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:
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Vážení přátelé,
s příchodem léta nastává čas dovolených, tedy pro
většinu z nás období, které umožňuje podniknout
s našimi věrnými psími kamarády činnosti, které se
v běžném pracovním nasazení do programu prostě
nevejdou. Ať již vyrazíte do zahraničí či po krásách
českých a moravských zemí, nebo se vydáte zdokonalit sebe sami a své leony do oblíbené Osoblahy, přejeme vám hodně nezapomenutelných zážitků.
Věříme, že si najdete čas seznámit se a zamyslet se
nad několika pozměňovacími návrhy v našich řádech.
Těšíme se na setkání s vámi na podzimním srazu
a členské schůzi ve Svojanově.
za výbor KCHL
Petra Dědková, předsedkyně
Adresa na Českomoravskou kynologickou unii:

ČMKU, Jankovcova 53, 170 00 Praha 7
email: cmku@cmku. cz
tel: 266 712 827, 234 602 276

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.

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.
Zpravodaj KCHL • 2/2010

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 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

Jaro přišlo, a s ním bohužel i povodně. Spousta problémů, práce, smutku a jiné starosti, než se zajímat
o štěňata. A těch je opravdu hodně, nejen v našem klubu, takže může vznikat potíž s prodejem. Dovoluji si upozornit, při početných vrzích u leonbergerů, není naprosto možné zaplavit republiku leony,
není možné očekávat stále stejně výrazný zájem o obří rasu.

Již nyní je situace dosti kritická, je krize,
zdražuje se, politická scéna je nejistá a ne každý
prostě může a chce mít tak velkého psa. Z celé
řady těchto důvodů radím, kryjte uvážlivě. Mít
na zahradě smečku rozjívených štěňat několik
měsíců, není vůbec snadné. Jednou z výhod je
to, že kdo už leona měl, obvykle ho chce znovu,
protože si plemeno oblíbil. Nechci nikoho děsit,
ale pro prodej je nutno inzerovat, propagovat,
starat se o zájemce i předem. A prodat štěně
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komukoli za každou cenu také není vůbec dobré řešení. Když se leon dostane do nevhodných
rukou, a to se občas stává, nejen že žije v neodpovídajících podmínkách, není dobře krmen, ale
i většinou skončí jako stroj na produkci štěňat
bez PP.
Již delší dobu upozorňuji, že přijde doba, kdy
prodejnost velkých ras klesne. Proto představa,
koupím si fenu a budu chovat, není vůbec
zaručena.
Zpravodaj KCHL • 2/2010

Vrhy v jednotlivých chovatelských stanicích
Z Třemšínského výsluní,
J. Hlaváček, Rožmitál p. T, vrh B 2 (11)
m: Betty Dobřívské zátiší
o: Bady z Alfovy zahrady
Z Mratínského mlýna,
T. Klipec, Mratín, vrh A 13 (13)
m: Arossa Bohemia Qwerty
o: Akim od Chuchelské dráhy
Bora z Milotiček,
J. Šmrhová, Milotičky, vrh L, 7 (8)
m: Iris Sulle Orme di Antigua
o: Perfect Puzzel Duvasgardens
Zelená míle,
R. Mužíková, Říčany, vrh A 6 (10)
m: Dafne z Plaského údolí
o: Assan od Brdské studánky

Bohemia Qwerty,
Š. Dudková, Jičín, vrh C 11 (13)
m: Ayron Bohemia Qwerty
o: Eleocharis Rosaceeen
Bo-Za-Pi,
B. Zapletalová, Písek, vrh F 9 (9)
m: Hanny April Zařické údolí
o: Charly Loewe v. Bernburgerland
v. Bohemia Olive (zapůjčená),
D. Marečková, vrh C 6 (9)
m: Apple Love v.Bohemia Olive
o: Eleocharis Rosaceeen
President z Merboltic,
ing. S. Stanková, Merboltice, vrh A 2 (2)
m: Adelaida z Bechlína
o: Dick E. Bora z Milotiček

Podmoklická blata,
L. Štrauchová, Semily, vrh B 7 (7)
m: Hendy od Špitálského dvora
o: Akim od Chuchelské dráhy
Golden Heart,
P. Nekovářová, Proseč, vrh A 8 (8)
m: Blueberry Severní souhvězdí
o: Fiva’s Jascha v. Vietingshof
Arebred, E. Kyptová,
Kostelec n. L., vrh C 7 (10)
m: Kiyara v. Welland
o: Eleocharis Rosaceeen
B. Frebortová,
Šternberk, vrh A 6 (6)
m: Egeria Lví sen
o: Pluto Woscany

První číslo je počet odchovaných štěňat, v závorce počet narozených štěňat

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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Odevzdané potvrzené krycí listy
K. Kohoutová, Hlušice
m: Airra Aj-Či-Mi
o: Aragorn z Mitrovické zahrady
Z. Šebesta, Stonařov
m: Ajka Lucka Aj-Či-Mi
o: Bradley Roy Happy Leon
P. Konečná, Stráž n. N.
m: Black Blossom Severní souhvězdí
o: Anthony od Bučického mlýna
E. Krupková, S. Hoštice
m: Carin od Mlýn. rybníka
o: Ard Slunečný den
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Uchovnění jedinci na Konopáči 9. 5. 2010
Psi
Albert z Bechlína
ČLP/L/3900, nar. 30. 3. 2007
DKK 1/0, váha 70 kg, výška 81 cm
m: Agáta ze Strakonické vyhlídky
o: Darling Asson Ensson Bohemia
BK A2M1P3Q3/4U1
maj. Jůva Miroslav
Barny Bohemia Qwerty
ČLP/L/4088, nar. 28. 11. 2007, DKK
1/1, váha 62 kg, výška 79 cm
m: Berga z Leonkovho Raja
o: Tyron vom Dreiburgenland
BK A3H1M1P3
maj. Dyntarová Šárka
Anubis Medvebergi-Maszkos
ČLP/L/4108, nar. 24. 08. 2007
DKK 1/1, váha 57 kg, výška 77 cm
m: Ágóvölgyi Anka
o: Alf v. Orsy-Sy-Haus
BK A2H1M1O0/7Q0/6Š2
maj. Froněk Jiří
Anthony od Bučického mlýna
ČLP/L/4021, nar. 16. 09. 2007
DKK 1/2, váha 60 kg, výška 75 cm
m: Airin Ikajava
o: Assan Od Brdské studánky, BK A3
maj. Brožová Dagmar
Argo Od Petrské brány
ČLP/L/3838, nar. 21. 01. 2007
DKK 2/1, váha 63 kg, výška 76 cm
m: Barunka Pod Betlémem
o: Cid vom Treuen Löwen
BK A3C1CH1Q0/4/6U1
maj. Krátká Monika
Edgar Lví sen,
ČLP/L/3972, nar. 14. 06. 2007
DKK 1/2, váha 65 kg, výška 72 cm
m: Borůvka Lví sen
o: Majan´s Zeuss The Star of North,
BK A3U1, maj. Samek Václav
Brett Bohemia Qwerty
ČLP/L/4092, nar. 28. 11. 2007
DKK 0/0, váha 66 kg, výška 78 cm
m: Berga z Leonkovho Raja
o: Tyron vom Dreiburgenland
BK A2D1H1M1P0/6/7Q0/6
maj. Freslová Jaroslava
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Bergan Bohemia Qwerty
ČLP/L/4089, nar. 28. 11. 2007
DKK 0/0, váha 58 kg, výška 77 cm
m: Berga z Leonkovho Raja
o: Tyron vom Dreiburgenland
BK A3C1H1W1
maj. Dudková Šárka
Endy Končiny
ČLP/L/3804, nar. 15. 11. 2006
DKK 0/0, váha 69 kg, výška 75 cm
m: Fejana v. Avalon
o: Eryn Lví Chov
BK A1C1E2F1P0/7
maj. Mezera Stanislav
Ekim Končiny
ČLP/L/3807, nar. 15. 11. 2006
DKK 0/0, váha 78 kg, výška 76 cm
m: Fejana v. Avalon
o: Eryn Lví Chov, BK A5F2U1
maj. Štěpina Libor
Ben Bastien Severní Souhvězdí
ČLP/L/3825, nar. 28. 12. 2006
DKK 0/0, váha 55 kg, výška 72 cm
m: Cessi Zlatá galaxie
o: Out of Bounds Stormfälles
BK A3/7F1G1
maj. Bc. Čermáková Jana
Casino Paddlewheel Skjaergaardens
ČLP/L/19071/07, nar. 21. 07. 2007
DKK 0/0, váha 55 kg, výška 76 cm
m: Skjaergaardens Cruchy Pecan Nut
o: Teamaides Exquisite Eeyore
BK A1F1G2M1P0/4Q0/4
maj. Šlosarčíková Vanda
Bax Starý Lom
ČLP/L/4149, nar. 21. 03. 2008
DKK 0/0, váha 57 kg, výška 74 cm
m: Broňa Bo-Za-Pi
o: Engel Lví Chov, BK A1F1M1P3U1
maj. Řežáb Jiří
Falco Baron Z Plaského údolí
ČLP/L/4156, nar. 21. 03. 2008
DKK 0/0, váha 72 kg, výška 77 cm
m: Beatha z Plaského údolí
o: Gullfaxi Löwe v.Walhall, BK
A1C1F1H1CH1Q0/4
maj. Segečová Alena

Feny
Avril Von Benštejn
ČLP/L/4071, nar. 27. 10. 2007
DKK 1/1, váha 49 kg, výška 70 cm
m: Athea Leon Lučiny
o: Kinglords Mr. Magnus
BK A1C1M1P3S1
maj. Ing. Šotkovský Ivan
Aiko Von Benštejn
ČLP/L/4066, nar. 27. 10. 2007
DKK 1/2, váha 56 kg, výška 70 cm
m: Athea Leon Lučiny
o: Kinglords Mr. Magnus, BK A2
maj. Beneš Jiří
Apolenka Od Petrské brány
ČLP/L/3842, nar. 21. 01. 2007
DKK 2/2, váha 48 kg, výška 68 cm
m: Barunka Pod Betlémem
o: Cid vom Treuen Löwen
BK A2C1Q0/4/6Š1a1d2
maj. Králová Milada
Agbara Bohemia Qwerty
ČLP/L/3783, nar. 19. 10. 2006
DKK 0/0, váha 62 kg, výška 74 cm
m: Berga z Leonkovho Raja
o: Tyron vom Dreiburgenland
BK A2F2H1P0/4U1
maj. Křeček František
Berenicca Baby Grand Aiveko
ČLP/L/4017, nar. 15. 09. 2007
DKK 0/0, váha 54 kg, výška 70 cm
m: Airin Dobřívské zátiší
o: Tyron vom Dreiburgenland
BK A2C1Š1, maj. Koubalová Ver.
Annie Ratenické pláně
ČLP/L/3917, nar. 12. 04. 2007
DKK 0/0, váha 57 kg, výška 68 cm
m: Jacky Golden Adak
o: Bols Druhá Šance
BK A2C1F1P0/6Š1U1W1
maj. Švendová Stanislava
Cessi Severní Souhvězdí
ČLP/L/4181, nar. 09. 04. 2008
DKK 0/0, váha 49 kg, výška 68 cm
m: Cessi Zlatá galaxie
o: Out of Bounds Stormfälles
BK A2/7/7F2P0/4
maj. Homa Igor
Zpravodaj KCHL • 2/2010

Freana Z Leonkovho Raja
ČLP/L/4219, nar. 26. 01. 2008
DKK 0/0, váha 57 kg, výška 73 cm
m: Bianka Lwia Dolina
o: Cedik z Leonkovho Raja
BK A3C2F1
maj. Plachetka Pavel
Baruška Baby Grand Aiveko
ČLP/L/4016, nar. 15. 09. 2007
DKK 0/1, váha 56 kg, výška 72 cm
m: Airin Dobřívské zátiší
o: Tyron vom Dreiburgenland
BK A1P2U1
maj. Běželová Petra
Blondy Bohemia Qwerty
ČLP/L/4095, nar. 28. 11. 2007
DKK 0/2, váha 53 kg, výška 72 cm
m: Berga z Leonkovho Raja
o: Tyron vom Dreiburgenland
BK A2C1F1M1S1
maj. Dudková Šárka
Zpravodaj KCHL • 2/2010

Hannach Assa Říčany
ČLP/L/4106, nar. 24. 12. 2007
DKK 0/0, váha 45 kg, výška 68 cm
m: Dee Dee Assa Říčany
o: Cris Aquino Zep Zářičské údolí
BK A1G1M1P3U2
maj. Zímová Naděžda
Agátka Golden Elf
ČLP/L/4053, nar. 03. 10. 2007
DKK 1/1, váha 52 kg, výška 65 cm
m: Celestina z Pláského údolí
o: Assan Od Brdské studánky
BK A1C1
maj. Žibrúvova Zuzana
Baboo Grace Leon Bohemia
ČLP/L/4097, nar. 01. 12. 2007
DKK 0/0, váha 45,5 kg, výška 65 cm
m: Deasy Annie Končiny
o: Engel Lví Chov, BK A2F2
maj. T+J Hladovi

Cyga Conny Nasza Duma
ČLP/L/4228, nar. 16. 02. 2008
DKK 1/1, váha 53 kg, výška 67 cm
m: Sally Zacisze nad Olza
o: Armán Hugo Familia Magna
BK A2C1F1H1N3P3U1
maj. Stafinská Nikola
Adélka od Bučického mlýna
ČLP/L/4024, nar. 16. 09. 2007
DKK 1/1, váha 51 kg, výška 69 cm
m: Airin Ikajava
o: Assan Od Brdské studánky
BK A2P0/4U3
maj. Šeda Vlastimil
Aida Od Hrusického potoka
ČLP/L/2769, nar. 03. 10. 2006, DKK
1/1, váha 48 kg, výška 70 cm
m: Betty Pod Betlémem
o: Darling Asson Ensson Bohemia
BK A2F2H1M1
maj. Stránský Jaroslav
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Přednáška o DKK a svod mladých
Začátkem letošního roku jsem se zúčastnila setkání chovatelských klubů, které je organizováno ČMKU.

Jako nejzajímavější z celé akce se mně jevila přednáška MVDr. Snášila o dysplazii. Hned první slova zvedla přítomné ze židlí… Určité přeceňování
a honba za nulovými klouby a nevhodnost metody
kontroly DKK u nás realizovaná.
Způsob zjišťování DKK u nás prostě není zcela
průkazný, ideální, není zcela vyhovující. Kdy se
však přistoupí k nějaké jiné formě, není jasné.
V přírodě se nula, tedy nulové klouby, téměř
nevyskytují. Pokud bychom to označili v křivce,
pak je někde zcela dole nula, na vrcholu křivky,
tedy největší výskyt je 1 a 2 a opět to klesá prudce
dolů k číslům 3 a 4. MVDr. Snášil nevidí naprosto
problém v používání zvířat s výsledky do dvojek.
DKK má řadu příčin, mimo genetické vlohy je nejhorším obdobím pro vývin DKK období do 3 měsíců života. Při nevhodném odchovu vzniká biochemická nerovnováha mezi rozvojem svalů a zátěží
kostry.
Nejhorší, klouzavé podlahy, lino, dlažba, plovoucí podlaha! Do 12 měsíců se jinak DKK nevyvíjí.
DKK nejvíce trpí v současnosti bernardýn, novofundlák, bulmastif, bobtail, setr, rotwajler a německý
ovčák. U molossů jsou často nevyvinuté kyčelní klouby a malé jamky. DLK pak něm. ovčák, labrador.

Ideál by byl, ovšem těžko dosažitelný – štěně by
nemělo vůbec běhat s dospělými psy, válet se, koulet, narážet do sebe, klouby dostávají zabrat, stále
se opakují mikrotraumata. První 3 měsíce života
ovlivní 5–7 % DKK. Do jednoho roku by měl pes
polehávat.
Může se také vyvíjet osteochondroza (onemocnění chrupavek, odloučení od kloubu), nejčastěji
ramenní, která vzniká právě díky traumatům – nárazům, lokální nedokrevnosti, dědičně, rychlým
růstem a způsobem výživy. Příznaky osteochondrozy… Intenzivní růst, slabé až střední kulhání,
rotace končetiny a bolest při pasiv. pohybech.

Chovatelské akce
Dne 17. dubna se konal svod mladých v Mladé
Boleslavi, zúčastnilo se 29 juniorů. Další svod mladých se konal při klubovém srazu, zúčastnilo se
dalších 30 zvířat, rebonitací prošlo 9 leonů. Bonitací prošlo mimořádně hodně psů, celkem 16 fen
a 14 psů.
Celkově jsem byla spokojená, bylo vidět hodně
pěkných psů, zvláště pak těch 14 nových plemeníků
v kruhu byl hezký zážitek. Zvířata
pěkná, typická, silná, žádné superlehké kostřičky. Jediné, co je
škoda, je větší výskyt světlých očí.
Eliminovat totiž světlé oko trvá
několik generací. U dvou zvířat na
svodu se dá mluvit již asi i o oku
dravčím, vylučující vadě, hodně
světle zářící žlutá.
Náš klubový sraz proběhl s příslovečným štěstím na počasí, věřím, že se účastníkům líbilo, děti
si užily krásných soutěží i cen,
dospělí poseděli, pobavili se, zpívalo se… no můžeme se těšit na
další sraz. Na Svojanově bude
zase kapela. Výbor dostal nečekaný sladký dárek, krásný leoní
dort, o který se podělili a ochutnali všichni účastníci. Děkujeme
paní M. Ryzí.
D. Pavlovská

[6]

Zpravodaj KCHL • 2/2010

K činnosti KCHL
Vážení členové, ač býváme většinou při psaní svých informací mírní a neadresní, tentokrát tomu tak není.
Každá věc má své meze a neustálé útoky na KCHL nás už nebaví. Náš klub funguje dle schválených řádů,
je slušný ke svým členům, snaží se zajišťovat akce tak, aby za své členské příspěvky všichni dostali odpovídající servis, aby měli pěkný Zpravodaj, dárky, kalendáře, aby srazy byly pro celou rodinu včetně chovatelských akcí, soutěží pro děti. Máme pěkné obdivované výstavy včetně cen, výborné stránky s naprosto
neuvěřitelným množstvím informací a provázaností. Ale… nikdo není dokonalý, výbor i HPCH vždy byli
přístupní novým návrhům, podnětům, máte možnost napsat, pokud se vám něco nelíbí, máte možnost
napsat i stížnost, zcela jistě se jí budeme zabývat. A zveřejníme ji včetně odpovědi. Můžete napsat i když
se vám něco líbí, potěší to! Ale… přečetli jsme si nedávno úvod na oficiálním blogu paní Šmrhové
(paní J. Šmrhová je majitelkou stanice Bora z Milotiček a chová v KCHL, pan J. Lukeš je majitelem stanice
Husarka z Milotiček a chová v MSKCHPL).

Doslovné znění:
Ve středu 12. května 2010, řečeno obrazně, přetekl
pohárek mé trpělivosti. Stupňující se schválnosti a příkoří ze strany vedení chovatelských klubů leonbergerů
mě přiměly k založení tohoto blogu. Celá léta jsem mlčela a neohrazovala jsem se proti všelijakým pomluvám,
lžím a jiným nesmyslům, které se neustále snášely
a snášejí na hlavu mou, posléze i mého muže a hlavně
mých milovaných leonků. Nastal tedy čas, kdy je třeba
zveřejnit a zaujmout postoj k různým záležitostem. Je
třeba, aby se ostatní majitelé a chovatelé leonků dozvěděli, co všechno se jim může přihodit, nebudou-li poslušní a hodní a dovolí-li si vyčnívat tzv. z řady, třeba jen
výstavními úspěchy svých odchovanců apod.
Je čas, aby se narovnaly chovatelské podmínky
v České republice s těmi zahraničními, kde není žádný
řízený chov, ani povinnost doprošovat se poradkyně
chovu o vystavení krycích listů, kde si za svůj chov plně
zodpovídá každý chovatel v plné míře sám, kde není
možné, aby jeden funkcionář rozhodoval o existenci
kteréhokoliv psa či chovatele a není tedy soustředěna
moc v rukou jedné či dvou osob. Veškeré řády chovatelského klubu lze ošetřit tak, aby o ničem nerozhodoval
jednotlivec a nebyly jen snůškou příkazů a zákazů.
Chovatelský klub má sloužit majitelům a chovatelům,
nikoliv naopak. Leonberger je natolik ušlechtilé plemeno, že si takový dobře fungující chovatelský klub
zaslouží. V neposlední řadě si ho zaslouží i majitelé
leonků neb jsou to vesměs fajn lidi, jak jsem měla možnost je za 11 let poznat.
Jarka

ný chov, který je v řádech KCHL. Ovšem někteří
se dokonce setkávají s naprosto lživými tvrzeními osobně, při výstavách. Takže si to objasníme.
HPCH se téměř nikdy nesetkala se žádnou stížností na výběr krycího psa pro fenu, vskutku by se
to dalo za 21 let spočítat na prstech jedné ruky.
Konkrétně se tedy budeme věnovat období čtyř
let, kdy se řízený chov zcela určitě změnil a uvolnil.
Konečně opět je to v řádech, které si čl. základna
schválila a najdete je na www.leonberger.cz. Do
dnešního dne nepřišla žádná stížnost ze strany majitele feny či majitele psů. Nic, prostě nic,
s každým jsme se vždy dohodli v pohodě a klidu.
Pokud někdo spokojen nebyl, tak jsme si to ujasnili.
Někdo odešel do druhého klubu, to je jeho vlastní
rozhodnutí. On totiž také málokdy nějaký důvod
k nespokojenosti existuje, i když máme v řádech
uveden řízený chov. Protože již několik let v praxi
řešíme chov takto:
- chovatel si vybere jednoho či více psů a pošle
žádost o vydání KL HPCH
-
HPCH posoudí vhodnost z hlediska DKK,
příbuznosti a možných stejných vad či nedostatků, (doporučení na partnera v bon. kartě)
a sdělí výsledek a případný důvod nedoporučení psa chovateli. Ten si může vybrat pak klidně
dalšího psa, pokud chce
- pokud si chovatel psa nechce vybrat, požádá
o výběr partnerů HPCH, většinou se uvádí tři,
počet však není přesně stanoven

A tak si tedy budeme říkat adresně,
jak to opravdu je. A zaujmeme postoj.
V poslední době se množí tlak určitých skupin
a osob, zvláště na diskuzních fórech (jestliže se dá
neustálé osočování KCHL nazvat diskuzí) na říze-

Takže veškerá tvrzení, že psy si chovatel vybrat
nemůže, nesmí, že mu bez důvodu není pes povolen
a podobně jsou naprosté VÝMYSLY. Chovatelé jsou
prakticky omezováni jen DKK a zásadními doporučeními na partnera, která jsou uvedena při bonitaci
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Dobrý den, paní Pavlovská,
já vím, že to není úplně nejlepší spojení, přesto mám
o toto krytí zájem a prosím, jestli by nešlo ho dopsat
na krycí list.
Mám k tomu jeden praktický důvod… se blíží doba
hárání a moje starší dcera dostala neštovice a čekám,
že do týdne je dostane moje druhá dcera, proto se
snažím najít psa v co nejbližším okolím.
Uvažovala jsem, že bych krytí odložila, ale nerada
bych to odkládala jen proto, že mám nemocný děti
a nejsem schopná dojet za psem. Spíš doufám, že se
Zápisní řád ČMKU říká:
Chov jednotlivých plemen je řízen chovatelský- děti uzdraví než začne… hárat a já budu zase schopná
mi kluby. Chovat lze jen prostřednictvím cho- dojet kamkoliv.
Ale přesto bych byla ráda, kdyby šlo napsat Badyho
vatelského klubu, který je garantem za regulérnost chovu vůči ČMKU. Chovatelský klub musí na krycí list.
A nezlobte se, že pořád otravuji. Děkuji.
být ČMKU uznán.
S pozdravem…
Jsou-li kluby garantem chovu, musí však mít také
možnosti a nástroje jak chov ovlivňovat a směrovat. Jestliže si chovatel vybere silně nevhodného Paní ...,
psa, poradce mu to sdělí, a přesto s ním chovatel nemám nic proti psovi, ale i když bych Vám ráda
může nakrýt, pak je to směšné. Protože pak klub vyhověla a vím, že máte s krytím dost smůlu,
nic negarantuje, za nic neodpovídá, nic nezlepšuje, není to možné. Doporučení na partnera se stejně
nic neudržuje, ani úroveň, ani zdraví… pak je zby- jako v Německu dělá právě proto, aby se případně
nezdvojovaly důležité nedostatky. Stává se často,
tečný.
Je totiž třeba počítat s tím, že ne každý se chová že nenapíšu i zahraničního vybraného psa... prostě
zodpovědně, že ne každý bere v úvahu nedostatky přes stejné doporučení pro chov jak se říká „vlak
svého psa, ne každý je vzdělán v oboru, ne každý nejede“. To by přeci nemělo logiku a navíc je to
hlavní genetická zásada. Nemoc je jistě nepříjemný
má přehled.
faktor, ale nemůže být důvodem k povolení takové
Příklady: chovatelka u nás opakovaně žádala věci, ani bych to přeci nemohla udělat jako HPCH.
zahr. psa, který měl v doporučení, že partnerka Pokud si najdete ještě dalšího jiného psa, klidně
musí mít výborné úhlení pán. končetin. Fena nohy napište.
D. Pavlovská
strmé a tedy stejný požadavek na výborné úhlení S pozdravem
partnera, chovatelka přesto psa nekompromisně
vyžadovala. No nebyl povolen, samozřejmě, to
je snad jasné. Jak by k tomu přišli noví majitelé?
A tak zodpovědná chovatelka přešla do moravské- Výše uvedené je skutečná korespondence, ale…
ho klubu.
Na stránkách psa Andyho byl rozpoután bouřlivý
odpor proti tomu, že pes nebyl povolen. Přitom je
to jasné… ani majitelé psa neměli uvažovat o tomKonkrétní případ z korespondence HPCH:
to spojení, obě zvířata mají v bon. doporučení stejDobrý den paní Pavlovská,
nezlobte se, že opět otravuji, ale chci Vás poprosit jestli nou věc… strmý postoj pánv. končetin. Kde je tedy
by bylo možno dopsat na krycí list psa jménem Andy ta chov. zodpovědnost?
…. Předem moc děkuji.
S pozdravem …
Podotýkáme, že s majitelkou feny se nakonec vše
ujasnilo v dobrém, byl použit jiný plemeník a vše
Paní …,
pes kterého chcete má v požadavku na partnera dobře dopadlo. Proto zde neuvádíme její jméno,
stejnou věc jako Vaše fena... korektní úhlení pánev. neboť došlo ke shodě.
končetin. Tím pádem na sebe nejsou vhodní.
ZdravímD.Pavlovská
na bon. kartě. HPCH však má povinnost globálně
sledovat zásadní problémy a vývoj v chovu, vyhodnocovat výsledky jedn. chovných párů, výskyt vad
a DLE TOHO nadále ovlivňovat využívání chovných
jedinců. A v závažných případech má právo krytí
zamítnout. TO je náš dnešní řízený chov. Doufáme,
že je to nadále jasné i začátečníkům, kteří se ještě
v systému nevyznají a díky spoustě řečí kolem mají
ve všem zmatek. Zbytečně.
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Na www stránkách psa Andy Bady ...
byl uveřejněn tento článek:
7. 2. 2010 - Když jsem se byla podívat před dvěma dny
na stránkách CHS Bora z Milotiček, tak jsem docela
koukala, že v jiných zemích o krytí psů nerozhoduje
žádná poradkyně chovu. Docela mě to překvapilo, protože jsem o tom až do teď nevěděla a myslela jsem si, že
je to tak všude. O to víc mě mrzí, že u nás to tak je, už
jen proto, že jsme měli hodně zájemců o krytí s Badym,
se kterými jsme i osobně mluvili, nebo se nám ozvali
mailem nebo telefonem a pokaždé si HPCH českého
klubu našla důvod, aby Badyho zakázala, i když se
k té fence hodil a žádný důvod proto, aby nekryl nebyl.
Ve svých necelých 5 letech je stále temperamentní,
neúnavný a skoro ani nezastavitelný, aby si na chvíli lehnul a odpočíval, vždycky nás tahá na procházku
a chce si hrát a běhat. A je tady několik takových psů,
kteří jsou hezcí, ale bohužel jim není umožněno krýt
a žít život se vším všudy, a aby si majitelé chovných
fenek mohli sami vybrat, koho pro svojí fenku chtějí.
Připadá mi, že spíše rozhodují známosti a peníze
za nakrytí. I italský rozhodčí G. Perosino, který před
Zpravodaj KCHL • 2/2010

necelými třemi lety na Klubové výstavě KCHL prohlásil, že leoni, co jsou v Čechách, už ani nejsou leoni,
že už se to leonovi ani nepodobá, tak na tom asi něco
pravdy bude a myslím si, že všichni vědí proč. A prohlášení HPCH o rok později, také na Klubové výstavě
KCHL, že leoni mají být tlustí asi taky není to správné
tvrzení. Leoni mají být mohutní a ne tlustí! A to by si
měla HPCH uvědomit a také by si měla uvědomit, že
je jen poradce, což znamená, že má lidem poradit a ne
brát právo jiným psům krýt, plnohodnotně žít a vysloveně je zakazovat!
Po tom, co se nám ozvala paní od jedné krásné fenky,
že by s Badym ráda nakryla a HPCH jí opět Badyho
zakázala a řekla, že jí ho prostě nenapíše a po tom,
co jsem se dozvěděla, jak je to v jiných zemích, už mě
to nakoplo napsat pravdu, jak to s Badym doopravdy
je. Vím o tom už dlouho a chci, aby i ostatní majitelé
a chovatelé leonů věděli, jak to funguje a aby věděli,
proč třeba zrovna jejich pejsek nekryje, že to nemusí
být tím, že by se majitelům fenky nelíbil, ale proto,
že existuje někdo, kdo mu v krytí brání jinak. A že
je spousta pejsků, kteří jsou uchovnění, ale není jim
dopřáno krýt.
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Oficiální majitel psa se od stránek distancoval,
neboť je to prý záležitost jeho dcery, a odmítl předsedkyni klubu sdělit, o jaké příklady odmítnutí se
konkrétně jedná.
Pomineme různá další směšná tvrzení v daném
výtahu… Jen ty známosti a peníze za krytí… to je
dost silná káva. Co říkáte majitelé fen, podporujete snad žádosti o KL naditými obálkami? Neuráží
vás to obvinění předávání úplatků? Nebo to snad
špatně chápeme?

vu, který je občasným jevem u začínajících chovatelů.“
Je mi líto chudáků chovatelů ze zahraničních klubů, kteří v naprosto drtivé většině dosud nepochopili
a nikdy nepochopí princip řízeného chovu! Jak jen
mohou bez něho existovat! Ale jak to, že aniž by je
někdo vodil za ručičku, jsou schopni odchovat takové
odchovance, k nimž mnozí našinci neváhají jet za krytím stovky nebo třeba i tisíce kilometrů.
Díky D. B. a jejím stránkám už jsem pochopil, proč je
v KCHL praktikován řízený chov. Vy to ještě nevíte?
No, přece „pro dobro a dobrý pocit určitých majitelů
leonbergrů.“ Bravo Dominiko!

Ovšem někteří jsou nadšeni! Převzato z internetové diskuze www.leonberger.nazory.cz. Internetová
diskuze není průkazná v tom, že pisatel je skutečně No tomu snad ani sám pisatel nemůže věřit. Kdo
může posoudit, zda jsou či nejsou jinde lepší zdraosoba pod příspěvkem podepsaná.
vější, typičtější… To může posoudit jen každý klub
sám, mnohdy ani ten ne, neboť ne všude se chová
J. Lukeš - 6. 5. 2010, 0.02
V rámci celé Mezinárodní unie leonbergerů, která jen pod kluby jako u nás. Na výstavách se vidí jen
sdružuje 20 členských klubů z celého světa, je tzv. říze- část populace, za prvé, jen ti, které to baví, za druný chov praktikován pouze v KCHL. Existuje pro trvá- hé, ti, co musí jezdit, protože hodně chovají a kdo
ní na řízeném chovu nějaké opodstatnění, když leoni není vidět je „mrtvý“ a neprodá. Nejsou vidět ti,
v KCHL nejsou ani lepší, ani zdravější, ani typičtější které to nebaví a jezdí ojediněle a pak ti, co mají
zvířata slabá, netypická, s vadami. A těch jsou všunež v kterémkoliv z ostatních klubů?
Pí. Dědková s p. Pavlovským v jednom z dopisů p. B... de po světě stovky a tisíce, takový je už chov, jen
píší: „Vše svědčí o nepochopení principu řízeného cho- prostě nejsou vidět.
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Víte, jaká je základní genetická informace? Už
to HPCH kdysi psala… nejlepší je takový vrh, kde
jsou všichni potomci průměrní, bez zásadních
vad... Takže sice můžete jet tisíce km za vynikajícím psem, proč ne, ale co víte o sourozencích? Co
víte o rodičích, prarodičích? Někdo namítne… tak
si to zjistím. Za prvé, ne každý, za druhé, je to často
nemožné, neboť zmizeli neznámo kam. A za další,
tam, kde kluby neřídí aspoň něco, nemají o vrzích
prostě vůbec žádné informace.
A když to otočíme… pokud nejsou u nás ani lepší,
ani zdravější, ani typičtější, tak zároveň nejsou ani
horší než jinde že? To jim tedy řízený chov nijak
neuškodil. A i ze zahraničí je o naše štěňata zájem,
že?
My se snažíme zásadní věci alespoň sledovat, statistikovat, a je-li to nutné pro plemeno, i omezit.
To je náš řízený chov.

Ano, má ho řízený v tom rozsahu jako my, resp. my
jako Německo. Jen, při příkladné disciplinovanosti
Němců, není výběr německého plemeníka kontrolován před použitím psa jako u nás. Zahraniční
plemeník musí být schválen. Předpokládám však,
že lidé u nich respektují doporučení na partnera
a nemají s tím problémy.
Stále se totiž točíme kolem původního českého
významu řízeného chovu (ještě existoval kont-

A můžeme pokračovat...
Opět doslova převzato z internetové diskuze www.
leonberger.nazory.cz. Intern. diskuze není průkazná v tom, že pisatel je skutečně osoba pod příspěvkem podepsaná.
J. Lukeš - 5. 5. 2010, 1.39
Dále mě zaujala jiná pasáž z jiného z dopisů p. Pavlovského (je podepsán): „...Nikdy však výbor nebude tolerovat nařčení funkcionářů nebo členů klubu z nekalých
praktik bez doložení patřičnými důkazy.“ Kladu si
totiž již delší dobu otázku, zda je nekalou praktikou
ze strany HPCH tvrzení ve Zpravodaji 4/2009, str.
8, že „NĚMECKÝ KLUB MÁ ŘÍZENÝ CHOV“. Toto
nepravdivé tvrzení je možné napsat buďto úmyslně,
pak by se skutečně mohlo jednat o nekalou praktiku.
Druhou možností je ovšem naprostá neznalost poměrů
v německém klubu, a to by se spíš než o nekalou praktiku mohlo jednat o vlastní hloupost. Další otázku,
kterou si kladu, je míra kompetence výboru k posouzení této záležitosti, neboť mám jisté pochybnosti, zda
výbor, který se podle slov p. Pavlovského (v e-mailu
mně adresovaném) ztotožňuje s překladem standardu
plemene z originálního německého znění v té podobě,
v jaké je na klubových stránkách, je vůbec něco takového schopen objektivně posoudit. Není pochyb o tom,
že naprostá většina členské základny o způsobu chovu
v německém klubu (ale i dalších klubech) prakticky nic
neví a informace o tom, že se v zemi původu plemene
praktikuje rovněž jako v KCHL řízený chov, by mohla
ovlivnit členskou základnu v názoru na oprávněnost
řízeného chovu.
Zpravodaj KCHL • 2/2010

rolovaný a volný, zavedený kdysi již za Českého
svazu chovatelů) s jiným systémem. V zahraničí
naše škatulkování nemají - no dnes už ho nemáme ani v české kynologii, přesto některé kluby
chov řídí, některé neřídí. A ti co řídí, pak různými systémy. Každý má možnost si otevřít stránky dotyčných klubů a přečíst si, jak to kde dělají.
Hlavním a zásadním kladem je, když kluby vůbec
NĚCO řídí a sledují, pak mají evidenci. A mají nějaké
nástroje. Mnohokrát jsme se setkali v zahraničí
s obdivem, jak to máme u nás zařízené, se smutným pokrčením rameny, že tam a tam se také snaží,
navrhují, ale jde to ztuha něco prosadit. Zrovna nyní
probíhá značná krize ve francouzském klubu, který
byl naprosto benevolentní téměř ve všem.
KCHL... znovu opakujeme… rozhodně již řadu
let nejde cestou striktního určování psů ke krytí,
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a řízený chov tedy naplňuje odlišný význam. Je
jedno, jak se chov jmenuje, jde o náplň systému
chovu, kluby mají právo si své regule upravit tak,
jak členská základna schválí.
HPCH předala výboru návrh na úpravu odstavce č. 19 Zápisního řádu (více ve zprávě výboru).

Tím bude všem naprosto jasné, jak se chov vede
a nemusíme řešit slovíčkaření, navíc je pravdivé, že
způsobem, co byl v bodě 19 již ne.
Jdeme sice s dobou, která se odvolává na demokracii, ale jen do jisté míry. Chov (psů, koček,
koní…) je šlechtitelská práce. Měla by být, když
ne detailně, tak alespoň rámcově. Vždy by měl být
někdo, kdo chov sleduje, klady, zápory, nemoci...
protože to jednotlivec nikdy nemůže vědět. Protože ty informace prostě nemá. Pomineme to, že je
mít nechce či tají.
Neexistuje u nás ani ve světě stanice, kde by se
nevyskytovaly vady a nedostatky. Záleží na tom
jaké, do jaké míry ohrožují zdraví populace, do jaké
míry genetický přenos vad vylučujících z chovu, do
jaké míry netypické znaky, povahy.
Bohužel trend mimořádně častého zahraničního
krytí, velmi extrémní v posledních letech (před
pár lety HPCH nabádala chovatele, aby občas kryli
v zahraničí) způsobil, že máme v chovu naprosto
nezmapované a neznámé genetické informace. Ale
taková je doba, takže se s tím musíme vyrovnat,
jen se díky tomu nedá naprosto předpokládat, co
které spojení přinese, jaké nemoci se sem dostaly,
jaké znaky, kladné či záporné, plemeno zatíží či
ozdraví… Lze jen sledovat a sledovat a snažit se
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zabránit alespoň základním chybám.
To je jeden úhel pohledu, tedy nezmapovaná
populace. Druhý je naopak velmi časté využívání
některých českých plemeníků, o které chovatelé
neustále žádají. Tj. opakuje se stejná krev v krvi
desítek a snad i stovek štěňat.
Zde bychom rádi vyzdvihli přístup majitelky Š.
Dudkové, se kterou HPCH řešila velmi časté používání jejího velmi schopného plemeníka Tyrona v.
Dreiburgenland. Určitě dal spoustu krásných zvířat, ale potomků má již opravdu hodně. Po vzájemné dohodě Tyron již nebude doporučován ke krytí,
má dosti také pěkných synů a tak budou mít šanci
oni. Přístup majitelky můžeme jen opravdu chválit
jako rozumný vzhledem k chovu.
A opak: slova HPCH
Je velmi zajímavé, i když dnes dávno zbytečné,
že se občas objeví někde kritika minulosti, třeba
20 let zpět, kdy hodně kryl náš Alf v. Avalon. Je
již chudák mrtvý jedenáct let. Stokrát jsem popisovala, že v té době tu nebyl jiný zahr. pes, že ho
každý chtěl, že díky jemu vznikla řada zvířat, která
založila dnešní úspěšné stanice. Přesto občas někomu vadí…
Ale nevadí stálá produkce některých současných
stanic. Nevadí??? Ale vadí, chovu určitě. Největším
producentem štěňat je stanice Bora z Milotiček,
dnes u písmene L a p. Jaroslav Lukeš založil stanici Husarka z Milotiček zastřešenou pod moravským klubem.
Opakuji, nemluvím o exteriéru zvířat... mluvím
o množství stejné krve na českou republiku. Zvláště se to týká psů, samců. Koho mají krýt??? Jednou
se paní Šmrhová ptala, proč nekryjí psi z její stanice. Jednoduché… koho mají krýt??? Ty feny, které
tuto krev nenesou, jsou vzácné, v žádné zemi nelze
mít jednu krev všude a dostat se do patové situace.
Ono nejde jen o odchovy v těchto stanicích, dnes
už chová asi desítka dalších stanic na fenách z této
krve, zvláště v mor. klubu a tím se to znásobuje.
Takže bohužel… psi samci z této stokrát opakované
krve jsou prakticky skoro bez šance. A těžko díky
mě. A zdůrazňuji, majitelé fen o ně navíc většinou
nežádají, oni to samé prostě mít nechtějí. A tím se
nechci nijak dotknout úrovně zvířat, i když jako
každý mají své nedostatky, mluvím o opakované
krvi. Samozřejmě velkostanice jsou všude na světě,
ale ne každý stát, zvláště malý, může nadprodukci
jedné linie unést…
A ještě stále to nestačí paní Šmrhové a panu
Lukešovi, i přes neustálé odchovy neváhají obejít
Zpravodaj KCHL • 2/2010

klubové řády v počtu povolených krytí a počtvrté
nakrýt fenu Almu narozenou v roce 2002.
Ale i p. Šmrhové se podařilo, chovatelce jistě velmi zkušené, žádat o nevhodné psy, kteří neodpovídali požadavkům na partnery, opět u úhlení PK
i u masky. Úsměvně se může jevit žádost o psa,
který se nevyskytoval na stránce plemeníků něm.
klubu a paní Šmrhová psala, že pes zřejmě nemá
rebonitaci. Po mém dotazu poradci p. Mayerovi
se zjistilo, že pes je mrtvý. Lze jen konstatovat, že
nikdo z nás není neomylný.

jazykově vybaveni. HPCH s panem Jandou na toto
téma mluvila při jeho hospitaci v Českých Budějovicích. Naprosto žasnul nad výše uvedeným. Jel
tam za ČMKU a potvrdil, že na KCHL se v této věci
s ničím neobracel, žádnou podporu nežádal, neboť
si to dohodl se svými známými ve Švýcarsku, kteří mimo leony posuzují i novofundláky, na které
je p. Janda specialista. Pokud se to informátorovi
nezdá, má možnost se podepsat a klub rád zprostředkuje konfrontaci s panem Jandou. Ale jinak je
jasné, proč se nepodepíše… protože jsou to naprosté výmysly, psané jen za účelem poškozování klubu. Konečně stará písnička že?

A bohužel ještě nemůžeme skončit
Ještě se chceme zmínit o věci, která se týká HPCH
i KCHL. Internet je opravdu skvělé médium… Psát A konečně závěr
si tam může kdo chce, co chce. Zvláště anonymně. Omlouváme se členské základně za rozsáhlý, a ne
moc hezký příspěvek. Věřte, že mnohem raději
píšeme věci hezké, zajímavé, veselé a nikoli takoInformátor - 25. 12. 2009, 15.18
V listopadu organizovala Mezinárodní unie leonberg- véhle výlevy. Ale bohužel i tohle si musí členové
rů v Leonbergu seminář pro rozhodčí specialisty. Člen- přečíst, vedení klubu ani chovu není snadná věc.
ské kluby byly opakovaně vyzvány, aby pokud možno Výbor ani HPCH si nebude zakládat žádné blogy
vyčerpaly možnost delegovat 3 rozhodčí. Z důvodu a diskuze, odpovídáme členské základně, která si
„ztráty typu u plemene“, což donekonečna opakuje i pí. nás zvolila a proto musíme psát sem.
Jaký bude chov a klub dále, to je věcí členské
Pavlovská ve Zpravodaji KCHL, a nesporného vlivu
rozhodčích na chov, se jevila účast potřebnou. Sama pí. základny. Co si určí, to bude, ale potěší nás, když
Pavlovská avízovala svoji plánovanou účast ve Zpra- nad sebestřednými zájmy bude i nadále vítězit
vodaji 3/2008,str. 5: „...školení se s chutí zúčastním, rozum, vztah a cit ke zvířatům. Leonberger je skvěneboť již dnes je avízováno, že situace v plemeni se lé a krásné plemeno a mít ho není jen vítězit na
výrazně horší všude a je nutno se jí bezodkladně zabý- výstavách, není to jen produkovat, žádný chovatel
vat.“ Věrna heslu „sliby - chyby“ se sama nezůčastnila, není nadřazen vlastníkovi, který ho má pro radost,
dokonce se nepostarala o účast rozhodčích, kteří u nás jako společníka, který s ním pracuje. A aby i nadáleonbergry posuzují nejčastěji, ba dokonce odmítla le leon zůstal tím silným skvělým obrem, s klidnou
podpořit účast p.rozhodčího Jandy, který byl „objeven“ a ovladatelnou povahou, typickým molossem budíšvýcarským klubem, jenž projevil zájem, delegovat p. cím obdiv, s maximální snahou omezit zdravotní
Jandu za švýcarský klub, jejikož Švýcaři neměli vyčer- a genetické problémy, to je i nadále v rukou nás
pán počet tří rozhodčích. Jelikož i v tomto případě všech.
Přejeme vám krásné léto a uvidíme se v krásném
byla nutná podpora chovatelského klubu leonbergrů
ze země původu rozhodčího, samozřejmě člena Unie, a rozsáhlém areálu Svojanov při podzimním srazu.
tedy KCHL, a té se p. Jandovi nedostalo, zúčastnil se Škoda jen, že není nějaký svátek, aby byl sraz delší.
p. Janda za souhlasu a podpory VÝBORU UNIE v čele A zazpíváme si zase na začátek klubovou hymnu,
s p. Güllixem a pí. Treichler (předseda a místopředsed- ať mají naši kritici zase nějaké téma, souhlasíte?
kyně) semináře jako soukromá osoba. Je takový příVýbor KCHL a HPCH
stup pí. Pavlovské adekvátní jejímu neustálému upozorňování na „zhoršování situace v plemeni“?
Vše, co bylo výše uveřejněno, jsou veřejně přístupné a publikované informace či oficiální koreTakže za prvé, HPCH, naše klubová rozhodčí se spondence. Výbor i HPCH považují za nutné
neúčastnila proto, neboť program byl naprosto mimořádně objasnit a uvést na pravou míru výše
stejný, jako dvě školení předtím, kde účastna probíraná tvrzení, neboť poškozují jak práci klubu
byla. Dále pan Janda nežádal o podporu ani HPCH a jeho orgánů, tak úmyslnou manipulací navozují
(také proč), ani se neobrátil na klub, takže nikdo negativní náhled na klub jak pro členskou základnevěděl o tom, že tam jede. Je to jistě dobře, urči- nu, tak pro laickou veřejnost i případné zájemce
tě by mělo jet více rozhodčích, bohužel nebývají o štěňata.
Zpravodaj KCHL • 2/2010
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Zprávy organizační a výborové
V souvislosti s členskou schůzí KCHL, si vám dovolujeme připomenout termín, pro podání žádosti
o zařazení na kandidátku v případě, že jste se rozhodli kandidovat do některého z orgánů KCHL.
Nezapomeňte tedy, poslední termín je 14. srpen
2010. Ve své žádosti uveďte orgán KCHL, dále pak
vaše znalosti, zkušenosti a možnosti přispět k chodu klubu a rozvoji plemene.

Pozvánka na členskou schůzi

Zveme všechny členy Klubu chovatelů psů
leonbergerů na řádnou členskou schůzi, která se bude konat v sobotu 11. září 2010 při
klubovém srazu v rekreačním středisku Svojanov u Mírova.
Prezence od 8.00 hodin, začátek schůze
9.30 hod.

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

Do uzávěrky 28. května 2010 obdržel výbor písemně následující
návrhy na změny klubových normativů:
Zápisní řád.
16. Každý chovatel je povinen vést na klubovém
formuláři u feny záznamy odchovů, u krycího psa
záznamy krytí.
Změnit na: Každý chovatel je povinen si vést řádnou evidenci odchovů a krytí.
19. KCHL používá řízený chov, tj. krycí psy určuje
hlavní poradce chovu. Ten však bere maximálně
v úvahu přání chovatele, který si může partnera
vytipovat v souladu s chovatelským požadavkem
na partnera a bonitačním kódem. Spojení mezi
blízkými příbuznými je možné, používá se se souhlasem HPCH a na přání či se souhlasem chovatele.

který návrh posoudí a vydá KL. HPCH má právo
nepovolit nevhodné či nežádoucí spojení nebo
takové, kde je předpoklad ohrožení genetického
zdraví populace. Chovatel si pak může navrhnout
dalšího náhradního plemeníka. Chovatel, který
si nechce vybírat plemeníka sám, může požádat
o výběr a určení krycích psů HPCH.

43. Po prodeji štěňat je chovatel povinen předat
podepsané dodatky ke smlouvám (formulář o evidenci adres) HPCH. Pokud s evidencí své adresy
nový majitel nesouhlasí, předá chovatel k evidenci
pouze tzv. stanoviště psa, tj. jméno zvířete, ulici,
číslo popisné domu a město. Souběžně je při prodeji povinen také předat novým majitelům materiál Stanovy a normativy KCHL, které mu budou
Protože nepraktikujeme již dávno řízený chov jako při kontrole vrhy předány poradcem spolu s přitakový, tj. určování krycích psů poradcem chovu, hláškami do KCHL, zubní kartou a dodatkem ke
a navíc již formulace o systému chovu se nepouží- smlouvě.
Změna: ...domu a město. Chovatel je povinen upovají, navrhujeme následující změnu:
zornit nové majitele, že veškeré řády a normativy
KCHL se nacházejí na www.leonberger.cz. Novým
19. Krycího psa, či krycí psy si v KCHL může vybrat
majitelům, pak předá přihlášky do KCHL, zubní
chovatel a to v souladu s doporučením na partnekartu a dodatek ke smlouvě, které obdrží při konra, které je uvedeno v bon. kartě feny, a s bonitrole vrhu.
tačním kódem. Svůj návrh zašle chovatel HPCH,
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Výbor projednal e-mailovou zprávu podepsanou
jménem Jaroslav Lukeš, doručenou dne 28. 5. 2010
pod názvem Návrh změn klubových řádů KCHL pro
členskou schůzi a konstatuje, že tato zpráva nebyla
následně doložena písemně ve smyslu rozhodnutí
výboru o předkládání připomínek ke klubovým
normativům uveřejněnému ve Zpravodaji 1/2010.
Výbor se proto takto zaslanou e-mailovou zprávou
nebude nadále zabývat.
Výbor se již v minulosti zabýval podnětem majícím
vztah k činnosti výboru získaným z elektronické
komunikace. Byl však členem KCHL, který byl uveden
jako provozovatel webové stránky upozorněn, že
uveřejněný příspěvek nebyl jeho dílem a byl na web

umístěn bez jeho souhlasu. E-mailová komunikace,
není-li zabezpečena, např. elektronickým podpisem,
také neprokazuje, že odesilatelem e-mailové zprávy
je skutečně osoba pod zprávou podepsaná.
Vzhledem k tomu, že návrhy na změnu klubových
normativů patří k základním právům všech členů
KCHL, výbor vědom si své odpovědnosti za činnost
KCHL a ochranu práv řádných členů KCHL, nemůže
a ani nebude na neověřené podněty reagovat.
V opačném případě by si oprávněně vysloužil kritiku řádných členů KCHL, neboť by tak připustil
nerovnoprávné postavení členů dodržujících rozhodnutí výboru oproti členům, kteří tato rozhodnutí nedodržují.

Výborová schůze 8. 5. 2010, Konopáč
Přítomni
M. Pavlovský, Vl. Kujan, J. Synovec, M. Navrátil,
J. Krajíček, A. Velecký

Omluveni
P. Dědková, Z. Rozsypalová, P. Zelená, S. Grossman

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

Projednávané body:
1. Klubový sraz Konopáč 2010
Připomínky k podávání snídaní – projedná J. Synovec + zajistí tento areál pro jarní sraz 2011. Neustále se hledá nové rekreační středisko (důležité prava členské schůze a voleb do orgánů KCHL probíhá průběžně.
-počty dveří) - pověřen P. Konvalinka.
2. Vyhodnocení klubové výstavy 2010
Mladá Boleslav
Až klub obdrží fakturu za poháry, J. Synovec provede finanční vyhodnocení. Je třeba sjednotit systém při tvorbě katalogu, aby jednotlivé operace
pak plynně navazovaly.
3. Speciální výstava KCHL 2. 10. 2010 Horka
Areál lovecké chaty včetně haly zajištěn, jednotlivé
úkoly budou rozděleny a kontrolovány maily.
4. Klubový sraz Svojanov 10.–12. 9. 2010
středisko zajištěno, příjem přihlášek na ubytování a chovatelské akce zajistí Z. Rozsypalová. Dílčí
úkoly budou rozděleny členům výboru maily. PříZpravodaj KCHL • 2/2010

5. Zpravodaj 2/2010
Uzávěrka 28. 5. 2010. Umístit přihlášku a propozice speciální výstavy, přihlášku na ubytování a chovatelské akce pro podzimní sraz Svojanov, pozvánku na členskou schůzi 2010 Svojanov. Zveřejnit
doručené pozměňovací návrhy normativů KCHL
od členů KCHL, (doručené na adresu klubu do 28.
5. 2010) a výboru.
6. Kárné řízení
Bylo zahájeno kárné řízení proti člence KCHL
Jaroslavě Šmrhové, pro porušení řádů KCHL. Zodpovídá výbor KCHL
zapsal: A. Velecký
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Zahájení kárného řízení: Výbor zahájil kárné řízení proti paní J. Šmrhové, aktivní chovatelce v KCHL,
pro porušení bodu 25. Zápisního řádu KCHL.
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Prosba o pochopení ubytovacích kapacit
Jsme velký klub a hledání rekreačního střediska,
kam bychom se všichni vešli, je velmi obtížné.
Zatím to byla jenom dvě, a to Pařez – Blata u Jičína,
kde ceny neodpovídaly kvalitě služeb a ubytování,
a Zlaté Hory na severní Moravě u hranic s Polskem,
které jsme byli nuceni opustit po problematickém
přístupu tehdejšího vedení.
Ostatní střediska mají menší kapacitu, než je
obvykle počet hlásících se členů. Dochází k odmítání přihlášek, což nás mrzí, protože všichni by
měli mít možnost se zúčastnit, a to včetně našich
nových členů, kteří by tak měli možnost alespoň
částečně nahlédnout do klubového života.
Protože nám noví členové, kteří mají zájem se
zúčastnit chov. akcí a současně se i pobavit a seznámit, přibývají, nebude již možné akceptovat, a to
právě z důvodů nedostatku ubytovacích kapacit,
žádosti o vícenásobné ubytování. Je to např. případ, kdy člen žádá o dvě chaty či pokoje, protože
chce kromě sebe a své rodiny pozvat i příbuzné nebo známé, kteří ovšem nejsou členy klubu.
Nebudeme moci ani vycházet vstříc tam, kde členy
klubu jsou oba manželé a každý si žádá o samostatný pokoj nebo chatu. Placení čl. příspěvků nemůže
nijak vytvářet nárok na vícenásobné ubytování. Je
nás řada, kdy jsou členy oba z rodiny, to by se nakonec na sraz nedostal skoro nikdo další.
Chápeme, že srazy jsou populární a nás velmi těší
Zpravodaj KCHL • 2/2010

zájem příbuzných a známých, jenže musíme vzít
v úvahu, že zásadou vždycky bylo a musí zůstat,
aby bylo ubytováno co nejvíce klubových členů,
tedy samostatných rodin. Takže i manželé – oba
členové – budou moci nadále mít jenom jedno
ubytování. Kdo si s sebou bere děti, vnoučata atd.
mějte prosím pochopení, přespěte v jedné chatě či
pokoji.
Chceme tímto apelovat na kolegialitu a vstřícnost vůči ostatním. Na oplátku můžeme slíbit, že
budeme v těchto případech uplatňovat zásadu tzv.
last minute, to jest, pokud se někdo odhlásí nebo
ubytovací kapacita nebude z nějakého důvodu
(např. počasí) zaplněna, vyjdeme těmto žadatelům
vstříc. Klidně tedy v žádostech uveďte, že chcete
vzít někoho navíc a pokud bude volno, bude ubytován. Děkuji vám za pochopení.
Milan Pavlovský

Co nás čeká v tomto roce?
Klubový sraz
Svojanov 10.–12. září
(svod, bonitace, rebonitace)
Speciální výstava
Horka na Moravě 2. října
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Z redakční pošty

Všechny tyto články jsou otištěny
na přání pisatelů

Vzhledem k velkému rozsahu Zpravodaje 2/2010 budou pokračování seriálů „O krmení“ a „Homeopatie“
uveřejněny v dalším čísle.

Dědičná onemocnění srdce psů a koček
zaslala M. Bursová, MVDr. Petra Bartošíková, Veterinární klinika Medipet

Fyziologie kardiovaskulární soustavy
Kardiovaskulární soustavu tvoří systém propojených cév (tepny, kapiláry, žíly) v nichž cirkuluje
krev, která je rozváděna po celém těle pomocí srdce.
Krev slouží k zásobování orgánů a tkání kyslíkem
a výživnými látkami a jinými důležitými substancemi, které jsou nutné pro jejich správnou činnost.
Krev také transportuje produkty látkové přeměny,
které jsou určeny k metabolizaci v játrech anebo na
vyloučení ledvinami nebo plícemi ven z těla.
Funkce srdce jako čerpadla udržuje krev v neustálém pohybu. Objem krve u domácích savců tvoří asi 6 až 8 % hmotnosti těla. Výjimkou je kočka,
u které objem krve představuje asi 4 % hmotnosti
těla.
Stavba srdce
Srdce je dutý sval uložený v dutině hrudní v serózním vaku, který se označuje jako perikard (osrdečník). Velké tepny a žíly vystupují a vstupují do
srdce v části, kterou označujeme jako basis cordis
(srdeční báze). Opačný konec srdce se nazývá apex
cordis (srdeční hrot).
Svalová část srdce neboli myocard vytváří stěnu
jednotlivých dutin srdce. Srdeční dutiny jsou rozděleny na levou a pravou polovinu. Každá polovina
má předsíň a komoru. Pro maximální využití prostoru má každá předsíň ještě ouško, což je rozšířenina stěny předsíně.
Předsíně se plní krví z žil a komory se plní krví
z předsíní. Zpětnému toku krve zabraňují srdeční
chlopně. Chlopně mezí předsíněmi a komorami se
označují jako chlopně cípaté – v pravé části to je
valva tricuspidalis (trojcípá chlopeň), v levé části
srdce to je valva mitralis (chlopeň dvojcípá neboli
mitrální). Vzhledem k vysokému tlaku při vypuzování krve z komor se mohou cípaté chlopně vyvrátit do předsíní.Tomu zabraňují chordae tendinae
(šlašinky), které jsou upevněny na volné okraje
cípatých chlopní a na druhé straně k myokardu.
Zpravodaj KCHL • 2/2010

Zpětnému toku krve, která byla vypuzena
z komor, zabraňují chlopně umístěné v ústí tepen
vystupujících z komor valvulae semilunares (poloměsíčité chlopně).
Fyziologie srdeční práce
Krev může plnit své funkce jen tehdy, jestliže
nepřetržitě cirkuluje organismem. To zabezpečuje srdce jako velmi výkonná a nepřetržitě pracující pumpa. Čerpací činnost srdce je založena na
rytmickém střídání diastoly (relaxace) a systoly
(kontrakce) srdeční svaloviny. Sled dějů v průběhu
jedné kontrakce a relaxace srdce se označuje jako
srdeční rytmus.
Předsíně jsou plněny z dutých a plicních žil,
v důsledku čehož stoupá v předsíních tlak. Až
tento tlak převýší hodnotu tlaku v komorách,
nastává otevření cípatých chlopní a krev proudí
do ochablých komor a naplní je asi ze 70 %. Aby
plnění komor bylo úplné, následuje systola předsíní a plnění komor je dokončeno. Poté předsíně
ochabují a začínají se znovu plnit.
Mezitím dochází k systole komor. Cípaté chlopně
jsou uzavřeny, aby nedocházelo ke zpětnému toku
krve. Vlivem zvětšování objemu komor při plnění
se zvětšuje také komorový tlak, který nakonec překoná tlak ve velkých tepnách a otevřou se poloměsíčité chlopně a krev je z komor vypuzena.
Fyziologie oběhu krve
Krevní cévy, které se nachází v celém organismu,
slouží dvěma odděleným oběhovým systémům.
Plicní oběh (malý tělní oběh) slouží k průtoku krve
plícemi a k výměně plynů tzn. k okysličení krve.
Začíná v pravé předsíni, z které proudí krev do
pravé komory. Z pravé komory vystupuje truncus
pulmonaris (plicní kmen), který se dále rozvětvuje v plicní tepny a tyto přivádí krev až do plicních
kapilár. V plicích dojde k výměně plynů a okysličená krev putuje plicními žílami do levé předsíně.
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Tělní krevní oběh (velký krevní oběh) rozvádí
okysličenou krev přivedenou z plic po celém těle.
Potřebný tlak pro tuto cirkulaci vzniká při stahu
levé srdeční komory. Krev je vypuzena do aorty (srdečnice) a putuje až k jednotlivým tkáním
a orgánům. Z pánevních končetin a z kaudální
poloviny trupu se krev vrací do pravé srdeční předsíně pomocí vena cava caudalis (zadní dutá žíla),
z hlavy, hrudních končetin a kraniální části trupu
se krev vrací pomocí vena cava cranialis (přední
dutá žíla) do pravé srdeční předsíně. V břišní dutině se krev z břišních orgánů sbírá ve vena portae
(vrátnicová žíla) a po průtoku játry se rovněž zadní
dutou žílou dostává do pravé předsíně.

do pravé komory, a protože dosud nerozepjatými
plícemi je průtok krve prakticky nemožný, dostává se zkratem zvaným ductus arteriosus z plicnice
přímo do aorty.
Při porodu se při prvním nádechu plíce rozepnou
a odpor v plicním oběhu klesá, tlak v levé předsíni převýší tlak v předsíni pravé a uzavírá se foramen ovale. Současně dochází k rychlému uzávěru
ductus arteriosus.

Patentní (perzistentní) ductus arteriosus – PDA
Ductus arteriosus je cévní spojka, která ve fetálním krevním oběhu spojuje plicní tepnu a srdečnici. Tato spojka se krátce po narození uzavírá a stává
se nefunkční. V případě, že se tak nestane, vzniká
Dědičná onemocnění srdce psů
Onemocnění kardiovaskulárního aparátu postihu- perzistentní DA a výsledkem je levopravý nebo
je 10-20 % psí populace. Onemocnění srdce dělíme pravolevý srdeční zkrat. Výsledné klinické příznana vrozená a získaná. Vrozená onemocnění srdce ky selhávání srdce závisí na velikosti (průměru)
tvoří asi 5% z celkové skupiny všech onemocnění PDA.
srdce a mohou, ale nemusí být dědičná. Důkazem
dědičnosti je signifikantně vyšší počet vrozených Plemenná predispozice: Anglický špringer španěl,
srdečních anomálií u čistokrevných plemen psů bišonek , kólie, vlčí špic, kerry blue teriér, maltézský pinč, toy pudl, yorkšírský teriér, trpasličí pudl,
než u kříženců.
Většina těchto nemocí je velmi vážná a pouze šeltie, německý ovčák. Četnost výskytu je 2x až 3x
včasná diagnostika a adekvátní terapie mohou vyšší u samic než u samců.
pacientovi pomoci. V některých případech se dá
život pouze prodloužit, v jiných případech se dá Při levopravém zkratu dochází vlivem tlakového
při vhodné medikaci stav stabilizovat a v případě gradientu během systoly a diastoly k toku krve
PDA se dá srdeční vada odstranit chirurgickým z velkého krevního oběhu do malého krevního
oběhu. Nadbytečný objem, který projde přes PDA
zákrokem.
Z těchto důvodů je velmi důležité, aby chova- do plic, se opět vrací do levé komory a musí být
tel věděl, že taková onemocnění existují a jak se znovu vypumpován do tělního oběhu. Tím dochází
k přetěžování a změnám ve velikosti (hypertrofie)
mohou projevovat.
v levé komoře a síni a dochází k selhání srdce a edému plic.
Nástup těchto klinických příznaků a délka přežívání závisí na velikosti PDA. Dle velikosti (průVrozené vývojové vady vzniklé
měru) rozdělujeme PDA na 6 stupňů. V prvních
defektním uzávěrem fetálních
čtyřech stupních jsou klinické příznaky mírnějšího
cévních zkratek
charakteru a pacient se dožívá několika let, u pátéFetální krevní oběh: Krevní oběh plodu má někte- ho stupně se srdeční selhání vyvíjí během několika
ré zvláštnosti, které vychází z faktu, že plíce plodu týdnů až 6 měsíců života.
Nejvážnější je šestý stupeň, kdy PDA má průměr
v době pobytu v děloze matky jsou vyřazeny z činnosti. Krevní oběh plodu tedy není rozdělen na srovnatelný s velkou cévou, takže neexistuje žádplicní a tělní oběh, ale tělem proudí smíšená krev. ný odpor pro krev proudící z plicnice do srdečniOkysličená krev je přiváděna do těla plodu z pla- ce. Dochází tak k pravolevému zkratu, kdy z pravé
centy pupeční žílou do dolní duté žíly, kde se mísí komory proudí přes PDA neokysličená krev do vels žilní krví z dolní poloviny těla. Vzniklá směs má kého tělního oběhu.
asi 60-65 % saturaci kyslíkem a prochází z pravé
předsíně skrze foramen ovale do levé předsíně, levé Klinické příznaky: Nejčastějším klinickým příznakomory a dále do aorty. Část krve postupuje dále kem je dušnost, kašel a unavitelnost jako důsledek
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KLUBOVÁ VÝSTAVA
CLUBSCHAU / CLUB SHOW

2. 10. 2010, Horka nad Moravou
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5. 9. 2010
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levostranného srdečního selhání. Mezi další nespecifické příznaky patří apatie, nechutenství, ztráty
hmotnosti, zvracení.
Vlivem snížené perfuze periferních tkání mohou
být spojivky a sliznice bledé. Pokud se vytvoří
plicní hypertenze, můžeme pozorovat nafialovělé
zbarvení sliznic tzv. cyanózu. Při pravostranném
srdečním selhání dochází k hromadění tekutiny
v břiše a vzniká tzv.ascites.

nění PDA a přerušení komunikace mezi aortou
a plicnicí. Je-li tento zákrok úspěšně proveden, je
dlouhodobá prognóza tohoto onemocnění velmi
dobrá. Bez chirurgického zákroku je délka přežívání pacienta závislá především na stupni PDA.

Defekt síňového septa – DSS
Jedná se o komunikaci v přepážce mezi levou a pravou předsíní. Vzniká buď poruchou v embryonálDiagnostika: Zásadní význam má auskultační ním vývoji síňového septa nebo vzniká v důsledku
vyšetření pomocí fonendoskopu, kdy je dobře sly- neuzavření foramen ovale.
Krev proudí defektem z levé do pravé předsíšitelný kontinuální srdeční šelest. Charakter tohoto zvuku lze přiblížit ke zvuku parní lokomotivy. ně. Dochází k objemovému přetížení pravé síně
Pokud je ale PDA nízkého stupně, nemusí se žádný a hypertrofii pravé komory.
šelest vyvinout.
K upřesnění diagnostiky slouží EKG vyšetření, Plemenná predispozice: boxer, dobrman, samorentgenologické vyšetření dutiny hrudní a echo- jed, bobtail.
kardiografie.
Definitivně lze levopravý zkrat diagnostikovat Klinické příznaky: Klinické příznaky jsou podobjen angiografií, kdy se kontrastní látka během né jako u PDA. Malé defekty septa se však ani
diastoly aplikuje do aorty a její pohyb se sledu- v dospělosti nemusí klinicky projevovat.
je pomocí skiaskopu. Tímto způsobem se jednak
definitivně potvrdí přítomnost PDA a zároveň se Diagnostika: Hlavní auskultačním nálezem je
defekt přesně lokalizuje, což je nezbytné pro vlast- systolický šelest a rozštěp druhé ozvy srdeční. Příznaky pravostranného zvětšení srdce lze zachytit
ní operační zákrok.
Terapie: Terapie spočívá v chirurgickém odstra- na EKG a RTG srdce. Echokardiografické nálezy
Zpravodaj KCHL • 2/2010
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vyplývají z objemového přetížení pravé komory- komorou. Dochází ke stavu, kdy odpor plicního
excentrická hypertrofie pravé komory, v některých krevního řečiště je větší než odpor v oběhovém systému, a při srdeční akci proudí krev z pravé komopřípadech lze DSS sonograficky zobrazit.
ry do komory levé. tzn. neokysličená krev vracející
Terapie: U malých defektů, které nečiní klinické se z tělního oběhu nejde do plic, ale dostává se přes
potíže, se léčba neprovádí. Větší defekt, který způ- levou komoru do velkého tělního oběhu.
Hlavními klinickými příznaky je výrazná dušnost,
sobuje pravostranné srdeční selhání se řeší buď
symptomaticky, nebo chirurgickým uzavřením cyanóza, unavitelnost, někdy i nervové záchvaty.
DSS.
Diagnostika: Spočívá v EKG vyšetření, RTG vyšetření (kardiomegálie, zmenšení plicních arterií),
echokardiografie (zobrazení defektu). LaboraDefekt komorového septa – DKS
Jedná se o otvor mezi levou a pravou komorou, torním vyšetřením krve prokazujeme polycytékterý může mít za následek levopravý zkrat nebo mii (zvýšení počtu červených krvinek v periferní
pravolevý zkrat. Příčina defektu je v nedokonalém krvi).
embryonálním vývoji komorového septa.
Terapie: Se vzhledem k velmi špatné prognóze dalPlemenná predispozice: Anglický buldog, ang- šího přežívání neprovádí.
lický kokršpaněl, čau čau, anglický špringršpaněl,
novofundlandský pes, samojed, sibiřský husky.
Fallotova tetralogie-FT
Klinické příznaky: Při levopravém zkratu proudí Jedná se o onemocnění charakterizované soukrev během systoly i diastoly z levé komory do časným výskytem velkého defektu komorového
pravé. Hlavním příznakem je systolický šelest, septa, pulmonální stenózou, dextropozicí aorty
který vzniká v důsledku turbulence proudící a hypertrofií pravé komory.
Dochází tak k propojení pravé a levé předsíně,
krve. U malých defektů pacienti přežívají, aniž
by se u nich projevily známky srdečního selhání. které nevytváří proudící krvi žádný odpor. Krev se
U středně velkých defektů pacienti mívají příznaky dostává přes defekt septa z pravé komory do levé
srdečního selhání mírného nebo středního stup- a do tělního krevního oběhu se dostává neokyslině, nebo jsou v raném věku bez potíží. Ve střed- čená krev.
ním a vyšším věku dochází pak k pravostrannému
Plemenná predispozice: Aglický buldog, zlatý
srdečnímu selhání.
retrívr, sibiřský husky, toy pudl
Diagnostika: Spočívá v provedení RTG dutiny
hrudní, kde pozorujeme kardiomegálii a zvýšení Klinické příznaky: Onemocnění se projevuje
vaskularizace plic a plicní edém. Defekt lze loka- v raném věku (8 týden života). Neokysličená krev
lizovat sonografickým vyšetřením srdce. Velké v tělním oběhu způsobuje hypoxii a cyanózu i u pacidefekty se diagnostikují poměrně zřídka, protože entů v klidu. Postižená zvířata zaostávají v růstakto postižení pacienti umírají v prvních týdnech tu a vykazují příznaky dušnosti. Vlivem hypoxie
dochází ke stimulaci tvorby erytropoetinu a vzniká
života
polycytémie. Onemocnění je velmi vzácné.
Terapie: Se provádí u pacientů s příznaky srdečního selhání. Spočívá v medikamentózní terapii
standardně užívané při terapii srdeční nedostatečnosti. Definitivní řešení je uzavření defektu pomocí chirurgického zákroku.
Pravolevý zkrat je důsledkem kombinace defektu
komorového septa a onemocnění plicních cév. Celkově se toto onemocnění označuje jako Eisenmergerův komplex a psů i koček je mimořádně vzácné.
Vzniká tam kde je DKS velký a nevytváří žádný
odpor toku krve proudící mezi levou a pravou
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Poruchy vývoje srdečních chlopní
Následkem neadekvátního vývoje atriventrikulárních a semilunárních chlopní jsou obvykle stenózy
(zúžení) v místě výtoku krve.
Pulmonální stenóza- PS
Jedná se o zúžení v místě výtoku krve z pravé
komory do plicnice. Vlivem zúžení dochází ke zvýšenému odporu při systole pravé komory a tím i ke
zvýšení systolického tlaku krve. Zvýšený odpor
a tím i zvýšená námaha srdečního svalu vede
k hypertrofii pravé komory. Výrazně hypertrofovaná pravá komora pak má poměrně tuhou stěnu, což
zmenšuje schopnost dostatečného plnění komory
a klesá diastolický i systolický krevní tlak.
Patologické zúžení způsobuje turbulentní proudění krve. Vysoká rychlost a turbulentní proudění
vede k rozšíření plicnice. Postupem času dochází
také k poškození trikuspidální chlopně a vyvíjí se
pravostranné srdeční selhání.
Plemenná predispozice: Americký kokršpaněl,
beagle, anglický buldog, foxteriér, mastif, samojed,
Zajímavý pohled na téma „Psí srdce“ nabídl též prakWest Highland white teriér.
tický lékař a jeden z nejzábavnějších spisovatelů 20.
století Michail Bulgakov. Před dvaceti lety zakázaná
Klinické příznaky: Vážné klinické příznaky se pročetba! Po přečtení zjistíte, proč musel autor „zmizet“
jevují až u výraznějšího stupně stenózy. Zpočátku
jako obtížný toulavý pes.
je to jen snížená tolerance vyšší zátěže a později se
může projevit celková slabost. Postupně se vyvíjí
dění krve se laminární proud mění za překážkou
edém plic a pravostranné srdeční selhání.
v turbulentní, dochází k dilataci aorty za místem
Diagnostika: Nejvýznamnějším klinickým nále- zúžení. Vyvíjí se hypertrofiie stěny levé komory
zem je systolický šelest vířivého charakteru. EKG a sekundárně také ke zvětšení levé síně a vyvíjí se
vyšetření-může být u postiženého jedince i bez srdeční selhání.
abnormalit. RTG vyšetření-zvětšení pravé komory
a dilatace a. pulmonalis. Echokardiografie-zobra- Plemenná predispozice: Boxer, bulteriér, anglický
zení pulmonální chlopně je obtížné kvůli přiléha- buldog, zlatý retrívr, německý ovčák, rotwailer,
jící plicní tkáni, často nelze provést tak detailně samojed, novofundlandský pes
aby se určil stupeň postižení chlopně. Identifikace
doprovodných příznaků-hypertrofie pravé komo- Klinické příznaky: Jsou podobné jako při pulmonální stenóze a závisí na stupni zúžení. Nejmírnějry, regurgitace trikuspidální chlopně.
ší příznaky se projeví jen srdečním šelestem u jinak
Terapie: Medikamentózní-aplikace léčiv sloužících zdravého zvířete, u nejvyššího stupně může dojít
až k náhlým úhynům.
ke snížení tlakového gradientu
Aortální stenóza-AS
Srdeční vada spočívá ve zvýšeném odporu výtoku levé komory do srdečnice v důsledku zesílení
semilunární chlopně. Vlivem velké rychlosti prouZpravodaj KCHL • 2/2010

Diagnostika: Základní rysem je systolický vířivý
šelest. Důležité je také vyšetření femorálního pulzu, protože u vad, které se již klinicky projevují,
dochází ke zpoždění pulzové vlny.
Další vyšetření zahrnuje EKG, RTG, echokar-
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zvýšená unavitelnost) echokardiograficky včetně
dopplerovského zobrazení. Celé vyšetření se bude
opakovat za ½ až 1 rok. Velmi cenné informace se
Terapie: Závisí na stupni klinických příznaků, dají získat zjištěním přesné příčiny smrti chovných
používají se látky sloužící ke snížení tlakového gra- jedinců (pitva). Tyto údaje by se měly evidovat.
Po celorepublikové depistáži těchto srdečních vad
dientu mezi levou komorou a srdečnicí.
Častou komplikací je bakteriální endokarditida, se nastaví chovatelská opatření, která budou spočíke které dochází zachycením bakterií na turbulencí vat ve striktní selekci pozitivních jedinců z chovu.
poškozených cípech chlopně.
V českých chovech bulteriérů představuje subvalvulární aortální stenóza společně s dysplazií Dysplazie trikuspidální chlopně
mitrálníí chlopně velký problém. Jejich zvýše- Onemocnění charakterizováno vrozenou malforný výskyt je dán pravděpodobně vzrůstem míry mací cípů chlopně, šlašinek a papilárních svalů.
homozygotnosti tzn. ztrátou genetické různorodo- Důsledkem této abnormality je regurgitace chlopsti, jak v genetické výbavě jedinců, tak i snížením ně tzn., že chlopeň propouští krev z pravé komory
množství variant genu (alel) v celé populaci. Tento do pravé síně. Výsledkem složitých objemových
stav je pravděpodobně výsledkem příbuzenské ple- změn v pravé komoře a pravé síni je pravostranná
kardiomegálie. Při zvětšení pravého srdce se však
menitby.
Protože obě genetické vady jsou v současné době nemůže zvětšit chlopeň a dochází k její nedomykaneléčitelné a léčí se jen příznaky srdečního selhání, vosti, což vede k dalšímu zvětšování pravého srdce
vznikla snaha kardiologické sekce ČAVLMZ (Česká a vzniká bludný kruh, jehož výsledkem je pravoasociace veterinářů malých zvířat) zavést ozdravný stranné srdeční selhání.
program pro chov českých bulteriérů.
Principem tohoto ozdravného programu je vyšet- Plemenná predispozice: Barzoj, boxer, německý
ření každého chovného jedince ve věku 6-12 měsí- ovčák, velký pyrenejský pes, irský setr, labradorský
ců. Všichni jedinci budou vyšetřeni klinicky a v pří- retrívr, novofundlandský pes, shi-tzu, výmarský
padě patologického nálezu (šelest, slabý pulz, ohař, německá doga.
diografii (zvětšení levé komory, zesílení aortální
chlopně, dilatace vzestupné části aorty)
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Klinické příznaky: Pacient často přichází v době
kdy dochází v důsledku pravostranného srdečního
selhání k hromadění tekutiny v břiše a vzniká tzv.
ascites. Spolu s ascitem se vyvíjí také hepatomegalie (patologické zvětšení jater s poruchou jejich
funkce).
Onemocnění s plně rozvinutými klinickými příznaky se objeví většinou ve věku 2 let.
Diagnostika: Auskultačním vyšetřením hrudníku
zjistíme dmýchavý šelest v oblasti trikuspidální
chlopně. S dalším vývojem onemocnění s eprojevuje gallop rytmus (rozštěp systolické ozvy).
Rtg vyšetření dutiny hrudní zachycuje pravostrannou kardiomegálii.
Ultrasonografickým vyšetřením srdce zachytíme
dilataci pravé komory s poměrně malou komorovou dutinou. Dopplerovské průtokové zobrazení
detekuje regurgitaci průtoku krve.
Terapie: Konzervativní. Spočívá v aplikaci léčiv dle
stupně postižení srdce a stabilizaci stavu pacienta.
Dysplazie mitrální chlopně
Vzniká v důsledku abnormálně formované mitrální chlopně, která neúplně uzavírá přechod
mezi levou komorou a levou předsíní. Dochází tak
k regurgitaci krve při systole a levá a pravá předsíň
vlivem objemových změn dilatují a defekt progreduje v selhání levého srdce.
Plemenná predispozice: Rotvajler, německý
ovčák, doga, dalmatin, kavalír king charles španěl
Klinické příznaky: Hlavními klinickými příznaky
je dušnost a kašel. Někteří psi jsou velmi neklidní
a prezentují ortopnoe (postoj se široce roztaženými hrudními končetinami a nataženým krkem, při
kterém se psům lépe dýchá). Pacient se může dávit,
vykašlávat bíle nebo krvavě zbarvené hleny.
Kašel je výsledkem edému na plicích a má stupňující se tendenci.
Výše popsané levostranné srdeční selhání může
vlivem zvýšeného tlaku v plicích postihnout
i pravé srdce. Potom se projevují i příznaky pravostranného srdečního selhání v podobě ascites,
hepatomegálie, podkožních edémů. Důsledkem
generalizovaného postižení myokardu, vznikají
arytmie a dochází ke vzniku synkopy (přechodná ztráta vědomí). Neadekvátní cirkulace krve
a změny krevního tlaku poškozují i další orgánové
Zpravodaj KCHL • 2/2010

systémy, což se projevuje digestivními problémy,
inapetencí, zvracením, průjmy, slabostí, sníženou
produkcí moče, zhoršením kvality srsti, změnami
chování.
Diagnostika: Při auskultačním vyšetření srdce je
detekován holosystolický šelest v místě mitrální
chlopně. Echogardiografické vyšetření srdce zobrazuje dilataci levé síně. Velikost levé síně je srovnávaná s průměrem aorty. Poměr LA: Lo větší než 1,5
je považován za abnormální. Pomocí dopplerovské
ultrasonografie lze detekovat turbulentní proud
přes mitrální chlopeň do levé komory
Terapie: Konzervativní terapie spočívá ve zvládnutí edému plic a aplikace léčiv sloužících k posílení srdeční práce.
Nedomykavost mitrální chlopně je poměrně
častý jev u plemene KKCHŠ. Incidence výskytu
v populaci tohoto plemene je uváděna až 30%.
Protože onemocnění se většinou projeví relativně
pozdě, není možné chovné jedince testovat před
zařazením do chovu. Je proto potřeba celoživotně
chovné jedince sledovat a podle tohoto sledování
potom vyřazovat z chovu potomky postižených.
Na doporučení kardiologické sekce ČAVLMZ
(Česká asociace veterinářů malých zvířat) je nutné
provádět pravidelnou depistáž v chovech KKCHŠ
a to nejprve pravidelnou auskultací srdce, která
odhalí přítomný srdeční šelest a následně dalšími
vyšetřovacími metodami.
Nezbytné je rentgenologické vyšetření, které se
opakuje v půlročních intervalech. Velmi cenné je
také echokardiografické vyšetření včetně dopplerovského zobrazení, které umožňuje odlišení od
jiných vrozených vad srdce.
Uvedený postup je zaměřen na eradikaci vady
z chovu ne na její exaktní diagnostiku. Proto by
u každého jedince měla být provedena hlavně auskultace srdce (k vytipování postiženého jedince)
dále pak RTG hrudníku( pro zhodnocení stupně
postižení srdce a postižení plic). Důležité je vyšetření provádět opakovaně, protože podle aktuálního nálezu nelze vývoj vady předvídat.
Vrozená onemocnění myokardu
Nejčastější onemocnění myokardu neboli kardiomyopatie je u psů jednoznačně dilatační kardiomyopatie. Touto formou onemocnění jsou
postižena především velká a gigantická plemena,
ale onemocnění bylo zaznamenáno i u menších
plemen psů.
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Dilatační kardiomyopatie
Dilatační kardiomyopatie je v našich podmínkách
společně s onemocněním mitrální chlopně nejčastější diagnózou u psů se selháním srdce.
Onemocnění je výsledkem složitých subcelulárních změn (na úrovni mitochondrií, sarkomer a sarkoplazmatického retikula), které vedou k poškození a smrti rhabdomyocytů. V důsledku těchto
mechanismů dochází k abnormalitám ve funkci
srdečního svalu – především zhoršení kontraktility
myokardu. Toto postižení vede ke snížení systolické
i diastolické funkce srdce (nedostatečná cirkulace
krve v krevním oběhu). Výsledkem složitých objemových a tlakových poruch srdce jsou pak morfologické abnormality srdce (rozšíření srdečních dutin
a zeslabení srdečních stěn) a poruchy srdečního rytmu neboli arytmie (fibrilace síní, předčasné komorové komplexy, komorová tachykardie)

EKG je u psů s pokročilou formou DKM obvykle
abnormální. (změny vln a komplexů elektrokardiografické křivky, výskyt arytmií – především u dobrmanů a boxerů jsou to předčasné komorové komplexy, paroxysmální komorová tachykardie)
RTG snímky dutiny hrudní umožňují posoudit
velikost srdce a přítomnost či závažnost plicního
edému.
Ultrasonografické vyšetření srdce – dvojrozměrným vyšetřením se zachycuje dilatace komor (většinou levé), ztenčení stěny levé komory. Průtokové zobrazení umožňuje zachytit regurgitaci krve
v místě chlopní.

Diagnostika: Jelikož se klinické příznaky onemocnění objevují relativně pozdě, když už je onemocnění v pokročilém stádiu, je pro včasné odhalení
rozhodující pravidelné každoroční kardiologické
vyšetření. Základem kardiologických vyšetření je
zhodnocení síly a práce srdeční svaloviny pomocí echokardiografie. V některých případech však
předchází morfologickým změnám srdeční svaloviny změny rytmu (např. fibrilace síní), proto je
v rámci preventivních kardiologických vyšetření
žádoucí i elektrokardiografické vyšetření
Auskultačním vyšetřením lze detekovat slabý
systolický šelest na mitrální nebo trikuspidální chlopni, který se s vývojem onemocnění stává hlasitější.
Se vznikem plicního edému je spojena přítomnost
vlhkých šelestů na plicích. Palpací lze zachytit slabý,
rychlý a nepravidelný femorální pulz.

Irský vlkodav
Velmi často se objevují fibrilace síní, které předchází vznik srdečního selhání.

Speciální aspekty DKM u jednotlivých plemen

Dobrman
Onemocnění se projevuje nejčastěji ve věku 7 let
Plemenná predispozice: Americký kokršpaněl, a až v 40 % případů se manifestuje náhlým úhyboxer, dalmatin, anglický kokršpaněl, zlatý retrívr, nem zvířete. Velmi často se v souvislosti s DKM
irský vlkodlav, bobtail, svatobernardský pes , dobr- projevují poruchy rytmu. Ze všech postižených
plemen je dobrman plemeno s nejhorší prognózou
man, německá doga
z hlediska dalšího přežívání.
Průměrná doba přežití od vypuknutí klinických
Klinické příznaky: Průměrný výskyt onemocnění je zhruba ve stáří 4–8 let. Samci jsou postiženi příznaků je velmi nízká a počítá se na týdny.
2x častěji než samice. Většina vývoje onemocnění
probíhá řadu let subklinicky a postižení jedinci Boxer
vykazují klinické příznaky jen krátkou dobu před U boxerů se vyskytuje klasická DKM a také ARVC
(arytmogenní kardiomyopatie pravé komory).
vznikem srdečního selhání.
Nejběžnější klinické příznaky zahrnují intoleran- Onemocnění je způsobené degenerací myokardu.
ci zátěže, hubnutí, synkopy, abdominální distenze Srdce je makroskopicky nezměněno, ale mikrozpůsobená hromaděním tekutiny v dutině břišní, skopické změny vedou k tvorbě poruch ve vedení
vzruchu.
příznaky edému plic – kašel, dušnost.
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Německá doga
U německých dog byla prokázána vazba onemocnění na chromozom X, Riziko vzniku je největší
u samčích potomků postižených fen.
Použitá literatura: Svoboda M. a kol., Nemoci psa
a kočky, 1 díl. Brno, ČAVLMZ, 2008.
Nelson N., Couto G., Small Animal Internal Medicine. Third Edition. Mosby, 2003.
Halouzka R., Systémová veterinární patologie, 1. díl.
Brno, 1998
Další přednášky uvedeme v příštím čísle.
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Jak jsem na coursing přišla
Moje kamarádka je zapálená pejskařka a majitelka dvou amerických buldoků, která se svými pejsky dělá sportovní kynologii a téměř všechny aktivity, které jen se psy dělat jdou. Tak není divu, že jednoho dne dostala
pozvánku na coursing. Zkusila to, psům se to moc líbilo, a odtud už byl jen krůček k tomu, abych to zkusila i já.

Přiznám se, že to nebylo tak jednoduché, mě ukecat, měla jsem spoustu pochybností, co když...
A hlavně jsem měla strach, co Akimek, v téměř 8
letech. Kamarádka mi řekla „neboj, oni když nebudou chtít běžet, tak nepoběží“ a to mě vlastně
zlomilo a přihlásila jsem Akimka i Bertičku na náš
první coursing.
První květnový víkend to přišlo, byli to tréninkové běhy pod záštitou Českého psa a penzionu
Zátiší. Když jsem dorazila na místo, každý nováček
dostal střapeček a měli jsme tím pejsky nabudit.
Samozřejmě, Akimek s Bertičkou vůbec nejevili
zájem o nějaký střapec, kterým jsem jim casnovala před čumákama a asi si mysleli, jestli jsem se
nezbláznila. Udělali si pohodlí a tím pro nás veškerá příprava před prvním kolem skončila. Říkala
jsem si, nevadí startovné není tak moc, tak se jen
podíváme a půjdu domů o nic nejde. Ó jak jsem se
mýlila, když přišel na start Akimek, byl naprosto
úžasnej a i když jsem s ním vyběhla na trať, abych
mu trošku pomohla, tak byl báječnej. Moc ho to
bavilo a střapeček si v cíli chytil a hrál si s ním, měl
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to jako odměnu. Dokonce ho paní, která akci pořádala, chválila, že kdyby byl mladší, tak by byl dobrej, že mu to opravdu jde. Moje dušička zaplesala
a byla jsem na něho pyšná. A když přišla na řadu
Bertička, neměla jsem pochyb, že to oba zvládnou
a že se jim to moooc líbí. Bertička je trošku prdelka a beze mě moc běžet nechtěla, takže i s ní jsem
byla na trati. Oba to zvládli na jedničku. Ve druhém kole běželi oba spolu, takže o to větší krása
a šimrání u srdíčka a i když byli úplně poslední ze
všech zúčastněných s nejmenším počtem bodů,
tak jsme si to náramně užili a já měla tak krásnej
a skvělej pocit, je vidět jak jsou spokojení... byla
jsem šťastná a hrdá. Díky Akimku a Bertičko!
Vím, že se nemůžou rovnat rhodéským ridžbekům,
ohařům, chrtům a ani německým ovčákům, ale ty
jejich rozzářené oči a skvěle prožitý den, mě neodradí se zúčastnit dalšího, dalšího a dalšího coursingu.
Dnes máme za sebou už druhý coursing a pokud
to zdravíčko dovolí, tak určitě budou další. Díky,
Blani!
Marta Ryzí a Akimek s Bertičkou
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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,
Tvůj přítel
ale nikdy to neudělám. Pamatuj, že všechno je pro mne lehčí, když jsi u mne. 
Bonnie Zámecký chov

Oznamujeme, že v pondělí 8. března nás navždy
opustila největší kamarádka Boninka, Bonnie
Zámecký chov, ve věku 11 let a 9 měsíců. Trpěla
rakovinou vnitřních orgánů. Když jí postupující
choroba začala bránit přijímat potravu, rozhodli
jsme spolu s veterináři ukončit její trápení.
Velmi zarmoucená rodina Petříkova.

Ava Irene Azirru

Věrné srdce plné lásky a spousta radosti, tím pro
nás byla Airin. Bohužel právě její srdíčko ji zradilo a ona nás nečekaně opustila dne 24. března ve
věku 5 let a 10 měsíců.
Nikdy nezapomenou Čechurovi a kamarádka Bekinka

Eryn Lví chov
Už krásně spí, aniž to ví / můj velikej huňatej
zlatej pes / má svůj sen, báječnej sen / voňavej,
libovej, čerstvej sen...
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S lítostí v srdci oznamujeme, že dne 31. 3. 2010
odešel do psího nebe náš přítel a člen rodiny Eryn
Lví chov.
Irena, Martin a Honzík Mezerovi

Arina Sluneční třpyt
Tak už je to zase tady. Když jsem psal do zpravodaje ročník 2000 č. 2. zprávy smutné o naší
zahradnici Caty, netušil jsem, že po deseti letech
budu psát znova. 11. května v dopoledních hodinách jsem byl nucen ukončit trápení uspávací
injekcí po selhání ledvin život naší milované
Besinky. Papírově Arina Sluneční třpyt nar. 24.
4. 2000. I přes to, že nebyla chovná k vůli barvě
srsti, přinášela nám vždy jenom radost a štěstí.
Odchází do psího nebe, ale v nás zůstává. Vždy
nás uměla přivítat, motat se pod nohama a žebrat
o něco dobrého. Bude chybět i dětem ze školky,
které chodily kolem a vždy si na ni zavolaly. Vše
to velmi bolí, ale věřím, že v psím nebíčku jí bude
dobře. Nikdy nikomu neublížila, přinášela vždy
radost a štěstí. Každý jistě pochopí bolest, když
odchází pejsek a návraty domů už nejsou s přivítáním a štěkotem plným lásky. Měj se pěkně,
Besinko. Nezapomeneme.
M. Klamta
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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

Přejeme všem vystavovatelům a jejich čtyřnohým přátelům spoustu příjemných zážitků při reprezentaci
na českých i zahraničních výstavách.

Klubová výstava Mladá Boleslav, 18. 4. 2010
PSI:

V4

BASKO vom Haus Schlüter

maj.: K. Fuksová, Bc.

Třída štěňat - Welpenklasse - Puppy Class:

V

ARNY z Loučeňského podzámčí

maj.: B. Svobodová

VN1

BUCKINGHAM BOY von Bohemia Olive maj.: L. Švec

V

ABLE MAXIMUS Szafranova Sfóra

maj.: M. Duchoň

VN2

BISQUICK MAX von Bohemia Olive

maj.: I. Morávková

VD

AXIM z Podolkovic

maj.: H. Oláhová

VN3

BERRY BLUE Fiero Leone

maj.: A. Ilich

VN4

BRUCE LEE Fiero Leone

maj.: L. Křížová

Třída otevřená - offene Klasse - Open Class:

VN

DENNY z Nučických roklí

maj.: Z. Kraus

V1 CAC KV

ARTHUR od Svatého Linharta

maj.: K. Lávičková

VN

DARGO z Nučických roklí

maj.: P. Klecanda

V2, Res. CAC

BENJI z Osoblažského lesa

maj.: K. Gürtlerová

V3

ELIÁŠ MAX z Plaského údolí

maj.: M. Zimová

Třída dorostu - Jüngstenklasse - Juniors Class:

V4

JÖKULL Löwe v. Walhall

maj.: A. Pflugmacher

VN1, nejlepší dorostenec DANNY od Brdské studánky

maj.: P. Krs

V

FALCO BARON z Plaského údolí

maj.: A. Segečová

VN 2

ARTUŠ ARAGORN Akiroja

maj.: Z. Köllnerová

V

ENDY Končiny

maj.: S. Mezera

VN 3

ARAMIS Akiroja

maj.: K. Fuksová, Bc.

V

ANTHONY od Bučického mlýna

maj.: D. Brožová

VN 4

CYRIL od Líčného potoka

maj.: V. Dolejšková

V

BREADLEY ROY Happy Leon

maj.: J. Musil

VN

DALLAS od Brdské studánky

maj.: H. Eisen

V

BEN BASTIEN Severní souhvězdí

maj.: J. Čermáková, Bc.

VN

CARLOS od Líčného potoka

maj.: J. Dolejška

V

BALTAZAR ze Strakonické vyhlídky

maj.: A. Velecký

V

LEONDOMUS Gino Grandis

maj.: H. Eisen

Třída mladých - Jugendklasse - Youth Class:

V

EDGAR Lví sen

maj.: V. Samek

V1, Nejlepší mladý

GORDON FLORIAN Salve Leon

maj.: A. Velecký

V

ENJI LEON z Plaského údolí

maj.: A. Fedorovič

V2

LEONARDO vom Veldensteiner Forst

maj.: K. + T. Wolf

VD

ALEXANDER z Bechlína

maj.: E. Jakl

V3

KASPAR D. Bora z Milotiček

maj.: J. Konečná

VD

BRETT Bohemia Qwerty

maj.: J. Freslová

V4

ERNNIE Bo-Za-Pi

maj.: J. Dubský

VD

AVALON BARNABEUS Fiero Leone

maj.: D. + O. Bílkovi

V

BASTIEN od Bučického mlýna

maj.: I. Knapová

VD

ARGI ATON Bohemia Qwerty

maj.: D. Sladká

V

BARD od Bezdynky

maj.: Z. Švejda

VD

CORNELIUS od Brdské studánky

maj.: P. Kačer, MUDr.

VD

GLEN BARRYN Salve Leon

maj.: J. Slabý

VD

ENDOR APOLLO vom Holzland

maj.: H. Eisen

VD

GOOFER MERLIN Salve Leon

maj.: Z. Rozsypalová

VD

ARD Slunečný den

maj.: I. Synovcová

D

DAG z Polňáku

maj.: H. Kovářová

abs.

DENNY Najmurská cesta

maj.: H. + A. Petříkovi, Ing.

abs.

BADY od Bučického mlýna

maj.: L. Karlík

abs.

BADY RAMBO Harcovský dvůr

maj.: S. Scholze

abs.

FALCO von Schlos Rio

maj.: D. Höring

abs.

GASTON z Alfovy zahrady

maj.: H. Vlasová

Třída vítězů - Siegerklasse - Winer Class:
V1,CAC

DASTY E. Ch. Bora z Milotiček

maj.: J. Konečná

Mezitřída - Zwischenklasse - Medium Class:

V2, Res.CAC

FRAM Ch. Ensson Bohemia

maj.: S. Špičáková

V1 CAC

ELEOCHARIS Ch. Rosaceeën

maj.: S. Klippel + M. Schröeder

V3

BUGSY ROY Arcondia

maj.: O. Wolf, Ing.

V2 res.CAC

NANDO-JUNIOR Leo v. Jerichower land maj.: E. Skovjasová-Rosívalová

V4

BADY Ch. z Alfovy zahrady

maj.: J. Svobodová

V3

ITCHY od Easy Hope

V

BARD ROY Ch. Happy Leon

maj.: F. Jonáš

Zpravodaj KCHL • 2/2010

maj.: A. Hrubá
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Třída veteránů - Veteranenklasse - Veterans Class:

Třída otevřená - offene Klasse - Open Class:

V1, nejlepší veterán

CID Ich. von Treuen Löwen

maj.: P. Hrubý, Ing.

V1 CAC KV,BOB

ÁJA z Třemšínského výsluní

maj.: A. Macková

V2

BOLS Druhá šance

maj.: L. Přidálek

V2 res.CAC

HERIETT C. Bora z Milotiček

maj.: H. Novotná

V3 nejstarší veter. pes EVERYDAY NORTON Salve Leon

maj.: D. Pavlovská

V3

EASY vom Dreiburgendland

maj.: S. Klippel + M. Schröder

V4

maj.: P. Nový

V4

XENA von der Osnitz

maj.: I. Boštičková

V

ANIFE OLIVA Albron Elenia

maj.: P. Zelená, Bc.

Mimo konkurenci - Ehrenklasse - Honour class:

V

ISA od Špitálského dvora

maj.: M. Krumpolcová

V1

V

DJESSICA Čejiva

maj.: P.Šlambor

V

BRIANA Bohemia Qwerty

maj.: R. Veselý

FENY:

V

BERBERA PALOMINO Děda Praděda

maj.: Z. Rozsypalová

Třída štěňat - Welpenklasse - Puppy Class:

V

BERENICCA BABY Grand Aiveko

maj.: V. Koubalová

VN1

BEYONCÉ SALMONETTA v. Bohemia Olive maj.: M. Větrovcová, Ing.

V

AMÉLIE FORESTA z Vaňovské stráně

maj.: J. Veselý

VN2

ALEXIS TYRO Goldenleon

maj.: R.+ J. Jůzovi

V

FIONA FABRICE vom Welland

maj.: S. Klippel + M. Schröder

VN3

DORIS z Nučických roklí

maj.: D. Jeřábková

V

APOLENKA od Petrské brány

maj.: M. Králová

VN4

BLUEBERRY BRIA von Bohemia Olive

maj.: D. Válková

VD

BLACK BLOSSOM Severní souhvězdí

maj.: P. Konečná

VN

COLETTA od Skleněného dráčka

maj.: H. Horváthová

VD

ANDA ze Zámku Belvue

maj.: V. Bartáková

VN

CLEA od Skleněného dráčka

maj.: J. Landovská

VD

DELLY Assa Říčany

maj.: D. Theimerová

VN

BEA ROSE von Bohemia Olive

maj.: J. Wünschová

VD

CESSY od Lenešického rybníka

maj.: J. + L. Růžičkovi

VN

BEA COLETTA Fiero Leone

maj.: A. Hradecký + I. Benešová

VD

AIRIN Ikajava

maj.: I. Knapová

VN

BAGHIRA SHAKE Fiero Leone

maj.: J. Burýšková

VD

AURA z Třemšínského výsluní

maj.: H. Mlčochová

VD

ANN LADY von Bohemia Olive

maj.: R. Bezděkovská

Třída dorostu - Jüngstenklasse - Juniors Class:

D

AGÁTKA od Bučického mlýna

maj.: L. Drahotová

VN 1

BRIGHID von Benštejn

maj.: J. Charvátová

D

BARUNKA od Katovického jezu

maj.: Z. Kuttichová

VN 2

DEBBIE od Brdské studánky

maj.: M. Bursová, Ing.

abs.

FANNY zo Šárskych vod

maj.: M. Starovská

VN 3

BACARDI Golden Elf

maj.: H. Kozlíková

abs.

KAJA FLORECIE Zařické údolí

maj.: M. + R. Vrkoslavovi

abs.

CESSI Severní souhvězdí

maj.: I. Homa

abs.

CLARA ROSA od Brdské studánky

maj.: R. Ottová

ANGEL z Lvího ráje

ARAGORN z Mitrovické zahrady

maj.: A. Juříček

Třída mladých - Jugendklasse - Youth Class:
V 1, CAJC

CORNELIE NELL Leon Bohemia

maj.: L. Pušová

V2

CINDY BELL Leon Bohemia

maj.: J.Krch

Třída vítězů - Siegerklasse - Winer Class:

V3

KORDULKA D. Bora z Milotiček

maj.: D. Kučerová

V1 CAC

BAYLA ICh. van Diemensland

maj.: S. Klippel + M. Schröder

V4

QUIRINA vom Welland

maj.: S. Klippel + M. Schröder

V2 res.CAC

DEASY ANNIE Končiny

maj.: D. Krchová

V

CABI z Osoblažského lesa

maj.: B. Kasal, Ing.

V3

AGÁTKA z Alfovy zahrady

maj.: R. + J. Jůzovi

V

ALIGHT CANDLE vom Vietingshof

maj.: M. Sýkora

V

BELLA Arebred

maj.: J. Karlovarská

Třída veteránů - Veteranenklasse - Veterans Class:

V

EWA Bo-Za-Pi

maj.: B. Zapletalová

V, Nejstarší veteránka* BERTA, Vet Ch. Jizerský ranč

maj.: P. Konečná

V

GRACY WINONA Salve Leon

maj.: M. Šlehoferová

V1

ELZA od Špitálského dvora

maj.: B. Kasal, Ing.

V

LARIN ENYA vom Holzland

maj.: A. Pflugmacher

V2

BRITTANY Druhá šance

maj.: V. Štíbr, Bc.

VD

BETTY Golden Bohemica

maj.: O. Chrudimská

V3

ZIDAYA vom Welland

maj.: A. Pflugmacher

VD

UPOLETA Löwe von Blumengarten

maj.: M. Veselá

V4

BELA, VetCh. od Tety Zity

maj.: V. Mannová

VD

GLORIA WINTA Salve Leon

maj.: M. Krňávková

V

DEBORA Lachim

maj.: J. Landovská

abs.

FATYMA vom Zaitschelhof

maj.: Z. Tichá

absence

EMILY Salve Leon

abs.

GRACE WINDY Salve Leon

maj.: V. Smutná

Mezitřída - Zwischenklasse - Medium Class:

maj.: M. Janza
* celkově nejstarší jedinec výstavy a KCHL

Jaké výstavy nás ještě čekají?

V 1 CAC

BÁRA od Skrytého lesa

maj.: Z. Budková

V2 res.CAC

ABONY Podmoklická blata

maj.: D. Neumannová

V3

AMY z Loučeňského podzámčí

maj.: R. Rambousková

VD 4

GREIS WANNETA Salve Leon

maj.: H. + A. Petříkovi, Ing.

VD

CATALINA RUTH Arcondia

maj.: P. Pražmová

VD

AGNES Podmoklická blata

maj.: L. Dejdar

Rozhodčí: D. Pavlovská (CZ) a Mir. Václavík (CZ)

abs.

GWEN WINY Salve Leon

maj.: F. Jonáš

Uzávěrka přihlášek: 16. srpna 2010
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Speciální výstava Horka na Moravě KCHL ČR
2. 10. 2010 – SPECIAL CLUB SHOW KCHL ČR
Horka na Moravě
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Jaké výstavy nás v roce 2010 čekají?
Národní výstavy

Mezinárodní výstavy

5.–6. 6. 2010 – NVP/CAC Klatovy
rozhodčí B. Matakovič (CRO)
1. termín po uzávěrce
2. termín po uzávěrce
www.vystavaklatovy.info

19.–20. 6. 2010 – MVP/CACIB Brno
rozhodčí A. Šimáčková (CZ)
1. termín po uzávěrce
2. termín po uzávěrce
www.intercanis.cz

17.–18. 7. 2010 – NVP/CAC Ml. Boleslav
rozhodčí D. Pavlovská (CZ)
1. termín 4. 6. 2010
2. termín 18. 6. 2010
www.interdogbohemia.com

28.–29. 8. 2010 – MVP/CACIB Ml. Boleslav
rozhodčí Miroslav Václavík (CZ)
1. termín 7. 7. 2010
2. termín 23. 7. 2010
www.interdogbohemia.com

25.–26. 9. 2010 – NVP/CAC Brno
1. termín – zatím neuveden
2. termín – zatím neuveden
www.intercanis.cz

9.–10. 10. 2010 – MVP/CACIB Č. Budějovice
1. termín – zatím neuveden
2. termín – zatím neuveden
www.intercanis.cz

Důležité informace
ke speciální výstavě
Horka na Moravě!
Vážení vystavovatelé, po uplynulých zkušenostech s přijímáním přihlášek si Vás dovoluji upozornit na pár maličkostí týkající se potvrzování
přihlášek. Potvrzení přihlášek na výstavu bude
zasíláno e-mailem, případně SMS. Zde bych
poprosila všechny, abyste kontakty zejm. e-mail
psali čitelně! Do 12. 9. 2010 byste měli obdržet
POTVRZENÍ přihlášky na výstavu. Proto Vás
prosím, veďte toto datum v patrnosti, kdo do
12.9.2010 neobdrží potvrzenku, kontaktujte
pana Pavlovského telefonicky na 602 206 375.
Při minulé výstavě, která se konala v Mladé Boleslavi, mne kontaktovali lidé večer před výstavou
a dokonce i v den výstavy, že nemají potvrzení
přihlášky a také dotazy, co je potřeba mít na
výstavu. Jistě chápete, že pár hodin před výstavou již tyto záležitosti nikdo řešit nemůže. Proto
je stanoveno datum, do kterého byste měli mít
vše potvrzeno. V případě nejasností nebo problému tak vzniká prostor pro doplnění, opravu,
aby vše bylo správně zaneseno do tištěného
katalogu, diplomu a posudkového listu.

6.–7. 11. 2010 – MVP/CACIB Praha
1. termín – zatím neuveden
2. termín – zatím neuveden
www.vystavapsu.cz

Zahraničí klubové výstavy
Kompletní přehled klubových výstav naleznete
na oficiálních stránkách International Leonberger
Union www.leonbergerunion.com/calendar.htm
Evropská výstava psů
EUROPEAN DOG SHOW 2010, Celje, Slovenia
rozhodčí pro plemeno leonberger:
Ron Menaker (USA)
1. termín uzávěrky 10. 6. 2010
2. termín uzávěrky 10. 8. 2010
více na www.eurodogshow2010.si/sl/
Petra Zelená,Výstavní referent KCHL ČR

Děkuji za pochopení, Petra Zelená, výst. ref. KCHL ČR
Zpravodaj KCHL • 2/2010

[37]

Slovo výstavního referenta
V úvodním díle seriálu o vystavování bylo psáno něco málo o etice vystavovatele. Vzhledem k situacím,
které se v současné době dějí často kolem kruhů mě nedá, abych na ně nezareagovala. Vím, že se takové
věci děly a dít budou, ale proč jen přihlížet.

Zdá se mi, že hranice lidského chování a neslušnosti
se povolily, což vede k tomu, že někteří lidé odchází
z výstav s rozmanitými pocity, sraženým sebevědomím, ba dokonce znechucením a to i v případě, že
zvítězí. Ano, takové jsou reakce na chování kolem
kruhu, které poslední dobou zaznamenávám a od
lidí slyším. Stále mezi námi existují lidé, kteří svým
neslušným chováním (zda záměrně či nikoli rozebírat nebudu) rozptylují soutěžící psy a jejich maji-

Blahopřejeme!

tele uvnitř výstavního kruhu. Nevkusně komentují
vystavované psy přímo za zády majitele, posmívají
se a dokonce je i fyzicky obtěžují. Nedávná situace
na jedné z mezinárodních výstav je také alarmující, kdy vítězná fena, radující se z úspěchu sklidí
od „poražených“ majitelů psa posměch a slovní
urážku vítězné feny. Je toto nutné? To opravdu
nezbyla trocha soudnosti a slušnosti?
Rada pro lidi a jejich psy, kteří se s něčím podobným setkali a jistě asi v budoucnu setkají: neposlouchejte negativní a nepřející reakce, hrdě se
radujte z úspěchu! Vyhrál přeci váš nejlepší pes,
který má to štěstí, že je zdráv a výstavy se vůbec
mohl zúčastnit.
Rada pro ty, kteří se přeci jen cítí dotčeni úspěchem jiných – neobtěžujte svými emocemi vítěze
a další, kteří se na výstavu přišli pobavit, máte
právo zaplatit poplatek a podat protest. Ovšem
z vážných důvodů, nikoli jen proto, že vy máte jiný
názor.
Zde si dovoluji uvést výňatek z Etického desatera
úspěšného vystavovatele, převzato z www stránek
www.zdejzynadvora.cz/v_desatero.htm
Bod 5) Nediskutovat s rozhodčím
a zdržet se nemístných poznámek
Chcete-li si zachovat dekorum a výšku svého já, rozhodně s rozhodčím nediskutujte o tom, jak Vašeho
psa posoudil nebo dokonce posoudit měl (!), nevnucujte rozhodčímu původ a předchozí úspěchy Vašeho psa a už vůbec netrhejte posudky a neosočujte
rozhodčího ani jiné soupeře nemístnými nebo vulgárními poznámkami, které nejen Vás, ale i Vašeho
psa vrhnou do špatného světla do budoucna. Nikdy
nevíte, kdo z přihlížejících je rozhodčí, který Vás
bude třeba posuzovat na nějaké další výstavě.

BUGSY ROY Arcondia (maj. Otakar Wolf)
CACIB/MVP Katovice (PL) – třída šampionů
V 4 - rozhodčí Beare, Andrew (IRL)
CACIB/MVP Dresden (D) – třída šampionů
V1, CAC, CACIB – rozh. Knappe, Gerhard (D)

Bod 6) Chovejte se korektně
Vždy a za každé situace. Ať už Váš pejsek vyhrál,
nepošklebujte se poraženým; anebo byl poražen,
neútočte slovně (už vůbec ne fyzicky!) na vítěze!
Z kruhu odcházejte pokorně a nenechte na sobě
znát emoce. Výstava je soutěž, hra, napětí a také
kousek štěstí!
Petra Zelená, výstavní referent KCHL ČR
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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:
Mgr. Petra Dědková, Ke Hrádku 5,
148 00 Praha 4 - Kunratice
e-mail: petra.dedkova1@seznam.cz
petra.dedkova@gmail.com
Zástupce pro Moravu:
Zuzana Rozsypalová, Býkov 51, 794 01
Býkov-Láryšov, Tel.: 554 620 755 (dopo),
728 854 322 (odpoledne)
e-mail: richenza.zr@email.cz
Místopředseda:
Milan Pavlovský, Ke Hrádku 5
148 00 Praha 4 – Kunratice
Tel.: 271 911 207,
e-mail: silverb@promail.cz
Jednatel a správce www stránek:
Vladimír Kujan, Bělidlo 333,
463 03 Stráž n. Nisou, Tel.: 602 147 654
e-mail: kujan@leonberger.cz
Pokladník:
Jiří Synovec, Otradovice 66,
294 74 Předměřice n. Jizerou
Tel.: 326 921 324, 608 889 164,
e-mail: synovcovi@beruna.cz
Výstavní referent:
Bc. Petra Zelená, U Remízku 187,
251 62 Tehovec, Tel.: 608 112 552,
e-mail: oliva@leoni.cz
Propagační referent:
Martin Navrátil, Na Moklině 132,
251 62 Louňovice, Tel.: 602 252 922,
e-mail: litarvan@post.cz
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Ostatní členové výboru:
Stanislav Grossman, Hořiněves 137, 503
06, Tel.: 608 820 907
e-mail: stanislav@grossman.cz
Jaroslav Krajíček, Pikartská 16,
710 00 Slezská Ostrava,
Tel.: 604 137 934,
e-mail: hakunamatata@volny.cz
Alois Velecký, Chodov 192,
345 33 p. Trhanov, Tel.: 607 977 132
e-mail: daxet@centrum.cz
Kontrolní komise:
Předseda:
JUDr. Jiřina Skalská, Opletalova 305,
403 31 Ústí nad Labem,
Tel.: 606 858 340,
e-mail: mrs.jms@post.cz
Členové komise:
Pavel Konvalinka, 267 54 Praskolesy 214
Tel.: 603 486 869
Antonín Zdvihal, Horní Chlum 678,
405 02 Děčín 26, Tel.: 602 823 620,
e-mail: antonin.zdvihal@seznam.cz
Hlavní poradce chovu:
Daniela Pavlovská, Ke Hrádku 5,
148 00 Praha 4-Kunratice,
Tel./fax: 271 911 207, 728 987 043
e-mail: salveleon@volny.cz
Regionální poradci:
Zuzana Rozsypalová, Býkov 51, 794 01
Býkov-Láryšov, Tel.: 554 620 755 (dopo),
728 854 322 (odpoledne)
e-mail: richenza.zr@email.cz
MUDr. Petr Vrbecký, Kotojedy 45,
767 01 Kroměříž,
Tel.: 573 335 701, 602 787 661,
e-mail: petrvrbecky@seznam.cz
Jindra Urlichová, V hruštičkách 534,
551 01 Jaroměř, Tel. 773 992 930,
e-mail: antea.leoni.j@seznam.cz
Petra Konečná, Erbenova 124/3,
460 08 Liberec 8, Tel. 606 209 184
e-mail: petradruhasance@seznam.cz

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

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

Po obdržení platby vám bude 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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Sraz KCHL ve Svojanově u Mírova
10.–12. září 2010
Na tomto podzimním srazu bude svolána členská schůze
Mezi Moravskou Třebovou (asi 10 km) a Mohelnicí
(asi 15 km), v klidném prostředí údolí říčky Mírovky, se nachází rekreační oblast Svojanov, kam Vás
opět letos zveme na podzimní klubové setkání.
Pozor, Svojanov je v oblasti 3x – jedete na Svojanov
u Mírova.

Přihlášky na ubytování i chovatelské akce zasílejte na adresu:
Zuzana Rozsypalová, Býkov 51
794 01 Býkov-Láryšov.
mail: richenza.zr@email.cz
tel.: 554 620 755 jen dopoledne
728 854 322 jen odp., večer
Přihlášky, prosím, neposílejte doporučeně.

PROGRAM SRAZU
pátek
příjezd, ubytování, oběd, večeře, volná zábava
SOBOTA
7.30–8.00 snídaně,
8.00–9.30 prezence na členskou schůzi,
		
veter. přejímka psů
9.30
členská schůze
		
Po ukončení členské schůze - oběd
		
odpoledne přehlídka miminek,
		
svod mladých, rebonitace
		
zároveň proběhnou soutěže pro děti
18.00–19.30 v ečeře, dále volná zábava,
hudba - Country kapela - tanec

Přihláška na chovatelskou akci nebude přijata
bez přiloženého ústřižku o zaplacení na účet NEDĚLE
klubu s určeným VS (viz vzor složenky ve Zpra- 9.30–10.00 přejímka na bonitaci
vodaji) a pes nebude předveden! (svod ml. 100 12.00–13.30 oběd, úklid, odjezd
Kč, rebonitace 200 Kč, bonitace 500 Kč)
Uzávěrka přihlášek: 16. SRPNA 2010
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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 Rozsypalové.
Bez dostatečné omluvy propadá jistina ve prospěch
klubové pokladny.

Jídelníček
PÁTEK
oběd: hovězí polévka s nudlemi
vídeňský guláš, cibule, knedlík
večeře: vepřová pečeně na houbách s rýží
SOBOTA
snídaně: m
 áslo, džem, jogurt, paštika,
pečivo 3 ks, čaj
oběd: čočková polévka
smaž. kuřecí řízek, brambory, zený salát
večeře: vepřová kýta po selsku, zelí, knedlík

„Žlutý“ a „zelený“ pavilon
2, 4, 5lůžkové pokoje
buňka se sociálním zařízením pro 2 až 3 pokoje

210 Kč lůžko/noc NEDĚLE
snídaně: máslo, med, párek, pečivo 3 ks, čaj
Hotel Mírovka (přízemí, 1. patro)
oběd: česneková polévka s osmaženým chlebem
2, 3, 4, 5lůžkové pokoje, se soc. zař. 280 Kč lůž./n
přírodní vepřový řízek, opékané brambory,
některé bez sociálního zařízení 
250 Kč lůž./n
obloha

Hotel Svojanov (1., 2. patro, podkroví)
2, 3lůžkové pokoje s umyvadlem - v 1. a 2. patře
4 a 6lůžkové pokoje s umyvadlem - v podkroví
NEZBYTNÉ DOKLADY
sociální zařízení na patře
250 Kč lůžko/noc
Pro každého psa nutno vzít s sebou očkovací průPenzion Jana – až při naplnění ostatní kapacity
kaz nebo pas s platným očkováním ne starším jedpokoje jsou 2, 3, 4, 5lůžkové
250 Kč lůžko/noc noho roku a mladším jednoho měsíce.
buňky se sociálním zařízením pro 4 a 5 pokojů
K bonitaci je nutné mít v PP potvrzenou účast na
Pokoje jsou průchozí - vhodné tedy pro spřátelené svodu mladých, na klubové, národní nebo mezinárodiny a psy!
rodní výstavě ve třídách dospělých (mezitřída, otevřená, vítězů a pracovní) s hodnocením minimálně
Chatový tábor (4lůžkové chatky)
VD, a vyhodnocení DKK. Z výstavy je akceptován
10 chatek s elektrickou energií (světlo, zásuvka)
i předložený posudek místo zápisu v PP.

- s lůžkovinou 360 Kč chata/noc
- s vlastním spacákem 260 Kč chata/noc
35 chatek BEZ elektrické energie (NENÍ světlo)
NEZAPOMEŇTE
- s lůžkovinou 320 Kč chata/noc
- s vlastním spacákem 220 Kč chata/noc a že je nutné po našich psech uklízet! Doporučujeme venčit psy mimo areál. Za případné škody
Místo pro karavany a stany
na zdraví či majetku způsobené zvířetem nese
elektrickou přípojku je nutné předem objednat,
jeho majitel ze zákona plnou odpovědnost.
uveďte na přihlášce
elektřina 25 Kč za noc
a Všichni majitelé psů jsou povinni v celém průběhu setkání dodržovat Řád ochrany zvířat při
veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovaSTRAVOVÁNÍ
telů psů lenbergerů ČR a řídit se jeho dílčími
ustanoveními.
Samoobslužná jídelna tábora – jednotné menu:
snídaně 50 Kč, oběd 80 Kč, večeře 70 Kč
na stravenky předem zakoupené
Restaurace - minutky, hotovky (upozorňujeme,
že restaurace má malou kapacitu a čekat na jídlo
ve špičce můžete i více než hodinu)
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