9. rebonitace (200 Kč)

8. ostatní

7. inzerce

6. klubová výstava (dle
propozic)

5. kontrola vrhu
(200 Kč/štěně)

4. krycí list (200 Kč)
(expres 10 dní 400 Kč)

3. bonitace (500 Kč)

2. svod (100 Kč)

1. členský příspěvek (400 Kč)

Účel platby:

Místo XXXX doplníte
své číslo člena KCHL

Zpravodaj
Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR

Vydává:
Klub chovatelů psů leonbergerů ČR (KCHL)
Redakce: Vladimír Milata, Iva Demková
Adresy členů redakce:
Vladimír Milata
Podzimní 3027, 470 01 Česká Lípa
tel.: 487 853 795, mobil: 606 353 481
e-mail: milata.v@centrum.cz
Iva Demková
Pražská 1774, 252 28 Černošice
Tel.: 604 666 478
e-mail: idemko@seznam.cz
Martin Navrátil
Na Moklině 132, 251 62 Louňovice
Tel.: 602 252 922
e-mail: litarvan@post.cz
Inzerce: soukromá řádková inzerce
(prodej, koupě, služby apod.)
– cena 50 Kč, s fotografií 100 Kč
Částku je potřeba zaplatit na účet KCHL
a kopii ústřižku složenky spolu s textem
inzerátu odeslat na adresu redakce.

Účet KCHL

Distribuce: ADLEX s.r.o.
Xavierova 45/1888, 150 00 Praha 5
Layout a pre-press:
Michal Köpping, sun.ra@seznam.cz
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Vychází 4x ročně
Náklad 520 kusů
Vychází pouze pro vnitřní potřebu KCHL.
Je neprodejný.
Za obsah otištěných článků odpovídají v plné
míře jejich autoři.
Příspěvky členů vyjadřují osobní názor
autora, který nemusí být vždy v souladu
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ani stylistickou úpravou.
Fotografie: archiv KCHL
Uzávěrka příštího čísla:
31. května 2011
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Vážení přátelé,
čas letí jako splašený a už jsme se zase přehoupli do
jara. Zřejmě to bude vyhovovat jak psům, tak páníčkům, konečně zelená tráva, lesy, koupání…
Čekají nás jarní akce, jak jednodenní Loučeň, tak
první klubový sraz. Jednodenní akce je určena pro ty,
kteří nemohou či nechtějí na sraz. Pokud bude dost
štěňat, bude se na jaře opakovat, ale neměla by být
nosnou akcí… je prostě navíc. Proto je i omezena počtem přijímaných psů.
Doufáme, že se vyvede i počasí na klubovou výstavu a i ta bude pěknou klubovou akcí.
Krásné jaro a hodně úspěchů ve výstavní sezoně
přeje
výbor KCHL

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.
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 chovatelských stanic i osobních stránek chovných psů
na internetu, přesunula se tato stránka
na www našeho klubu.

Zasílání příspěvků do Zpravodaje:
Redakce Zpravodaje Vás prosí pro usnadnění
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 papírové fotografie a chtějí je vrátit zpět, přiložte správně
ofrankovanou obálku. Jinak zůstanou v redakci.
Za příspěvky zařazované do Zpravodaje, které nemají charakter inzerátu, se neplatí. Proto,
prosím, nezasílejte peníze na adresu redakce.
Zpravodaj KCHL • 1/2011

Zasílání fotografií pro použití
ve Zpravodaji nebo další účely

Vzhledem k tomu, že hodně členů zasílá nejrůznější fotografie na více klubových adres
a zároveň i k tomu, že potřebujeme snímky jak
do Zpravodaje, tak na různé další účely (plakáty, kalendáře, pohledy), zasílejte, prosím, vaše
snímky na adresu: aja.leonberger@seznam.cz.
Využití fotografií určuje grafik (dle kvality snímku). Digitální fotografie posílejte
v dostatečném rozlišení (pro tisk minimálně
1700×1200 pixelů = fotografie 10×15 cm, odpovídá 3megapixelovému fotoaparátu).
Pokud chcete zobrazit fotografie v internetové
galerii na klubových stránkách, posílejte nadále
fotky na: kujan@volny.cz.
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Leonberger a chov
Odevzdané

potvrzené
krycí listy
Ing. Homa Igor
m: Cessi Severní Souhvězdí
o: Nando - Junior Leo
von Jerichower Land
Prox Martin, Člunek
m: Cayrra Severní Souhvězdí
o: Bergam Bohemia Qwerty

Macková, Nižbor
m: Ája z Třemšinského výsluní
o: Aragorn z Mitrovické zahrady
Šotkovský Ivan
m: Avril von Benštejn
o: Falco Ensson Bohemia
p. Bezděkovská
m: Ann Lady v. Bohemia Olive
o: Bergam Bohemia Qwerty

Upozorňuji důrazně majitele chovných psů: Při příjezdu feny na
krytí se VŽDY ujistěte, že majitel má řádně vydaný krycí list s uvedením vašeho
psa. V mimořádných případech doplnění psa mne kontaktujte 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 poplatek PŘED KV a pořiďte si kopii, abyste se pověřené osobě mohli předat kopii dokladu o platbě!

UPOZORNĚNÍ: Na základě rozhodnutí Ústřední komise ochrany zvířat je stanoveno, že nejnižší možný věk pro odběr štěněte od chovatele je 50 dnů. Veďte to, prosím, v patrnosti při prodeji štěňat.
Žádám vás všechny důrazně, aby jste si před rozhodnutím o chovu důkladně
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.

Cestování se psem 2011

p. Dudková, Jičín
m: Ayron Bohemia Qwerty
o: Nando - Junior Leo
von Jerichower Land

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČR OZNAMUJE

Tisková zpráva z 9. března 2011: Při cestování se psem po EU
je NUTNÉ označit psa zásadně čipem. A to od 07/2011.
Podrobné informace na www.svscr.cz - tiskové zprávy

Vrhy v jednotlivých chovatelských stanicích
Orlické podhůří, V. Šeda, Kostelec nad Orlicí,
vrh B - 4. 1. 2011, 1 (1) štěňat
m: Adélka od Bučického mlýna
o: Bradley Roy Happy Leon

Arcondia, P. Scavinová, Žerůtky,
vrh D - 20. 1. 2011, 4 (4) štěňat
m: Bell Victoria Arcondia
o: Pluto Woscany

Salve Leon, D. Pavlovská, Praha 4,
vrh H - 10. 1. 2011, 5 (5) štěňat
m: Winorra For Salveleon Skjaergaardens
o: Fiva‘s Jascha vom Vietingshof

Aderente Leone, M. Navrátil, Louňovice,
vrh A - 27. 1. 2011, 8 (11) štěňat
m: Elizabeth Z Plaského údolí
o: Bady Z Alfovy Zahrady
První číslo je počet odchovaných štěňat, v závorce počet narozených štěňat

[2]

Zpravodaj KCHL • 1/2011

Zprávy organizační a výborové
Výsledek hospodaření za rok 2010 je +62 324 Kč
výdaje 2010
poháry
váha na štěňata
čtečky
scener
ostatní materiál
obchůdek
cestovné vrhy
cestovné ostatní
poštovné zpravodaje
poštovné ostatní
rozhodčí
tisk zpravodajů
tisk ostatní
IULH
ČMKJ
ostatní
poplatky banka
celkem

10 908
2 000
7 061
3 430
11 435
15 098
12 680
52 828
19 690
4 123
11 934
70 930
36 428
4 611
6 060
62 031
4 927
336 174

příjmy 2010
bonitace
kontrola vrhu
krycí listy
ostatní
rebonitace
svod
výstavy
tržby obchůdek
ČMKJ
úroky banka
členské příspěvky
celkem

21 500
27 600
9 800
15 983
2 400
11 800
48 000
26 478
8 475
1 062
225 400
398 498

výsledek

62 324

Výbor předpokládá hospodaření na rok 2011 takto:
výdaje
poháry
materiál
obchůdek
cestovné vrhy
cestovné ostatní
poštovné zpravodaje
poštovné ostatní
rozhodčí
tisk zpravodajů
tisk ostatní
IULH
ČMKJ
ostatní
poplatky banka
celkem

18 000
30 000
45 000
10 000
45 000
25 000
10 000
20 000
80 000
50 000
5 500
6 500
70 000
6 000
421 000

příjmy
bonitace
kontrola vrhu
krycí listy
ostatní
rebonitace
svod
výstavy
tržby obchůdek
úroky banka
členské příspěvky
celkem

20 000
20 000
10 000
15 000
3 000
9 000
100 000
50 000
1 000
220 000
448 000

výsledek

27 000

Výborová schůze 11. 12. 2010, Praha - Kunratice
Přítomni
Pavlovský, Zelená, Kujan, Gregor, Navrátil,
Krajíček, Petřík, Velecký
Přizváni
Konečná, Pavlovská, Krajíčková, Velecká
Omluveni
Dědková, Rozsypalová, Synovec
Zpravodaj KCHL • 1/2011

Projednávané body:
1. LPN – výbor klubu bude postupovat formou
určitých doporučení pro majitele a chovatele.
První krok: hromadný odběr krve na vyšetření
LPN 26. 3. 2011 Loučeň. Klub uhradí za zájemce
odběr krve veterinářem na této akci. Zde bude
připraven dokument, kde každý majitel psa po
odběru potvrdí svým podpisem, že po obdržení
výsledku testu uhradí poplatek 75 EUR na účet
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zepsány jednotlivé úkoly. Dokument rozešle M.
ústavu v Bernu. Další krok: DOPORUČENÍ – pro
Pavlovský členům výboru, bude průběžně doplbezpečnost našeho chovu vyžádat si před kryňován. A. Velecký se v lednu 2011 spojí se správtím se zahraničním plemeníkem vyšetření psa
cem kempu v Kosmonosích a zajistí otevření
na LPN. U jedinců, chovných v KCHL, jejichž
kempu v termínu 15. 4. – 16. 4. 2011. Kontakt
předkové jsou prokazatelně postižení, nebo přena kemp je aktuální ve Zpravodaji č. 4/2010.
našeči, nebo pocházejí z velmi zatížených linií
(bezpečně ověřeno z veřejně přístupných databází) požadovat předložení vyšetření na LPN 7. Valná hromada ČMKU: Výbor KCHL požádá
ČMKJ o následující = zařadit na jednání Valné
před krytím. V tomto smyslu bude vytvořen text
hromady ČMKU tento bod –ZMĚNA V ZÁPISa umístěn na klubové stránky. Zodpovídá – výNÍM ŘÁDU ČMKU (původní znění…. Chovabor KCHL
telské kluby MUSÍ zastřešit chovatelsky nečlena klubu…..na…Chovatelské kluby MOHOU
2. Změna zkoušek pro pracovní tř. leonbergerů:
zastřešit chovatelsky nečlena klubu….) Návrh
výbor klubu požádá ČMKU o změnu zkoušek
podat do konce roku 2010. Zodpovídá RPCH D.
s tím, že zkouška z obrany není vhodná pro plePavlovská
meno leonberger. Naopak by bylo vhodné zařadit
zkoušky, u nichž není požadována obrana. Jde
o zkoušky záchranářské či stopařské. Podklady 8. Povahový test – J. Krajíček poskytne skupině
před začátkem povahových testů instrukce. PT
pro žádost připraví J. Krajíček, M. Pavlovský
bude probíhat na vysoké úrovni, kterou výcvikáři zajistí. Zodpovídá: J. Krajíček
3. Kárné řízení J. Šmrhová: J. Šmrhová byla vyloučena z KCHL, oznámeno doporučeným dopisem. J. Šmrhová se neodvolala k nejvyššímu 9. P. Zelená se co nejdříve spojí s p. Vondroušem
a pokusí se zajistit předběžný termín na kluboorgánu KCHL.
vou výstavu duben 2012.
4. Úřad pro hospodářskou soutěž: ÚOHS obdržel podnět k prošetření týkající se postupu 10. Konopáč 6. 5. – 8. 5. 2011 – zajistit konečnou rezervaci na tento termín včetně závaznéMSKCHPL, který dle sdělení stěžovatele zneho jídelníčku. Pověřena bude I. Benešová, která
výhodňuje nečleny klubu v podmínkách chovu.
bude zároveň přijímat přihlášky na chovatelské
V této souvislosti požádal ÚOHS o informace
akce a ubytování. Rozdělení ostatních úkolů
a o poskytnutí údajů KCHL dle ustanovení §21e
e-mailem.
zákona č.143/2001 Sb. Výbor se sjednotil na
odpovědích na jednotlivé otázky. ÚHOSu budou
informace poskytnuty. Zodpovídá: M. Pavlovský 11. Loučeň 26. 3. 2011 – příjem přihlášek – J.
Synovec. Tvorba katalogu VL. Kujan, PL+BK Vl.
Kujan, tabulky pro bonitaci + technické zabez5. Kárné řízení J. Lukeš – po obdržení odpověpečení A. Velecký, váha + ozvučení M. Navrátil.
di od J. Lukeše na zahájení kárného řízení ze
Personální zajištění: povahové testy - M. Pavlovstrany KCHL (4. 1. 2010) výbor KCHL konstaský, kruh - D. Pavlovská, Vl. Kujan, L. Velecká.
tuje: V odpovědi nepodal J. Lukeš vysvětlení ke
svému jednání. Tedy Zápisní řád KCHL byl jednoznačně a hrubě porušen. J. Lukeš byl vylou- 12. Nové možnosti pro konání jarních srazů Nový Řadov, Plasy – bohužel, ani jedna varianta
čen z KCHL pro porušení b. 25 Zápisního řádu
není pro srazy KCHL vhodná. Jelikož klub již
KCHL. Toto rozhodnutí bude J. Lukešovi oznávedl korespondenci s majitelem v Plasích, bude
meno řádnou cestou. Zodpovídá: M. Pavlovský
mu oznámeno, že kemp potřebám klubu nevyhovuje. Zodpovídá – OPK D. Pavlovská
6. Klubová výstava Mladá Boleslav, 16. 4. 2011
– byl připraven pracovní dokument, kde jsou ro11. 12. 2010, Zapsal: A. Velecký

Funkci pokladníka a členství ve výboru KCHL ukončil z osobních důvodů pan Jiří Synovec. Výbor
Jiřímu Synovcovi děkuje za jeho obětavou práci ve prospěch Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR.
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Zprávy z ČMKU Záruční doba
Oznámení
24 měsíců
13. března 2011, 17.27: XI. VALNÁ HROMADA ČESKOMORAVSKÉ KYNOLOGICKÉ UNIE
V sobotu 12. března 2011 se v Praze konala XI. VH
ČMKU. Projednala celou řadu věcí. Mimo jiné rozhodla, že se Řád pro přiznání titulu ČESKÝ ŠAMPION vrací ke znění platnému do 31. 12. 2010 (tj.
je třeba mít 4x CAC).

Co nás čeká roce 2011?
16. dubna

klubová výstava Mladá Boleslav

6.–8. května

klubový sraz na Konopáči

9.–11. září

klubový sraz
a klubová výstava Svojanov

V posledním týdnu se v médiích objevila
informace o novele Občanského zákoníku,
konkrétně § 620, bod (1) v kterém je uvedeno
že „ Při prodeji spotřebního zboží je záruční
doba 24 měsíců.“ Tato změna vyvolala u chovatelů psů obavu z toho, že bude uplatňována
i v případě prodeje psů obecně a štěňat zvláště. Podle názoru právníků ale není situace tak
závažná, jak se na první pohled zdá. Zárukou
v případě prodeje zvířat se zabývá mimo uvedeného §620 i § 599 (1) který říká že „Vady
musí kupující uplatnit u prodávajícího bez
zbytečného odkladu. Práva z odpovědnosti za
vady se může kupující domáhat u soudu, jen
jestliže vady vytkl nejpozději do šesti měsíců,
jde-li o vady krmiv, do tří týdnů a jde-li o vady
zvířat, do šesti týdnů od převzetí věci.“ Ve hře
je i otázka toho, zda se pes dá pojmově zařadit
mezi spotřební zboží a také to, že pokud mají
chovatelé psů na svoji činnost živnost, nespadá do kategorie prodeje zvířat, ale do kategorie chov zvířat. Tolik krátké vysvětlení. Počítat
je ale třeba s tím, že právo vykládat zákon má
pouze soud a že pokud by v případě psů někdo
dvouletou záruku uplatňoval, konečné rozhodnutí bude příslušet soudu.

Vánoční fotosoutěž
Vánoce, svou sváteční a pohádkovou atmosférou,
nabízejí nepřeberné možnosti zachytit své čtyřnohé kamarády v netradičním, veselém, či příjemném
okamžiku. Z 30 zaslaných fotografií na příčku nejvyšší dosáhla fotografie č. 5 od p. Neumannové se
715 hlasy. Posíláme jí tak digitální fotorámeček,
v němž lze prezentovat vítězný snímek i budoucí
vydařené fotoúlovky. Vítěznou fotku a ceny vidíte
vlevo.
1. místo D. Neumannová, Příchovice
Digitální fotorámeček Philips
2. místo M. Ryzí, Lipová lázně
SD karta 8 GB
3. místo Ondráčkovi, Jirkov
USB Flash 4 GB
Zpravodaj KCHL • 1/2011

[5]

Silesia dětem
Jaro přichází!
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Najdi 10 rozdílů

Hádanky

Dvě kukačky
vedle sebe sedí,
jedna druhou
nevidí.
Hbitá je, až dech se úží,
nikdy nemá husí kůži.
Nezná kašel ani rýmu
i pod ledem přečká zimu.
Nechybí jí vůbec nic,
penízků má na tisíc.
Zpravodaj KCHL • 1/2011

Co roste
kořenem
vzhůru?
[7]

Skrývačky

Najděte tři holčičí a tři klučičí jména:
vezmi ten stojan a odnes ho ven, prosím.
pepa vlastně nic nechtěl, byl jen zvědavý.
odneste rezavé železo do sběru.
vida, viděli jsme i to, co jsme vlastně nechtěli.
tu tvoji říkanku opravdu neznám.
ta nová firma rekonstruovala celý dům.
jana,pavla,tereza,david,jiří,marek

Která z postaviček dojde k pejskovi?

[8]
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Z redakční pošty

Všechny tyto články jsou otištěny
na přání pisatelů

Na návštěvě u štěňátek
Chviličku bloudíme a pak konečně nacházíme domek u lesa. Z vrátek se na nás vyhrnuli tři leonbergři, ale to už se otvírají dveře hezkého stavení,
a my sedíme na bobku, obklopeni osmi dvoukilovými miminky. Leží natažení, bříška vyvalená,
napapaní, spokojení. Protáhnout, zívnout, jazýček
vystrčit. Drbeme je za uchem, na zádech. První
krůčky, zadní nožky se rozjely, bum... „no ještě to
není ono, raději si ještě odpočinu“ a malý psík už
zase chrápe. Jsou to drahoušci. Lízají nám prsty,
dáváme jim tvarůžek. Nejraději bychom si je vzali
domů všechny. Brácha povídal: „ Když by byl takhle
malý, tak by byl u mě v pokoji, spal by u mě v posteli.“ Vůbec se nám nechce pryč, ale miminka už
musí spinkat, tak je nemůžeme dál rušit. Až přijedeme příště, budou zas o trochu větší medvídci
naši chlupatí…

a Badyho z Alfovy zahrady

Bc. Hana Svobodová o vrhu Elizabeth z Plaského údolí

Dárcovství krve
Chtěla bych napsat pár řádků do našeho Zpravodaje o psím trápení a pomoci dobrých lidí. Vloni
těsně před vánoci onemocněl náš pes Ardík. Přestal žrát. Zjistili jsme, že má jednu stoličku prasklou
a druhou ulomenou. Říkali jsme si, že operace pro
něj nebude takový problém, i když mu táhne už na
8. rok. Po operaci ale jíst nezačal, zato začalo další
kolo různých vyšetření.

Po několika dnech přišel výsledek krevních testů.
Náš „drobeček“ si vymyslel autoimunitní anémii,
v překladu to znamená, že jeho imunitní systém
ničil vlastní červené krvinky. I přes veškerou léčbu
a infuzní výživu se počet krvinek stále zmenšoval,
až došlo na otázku: máte nějakého dárce? Potřebuje nutně transfuzi. Poprvé to bylo celkem snadné.
Máme doma ještě jednu leonbergřici, jeho sestru.
Takže jsme na dva dny to nejhorší zažehnali. Pak ale
přišla stejná otázka. Téhož psa jsme už použít nemohli, takže jsem trávila na veterině celé dopoledne
a nešťastná obvolávala všechny možné pejskaře, zda
Zpravodaj KCHL • 1/2011

by byli ochotni darovat krev. Kdo nezažil tu beznaděj, asi nepochopí, co jsem v tu chvíli cítila. Vedle
vás leží unavený a odevzdaný přítel, a vy nemůžete
dělat nic jiného, než doufat, že se někdo najde. Ještě
teď mi ta vzpomínka vhání slzy do očí. Snažila jsem
se hledat dárce i na internetu, jediný odkaz má na
svých stránkách klub vlkodavů. Nakonec jsem našla
velmi ochotné členy našeho klubu – Krumpolcovi,
kteří neváhali a přijeli hned se svým pejskem. Chtěla bych jim touto cestou ještě jednou moc poděkovat
za jejich ochotu a nezištnost. Ačkoliv tím dostal náš
Ardík další šanci, bohužel svůj boj s nemocí nevyhrál.
Celý tento příběh nepíši proto, že bych vás chtěla dojmout. Chtěla bych pomoci lidem, kteří budou
někdy v podobné situaci. Nikdo z nás neví, kdy bude
jeho čtyřnohý přítel potřebovat transfuzi. Chtěla
bych touto cestou navrhnout výboru i všem členům
klubu, vytvořit na klubových stránkách databázi
členů ochotných darovat krev. Nikdy předtím mě
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vlastně nenapadlo, že pejskové také občas potřebují
krev, ani jsem nevěděla, jak se vlastně odebírá.
Takže jen malý popis, jak to probíhalo v našem
případě. Pes musí být dospělý, zdravý, nesmí hárat
ani být po nějakém zákroku nebo po porodu. Vůbec
se neřeší krevní skupiny, ale je-li to příbuzný, je to
samozřejmě lepší. Krev nám odebírali z krční tepny,
vyholí malé místo na krku, pes přitom celou dobu
sedí. Musíte mu akorát přidržovat hlavu, aby se nehýbal. Trvá to asi 10 minut a pejsek by měl vydržet

v klidu. Takže pro pruďase to rozhodně není. Krev
se dá odebírat i z tlapky, ale je to pomalejší a trvá to
déle. Každá veterina to ale jistě dělá po svém. Technická stránka věci není to nejdůležitější, to podstatné je chtít něco udělat pro naše pejsky.
Doufám, že tento text nezůstane bez odezvy, a že
se najdou lidé ochotní pomoci. Děkuji všem, kdo
si tyto řádky přečtou a přeji nám i našim pejskům
hodně zdraví.
Iva Synovcová

Učinit maximum někdy nestačí
Zkušenost s onemocněním slinivky břišní. Když jsem do minulého čísla zpravodaje psala naše zkušenosti
s Giardiemi, leželi mi u nohou dva leonbergeři, dnes je to už jen jeden. Nikdy by mne nebývalo napadlo,
jak brzy budu psát o Leovi v čísle minulém a ačkoliv nám bylo jasné, že z něj nikdy starý pes nebude a vysokého věku se nedožije, jeho odchod ve věku dvou let nás těžce zasáhnul.

Mnozí z nás znají pohled zvířete, v němž se zrcadlí
už jen bolest a jediným řešením je eutanásie, které se tak hrozíme. Když Leo poslední týden svého
života naprosto náhle přestal přijímat potravu, na
přivolání nepřišel a jen s velkou námahou vylézal
z boudy a k tomu začal rektálně krvácet, bylo rozhodnuto, bolestivě, ale rozhodnuto. Byli jsme nuceni ukončit jeho trápení, které trvalo 16 měsíců
jeho 24 měsíčního života. Odešel tam, kde už nic
nebolí, umřel mi v náručí a jeho odchod strašlivě
bolí, bolí ještě nyní o to více, že jsme v průběhu 2,5
let ztratili dva milované psy.
Ráda bych se podělila o zkušenosti, a v nejlepším případě pomohla některým, kteří jsou konfrontování s onemocněním nedostatečné funkce
slinivky břišní tzv. EPI – exokrinní pankreatické
insuficience. Kdybych věděla, co vím dneska, snad
by byl býval Leův život delší, ale jen snad.
Takže tedy co to je? Podfunkce slinivky břišní
je onemocnění slinivky, kdy tato neprodukuje dostatečné množství trávicích enzymů pro trávení
tuků, bílkoviny a cukrů. Toto onemocnění může
být dědičné, ale může být i způsobené nesprávnou
stravou, vysokým podílem obilnin ve stravě, příliš
tučným nebo studeným krmením. My jsme nic takového nevěděli, věděli jsme jen, že Leo měl stále
opakované průjmy a podstoupili jsme různé léčby,
které byly v základu nesprávně diagnostikovány.
Leo prošel dlouhou, přespříliš dlouhou antibiotickou léčbou, která mu na zdraví jistě nepřidala.
Neustále nevytrávená strava se mu dostávala do
tlustého střeva, kde způsobovala masivní přemno-
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žení Clostridií perf. A průjmy se ještě zhoršovaly.
Teprve za rok byla diagnostikována EPI.
Klasickými příznaky tohoto onemocnění je žravost, pes žere a žere a nepřibývá, stolice je objemná, vesměs žlutavé až okrové barvy, kašovité až tekuté konzistence a především je tučná, lesklá – zde
se ukazuje narušené trávení tuků, pes požírá stolici jiných zvířat a dokonce i svou. Vím, že to dělá
spoustu psů, vesměs se to označuje jako nepěkný
zlozvyk, někdo říká, že je to odkoukané od matky,
která čistí štěňata – nevím. Náš Leo pozřel vše, co
viděl a potkal, dříve než jsme pokaždé zakročili.
Ke spolehlivé diagnóze stačí rozbor krve, pes
musí být minimálně 6, lépe 12 hodin na lačno.
Testuje se testem TLI, který se provádí i u koček,
výsledky testu však mohou být zkresleny, pokud
pes má zároveň v těle zánětlivé onemocnění – tak
to bylo i u nás. Normální hodnota leží mezi 8,5–35
ug/l. Při našem prvním testu byla v hraniční hodnotě 11,2 a já měla být veterinářem upozorněna,
test opakovat, zda se hodnota ještě sníží- bohužel
se tak nestalo. Druhý test, nebo možnost testu, je
test elastáz (EIA), zde je potřeba jen stolice a zvíře
nemusí být na lačno. Test elastáz je proveditelný
jen u psů. Zde je referenční hodnota uváděna mezi
10–40 ug/g, my měli výsledek méně jako 3 a tím
konečnou diagnózu podfunkce slinivky břišní.
Pes s tímto onemocněním je odkázán na externí
přísun trávících enzymu – existuje spousta preparátů jako např. Panzynorm, Panzytrat, Pankreolan
Forte, Kreon atd. Tyto všechny obsahují koncentrát enzymů ze slinivky břišní prasat – proteázy,
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lipázy, amylázy. Všechny tyto léky pocházejí z humánní medicíny, bohužel není prozatím v ČR podobný preparát pro veterinární účely. Mnoho jich
existuje v zahraničí např. Pancrex Vet v tabletách
anebo prášku, všechny mají ale společné to, že dávkování je pro lidi, anebo pro psy do 15 kg. A tak je
potřeba dávkování odzkoušet. My začali na dávce
50 tablet denně.
Odborná literatura doporučuje zejména u práškových přípravků, anebo pokud tablety rozdrtíme,
nechat proběhnout tzv. předtrávení. To znamená
krmnou dávku smíchat ca. 40 minut před podáním
s enzymy, údajně dojde k předštěpení a strava je
pro psa ještě lehčeji stravitelná, my jsme to zkuZpravodaj KCHL • 1/2011

sili, ale neuspěli. Takto předtrávené granule jsou
oslizlé, rozměklé a protože všechny přípravky
mají typický zápach (je to zápach, který připomíná
koncentrovanou kočičí moč) mnozí psi nejsou ve
stavu takto upravenou dávku pozřít a zanechávají-li zbytky, jsou tyto průběhem času kompletně
stráveny. Máte-li více psů, je naprosto nezbytné,
aby tito nežrali stravu obohacenou enzymy, u zdravého psa může dojít k systematickému snižování
vlastní produkce trávících enzymů. V případě Lea
jsem prostě dávku tablet, která byla uměřená velikosti krmné dávky, nasypala rovnou do tlamy,
byl už tak zvyklý, že ji málem sám otvíral. Také je
psáno, že nejlépe se osvědčují potahované tablety
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anebo kapsle např. Kreon, ten je možno zakoupit
v různých variantách: Kreon 5000, 10 000, 25 000
a 40 000. Dočetla jsem se, že nepotahované tablety
nepřežijí kyseliny žaludeční a prakticky nedojdou
tam, kde mají účinkovat – do tenkého střeva. Není
tomu tak, my vyzkoušeli i Kreon 40 000, snažila
jsem se vypočítat koeficient, abych věděla, kolik
tablet o síle 5000 za jednu o síle 40 000. Je to lehká matematická rovnice, ale nevychází. Proto já
osobně můžu doporučit potahované tablety drtit
a hned zkrmit anebo brát nepotahované. Ale i zde
musí každý testovat sám. Každý pes je unikát, a co
funguje u jednoho, nemusí fungovat u druhého.
Další nutností pro takto nemocného psa, je rozdělit denní dávku stravy na 3–4 dávky, aby zažívací
trakt nebyl přespříliš zatěžován najednou. Strava
musí být velmi hodnotná a především lehce stravitelná. Na trhu je mnoho výrobců, kteří vyrábějí
granule specializované pro toto onemocnění, jsou
to granule z řady veterinární, jsou podstatně dražší
a dají se objednávat jen přes veterináře nebo internetový obchod, který je veterinářem zastřešený.
Protože jsou cenově velmi náročné, vyplatí se porovnávat anebo objednávat v zahraničí – z důvodu,
které jsou pro mne nepochopitelné, jsou granule
např. zde v Německu podstatně levnější.
Nám se osvědčily: Hills Prescription Diet i/d,
Royal Canin Gastro Intestinal a Gastro Intestinal
moderate Kalorien, Specific Digestive Support –
CID, Royal Canin Hypoallergenic – zejména pro
ty, kteří trpí ještě potravinovou přecitlivělostí
nebo alergií. A protože onemocnění slinivky břišní
u psů je stále více, reagují i jiní méně známí výrobci
nabídkou speciálních granulí např. Reddy Canine
Intestinal.
Podfunkce slinivky břišní není vyléčitelná, bohužel, ale dá se získat pod kontrolu a čím dříve je
diagnostikována, tím lépe. Zejména mladá zvířata mají šanci téměř obnovit její funkci, ale vždy
budou odkázána na aspoň malý přísun trávících
enzymu. Je-li váš pes takto nemocný, potřebujete
spoustu trpělivosti, léčba je zdlouhavá a často se
průjmy vrací. I když nevíte proč. Je třeba stolici
sledovat, vrací-li se potíže – zvýšit dávku. Pokud
máme pocit, že léčba zabrala, je možné dávku enzymů redukovat, ale prosím POMALU, tabletku po
tabletce a sledovat. Zhorší-li se stav opět nazpátek
a pořád dokolečka.
Léčba je úspěšná, pokud zvíře drží váhu anebo
dokonce na váze přibývá – potom víme, že jsme na
správné cestě.
Dalším bodem, který musíme brát v úvahu, je
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klid, nemocná zvířata reagují až přehnaně na stresy – i zde se průjmy okamžitě vrací – stresem může
být ale bohužel i změna prostředí (dovolená nebo
výstava), ale pokud vím, že před výstavou bylo vše
v pořádku, mohu si odvodit, že dávkování enzymů
je v pořádku a pes je “pouze” vystresován. Často se
stane, že nám ani nedojde, jak pes reaguje na to,
co nám je příjemné. Já myslela, když jsem si vyšla
s Leem do zoologické zahrady, jak se mu to nebude
líbit – nelíbilo se mu to, začal přešlapávat a hned
u brány se jeho tlusté střevo “zbláznilo”. Zoologickou zahradu jsme víceméně proběhli a manžel
uklízel jednu louži za druhou – já prchala. Poučení
bylo, že Leo byl už jen na zahradě – tam byl zvyklý,
nic jej nepřekvapilo a stav se nakrátko uklidnil.
Mnoho lidí si myslí, a s oblibou si plete, zánět
slinivky břišní a podfunkci slinivky břišní. Jedná
se o velké rozdíly a dvě různá onemocnění a proto
je naprosto nezbytná konzultace veterinárního lékaře, pokud podezření skutečně máme.
My byli u veterináře téměř každý měsíc, pak
každý týden a pak i dvakrát nebo třikrát týdně,
vyzkoušeli jsme, co se dalo, nebylo článku, který
bych nepřečetla, obvolala jsem všechny renomované výrobce granulí a konzultovala jejich veterináře, kupovala jsem nejrůznější pomocné preparáty
a přemýšlela o kastraci, která údajně měla zmenšit Leovu kalorickou potřebu a s tím související
příjem potravy ve smyslu, co nesežere – nemusí
trávit, nebo jinými slovy nechat jej pomalu, ale
jistě umřít hlady. Nestačilo to, udělali jsme vše, co
bylo v našich silách, po 16 měsících jsme neměli tu
sílu ani my bojovat. Byli jsme psychicky, zdravotně a finančně vyčerpáni a zlepšení se nedostavilo.
Asi se ptáte, co nám chce radit, když pes nakonec
stejně umřel... náš Leo trpěl EPI, ale i ještě jinými
nemocemi, jako je zánět střev. Ne vždy, to musí tak
smutně skončit a proto přeji hodně síly a snad, a to
bych si moc přála, bude moje zkušenost někomu
k dobru.
Ze všech těchto smutně získaných informací
a po všech těch článcích, které jsem přečetla a z porovnání nejrůznějších analýz granulí jsem došla
k názoru svého Toníka krmit míchaně, ba dokonce
syrovým masem, nikde to moc neříkám, protože
zastánci krmení výhradně granulemi reagují často až agresivně na fakt, že si někdo dovolí psovi,
masožravci, vybavenému chrupem šelmy podávat
maso. Pes prospívá, dobře žere, naprosto zredukoval množství stolice a veterinář i já jsem spokojená,
ale o syrové stravě snad zase někdy jindy.
Kateřina Wolfová
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Osoblaha 2011
od 23. do 31. 7. 2011

8. ročník výcvikového tábora

v Osoblaze na téma „divoký západ“
Tábor organizujeme na pozemku školní družiny,
který je oplocený. Máme tady s pejsky své soukromí. Ubytování je ve vlastních stanech nebo karavanech (co kdo má). V budově školní družiny jsou
záchody a sprchy se studenou a teplou vodou.
V táboře bude k dispozici propan-butanový
vařič i varná konvice. Obědy je možné domluvit
v nedalekém bufetu na náměstí, menu 55 Kč, domácí strava, léty odzkoušená. Bohužel na pozemku
může být maximálně 20 příbytků, aby nám zůstal
alespoň nějaký prostor pro výcvik s pejsky. Cvičí se
2x denně, i tak zůstává spousta času na osobní vyžití. Volno můžete trávit na koupališti, v lese, nebo
u řeky. Večery si můžeme užít společně, ale je možnost jít i na pivo, nebo na dobrou večeři. Pokud se
sejde dobrá parta, můžeme si udělat táborák, hrát
fotbal a ti pohodlnější z nás hrát třeba karty, či petanque. Jsou připraveny soutěže pro děti i dospělé.
I letos jsme připravili úspěšný V. ročník „Krajíčkovic poznávacího závodu“ o ceny.
Závod absolvují týmy určenou trasou, kde cestou budou plnit úkoly. Účelem je seznámit se
s Osoblahou, protáhnout své i pejskovo tělo a zažít
spoustu legrace. Opět jsme tento ročník pojali tematicky. Téma této veselice zní „DIVOKÝ ZÁPAD“,
kdy jeden večer pojmeme v zábavných převlecích.
Výcvik bude rozdělen do skupin podle stupně
pokročilosti psů a psovodů. Účastníci se seznámí
a naučí základy k výcviku poslušnosti, stopování,
popřípadě i obrany. Můžou si to tzv. „ohmatat“
a pak třeba dál pokračovat mezi kynology v místě
bydliště. Pryč jsou doby táborníků, kdy trempové
se psem sedávali pod celtou, ohřívajíc v kotlíku
chalupářský guláš, či Trenčianský párek s fazuľou.
Pryč jsou doby plátěných „áček“ a lihových vařičů.
Pryč jsou doby čtení knih a pohádek na dobrou
noc. Nastala doba „hogofogo“ zateplených, izoloZpravodaj KCHL • 1/2011

vaných, impregnovaných, digitálních, multimediálních, extrémních, inovovaných, bezdrátových,
automatických, síťových, integrovaných, systémových či mikrovlnných… Vzhledem k tomu, že
nás tedy ruka civilizace dostihla i při kempování,
pohodlí a standardy kempování se vyšplhaly do
magických rozměrů v podobě přístřešků, konvic,
televizí, DVD, notebooků, mikrovlnek a satelitů, je
třeba si vzít k připojení na zdroj, svůj vlastní kabel.
Psa bude mít každý uvázaného u svého „příbytku“, proto je nutné si vzít šroubovací kolík. Doporučujeme mít pro pejska nějaký přístřešek proti
sluníčku nebo dešti, tam kde není možnost psa
schovat ve stanu. Nezáleží na tom, kolik psů kdo
bude mít, když je zvládne. Hlaste se písemně na
e-mail: hakunamatata@volny.cz, volejte 604 685
630, 596 245 691.
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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 výstavnímu referentovi paní Petře Zelené na adresu oliva@leoni.cz. Kompletní výsledky ze všech MV a NV výstav 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

Nejen jaro, ale i výstavní sezóna klepe na dveře. Vystavovatelé se svými miláčky se jistě těší na spoustu
připravovaných výstav, které se budou konat v Čechách i na Moravě. Přeji všem, ať prožijí úspěšnou, ale
především radostnou výstavní sezónu. Nenechte si ujít Klubovou výstavu KCHL ČR, která se bude konat
16. dubna v Mladé Boleslavi. Přípravy jsou v plném proudu. Těšíme se na začátečníky, kteří v kruhu svou
výstavní premiéru teprve zažijí, na zkušené, kteří své tituly třeba obhájí a v neposlední řadě i na naše
leoní babičky a dědečky, pro které opět chystáme zajímavé ceny.
Petra Zelená, výstavní referent

Jaké výstavy nás v roce 2011 čekají?
Klubová výst. Mladá Boleslav KCHL ČR
16. dubna – CLUB SHOW KCHL ČR
Mladá Boleslav
Rozhodčí: Karel HOŘÁK (CZ), Ing. Leoš JANČÍK
(CZ), Iuza BERADZE (GE)
Uzávěrka přihlášek: 23. 3. 2011
Informace na www.leonberger.cz
Facebook: Klub chovatelů leonbergerů České republiky
Pro všechny účastníky jsou připraveny pozornosti,
na vítěze čekají hodnotné ceny a pěkné poháry.

Mezinárodní výstavy
23.–24. dubna – MVP/CACIB
České Budějovice
1. termín po uzávěrce
2. uzávěrka přihlášek: 14. března 2011
(více na www.intercanis.cz)
14.–15. května – MVP/CACIB Praha
1. termín uzávěrky: 18. března 2011
2. termín uzávěrky: 1. dubna 2011
(více na www.vystavapsu.cz)
22. května – MVP/CACIB Litoměřice
1. uzávěrka přihlášek: 25. března 2011
2. uzávěrka přihlášek: 8. dubna 2011
(více na www.nordbohemiacanis.eu)
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27.–28. srpna MVP/CACIB Mladá Boleslav
1. termín uzávěrky: 7. července 2011
2. termín uzávěrky: 22. července 2011
(více na www.interdogbohemia.com)

Národní výstavy
9.–10. dubna – NVP/CAC Ostrava
1. termín po uzávěrce
2. termín po uzávěrce
(více na www.volny.cz/nvpostrava)
21. května – NVP/CAC Litoměřice
1. uzávěrka přihlášek: 25. března 2011
2. uzávěrka přihlášek: 8. dubna 2011
(více na www.norbohemiacanis.eu)
4.–5. června NVP/CAC Klatovy
1. termín uzávěrky: 08. dubna 2011
2. termín uzávěrky: 29. dubna 2011
3. termín uzávěrky: 6. května 2011
16.–17. července NVP/CAC Mladá Boleslav
1. termín uzávěrky: 03. června 2011
2. termín uzávěrky: 13. června 2011
(více na www.interdogbohemia.com)
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Zahraničí klubové výstavy

GRATULUJEME!

Kompletní přehled klubových výstav naleznete
na oficiálních stránkách International Leonberger
Union www.leonbergerunion.com/calendar.htm
Evropská výstava psů FCI
1.–4. září 2011 EUROPEAN DOG SHOW
– Leeuwarden (Holandsko)
1. termín po uzávěrce
2. termín uzávěrky: 01. června 2011
3. termín uzávěrky: 01. července 2011
Všechny potřebné informace naleznete na
www.eurodogshow2011.nl

BUGSY ROY Arcondia - maj. Ing. Otakar Wolf
26. 9. 2010 KV DCLH Leonberg/šampionů/V bez
umístění
31. 10. 2010 MVP Hannover/šampionů/V3
20. 11. 2010 MVP Nitra/šampionů/V1
05. 12. 2010 NVP Nowa Ruda/šampionů/V1
11. 12. 2010 NVP Kassel/šampionů/V2

TIPY na výstavy:
Sekundový skládací stan

Světová výstava psů FCI
7.–10. července WORLD DOG SHOW
– Paris (Francie)
1. termín po uzávěrce
2. termín uzávěrky: 1. dubna 2011
3. termín uzávěrky: 1. června 2011
Všechny potřebné informace naleznete na
www.worlddogshow2011.fr

vynikající pomocník na výstavy či jiné akce
ochrana proti dešti a větru
pro 1-2 osoby • váha 3 kg
rozložíte za 2 sekundy, složíte do půl minuty
praktické balení lze nosit na zádech
cena od 1999 Kč

Doporučuji sledovat termíny uzávěrek všech výstav, vstupní poplatky se výrazně liší!

Dovolená se psy

Slapská přehrada, ilustrační foto

(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.

Protiotlakové, termoizolační deky

Deky, pratelné v pračce s 2 cm vysokým
chlupem.
Vhodné pro odchov štěňat, seniory
a především pro pohodlí kloubů Vašeho psa.
Nemusí již ležet na dlažbě, promočené dece,
která se kroutí a studí. Tyto deky mají výborné
termoizolační vlastnosti. Mají protiskluzovou
úpravu, takže mohou být na plovoucí podlaze
či dlažbě. Velký výběr barev.
Rozměry:
50x75 cm 219 Kč • 75x100 cm 449 Kč • 100x150 cm 789 Kč

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

w w w.zivohost.eu
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www.leoni-shop.cz
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Zprávy smutné
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

Adelaida Severní Souhvězdí

Barnabáš Od Tety Zity

Art

Vánoce roku 2010 pro nás zůstanou smutnou
vzpomínkou. 27. prosince náhle, plný síly, odešel
náš věrný kamarád Art. Za čtyři dny, právě na silvestra, by mu bylo 9 let. Byl pro nás kamarádem,
jeho veselá mysl a neustálý zájem o vše, nás provázeli celých devět let. Chybí nejenom nám, ale i jeho
mladšímu kamarádovi, také leonovi, Sunnymu.
S láskou rodina Fukalova
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S velkým zármutkem v duši a hluboko v srdci oznamujeme, že odešel za svým milovaným páníčkem
Barnabáš Od Tety Zity. Usnul sám v mém náručí
dne 22. 12. 2010 ve věku 10 let a 4 měsíců. Byl to
pro mě výjimečný pes, nikdy mě nezarmoutil, nedalo se na něj zlobit, nebylo PROČ!
Nikdy na něj nezapomeneme.
Ivana Benešová,
dcera Barnabáše Nicoletta a vnučka Colettka
Zpravodaj KCHL • 1/2011

Norton Salve Leon

Aira Afrodite Leon King

Dne 25. 2. 2011 jsme se museli rozloučit s naším
velkým přítelem, Nortonem Salve Leon, po krátké
náhlé nemoci oběhového systému, kterou zapříčinila chřipka. Dožil se bez měsíce a půl krásných 11
let. Člověk si dlouho říká, jak je to hezký věk, ví, že
to jednou přijít musí a má pocit, že je na to připraven. Není, to si jen myslí. Když se to opravdu stane
a konec je nevyhnutelný, když musí rozhodnout,
že zrovna teď, dnes, za hodinu, musí vyřknout ortel a musí pomoci milovanému zvířeti na druhý
břeh, zdá se, že se zhroutil celý svět. Tak to cítíme
i my, protože s ním jsme si už dávno rozuměli beze
slov, žil s námi, jen pro nás, neopakovatelný pan
Pes. Osobnost. S ním odešel i kus našeho života.
Bude nám strašně chybět.

Dne 10. 3. 2011 ve věku nedožitých 7 let odešla
do psího nebe naše malá chlupatá holčička Airuška
Leon King. Hodně bojovala s cukrovkou, ale bitvu
prohrála. Airuško moc na tebe myslíme a doufáme,
že se tam budeš mít tak dobře, jako u nás. Nezapomeneme.

Daniela a Milan Pavlovský

Markéta, Martin a Jaruška

Zpravodaj KCHL • 1/2011

[17]

Klubový sraz Konopáč 6.–8. května

Kemp Konopáč se nachází poblíž města Heřmanův
Městec v Železných horách. Na jihozápadě navazuje 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
mobil: 775 111 545
Přihlášky, prosím, neposílejte doporučeně.
Přihláška na chovatelskou akci nebude přijata bez
přiloženého dokladu o zaplacení na účet klubu s určeným VS (viz vzor složenky ve Zpravodaji) (svod
100 Kč, rebonitace 200 Kč, bonitace 500 Kč)
Uzávěrka přihlášek: 20. dubna 2011
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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 – soutěže pro děti, dle času diskuse,
poradny: výchova, výživa... a vše co se týká
leonů
neděle
x 9.30 kontrola dokladů, měření, vážení, povahový test, bonitace exteriéru.
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 ubytování posílejte poštovní poukázkou typu „C“ finanční 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 prospěch klubové pokladny.
Zpravodaj KCHL • 1/2011

Autokemp Konopáč nabízí možnost ubytování Nezbytné doklady:
v budovách ve dvou, třech a čtyřlůžkových pokojích, v chatkách několika typů, prostory pro umís- Pro každého psa nutno vzít s sebou očkovací průtění vlastních stanů, karavanů a obytných automo- kaz nebo pas s platným očkováním ne starším jedbilů. Ceny ubytování jsou uvedeny za jednu noc:.
noho roku a mladším jednoho měsíce.
K bonitaci je nutné mít v PP potvrzenou účast na
svodu mladých, na klubové, národní nebo mezináx Pokoje ve 3 budovách: 350 Kč, 500 Kč, 600 Kč
rodní výstavě v mezitřídě nebo třídě otevřené a vypodle počtu lůžek (2, 3, 4), wc a sprchy jsou
hodnocení DKK. Z výstavy je akceptován i předlona chodbách.
žený posudek místo zápisu v PP.
x Chata bez příslušenství pro 4 osoby za 650 Kč
NEZAPOMEŇTE, že je nutné po našich psech
(sociální zařízení společné)
uklízet! Doporučujeme venčit psy mimo areál. Za
x Chata s WC pro 4 osoby 750 Kč
x Bungalov 800 Kč s WC i se sprchou, kuchyňkou případné škody na zdraví či majetku způsobené
zvířetem nese jeho majitel ze zákona plnou odpoa teplou vodou pro 4 osoby
vědnost.
x Chata stan pro 2 osoby 240 Kč
Všichni majitelé psů jsou povinni v celém průběx Chata buňka pro 4 osoby za 600 Kč s teplou
hu setkání dodržovat Řád ochrany zvířat při veřejvodou.
ném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů
Ubytování se platí za pokoj. Karavan s přípojkou lenbergerů ČR a řídit se jeho dílčími ustanoveními.
Výbor má zájem nám všem zajistit pěkný víkend
250 Kč za den bez ohledu na počet osob. Po dohodě
plný zážitků a vy nám pomozte udržet dobré jmés majitelem neplatíme za psy a auta.
no majitelů leonů a KCHL. Těšíme se na vaši účast.

Stravování

Jídelníček 6.–8. května

v jídelně campu – jednotné menu:
pátek
Oběd 80 Kč, večeře 70 Kč na stravenky předem oběd x Hovězí vývar s nudlemi
zakoupené. Jídelníček je níže.
x1
 20 g Moravský vrabec,
Snídaně – není potřeba objednávat dopředu, zábramborový knedlík, zelí
jemce o snídani ráno přijde do jídelny a cenu zapla- večeře x 120 g Španělský ptáček, rýže
tí dle vybrané snídaně.
sobota
Dětské porce mají 30% slevu. Mimo to je v pro- oběd x Čočková polévka
vozu nekuřácká restaurace, s možností individux 120 g Maďarský guláš,
álních objednávek cca 5 druhů minutek, která je
houskový knedlík
zároveň jídelnou. V areálu je ještě jedna kuřácká večeře x 250 g Pečené kuře, brambor, okurka
restaurace-hospoda na nenáročná, studená, rychlá
teplá jídla.
neděle
oběd x Bramborová polévka
Příchozí se ohlásí na recepci, kde si zaplatí objedx 120 g Vepřový řízek, brambory
nanou stravu a pobyt.
Dětská porce: 70 % z ceny
V areálu je letní kino, sportoviště, koupaliště, ale (snídaně 35 Kč, oběd 56 Kč,večeře 49 Kč)
ne pro psy. Psi se mohou koupat v rybnících za letním kinem. Je zde možnost procházek do přírody.
Jelikož nás je v klubu hodně, tak kdo může, PŘIJEĎTE se stanem či karavanem.
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Klub chovatelů psů leonbergerů ČR
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 spořitelna. Podrobné informace, jak platit, jsou na
předposlední straně Zpravodaje.
Předseda:
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:
Ing. Aleš Petřík, Rodvínov 23,
377 01 Jindřichův Hradec,
tel. 721 305 813,
e-mail: petrikova.hana@email.cz
Výstavní referent:
Bc. Petra Zelená, U Remízku 187,
251 62 Tehovec, Tel.: 608 112 552,
e-mail: oliva@leoni.cz
PhDr. MUDr. René Gregor, Ph.D.,
Svornosti 1043, 739 61 Třinec,
Tel.: 737 802 365
e-mail: re.gregor@seznam.cz
Propagační referent:
Martin Navrátil, Na Moklině 132,
251 62 Louňovice, Tel.: 602 252 922,
e-mail: litarvan@post.cz
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Referent pro výchovu a výcvik:
Jaroslav Krajíček, Pikartská 16,
710 00 Slezská Ostrava,
Tel.: 604 137 934,
e-mail: hakunamatata@volny.cz
Technické zabezpečení:
Alois Velecký, Chodov 192,
345 33 p. Trhanov, Tel.: 607 977 132
e-mail: daxet@centrum.cz
Zvláštní úkoly:
Martina Šlehoferová, Kotovická 497,
333 01 Stod, tel. 734 370 344,
e-mail: bernopy.slehoferova@seznam.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:
Petra Konečná, Myslbekova 735
463 03 Stráž nad Nisou, tel. 606 209 184
e-mail: petradruhasance@seznam.cz
Regionální poradci:
Daniela Pavlovská, Ke Hrádku 5,
148 00 Praha 4-Kunratice,
Tel./fax: 271 911 207, 728 987 043
e-mail: salveleon@volny.cz
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
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
Ivana Benešová, Zámecká 40, 251 64
Mnichovice, tel: 775 111 545,
e-mail: Barnabas.B@seznam.cz
V zácviku:
I. Synovcová, F. Jonáš

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 vyhodnocení zasláno přímo lékařem. Upozorňujeme,
že uvedená platba je JEN za vyhodnocení snímku, nikoli za snímek jako takový.
Úhradu za narkózu a rentgen hradí každý
individuálně a výše nákladů se může u jednotlivých 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.
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