Vážení přátelé!
S nadcházejícím jarem se začíná rozbíhat i naše klubová činnosti. I když jsou jednodenní chovatelské akce
limitovány účastí, věříme, že překrásné prostředí zámku Loučeň přiláká hodně diváků. Hlavním výstavním
magnetem a oslavou plemene leonberger je pro mnohé
členy dubnová klubová výstava konaná v Mladé Boleslavi. Každoročně se výbor KCHL věnuje její přípravě
s velkým úsilím, aby se tento svátek stal nezapomenutelným zážitkem nejen pro vystavovatele, ale i diváky.
Pokud jste se nepřihlásili, přijeďte se podívat, určitě to
bude stát za to.
Dojmy z nových lokalit bychom rádi v tomto roce
umocnili vaše příjemná přátelská setkání v rámci
tradičních víkendových klubových akcí. Pro květnové
setkání jsme pro vás vybrali malebnou přírodu u obce
Plasy na Plzeňsku. Západní Čechy budou tentokrát
svědkem členské schůze, jejíž součástí jsou i volby do
orgánů KCHL.
Všem vystavovatelům přejeme hodně výstavních výsledků, všem členům veselé velikonoce a těšíme se na
setkání s vámi a vašimi leony.
Výbor KCHL

Platby členských příspěvků
Vážení členové KCHL jak jste jistě všichni zaznamenali, zrušili jsme zasílání složenek k úhradě členských příspěvků. Důvodem bylo to, že většina členů již platila převodem na klubový účet. To neznamená, že složenkou již platit nelze. Samozřejmě i tento způsob je i nadále možný, pouze si složenku
typu A vyzvednete na poště. Připomínám všem, že členské příspěvky ve výši 400 Kč je každoročně
nutné zaplatit do konce února. Do kolonky variabilní symbol uvádějte své klubové číslo, abych
mohl platbu správně přiřadit. Jako specifický symbol, prosím, u členských příspěvků uvádějte 1.
Protože někteří z vás ale bez složenky zapomněli,mimořádně můžete zaplatit i později.
Ing. Aleš Petřík, pokladník KCHL
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Leonberger a chov
Odevzdané potvr-

zené krycí listy
M. Sýkora
F: Alight Candle v. Vietingshof
P: Gerry Carsten Salve Leon

Š. Dudková
F: Ayron Bohemia Qwerty
P: Kwenobe Balfen Aplin

R. Bezděkovská
F: Ann Lady v. Bohemia Olive
P: Bergan Bohemia Qwerty

F. Jonáš
F: Gwen Winny Salve Leon
P: Bard Roy Happy Leon

H. Petříková
F: Greis Wannetta Salve Leon
P: Knockando’s Sweedish
Roussillon

M. Škarvadová
F: Aranka od Bučického
mlýna
P: Baron Henner

Vrhy v jednot.
chovatelských

stanicích

Zdeňka Budková
ch. s. z Čelákovské tvrze
nar. 12. 12. 2011, 9 (9)
M: Bára od Skrytého lesa
O: Arthur od Svatého Linharta
Marcela Bursová
ch.s. od Brdské studánky
nar. 1. 2. 2012, 5 (6)
M: Debbie od Brdské studánky
O: Rosaceae Jungelles
Eva Kyptová
ch. s. Arebred
nar. 6. 2. 2012, 9 (11)
M: Kiyara vom Welland
O: Larendo Zolo vom Loewengarten
První číslo je počet odchovaných štěňat,
v závorce počet narozených štěňat
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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.
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Statistika vrhů KCHL
Rok

2009

2010

2011

Počet vrhů v roce

22

21

20

Celkem narozených štěňat

171

176

159

Celkem odchovaných štěňat
z toho psů / fen
Vady štěňat zapsané při kontrole vrhu

116

134

122

63 / 53

71 / 63

67 / 55

15 - kýla

3 - kýla

2 - kýla

1- zákal oka

2 - vchlípené víčko

3 - podkus

1 - operace víčka =>
štěně vyloučeno
z chovu

1 - podkus =>
vyloučeno z chovu

4 - váha pod
požadovanou min.
hmotností

3 -předkus

Jak za hranice se zvířaty v roce 2012
(Tisková zpráva 6. 1. 2012) Bude to letos jiné? Mění
se nějaké povinnosti pro ty, kdo v letošním roce
hodlají vyrazit na cesty se svými zvířecími miláčky?
Bude to jednodušší.

v rozmezí 120 až 24 hodin před vstupem. Švédsko
od požadavku na toto ošetření úplně upustilo.
Při cestě do třetích zemí je třeba mít pas pro malá
zvířata (s potvrzením o vakcinaci proti vzteklině),
který může být zkontrolován při návratu na území
EU. A vždy, a na to pozor, je třeba splnit veterinární podmínky pro vstup do dané nečlenské země,
proto je vždy dobré se dotázat zastupitelského úřadu dotyčné země na podmínky.
Určitě není na škodu nechat psa očkovat i proti
leptospiróze či parvoviróze, popřípadě proti lymeské borrelióze, a to bez ohledu, zda majitel se
psem hodlá vycestovat, či nikoli.
V letošním roce je cestování po EU se zvířecími
miláčky zase o něco jednodušší.

Základním požadavkem je vakcinovat cestujícího
psa, kočku, ale i fretku proti vzteklině. Již v loňském roce platilo, že od poloviny roku 2011 bylo
pro cestování po EU nutné označit zvíře nikoli
tetováním, jako tomu bylo do té doby, ale pouze
čipem. Pro „cestovně starší“ zvířata platí, že pokud
byla tetovaná před 3. červnem 2011 a tetovací číslo
je stále jasně čitelné, mohou se zvířata pohybovat
ještě bez čipu. Avšak pozor, některé evropské země
(Velká Británie, Irsko, Malta, Chorvatsko) uznávají
jen identifikaci čipem.
I letos platí, že pes či kočka anebo fretka musejí
Josef Duben, tiskový mluvčí SVS
mít pas, kde je absolutně nutné potvrzení o platném očkování proti vzteklině (vydá a potvrdí Další informace z oblasti Státní veterinární správy
schválený soukromý veterinární lékař). První oč- lze získat na internetových stránkách SVS:
kování proti vzteklině musí zvíře mít, jakmile do- www.svscr.cz
sáhne stáří tří měsíců.
Velkou novinkou je, že Velká Británie, Irsko,
Malta a Švédsko již nepožadují potvrzení z EU
schválené laboratoře o účinnosti vakcinace proti vzteklině vyšetřením hladiny protilátek. Navíc
Klub chovatelů leonbergerů:
pro pohyb v EU není od 1. ledna nutné již zvířawww. leonberger.cz
ta před cestou ošetřit proti klíšťatům. Ošetření
Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu chovapřed vstupem na své území prostředkem proti
telských stanic i osobních stránek chovných psů
echinokokóze s účinnou látkou praziquantel pona internetu, přesunula se tato stránka
žaduje pouze u psů Velká Británie, Irsko, Malta
na www našeho klubu.
a Finsko. Toto ošetření musí mít provedeno nově

INTERNET A MY
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Zprávy organizační a výborové
Výborová schůze 3. prosince
2012, Praha - Kunratice
Přítomni
Dědková, Pavlovský, Petřík, Gregor, Benešová, Velecký, Šlehoferová, Navrátil, Kujan, Rozsypalová,
Krajíček
Přizváni
Konečná, Pavlovská, Jonáš, Krajíčková, Velecká

4. Povahový test pro leonbergery (součást bonitace) a jeho smysl - mezi členy KCHL se objevil
názor, že současný povahový test nemá přílišný
význam pro odhalení skutečné povahy jednotlivých psů a fen při bonitaci. Výbor rozhodl o změně
názvu na: Test základní ovladatelnosti a povahy
psa. Bude se dbát při provádění testu na větší důslednost. A bude rozšířen časový prostor pro jednotlivé psy. Tabulka pro povahový test bude nyní
obsahovat hodnocení ovladatelnost, povaha, psovod. V platnosti od akce Loučeň 31. 3. 2012.
Umístit na www.leonberger.cz upoutávku na
Loučeň s upozorněním, že metodické pokyny pro
Test základní ovladatelnosti a povahy psa je třeba
prostudovat a na začátku bonitace se zúčastnit
společné porady.

Projednávané body:
1. Svojanov – hodnocení: přetrvávají problémy
s vedoucím areálu, který klubu nastavuje neadekvátní podmínky pro konání akcí. Zuzana Rozsypalová podává návrh na změnu areálu. Návrh –
Zlaté Hory. Z. Rozsypalová bude předběžně s tímto
areálem jednat i když velké sruby v areálu se budou
jen těžko obsazovat. Jednalo by se o sraz – podzim
2012. Další návrh – areál Vranovská přehrada, informativně budou jednat Petříkovi. POZOR- vždy 5. Loučeň 31. 3. 2012 – psi a feny, kteří nemají proveden a vyhodnocen test na LPN1 nebudou
domlouvat cenu za lůžko!!
k bonitaci přijati. Příjem přihlášek Petra Dědková
2. Plasy, jaro 2012 – provozovatel zaslal smlouvu + veterinární podmínky + veterinární přejímka.
o konání jarního srazu k připomínkování. S vrat- Personální zajištění - Pavlovský, Velecký, Pavlovnou zálohou 10.000,- Kč členové výboru souhlasí. ská, Petřík
Přihlášky na ubytování a chovatelské akce – A.
Velecký, veterinární podmínky, veterinář - M. Šle- 6. Žádost o bonitaci psa: p. Smejkal (není člen
hoferová, ostatní jednání (parkování, karavany, KCHL), podal písemnou žádost o zbonitování psa
v KCHL. DKK provedeno MVDr. Pepříkem, zhodhudba, občerstvení, služby recepce atd. Velecký)
notitelem MSKCHPL. V tomto případě tedy nelze
3. Zasedání v Leonbergu - Klub zastupovala P. psa bonitovat v KCHL, je to v rozporu s bon. směrDědková, D. Pavlovská. Do IULH přistoupilo Irsko. nicí.
Světová výstava se koná v r. 2012 v Rakousku –
souběžně s ní Klubová výstava leonberger. Zubní 7. Výbor a OPK budou pracovat na sestavení
karta má být zpracována dle německého vzoru - smlouvy pro nečleny klubu, kteří požádají o proveKCHL již zubní kartu dle německého vzoru použí- dení svodu a bonitace v KCHL ČR.
vá. V Německu se přestal akceptovat stupeň DKK
2/2. Ruší se karanténa pro převoz psů do Anglie. 8. V prvním měsíci r. 2012 předloží KCHL ČR
Pro získání titulu šampion ve Francii je třeba slo- Plemenné knize ČMKJ přesný seznam chovných
žení povahového testu (majitel českého psa je tedy zvířat, kterým je pozastavena chovnost z důvodu
povinen předložit potvrzení o složení povahového nesplnění podmínky – dodání výsledku testu na
testu od KCHL). KCHL ČR předložilo zprávu o po- LPN1.
vinném testování na LPN1 pro chovné jedince.
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9. Klubová výstava 22. 4. 2012 Mladá Boleslav – přihláška a propozice vyjdou ve Zpravodaji č.4/2011, následně budou umístěny na www
stránkách. Úkoly předběžně rozděleny. Na www
stránky umístit doporučení na vhodné ubytování
Autokemp Kosmonosy.
10. Evropská výstava se bude konat v ČR r. 2014.
Na tuto výstavu deleguje KCHL ČR jako rozhodčí
D. Pavlovskou, na Národní výstavu L. Jančíka. Na
ČMKU oznámí P. Dědková
11. Speciální výstava Kunratice 16. 6. 2012 při
Krajské výstavě, kterou zajišťuje myslivecký svaz
jako organizátor výstavy. Všechny podrobnosti zatím v jednání.
12. Členská schůze Plasy 2012 – veškeré podklady a dokumenty připraví P. Dědková a M. Pavlovský. První informace ve Zpravodaji 4/2011.
Členové výboru projednávali návrhy změn v klubových normativech, které budou na členské schůzi předloženy členské základně ke schválení.
13. Dořešit problematiku BÚ – P. Dědková, A.
Petřík.
14. Chovatelská problematika – výbor rozhodl,
že u psů i fen, u nichž se vyskytne problematický
vývoj s podezřením na možnou tělesnou abnormalitu, bude pro případnou chovnost vyžadován odborný posudek od klubem stanoveného veterináře.
Dále od 1. 1. 2012: již uchovněným jedincům
s pozitivním výsledkem LPN1 nebudou do členské
schůze vydávány KL. Členské schůzi bude předložen návrh k dalšímu řešení této situace v rámci
LPN. Psi a feny, jejichž rodiče mají negativní výsledek testu LPN1, jsou v chovu posuzováni též jako
negativní. Uchovněným jedincům bez provedeného testu LPN1 bude pozastavena od 1. 1. 2012
chovnost.
Psi a feny, jejichž majitelé předloží k přihlášce na
bonitaci výsledek testu LPN1 s positivním výsledkem, nebudou prozatím, až do rozhodnutí čl. schůze, na bonitaci přijati.
15. Od 1. ledna 2012 budou činit náhrady na cestovné 5,- Kč/km.
Termín další výborové schůze: květen 2012
Zapsal: A.Velecký
Zpravodaj KCHL • 1/2012

Pozvánka na
členskou schůzi
Zveme všechny členy Klubu chovatelů psů leonbergerů na řádnou členskou schůzi, která se
bude konat v sobotu dne 5. května 2012 při klubovém srazu v rekreačním středisku Máj Plasy
u Plzně.

Prezence od 8.30 hod,
začátek schůze 9.30 hod.

Program členské schůze
1. zahájení
2. schválení programu a jednacího řádu
3. volba komisí
volba zapisovatelů a skrutátorů
4. zpráva o činnosti a rámcový plán činnosti
na další volební období
5. zpráva o hospodaření
6. zpráva kontrolní komise
7. zpráva o chovu
8. polyneuropatie - současný stav, vývoj
9. schválení návrhů na změny v klubových
normativech
10. volby do orgánů KCHL
11. diskuze
12. schválení usnesení
13. závěr

Poznámka k bodu 9: do 15. února 2012 neobdržel
výbor žádné návrhy na změny klubových normativů. Návrhy výboru KCHL naleznete dále.
Výbor navrhuje na jednání čl. schůze dále uvedené doplňky či změny (následující stránky) …
tučné písmo.
Ve většině případů jsou to úpravy spíš jen kosmetické, které nemění nijak podstatně původní
znění.
K LPN bude podána na schůzi rozsáhlejší
zpráva.
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Výbor navrhuje na jednání členské schůze

dále uvedené doplňky či změny:
Kárný řád

Bod 11….doplněno mezinárodní značení…… pro
chov, a to 2/2, C/C tj. stupeň dva pro levou i pravou nohu. ….DKK se stupněm 2/C.
Bod 1….doplněna poslední věta……
Zahajuje-li výbor KCHL kárné řízení z vlastní Změna na mezinárodní značení: 0/0…A/A,
1/1….B/B, 2/2….C/C
iniciativy, kárnou komisi jmenovat musí.
Bod 12 Od 1. 1. 2012 musí mít každý chovný pes
i fena vyhodnocení krevního testu na polyneuropatii (LPN), které je zatím prováděno v Bernu.
Veškeré podmínky k tomuto testu jsou uvedeny
na klubových stránkách.
Bod 4…..doplněna poslední věta….O doručování Do chovu budou nadále připouštěna zvířata
s hodnocením…
platí úprava v Organizační směrnici.
jen N/N
nebo D/N omezeně
nebo N/N a D/N /...rozhodne čl. schůze/
Bonitační karta
psi po negativních rodičích… nemusí mít test
		
musí mít test…
Bod V. varlata…kolonka vlevo ...obě normálně vy		
rozhodne čl. schůze
vinutá, kolonky vpravo vylučující vady
první chybí jedno, dvě, druhá kolonka rozdílná
velikost, konzistence
Bod 2…doplněna poslední část.… Rozhodnutí
o tom, které opatření má být uloženo, ovlivňuje
míra provinění a rozsah ohrožení činnosti klubu
s přihlédnutím ke všem okolnostem případu.

Bonitační směrnice
Bod 3. Doplněno …..Spolu s bonitací jsou zpravidla pořádány povinné svody mladých
Bod 5. Na bonitaci musí být předloženy …nově i…
- vyhodnocení krevního testu LPN /s výjimkou
podle bodu 13/

Organizační směrnice
Tato organizační směrnice detailně rozpracovává dílčí ustanovení Stanov a dalších normativů
KCHL.
1. Členství v KCHL

Vznik:
Členství v KCHL .... a řádně vyplněné přihlášBod 7. Test Základní ovladatelnosti a povahy ky … Nebude-li příspěvek novým členem včas
psa, ve kterém pes neobstál, může být dvakrát a řádně uhrazen, uplynutím jednoměsíční lhůty jeho přihláška pozbývá platnosti. Opětovná
opakován.
žádost o členství může být znovu podána za 1
rok. Jsou-li známy v době rozhodování výboru
Bod 9. Posuzovacími kritérii jsou: …upřesněno…
o členství žadatele závažné skutečnosti opravA: měření (fena min. 65 cm, pes. min.72 cm)
B: vážení (minimální váha: fena – 45 kg, pes – ňující k podezření na týrání zvířat, na nevhodné
prostředí chovu, kárné řízení či vyloučení z ji55 kg)
C…test Základní ovladatelnosti a povahy psa, ného klubu, zabývajícího se chovem psů v době
(obsah testu je uveřejněn na www.leonberger. kratší než 5 let…. zamítnout žádost o členství.
Do 15 dnů ode dne doručení zamítavého rozhodcz)
D: hodnocení exterieru a celkového dojmu nutí (náhradní doručení je možné) se žadatel
může odvolat k nejbližší členské schůzi KCHL
v postoji i pohybu dle bonitační karty
písemně prostřednictvím výboru. Výbor zvlášť
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pečlivě posuzuje opětovné přihlášky bývalých KL není nárokové. Pokud pes/fena není uchovčlenů KCHL, opětovná žádost musí být žadate- něna v KCHL, musí absolvovat na nebližší akci
KCHL Test základní ovladatelnosti a povahy psa.
lem řádně zdůvodněna.
Na zastřešení není právní nárok, je platné jen
jednorázově, tj. pro jednu osobu, pro jednoho
Zánik:
psa a jednu konkrétní akci (např. svod, bonitace,
Členství v KCHL zaniká :
rebonitace, vystavení krycího listu, vrh). Kaž- Vystoupením člena z KCHL
dou žádost o zastřešení musí výbor individuVystoupení ... či předání písemného podání.
álně projednat a schválit. Komplexní zastřešení
- Nezaplacením ročního příspěvku ve stanoveném není možné.
Po obdržení žádosti o zastřešení, týkající se
termínu
Členství v KCHL zaniká k 28. 2. kalendářního konkrétně krytí a odchovu štěňat, provede
roku, v němž nebyl včas a řádně zaplacen celý KCHL v souladu s Řádem na ochranu zvířat
roční příspěvek. Členství dále zaniká nezapla- při chovu leonbergerů KCHL ČR a normativy
cením členského příspěvku v jednoměsíční lhůtě klubu kontrolu prostředí a všech podmínek pro
členem, jehož členství bylo obnoveno členskou chov u žadatele, jakož i konkrétního zdravotního a výživového stavu zvířete. Při kontrole
schůzí KCHL.
bude zároveň přihlíženo k hygienickým podmínkám a celkovým životnímu prostředí všech
- Vyloučením z KCHL
... členský roční příspěvek na probíhající kalen- psů v místě.
Kontrolu provedou minimálně 2 členové výdářní rok ve lhůtě určené stanovami KCHL.
boru nebo minimálně jeden člen výboru s HPCH
nebo RPCH nebo HPCH a RPCH, sepíší o kontDoručování (nově doplněno)
Orgány KCHL doručují na adresu člena (cho- role zprávu s případným návrhem nápravných
vatele, majitele, žadatele o zastřešení a pod. ), opatření a termínem k odstranění nedostatků
která byla výboru KCHL naposledy písemně a předloží výboru k posouzení. Žadatel je pooznámena. Listovní zásilky se odesílají formou vinen uhradit poplatek za kontrolu stanovený
doporučeného dopisu, není-li stanoveno jinak, organizační směrnicí KCHL a schválený členza den doručení zásilky se považuje čtvrtý pra- skou schůzí KCHL, plus cestovní náhrady kontcovní den ode dne předání doporučené listovní rolujících osob v zákonné výši stanovené zákozásilky držiteli poštovní licence k doručení adre- níkem práce a prováděcími vyhláškami, popř.
sátovi, a to i v případě, že adresát zásilku nepře- další nutné náklady, které mu budou předem
vzal, odmítl ji převzít nebo mu nebyla doručena oznámeny. Platbu je třeba provést zálohově na
účet klubu před provedením kontroly, jinak nez jakéhokoli jiného důvodu.
bude kontrola provedena a po uplynutí 15 dnů
od termínu splatnosti zálohy výbor KCHL žádost bez dalšího odmítne. O tom bude žadatel
2. Zastřešení nečlena KCHL (nově doplněno)
Osoba, která požádá o zastřešení v KCHL, musí písemně poučen.
O žádosti o zastřešení rozhoduje výbor KCHL,
svou žádost zaslat písemně nebo mailem s elektronickým podpisem výboru s přesnou specifi- své rozhodnutí zašle na adresu žadatele uvedekací, o co žádá /svod ,bonitace ,rebonitace/, na nou v žádosti.
Rozhodne-li výbor o žádosti o zastřešení kladjakého psa,kdo je vlastníkem, kdo chce zastřešit
ně, bude žadateli zaslán zároveň návrh smlouvy
atd.
K žádosti týkající se chovu / vydání KL a zastře- o zastřešení k odsouhlasení a k podpisu. Proti
šení vrhu/ musí být přiloženy doklady o vyhod- zamítavému rozhodnutí výboru KCHL o zastřenocní DKK od klubem stanoveného veterináře, šení se žadatel může do 15 dnů ode dne doručení
LPN, potvrzení o svodu a povinné výstavě, kopie takového rozhodnutí (náhradní
doručení je možné) odvolat prostřednictvím
bonitační karty a kopie PP feny. Dále musí být
podrobně uvedeno jméno chovatele, jméno chov. výboru k nejbližší členské schůzi KCHL.
Pokud zastřešený nečlen poruší zastřešovací
stanice, počet vrhů feny,místo pobytu březí feny
, místo odchovu štěňat. Žadatel si může navrh- smlouvu, bude s ním další spolupráce ukončena.
nout konkrétní plemeníky,ale jejich uvedení na
Zpravodaj KCHL • 1/2012
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3. Poplatky a platby
členské příspěvky 400 Kč/rok
krycí listy
800 Kč/ks
expres krycí list 1600 Kč/ks
svod mladých
400 Kč/akce/jedinec
bonitace
2000 Kč/akce/jedinec
rebonitace
800 Kč/akce/jedinec
kontrola vrhu
800 Kč /štěně
klubové výstavy dle propozic
inzerce		
ostatní
dle rozhodnutí výboru

spec. symbol 1
spec. symbol 4
spec. symbol 4
spec. symbol 2
spec. symbol 3
spec. symbol 9
spec. symbol 5
spec. symbol 6
spec. symbol 7
spec. symbol 8

poplatek za kontrolu u nečlena 2000,- Kč (nezahrnuje cestovní náhrady a další nutné náklady
kontrolujících)
POZOR!!!
Klub poskytuje svým členům z daných
poplatků 75% slevu, mimo členských
příspěvků

Kontrola vrhu
Vypuštěno …nečlen, jehož klub zastřešuje, platí
všechny poplatky v trojnásobné výši
4.4 Hlavní poradce chovu (dále jen HPCH)
je pověřenou osobou …vypuštěno: a dále pro styk
s IULH …ve věcech chovu jménem KCHL

Zápisní řád
Bod 2. … V rámci jednoho a téhož chovu toleruje KCHL jednu změnu chovatelského působení,
která musí být písemně oznámena HPCH /přechod do jiného klubu, chov mimo klub/.

KCHL a ČMKJ (aktuální adresa je ve Zpravodaji).
V případě více vlastníků chovného jedince, je
nutno písemně sdělit KCHL, kdo je oprávněn za
spolumajitele jednat. Pokud tak neučiní, musí
jednat všichni spolumajitelé společně bez ohledu na výši svých spolumajitelských podílů.
Bod 8. … To se vztahuje i na trvalý chov štěňat bez
PP jiného plemene. Člen, u kterého bude zjištěno,
že využíval chovné jedince i k produkci štěňat bez
PP, bude potrestán dle kárného řádu KCHL.
Bod 9. KCHL je oprávněn... Chovatel musí umožnit zástupcům KCHL provedení kontroly a je
povinen dodržovat Řád ochrany zvířat při chovu
leonbergerů schválený ÚKOZ.
Bod 10. ...KCHL je... nebo v celé chovatelské stanici, pokud chovatel poruší ustanovení tohoto
ZŘ – viz čl. 51.
Bod 14. ….doplněno…. Dále jedinci silně bojácní
či agresivní…
Bod 17. Za porušení tohoto ustanovení může být
majitel plemeníka… doplněno …potrestán dle KŘ…
Bod 19. ...doplněno... Proti zamítavému rozhodnutí HPCH se může chovatel odvolat k výboru
KCHL. Neodvolá-li se chovatel proti zamítavému rozhodnutí HPCH, může navrhnout dalšího
náhradního plemeníka.
Bod 20. Bez řádně vystaveného KL nesmí ke krytí feny dojít, dojde-li, nebudou na štěňata vydány
průkazy původu a oba účastníci budou potrestáni
za porušení povinností dle KŘ.

Bod 21. Vystavení (vystavení expresních listů viz
Organizační směrnice, bod 3/. KL nebude vydán
Bod 5. …Za chovatele se považuje majitel, součas- dříve, než přesně v den,kdy uplyne 10 měsíců od
ný držitel, spolumajitel nebo nájemce chovné předchozího porodu.
feny, který se v době krytí, březosti a po dobu vrhu ... KL dále pozbývá platnost též ke dni, kdy je výo fenu stará /má ji fyzicky ve své péči v místě borem KCHL vysloveno omezení či trvalý zákaz
svého bydliště/, jakož pak má v péči i štěňata. Pro chovu.
splnění této podmínky může být ze strany klubu
provedena kontrola, kterou je chovatel (budoucí Bod 40. HPCH zašle… s tetovacími/zápisovými
čísly... Nejpozději při prvním krytí chovného psa
chovatel) povinen zástupcům KCHL umožnit.
zasílá majitel spolu s KL i originál průkazu půvoBod 6. Chovný pes či fena je registrován v rejstříku du svého psa také k přeregistraci. PP fen i psů je
chovných zvířat KCHL i ČMKJ včetně jména a ad- vhodné zaslat na plemennou knihu ČMKJ hned
resy majitele. Změnu vlastnictví je nutno nahlásit po bonitaci.
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Bod 45 …V tomto případě žádá chovatel HPCH
o vydání exportního razítka již při předání podkladů k vrhu a uvede celou zahraniční adresu
nového majitele.

Bod 52. Při porušení povinností stanovených ve
vnitřních směrnicích KCHL upravujících zastřešení nečlenů KCHL a obecně chov v rámci KCHL,
výbor KCHL chovateli odejme souhlas s jeho zastřešením v rámci KCHL a oznámí to příslušným
institucím.

Bod 51. Při porušení zápisního řádu rozhodne
výbor KCHL o opatřeních, kterými bude chovatel
Bod 55. Zásady stanovené v tomto zápisním řádu
potrestán.
pro prodej štěňat a psů platí i pro jejich darování
nebo jiné zcizení (např. výpůjčka, nájem apod.).

Změna povahového testu na „Test
základní ovladatelnosti a povahy psa“
Výbor na své schůzi dne 3. 12. 2011 (viz Zpravodaj
1/2012) rozhodl, že dosud platný povahový test
pro bonitaci se změní na Test základní ovladatelnosti a povahy psa. Jednotlivé předepsané cviky
i jejich pořadí se nemění.

Dosavadní hodnocení povahového testu neodpovídalo plně záměrům, pro které byl tento test zaveden. Řada členů k němu přistupovala zcela laxně
a vůbec svého psa na test nepřipravovala. Výsledkem bylo, že pes sice neprojevoval žádnou agresivitu, ale spolupráce majitele/psovoda se psem a jeho
předvedení bylo více než problematické a test
v tomto ohledu ztrácel vypovídací schopnost. Často majitel/psovod psa vláčel za obojek, při obratu
se s ním téměř pral, často ho do předváděného
cviku dokopával kolenem. Tito členové se na test
nijak nepřipravovali, necvičili se psem ani základní poslušnost, kterou by na testu měli předvést.
Věděli, že když pes někoho nekousne nebo z testu
neuteče, projde.
Na druhé straně je řada členů, na které je radost
se dívat. Hned od prvních cviků je vidět, že se
psem pracují a nemají se základní poslušností žádný problém. Takoví právem testem projdou.
Test povahy a poslušnosti psa přináší nový prvek – bude hodnocena poslušnost psa a spolupráce
psovoda se psem při provádění jednotlivých cviků.

Adresa na Českomoravskou kynologickou unii:

ČMKU, Jankovcova 53, 170 00 Praha 7
email: cmku@cmku. cz
tel: 266 712 827, 234 602 276
Zpravodaj KCHL • 1/2012

Na test bude nutno trénovat, splnění testu a postup na hodnocení exteriéru v kruhu již nebude tak
snadné.
K testu povahy a ovladatelnosti psa vede výbor
přesvědčení, že za ovladatelnost psa plně zodpovídá majitel/psovod a tím ve významné míře formuje jeho povahu. Bonitací by měli projít povahově vyrovnaní a zcela ovladatelní jedinci. Pokud
se majitel psovi v základní poslušnosti dostatečně
věnuje a cvičí, nebude mít s testem problém. Rozhodně test nemá vlastnosti zkoušky ZOP nebo jiné
obdobné zkoušky ze základní ovladatelnosti a poslušnosti psa, na druhé straně vyžaduje od majitele, aby psa na test odpovědně připravil.
Nadále také nebude možné, aby psa při povahovém testu předváděl někdo jiný než majitel.
Nový test povahy a ovladatelnosti psa bude zaveden od bonitace v Loučeni 30. března 2012.
Milan Pavlovský
místopředseda výboru 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.
Řada členů nemá u svých chovných zvířat
vůbec fotografie, nebo velmi nekvalitní,
což samozřejmě výrazně snižuje zájem
o jejich psy. Foto zasílejte na adresu jednatele
pana Kujana.
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Leonbergří radovánky
Vážení páníčci, nabízíme Vám opět možnost aktivně prožít prodloužený víkend
s Vaším leonbergerem. Pomocí hry a pozitivní motivace naučíte pejsky novým
dovednostem a posílíte Váš vzájemný vztah. Při výcviku preferujeme individuální
přístup ke každému psímu i lidskému jednotlivci. Pozvání na akci přijali zajímaví
kynologičtí hosté, kteří nám s výukou našich psích svěřenců ochotně pomohou.

13.–15. dubna 2012
Juniorcamp Tobogán
Nová Živohošť 98, 257 56 Neveklov
Program
Pátek:
10:00 zahájení kurzu
11:00–12:00 rozdělení do skupin
12:00–13:00 oběd
13:00–16:00 trénink poslušností
16:00 ukázka záchranářských prací
Večer: přednáška na téma pachové
práce psů
Sobota:
09:00–12:00 stopy
12:00–13:00 oběd
13:00–16:00 trénink poslušností

Ubytování
je zajištěno v chatičkách.
Chatky jsou vybaveny topením.
Sociální zázemí je společné,
ale velmi dobře udržované. Psi
mohou bydlet s Vámi v chatce.
Strava:
V kempu je k dispozici útulná
restaurace, kde se vaří celý den.

Výcvik
bude veden instruktory ze
Svazu záchranných brigád
kynologů a rozhodčí a účastnicí
mistrovství světa v obedience.

16:00 u
 kázka obedience
– Lucia Stemmerová
Večer: přednáška o pozitivní
motivaci a využití klikru při
výcviku psů
Neděle:
08:00–11:00 stopy/poslušnosti
12:00–13:00 oběd
13:00 ukončení kurzu
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Ceny:
1 psovod + 1 pes: 1500 Kč
(cena zahrnuje kurzovné
a ubytování na 2 noci)
Doprovod: 500 Kč
Dítě do 10 let: 200 Kč
Další cvičící pes: 400 Kč
Další necvičící pes: 100 Kč

Platba:
Převodem na účet:
2106109572/2700, jako VS
napište Vaše telefonní číslo.
V případě neúčasti vracíme
50 % z ceny kurzovného.

Uzávěrka přihlášek:
Přihlášky posílejte na e-mail:
petra.prazmova@seznam.cz
Počet účastníků omezen!
Kapacita semináře je 15 psů.
Kurz bude uzavřen ihned po
jeho naplnění.
Zároveň s přihláškou je nutno
uhradit i cenu kurzu. Přihlášku
evidujeme jako závaznou
teprve po uhrazení plné částky
za seminář.

Kontakt:
Petra Pražmová
petra.prazmova@seznam.cz
tel. 604 675 200
Zpravodaj KCHL • 1/2012
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Návod na vyp
a všechny po
najdete v tom
na straně 18 p
Zpravodaj KCHL • 1/2012

plnění složenky
otřebné údaje
mto Zpravodaji
pod nekrology!
Zpravodaj KCHL • 1/2012
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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. Kontakt: PhDr. MUDr. René GREGOR, Ph.D., e-mail: re.gregor@seznam.cz, tel.
737 534 671. Kompletní výsledky ze všech MV a NV výstav naleznete na internetových stránkách:
www.leonbergeri.net
www.interdogbohemia.com
www.vystavaklatovy.info

www.intercanis.cz
www.vystavapsu.cz
www.leonbergerunion.com

www.kynologie.cz
www.nordbohemiacanis.eu
www.cmkj.info

Jaké výstavy nás v roce 2012 čekají?
Národní výstavy
14. 4. 2012 – 15. 4. 2012
Národní výstava psů Ostrava
www.volny.cz/nvpostrava
30. 6. 2012 – 1. 7. 2012
Národní výstava psů Klatovy
http://vystavaklatovy.info
14. 7. 2012 – 15. 7. 2012
Národní výstava psů Mladá Boleslav
www.interdogbohemia.com
29. 9. 2012 – 30. 9. 2012
Moravskoslezská národní výstava psů Brno
www.intercanis.cz

13. 10. 2012 – 14. 10. 2012
Mezinárod. výstava psů v Českých Budějovicích
www.cmkj.info
3. 11. 2012 – 4. 11. 2012
Mezinárodní výstava psů Praha
www.vystavapsu.cz

Zahraničí klubové výstavy
Kompletní přehled klubových výstav naleznete
na oficiálních stránkách International Leonberger
Union www.leonbergerunion.com/calendar.htm
Doporučuji sledovat termíny uzávěrek českých
i zahraničních výstav, vstupní poplatky se výrazně
liší!

Mezinárodní výstavy
5. 5. 2012 – 6. 5. 2012
Mezinárodní výstava psů Praha
www.vystavapsu.cz
26. 5. 2012 – 27. 5. 2012
Nord Bohemia Canis Litoměřice
www.nordbohemiacanis.eu
23. 6. 2012 – 24. 6. 2012
Intercanis Brno Brno
www.intercanis.cz
25. 8. 2012 – 26. 8. 2012
Interdog Bohemia Mladá Boleslav
www.interdogbohemia.com
Zpravodaj KCHL • 1/2012

Co nás čeká v první
polovině roku 2012?
Klubová výstava Mladá Boleslav 22.4.
Účastníkům vřele doporučujeme ubytování
v autocampu Škoda, kde jsou slušné chaty
i vhodné prostředí pro psy.
4.–8. 5. prodloužený klubový sraz
Plasy u Plzně s členskou schůzí
Speciální výstava při OV
16. 6. Praha zámecký park Kunratice
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Srdečně blahopřejeme!
Výsledky výstav Bugsy Roy Arcondia
S politováním uveřejňujeme výsledky psa Bugsy
Roy Arcondia, zaslané minule již po uzávěrce.
Nyní nám nezbývá nic než napsat, bohužel, in
memoriam.
04. 12. NVP Świebodzice (PL),
Mirosław Redlicki (PL)
Třída šampionů V1
26. 11. MVP Amsterdam (NL)
Andrew Brace (GB)
Třída šampionů V2
25. 09. KV DCLH Leonberg (D)
Güllix Willi (D)
Třída šampionů V3
18. 09. NVP Zielona Gora (PL)
Waldemar Mrowiec (PL)
Třída šampionů V1
24. 07. MVP Veľká Ida (SK)
Danijel Boroš Djevi (SRB)
Třída šampionů V1, CAC, CACIB, BOB, BOG2

19. 06. MVP Erfurt (D), Gerhard Knape (D)
Třída šampionů V1, CAC, CACIB, Vítěz Duryňska
18. 06. NVP Erfurt (D), Albert Hellener (D)
Třída šampionů V1, CAC

Výsledky výstav Baskije Moravský jih
01. -02. 10. 2011 CACIB Komárom (HU)
třída veteránů 2x CAC, Best Veteran
29. 01. 2012 CACIB Trenčín (SK)
třída veteránů V1
04. - 05. 02. 2012 Duo CACIB Brno
třída veteránů 2x V1 + BOV
17. 02. 2012 Champion of champions (HU)
třída veteránů excelent Best veteran female
18. 2. 2012 Victory show
a šampion šampionů (SK)
Victory Veteran Winner, Best of Queen Veteran,
III. nejlepší veterán FCI II

08. 07. NVP Paříž (F), Paule Riviere (F)
Třída šampionů V
07. 07. SVP Paříž (F),Gérard Cassaghi (F)
Třída šampionů V4

Zasílání příspěvků do Zpravodaje:
Redakce Zpravodaje Vás prosí pro usnadnění
zpracování nového čísla o zasílání ručně psaných příspěvků na adresu paní Krajíčkové,
která je uvedena na stránce Zpravodaje, příspěvky psané v elektronické podobě na adresu pana Milaty.
Prosíme všechny, kteří posílají 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.
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Baskije v roce 2011 získala tituly - Český veterán
šampion a Maďarský veterán šampion. V letošním
roce získala Slovenského veterán šampiona.
Zpravodaj KCHL • 1/2012
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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

Georgina z Janovského lesa
20. května 2002 – 6. ledna 2012

Anička Chaberský háj

S velkým smutkém v srdci a slzami v očích jsme
se museli 6. ledna 2012 rozloučit s naší milovanou Ginou. Jsi stále s námi, Ginuško moje...
Marie a Josef Markovi + Monty ,Citta a malá Berry

Jeff Golden Adak
15. 12. 2011 se na svoji poslední cestu vydal Jeff
S hlubokým zármutkem a bolestí v srdci ozna- Golden Adak. Opustil nás v plné síle ve věku 8 let,
mujeme, že nás dne 16. listopadu 2011, opustila 9 měsíců a 19 dní, smrt v důsledku torze žaludnaše milá společnice Anička Chaberský háj. Ode- ku byla bohužel rychlejší než auto. Popřejte mu,
šla náhle po krátké nemoci ve věku 8,5 let. Nikdy prosím, spolu s námi suchou stezku, vodní pláně
a bezmračné nebe.
nezapomeneme.
Nevoralovi

Hanka, Vláďa, Endy a Čikky

Podle tohoto vzoru vyplňte složenku uhrazující poplatek na 18. oblastní výstavu psů v Kunraticích (koná se 16. června 2012). Přihlášku a propozice naleznete uprostřed tohoto čísla, odkud ji můžete vyjmout.
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Klubový sraz jaro 4.–6. května 2012
– areál „Máj“ Plasy u Plzně

s možností prodloužení
do 8. května 2012

Po velmi dlouhém hledání, přemýšlení a posuzování pro a proti, jsme se rozhodli uspořádat jarní
klubový sraz v areálu „Máj“ Plasy u Plzně. Hledali
jsme opravdu dlouho zařízení, kde by byl odpovídající počet míst a kde by uvítali psy s otevřenou
náručí. Ceny ubytování v rekreačních zařízeních
se šplhají do závratné výšky a proto jsme se vrátili
ke skromnější verzi ubytování, s přijatelnými cenami pro každého, viz www. haul. cz
Areál „Máj“ se nachází v malebné přírodě CHKO
u městečka Plasy, cca 25 km severně od Plzně.
V okolí areálu můžete navštívit první cisterciánský klášter, projít naučnou stezku, značenou jako
první v Evropě brailovým písmem. Zajímavé svou
červeně zabarvenou hladinou je Hromnické jezírko
– přibližně 10 km od Plas.
Poloha GPS: 49°56’33. 853“N , 13°22’29. 152“E

Přihlášky na ubytování a chovatelské
akce zasílejte na adresu:
Alois Velecký
Chodov 192, 345 33 Trhanov
nebo e-maile: daxet@centrum.cz
tel.: 606 944 002, 607 977 132
Přihlášky, prosím, neposílejte doporučeně.

s určeným VS (viz vzor složenky typu „A“ ve Zpravodaji) a pes nebude posouzen! (svod ml. 100 Kč,
rebonitace 200 Kč, bonitace 500 Kč. Přihlášky budou potvrzovány.
Uzávěrka přihlášek: 17. dubna 2012

Program srazu:
Pátek
a Příjezd, ubytování, oběd, večeře, volná zábava
Sobota
a 7.30–8.00 snídaně
a 8.30–9.15 prezence na čl. schůzi,
veter. přejímka psů
a 9.30 členská schůze
Po ukončení čl. schůze – oběd
Odpoledne přehlídka miminek, svod mladých
Zároveň proběhnou soutěže pro děti
a 18.00–19.30 večeře…
volná zábava, hudba, tanec

Neděle
a 8.00–9.00 snídaně
a 9.30–10.00 přejímka na bonitaci
Přihláška na chovatelskou akci nebude přijata bez a 10.15 testy základní ovladatelnosti a povahy
psů, rebonitace, bonitace exteriéru
přiloženého ústřižku o zaplacení na účet klubu
Zpravodaj KCHL • 1/2012
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a 12.00–13.30 oběd
pokračování bonitace. Po jejím ukončení
program dle časových možností – ukázka
vystavování, překážková dráha, volná čtvrthodinka pro dorostence, společné cvičení, otázky
a odpovědi
Pondělí a úterý
a Dle počasí hromadný výlet,večerní posezení
a další společné aktivity.
a V úterý po obědě úklid, odjezd

Ubytování

Jídelníček (závazný)
Snídaně klasické, 4.–8. května: čaj, káva, máslo,
sýr, marmeláda, med, salám, pomazánka, paštika,
pečivo
Pá: Oběd: možno zakoupit individuálně
Večeře: cikánská vepř. pečeně, rýže (knedlík)
So: Oběd: polévka, kuřecí řízek, brambor, obloha
Večeře: hamburská kýta, knedlík
Ne: Oběd: polévka, morav. vrabec, zelí, knedlík
Večeře: bramborák s masovou směsí

Po: Oběd: polévka, čevapčiči, brambor, obloha
Večeře: španělský guláš, rýže
Přihlášky k ubytování budou akceptovány tak, jak
budou přicházet. Současně s přihláškou na ubytování posílejte, poštovní poukázkou typu „C“, fi- Út: Oběd: polévka, pečené kuře, brambor, salát
nanční jistinu na ubytování – zálohu ve výši 300
Kč, která Vám bude na místě vrácena. Finanční
jistinu zasílejte také na adresu p. Veleckého. Bez
dostatečné omluvy propadá jistina ve prospěch Nezbytné doklady
klubové pokladny.
Pro každého psa nutno vzít s sebou očkovací průa Čtyřlůžkové chaty (palandy) s verandičkou,
kaz nebo pas s platným očkováním. K bonitaci je
světlem a elektrickou zásuvkou: 140 Kč noc/
nutné mít PP, potvrzenou účast na svodu mladých,
osoba. Soc. zař. společné pro všechny chaty
na klubové, národní nebo mezinárodní výstavě ve
v hlavní budově. (kdo má možnost – kempintřídě dospělých (mezitřída, otevřená, vítězů, prakové židličky s sebou).
covní) s hodnocením minimálně VD, vyhodnocení
a Tři pavilony: 3, 5, 6lůžkové pokoje 210 Kč
DKK (klubem určeným veterinářem) a vyhodnocenoc/osoba… soc. zař. společné pro tři pokoje
ní testu LPN1. Z výstavy je akceptován i předložea Jeden pavilon: 2x 4lůžkový, 1x 2lůžkový pokoj ný posudek místo zápisu v PP.
210 Kč noc/osoba… se soc. zařízením
a Místo pro karavany: karavan 250 Kč/noc
a Ubytování v přilehlém areálu (pouze po naplnění areálu MÁJ)
Nezapomeňte
Budova: 1x 3, 1x 4, 6x 6lůžkové pokoje 210 Kč
noc/osoba… soc. zař. společné na chodbě 5x
Že je nutné po našich psech uklízet!DoporučujeWC, 4x sprcha
me venčit psy mimo areál. Za případné škody na
Chaty: 1x 4lůžková, 3x 6lůžková 140 Kč noc/
zdraví či majetku způsobené zvířetem nese jeho
osoba… soc. zař. Společné 2x WC, 2x sprcha
majitel ze zákona plnou odpovědnost. Všichni
majitelé psů jsou povinni v celém průběhu setkání
dodržovat Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu KCHL a řídit jeho dílčími ustanoveními. Výbor KCHL má zájem nám všem zajistit
Stravování
pěkný prodloužený víkend plný zážitků a vy nám
Samoobslužná jídelna tábora – jednotné menu: pomozte udržet dobré jméno majitelů leonů a klusnídaně 60 Kč, oběd 90 Kč, večeře 70 Kč na stra- bu. Těšíme se na vaši účast!
venky předem zakoupené. Po celou dobu konání
srazu je dostupné celodenní občerstvení v jídelně
tábora a v bufetu.
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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.

Technické zabezpečení:
Alois Velecký, Chodov 192,
345 33 p. Trhanov, Tel.: 607 977 132
e-mail: daxet@centrum.cz

Předseda:
Petra Dědková, Jabkenice 163,
294 45 Jabkenice, tel.: 605 938 071
e-mail: petra.dedkova1@seznam.cz
petra.dedkova@gmail.com

Zvláštní úkoly:
Ivana Benešová, Zámecká 40
251 64 Mnichovice, tel: 775 111 545
mail: Barnabas.B@seznam.cz

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

Kontrolní komise:
Předseda:
JUDr. Jiřina Skalská, Opletalova 305,
403 31 Ústí nad Labem,
Tel.: 606 858 340,
e-mail: mrs.jms@post.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:
PhDr. MUDr. René Gregor, Ph.D.,
Svornosti 1043, 739 61 Třinec,
Tel.: 737 534 671
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
Referent pro výchovu a výcvik:
Jaroslav Krajíček, Pikartská 16,
710 00 Slezská Ostrava,
Tel.: 604 137 934,
e-mail: hakunamatata@volny.cz
Zpravodaj KCHL • 1/2012

Klubový obchůdek:
Martina Šlehoferová, Kotovická 497
333 01 Stod, tel. 734 370 344
email: bernopy.slehoferova@seznam.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:
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
Č. účtu: 202571258/0600 (ZMĚNA!!!)
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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Plasy – Máj, 4.–8. května 2012
Přihláška na svod mladých, bonitaci, rebonitaci
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Plasy – Máj, 4.–8. května 2012
Přihláška na ubytování a stravování na klubovém srazu
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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, Martina Krajíčková
Adresy členů redakce:
Vladimír Milata
Podzimní 3027, 470 01 Česká Lípa
tel.: 487 853 795, tel.: 606 353 481
e-mail: milata.v@centrum.cz
Mgr. Martina Krajíčková, Pikartská 16,
710 00 Slezská Ostrava, tel.: 604 685 630
e-mail: hakunamatata@volny.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: H.R.G., spol. s r.o.
Svitavská 1203, Litomyšl, www.hrg.cz
Layout a pre-press:
Michal Köpping, mkopping@gmail.com
Tisk: HRG Litomyšl

Banka KCHL, ČSOB

Vychází 4x ročně
Náklad tohoto čísla: 600 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 se stanoviskem výboru KCHL nebo redakce.
Texty neprocházejí jazykovou
ani stylistickou úpravou.
Fotografie: archiv KCHL
Uzávěrka příštího čísla:
31. května 2012
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