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Letošní dlouhou zimu
plnou sněhu přivítali většinou jen naši leonbergři.  
Doufám, že jste si ji bohatě užili na dlouhých pro-
cházkách se svými psy, a stejně jako my se těšíte už 
na jaro. Začíná nová výstavní i  chovatelská sezona, 
ve které vám všem přeji hodně úspěchů.
Věnujte laskavě pozornost jak mimořádnému svodu, 
tak informaci o chystané členské schůzi.

za výbor KCHL
Petra Dědková, předsedkyně

Zasílání příspěvků do Zpravodaje:
Redakce Zpravodaje Vás prosí pro usnadně-
ní zpracování nového čísla o  zasílání ručně 
psaných příspěvků na adresu p. Demkové, 
příspěvky v  elektronické podobě na adresu p. 
Milaty (adresy jsou v tiráži Zpravodaje). NIKDY 
NEVKLÁDEJTE do textových souborů word 
fotografie či obrázky, ale posílejte je zvlášť 
v dostatečně velkém rozlišení.

Kvalitní fotografie na plakáty, kalendáře 
a případně do Zpravodaje zasílejte e-mailem 
na aja.leonberger@seznam.cz, (schránka 2 
Gbyty). Prosíme všechny, kteří posílají papí-
rové fotografie a  chtějí je vrátit zpět, přiložte 
správně ofrankovanou obálku. Jinak zůstanou 
v redakci. 

Za příspěvky zařazované do Zpravodaje, kte-
ré nemají charakter inzerátu, se neplatí. Proto, 
prosím, nezasílejte peníze na adresu redakce. 

Zasílání fotografií pro použití 
ve Zpravodaji nebo další účely
Vzhledem k  tomu, že hodně členů zasílá nej-
různější fotografie na více klubových adres 
a zároveň i k tomu, že potřebujeme snímky jak 
do Zpravodaje, tak na různé další účely (plaká-
ty, kalendáře, pohledy), zasílejte, prosím, vaše 
snímky na adresu: aja.leonberger@seznam.cz. 

Využití fotografií určuje grafik (dle kvali-
ty snímku). Digitální fotografie posílejte 
v  dostatečném rozlišení (pro tisk minimálně 
1700×1200 pixelů = fotografie 10×15 cm, odpo-
vídá 3megapixelovému fotoaparátu). 

Pokud chcete zobrazit fotografie v internetové 
galerii na klubových stránkách, posílejte nadále 
fotky na: kujan@volny.cz. 

Adresa na Českomoravskou kynologickou unii:

ČMKU, Jankovcova 53, 170 00 Praha 7
email: cmku@cmku. cz

tel: 266 712 827, 234 602 276

INTERNET A MY
Klub chovatelů leonbergerů: 

www. leonberger.cz
Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu chova-

telských stanic i osobních stránek chovných psů 
na internetu, přesunula se tato stránka 

na www našeho klubu.

Změny adres
Prosím, nezapomínejte hlásit jednateli klubu 

změny adres, telefonních čísel a e-mailů. 
Předejdete tím zbytečným nedorozuměním, 

kdy vám nepřijde Zpravodaj, nebo se vám nedá 
dovolat, nebo vám napíšeme e-mail a myslíme 

si,  že vám došel, a vy nic nedostanete.
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Leonberger a chov
Zima byla letos dlouhá a studená. A doufám, že v době, kdy budete mít toto číslo ve svých rukách, jaro 
bude již konečně zde, a s ním přijdou i další vrhy. Loňský rok byl opravdu úspěšný a doufejme, že bude 
úspěšný pro naše chovatele i  rok 2010. Zájem o  naše plemeno stále je, dokonce bych řekla značný, 
přesto není možné počítat s prodejem automaticky. Záleží na řadě faktorů, ne každý si může dovolit 
živit tak velkého psa a doba nemusí být na prodej vždy příznivá. Nechci nikoho děsit, ale pro prodej je 
nutno inzerovat, propagovat, starat se o zájemce i předem.

Vrhy v jednotlivých chovatelských stanicích
Od Terasy
J. Krátký, Jaroměř, Praha, vrh 0 (1)
 m: Aisha od Terasy
 o: Elroy Končiny

Happy Leon
MUDr. J. Alešová, Havířov vrh C 6 (6)
 m: Bondie Roy Happy Leon
 o: Amadeus from Magic Castle

Od Katovického jezu
P. Plojharová, vrh C 3(3)
 m: Akina od Katovického jezu
 o: Albi z Alfovy zahrady

První číslo je počet odchovaných štěňat, v závorce počet narozených štěňat
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Odevzdané 
potvrzené
krycí listy
Růžičkovi, Lenešice
 m: Cessy Od lenešického rybníka
 o: Bugsy Roy Arcondia
J. Šmrhová, Milotičky
 m: Fialka Ferka D.Bora z Milotiček
 o: Duke Leo v. Jerichower Land 
P. Plojharová, Katovice
 m: Akina od Katovického jezu
 o: Albi z Alfovy zahrady
M. Navrátil, Louňovice
 m: Elizabeth z Plaského údolí
 o: Abé Artouche Zlatá kamelie
ing. S. Stanková, Merboltice
 m: Adelaida z Bechlína
 o: Dick E. Bora z Milotiček
J. Hlaváček, Rožmitál p. T.
 m: Betty Dobřívské zátiší
 o: Bady z Alfovy zahrady
R. Štáglová, Říčany
 m: Dafne z Plaského údolí
 o: Assan od Brdské studánky
J. Šmrhová, Milotičky
 m: Iris Sulle Orme di Antigua
 o: Duvasgardens Perfect Puzzel
B. Zapletalová, Písek
 m: Hanny April Zařické údolí
 o: Charly Loewe v. Bernburgerland
ing. A. Macková, Nižbor
 m: Ája z Třemšínského výsluní
 o: Arny Dag Azirru
Š. Dudková, Jičín
 m: Ayron Bohemia Qwerty
 o: Eleocharis Rosaceeen
M. Krupicová, Brno
 m: Arista od Grabštejnského hradu
 o: Majans Zeuss the Star of  North
D. Marečková, D.Zimoř
 m: Apple Love v. Bohemia Olive
 o: Eleocharis Rosaceeen

UpozorňUji důrAzně mAjitele chovných psů: Při příjezdu feny 
na krytí se vŽdY ujistěte, že majitel má řádně vydaný krycí list s uve-
dením vašeho psa. V mimořádných případech doplnění psa mne kon-
taktujte telefonem a vše si ověřte! Bez krycího listu se nakrýt nesmÍ 
a obě strany se vystavují postihu.

Dále upozorňuji, že majitel psa je povinen sledovat dle našeho chov. 
řádu, aby pes neměl více než 5 vrhů v KCHL v kalendářním roce. Jelikož 
KL se vydávají s platností jednoho roku, musí tuto skutečnost evidovat 
majitel chovného psa sám.

Vzhledem k množství nezaplacených klubových poplatků budou KL 
nadále vydávány až PO předání kopie dokladu o zaplacení 200 Kč na 
klubový účet. Možno poslat poštou, mailem, faxem HPCH.

Dále upozorňujeme, že většina chovatelů NEMÁ zaplacený klubem 
určený poplatek před kontrolou vrhu, tj. 200 Kč za štěně! Uhraďte po-
platek PŘED KV a pořiďte si kopii, abyste se pověřené osobě mohli pře-
dat kopii dokladu o platbě!

UPOZORNĚNÍ: Na základě rozhodnutí Ústřední komise 
ochrany zvířat je stanoveno, že nejnižší možný věk pro od-
běr štěněte od chovatele je 50 dnů. Veďte to, prosím, v patr-
nosti při prodeji štěňat.
 Žádám vás všechny důrazně, aby jste si před rozhodnutím o chovu dů-
kladně přečetli veškeré klubové normativy, především Zápisní řád a Řád 
ochrany zvířat při chovu leonbergerů KCHL a rozmysleli si, zda skutečně 
máte vhodné podmínky pro chov. tj. prostory vnitřní i venkovní, oboje 
vždy, ať je léto či zima. Prostorné, suché, čisté, světlé, s možností větrání 
i vytápění. To je základ. Další nastudujte.
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Přípravu na březost upravuji podle rasy i podle jed-
notlivce. Homeopatie může snižovat výskyt vroze-
ných vad, dědičných vad, eliminovat dispozice.
 Sestavuji homeopatický plán pro chovy zatížené 
dysplaziemi, chybnými skusy, nesestouplými var-
laty. Částečně korigovat se dají i  povahové sklo-
ny. Výrazné povahové nedostatky jsou vyřazující 
z chovu, ale dobře víme, že bázlivý a agresivní pes 
v rukou zkušeného chovatele se nemusí projevit. 
Ale chovatel to ví, a musí povahu rodiče zohlednit 
při výběru páru. Obecně je možné tzv. eugenikou 
působit na ozdravení vajíček a  spermií, podává-
ním specielních homeopatik, vždy po 1-2 týd-
nech, 1 dávku tzv. nosody. Běžně provádím ozdra-
vení chovu od herpes viru nebo stafylokoka.

Obecně se dá pomoci kůrou na zvýšení imunity, 
oscillococcinum, třetina tuby 1x denně 3 týdny, 
dále 1x za 14 dní. Oscillococcinum jednak regene-
ruje srdce a játra, ale hlavně zvyšuje imunitu, a to 
zejména proti virům. Efekt je velmi rychlý a oscillo 
je již velmi známé na lidské chřipky.

Feny, které nepravidelně hárají, se dají home-
opatiky rozhárat, říje je pak výraznější a  vyšší 
plodnost. Např. pulsatilla 5ch, senecio 5ch, byli-
ny rozchodnice, měsíček, jeřáb, 2-4 měsíce před 
očekávaným háráním. Pro leony na rozhárání je 
vhodná i  calcarea carbonica5ch, která součas-
ně regeneruje velké klouby a zahrnuje prevenci 
kožních problémů. Agnus castus také zvyšuje 
sekreci pohlavních hormonů a  vylepšuje libido. 
Bez konzultace můžete zkusit agnus a pulsatillu 
v  potencích 5-9ch, obden střídat 6 týdnů před 
háráním.

Pokud feny potrácejí, sepia a luesinum pomáhají 
udržet plod. Jsou ale i další možnosti. Bez konzul-
tace můžete při březosti, anebo už jako prevenci 
podat sepia 9ch 1x týdně několik měsíců.

Sepia i Staphysagria v potenci 30ch zlepší schop-
nost k páření, stačí před skokem.

Zabránění infekci po skoku pomáhá opět oscillo, 
při výtoku 3-10 dní po skoku dávám jen kalium 
muriaticum 15ch 2x denně, případně pulsatillu 
15ch 1x d, a  collibacillinum, 1x denně nebo 1x 
týdně, dle stavu. Nepodávám žádná antibiotika, 

protože štěňata si nesou již zatížení z podání léků 
v době početí.

Podporu březosti a  vývoje plodu opět vypraco-
vávám systematicky podle individuálních sklonů. 
Obecně lze ale podávat oscillo, silicea 9ch a phos-
phorus 9ch, vždy po dni střídat až do porodu. Toto 
schéma podpoří energetický metabolismus, vývoj 
orgánů plodů, imunitu plodů.

O porodu jsme hovořili minule, takže nyní pře-
jdeme k  době odstavu. Fena již nemá mléko, ale 
nemá ani kondici a srst.

Na obnovení svalové hmoty pomůže ferrum 
phosphoricum, 9-15ch, 1x denně nebo obden 3-5 
kuliček. Stažení vemínek se urychlí masáží kašta-
novým olejem nebo gelem, přidáním calcraei flu-
orici 5-15ch, 2x denně, obden, jak je třeba. Posílení 
dělohy a harmonizaci cyklu, včetně opět ovlivnění 
visící mléčné žlázy zajistí sepia.

Podáním svízele a  jírovce do krmení, docílíme 
ztráty váhy a vyčistění organismu 3 týdny, 2x den-
ně 10 a 10 kapek lihové tinktury v jídle.

Obnovu srsti podporuje zincum metallicum, tha-
lium metallicum, selenium metallicum, natrum 
muriaticum, phospohoricum acidum. Potence od 
5 do 30, dle případu. Všeobecně vhodná je silicea, 
která jednak zabraňuje zánětům, jednak podporu-
je růst chlupů. Podle typu psa vyberu 2, event. 3 
léky a podávám je střídavě po dnech, spolu s bioti-
nem, dva měsíce. Za dva měsíce je fena ve výstavní 
kondici.

Například thalium metal. 9ch obden 5 s  phos-
phoricum acidum9ch. Silicea 15ch 1x týdně.

Pro Leony by bylo aktuální provádět prevenci 
dysplazie a to i u březí feny i štěňat od 4 týdně stáří. 
Jen malý návod. Štěňata od 4. týdně 2x týdně bary-
ta carbonica 9ch, 2 kul na štěně, od 8 týdne calcarea 
carbonica 30ch 1x týdně 5 kul. Sulfur od 8. týdne 1x 
měsíčně. Oba léky do 10-ti měsíců. Feně při březosti 
calcarea carbonica 30ch 1x za 14 dní 5 kul. do poro-
du. Individuální schéma sestavím vždy podle kon-
krétní situace z mnohem většího výběru léků.

MVDr. Simona Müllerová
Tuřanská 52, Brno 620 00

www.trojskykun.com

Homeopatie před krytím 
a po odstavu štěňat
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V poslední době došlo několikrát k nedorozumění 
mezi majiteli chovného psa, použitého plemeníka, 
a majiteli chovné feny, resp. majitele vrhu. Dohoda 
o finanční úhradě za krytí je věcí mezi majiteli zví-
řat a  záleží vždy jen na nich, jakou dohodu zvolí. 
Finanční nebo třeba štěně. V minulosti a převážně 
i  dnes se jednalo o  určitou zavedenou praxi, kdy 
dohoda zní na finanční 1/6 odchovaného vrhu.

Povětšinou nebyl a  není v  tomto problém. Pro-
blém je v pochopení vyrovnání. Majitel vrhu prodá 
štěňata, sečte ceny (někdy jsou stejné, někdy se 
liší) a  vydělí šesti. Šestinu pošle majiteli psa toť 
vše. Týká se to všech štěňat, i těch, která si maji-
tel vrhu nechá, i ty musí započítat. Za průměrnou 
cenu ostatních, pokud jsou si všechna štěňata kva-
litou rovna.

Pokud to však majitelé mezi sebou dohodnou 
jinak, vše je možné, neboť se jedná o  občansko-
právní věci.

Pro příklad uvádím zahr. praxi. Většinou si maji-
telé zahr. plemeníka žádají o tzv. skočné, které se 
hradí ihned při krytí, průměrně je to 100 EUR. 
Pokud fena nezabřezne, má majitel právo příštího 
krytí zdarma. Posléze majitel vrhu hradí poplatek 
ze štěněte, obvykle mezi 70-100 EUR, nikdo se 
neptá, zda si nechává štěně chovatel, kamarád, 
rodina, prostě počet štěňat krát poplatek.

Občas se i  u  nás objevují nyní jako požadavek 
úhrady u některých majitelů pevné částky ze ště-
něte. I  to je zajímavá cesta, protože je naprosto 
jasná pro majitele vrhu. Ať již si nechá či nenechá 
vlastní štěně. Setkávám se s cenami 2 tis. a více 
ze štěněte. Samozřejmě je jasné, že chovatel má 
daleko více práce a nákladů s vrhem, než majitel 
krycího psa, ovšem bez psa se štěňata nenarodí. 
Na výhodnosti či nevýhodnosti dohody se proje-
vuje více faktorů... záleží na cenách, za které se 
štěňata v tu, kterou dobu prodávají, na to, kolik 
prostě majitel chce a kolik dostane, zda je obec-
ně štěňat více či méně, zda se prodá některé do 
zahraničí, zda je podzim či jaro (na jaře bývá více 
zájemců a  tím obvykle vyšší ceny). Takže i  při 
pevné částce to může být někdy výhodnější pro 
jednu,někdy pro druhou stranu.

Ale o  to by v  první řadě jít nemělo. Na prvním 
místě by měl být oboustranně slušný a solidní pří-
stup. A naprosto jasná předchozí dohoda.

Daniela Pavlovská

Platba za krytí Rekapitulace 
svodu a bonitace
Všechny detaily o  svodu mladých, bonitaci, 
dysplazii kyčelních kloubů, chovu atd. najdete 
na klub. stránkách www.leonberger.cz, tlačítko 
KLUB. Přesto se řada členů stále plete. Takže 
stručně:

VÝsTaVa
- nenahrazuje svod
-  na výstavu nemusí mít pes ani svod, 

ani hodnocení DKK, ani chovnost, jde 
o hodnocení exteriéru
          
          

sVod mladÝch
je první zhodnocení štěněte, které má za účel, 
monitorovat závažné vady u rodičovských 
párů
- je povinný od 6 do 20 měsíců věku
-  je to vždy samostatná akce, účast na výstavě 

není svod
-  chovatelské akce jsou vyhlašovány ve 

Zpravodaji, popř. i na klubových stránkách
- na svod je nutný průkaz původu
- očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata

BonITace  – uchoVnění
- je od 24 měsíců
- pes musí mít potvrzení o svodu
- pes musí mít vyhodnocenu DKK
-  musí mít potvrzení o absolvování výstavy 

v dospělé třídě (od mezitřídy) s hodnocením 
min. velmi dobrý

-  mimo posouzení exteriéru je nutno projít 
povahovým testem

Majitel musí předložit PP, doklad o výstavě, 
svodu a hodnocení DKK, očkovací průkaz 
nebo pas pro malá zvířata

POZOR – na výstavu ani svod 
nepotřebujete dysplazii kyčlí!
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Rakousko má bonitaci, požaduje DKK
Belgie nemá bonitaci povinnou, požaduje 
FCI rodokmen, DKK A-C, dvě výstavy ve 
tř. otevřené s min. velmi dobrou od dvou 
rozhodčích, NEBO účast na „bonitaci“ 
pořádané klubem, není povinná, nahra-
zuje výstavy. Dále charakterový test.
Kanada má bonitaci, požaduje DKK hodnoce-
ní, oční test, kardiologický test, veterinární test na 
Willebrandovu nemoc (krvácivost), štítnou žlázu 
a brucelozu, min. věk dva roky, povahový test, so-
cializační test, poslušnostní test, výstavy.
ČR (KCHL) má bonitaci, požaduje FCI rodokmen, 
DKK A-C, svod mladých, výstava s  hodnocením 
v dosp. třídě, min. velmi dobrý, váhové limity, cha-
rakterový test
Dánsko nemá bonitaci, požaduje hodnocení DKK 
A-B, DLK (lokty) A-B, plnochrupost, zubní karta, 
výsledky z výstav
Finsko nemá bonitaci, požaduje DKK A-C, C může 
být spojeno jen s A, oční test negativní, DLK – lok-
ty, výstavy dvě velmi dobré v mezitřídě a jedna vel-
mi dobrá v otevřené třídě
Francie nemá bonitaci, chov. regule jen doporu-
čuje
Německo má bonitaci, požaduje DKK, povahový 

test, poslušnost, váhové limity
Velká Británie nemá bonitaci, požadu-
je DKK, lokty a oční test
Irsko nemá bonitaci, požaduje oční 
test, DKK a DLK se doporučují

Itálie má bonitaci, požaduje DKK, 
DLK, oční test, limity měření těla, pova-

hový test
Holandsko má bonitaci, požaduje DKK A-B, C 
pouze se zvláštním povolením, oční test, povaho-
vý test
Nový Zéland má bonitaci, požaduje DKK, DLK, 
oční test
Norsko  nemá bonitaci, požaduje DKK jen A, lok-
ty, oční test, výsledky výstav ve spec. kombinaci
Rusko  nemá bonitaci, požaduje DKK A-C, výstava 
min. velmi dobrá, povahový test
Slovensko má bonitaci, požaduje DKK, DLK, oční 
test, váhové limity, povahový test
Španělsko  bonitace nepovinná, požaduje DKK, 
povahový test
Švédsko nemají bonitaci, jen nepovinná doporu-
čení
Švýcarsko má bonitaci, požaduje DKK A-B, C je-
den vrh, další má spec. omezení, lokty, povahový 
test.

Dotazník pro členské státy Unie (II)
co vše požaduje váš klub k chovnosti (bonitace = ext. hodnocení a další zkoušky)
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Vakcinace
Povinnost vakcinovat psa je dána zákonem

Stále platí povinnost mít chovaného psa v imuni-
tě proti vzteklině. Úmyslně neuvádíme každoroč-
ně přeočkovaného, protože podle platného znění 
veterinárního zákona je povinné mít zvíře vak-
cinované, tj. v  tomto případě psa, bez toho, že je 
uvedena povinnost přeočkovávat každým rokem, 
záleží na doporučení výrobce vakcíny. Základním 
ustanovením je, že musí být pes očkován od 3 
měsíců a musí být tzv. v imunitě.

Většina schválených typů vakcín musí být apliko-
vána každoročně, to je pravda, je o tom možné se 
přesvědčit na webových stránkách SVS ČR (www.
svscr.cz), ale i  u  nás jsou schváleny k  používání 
vakcíny, kdy se provádí revakcinace po dvou, popří-
padě třech letech. Ovšem podmínka je, že v očko-
vacím průkazu, popřípadě pase, musí být uvedena 
použitá vakcína a termín přeočkování.

Tyto vakcíny jsou čtyři – BIOCAN od české-
ho výrobce Bioveta, revakcinace po dvou letech, 
VANGUARD R též původem z  ČR, firmy Pfitzer, 
revakcinace po dvou letech, NOBIVAC RABIES od 
holandského výrobce Intervet International, revak-
cinace po třech letech a RABISIN od francouzského 
výrobce Merial, revakcinace po třech letech. Kro-
mě těchto je u nás schválených dalších třináct typů 
vakcíny od českých, francouzských a holandských 
výrobců pro přeočkování každoroční.

Při požádání svodů či výstav psů je základní pod-
mínkou prokázat platnou vakcinaci proti vzteklině. 
Organizátor tento požadavek standardně do pod-
mínek uvádí. Při organizování takovýchto akcí pak 
by měla být akceptována i možnost využití vakcín 
takových, kdy se přeočkování provádí jednou za 
2, popřípadě za 3 roky, aby se při přejímce zvířat 
předešlo nedorozuměním. Přejímá-li psy na svodu 
či výstavě veterinární lékař, tak pro něj je závazné 
ustanovení veterinárního zákona.

Další informace z oblasti Státní veterinární sprá-
vy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: 
www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

I N Z E R C E
Dovolená se psy (víkendy, setkání 
přátel) v samostatných chatičkách 

s krytou verandou v oploceném 
areálu přímo u lesa. 

Slapské jezero cca 200 m. 
Velká soukromá louka cca 30 m.

J. Hosmanová, tel. 777 579 729
email: jhosmanova@email.cz

w w w.zivohost.eu

Co nás čeká v tomto roce?
Mimořádný svod mladých 

17. dubna

Klubová výstava 
Mladá Boleslav 18. dubna

Klubový sraz 
Konopáč 7.–9. května 

(svod, bonitace, rebonitace)

Klubový sraz 
Svojanov 10.–12. září 

(svod, bonitace, rebonitace)

Speciální výstava 
Horka na Moravě 2. října
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Zprávy organizační a výborové

Při podzimním klubovém srazu ve Svojanově (10.–
12. září 2010) se uskuteční členská schůze KCHL. 
Své případné pozměňovací návrhy ke stávajícím 
klubovým normativům zasílejte písemně na adre-
su klubu, a to nejpozději do 28. května 2010. Prosí-
me o dodržení následující formy: název klubového 
normativu – bod klubového normativu – stávající 
znění – návrh nového znění – případné odůvodně-
ní. Se všemi došlými pozměňovacími návrhy, jakož 

i návrhy výboru KCHL, budete seznámeni ve Zpra-
vodaji číslo 2/2010.
 Chcete-li kandidovat do orgánů KCHL, zasílej-
te svou žádost o  zařazení na kandidátku taktéž 
písemně na adresu klubu, v  tomto případě nej-
později do 14. srpna 2010. Ve své žádosti uveďte 
orgán KCHL, do něhož byste rádi kandidovali, dále 
pak vaše znalosti a dovednosti a možnosti přispět 
k chodu klubu a rozvoji plemene.

Členská schůze KCHL, Svojanov 2010

Hospodaření za rok 2009, výhled 2010
výdaje 2009
poháry 15 000 
digitální váha 15 350 
tiskárna 3 500 
ostatní materiál 10 657 
obchůdek 42 155 
cestovné vrhy 7 290 
cestovné ostatní 43 397 
poštovné zpravodaje 20 081 
poštovné ostatní 5 781 
rozhodčí 19 876 
tisk zpravodajů 67 851 
tisk ostatní 43 915 
IULH 5 264 
ČMKJ 6 560 
ostatní 66 919 
poplatky banka 5 451 
celkem 379 047 

příjmy 2009
bonitace 26 000 
kontrola vrhu 26 200 
krycí listy 12 600 
ostatní 25 700 
rebonitace 3 200 
svod 9 000 
výstavy 104 900 
tržby obchůdek 48 918 
úroky banka 1 717 
členské příspěvky 242 300 
celkem 500 535 

výsledek 121 488 

Výsledek hospodaření za rok 2009 je  +121 488 kč

předpokládané výdaje 2010
poháry 18 000 
materiál 30 000 
obchůdek 45 000 
cestovné vrhy 10 000 
cestovné ostatní 45 000 
poštovné zpravodaje 25 000 
poštovné ostatní 10 000 
rozhodčí 20 000 
tisk zpravodajů 80 000 
tisk ostatní 50 000 
IULH 5 500 
ČMKJ 6 500 
ostatní 70 000 
poplatky banka 6 000 
celkem 421 000 

předpokládané příjmy 2010
bonitace 20 000 
kontrola vrhu 20 000 
krycí listy 10 000 
ostatní 15 000 
rebonitace 3 000 
svod 9 000 
výstavy 100 000 
tržby obchůdek 50 000 
úroky banka 1 000 
členské příspěvky 240 000 
celkem 468 000 

předpokládaný výsledek 47 000 

Výbor předpokládá hospodaření na rok 2010 takto:
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Přítomni
P. Dědková, M. Pavlovský, Vl. Kujan, J. Synovec, 
J. Krajíček, M. Navrátil, A. Velecký

omluveni
P. Zelená, Z. Rozsypalová, S. Grossman

Přizváni
D. Pavlovská, P. Konečná, L. Velecká

Projednávané body:

1. mimořádný svod mladých
se bude konat v sobotu 17. 4. 2010 v kempu Auto-
motoklubu Škoda v Kosmonosích.
Veterinární podmínky zajistí: Petra Zelená
Zodpovídá: J. Synovec, Vl. Kujan, D. Pavlovská, 
A. Velecký.

2. Příprava Zpravodaje č.1/2010
Uzávěrka Zpravodaje posunuta na 20. 02. 2010
Důležité položky: přihláška na jednodenní svod 
mladých 17. 04. 2010, přihláška a  propozice na 
svod,bonitaci a rebonitaci květen 2010, přihláška 
na klubový sraz květen 2010, texty k členské schů-
zi 2010, texty týkající se chovu. Odpovídá: výbor 
KCHL, HPCH

3. Výsledek hospodaření 2009
Hospodář klubu J. Synovec předložil písemný roz-
bor hospodaření klubu za rok 2009 a  jednotlivé 
položky vysvětlil. Zpráva o hospodaření bude sou-
částí Zpravodaje č.1/2010. Odpovídá: J. Synovec

4.  Klubová výstava se zadáním titulu  
Klubový vítěz 2010

Výstavní referent P. Zelená předala místopředse-
dovi klubu písemný rozbor úkolů ke klubové výsta-
vě, která se koná 18. 4. 2010 v  Mladé Boleslavi. 
Dotazy k této zprávě zodpověděla P. Zelená během 
schůze na Skypu.

5. Jarní klubový sraz 2010
Klubový sraz se bude konat 07.–09. 05. 2010 
v kempu Konopáč u Heřmanova Městce. Přihláška 
na tuto akci bude součástí Zpravodaje č.1/2010. 
Zpracováním přihlášek na chovatelské akce a  na 
ubytování zajistí I. Benešová a  S. Grossman. Za 

hladký průběh setkání a chovatelských akcí zodpo-
vídají: výbor KCHL, HPCH

6. Veterinární seminář
Veterinárního semináře se na doporučení HPCH 
zúčastní P. Konečná, která v současné době zastává 
funkci RPCH KCHL. Výbor doporučení odhlasoval.

7. chov
Trvá nevydání KL v chovatelské stanici p. H. Vaň-
kové Vanika v. Bauernhof, kde nebyly vhodné cho-
vatelské podmínky. Kontrola vrhu se konala 06. 
10. 2008. Dne 22. 02. 2010 došel e-mail od chova-
telky, že bude realizovat chov v MSKCHPL.
 Na adresu klubu došel e-mail od p. Lukeše s Ozná-
mením registrace CHS „Husarka z  Milotiček“ 
v MSKCHPL. Do CHS „Husarka z Milotiček“ byly 
převedeny feny Husarka C. Bora z Milotiček, Alma 
B. Bora z Milotiček (v KCHL už 3 vrhy) a Cácorka 
H. Bora z Milotiček  (v KCHL 2 vrhy).
 Dále bylo doručeno na adresu KCHL doporuče-
ným dopisem „Oznámení o  dohodě o  spoluvlast-
nictví psů“ s podpisy p. Lukeše a sl. Šmrhové, kde 
potvrzují, že všechny chovné feny jsou v jejich vzá-
jemném spoluvlastnictví.

8. Příprava členské schůze, září 2010
Členská schůze a  volby do orgánů KCHL budou 
součástí podzimního klubového srazu. Za přípravu 
členské schůze zodpovídá výbor KCHL, zpracová-
ním dokumentů byli pověřeni předsedkyně klubu 
P. Dědková a  místopředseda klubu M. Pavlovský, 
rozbor hospodaření připraví J. Synovec. Dílčí úko-
ly budou diskutovány e-maily a na další výborové 
schůzi.

9. speciální výstava 2010
Speciální výstava KCHL 2010 se bude konat 2. 
10. 2010 v Horce na Moravě. Z. Rozsypalová byla 
pověřena jednáním o podmínkách v  areálu Horka. 
Z. Rozsypalová předala písemnou zprávu o  zajiš-
tění areálu a  hospodář J. Synovec zaplatil zálohu 
na rezervaci. Podrobné úkoly budou rozděleny na 
příští výborové schůzi a průběžně konzultovány na 
e-mailu.

Termín příští výborové schůze: 7. května 2010

zapsal: A. Velecký

Výborová schůze 6. února 2010, Praha
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Z redakční pošty Všechny tyto články jsou otištěny 
na přání pisatelů

Výcvikový tábor 
v Osoblaze
Letos se koná od 17. 7. do 25. 7. 2010. Protože loňský 
tematický večer měl velký úspěch, hodláme v tradici 
pokračovat  a vyhlašujeme téma: „HIPPIES“

 Informace získáte na webu: www.leonsilesia.net 
 e-mail: hakunamatata@volny.cz
 tel.: 596 245 691, 604 685 630, 604 137 934

rady pro výcvik na moravě
Jelikož se množí dotazy moravské části republiky, kam na výcvik s le-
onbergrem, jak ho vychovávat a jak o něj pečovat, nabízíme možnost 
obrátit se na pana Krajíčka v Ostravě. Chcete-li se poradit, nebo jen 
tak chcete trávit čas s lidmi společného zájmu, můžete přijít mezi mi-
lovníky leonbergerů na cvičiště do Slezské Ostravy. Výcviky se konají 
o sobotách odpoledne, nebo v neděli dopoledne. Volejte, pište, na výše 
uvedené kontakty.
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Kostýmy, bez kterých se letos
v Osoblaze neobejdete.
Poměrné levně – od 15 USD 
– je lze objednat (i spoustu 
podobných) na adresách 
vpravo (zásilkové obchody 
v USA).

rady pro výcvik v Čechách
Sice nenabízíme přímo výcvik, bohužel, ale poradit se ve 
výchově, základech výcviku a výživě, můžete na 
salveleon@volny.cz, tel. 271 911 207 a 728 987 043.
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Vyhublý pes – žebra, páteřní obratle jsou velmi 
zřetelné. Svaly jsou ochablé a kůže spíše kopíruje 
kostru. Linie břicha hned za hrudním košem prud-
ce ustupuje vzhůru.

Podváha – jedná se o stav na hranici přežití. Patr-
ná žebra, boční linie je dosti strmá.
Ideální hmotnost – pes plně odpovídá požadavkům 
standardu, dobře vykreslené svaly, ideální vrst-
va tuku. U  pracovních, výstavních a  sportovních 
psů se může rovnat mírné nadváze. Tolerantní je 
zejména v době výstav.

Nadváha – silueta je plnější, žebra nevidíme, linie 
břicha se dostává do roviny s hrudním košem.

Obezita – žebra patrná nejsou vůbec, ani se nerý-
sují svaly. Hrudník je sudovitý, prověšené břicho, 
boční linie se začíná prověšovat.

co přesvědčí o kvalitě krmiva?
 
- Celkový výživný stav a kondice psa, viz výše
- VÝKALY
-  jejich konzistence (pes nesmí mít ani průjem, ani 

zácpu)
- množství střevních plynů
- barva výkalů a intenzita jejich zápachu
-  objem výkalů (nízkou stravitelnost poznáme pod-

le jednoduché rovnice – co pes sežere, to vyloučí), 
přitom hubne

Jak tedy krmit?
- Každý pes je individuální, nelze říci, že všichni psi 
o té a té hmotnosti, mají dostat tolik granulí podle 
odměrky, to nejde! Stejně jako mezi námi jsou roz-
díly v zažívání, tak stejné to je i u psů. Každý dobrý 
prodejce by Vám měl být nápomocen.
- pes nemá být ani hubený, ani tlustý
-  pes by měl mít kvalitní nelámavou srst, pigment, 

kůži bez lupů, drápy v dobrém stavu, chuť a elán 
do života

-  pevné výkaly, dobře formované, bez zápachu 
a pravidelnou stolici

-  psa krmíme 1x, nebo 2x denně, po krmení je v kli-
du, štěňata a březí feny vícekrát, dle fáze gravidi-
ty, věku štěněte

- pes má svou misku
- krmíme v pravidelnou hodinu
- krmíme na stejném místě
- značky krmiv není dobré často střídat
- psa nekrmíme zbytky od stolu
-  psovi každý den nestřídáme krmení typu – kon-

zerva – vařené – granule – od stolu – syrové…!
- pes má stálý přístup k vodě, čerstvé, pitné!

Jednotlivé nároky ve vývojové fázi

rostoucí pes – Pupíci
Výživa štěněte v  době růstu je jedním z  nejdů-
ležitějších faktorů. Co se zkrátka v  době růstu 
do psa nedostane, později jen těžko dohoníme. 
Nekvalitní strava, zejména u  obřích plemen má 
za následek špatný růst, kvalitu kůže a srsti, dráp-
ků, chrupu, prohnuté dlouhé kosti, špatné klouby 
a jejich funkčnost. Výrazně tím ovlivníme i kvalitu 
a délku života. Dbáme na správný poměr Ca a P

Kojící fena a štěně
Fena kojí obvykle své potomstvo do 7. týdne věku. 
Přibližně od 3.–4. týdne věku začínáme s příkrmy, 
protože jen mateřské mléko není dostačující – zde 
jsou trochu rozdíly, kdy s příkrmy začít ve vztahu 
k plemenné příslušnosti – jinak na tom bude čiva-
va se dvěma potomky a jinak třeba landrseer s 11 
potomky. Každá fena je navíc individuální, má 
mléka více či méně – „mléčná“. Většina fen dosahu-
je vrcholu laktace ve čtvrtém týdnu po porodu, pak 
se produkce mléka snižuje. Je dobré mít od začát-
ku náhradu mateřského mléka doma, můžeme ji 
zkrmit i  později, jak feně, tak štěňatům. Složení 

Optimální kondice, jednotlivé nároky 
u plemen, dělení granulovaného 
krmiva dle krmného využití
Jaká by tedy měla být ta kondice a váha? Jsou u nás v obchodě nejčastěji kladené otázky. Hafík zkrátka 
tak akorát. Záleží na životní fázi, zátěži… Vodítkem může být standard plemene.
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mateřského mléka je specifické, obzvláště v raném 
věku je dobré, se vyhnout experimentům, štěně 
pak může mít závažné problémy. Složení mléka se 
mění v průběhu celé délky laktace tak, aby odpo-
vídalo nutričním požadavkům mláďat. Domácí 
náhražky jsou většinou připravovány z  kravské-
ho mléka, vaječných žloutků a  glukózy v  určitém 
poměru. Dnes je však na trhu dostatek komerčně 
vyráběných náhražek, kvalitních a  odpovídajících 
složením tak, aby plně vyhovovali štěněti. K mléku 
máme připraveny i granule, které jsou určeny pro 
toto období, většinou nesou název Wening/puppy, 
nebo Starter,Reproducted. Granule je upravena 
tak, aby ji dobře trávilo i štěně, v pozdějším věku 
spolu s  matkou. Fenku většinou krmíme touto 
recepturou od poloviny gravidity.

malá plemena
Na rozdíl od velkých plemen jsou nároky malých 
plemen na kvalitu a  přesné dávkování mnohem 

náročnější. Malé plemeno dospívá cca mezi 6.–10. 
měsícem věku, kdy se i  ukončuje jejich růst. Na 
rozdíl od velkého plemene, je to zhruba o polovi-
nu! Naopak někteří giganti, zejména samci, sílí 
až dva a půl roku, záleží na plemeni. K největším 
hmotnostním přírůstkům u  malého plemene 
dochází do 5. měsíce (uvádí se, že vrchol připadá 
na 4. měsíc, kdy štěně nabere 22 % tělesné hmot-
nosti dospělého psa). Od 6.–8. měsíce je to již jen 
15 % konečné hmotnosti. Denní krmná dávka 
a energetická potřeba bude tedy zjevně jiná, než 
u gigantů. Ke konci druhého měsíce života je den-
ní krmná dávka 6 % z celkové hmotnosti jedince, 
po dosažení konečné hmotnosti je to pouhých 
2,5%. U malých plemen sledujeme velmi důklad-
ně hmotnost během růstu a  řídíme se doporu-
čenou krmnou dávkou daného krmiva. Hledáme 
receptury označené Small breed puppy – štěně 
malého plemene.
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střední plemeno
Tito psi dospívají okolo 9.–15. měsíců věku. 
Konečné hmotnosti dosahují okolo 12. měsíců 
života. Největší váhový přírůstek je okolo 2.–5. 
měsíce, největší přírůstek je dle plemene okolo 3. 
měsíce, kdy ratolest nabere 18 % z celkové hmot-
nosti. Vyrovnaný váhový přírůstek bývá mezi 6. až 
8. měsícem života, činí asi 3 % celkové hmotnosti. 
Zde již zůstává denní krmná dávka stejná. Střední 
plemena krmíme asi od 4 do11ti měsíců 1x až 2x 
denně, od 11 měsíců platí režim dospělého psa.
U výrůstků hledáme recepturu Medium breed pup-
py – štěně středně velkého plemene.

Velká plemena a obři
Vývoj u  velkého psa probíhá mnohem déle, než 
u  malého a  středního. Pes cca kolem váhy 45 kg 
dospívá okolo 12–18 měsíců věku. Zhruba okolo 
18 měsíců končí jejich růst.

Psi nad 45 kg dospívají okolo 16–25 měsíců. 
Konečné tělesné hmotnosti dosahují okolo 18–19 
měsíců, vývoj kosterní soustavy je ukončován oko-
lo dvou let. Čísla zde jsou orientační, záleží na ple-
menné příslušnosti a individualitě jedince!

Od 3. měsíce nastává období překotného růstu. 
Nastává nejkritičtější období krmení, – hlídáme 

poměr Ca a P, psovi dopřejeme, ale rozhodně nepře-
krmujeme. Nejprve jde převážně kostra a následně 
svalovina, když budeme překrmovat, pes bude mít 
závažné růstové problémy. U granulí pro tuto fázi 
hledáme receptury s označením Large breed pup-
py – štěně velkého plemene. Podrobně si přečteme 
složení a dbáme na kostru – správný růst a vývoj. 
U gigantů je pak celý život základem pro celkovou 
kondici, konstituci. Upíná se na ní svalová sou-
stava a  je dalším odrazovým můstkem pro celko-
vý vzhled a  dojem. Co nyní zanedbáme, později 
nedoženeme. Nedostatek, či nerovnováha živin 
vede k  nedostatečnému vývoji kosterní soustavy, 
můžeme se i setkat s poruchou utváření skloviny, 
narušen může být chrup (pseudopsinkový chrup), 
nepoměrem dlouhých kostí, narušen může pak být 
i vývoj vazů, šlach, kloubů a následkem může být 
těžká DKK. Typické je prošláplé zápěstí, omezená 
hybnost, špatná mechanika pohybu.

U výživy těchto plemen dbáme striktně na kva-
litu a původ surovin, z  čeho je granule vyrobena. 
Krmná dávka činí u suchého krmiva 4,4 % tělesné 
hmotnosti u psa ve 3 měsících. Na 3,3 % jde dolů 
okolo 7. měsíce. V 18 měsících je to jen 2,2 % z cel-
kové tělesné hmotnosti.

Doporučené schéma krmení je následující: 
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4měsíce 3–5 krmných dávek za den, 5 měsíců 2–3 
krmné dávky za den a v zhruba 16 měsících je to 
1–2 krmné dávky za den.

dospělci, čili adulT
V dospělosti dbáme na:
- celková kondice a výživný stav psa
- celková hmotnost
- denní režim, zatížení psa
- jiná fyzická zátěž (gaučák)
- teplota okolního prostředí
- fáze reprodukčního cyklu (kojení, gravidita)
-  pohlaví, (kastrovaní jedinci mají vysoký sklon 

k obezitě)
- věk
-  plemenná příslušnost (vysoce záživná jsou hlav-

ně severská plemena)
- individualita jedince

U hafana typicky městského, nebo zahradního 
hledáme recepturu Maintenance. Je to udržovací 
kůra, jak já říkám, pro nenáročné. Když jediná akti-
vita je přesouvání se z pelíšku do pelíšku, vyvenčit 
se u nejbližší lampy, nebo stromu, zvednout nožič-
ku a líně zahrabat hromádku a honem domu, nebo 
přes parné léto, kdy je minimální aktivita, tyto 
receptury jsou dostačující. Je zde ponížen tuk i bíl-
kovina. Je to tzv. udržovací kůra.

Less active, nebo lite jsou pro tlustější hafíky, 
při snížené pohybové aktivitě. Diety speciální pro 
obezitu mají označení Reducted kalorie. Některé 
značky mají recepturu Light spojenou se Senior, 
ty by měli být ale spíše samostatné – pro staré psy. 
Určitě je každý senior jinak pohyblivý a  vitální, 
proto kvalitní značka má tyto receptury striktně 
oddělené, aby se s  recepturou dalo pracovat dál.  
Nadváhou může trpět pes v kterémkoliv věku, nej-
častěji trpí senioři a  kastráti. Většinou ale obezi-
tu způsobí majitelé, kteří jim nadmíru dopřávají. 
Odnáší to pak zejména srdce a pohybový aparát.
 U  Light receptur se můžeme setkat s  podílem 
vlákniny i okolo 20 %, důležité je dodržet zásady 
správného krmení, misku plnou granulí nenechá-
váme psovi k dispozici celý den, zbytky hned dáme 
pryč, zvýšíme pohyb a vymyslíme nějakou zábavu.

Seniorská receptura by měla být snadno stra-
vitelná. Kalorie se snižují, navýšeny by měli být 
minerální látky, zvláště vápník (osteoporosis), 
glukosamin a  chondroitin. Vhodným přídav-
kem je např. Yucca. Pejsek již netráví tak dobře 

jako „za mlada“, trávicí trakt má již také něco za 
sebou (s věkem klesá výkonnost zažívacího traktu) 
– takže když nám moc hubne, nebo tloustne, krmi-
vo nesplňuje jeho nutriční požadavky. Proto je zde 
důležitá zmiňovaná stravitelnost. Nikdy nesmíme 
nechat psa extrémně ztloustnout, přidají se pak 
i další problémy, např. pohybový aparát bude vel-
mi zatížen. Krmivo pro starého hafíka bude obsa-
hovat zhruba 21 % bílkovin (více u adult), tuky se 
budou pohybovat v rozmezí 7–9 %, vláknina bude 
navýšená, okolo 5% (normálně je kolem 3 %). 
Vláknina pomůže s trávením, usnadní vyměšování 
a vyvolá pocit nasycenosti. Receptury nesou ozna-
čení Senior. Seniorskou recepturu začínáme podá-
vat v závislosti na plemeni, věku a aktivitě. Bereme 
průměr 8 let, ale zcela jiné to bude u bernardýna 
a  pinče, kde se hranice pro podávání receptury 
senior značně posune o „nějaký rok“.

Pro běžnou aktivitu je určeno krmivo označe-
né Adult (Chicken – kuře, Salmon – losos, Lamb 
– jehně). Adult s  přívlastkem mini pro mrňouse, 
medium – střeďáci a maxi, giant, nebo Large breed 
pro obříky. Pro obříky je většinou krmivo dělané 
univerzálně, čili standard je nad 25 kg v dospělosti. 
Na LB formuly by mělo být uvedeno, že obsahuje 
oproti běžnému – adult více glukosaminu a chon-
dritinu. Většinou se zde setkáme se žraločí chru-
pavkou a  vyžadujeme vyvážený poměr minerálií, 
zejména Ca a P je nutností.

High energy, High protein, Hi performance, 
Active Dogs… Pro zvýšenou tělesnou aktivitu. Psi 
sportovní, pracovní, v zátěži... neplést ale s občas-
ným běháním po parku! Pro feny kojící kvalitní 
značky dělají samostatné receptury! (Weaning, 
Reproducted...). Tuky bychom zde měli najít z kva-
litního zdroje, čili živočišné, nikoli vysoký podíl 
rostlinných. Na trhu se začala objevovat řada Pre-
mium, což je „obdoba“ zátěžové granule. Zátěžová 
formule by se ale zejména kvůli vysokému podílu 
Taurinu (srdce) neměla krmit déle jak 4(!) měsíce. 
Řada Premium má zvýšený podíl tuků, ponížen 
obsah taurinu… ideální řešení, když potřebujeme 
psa dostat do výstavní kondice a udržet ji, při rege-
neraci organismu po nemoci, ideální při zimním 
pobytu psa venku.

Při stanovení celkové potřeby energie vychází-
me z  hmotnosti, stupni fyzické zátěže, rychlosti 
pohybu, náročnosti terénu, souhrnné doby trvání 
a zátěže.
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 Jsou zde zvýšené nároky na termoregulaci 
a musíme dbát na dostatek pitné vody! Pes, zejmé-
na záchranář velmi vnímá úzkost lidí, vyčerpává se 
nejen fyzicky, ale i psychicky! Rovněž nezapomíná-
me na vitamíny a minerály komplexně.
 Např. hlídací pes o hmotnosti 20–30 kg, při výko-
nu služby 8–10hodin v kroku spotřebuje 2860 až 
4300 kcal. Lovecký pes při hmotnosti 25 kg, stej-
né délce služby, při výkonu 60 km spotřebuje cca 
3600 kcal. Vodící pes o  hmotnosti 30 kg, ze 2–4 
hodinový výkon, v kroku 5–10 hodin 2070 kcal.

Při vysoké intenzivní zátěži se doporučuje zce-
la jistě krmivo s  vyšším podílem tuků v  poměru 
k  bílkovinám. Pouhým zvýšením obvyklé krmné 
dávky vyšší energie nedosáhneme! Musíme nej-
prve zvolit a vybrat správné zdroje energie, zcela 
určitě musí být vysoce stravitelné a  pak správný 
objem krmné dávky. Obsah bílkovin a tuků se bude 
orientačně pohybovat okolo 28 % : 20 %. Vlákni-
na se nebude pohybovat nad 3 % a v 6–8 % budou 
zastoupeny minerální látky, které půjdou nahoru 
se vzrůstající energií. Pohotovou energii získáme 
z tuků, nikoli cukrů, jako je tomu u nás dvounožců. 
Krmná dávka se stanovuje individuálně v  návaz-
nosti na hmotnosti, váhových přírůstků a úbytků. 
U psů v zátěži je důležité, aby denní dávka, co se 
týká objemu, byla co nejmenší. Čili koncentrova-
né krmivo s  vysokou kalorickou hodnotou. Psa 
v zátěži krmíme 1x za den, v době pracovního klidu 
vícekrát. U psa v zátěži, který je krmen nevhodně 
se velmi rychle dostaví průjem, zápach a  krev ve 
stolici (Tying up Syndrom)
 Pochopitelně k vysokému výkonu, krom vyvážené 
a špičkové kondici vede i tělesný předpoklad a psy-
chika.
 Pemmikan je doplněk pro psy s vysokými nároky 
na výkon a energetickou spotřebu, může se použít 
i při podvýživě, laktaci, vyčerpanosti. Původně ho 
používali v  Grónsku u  saňových psů. Komerčně 
vyráběn obsahuje: Hovězí lůj, rybí moučku, hroz-
nový cukr, kukuřici, ječmen, rostlinný tuk, pivní 
kvasnice, rýži, česnek...

Sensitive – potravní přecitlivělost. Projeví 
se špatným stavem kůže, svědivostí, srst je láma-
vá, vypadává… bez lesku, mohou být i výtoky, až 
ekzémy, záněty kůže. Ohledně zažívacího traktu 
plynatost, průjmy… Zde nám biotin nepomůže 
a  musíme se cíleně zaměřit na jednotlivé složky 
potravy. Nejlépe stravitelné jsou ryby – tuňák, 
treska, následuje jehně, drůbež – kachna, krůta, 
kuřecí (dnes i dostupné pštrosí), nejhůře stravitel-

né je maso hovězí a  vepřové. Jako zdroj obilovin 
je vyhovující rýže, zejména hnědá, ječmen, oves, 
jáhly. Brambor se využívá zejména u citlivých psů 
v kombinaci s rybou (brambory se upravují varem 
v páře). Mezi obiloviny, které nejčastěji vyvolávají 
problémy, jsou kukuřice a pšenice.
 Průjem či „dočasný“ problém vyřešíme klasicky 
uvařeným kuřetem s  rýží, můžeme přidat mrkev. 
Při větším, či dlouhodobém problému, ale vždy 
navštívíme lékaře. Specifické diety Sensitive digest 
se nejčastěji skládají jen z  bílé rýže a  kokodáče – 
zejména často je tato dieta propagovaná v Holand-
sku. Při problémech krmíme pouze vařeným, nebo 
dietou, vyloučíme pamlsky a vše „okolo“ a řídíme 
se dávkováním.

 Příště se podíváme na méně záživné vitamíny 
a minerály, rozebereme jednotlivé složky v granu-
lích – živočišné i rostlinné, a povíme si, jak a proč 
jsou důležité.
 Další náměty mi prosím zasílejte na grandai-
veko@seznam.cz, Články podléhají autorskému 
zákonu!

Veronika Koubalová

Typy psů jsou různé, tento způsob krmení baví 
všechny, ale odborníci jej rozhodně nedoporučují.



[16] Zpravodaj KCHL • 1/2010

V  neposlední řadě musím poděkovat svému pej-
skovi Akimkovi od Beskydských vrchů, který ji tak 
rychle a krásně přijal – je to zlatíčko.

Když jsme si pro Bertičku přijeli, já vybavena 
spoustou piškotů a různých dobrůtek, tak ke mně 
Berta vůbec nechtěla jít, ocas stažený a prostě se 
bála a  nezabraly ani ty přivezené dobrůtky. Měla 
jsem pochybnosti, jak ji v  tomhle stavu vůbec 
dostaneme do auta. Nakonec nám ji naložil pan 
Soukup, vedoucí útulku, kterému důvěřovala. Asi 
po 20 minutách (ze čtyřhodinové cesty) mě začala 
olizovat a to byl ten moment, kdy jsem věděla, že 
jsem udělala správnou věc a že nás bude mít všech-
ny ráda. A nemýlila jsem se!

První setkání s  Akimkem proběhlo venku 
naprosto v pohodě. Nějakou dobu ji trvalo, než se 
odvážila přijít do domu, ale i to překonala a našla 
si své oblíbené místo. První tři dny byl Akimek jak 
na jehlách, stále ji sledoval a měla jsem pocit, že ji 
jakoby nahání. 3x na ni brknul... asi si vyříkali, co si 
může dovolit a co ne, a od té chvíle jsou jakoby spo-
lu vyrůstali. ÚŽASNÉ! Je radost se na ně dívat, jak 

se dělí o gauč! Doma jsem ji musela ostříhat dre-
dy a byla plná boláků, ale teď už je vše v pořádku. 
Berta je moc milá a rychle si zvykla na náš režim 
a chod domácnosti.

Brzy jsem však zjistila, že Berta nemá ráda kola, 
motorky nebo děti, prudké pohyby a  návštěvy. 
Což já jsem u Akimka nebyla zvyklá, ten má přá-
telskou povahu a návštěvy k nám pouští v zástu-
pech - prostě typická leoní povaha. Nevím, zda je 
to špatná zkušenost, nebo to prostě jen nezná?! Po 
třech měsících vím, na co si musím u Berty dávat 
pozor. Ale myslím si, že se to postupně zlepšuje, 
návštěvy už pro ni nejsou hrozba, a když za plotem 
pouští hrůzu, dá se odvolat a  už aspoň rozlišuje 
sousedy od „vetřelců“. Od samého začátku ji beru 
všude sebou a snažím se ji co nejvíce socializovat. 
Výsledek je zatím takový, že na vodítku jde ved-
le Akimka bez sebemenších problémů, nevadí ji 
venkovní ruch, návštěvy sice nevítá jak Akim, ale 
toleruje je, i  když jsem vždy připravená kdykoliv 
zasáhnout a má spoustu nových psích kamarádů, 
jako jsou krásní a vynikající povahou američtí bul-

Adopce
Už jsou to téměř tři měsíce, co jsem si z útulku v Hrachově ke svému 7letému pejskovi Akimovi přivezla 
5letou fenku Bertu Lví radost. Hned na začátku bych chtěla upřímně a z celého srdce poděkovat všem 
hodným lidem, kteří mi nabídli jakoukoliv pomoc, ať už finanční, granule nebo pomoc s dovozem fenky. 
DĚKUJI, velice si toho vážím a smekám, že se v dnešní době najde tolik hodných lidí. 
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doci Roxy a Apollo, chodský pes Ajda a francouzský 
buldoček Kája. Jediné, co se nám zatím moc nedaří 
odbourat, je to, že když má obojek a já si ji potřebu-
ji přidržet nebo přitáhnout (ne ve špatném úmyslu 
nebo nějak razantně), ale prostě ji jen chytnu za 
obojek, tak to se blokne, lehne si a nic s ní nenadě-
lám. Prostě tohohle se šíleně bojí.

Ještě nás čeká spousta práce, než to bude ten 
krásný zdravě sebevědomí leonek, ale věřím, že 
s naší trpělivostí, láskou a Akimkovou pomocí, to 
vše postupně zvládneme. Ale myslím si, že už teď 
mi důvěřuje, protože se nechá kdykoliv odvolat 
a vrací se ke mně s velikým vrtěním ocásku.

Marta Ryzí a Akimek s Bertí

Když si kupuje psa, obvykle řeší, že se mu líbí! Když 
se rozhoduje, jak a čím krmit, pokud neposlechne 
chovatele, obvykle ho velmi ovlivní veterinární 
lékař. Někdy správně, někdy méně a  někdy je to 
naprostá katastrofa.

V prvé řadě je potřeba si uvědomit, že pes je živý 
tvor a  jako každý jiný má určitý metabolismus. 
I  lidé mají své chutě, zvyky, co jednomu chutná, 
druhému ne, co jeden preferuje, jiný nevezme do 
úst, po čem jeden tloustne či hubne, po tom dru-
hý… s  jiným typem metabolismu... je naprosto 
v pohodě. Když by se vzalo 10 štěňat a krmili se 
např. 5 měsíců naprosto stejně, měli stejný pohyb 
a aktivitu a celkovou péči… přesto se budou po té 
době lišit. Protože si do života přinesli něco jiné-
ho, jiné vlohy, jiný metabolismus. Díky tomuto 
faktu se nikdy nedá říct: „Krmte tím a tím krme-
ním, je nejlepší!“

Není samozřejmě. Za prvé neexistuje nejlepší, 
za druhé nemusí zrovna tomu vašemu vyhovovat. 
Všechny ty rozbory, hodnocení, přídavky do krmi-
va, jsou prostě nanic, když vašemu psovi nechutná 
či nevyhovuje.

Pominu to, že napsat na pytel lze cokoli a  vy 
nemáte naprosto šanci si ověřit, že je to pravda.

Obzvlášť mě přijde veselé tvrzení o čistém mase 
z  volných chovů, o  množství lososového masa, 
jehňat s rozsáhlých pastvin… ještě jste si nezkusili 
spočítat, kolik by takový pytel opravdu stál, kdy-

by to byla pravda? Dejte si v restauraci kus lososa, 
kolik stojí? Kolik stojí kuře či jehně, či kachna, krů-
ta... A převeďte si to na pytel a váhu.

Většina z  vás ví, že máme dlouho obchůdek 
s  chov. krmivy a  potřebami, takže věřte, že vím, 
o  čem mluvím. Také k  nám řada z  vás jezdí, a  to 
hlavně pro MASO... hurá, a díky tomu vím, že řada 
z vás už respektuje pestrou a přirozenou stravu pro 
psa. Také vím, že se v klubu ujalo i částečně krmení 
BARF, tedy syrovou stravou, včetně kostí, a že jsou 
psi i majitelé spokojení. Pokud tedy mají kvalitní 
přísun masa.

Také není tajemstvím, že jsem zaujata proti 
ORTODOXNÍMU krmení výhradně granulemi.

Jenže teď jsem se setkala s  případem, který 
mě normálně vyděsil. A  také naštval. Nezkuše-
ní noví majitelé malé fenky, náhodně největší 
z vrhu, kteří dostali veškeré správné informace 
od chovatele, jeli na třetí očkování k  renomo-
vanému lékaři. A ejhle… sepsul je jak malé děti 
a oni dali na jeho radu. Štěně musí být krmeno 
co nejméně, aby bylo hodně hubené, nejlépe 
vychrtlé (skutečně), aby moc nerostlo a nemělo 
problémy s klouby. A výhradně granulemi. I sta-
lo se… fenka dostávala záchovnou dávku z mis-
tičky pro kocoura. Když jela chovatelka s PP na 
kontrolu štěňat, zhrozila se stavu původně velké 
pěkné fenky, která od mládí jedla pestrou stravu 
při odchovu.

Výživa rostoucích jedinců
K výživě se napsalo určitě už hodně a stejně to nebude stačit. Co člověk, to názor, co chovatel, to názor, 
a bohužel i co veterinář to jiné doporučení. Když si člověk kupuje novou lednici, TV, kolo... obvykle se pop-
tá u známých, co jim vyhovuje, co je dobré, projde obchody, letáky i Internet. A pak si i přečte návod!!!
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Ještě že tam jela. Ujasnili si tedy s majiteli stav, 
co a jak dělat, co změnit, co přidat, fenka se začala 
lepšit. A tak se nakonec fenka přijela ukázat i sem, 
stav se skutečně vylepšil a bude lepšit dále, jenže 
docela to odnesly nohy, které v pořádku nejsou.

A tak vás prosím: Nevěřte všemu. Leonberger je 
velký a silný pes, resp. má takový být. Nemůžete 
zastavit růst, poroste tak, jak je mu geneticky 
dáno, ale když je držen o  hladu, prostě jsou ty 
kostičky průhledné, tenké, různě pokřivené. Leon 
MUSÍ mít z  čeho růst, musí mít dostatek výživy. 
Aby někdo opět nezneužil má slova, nemluvím 
o  štěňatech (ani dospělých) tlustých a  obézních, 
mluvím o  dostatku pro růst a  vývoj. A  pestrosti 
stravy. Granule nejsou všemocné, jsou pohodlné 
a stále stejné. Leoní štěně, jako každý moloss, má 
v  útlém mládí extrémní přírůstky, týdně 1–2 kg, 
s tím se prostě nic nenadělá. MUSÍ tedy mít dosta-
tek zdrojů k  tomuto růstu! Netýrejte svá zvířata 
hladem, nic to neřeší.

Kdo sleduje zahraniční trendy ví, že krmení JEN 
granulemi je už trochu, moderně řečeno „out“. 

Vývoj se už ubírá jinam, už jsem o tom psala, ale 
bohužel u nás se o tom raději moc nemluví, neboť 
stále převládají komerční zájmy. Otázka typu „čím 
krmíte“ a „ježíši, pes a maso? No strašné, pes přeci 
nemůže maso (zeleninu, jogurt, rohlík atd. atd.) 
kupte si u  nás značku XY, ta je nejlepší!“ Vážení, 
není. Maximálně může být slušně kvalitní, bez 
soji, barviv, éček, antioxidantů a všeho možného. 
Nic proti, klidně krmte psa 70–80 % denní dávky 
slušných granulí, ale dejte mu ta zbývající pro-
centa něčeho jiného (nebo opačně 70–80 procent 
masa, zeleniny, příloh granule ten zbytek). Takový 
je trend, jedno by mělo převažovat procentuelně. 
Nedělejte mu ze života nudu, my bychom také asi 
nechtěli jíst denně stále stejné hnědé kuličky. A to 
pomíjím dlouhé trávení a zatížení všech vnitřních 
orgánů. To už je zase další úhel pohledu.

Zamyslete se tedy vážně a zodpovědně nad tím, 
co vám kdo radí. Zamyslete se svým vlastním rozu-
mem, rozeberte si informace v klidu doma, pátrejte 
po dalších, volejte, pište. Jde přeci o vašeho PSA!

Daniela Pavlovská

Devět z deseti šéfkuchařů doporučuje ovarový dort se šlehačkou a syrovým hovězím dozdobit piškoty. Jako zvu-
ková kulisa je nejvhodnější Abba. Ale pozor, jen jednou ročně! (Šlehačku, ne Abbu.) 
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Když se asi před 10 lety v Třeboni založilo canis-
terapeutické sdružení Hafík, byli jsme jedni z prv-
ních členů. Měli jsme tehdy jednoho leonka – Alkán 
Fračerej – a  s  ním jsme také v  létě, po týdenním 
kursu, úspěšně složili canisterapeutické zkoušky.

My jsme bohužel koncem léta o  Alkána přišli 
(zradilo ho zřejmě srdíčko), ale hned na podzim 
jsme si přivezli nového leonka – Engel Lví chov 
– náš „andílek s čertovskýma rohama.“

Protože sdružení Hafík bylo zatím více méně 
v  začátcích, byly hlavní náplní akcí návštěvy dětí 
z dětského domova a hlavně v  létě 14denní inte-
grační canisterapeutický tábor pro děti s handica-
pem i pro „zdravé“ děti, na kterém jsou přítomny 
i canisterapeutické týmy se svými pejsky.

My s Engelem na tento tábor pravidelně dojíždí-
me a vozíme děti na speciálně upraveném vozíku.

Před vánocemi jsme si přivezli dalšího leonka – 
Gerry Carsten Salve Leon – kterého již také poma-
lu připravujeme na vykonávání canisterapie.

Posledním čtyřnohým chlupáčem v  naší rodině 
je malý číňánek Praclík – čínský chocholatý pes 
– který má také canisterapeutické zkoušky a  jez-
dí s dcerou každý rok na již zmiňovaný integrační 
canisterapeutický tábor.

Tohle bylo tedy o  našich pejscích, ale ještě při-
dáme něco málo obecně o canisterapii a o občan-
ském sdružení Hafík. Ve sdružení máme spoustu 
zástupců různých plemen – od čivavy až po naše 
zlaté „lvy“, landsseery či newfoundlanda. U všech 
těchto pejsků je jedno společné – pokud jsou 
v nasazení, nesmí zavrčet, či se ohnat po klientovi 
(ani když ho dítě tahá za chlupy či za uši, nebo když 
hůře pohyblivý klient na pejska omylem šlápne, či 
se o něj opře). Když jim děti či babičky a dědečkové 
dávají piškoty, musejí si je opatrně vzít – „bez prs-
tů.“ No a když se na pejska „sesype“ skupina dětí, 
tak věřte, že stačí 1 hodina práce k tomu, aby Vám 
pak pejsek doma celý večer prospal. A  ti, co jsou 
dva týdny s  dětmi na táboře, kde jsou mezi dět-
mi 24 hodin denně, tak ti dokážou po táboře spát 
i několik dní.

Každý, kdo by měl zájem o práci v oblasti caniste-
rapie, se musí zúčastnit se svým pejskem týdenní-
ho kursu zakončeného zkouškou – jak teoretickou 
pro páníčka, tak praktickou pro celý tým (psovod 
+ pes).

Možná, že si teď někdo z Vás řekne: „A proč to 
tedy s těmi psi dělají? K čemu je to dobré?“

Tak třeba pro ty šťastné oči dětí, které ostatní 
odstrkují, že jsou z  různých důvodů jiní a  pejsek 
se k nim chová úplně stejně jako k těm zdravým. 
A nebo pro ty babičky a dědečky, kteří měli pejska 
doma a v Domovech pro seniory jim po něm zbyly 
jen vzpomínky. A  i pro ty, kteří jsou odkázáni na 
to, že je někdo tlačí na vozíku a najednou je veze 
pejsek (i když samozřejmě s doprovodem).

Tak co myslíte – je ten názor, že canisterapeutic-
ký pes je pes k ničemu, pravdivý?

Kdo byste chtěl vědět o canisterapii více informa-
cí, tak se klidně ozvěte – buď nám a nebo se kouk-
něte na internetové stránky o.s. Hafík.

www.canisterapie.org
Cimlovi, Třeboň

Také už jste slyšeli o tom, že pes, který není na 
služební výcvik, tak se s ním začnou dělat agility 
a tomu, kterému nejdou ani ty agility, tak je na nic 
a začne se s ním dělat canisterapie? A také tomu 
věříte? Je pravda, že každý člověk má právo na svůj 
vlastní názor, takže my Vám ten Váš samozřejmě vy-
vracet nebudeme, ale i přesto bychom Vám chtěli 
alespoň pár řádky téma canisterapie přiblížit.

Canisterapie
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Poděkování
Den třetí, měsíce prosince 2009 bude navždy patřit 
k nejsmutnějším dnům v mém životě. V tento den 
nám odešel do psího nebíčka náš Benji. Je to o to 
bolestivější, že nás opustil tragicky.  

Toto psaní věnuji lidem, kteří mi v těžkých chví-
lích neskutečně pomohli. S Benjim mi velmi pomá-
hali a dávali mi cenné rady, aby se měl Benji u nás co 
nejlépe. Po té co se dozvěděli o mé bolesti, zapojili se 
a jednali. Sama jsem nemyslela na nic jiného, než na 
Benjiho a nehodu, která dopadla tak tragicky. Každý 
říkal, že to chce nové štěňátko, ale na to jsem ne-
chtěla ani pomyslet. Cítila jsem velký smutek a ne-
dokázala si představit, že by tu měl být jiný pejsek.

Těmto lidem nesmírně děkuji. Děkuji mé dceři 
a jejímu příteli. První tři dny byli stále u mne. Ne-
nechali mě samotnou, snažili se o to, abych šla dál. 
Finance na nové štěňátko jsme neměli. Oni se po-
starali a peníze sehnali. Mému manželovi za to, že 
mi nic nevyčítal. Bylo to pro něj stejně bolestivé jako 
pro mě. Přesto dělal vše pro to, abych se opět zvedla 
a šla dál. Byl se mnou a hned jednal. Okamžitě za-

čal hledat nové štěňátko. Dokázal myslet i jednat za 
mne. Paní Pavlovská, Petra Konečná, Martina a Jar-
da Krajíčkovi, manželé Zwillingovi a  Petra a  Pavel 
Běžcovi. To jsou lidé, kteří si zaslouží moje tisíceré 
poděkování. Pomáhali mi útěchou, pochopením, 
tím že mě dokázali vyslechnout a  hlavně tím, že 
se okamžitě zapojili do hledání nového štěňátka. 
S  mým mužem dělali vše pro to, aby u  nás doma 
zase bylo rušno a veselo. Dnes už mám doma, díky 
všem těmto lidem, malou princezničku Collettku. Je 
moc krásná, hodná a šikovná. Jsem šťastná za to, 
že ji mám. Nenahrazuje však Benjiho. Stále na něj 
myslím, vzpomínám na ty krásné chvíle, které jsme 
spolu prožili. Mám jeho fotografie pověšené na zdi 
v obýváku a budou tam viset stále. Je to pro mě moc 
bolestivé tento dopis psát, ale všichni lidé, kteří mi 
v této moc těžké době pomáhali, si zaslouží, abych 
aspoň těch pár řádků napsala.

Mockrát vám všem za pomoc děkuji. Vážím si 
toho, že mám takové lidi kolem sebe. Je krásná ta 
soudržnost, která panuje v našem klubu chovatelů 
psů leonbergerů.

Hanka Horváthová, Střezov

aretka

Po kratičké nemoci byla 1. prosince 2009 uspána 
naše Aretka. Bylo jí teprve 6 let a 4 měsíce. Poho-
dovějšího kamaráda těžko najít.

kámoš Balu a Valina a Jiří Mauermanovi

ajda lužická stráň
Dne 14. listopadu 2009 nás náhle a  nečekaně 
opustila ve věku 8 let a 3 měsíců naše fenka Ajda 
Lužická stráň.

Nikdy nezapomenou, Knechtovi s Athosem

anny ensson Bohemia

Anny Ensson Bohemia odešla do psího nebe 
v krásném věku 10 let a 5 měsíců.

Milada Susová

Prosba psa: Pane, dopřej mi čas, abych pochopil, co ode mne žádáš. Nehubuj mě dlouho a nezavírej mě 
za trest. Ty máš svou práci a zábavu, já mám jen tebe! Mluv na mě často. I když slovům úplně nerozumím, 
stačí mi tvůj hlas, který se na mě obrací. Než mě uhodíš, uvědom si, že mohu lehce rozdrtit kosti tvojí ruky, 
ale nikdy to neudělám. Pamatuj, že všechno je pro mne lehčí, když jsi u mne.  Tvůj přítel

Zprávy smutné
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Výstavní koutek AKTUÁLNÍ INFORMACE 
SLEDUJTE NA www.leonberger.cz

Žádáme členy, aby dílčí výsledky umístění svých psů na zahraničních výstavách zasílali výhradně výstav-
nímu referentovi paní Petře Zelené na adresu oliva@leoni.cz. Kompletní výsledky ze všech MV a NV vý-
stav naleznete na internetových stránkách:
www.leonbergeri.net www.intercanis.cz www.kynologie.cz
www.interdogbohemia.com www.vystavapsu.cz www.nordbohemiacanis.eu
www.vystavaklatovy.info www.leonbergerunion.com

Leonberger – nepracovní plemeno, může být zařa-
zeno do třídy pracovní na základě složení zkoušek 
ZM, ZVV1 (ČKS MSKS) a ZPU 2 (KJ ČR).

ZM – zkouška základního minima 
ZVV 1 –  je zkouška všestranného  

výcviku 1. stupně
ZPU 2 –  je zkouška pracovní  

upotřebitelnosti 2. stupně 

Je potřeba složit alespoň jednu z těchto zkoušek.

Podrobné informace obsahuje:
Zkušební řád pro sportovní výcvik psů v České re-
publice (ČMKU)
Zkušební řád ovladatelnosti a  základní upotřebi-
telnosti (KJ ČR)
Přesné znění řádů naleznete na internetových 
stránkách:
www.kynologie.cz/cks/rady/zkusebni_rad.htm
www.kjcrbrno.cz“www.kjcrbrno.cz   

Do 31. 12. 2005 stačilo pro zařazení do třídy 
pracovní složení zkoušky ZPU 1. Kdo tedy vlast-
ní platný malý certifikát, získaný do konce roku 
2005, může se do třídy pracovní (na výstavách klu-
bových, národních…) přihlásit i  když nemá dnes 
složenou zkoušku ZPU 2.
 Pozor, na mezinárodních výstavách toto neplatí! 

Malý certifikát, zde neplatí a velký certifikát vám 
nevydají, neboť leonbergeři nejsou zařazeni jako 
pracovní plemeno. Tato problematika byla 3 roky 
řešena na ČMKU, ovšem doposud nebyla řádně 
dořešena. Za spolupráci a odborné rady při psaní 
tohoto článku děkuji Jaroslavu Krajíčkovi, který 
se výcviku psů věnuje řadu let. V případě dalších 
dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat. 

Petra Zelená, oliva@leoni.cz

Pracovní třída: podmínky přihlášení na výstavu

Po dlouhé zimě, kterou si v závějích sněhu užili především naši miláčci, nás opět vítá jaro. S jarem je spo-
jeno mnoho aktivit uspořádaných pro nás a naše psy, např. různé srazy, výlety, ale i výstavy.  V nejbližší 
době nás čeká Klubová výstava Klubu chovatelů psů leonbergerů se zadáváním titulu Klubový vítěz. 
Přípravy na výstavu jsou v plném proudu a my věříme, že si všichni výstavu společně užijeme a strávíme 
krásný den ve společnosti leonbergerů. Je to přeci náš svátek!
 S přáním příjemně prožitých jarních dnů si zároveň dovoluji popřát všem, kteří nás budou letos repre-
zentovat u nás doma nebo v zahraničí mnoho úspěchů! Těšíme se na Vaše výsledky z výstav, fotografie, 
podělení se o radost z úspěchů, či podělení se o dojmy a zážitky z výstav.
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Klubová výstava Kchl Čr 
se zadáváním titulu Klubový vítěz 

 18. dubna 2010, CLUB SHOW KCHL ČR 
Mladá Boleslav (areál Krásná louka)
uzávěrka 26. 3. 2010 
aktuální info na našich www.leonberger.cz

mezinárodní výstavy
24.–25. 4. 2010, MVP/CACIB, České Buděj.
1. termíny uzávěrky 5. 3. 2010 
2. termín uzávěrky 19. 3. 2010
více na www.intercanis.cz

1.–2. května 2010, MVP Praha
1. termín uzávěrky 5. 3. 2010
2. termín uzávěrky 19. 3. 2010
více na www.vystavapsu.cz

22.–23. května 2010, MVP Litoměřice
1. termín uzávěrky 21. 3. 2010
2. termín uzávěrky 6. 4. 2010
více na www.nordbohemiacanis.eu

19.–20. června 2010, MVP Brno
1. termín uzávěrky 23. 4. 2010
2. termín uzávěrky 7. 5. 2010
více na www.intercanis.cz

národní výstavy
10.–11. dubna 2010, NVP/CAC Ostrava
1. termín po uzávěrce
2. termín po uzávěrce
více na www.volny.cz/nvpostrava/ 

5.–6. června 2010, NVP/CAC Klatovy
1. termín uzávěrky 9. 4. 2010
2. termín uzávěrky 30. 4. 2010
více na http://vystavaklatovy.info/

Zahraničí klubové výstavy
Kompletní přehled klubových výstav naleznete 
na oficiálních stránkách International Leonberger 
Union www.leonbergerunion.com/calendar.htm

Evropská výstava psů 
EUROPEAN DOG SHOW 2010, Celje, Slovenia 
rozhodčí pro plemeno leonberger: 
Ron Menaker (USA)
1. termín uzávěrky 10. 6. 2010
2. termín uzávěrky 10. 8. 2010
více na www.eurodogshow2010.si/sl/ 

Petra Zelená,Výstavní referent KCHL ČR

Jaké výstavy nás v roce 2010 čekají?

Vzhledem k  většímu počtu vrhů v  roce 2009 
rozhodl výbor o  konání mimořádného svodu 
v sobotu 17. 4. 2010  (den před klubovou výsta-
vou). Svod se bude konat v Kosmonosích u Mladé 
Boleslavi, v  autokempu Automotoklubu Škoda 
MB. Zde je možnost i  ubytování ve vytápěných 
chatách. Ubytování si zajišťuje každý sám.
Informace na www.akskoda.cz/autocamp.php
tel.:  607 665 045

Počet psů na tento svod bude omezen. Další 
svod se bude konat při klubovém srazu v květnu 
2010.

Přihlášky na svod zasílejte na adresu:
Jiří Synovec
Otradovice 66
294 74 Předměřice nad Jizerou
nebo mailem: synovcovi@beruna.cz 
tel.:  326 921 324, 608 88 91 64

Přihlášky, prosím, neposílejte doporučeně.

Přihláška na chovatelskou akci nebude přijata 
bez přiloženého dokladu o zaplacení poplatku na 
účet klubu s  určeným VS (viz vzor složenky na 
konci Zpravodaje).

Uzávěrka přihlášek: 11. dubna 2010

NEZBYTNÉ DOKLADY:
Pro každého psa nutno vzít s sebou: průkaz půvo-
du a očkovací průkaz nebo pas s platným očková-
ním ne starším jednoho roku a mladším jednoho 
měsíce.

PROGRAM SVODU
09.30  veterinární přejímka psů
10.00  SVOD

Mimořádný svod mladých: Kosmonosy 17. 4. 2010
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Info na internetu: www.leonberger.cz
Kontaktní poštovní adresa klubu: 
Ke Hrádku 5, Praha 4 - Kunratice 
Své konkrétní příspěvky, návrhy aj. 
zasílejte dle působnosti přímo na 
funkcionáře. Číslo klubového účtu je 
212012716/0300. Je to Poštovní spořitel-
na. Podrobné informace, jak platit, jsou na 
předposlední straně Zpravodaje.

Předseda: 
Mgr. Petra Dědková, Ke Hrádku 5, 
148 00 Praha 4 - Kunratice
e-mail:  petra.dedkova1@seznam.cz 

petra.dedkova@gmail.com

Zástupce pro moravu:
Zuzana Rozsypalová, Býkov 51, 794 01 
Býkov-Láryšov, Tel.: 554 620 755 (dopo), 
728 854 322 (odpoledne)
e-mail: richenza.zr@email.cz

místopředseda:
Milan Pavlovský, Ke Hrádku 5
148 00 Praha 4 – Kunratice
Tel.: 271 911 207, 
e-mail: silverb@promail.cz

Jednatel a správce www stránek: 
Vladimír Kujan, Bělidlo 333, 
463 03 Stráž n. Nisou, Tel.: 602 147 654
e-mail: kujan@leonberger.cz 

Pokladník: 
Jiří Synovec, Otradovice 66, 
294 74 Předměřice n. Jizerou
Tel.: 326 921 324, 608 889 164, 
e-mail: synovcovi@beruna.cz

Výstavní referent: 
Bc. Petra Zelená, U Remízku 187, 
251 62 Tehovec, Tel.: 608 112 552, 
e-mail: oliva@leoni.cz

Propagační referent:
Martin Navrátil, Na Moklině 132, 
251 62 Louňovice, Tel.: 602 252 922, 
e-mail: litarvan@post.cz

ostatní členové výboru:
Stanislav Grossman, Hořiněves 137, 503 
06, Tel.: 608 820 907
e-mail: stanislav@grossman.cz
Jaroslav Krajíček, Pikartská 16, 
710 00 Slezská Ostrava, 
Tel.: 604 137 934, 
e-mail: hakunamatata@volny.cz
Alois Velecký, Chodov 192, 
345 33 p. Trhanov, Tel.: 607 977 132
e-mail: daxet@centrum.cz

Kontrolní komise:
Předseda: 
JUDr. Jiřina Skalská, Opletalova 305, 
403 31 Ústí nad Labem, 
Tel.: 606 858 340, 
e-mail: mrs.jms@post.cz

Členové komise: 
Pavel Konvalinka, 267 54 Praskolesy 214 
Tel.: 603 486 869
Antonín Zdvihal, Horní Chlum 678, 
405 02 Děčín 26, Tel.: 602 823 620, 
e-mail: antonin.zdvihal@seznam.cz

hlavní poradce chovu:
Daniela Pavlovská, Ke Hrádku 5, 
148 00 Praha 4-Kunratice, 
Tel./fax: 271 911 207, 728 987 043 
e-mail: salveleon@volny.cz

regionální poradci:
Zuzana Rozsypalová, Býkov 51, 794 01 
Býkov-Láryšov, Tel.: 554 620 755 (dopo), 
728 854 322 (odpoledne)
e-mail: richenza.zr@email.cz
MUDr. Petr Vrbecký, Kotojedy 45, 
767 01 Kroměříž, 
Tel.: 573 335 701, 602 787 661, 
e-mail: petrvrbecky@seznam.cz
Jindra Urlichová, V hruštičkách 534, 
551 01 Jaroměř, Tel. 773 992 930, 
e-mail: antea.leoni.j@seznam.cz
Petra Konečná, Erbenova 124/3, 
460 08 Liberec 8, Tel. 606 209 184
e-mail: petradruhasance@seznam.cz

Ludmila Velecká, Chodov 192, 
345 33 p. Trhanov, Tel.: 606 944 002
e-mail: daxet@centrum.cz
Dagmar Hašová, Chrášťany 169, 
p. Rudná u Prahy, Tel. 602 205 495
Petra Hroníková, Labská 749, 
251 01 Říčany u Prahy,  
Tel. 607 705 113, 
e-mail: hronikovap@seznam.cz

V zácviku: 
I. Synovcová, I. Benešová

hodnocení dKK: (poplatek 400 Kč)
Klubem určený veterinární lékař pro 
vyhodnocení DKK:
MVDr. Stanislav Doškář, Podhorská 16, 
150 00 Praha 5 – Motol, 
Tel.: 257 210 841
Číslo účtu: 382020399/0800 
variabilní symbol: tetovací číslo 
posuzovaného zvířete

Po obdržení platby vám bude vyhodnoce-
ní zasláno přímo lékařem. Upozorňujeme, 
že uvedená platba je JEN za vyhodnoce-
ní snímku, nikoli za snímek jako takový. 
Úhradu za narkózu a rentgen hradí každý 
individuálně a výše nákladů se může u jed-
notlivých lékařů i  značně lišit. Pokud si 
majitel psa z vlastního rozhodnutí nechá 
rentgenovat i  DLK (lokty), musí uhradit 
dvojnásobný poplatek za vyhodnocení. 
Jde o dva úkony.

Klub chovatelů psů leonbergerů ČR
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Silesia dětem

Pomoz mravenečkovi najít cestu ke královně

hádanky

Kolik 
má pes zubů?
(plnou hubu)

Běžím, běžím, nemám dech,
přitom ležím na zádech

(řeka)
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Drobky 
naší Dottky

Hele, BOREC! Ahoj
holky!

Odkud jste?
Já jsem
z děčína.

Já jsem 
z Ostravy

Já 
z Louňovic

Já 
jsem Abík.

A vy?

Já jsem 
dotthy

Já 
jsem Eli

Pojďte, jdeme
se proběhnout!

Už jsme doma,
Lady!

Jak jste se,
holky, měly?

Super!
Byl tam

prima borec.
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Ahoj Lady a Eli, 
díky za příjemný víkend u vás. 
Nemohla jsem si vzpomenout odkud 
abého znám, někde jsem ho už viděla. 
Vzpomněla jsem si, že ho znám ze 
srazů. Naposled jsem ho viděla 
na Konopáči, když se předváděli 
s fíďanem, Bartem a rambem. Eli, 
všimla sis, jak na tebe koukal?

Vaše Dotthy

Hele, Lady!
ti kluci na 

nás koukaj!

pořádně!
Ať vypadám! Přidej, 

honzo!
Už tam jsou!

Vidíš
ty fešandy?Kde jsi

byl?

Byl jsem
s tondou
na pivu...

Kde je
tak dlouho?

Abé, pojď
za holkama!

Napíšu
kámoškám dopis.

Snad si
vzpomenou, 
jak to bylo

na konopáči.

Hele, 
hezoune,
hlídám
kvartýr.

Počkáme na tebe
u stromu.

Tondo, díky
za pivo, ale

spěchám
za klukama.

Dejte už pokoj!
Mám scuka 
s klukama.
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Kemp Konopáč se nachází poblíž města Heřmanův 
Městec v Železných horách. Na jihozápadě navazu-
je na Heřmanův Městec místní část Konopáč, kde 
bývaly Eliščiny lázně a kde protéká Zlatý potok, na 
němž se nachází přírodní koupaliště a  moderně 
vybavený autokemp s celoročním provozem.
Poloha GPS: Loc. 49°56‘13.42“N, 15°38‘49.548“E.

PŘIhlÁŠKy na ubytování 
i na chovatelské akce zasílejte na adresu:
Ivana Benešová
Zámecká 40
251 64  Mnichovice
nebo mailem:  barnabas.b@seznam.cz 
tel.: 323 607 254
mobil: 775 111 545

Přihlášky, prosím, neposílejte doporučeně. 

Přihláška na chovatelskou akci nebude přijata bez 
přiloženého dokladu o zaplacení na účet klubu s urče-
ným VS (viz vzor složenky ve Zpravodaji) (svod 
100 Kč, rebonitace 200 Kč, bonitace 500 Kč)

Uzávěrka přihlášek: 21. dubna 2010

Program srazu

PáTeK
x příjezd, ubytování,  večeře, volná zábava

SoBoTa
x  9.00–9.30 veterinární přejímka psů,
x  9.30 přehlídka miminek, svod mladých, 

rebonitace
x  odpoledne – ukázka vystavování, soutěže pro 

děti i dospělé 

neDěle
x  10.00 bonitace,  
x  oběd, úklid, odjezd

Na srazu nebude kapela, tak si zahrajeme sami.  
Kdo máte nějaký hudební nástroj, nebojte se vzít 
ho s sebou.

uByToVÁní

Přihlášky k ubytování budou akceptovány tak, jak 
budou přicházet. Současně s přihláškou na ubyto-
vání posílejte poštovní poukázkou typu „C“ finanč-
ní jistinu na ubytování – zálohu ve výši 300 Kč, 
která vám bude na místě vrácena. Finanční jistinu 
zasílejte také na adresu paní Benešové.
 Bez dostatečné omluvy propadá jistina ve pro-
spěch klubové pokladny.

Klubový sraz Konopáč 7.–9. 5. 2010
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Autokemp Konopáč nabízí možnost ubytování 
v budovách ve dvou, třech a  čtyřlůžkových poko-
jích. V chatkách několika typů, prostory pro umís-
tění vlastních stanů, karavanů a obytných automo-
bilů.

x  Pokoje ve 3 budovách:  350 Kč, 495 Kč, 560 Kč 
podle počtu lůžek (2, 3, 4), wc a sprchy jsou  
na chodbách. 

x  Chata bez příslušenství pro 4 osoby za 600 Kč 
(sociální zařízení společné) 

x  Chata s WC pro 4 osoby 700 Kč 
x  Bungalov 780 Kč s WC i se sprchou, kuchyňkou 

a teplou vodou pro 4 osoby
x  Chata stan pro 2 osoby 220 Kč 
x  Chata buňka pro 4 osoby za 550 Kč s teplou 

vodou. 

Ubytování se platí za pokoj. Karavan s  přípojkou 
220 Kč za den bez ohledu na počet osob. Po dohodě 
s majitelem neplatíme za psy a auta.

stravování 

v jídelně campu - jednotné menu:
oběd 80 Kč, večeře 70 Kč na stravenky předem 
zakoupené. Jídelníček je níže.
Snídaně – není potřeba objednávat dopředu, 
zájemce o snídani ráno přijde do jídelny, vybere si 
z několika druhů a na místě zaplatí, ceny se  budou 
lišit podle druhu snídaně.

 Dětské porce mají 30% slevu. Mimo to je v provo-
zu nekuřácká restaurace, s možností individuálních 
objednávek cca 5 druhů minutek, která je zároveň 
jídelnou. V areálu je ještě jedna kuřácká restaurace-
hospoda na nenáročná, studená, rychlá teplá jídla.

Příchozí se ohlásí na recepci, kde si zaplatí objed-
nanou stravu a pobyt. 

V areálu je letní kino, sportoviště, koupaliště, ale 
ne pro psy. Psi se mohou koupat v rybnících za let-
ním kinem. Je zde možnost procházek do přírody. 
Jelikož nás je v klubu hodně, tak kdo může, PŘI-
JEĎTE se stanem či karavanem.
nezbytné doklady:

Pro každého psa nutno vzít s sebou očkovací prů-
kaz nebo pas s platným očkováním ne starším jed-
noho roku a mladším jednoho měsíce. 
K bonitaci je nutné mít v PP potvrzenou účast na 
svodu mladých, na klubové, národní nebo mezi-
národní výstavě a  vyhodnocení DKK. Z  výstavy 
je akceptován i  předložený posudek místo zápisu 
v PP.
 NEZAPOMEŇTE, že je nutné po našich psech 
uklízet! Doporučujeme venčit psy mimo areál. Za 
případné škody na zdraví či majetku způsobené 
zvířetem nese jeho majitel ze zákona plnou odpo-
vědnost.
 Všichni majitelé psů jsou povinni v celém průběhu 
setkání dodržovat Řád ochrany zvířat při veřejném 
vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů lenber-
gerů ČR a řídit se jeho dílčími ustanoveními.
 Výbor má zájem nám všem zajistit pěkný víkend 
plný zážitků a vy nám pomozte udržet dobré jméno 
majitelů leonů a KCHL. Těšíme se na vaši účast.

Jídelníček 7.–9. května

PáTeK
oběd  x  Hovězí vývar s nudlemi
 x  120 g Moravský vrabec,  

bramborový knedlík, zelí
večeře  x  120 g Španělský ptáček, rýže

SoBoTa
oběd  x  Čočková polévka
 x  120 g Maďarský guláš,  

houskový knedlík
večeře   x  250 g Pečené kuře, brambor, okurka

neDěle
oběd  x  Bramborová polévka
 x  120 g Vepřový řízek, brambory
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