Vážení členové,
léto je před námi a věříme, že si ho skvěle užijete. My
už myslíme ale na podzim a zařizujeme klubový sraz.
Pojedeme zase na nové místo a doufáme, že i tam se
nám bude všem líbit. Po členské jarní schůzi je několik
novinek. Za prvé skončil s funkcí i se správou klubových stránek z osobních důvodů pan V. Kujan, a tímto
mu děkujeme za dlouholetou práci a přejeme hodně
štěstí.
Změny ve funkcích najdete tedy opět na zadních
stránkách Zpravodaje.
Za druhé budeme trochu modernizovat klubové
stránky a postupně převlékat do nového kabátku, uvidíte sami, zda se vám budou líbit. Pokud máte nějaké
představy a návrhy, co by se mohlo na stránkách klubu
ještě doplnit, změnit… pište. Respektujte, prosím, po
nějakou dobu nefunkčnost některých pasáží.
Přejeme vám všem krásné slunečné léto plné zážitků
a nashledanou na podzim
výbor KCHL

Změny adres

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 paní Krajíčkové,
která je uvedena na stránce Zpravodaje, příspěvky psané v elektronické podobě na adresu pana Milaty.
Prosíme všechny, kteří posílají fotografie
a chtějí je vrátit zpět, přiložte správně ofrankovanou obálku. Jinak zůstanou v redakci.
Za příspěvky zařazované do Zpravodaje, které
nemají charakter inzerátu se neplatí. Proto prosím nezasílejte peníze na adresu redakce.
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Prosím, nezapomínejte hlásit jednateli klubu
změny adres, telefonních čísel a e-mailů.
Předejdete tím zbytečným nedorozuměním,
kdy vám nepřijde zpravodaj, nebo se vám nedá
dovolat, nebo vám napíšeme e-mail a myslíme
si, že vám došel, a vy nic nedostanete.
Řada členů nemá u svých chovných zvířat
vůbec fotografie, nebo velmi nekvalitní,
což samozřejmě výrazně snižuje zájem
o jejich psy.

Zasílání fotografií pro použití

ve Zpravodaji, kalendáři nebo další účely
Kdo chcete zaslat foto pro výše uvedené, musí
být skutečně VELMI kvalitní. Po pečlivém výběru je zasílejte (2–3 kusy) na e-mail: mkopping@
gmail.com, delší rozměr aspoň 3000 pixelů (fotka z 8megového fotoaparátu) nebo větší, s kvalitní komprimací jpg – obraz nesmí kostičkovat.
Fotka musí být vždy ostrá (motiv psa) a nesmí v ní být
velké vypálené plochy od světla či naopak půlka fotky
tmavá (černá). Příklad jak fotka NEMÁ vypadat najdete na klubových stránkách v sekci Novinky. Prosíme,
neposílejte jeden opakující se motiv vícekrát, vyberte
pouze jeden či dva snímky, které se vám zdají nejlepší.
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Leonberger a chov
Odevzdané potvr-

zené krycí listy
P. Krumpolec
F: Isa od Špitálského Dvora
P: Arthur od Svatého Linharta
P. Prox
F: Cayrra Severní souhvězdí
P: Gerry Carsten Salve Leon
P. Scavinová
F: Bell Victoria Arcondia
P: Larendo Zolo
vom Loewengarten

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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P. Jeřábková
F: Doris z Nučických Rolí
P: Gordon Florian
Salve Leon
P. Krch
F: Cindy Bell Leon
Bohemia
P: Gordon Florian
Salve Leon

Vrhy v jednot.
chovatelských

stanicích

P. Bezděkovská
chov. st. Od Kostela Svatého Gabriela
Vrh B, 3 (8)
M: Ann Lady von Bohemia Olive,
O: Bergan Bohemia Qwerty
P. Dudková
chov. st. Bohemia Qwerty
Vrh E, 2 (2)
M: Ayron Bohemia Qwerty
O: Kwenobe Balfen Aplin
P. Jonáš
chov. st. Aurus Leon
Vrh A, 4 (4)
M: Gwen Winny Salve Leon
O: Bard Roy Happy Leon
První číslo je počet odchovaných štěňat,
v závorce počet narozených štěňat
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Pár odstavců k výživě psů

Všem příznivcům „klasického krmení“ bych ráda
doporučila knihy SYROVÁ STRAVA BARF (vydalo nakladatelství Grada Publishing, a.s.) a novou,
velmi přehlednou knihu BARF (nakladatelství Plot
- 2011), kde jsou pěkným a srozumitelným způsobem sestaveny recepty a jídelníčky pro štěňata,
batolata, mladý, seniory i diety.
Knihy jsou určeny pro majitele psů, kteří nechtějí
své miláčky krmit pouze granulovaným nebo konzervovaným krmivem, majitelům, kteří chtějí své
psy krmit přirozeněji, navíc, jak již ukázaly dlouholeté výzkumy, daleko zdravěji!
A co je to vlastně BARF? Poslední dobou často
používané slovo, zkratka, která se dá přeložit mnoha způsoby - BORN AGAIN RAW FEEDERS (znovuzrozen krmit syrově), BONES AND RAW FOOD
(kosti a syrová potrava). Způsob, jakým přistupujeme k výživě našeho psa.
Cituji z knihy Syrová strava Barf: „Nechceme
tvrdit, že bychom měli obecně upustit od krmení
hotovým krmivem, od léku, prostředkům proti parazitům, ale měli bychom si být více vědomi zodpovědnosti vůči svému zvířecímu kamarádovi a alespoň jednou se důkladně zamyslet nad otázkami
týkajícími se výživy i zdraví. Pokud se rozhodneme
krmit domácí stravou, budeme mít přesný přehled,
čím psa vlastně krmíme - na rozdíl od průmyslově vyráběných produktů, kde si nejsme jisti, zda
nás etikety správně informují o látkách, které jsou
v krmivech obsaženy.
Ne každý pohodlný zvyk, ne po léta přejímaný
názor a už vůbec ne tradiční výroky takzvaných exZpravodaj KCHL • 2/2012

pertů na výživu, které nám věčně znějí v hlavách,
jsou zárukou pravdivosti a zachováni zdraví našich
psů‘‘.
Cituji z knihy Barf (napsala K. Novosádová): „To,
že u psa, který byl a stále je masožravec, nebude
denní chroupání ,umělých‘ sucharů asi úplně přirozené, musí být jasné každému.
A proč tedy úzký, ale stále větší okruh chovatelů
a majitelů psů přechází na krmení syrovým masem, Barf, místo pohodlného odsypání granulí?
Protože pochopili, že chemie do psího jídelníčku
nepatří, a že jenom dobře a hlavně pestře krmený
pes může být zdravý pes. Jednostranná, uměle vyrobená strava, je přirozenému vzoru velmi vzdálená. Jakýkoliv organismus potřebuje stovky, spíše
tisíce let, aby se přeorientoval na totální změnu
stravy‘‘.
A já s tím naprosto souhlasím! Lituji zvířata,
která jsou krmena pouze „granulkami“, a to nedej
bože ještě takovými, co koupíte v supermarketech,
pytel tak za 150 až 300 Kč.

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.
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Jestliže stojí kilogram takového krmení např.
20 Kč, zákonitě to přece nemůže být kvalitní natož aby v tom bylo vše, co pes potřebuje ke svému
životu. Máte dojem, že zde bude nějaké maso, vitamíny a minerálie? Také stále kolem Vás slyšíte,
jak jsou granule výhodné a to nejlepší, co zvířeti
můžete dát??? Žádný živý tvor, ať už člověk nebo
zvíře nežije podle normy a vyvážená krmná dávka,
jak uvádějí výrobci a prodejci průmyslových krmiv
opravdu NEEXISTUJE.
Názory na výhodnost krmení pouze „sušených
granulí“ jsou pro mě zavádějící a opravdu (i když
se roky opakuji) nepřijatelné. Na světě jsou tisíce
druhů potravin a každá z nich obsahuje „něco“, co
organismus potřebuje. Jedna potravina je bohatá
na tuky, druhá na cukry, jiná na tuky, vlákninu,
vitamíny atd., atd. Jednostranná strava, byť značková, kvalitní a snad i také drahá, PŘEDSTAVUJE
naprosto STEJNÉ NEBEZPEČÍ jako strava nedostatečná mizerná.
Den zaměstnaného hlídacího, služebního, loveckého nebo sportovně založeného psa je velmi náročný a tak i výdej energie je značný. Pes je šelma
psovitá a jako takovou je třeba ho krmit.
Pouze dobře krmený pes je veselý, bystrý, učenlivý a tělesně zdravé zvíře dokáže plně rozvinout
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všechny své úžasné vlohy. Málokdo se zamyslí
nad tím, jak z jednostranné výživy mají psi snížený imunitní systém - díky dlouhodobému deficitu
vitamínů a minerálií, také mají kožní a psychické
problémy (alergie, lysivost, ekzémy). Odkud má
pes „brát“ vitamíny a minerálie a energii, když dostává pouze např. 40 deka přesně odvážených granulí, možná i trochu masa z konzervy, aby mu lépe
chutnalo... ? Víte, že psi můžou z této granulované
monotónní stravy trpět nervovými a psychickými
záchvaty, záchvaty, které si třeba ani majitel nedá
do souvislosti s obrovským nedostatkem - deficitem vitaminů. Jestliže jsou granule tak naprosto
dostačující k výživě, jak je nám to už roky předhazováno - proč je tak neuvěřitelně nemocných psů
a přeplněné ordinace veterinárních lékařů?
Konečně se mluví a diskutuje o Barfu nebo
o kombinovaném krmení jako takovém a myšlení
lidí vrací zpět do doby, kdy přirozené krmení bylo
denním základem výživy.
Vždy máme na paměti:
- aby krmení bylo pro psiska zajímavé,
- bylo pestré svým obsahem,
- aby odpovídalo věku, momentální kondici psů,
ročnímu období,
- a aby jim to také chutnalo.
Zpravodaj KCHL • 2/2012

A proč krmím kombinovaně s masem? Naprosto jednoduchá odpověď... protože chci vědět, co
dostanou do misek! Také proto, že nezapomínám, že pes je nejstarším masožravým savcem,
kterého si člověk „ochočil“ (před 15 000 lety jako
poddruh vlka). Fakt, propagovaný nejvíce veterináři, že „pouze sáhnu do pytle“ s granulemi
A NIC JINÉHO, je pro mne celé roky naprosto
nepřijatelný a neslučitelný s mou láskou ke psům.
Rozhodnutí a zodpovědnost, čím a jak krmit našeho psa, je ale opravdu jen a jen na každém z nás.
Mě však za ty roky nikdo na světě nepřesvědčil

o tzv. „vynikajícím a úplném složení granulek“.
Věta paní I. Sehnerové v její knize „Jak krmit psy
aneb Vraž do toho osm kostí“: My rozhodujeme
o jeho jídelníčku, a tudíž jsme strůjci jeho zdraví
a prosperity... Náš vztah je odrazem obsahu jeho
misky‘‘... je pro mě po celé roky životním mottem
ve výživě psů.
„Držme se při výchově a tak i výživě psů rozumných a logických zásad hodných myšlení zdravě
uvažujícího člověka, zacházejme se zvířaty s velkou láskou a důsledností.“
Petra Konečná, hlavní poradce chovu

Polyneuropatie
Co je nového s LPN? Snad se dá i říci že naštěstí nic.
Žádné další testy ještě nejsou. Povinné LPN má Německo, Švýcarsko, Rakousko, s možností výjimky,
a Česká republika. Ale situace se stále mění a stále
více zemí chce přistoupit k povinným testům. My
už jsme se dostali i kousek dál. Čl. schůze v Plasech,
kde byl členům dán velký prostor k diskuzi, názorům, úvahám rozhodla... a to opravdu jednomyslně,
nezazněl jediný jiný názor, že se na pozitivních jedincích, přenašečích, nebude chovat. Naše situace
je výrazně snazší, než v jiných zemích. V současné
době v chovných jedincích jsme měli jen dva přenašeče, a i když je jich samozřejmě v populaci více, rozhodně to neohrozí žádnou variabilitu v chovu. To je
prostě technicky nemožné.
I když chápu, že to některé majitele může mrzet,
musí se na to podívat i opačně. Je to nemoc… sice je
tu dlouho, ani se o ní nevědělo, ale rozšířila se natolik, že se začala rodit nemocná zvířata. A to již ukazuje, jak moc je plemeno zamořeno. Sice to nebylo
u nás, ale při možnosti dovozů i krytí v zahraničí, je
to jen otázka času. I současní přenašeči zde jsou prakticky všichni dovezeni ze zahraničí. A občas je možno
z databází vystopovat i dávné předky, kteří to nesli.
Takže jsme na tom lépe. U nás nebudeme tuto
nemoc, ani genetickou vlohu, dále šířit. A mnozí
to vnímají také jako spravedlivé, proto testy LPN
jsou, když pes nemá výšku, váhu, zub nebo horší
DKK… také nejde do chovu. Koupě psa nikdy neznamená automaticky chovnost… to je ten nadstandard, to prosté chovatelské štěstí, náhoda.
Ještě výtah z názoru odborníka z kliniky Jaggy
(MVDr. Aleš Tomek, DECVN, specializovaný veterinární lékař - neurolog)
„Za prvé jsem medicínského vzdělání, tedy vše
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co se dá léčit nebo eliminovat, mi etika říká, eliminuj. Když se podívám na dosud nízký počet
jedinců D/N ve srovnání se zdravými jedinci, tak
mi čistá logika nebo selský rozum říká, eliminuj
tyto přenašeče, dokud to jde, dokud to nebude pro
chov těchto nádherných zvířat likvidující. Nemoc
vznikla mutací genetické informace, zdá se, že její
dědičnost je jednoduchá, nemůže za ní skupina
genů nebo se na onemocnění nepodílí vnější faktory prostředí, tak jak to bohužel často bývá u jiných
chorob, viz třeba DKK, epilepsie, apod.“
A teď si představte, že jednoho krásného dne
u jednoho přenašeče onen gen zmutuje ještě jednou a náhle budou jeho potomci, zplození s čistým
jedincem, dávat také nemocná zvířata… Možná,
co by za to chovatelé v minulosti dali, když by onu
dysplazii mohli jednoduše eliminovat.
Uvidíme, co bude ve vývoji LPN dále. Jen apeluji na chovatele a nové majitele, pokud si dovážíte
nebo kryjete venku, neriskujte a vyžadujte test.
Mnozí chovatelé testy mají, i když nejsou v zemi
povinné. Kdo je zodpovědný, přistupuje k tomu
čelem. O to více se můžeme podivovat nad tím,
že někteří naši chovatelé výsledky testů tají. Jako,
že jim se to stát nemůže? Jejich pes, nebo odchov,
nemůže mít vadu? Je to trapné a nezodpovědné.
Vždyť je spousta dalších aktivit, kde se pes může
uplatnit, nejen chov.
Nakonec poděkování těm, kdo byli na čl. schůzi
a zamysleli se nad touto problematikou. Samozřejmě LPN není to jediné, co si zasluhuje pozornost.
Ale i tak jsem ráda, že máme rozumné členy, které
leoni opravdu zajímají. A pro většinu je to především kamarád a naprosto skvělý pes!
D. Pavlovská
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Zprávy organizační a výborové
Výborová schůze 4. května 2012
Přítomni
Dědková, Pavlovský, Petřík, Benešová, Velecký,
Šlehoferová, Kujan, Krajíček
Omluveni
Rozsypalová, Gregor, Navrátil
Přizváni
Konečná, Pavlovská, Velecká

4. Oslava 25. výročí založení KCHL v roce
2013: Novému výboru KCHL bude navržena masivní propagace plemene leonberger v roce 2013
a velká upoutávka na KV v Mladé Boleslavi 2013
s obsazením zahraničními rozhodčími. Odpovídá:
Pavlovská

5. Podzimní klubové setkání KCHL v Rožnově p Radhoštěm: M. Krajíčková představila areál
a výsledek jednání s vedením rekreačního střediska. Novému výboru bude předán dosavadní stav
Projednávané body
1. Příprava členské schůze: Výbor doladil pří- zajištění příprav. Odpovídá: Dědková/Krajíčková
pravy členské schůze a určil odpovědnosti přítom7. Zrušit pokladnu č.2 Z. Rozsypalové a přených členů výboru.
sunout pokladnu č.2 do klubového obchůdku M.
2. Speciální výstava Kunratice: KCHL zabezpe- Šlehoferové.
čí personál v kruhu. Odpovídá: Pavlovský
8. Zajistit dárek pro členy KCHL k 25. výročí za3. Vyhodnocení Klubové výstavy v Mladé Bo- ložení klubu.
leslavi: Výstava se po organizační stránce vydařiZapsala: P. Dědková
la, výkon rozhodčích hodnocen vesměs kladně.

Výborová schůze 6. května 2012
Přítomni
Dědková, Pavlovský, Petřík, Benešová, Velecký,
Šlehoferová, Wolfová, Sýkora
Omluveni
Rozsypalová, Navrátil, Jonáš
Přizváni
Konečná, Pavlovská, Velecká

Jednatel KCHL – Zuzana Rozsypalová
Hospodář (pokladník) – Aleš Petřík
Funkci výstavního referenta převzala paní Ivana
Benešová, propagačním referentem se stal p. Sýkora, paní Wolfová bude pověřována zvláštními úkoly, stejně tak jako pan F. Jonáš a pan M. Navrátil.
Klubový obchůdek zůstává v odpovědnosti paní M.
Šlehoferová, technické zabezpečení pak ve správě
pana A. Veleckého.

Projednávané body

2. Nové klubové www-stránky: Výbor odsouhlasil nový design klubových stránek, které v ote1. Volby funkcionářů výboru: Členové výboru vřené soutěži předložil pan J. Rozsypal. Po konzultaci s V. Kujanem bude definován rozsah prací
KCHL zvolili následující funkcionáře výboru:
zadaných p. Rozsypalovi. Termín zprovoznění noPředseda KCHL - Mgr. Petra Dědková
vých stránek: 1. 1. 2013 Odpovídá: P. Dědková
Místopředseda KCHL – Milan Pavlovský
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3. Žádost o přijetí za členy KCHL
Výbor jednohlasně zamítl žádost o přijetí paní Smejkalové a pana Setničky za členy KCHL. O tomto budou písemně vyrozuměni. Odpovídá: P. Dědková
4. Aktualizace kontaktů členů KCHL
Zapracování aktuálních dat do seznamu členů
KCHL, získané u prezence na členské schůzi KCHL
Odpovídá: Wolfová

Zpravodaj KCHL • 2/2012

5. Umístění aktualizovaných normativů KCHL
a kontaktů na www-stránkách
Normativy: do 31. 5. 2012, odpovídá: Pavlovský
Kontakty: ihned, odpovídá: Dědková
Zapsala: P. Dědková
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Výsledek hospodaření za rok 2010 BYL +62 324 Kč
výdaje 2010
poháry
váha na štěňata
čtečky
scener
ostatní materiál
obchůdek
cestovné vrhy
cestovné ostatní
poštovné zpravodaje
poštovné ostatní
rozhodčí
tisk zpravodajů
tisk ostatní
IULH
ČMKJ
ostatní
poplatky banka
celkem

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

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

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

výsledek

62 324

Výsledek hospodaření za rok 2011 je +49 407 Kč
výdaje 2011
poháry
tiskárna
ostatní materiál
obchůdek
cestovné
poštovné zpravodaje
poštovné ostatní
rozhodčí
tisk zpravodajů
paušál
IULH
ČMKJ
Ostatní
poplatky banka
celkem
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23 340
1 990
14 014
14 590
74 632
9 024
4 259
8 324
76 590
17 300
4 082
5 680
72 916
4 907
331 647

příjmy 2011
bonitace
kontrola vrhu
krycí listy
ostatní
rebonitace
svod
výstavy
tržby obchůdek
úroky banka
členské příspěvky
celkem

16 500
17 600
12 400
18 622
1 000
7 100
68 050
26 882
100
212 800
381 054

výsledek

49 407
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Členská schůze 5. května 2012

v rekreačním středisku Máj, Plasy u Plzně
Zpráva o činnosti výboru za volební období 2010 – 2012, rámcový plán
činnosti doporučený novému výboru na volební období 2012 -2014
Výtah ze zprávy
Pro naše nové členy jenom připomínám, že podle
bodu 5.2 Stanov je výbor výkonný orgán, který řídí
a zajišťuje činnost klubu v období mezi členskými
schůzemi a plní usnesení členských schůzí. Přijímá
taková opatření, aby činnost klubu byla v souladu s usneseními a směrnicemi ČMKU, ČMKJ, FCI,
Mezinárodní unie leonbergerů, Státní veterinární
správy, Úřadu na ochranu hospodářské soutěže,
Ústřední komise na ochranu zvířat a dalšími orgány.
Organizačně poradní komise, která je poradním
orgánem výboru klubu a v níž pracovaly dámy Pavlovská, Velecká a Krajíčková, se nám velmi osvědčila. Připravovala podklady pro jednání výboru
klubu a připravila po právní stránce zásady pro vypracování smlouvy o zastřešení pro nečleny klubu.

Výbor zajišťoval tyto akce:
Jednodenní chovatelská akce v Loučeni se svodem
a bonitací ve velmi pěkném prostředí zámku a zámecké zahrady se podařila uskutečnit již podruhé
díky manželům Knapovým, kteří přesvědčili majitelku zámku, že skutečně nemůže nic mít proti tak
vynikajícímu plemeni jako jsou leonbergeři a opět
nás ponechala v místní oranžerii. Manželé Knapovi
tento sraz zajišťují kompletně organizačně a tak si
dovolím jim touto cestou vřele poděkovat za zprostředkování krásného jednodenního pobytu. Odstupující výbor doporučí novému výboru i nadále
zůstat u této jednodenní chovatelské akce, jednak
pro atraktivnost prostředí, jednak proto, že nám
ulehčí chovatelské akce na vícedenních srazech.

• současný vícedenní sraz KCHL v tomto středisku
Máj v Plasech se svodem a bonitací
Výstavy
• Klubová výstava na Krásné louce v Mladé Boleslavi dubnu 2011
• Klubová výstava bez zadání titulu CAC ve Svojanově v září 2011
• Klubová výstava na Krásné louce v Mladé Boleslavi v dubnu 2012
a ještě, i když to spadá již do volebního období nového výboru, také speciální výstavu leonbergerů
v Praze Kunraticích v červnu 2012.
Hned první Speciální výstava v působnosti tohoto výboru v Horkách nad Moravou v říjnu 2010
musela být zrušena pro malý počet přihlášených.
Výbor má zásadu, že vložené prostředky by měly
být úměrné významu výstavy. Náklady a výnosy
za tuto výstavu by měly být pokud možno v rovnováze.

Změna místa klubových
vícedenních srazů

Nyní dvě novinky pro členskou základnu – s jednou se právě seznamujete, a je to výměna
Rekreačního střediska Konopáč za rekreační středisko Máj zde v Plasech.
Doporučíme novému výboru, aby hledal dál a soustředil se na rekreační střediska mezi Prahou a Moravou, aby to bylo v pomyslném středu republiky.
Tuto oblast jsme mnohokrát prošli, střediska jsou,
ale menší, dosud jsme vždy požadovali kapacitu
střediska o 100 tzv. dveřích neboli ubytovacích
místností - jedno ubytovací místo pro jednu rodiVícedenní klubové srazy
nu, čili aby se tam vešlo 100 rodin nebo párů nebo
s chovatelskými akcemi
samostatně ubytovaných jednotlivců. Novému
• Konopáč u Heřmanova Městce květen 2011 se výboru doporučíme, aby od této zásady upustil, je
svodem a bonitací
těžce splnitelná, a soustředil se na střediska do 80
• Svojanov u Mírova září 2011 se svodem, bonitací ubytovacích místností. I podzimní sraz bude na jia klubovou výstavou bez zadání titulu CAC
ném místě, majitel nebyl spokojen s chováním ně-
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kterých našich členů, a pro pobyt klubu v září 2012
navrhoval takové podmínky, které pro nás nebyly
přijatelné.

Výcvik a výchova
Dále by výbor chtěl upozornit na výcvikový tábor
Osoblaha a poděkovat opět jako na každé schůzi
manželům Krajíčkovým za organizaci. Není to akce
výboru, ale přesto považuji na nutné opět jejich
práci v této zprávě vyzdvihnout.
V loňské i letošním roce pořádala slečna Pražmová v rekreačním středisku Tobogán na Nové Živohošti na Slapech ve spolupráci se Záchrannou kynologickou brigádou z Prahy Kunratic přednášky
a výcvik leonbergerů. Cvičilo se ve třech skupinách,
a to problémoví psi s nevyrovnanou povahou, pokročilí s přípravou na zkoušky ZOP a základní výcvik. Několikadenní sraz s důrazem na pozitivní
motivaci psů byl úspěšný. Opět to není akce výboru, je to akce slečny Pražmové, nicméně bych jí
velmi rád za její práci poděkoval.

Povahový test
Jak víte, povahový test je součástí bonitace, a ze
Zpravodaje č. 1 jste se dozvěděli, že povahový test
se změnil na Test základní ovladatelnosti a povahy psa. Proto bude při posuzování vyhodnocována
také poslušnost psa a spolupráce s psovodem při
provádění jednotlivých cviků. Pokud posuzující nebude spokojen, nařídí provedení cviku znovu nebo
může přidat k ověření poslušnosti ještě další cviky.
Tento test nemá za cíl kopírovat zkoušku ovladatelnosti psa, jak jí řada z vás zná a má. Původní
test byl pasívní, test ovladatelnosti a povahy psa je
aktivní, majitel se na něj musí připravit. Pokud přijde nepřipraven a vezme psa rovnou z kotce nebo
zahrady, neměl by testem projít. Výbor při úpravě
tohoto testu vycházel ze skutečnosti, že za svého
psa plně zodpovídá majitel neboli psovod, (osoba
uvedená na průkazu původu) a ten také se psem
k testu musí nastoupit. Výjimečně lze povolit předvedení členem rodiny ze zdravotních důvodů.

Změny v klubových normativech
Výbor předkládá členské schůzi ke schválení řadu
úprav znění klubových normativů, o kterých jste
Zpravodaj KCHL • 2/2012

byli informováni ve Zpravodaji č. 1 tohoto roku.
Doufám, že jste se všichni s těmito návrhy seznámili, aby je mohla členská schůze odpovědně
schválit nebo zamítnout.

Rámcový plán činnosti na další období
Tento plán si již vytvoří nový výbor, odstupující
výbor pouze doporučuje:
– pokračovat v organizování klubových srazů, chovatelských akcí a výstav
–
připravit smlouvu o zastřešení nečlenů klubu
v chovu
– připravit oslavu dvaceti pěti let trvání klubu
– pozorně sledovat vývoj na poli LPN a v otázkách
zdraví populace aktivně spolupracovat s Mezinárodní unií Leonbergerů
– najít dvě stálá rekreační střediska, jedno na jarní
sraz a jedno na podzimní sraz v takovém místě,
které by bylo vhodné jak pro členy z Čech tak
i z Moravy, které by se eventuálně mohlo stát jediným klubovým střediskem
– v souladu s vývojem kynologie a kynologické
chovatelské praxe připravit znovu případné další
návrhy na změny případně doplnění klubových
normativů na příští členské schůzi
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval svým kolegům ve výboru a členkám organizačně poradní
komise za odvedenou práci a vám všem za účast na
této výborové schůzi.
Milan Pavlovský
místopředseda výboru, Klubu chovatelů psů leonbergerů
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Prosíme,
zapojte se!
Čas letí, a je tu další zpravodaj se spoustou nových
informací, tentokrát jsou to především informace
týkající se členské schůze. Nejsou to sice stránky,
které člověk přeletí jako vtipy v Dikobrazu a ještě
se nasměje, ale jsou nutné. Avšak, a to je nutno říci
a pokud možno často opakovat, vážení členové,
vždy a v každém čísle se najde místo na vaše řádky
a nejen to - ony jsou doslova srdečně vítány!

mohli všude, jídlo moc dobré (představte si i přílohu jste si mohli vybrat), všeho bylo dost, personál
milý, ochotný, a poháry, palačinky, lívance, no prostě SUPER!
Ale abych jen nechválila…našlo se i pár členů,
kteří si stěžovali. No jeden případ s polévkou byla
drobnost, ale druhý, kdy jedna členka nadávala, že
se okénko kuchyně neotevřelo přesně ve 13:00,
ale ve 13:10 a pak vyhrožovala nahlas českou obchodní inspekcí při řídké kávě, která samozřejmě
byla udělána nově…. no to už se dá vydýchat těžko. Vážení, máte samozřejmě právo na to, co jste
si zaplatili, určitě slušnou formou si o to řekněte.
Ale normálně, v klidu! Ale zde, kde pro nás udělali
první poslední, a jen se slečna v bufetu vyměnila
na chvíli za brigádnici, to bylo velmi nepatřičné.
A zbytečné. Kdyby nás tam příště nechtěli, ani se
nedivím… A druhý případ, který mě velmi znechutil je, že si členka, která měla objednané ubytování
a na sraz přijela, na místě řekla o zálohu 300 Kč
a hned pak zrušila, jak ubytování, tak jídlo bez
omluvy. My nejsme cestovka, my za něco středisku ručíme, proto je jídlo i ubytování bez omluvy
závazné, proto se posílá 300 Kč! Jsou místa, kde
po nás chtějí objednané zaplatit, a divíte se někdo
K. Wolfová v dnešní době? Řada z nás podniká a jistě si dokáže
představit, jaké to je vlastnit středisko, nakoupit,
A já se připojuji k paní Wolfové. Za prvé, děkuji řadě uvařit, připravit… a pak by třeba půlka lidí bez nátěch, kteří nám pomohli s hledáním už v tomto hrady odmítla? Víte, se srazy je hodně práce, jeden
roce, ale určitě hledání nekončí. Zde se chci zmínit skončí a chystá se další, mezitím pár výstav, Zprao Plasech, v podstatě „pionýráku“, který má velmi vodajů… je to nikdy nekončící práce. My ale sposchopné vedení. A to buduje, rekonstruuje, vylep- léháme také na vás všechny, že se budeme chovat
šuje. Docela jsme se obávali reakcí vás, členů, ale slušně, rozumně a lidsky... a to jak k sobě navzájem, tak ke klubu i ke střediskům a k lidem, kteří
stal se naprostý opak.
Strašně se nám tam líbilo, jak areál, obrovská jí- si to zaslouží. A v Plasech si to zasloužili na 100 %.
delna, bufet s pergolou, nádherné okolí s průzrač- Rádi tam pojedeme znovu…
nou vodou říčky Střely a zázračnou studánkou, psi
D. Pavlovská
Všechny nás spojuje v klubu láska k našim krásným psům a věřím, že mi dá každý za pravdu, že
nám dnes a denně dávají podněty k zasmání. A jsme
u toho! Podělte se s námi všemi o tyto zážitky, napište nám krátký nebo dlouhý článek, koho pes dnes
porazil a který pošťák měl málem smrt, když Alík
skočil na plot. Napište nám, čím vás naplňuje láska
k leonům, co s nimi děláte a podnikáte, o co je váš život bohatší a o kolik keřů je zahrada chudší. Napište
a posílejte fotografie svých miláčků.
Tentokrát se výzva však nevztahuje jen na příspěvky, tentokrát je to více méně domácí úkol. Každý z nás zná ten svůj kousek kraje nejlépe, a ví, co
kde je, a protože klub stále a nadále hledá vhodná
rekreační střediska, která by nám velikostí, cenou
a zařízením vyhovovala - prosím zapojte se. Koukejte se, když někam jedete, hledejte po internetu
a ptejte se známých i neznámých. A najdete–li, napište, volejte, mailujte a pokud by bylo pár fotografií, tak je to o to lepší. Všeobecně se však hledají
střediska, která mají přibližně 80 vchodů, velká
místnost je nutná, okolí pokud možno vhodné pro
procházky s našimi mazlíky.
Zapojte se, víc očí víc vidí a děláme to přeci všechno pro sebe.
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Aktualizace
kontaktních
údajů
Vážení členové, při posledním hromadném rozesílání emailů, jednalo se o přihlášku na výstavu v Mladé
Boleslavi, jsem zcela náhodně zjistila, že velká část
údajně aktuálních informací vůbec aktuální není.
Spousta emailů se vrátila jako nedoručitelných, což
mne nabádá k tomu, opět opakovat, prosím aktualizujte své telefony, adresy, adresy webových stránek a hlavně emailové adresy. Velmi často se stává,
a s naprostou jistotou přesně v tom okamžiku, kdy
to nejméně potřebujete, že vás někdo hledá. A protože jdu příkladem vpřed, i já nedávno byla hledána,
a ač si sypu popel na hlavu, musím uznat, že jsem
měla v databázi uvedenou webovou stránku, kterou
už přes pět let nespravuji a telefon, který už dávno
nemám. Zrovna tak se může stát, že zapomenete
přístupová hesla k poštovním schránkám, a pak si
člověk udělá novou emailovou adresu, je to hned
a nic to nestojí, ale nikomu to neřekne. Prosím, nezapomínejte dát klubu vědět. Pokud si nejste jistí,
že kontakty na vás jsou správné, klidně mi je zašlete
pro kontrolu a já informace případně opravím.
S aktualizací jsem již začala na členské schůzi
v Plasech, výbor mě pověřil pokračováním, a doufám, že tím pomůžu i nové jednatelce.
Rozesílání různých dokladů a přihlášek bude
zřejmě čím dál častější, a proto je nutno mít správné kontakty. Předem děkuji.
Katerina Wolfova,
familie.wolf.gruendl@googlemail.com

Co nás čeká ve druhé
polovině roku 2012?
Podzimní klubový sraz
s klubovou výstavou
Ostružno u Jičína

Zpráva kontrolní komise pro členskou
schůzi konanou 5. května 2012
Kontrolní komise byla zvolena na členské schůzi konané dne 11.9.2010, ve složení Jiřina Skalská,
Pavel Konvalinka a Antonín Zdvihal. V průběhu dvou let se na kontrolní komisi se žádostí o prošetření jednání výboru eventuelně hlavní poradkyně chovu neobrátil žádný z členů klubu chovatelů
psů leonbergerů.
Kontrolní komise provedla kontrolu účetnictví klubu za roky 2010 a 2011, a příslušných výkazů,
dále byla provedena namátková kontrola dokladů. Při kontrole nebyly zjištěny zásadní nedostatky
ve vedení evidence, v náležitostech dokladů, které by vyžadovaly specielní opatření k nápravě. Zjištěné drobné nedostatky byly namístě odstraněny.
Za kontrolní komisi Pavel Konvalinka
Zpravodaj KCHL • 2/2012
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Z redakční pošty

Všechny tyto články jsou otištěny
na přání pisatelů

Osoblaha 2012

9. ročník výcvikového tábora v Osoblaze na téma „PRAVĚK“

v termínu od 21. do 29. července 2012

Tábor organizujeme na pozemku školní družiny,
který je oplocený. Máme tady s pejsky své soukromí.
Ubytování je ve vlastních stanech nebo karavanech
(co kdo má). V budově školní družiny jsou záchody
a sprchy se studenou a teplou vodou. V táboře bude
k dispozici propan - butanový vařič i varná konvice.
Obědy je možné domluvit v nedalekém bufetu na
náměstí, menu 55 Kč, domácí strava, léty odzkoušená. Bohužel na pozemku může být maximálně
20 příbytků, aby nám zůstal alespoň nějaký prostor
pro výcvik s pejsky. Cvičí se 2x denně, i tak zůstává
spousta času na osobní vyžití. Volno můžete trávit
na koupališti, v lese, nebo u řeky. Večery si můžeme
užít společně, ale je možnost jít i na pivo, nebo na
dobrou večeři. Pokud se sejde dobrá parta, můžeme
si udělat táborák, hrát fotbal a ti pohodlnější z nás
hrát třeba karty, či petanque. Jsou připraveny soutěže pro děti i dospělé. I letos jsme připravili úspěšný
VI. ročník „Krajíčkovic poznávacího závodu“ o ceny.
Závod absolvují týmy určenou trasou, kde cestou
budou plnit úkoly. Účelem je seznámit se s Osoblahou, protáhnout své i pejskovo tělo a zažít spoustu
legrace. Opět jsme tento ročník pojali tematicky.
Téma této veselice zní „PRAVĚK“ kdy jeden večer
pojmeme v zábavných převlecích.
Výcvik bude rozdělen do skupin podle stupně
pokročilosti psů a psovodů. Účastníci se seznámí
a naučí základy k výcviku poslušnosti, stopování,
popřípadě i obrany. Můžou si to tzv. „ohmatat“
a pak třeba dál pokračovat mezi kynology v místě
bydliště. Pryč jsou doby táborníků, kdy trempové
se psem sedávali pod celtou, ohřívajíc v kotlíku
chalupářský guláš, či Trenčianský párek s fazuľou.
Pryč jsou doby plátěných „áček“ a lihových vařičů.
Pryč jsou doby čtení knih a pohádek na dobrou
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noc. Nastala doba „hogofogo“ zateplených, izolovaných, impregnovaných, digitálních, multimediálních, extrémních, inovovaných, bezdrátových,
automatických, síťových, integrovaných, systémových či mikrovlnných…Vzhledem k tomu, že
nás tedy ruka civilizace dostihla i při kempování,
pohodlí a standardy kempování se vyšplhaly do
magických rozměrů v podobě přístřešků, konvic,
televizí, DVD, notebooků, mikrovlnek a satelitů, je
třeba si vzít k připojení na zdroj, svůj vlastní kabel.
Psa bude mít každý uvázaného u svého „příbytku“, proto je nutné si vzít šroubovací kolík.
Doporučujeme mít pro pejska nějaký přístřešek
proti sluníčku nebo dešti, tam kde není možnost
psa schovat ve stanu. Nezáleží na tom, kolik psů
kdo bude mít, když je zvládne.

Hlaste se písemně na e-mail
hakunamatata@volny.cz
volejte 604 685 630, 596 245 691
Zpravodaj KCHL • 2/2012
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Každý pes je jedinečný
Vážení členové, dovoluji si vám předložit nesmírně fundovaný, rozumný a konečně jasný názor jednoho z našich předních lékařů... máme jeho laskavé svolení. S jakou radostí jsem ho četla, neboť naprosto
koresponduje s tím, co celý život tvrdím a u našich psů i dělám. Konečně někdo, kdo tu pravdu vyjádřil!
Používejte selský rozum.. líp se to ani říct nedá. Nemám co dodat, je tam naprosto vše, pod co bych se, za
25 let u leonů, podepsala. Řada našich členů jezdí do našeho obchůdku pro maso, ale mnozí ještě mají
pocit, že hnědá, stále stejná kulička, dá jejich psovi to nejlepší. Nedá! A tak já jdu vyndat pro naše psy
velkou syrovou telecí kost.. a vy prosím čtěte, čtěte pečlivě!
Daniela Pavlovská, mezinárodní rozhodčí, poradce chovu • www.salveleon.webnode.cz

Nejsem stařec bilancující na sklonku života, nepotřebuji plíny ani kardiostimulátor, nejsem majitelem jatek ani obchodu se zeleninou, ale jsem
bez roku čtyřicet let chovatelem německých dog,
dvacet let poradcem chovu, bezmála dvacet let
mezinárodním posuzovatelem exteriéru tohoto
bezesporu náročného plemene a letos třicet let veterinářem pro vnitřní nemoci psů.

Měl jsem možnost a mnohdy tu čest navštívit
desítky chovatelů v pravém významu tohoto slova,
Zpravodaj KCHL • 2/2012

stovky majitelů a hovořit s nimi, rukama mi prošly tisíce klientů. Stejně jako kolegyně Dvořáková
(Svět psů 3/2012 Barfování? Děkuji, už ne.), jsem
toho viděl dost, abych dospěl k názoru, že nebudu
pohodlný svým klientům vysvětlovat důležitost
preventivní výživy jejich psů. Vysvětlovat jim fakt,
že výživa by měla zohledňovat individuální nároky a potřeby toho kterého jednotlivce, a ač neodsuzuji kvalitní průmyslovou stravu, je nutné, aby
si uvědomili, že při nejlepší vůli není průmyslová
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strava schopna všechny tyto nároky plně akceptovat a uspokojovat. Civilizační stres se projevuje
i v chovu psů. Stejně jako před revolucí, i více než
dvacet let po ní se dennodenně setkávám v ordinaci se psy, kteří trpí úpornými kožními problémy, záněty zvukovodů, poruchou imunity. Přibylo
obézních pacientů, dogám se tlapy rozjíždějí obdobně jako před dvaceti lety, dochází k torzím žaludku, o kterých stále nevíme kdy a proč, přibývá
torze sleziny. I když pochovávám některé dogy až
v deseti či dvanácti letech, napříč Evropou se dogy
stále dožívají průměrného věku šest a půl roku.
Psům různých plemen praskají kolenní vazy, mají
artrózu, dysplazii loktů, ani dysplazii kyčlí se stále
nedaří vymýtit. Kortikoidy jsou běžnou součástí
receptur ušních roztoků a emulzí stejně jako kožních mastí. Jsou vymýšleny stále nové, protože na
staré vzniká rezistence. Setkávám se s nádorovými
procesy, o kterých nás škola neučila, syndromem
bakteriálního přerůstání střeva. Nejsou vzácností
pacienti trpící cukrovkou, feny nehárající a nezabřezávající, feny vstřebávající své plody, psi trpící
neurózou a různými fobiemi. Civilizační stres se
projevuje pochopitelně i v chovu psů!
Není jen jedna cesta.
Nikdy jsem neodmítal využití průmyslové stravy
v chovu, ale nikdy se nestala jedinou a samospasitelnou v mé praxi. Dovoluji si tedy trochu polemizovat s kolegyní Dvořákovou, aniž bych snižoval
její vlastní přínos na poli výživy psů a zpochybňoval její roli v této oblasti. Je neoddiskutovatelnou
pravdou, že díky výzkumu solidních firem, zabývajících se průmyslovou výrobou krmiv, pokročily
naše znalosti o potřebách psů na vyšší úroveň. Myslím si však, že právě veterináři by neměli být pohodlní. Mnohdy nelze potřebu jedince vyřešit sáhnutím do regálu a zůstat v „pohodlí“ své značky.
Dieta mých psů
Zelené dršťky, vemeno, telecí žebra, vepřová kotleta, kuřecí krky, ryby, vejce, zelenina, kvalitní
tvaroh, poctivý jogurt i kozí mléko jsou nezbytnou součástí diety mých psů. Stejně jako dříve,
i dnes, jsou naši psi ověnčováni tituly nejvyššími
a jsou konkurenceschopní, feny zabřezávají, mají
plné početné vrhy, které samy odchovávají. Štěňata nejsou šílená z předložené kosti, nemají žádné
křeče čelistí, krvavé dásně, ani nejsou vyčerpaná
hlídáním své kořisti. Přirozeně si budují své postavení v hierarchii smečky, aniž by v budoucnu
měla potřeby konzumovat věci či předměty více

[20]

či méně nekonzumovatelné - hadry, kamení, listí, trus různých živočichů atd. Jsou socializovaná
a vždy ochotna upřednostnit hru s pánečkem před
kusem flákoty či miskou hnědých bobků. Ano, dostávají a umějí přijímat granule, nabyvatel se musí
rozhodnout sám, jaký způsob výživy pro svého psa
zvolí.
Je pes všežravec?
Ještě před pětadvaceti lety bychom těžko hledali
někoho, kdo by pochyboval o tom, že pes je masožravec. I když vědecké důkazy řadí psa mezi
masožravé mrchožrouty (na rozdíl od koček, které
jsou skutečnými obligátními masožravci), je krmivářským průmyslem nastolována otázka, zda
přece jenom pes není všežravec. To proto, že rostlinné bílkoviny a sacharidy jsou podstatně levnější
než bílkovina živočišná. Laická veřejnost je polarizována na dva tábory, jeden striktně pohrdající
čímkoliv průmyslovým, druhý striktně pohrdající
čímkoliv přírodním. Jako vždy je pravda někde
uprostřed. A bohužel veterináři nemusí být vždy
nejlepším zdrojem informací k tomuto tématu.
Při vší úctě k vysoce erudovaným odborníkům
medicíny, v oblasti výživy jsme většinou schopni
doporučit tu či onu průmyslově vyráběnou stravu.
Kolik z nás umí na přání klienta sestavit vhodnou
krmnou dávku?
Chovatelé jsou v této otázce často daleko více
v obraze než ošetřující veterinář. Zůstanu tedy
u našeho poslání - řešit nemoc: kolik z nás umí
sestavit krmnou dávku například pro psa s onemocněním srdce? Sáhneme ke komerční dietě
h/d. Ta má ale extrémně nízkou hladinu sodíku.
U psa v raném stadiu srdečního selhání může
extrémní omezení hladiny sodíku nadělat více
škody jako užitku. Množství taurinu a karnitinu
je výrazně nižší než různými studiemi ověřené terapeutické dávky a bohužel tato dieta neobsahuje
žádné Omega 3 mastné kyseliny, jejichž pozitivní
účinek při onemocnění srdce je vědecky dokázán!
Proč jsme ochotni přesvědčovat majitele psů, že
bez použití průmyslové potravy svého psa systematicky zabíjejí? Množství jednotlivých složek
potravy, která uvádí často citovaná americká norma NRC (National Research Council), představuje
pouze základní hodnoty postačující k uspokojení
minimálních potřeb psa (tzv. záchovné dávky)
nutných pro přežití. Chceme, aby náš pes přežíval, nebo aby žil? Představa, že krmivo, které odpovídá požadavkům normy, je ve všech směrech
pro psy postačující, je velmi naivní a scestná. JedZpravodaj KCHL • 2/2012

aby zapojili zdravý selský rozum! Vždyť podle tohoto principu nestravujeme sebe ani naše děti,
a na těch by nám mělo v první řadě záležet! Kdo
z nás má jaké povědomí o potřebě bílkovin, tuků
a třeba vápníku u kojence, školáka či puberťáka?
A přece nám naše děti rostou, jsou hravé, zdravé
a zlobivé. Díky za to! Ale to je jiné téma a srovnáním může pokulhávat. Co je to kompletní a vyváZdravý selský rozum
Jsem proti tomu, abychom u chovatelů a majitelů žená strava? Vždyť věda a výzkum neustále mění
psů navozovali pocit, že bez vysoké školy, desítek obsah této formulace. Do 70. let minulého století
aktuálních tabulek a kalkulačky nejsou schopni jsme nezahrnovali do kompletnosti například tauadekvátně nakrmit svého psa. Kouzelná formulace rin, do 90. let vitamin C, do počátku nového století
„kompletní a vyvážená“ dieta mnohdy chovatelům Omega kyseliny. Staří praktičtí chovatelé zařazosvazuje mysl i ruce. Svým klientům vždy radím, vali do diety svým psům červenou řepu, ořechy,
notliví psi, byť patří do stejné velikostní a věkové
kategorie (například sourozenci z jednoho vrhu),
mají individuální genetickou výbavu, liší se úrovní hormonální aktivity, jednotlivými biochemickými pochody svého těla, metabolismem, a tedy
i nutričními potřebami.

Zpravodaj KCHL • 2/2012
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borůvky nebo kopřivu dávno před mnohdy rádoby holistickými výrobky krmivářského průmyslu.
Ani dnes není spojení kompletní a vyvážená naplněno! Možná za pět, možná za deset let zjistíme,
že bez toho či onoho komponentu není dieta psa
vyvážená a kompletní. O vyváženosti a kompletnosti v hranicích dnešního poznání mluvme v řádu
týdnů. Organismus psa má řadu účinných mechanismů, jak účelně s přijatými živinami hospodařit!
Dietní nedostatky se nedostavují přes noc, ale rozvíjejí se dlouhou dobu soustavně špatnou výživou.
Obohacení je prospěšné
Jeden z nejrozšířenějších mýtů, šířených výrobci
a distributory průmyslových krmiv, tvrdí, že jakékoliv obohacování tohoto krmiva je škodlivé,
protože narušuje vyrovnanost a kompletnost.
Obohacení granulí čerstvým masem, zelenou dršťkou, jogurtem, zeleninou či ovocem je prospěšné,
neškodné, zdravé a většinou psů velmi vítané. Můžeme tak psovi dodat komponenty, které s vysokou pravděpodobností v granulích obsaženy v dostatečném množství nejsou anebo kvůli zpracování
ani nemohou být. I do té nejkvalitnější průmyslové
stravy je možné a velmi často nezbytné doplňovat
potřebné nutriční látky. Zákaz platí snad pouze
pro vitamin D, jinak nesleduje v první řadě zájem
psa, ale především zájem firmy, distributora, případně pohodlí majitele. Kolika dogám se vytáčejí
tlapy jenom proto, že veterinář zakázal jejich majiteli přidávat ke kompletnímu krmivu vápník. Majitel poslouchá, vždyť kdo jiný by mu měl poradit
lépe než veterinář? Bohužel.
Pestrost a adresnost
Strava musí být pestrá a musí vyhovovat tomu
kterému jedinci! Nepovažuji za nutné dogmaticky dodržovat to či ono, případně téměř nábožně
dodržovat tam či onde publikované dietní plány.
Někteří psi nesnášejí zeleninu, potom tedy využiji
kvalitní tabletové doplňky. Někteří psi nesnášejí
kosti, potom využiji kostní moučku a jiné doplňky.
Není důvod nevyužít kvalitní průmyslovou stravu
třeba v době dovolené či výstavy. Nemusíte se bát
dávat svému psovi mléko, když ho miluje a jeho
trávicí trakt mléko zpracuje. Pokud pes nesnáší
stravu syrovou, není důvod mu ji tepelně neupravit. Ne každý má čas, peníze nebo obětavost svému
psovi chystat přírodní dietu, vždyť určitá skupina
lidí nemá ani čas uvařit sama sobě, ať tedy krmí
průmyslovou stravou. Snažme se však jednotlivým
jedincům vysvětlit, co je to kvalitní průmyslová
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strava a co je to kvalitní přírodní strava.
Může být potom otázka, zda dělá pro svého psa
lépe člověk, pro kterého „barfování znamená nákup laciné mražené mleté směsi masných odpadů
zvané maso, doplněné nastrouhanou mrkví, řepou
nebo jinou zeleninou“, nebo člověk, který nakoupí
v supermarketu ochucenou rýži či kukuřici s kuřecím peřím v barevném lákavém pytli. I reklama
renomovaných značek upozorňuje, že krmivo je
konzervováno vitaminem E. To zní dobře, ale už
neupozorňuje chovatele, že jde o syntetickou formu vitaminu E-dl-alfa-tokoferol, který má pro organismus psa velmi špatnou biologickou dostupnost. I renomované firmy, patřící na našem trhu
k nejdražším, používají ke konzervaci BHA neboli
butylhydroxyanisol, přestože může způsobovat
alergie. Podle některých studií může být i příčinou
vzniku rakovinného bujení trávicího traktu nebo
zesiluje karcinogenní účinky jiných karcinogenů.
BHT neboli butylhydroxytoluen je jedním z nejpoužívanějších potravinářských emulgatorů, který
zabraňuje žluknutí tuků a olejů. Pro zdraví má podobné účinky jako BHA. Může mít toxické účinky
na některé orgány, například játra, plíce, ledviny.
Značná část průmyslových krmiv je obohacována
o vitamin K3-menadion, pět jde o syntetickou formu vitaminu K, která je v lidském potravinářském
průmyslu zakázána, protože vede k poškození
zdraví a úmrtí lidí. Nemám potřebu chutnat tyto
granule, stejně tak jako nemám potřebu konzumovat hranolky někde ve fast foodu. I když je v granulích malé a údajně bezpečné množství těchto chemických konzervantů a syntetických látek, měli
bychom se zamyslet, co by toto malé množství podávané v každé krmné dávce, každý den a případně
celý život mohlo se zdravím psa udělat.
Nedivme se tedy, že jsou chovatelé a majitelé,
kteří hledají pro svého psa alternativu. A pokud se
pro ni rozhodnou, nebuďme pohodlní, ale buďme
jim nápomocní! Snažme se zjistit, co konkrétnímu
psovi vyhovuje nejlépe. Vracíme se k tomu, co jsme
si řekli v úvodu: Každý pes je jedinečný a má své
individuální nároky a požadavky. Je na zvážení
každého veterinárního lékaře, jak bude informovat
majitele o problematice vhodné výživy pro jejich
miláčky. Respektujme je a respektujme se! Nebuďme distributory, ale veterináři!
Nevím, zda se ještě někdy narodím. Nejsem si
jist, zda bych se chtěl narodit jako pes. Co však vím
jistě, tak pokud by se tak stalo, nechtěl bych být
krmen jako kosmonaut.
MVDr. Milan Štourač, CSc.
Zpravodaj KCHL • 2/2012
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Výstavní koutek

AKTUÁLNÍ INFORMACE
SLEDUJTE NA www.leonberger.cz

Žádáme členy, aby dílčí výsledky umístění svých psů na zahraničních výstavách zasílali výhradně výstavnímu referentovi. Kontakt: I. Benešová, e-mail: Barnabas.B@seznam.cz, tel. 775 111 545. 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
www.cmkj.info

Jaké výstavy nás v roce 2012 čekají?
Národní výstavy
14. 7. 2012 – 15. 7. 2012
Národní výstava psů Mladá Boleslav
www.interdogbohemia.com
29. 9. 2012 – 30. 9. 2012
Moravskoslezská národní výstava psů Brno
www.intercanis.cz

Mezinárodní výstavy
25. 8. 2012 – 26. 8. 2012
Interdog Bohemia Mladá Boleslav
www.interdogbohemia.com
13. 10. 2012 – 14. 10. 2012
Mezinárodní výstava psů v Českých Budějovicích
www.cmkj.info

3. 11. 2012 – 4. 11. 2012
Mezinárodní výstava psů Praha
www.vystavapsu.cz

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

Srdečně blahopřejeme!
Abé Artouche Zlatá kamelie splnil podmínky
pro udělení titulu „Český veterán šampion“.

Zprávy smutné
Bessy Končiny
S velikou bolestí v srdci oznamujeme, že v pondělí 5. března 2012 v podvečer dotlouklo bojovné
srdíčko BESSY KONČINY ve věku 11 let a 9 měsíců. Naše milovaná Besinka stále bojovala, ale žádný zázrak se nekonal, a tak jsme museli ukončit
její trápení.
Byla to úžasná fenka, na kterou nikdy nezapomeneme, není snad jediného dne, abychom si na
ní nevzpomněli. Strašně nám všem chybí.
Rodina Plojharova,
dcera Akina a vnučka Brixie od Katovického jezu
Zpravodaj KCHL • 2/2012
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Klubový sraz podzim 7.–9. září

Ostružno u Jičína s KV
V letošním roce jen hledáme a měníme místa našich srazů. Bohužel se nám nepovedlo najít místo
Svojanova, kde nás již majitel nechce, vhodné středisko přímo na Moravě. Zvolili jsme tedy alespoň
i pro naše mor. členy dosažitelnější místo v Českém
ráji, původně plánovaný Rožnov, se po upřesnění
detailů nezdál vhodný. Ostružno je pěkný prostorný areál, kde jsou k dispozici jen chaty. I zde jsou
ceny vstřícnější, v relaci jarního srazu v Plasech.
Více najdete na www.sklar-ostruzno.cz.
Ostružno je prakticky v úrovni námi kdysi oblíbených Blat, jen od silnice před nebo za Jičínem
na druhou stranu. Ale je tam moc krásně, kolem
rybníky, lesy, ale obávám se, že při třídenním srazu, který je ještě spojený s výstavou, si okolí příliš
neužijeme.
Areál najdete před nebo za Jičínem, silnice odbočka na Dolní Lochov, do Ostružna, zde odbočit
u kostela vpravo… bude klubové značení.
GPS: 50°26‘38.562“N 15°16‘34.547“E

Přihlášky na ubytování a chovatelské
akce zasílejte na adresu:

Sobota
a7
 :30–8:00 snídaně
a9
 :00–9:30 prezence na svod, bonitaci a rebonitaci
aM
 ěření, vážení
aP
 ovahový test pro rebonitaci a bonitaci
Přihláška na chovatelskou akci nebude přijata bez a P
 řehlídka miminek
přiloženého ústřižku o zaplacení na účet klubu a S vod
s určeným VS (viz vzor složenky v minulém Zpra- a O
 běd
vodaji) a pes nebude předveden! (svod mladých a P
 okračování bonitace, rebonitace dle počtu
100 Kč, rebonitace 200 Kč, bonitace 500 Kč.
účastníků
aD
 le časových možností soutěže pro děti
Uzávěrka přihlášek: 20. srpna 2012
a1
 8:00–19:30 večeře, volná zábava, hudba, tanec
Daniela Pavlovská,
Ke Hrádku 5,14800 Praha 4-Kunratice
salveleon@volny.cz, tel. 728 987 043
Přihlášky, prosím, neposílejte doporučeně.

Program srazu
Pátek
aP
 říjezd, ubytování, oběd, večeře, volná zábava
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Neděle
a8
 :00–9:00 snídaně
a8
 :30–9:15 přejímka na výstavu
a9
 :30
zahájení výstavy
a1
 2:30–14:00 oběd
aC
 ca 16:00 ukončení výstavy v odpoledních
hodinách dle počtu účastníků
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Ubytování
Přihlášky k ubytování budou akceptovány tak,
jak budou přicházet. Vzhledem k tomu, že se řada
členů přátelí, můžete v příloze přihlášky napsat,
vedle koho chcete bydlet, pokusíme se vyhovět.
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
uvedenou adresu. Bez dostatečné, včasné omluvy,
nejpozději 3 dny před srazem, propadá jistina ve
prospěch klubové pokladny.
aC
 haty (většinou palandy) pro 2–4 osoby s ve-

randičkou, světlem a elektrickou zásuvkou:
140 Kč noc/osoba... soc. zař. společné pro
všechny chaty. Zásuvky nepoužitelné pro
topení!

aM
 ísto pro karavany

Cena karavanu 250 Kč/noc bez ohledu na počet
osob

Stravování
Samoobslužná jídelna tábora – jednotné menu:
snídaně 60 Kč, oběd 90 Kč, večeře 70 Kč na stravenky předem zakoupené.
Po celou dobu konání srazu bude dostupné občerstvení a zřejmě i nějaké grilované klobásy apod.
Minutky zde nebudou, kdo si neobjedná jídlo, bude
si muset vystačit z vlastních zdrojů. V areálu je kiosek i restaurace, ale nevaří zde.

neděle 9. 9.
snídaně: čaj, káva, pečivo, máslo, med, marmeláda, salám, sýr, pomazánka, paštika, párek
oběd: polévka, pečené kuře, brambor

Nezbytné doklady
Pro každého psa nutno vzít s sebou očkovací průkaz nebo pas s platným očkováním. K bonitaci je
nutné mít PP, potvrzenou účast na svodu mladých,
na klubové, národní nebo mezinárodní výstavě
ve tř. dospělých (mezitřída, otevřená, vítězů, pracovní) s hodnocením minimálně VD, vyhodnocení
DKK (klubem určeným veterinářem) a vyhodnocení testu LPN1. Z výstavy je akceptován i předložený posudek místo zápisu v PP.

Nezapomeňte
Že je nutné po našich psech uklízet! Doporučujeme
venčit psy mimo areál. Za případné škody na zdraví či majetku způsobené zvířetem nese jeho majitel
ze zákona plnou odpovědnost.
Všichni majitelé psů jsou povinni v celém průběhu setkání dodržovat Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu KCHL a řídit jeho
dílčími ustanoveními.
Výbor KCHL má zájem nám všem zajistit pěkný
prodloužený víkend plný zážitků a vy nám pomozte udržet dobré jméno majitelů leonů a klubu.
Doufáme, že se nám i v Ostružnu bude líbit, ač je
těžké překonat Plasy. Takovou kladnou odezvu na
jarní sraz už jsme dlouho v klubu neměli!
Těšíme se na vaši účast

Jídelníček (závazný)
čtvrtek 6. 9.
Jídlo bude upřesněno podle počtu přítomných
později, sledujte www.leonberger.cz
pátek 7. 9.
oběd: polévka, cikánská vepřová pečeně, rýže
večeře: moravský vrabec, zelí, knedlík
sobota 8. 9.
snídaně: čaj, káva, pečivo, máslo, med, marmeláda, salám, sýr, pomazánka, paštika, párek
oběd: polévka, kuřecí řízek, brambor, obloha
večeře: svíčková, knedlík
Zpravodaj KCHL • 2/2012
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Klub chovatelů psů leonbergerů ČR
Info na internetu: www.leonberger.cz
Kontaktní poštovní adresa klubu:
Ke Hrádku 5, Praha 4 - Kunratice
Své konkrétní příspěvky, návrhy aj.
zasílejte dle působnosti přímo na
funkcionáře. Číslo klubového účtu je
212012716/0300. Je to Poštovní spořitelna. Podrobné informace, jak platit, jsou na
předposlední straně Zpravodaje.
Předseda:
Petra Dědková, Jabkenice 163,
294 45 Jabkenice, tel.: 605 938 071
e-mail: petra.dedkova@gmail.com
Místopředseda:
Milan Pavlovský, Ke Hrádku 5
148 00 Praha 4 – Kunratice
Tel.: 271 911 207,
e-mail: silverb@promail.cz
Jednatel:
Zuzana Rozsypalová, Býkov 51,
794 01 Býkov-Láryšov
Tel.: 728 854 322
e-mail: richenza.zr@email.cz
Hospodář (pokladník):
ing. Aleš Petřík, Rodvínov 23,
377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 721 305 813
e-mail: petrikova.hana@email.cz
Výstavní referent:
Ivana Benešová, Zámecká 40,
251 44 Mnichovice
Tel.: 775 111 545
e-mail: Barnabas.B@seznam.cz
Propagační referent:
ing. Milan Sýkora,
Velkomoravská 193/270, Lužice 696 18
Tel.: 728 545 208
e-mail: verka.sykorova@seznam.cz
Technické zabezpečení akcí:
Alois Velecký, Chodov 192,
345 33 p. Trhanov,
Tel.: 379 794 716, 607 977 132
e-mail: daxet@centrum.cz
Klubový obchůdek :
Šlehoferová Martina, Kotovická 497,
333 01 Stod, Tel.: 603 518 592
e-mail: bernopy.slehoferova@seznam.cz
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Zvláštní úkoly:
Katerina Wolfova,
Laichstätter Siedlung 21,
Cham – Laichstätt, 934 13 NSR
Tel.: 0049 1627512842
e-mail: familie.wolf.gruendl@googlemail.com

Martin Navrátil, Louňovice 132, 251 62,
Mukařov,
Tel.: 602 252 922
e-mail: litarvan@post.cz
František Jonáš,
739 53 Hnojník 273,
Tel.: 737 534 671
e-mail: fr.jonas@seznam.cz
Kontrolní komise:
Předseda:
Pavel Konvalinka, Praskolesy 214,
267 54 Praskolesy,
Tel.: 603 486 869
e-mail: pkonvalinka@seznam.cz
Členové:
Antonín Zdvihal, Chlum 9678,
405 02 Děčín 34,
Tel.: 412 524 657, 602 823 620
e-mail: antonin.zdvihal@seznam.cz
Vladimír Hosman, Ke Koupališti 10/118,
182 00 Praha 8,
Tel.: 602 134 715
e-mail: zatoka@webanet.cz
Referent pro výchovu a výcvik :
Jaroslav Krajíček, Pikartská 1878/16,
710 00, Slezská Ostrava,
Tel.: 596 245 691, 604 137 934
e-mail: hakunamatata@volny.cz
Hlavní poradce chovu:
Petra Konečná, Myslbekova 735
463 03 Stráž nad Nisou, tel. 606 209 184
e-mail: petradruhasance@seznam.cz
Regionální poradci:
Daniela Pavlovská, Ke Hrádku 5,
148 00 Praha 4-Kunratice,
Tel./fax: 271 911 207, 728 987 043
e-mail: salveleon@volny.cz
Zuzana Rozsypalová, Býkov 51, 794 01
Býkov-Láryšov, Tel.: 554 620 755 (dopo),
728 854 322 (odpoledne)
e-mail: richenza.zr@email.cz

MUDr. Petr Vrbecký, Kotojedy 45,
767 01 Kroměříž,
Tel.: 573 335 701, 602 787 661,
e-mail: petrvrbecky@seznam.cz
Jindra Urlichová, V hruštičkách 534,
551 01 Jaroměř, Tel. 773 992 930,
e-mail: antea.leoni.j@seznam.cz
Ludmila Velecká, Chodov 192,
345 33 p. Trhanov, Tel.: 606 944 002
e-mail: daxet@centrum.cz
Dagmar Hašová, Chrášťany 169,
p. Rudná u Prahy, Tel. 602 205 495
Petra Hroníková, Labská 749,
251 01 Říčany u Prahy,
Tel. 607 705 113,
e-mail: hronikovap@seznam.cz
Ivana Benešová, Zámecká 40, 251 64
Mnichovice, tel: 775 111 545,
e-mail: Barnabas.B@seznam.cz
V zácviku:
F. Jonáš

Hodnocení DKK: (poplatek 400 Kč)
Klubem určený veterinární lékař pro
vyhodnocení DKK:
MVDr. Stanislav Doškář, Podhorská 16,
150 00 Praha 5 – Motol,
Tel.: 257 210 841
Č. účtu: 202571258/0600 (ZMĚNA!!!)
variabilní symbol: tetovací číslo
posuzovaného zvířete

Po obdržení platby vám bude vyhodnocení zasláno přímo lékařem. Upozorňujeme,
že uvedená platba je JEN za vyhodnocení snímku, nikoli za snímek jako takový.
Úhradu za narkózu a rentgen hradí každý
individuálně a výše nákladů se může u jednotlivých lékařů i značně lišit. Pokud si
majitel psa z vlastního rozhodnutí nechá
rentgenovat i DLK (lokty), musí uhradit
dvojnásobný poplatek za vyhodnocení.
Jde o dva úkony.
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9. rebonitace (200 Kč)

8. ostatní

7. inzerce

6. klubová výstava (dle
propozic)

5. kontrola vrhu
(200 Kč/štěně)

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

3. bonitace (500 Kč)

2. svod (100 Kč)

1. členský příspěvek (400 Kč)

Účel platby:

Místo XXXX doplníte
své číslo člena KCHL

Zpravodaj
Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR

Vydává:
Klub chovatelů psů leonbergerů ČR (KCHL)
Redakce: Vladimír Milata, Martina Krajíčková
Adresy členů redakce:
Vladimír Milata
Podzimní 3027, 470 01 Česká Lípa
tel.: 487 853 795, tel.: 606 353 481
e-mail: milata.v@centrum.cz
Mgr. Martina Krajíčková, Pikartská 16,
710 00 Slezská Ostrava, tel.: 604 685 630
e-mail: hakunamatata@volny.cz
Martin Navrátil
Na Moklině 132, 251 62 Louňovice
Tel.: 602 252 922
e-mail: litarvan@post.cz
Inzerce: soukromá řádková inzerce
(prodej, koupě, služby apod.)
– cena 50 Kč, s fotografií 100 Kč
Částku je potřeba zaplatit na účet KCHL
a kopii ústřižku složenky spolu s textem
inzerátu odeslat na adresu redakce.

Účet KCHL

Distribuce: H.R.G., spol. s r.o.
Svitavská 1203, Litomyšl, www.hrg.cz
Layout a pre-press:
Michal Köpping, mkopping@gmail.com
Tisk: HRG Litomyšl

Banka KCHL, ČSOB

Vychází 4x ročně
Náklad tohoto čísla: 600 kusů
Vychází pouze pro vnitřní potřebu KCHL.
Je neprodejný.
Za obsah otištěných článků odpovídají v plné
míře jejich autoři.
Příspěvky členů vyjadřují osobní názor autora,
který nemusí být vždy v souladu se stanoviskem výboru KCHL nebo redakce.
Texty neprocházejí jazykovou
ani stylistickou úpravou.
Fotografie: archiv KCHL
Uzávěrka příštího čísla:
31. srpna 2012
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