěz výstavy JBIS (BEST IN SHOW JUNIOR)
Do soutěže nastupují všichni vítězové mladých jednotlivých skupin FCI u
jednodenních výstav nebo Juniorští vítězové jednotlivých dnů (JBOD). Na
MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.
Všechny tituly je možno zadat bez ohledu na počet předváděných jedinců,
pokud kvalita kandidáta na titul odpovídá požadavkům na jeho zadání.
Případné tituly je možno udělit pouze tehdy, je li jejich udělení v souladu s
propozicemi výstavy.
Čekatelství
CAJC – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU JUNIOR CHAMPIONAT)
čekatelství šampionátu mladých může být zadáno výbornému 1 psovi i feně .
ve třídě mladých. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a
mezinárodní
CAC – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) čekatelství
šampionátu krásy
může být zadáno výbornému 1 – psovi i feně ve třídách mezitřídě, otevřené,
pracovní, vítězů a šampiónů. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní
a mezinárodní.
r.CAC –( RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT)
rezervní čekatelství šampionátu krásy může být zadáno výbornému 2 – psovi i
feně ve třídě, kde byl zadán CAC. Zadává se ve třídách : mezitřídě, otevřené,
pracovní, vítězů a šampiónů na výstavě klubové, speciální, národní a
mezinárodní.
CACIB (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT
INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) čekatelství mezinárodního šampionátu
krásy může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i
feně z konkurence výborných 1 z tříd mezitřídy, otevřené, pracovní,
šampiónů.
r.CACIB (RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT
INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) může navrhnout rozhodčí na mezinárodní
výstavě druhému nejlepšímu jedinci psovi i feně. Do této soutěže postupují :
výborný 2 ze třídy, z které byl navržen CACIB a výborní 1 z ostatních tříd.
Zkratky používané pro označení mezinárodních šampionátů.
C.I.B (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) Mezinárodní
šampion krásy. Zkratka C.I.B se používá krátkou dobu, dříve se mezinárodní
šampionát uváděl jako ICH – International Champion.
C.I.E. (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE EXHIBITION) Mezinárodní
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výstavní šampion
C.I.T. (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE TRAVAIL) Mezinárodní
šampion práce
Zpracovala: Vladimíra Tichá

Výstavy ve IV.
čtvrtletí 2010
Česká republika
MVP Praha se
nekoná
Jedná se o
podzimní
listopadovou
výstavu.
Výstavní výbor
MVP v Praze
informoval
ČMKU,
že vzhledem k probíhající rekonstrukci výstaviště
v Letňanech se nepodařilo smluvně zajistit takové
prostory v halách, které by zaručovaly odpovídající
prostředí pro
vystavitele a jejich
psy.
Jarní MVP 2011 v
Praze již proběhne
bez problémů.

Speciální výstava
KCHl je zrušena
Důvodem zrušení
výstavy je extrémně
malá
účast přihlášených.

Slovensko
Niratacanis 20. a 21.11.
I. uzávěrka: 04.10. II.uzávěrka: 18.10.
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SKJ
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Štefánkova 10,811 00 Bratislava Slovakia
Tel./FAX: 00 421 (0)2 52 49 22 98
e mail: skj@skj.sk, http://www.skj.s

Německo
CAC + CACIB Kassel 12. a 13.12.
I.uzávěrka 18.10. II.uzávěrka: 08.11.
Ingrid Hain
Biedenkopfer Str. 19
35713 Eschenburg
Deutschland

Polsko
CACIBKielce, 13. 14.11.
Uzávěrka:14.10.2010.
Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział w Kielcach
25 328 KIELCE ul. Śląska 10
Telefon/Fax: (41) 368 74 68, 348 05 55 Fax: (41) 348 00 04
Biuro czynne: pn, śr, pt 17 19.45
wystawa.kielce@zkwp.pl

Rakousko
Doppel CACIB Wels 04.+ 05.12
I. uzávěrka: 08.10.. II. uzávěrka 05.11.
ÖKV
Siegfried Marcus Strasse 7,
A 2362 Biedermannsdorf
Tel.: +43(0)2236/710 667, Fax: +43(0)2236/710 667
e mail: ausstellungen@oekv.at
homepage: www.oekv.at

Maďarsko
BUDAPEST GRAND PRIX 27.11.
II. uzávrka 27.10.2010
BUDAPEST DERBY 28.11.
II. uzávěrka 28.10.2010
MEOE Budapest
1194 Hofherr A. u. 38 40.
Tel.: 06 1/208 2300/118 és 119m, fax:06 1/208 2303
www.kennelclub.hu
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Výsledky výstav III. čtvrtletí 2010
NVP, Mladá Boleslav17. 18.07..
Rozhodčí: D. Pavlovská, CZ..
Psi
Tř.mladých
V1,CAJC,NJ ml.
V2
V3
Mezitřída
V1CAC
VD2
Tř.otevřená
V1,CAC,NV,BOB
V2,res.CAC
V3
Třída vítězů
V1,CAC
Feny
Tř.mladých
V1,CAJC
V2
Mezitřída
V1
V2
Tř.otevřená
V1,NV,CAC
V2,res.CAC

Dany od Brdské studánky
Atilla z Řešetovských pastvin
Artuš Aragorn Akiroja
Aldibara‘s Climbs MT Brdy in Czech
Bard od Bedzynky
Benji z Osoblažského lesa
Ben Bastien Severní souhvězdí
Ekim Končiny
Fram Ensson Bohemia

Bella Arebred
Debbie od Brdské studánky

Bára od Skrytého lesa
Alza Bady z Vysokova
Borůvka Blue Harcovský dvůr
Anife Oliva Albron Elenia

Interdog Bohemia, Mladá Boleslav 28. 29.8.
Rozhodčí: M. Václavík CZ
Psi
Tř.mladých
V1,CAJC,Nej,ml.
V2
V3
Mezitřída
V1, CAC,CACIB,BOB
V2, res. CAC
V3
Tř.otevřená
V1,CAC

Aron From Leo‘s Home
Dany od Brdské studánky
Bastien od Bučického mlýna
Nando Junior Leo v. Jerichower Land
Aldibara‘s Climbs MT Brdy in Czech
Bard od Bedzynky
Argo od Petrské brány
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V2,es.CAC
V3
Tř.vítězů
V1,CAC,res.CACIB
V2
V3
Feny
Tř.mladých
V1,CAJC
V2
V3
Mezitřída
V1
V2
Tř. otevřená
V1,CAC
V2,res.CAC
V3
Tř.vítězů
V1,CAC ,CACIB
V2,res.CAC

Bergan Bohemia Qwerty
Haaron Assa Říčany

Bugsy Roy Arcondia
Douglas v. Jerichower Land
Falco Ensson Bohemia

Cornelie Nell Leon Bohemia
Airin Sara od Kostela Sv.Gabriela
Debbie od Brdské studánky
Greis Waneta
Bára od Skrytého lesa
Heriett C. Bora z Milotiček
Avril von Benštejn
Agátka z Alfovy zahrady
Franciss Bess Ensson Bohemia
Gracia Leonessa Löwe v.Würtenberg

Duodanube Bratislava 21.8.2010
Rozhodčí : P.Csaba, H
Psi
Tř. mladých
V1,CAJC, BOB
V
Mezitřída
V1, CAC
VD
Tř.otevřená
V1,CAC,CACIB
Tř.šampiónů
V1,CAC,res.CACIB
Feny
Tř.mladých
V1,CAJC
V2
Mezitřída
V1,CAC,CACIB
Tř.šampiónů
V1,CAC,res.CACIB

Aron From Leo’s Home
Anthony Ketyland
Aldibara‘s Climbs MT Brdy in Czech
Bady od Bezdynky
Kairo Löwe v. Blumengarten
Rosacaen Eleochoris

Sherry Lady Oaza Wschodu
Debie od Brdské studánky
Gwenn Winny Salve leon
Easy v. Dreiburgenland
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Duodanube Bratislava 22.8.2010
Rozhodčí: A. Alfredo, I
Psi
Tř. mladých
V1,CAJC
Mezitřída
V1, CAC
Tř.otevřená
V1,CAC,CACIB,BOB
Tř.šampiónů
V1,CAC,res.CACIB
V2
Feny
Tř.mladých
V1,CAJC
V2
Mezitřída
V1,CAC,res.CACIB
Tř.šampiónů
V1,CAC,CACIB

Aron From Leo’s Home
Aldibara‘s Climbs MT Brdy in Czech
Kairo Löwe v. Blumengarten
Rosacaen Eleochoris
Fram Ensson Bohemia

Debie od Brdské studánky
Sherry Lady Oaza Wschodu
Gwenn Winny Salve leon
Easy v. Dreiburgenland

NVP Prešov 10. 12.9.2010
Psi
Tř. mladých
VD1
Tř.šampiónů
V1,CAC,NV, BOB
Feny
Tř.mladých
V1,CAJC,NVM
Mezitřída
V1,CAC

Bavaruki Etiene
Bugsy Roy Arcondia

Sherry Lady Oaza Wschodu
Gaja z Leonkovho raja

Klubová výstava MSKCHPL, Zubří 11.09.2010
Rozhodčí: J. Svobodová, CZ
Psi
Tř. mladých
V1,CAJC
V2
V3
VD4
Mezitřída
V1,CAC,ČKŠ

Aron From Leo’s Home
Beny z Paskovského panství
Atila z Řešetovských pastvin
Aron Akiroja
Bady od Bezdynky
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V2
V3
V4
Tř.otevřená
V1,CAC
V2,res.CAC,ČKŠ
VD3
D4
Tř. chovatelská
VD1
Tř.seniorů
V1
VD 2
Tř.vítězů
V1,CAC,VKV,BOB
V2,res.CAC,ČKŠ
V3
Tř.veteránů
V1,Nej.vet.
Feny
Tř. mladých
VD1
Mezitřída
V1,CAC,ČKŠ
V2,res.CAC
V3
V4
Tř.otevřená
V1,CAC,VKV,ČKŠ
V2,Res.CAC
V3
V4
Tř.chovatelská
V1,ČKŠ
VD2
VD3
Tř.seniorů
V1,Nej.senior
V2
VD3
Tř.vítězů
V1,CAC
V2
Tř.veteránů
V1,Nej.veterán, Vítěz veteránů

Kašpar D. BOra z Milotiček
Nando Junior leo v.Jerichower Land
Bertino Vanika v.Bauernhof
Filip Assa Říčany
Fido Nobert
Monty Lesní lom
Artuš Geblov
Orion Lesní lom
Aramis Lony z Vyšehořovic
Barney B. Bora z Milotiček
Lex Lesní lom
Fram Ensson Bohemia
Dasty E. Bora z Milotiček
Asson z Chýňavy

Upoleta Löwe v. Blumengarten
Bety Golden Bohemica
Kimi D. Bora z Milotiček
Bona od Bezdynky
Dorotka z Polňáku
Heriett C.Bora z Milotiček
Ina od Špitálského dvora
Havanna v.Dreiburgenland
Andy Danthe Caro
Annie Rose Facies Nigra
Nicola Lesní lom
Vanika v.Bauernhof
Bella ze Zámečku Marianov
Katy Lesní lom
Arin Albron Elenia
Franciss Bess Ensson Bohemia
Alma Lony z Vyšehořovic
Axa od Otaslávky
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V2

Big Rose Sedmidomky

Klubová soutěž—průběžný stav
Psi
ARON From Leo´s Home
FRAM Ensson Bohemia
KASPAR D. Bora z Milotiček
DASTY E. Bora z Milotiček
BADY od Bezdynky
ORION Lesní lom
BERTINO Vanika vom Bauernhof
FIDO Nobert
BENY z Paskovského panství
FILIP Assa Říčany

Ing. Josef Zeman
Soňa Špičáková
Jarmila Konečná
Jarmila Konečná
Ivan Koláček
Jana Kubová
Jarmila Navarová
Němec Oldřich
Břetislav Popielek
Alena Blaščíková

785
720
415
360
315
260
220
185
180
155

Feny
HERIETT C. Bora z Milotiček
ANNDY Danthe Caro
CORA Myslibořické polesí
ALZA BADY z Vysokova
ARIA von Benštejn
HAVANNA vom Dreiburgenland
BETTY Golden Bohemica
CELESTA Najmurská cesta
INA od Špitálského dvora
BELLA ze Zámečku Marianov
KATY Lesní lom

Hana Novotná
Aranka Plášková
Ondřej Plachý
Eva Čekalová
Wimmer Jiří
Anna Šimkovská
Olga Chrudimská
Ing. Josef Zeman
Miloš Marek
MUDr.Erika Dujíčková
Jana Kubová

745
370
305
195
195
190
180
165
160
120
120

Chovatelské stanice
ARON From Leo´s Home
Lesní lom
Od Bezdynky
Danthe Caro
Myslibořické polesí
Z Paskovského panství
Z Vysokova
Golden Bohemica
Nobert
Z Polňáku

Ing. Josef Zeman
Jana Kubová
Ludvík Pimek
Dana Theimerová
Bohumil Fialka
Markéta Batková
Petra Gintarová
David Smejkal
Anna Šimkovská
Ing.Jiří Kubík

785
570
470
370
345
295
235
195
185
165
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Vážení členové,
Co dnes říci závěrem. Výstava se setkala s velmi kladným ohlasem z
vašich řad. Jsme tomu moc rádi. Je to ale zavazující. Čeká nás nyní zimní
období. Jenže my máme v plánu na jaře opět dvojvýstavu. A s tou je spousta
práce. Také jména obou rozhodčích by měla přitáhnout váš zájem. Budeme se
snažit z tohoto víkendu udělat skutečně klubový svátek. Je možné, spíše
pravděpodobné, že budeme potřebovat nějakou pomoc z vašich řad. Vždyť i na
této zářijové výstavě nám pomáhala spousta lidí, která sice není moc vidět, ale
bez nich by to nešlo. Všem nejmenovaným moc děkujeme.
Máme ale za sebou také členskou schůzi. Ta jistě nebyla tak příjemná,
jako výstava. Ale tak to bývá. Něco je lepší a něco horší. Jen by bylo dobré
několik věcí z té schůze nezapomenout. Například to, že příští schůze bude
volební. Bude dobré již nyní se zabývat návrhy jmen do klubových orgánů.
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
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