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Vážení členové,
zvolili jsme tentokrát trošku změnu, když jsme se roz-
hodli pro vánoční dvojčíslo. Nebylo až tolik materiálu 
pro číslo 3 a snažíme se proto hospodařit s klubový-
mi penězi rozumně a neplýtvat. Doba je pro všechny 
poněkud ekonomicky napnutá a  raději pak ušetřené 
peníze investujeme jinak. Protože příští rok slavíme 
25. výročí založení klubu, jak se dočtete dále, určitě 
se každá koruna hodí. Jako obvykle již nyní dostává-
te jako dárek kalendář a další dárek bude následovat 
v příštím roce. Doufáme, že se oslav aktivně zúčastní-
te! Zatím nás ale ještě čekají vánoce, krásný čas lásky, 
pohody a klidu, ve kterém budete jistě myslet i na své 
psí přátele.
 Přejeme vám všem jen krásné zážitky a těšíme se na 
vás v příštím roce!

Výbor KCHL

Platby členských příspěvků
Vážení členové KCHL blíží se konec roku a proto považuji za 
nutné připomenout všem, že je nutné nejpozději do konce 
února 2013 zaplatit členské příspěvky ve výši 400 Kč! Jako 
vždy je možné zaplatit dvěma způsoby a to buď převo-
dem na účet klubu, nebo složenkou typu A, kterou si 
zdarma můžete vyzvednout na kterékoliv poště. Neza-
pomeňte do kolonky variabilní symbol uvést své člen-
ské číslo, abych mohl platbu správně přiřadit k vašemu 
jménu. Jako specifický symbol, prosím, u členských pří-
spěvků uvádějte číslo 1. Číslo klub. účtu i vzor složenky 
najdete jako vždy na konci tohoto Zpravodaje.
 S pozdravem a přáním krásného prožití svátků spojených 
s koncem roku 

Ing. Aleš Petřík, pokladník KCHL 

Změny adres
Prosím, nezapomínejte hlásit jednateli klubu změny 

adres, telefonních čísel a e-mailů. Předejdete tím 
zbytečným nedorozuměním, kdy vám nepřijde 

Zpravodaj, nebo se vám nedá dovolat, nebo vám 
napíšeme e-mail a myslíme si, že vám došel, a vy nic 
nedostanete. Řada členů nemá u svých chovných 

zvířat vůbec fotografie, nebo velmi nekvalitní, což 
samozřejmě výrazně snižuje zájem o jejich psy. 
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Leonberger a chov

Vrhy v jednotlivých
chovatelských 
stanicích
p. PROX, ch. s. LEON CZECH CANADA, vrh A, 12 (12)
M: CAYRRA SEVERNÍ SOUHVĚZDÍ
O: GERRY CARSTEN SALVE LEON 

p. JEŘÁBKOVÁ, ch. s. Z NUČICKÝCH ROKLÍ, vrh E, 7 (8)
M: DORIS Z NUČICKÝCH ROKLÍ
O: GORDON FLORIAN SALVE LEON

p. JŮZA, ch. s. GOLDEN LEON, vrh C, 8 (8)
M: ALEXIS TYRO GOLDEN LEON
O: TYRON VOM WELLAND 

p. PETŘÍKOVÁ, ch. s. SALUS LEON, vrh A, 4 (4)
M: GREIS WANETTA SALVE LEON
O: KNOCKANDÓOS SWEDISH ROUSSILON

Odevzdané potvr-
zené krycí listy
p. KASAL
F: Cabi z Osoblažského lesa
O: Avalon Barnabeus Fiero 

Leone 

p. RAMBOUSEK
F: Amy z Loučeňského 

Podzámčí
P: Benji z Osoblažského Lesa

p. KRUMPOLEC
F: Isa od Špitálského Dvora
P: Arthur od Svatého Linharta 

p. SCAVINOVÁ
F: Bell Victoria Arcondia
P: Larendo Zolo  

v. Löwengarten

p. ZAPLETALOVÁ
F: Aengina Szafranowa  

Sfora
P: Tyron vom Welland

p. STAFINSKÁ
F: Cyga Conny Nasza Duma
P: Glen Barryn Salve Leon 

p. ŠEDA
F: Adélka od Bučic. Mlýna
P: Axim z PodolkovicUpozorňUji 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 kon-
taktujte telefonem a vše si ověřte! Bez krycího listu se 
nakrýt nesmÍ a obě strany se vystavují postihu.
dále upozorňuji, že majitel psa je povinen sledovat 
dle našeho chov. řádu, aby pes neměl více než 5 vrhů 
v KCHL v kalendářním roce. Jelikož KL se vydávají s plat-
ností jednoho roku, musí tuto skutečnost evidovat maji-
tel chovného psa sám.

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

Dále upozorňujeme, že většina chovatelů NEMÁ za-
placený 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 rozhod-
nutím o chovu důkladně přečetli veškeré klubové nor-
mativy, především Zápisní řád a Řád ochrany zvířat při 
chovu leonbergerů KCHL a  rozmysleli si, zda skutečně 
máte vhodné podmínky pro chov. tj. prostory vnitř-
ní i venkovní, oboje vždy, ať je léto či zima. Prostorné, 
suché, čisté, světlé, s možností větrání i vytápění. To je 
základ. Další nastudujte. První číslo je počet odchovaných štěňat, 

v závorce počet narozených štěňat
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Pár odstavců k výživě psů

Ve zprávě z Bernu nenajdeme příliš nového, snad je 
to i dobře. Náš klub se s LPN vyrovnal jednoznačně, 
takže nemáme takové starosti jako v jiných zemích. 
Naštěstí výskyt přenašečů, pokud to majitelé ozná-
mili, byl u nás velmi nízký.

 Zde najdete tabulku, jak to vypadá jinde, i když 
nelze zaručit, že výsledky jsou přesné. Přesto ale 
někde alarmující, když se podíváte na procentuel-
ní podíl přenašečů, např. Německo, kde jsou testy 
povinné. V  zemích, kde testy povinné nejsou a lidé 
je dělají jen dobrovolně, ovšem počty zde uvedené 
neřeknou nic. 
 Celkem v  Bernu bylo provedeno 2612 testů 
v roce 2012, kolik v Minnesotě není známo zatím. 
Zasílání výsledků do databáze Unie a druhé u p. W. 
Kroon je dobrovolné. Adresa databáze Unie je: 
www.leonbergerunion.com/LPN1%20results.pdf  

druhé pak
http://leonberger-database.domuscoronaleonbergers.
com/lite/pp_lpn1_e.php

Výzkumný ústav v Bernu nadále pokračuje ve vý-
zkumu, z celkového počtu vzorků v r. 2012 je cca 
15 % D/N přenašečů. 
 Zvířata postižená D/D projeví brzkou formu one-
mocnění do 3 let věku, někdy se symptomy mohou 
i projevit později, ale max. do 4 let. I u přenašečů 
D/N se mohou projevit určité symptomy nemoci 
v  pozdějším věku, ale bohužel nejsou k  dispozi-
ci data o  počtech tohoto rizika. Při použití D/N 
v chovu je nutné pečlivě sledovat a vyhodnocovat 
dané jedince předem.
 Již v  roce 2011 se podařilo identifikovat dru-
hý lokus (LPN 2) a  určit jeho chromozomatické 
umístění. Bude použita úplně nová technologie 
pro dekódování kompletního genového vybavení 
jedince. Rozsáhlé nové laboratorní vybavení bylo 
pořízeno díky podpoře švýcarské nadace národní 
věd. společnosti v  r. 2012. V  současné době se 
analyzují vyčerpávajícím způsobem dva postiže-
ní jedinci. Výzkum LPN2 není tak snadný jako 
LPN1.

Stručný výtah: D.Pavlovská

LPN

Zasílání příspěvků do Zpravodaje:
Redakce Zpravodaje Vás prosí pro usnadnění 
zpracování nového čísla o  zasílání ručně psa-
ných příspěvků na adresu paní Krajíčkové, 
která je uvedena na stránce Zpravodaje, pří-
spěvky psané v elektronické podobě na adre-
su pana Milaty.

Prosíme všechny, kteří posílají fotografie 
a chtějí je vrátit zpět, přiložte správně ofranko-
vanou obálku. Jinak zůstanou v redakci.

Za příspěvky zařazované do Zpravodaje, které 
nemají charakter inzerátu se neplatí. Proto pro-
sím nezasílejte peníze na adresu redakce. 
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Výborová schůze 
7. září 2012
Přítomni
Dědková, Pavlovský, Benešová, Velecký, Šlehofe-
rová, Sýkora, Rozsypalová, Navrátil, Jonáš

Omluveni
Petřík, Wolfová

Přizváni
Konečná, Pavlovská, Velecká

PrOjednávané bOdy

1. Doladění přípravy klubové výstavy 9. 9. 
2012 a chovatelských akcí 8. 9. 2012
Došlo k upřesnění úkolů a detailní organizace svo-
du, bonitace a rebonitace a klubové výstavy. 

2. Schůze IULH Leonberg 
Zasedání IULH se zúčastní P. Dědková a M. Pavlov-
ský. Případný náhradník D. Pavlovská. Účastnické 
země budou informovány o oslavách 25. výročí za-
ložení KCHL.  Odpovídá: P. Dědková

3. Klubové srazy 2013 + KV 2013
Proběhla diskuse ohledně lokalit pro konání klu-
bových akcí v  následujícím roce. Vzhledem k  po-
zitivním ohlasům členů na RS Plasy a  Ostružno 
bude s vedením těchto středisek zahájeno jednání 
o termínech konání klubového srazu v roce 2013.
Odpovídá: D. Pavlovská
Byly rozděleny dílčí úkoly pro zajištění organizace 
KV v Mladé Boleslavi v dubnu 2013. 
Odpovídá: výbor KCHL

4. Žádosti o přijetí za členy KCHL
projednávání nových žádostí o  členství, zájemci 
o výsledku budou písemně vyrozuměni.
Odpovídá: Z. Rozsypalová jednatel

5. 25. výročí založení KCHL v roce 2013
Byly diskutovány možnosti propagace (reklama, 
rozhlas, propagační dary) a rámec oslav. Stanovení 
dílčích činností a odpovědností proběhne na příští 
výborové schůzi.  

6. Aktuality z ČMKU
P. Dědková informovala o potřebě  vytvořit  smlou-
vu s  MSKCHPL o  jednotných chovných podmín-
kách a  tuto předat na ČMKU do konce listopadu 
2012. Ve spolupráci s  MSKCHPL bude zpracován 
návrh, který bude předložen předsedkyni KCHL. 
Odpovídá: D. Pavlovská, termín: 15. 10. 2012

7. Aktuálně řešená témata v chovu
Výbor projednal žádost paní Špičákové a považuje 
záležitost za vyřízenou. V  případě paní Plojharo-
vé očekává výbor výsledky testů, po 15. 11. 2012 
přijme odpovídající opatření. O  opatření ulože-
ném výborech KCHL bude písemně informováno 
ČMKU. Odpovídá: P. Dědková

8. Klubový obchůdek
Sortiment, objemy a forma průběžného vyúčtová-
ní bude bodem příští výborové schůze.
Odpovídá: M. Šlehoferová /A.Petřík 

9. WWW stránky
Byla vyhodnocena transformace internetových 
stránek s  pozitivním výsledkem. V  rámci diskuse 
byly vydefinovány náměty na dílčí vylepšení. 
Odpovídá: D. Pavlovská /J. Rozsypal

Zapsala: P. Dědková

Zprávy organizační a výborové
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Zprávy z chovu Webové stránky

adresa na Českomoravskou kynologickou unii:

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

tel: 266 712 827, 234 602 276

Doufáme, že jste si již všichni všimli, že naše webo-
vé stránky prošly základní proměnou. A také věří-
me, že se vám líbí.

Nejde jen o nový design, mimo převzatých infor-
mací se budeme během času snažit je dále inovo-
vat. Nyní s koncem roku najdete na stránkách  ko-
nečně on-line přihlášku na KV.

Budeme doplňovat vrhy v  jedn. chovatelských 
stanicích, což již několik let chybí. Jestliže ještě 
něco postrádáte, pište. 

Pokud někdo chcete vyměnit nebo doplnit fotky, 
zasílejte je na mail: janrozsypal@email.cz. Doplň-
ky a  změny u  chovných zvířat zasílejte na HPCH 
p. Konečnou, ostatní je možno zasílat na p. Děd-
kovou či p. Pavlovskou. Část webu si upravujeme 
sami.

Z důvodu dotazů některých chovatelů na psa High-
lander v. Kloster Lorch v  majetku pana J. Lupače 
sděluje výbor následující:

Z rozhodnutí výboru HPCH není oprávněna psát 
toho psa na KL, neboť v současnosti tento pes není 
v ČR chovný.

Pes, zakoupený jako štěně od německé chovatel-
ky se zúčastnil  v  r. 2011 svodu mladých v  KCHL 
a  bylo  konstatováno, že jedno varle je výrazně 
menší a  na pohmat velmi měkké. Stejná skuteč-
nost byla zjištěna i  na Národní výstavě v  Brně 
v roce 2012  p. Václavíkem.

Majitelka M. Lupačová zažádala v letošním roce 
o  možnost uchovnění v  MSKCHPL, kde mu byla 
dána podmínka před bonitací absolvovat vyšetření 
varlat na spec. klinice v  Brně. Vyhodnocení DKK 
bylo pro změnu provedeno u MVDr. Doškáře, hod-
notitele KCHL. Na bonitaci v KCHL však pes dosud 
nebyl přihlášen.

Majitel nedávno psa uchovnil v Německu a jeho 
spolumajitelem se zároveň stal manžel chovatelky. 
Z důvodu, že nebyla akceptována podmínka o kon-
trole varlat zde v ČR, kterou požadoval mor. klub 
a se kterou se ztotožňuje i KCHL, není pes zatím 
zde chovný.

Zasílání fotografií pro použití 
ve Zpravodaji, kalendáři nebo další účely
Kdo chcete zaslat foto pro výše uvedené, musí 
být skutečně VELMI kvalitní. Po pečlivém výbě-
ru je zasílejte (2–3 kusy) na e-mail: mkopping@
gmail.com, delší rozměr aspoň 3000 pixelů (fot-
ka z  8megového fotoaparátu) nebo větší, s  kva-
litní 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 najde-
te na klubových stránkách v  sekci Novinky. Prosíme, 
neposílejte jeden opakující se motiv vícekrát, vyberte 
pouze jeden či dva snímky, které se vám zdají nejlepší.

Kdo máte zájem o  koupi kalendáře 
KChL 2013 navíc jako pěkného dárku, 
pište, prosím, na salveleon@volny.cz. 
Zašleme poštou.
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V  letošním roce jsme uspořádali oba klubové sra-
zy, jarní i  podzimní, v  nových střediscích. A  měli 
jsme štěstí… líbilo se, zdá se, na obou místech, jak 
v Plasech, tak na Ostružnu. O Plasech už jsme psali, 
krásná příroda, naprosto úžasný servis, jídlo a vše, 
takže pár slov o podzimním Ostružnu.

Je to areál velký, situovaný do dvou částí s vlast-
ním velkým koupalištěm a navíc okolo je to samý 
rybník, všude rozsáhlé lesy. Protože jsme zde byli 
prvně, snad si umíte představit, jak složitá jsou po-
čáteční jednání. Majitelé nám obvykle nevěří, jak 
moc nás bude, jak to má být s jídlem, pitím, jak lidé 
najíždí a kdy, prostě jsou to týdny a týdny příprav. 
To pozadí není vidět, ale věřte, že nevíme mnohdy 
co dělat dřív. Mimoto dnes již na tyto akce pode-
pisujeme závazné smlouvy a  musíme posílat fin. 
jistinu. Přeci jen se majitelé bojí, a nelze se tomu 
divit, aby akce proběhla, aby přijel nahlášený počet 
lidí, aby psi něco nezničili atd. Ale z  druhé stra-
ny, jako obvykle, se pak něco podcení… zde např. 
mladá slečna recepční, která nestíhala a navíc vy-
pomáhala v  kuchyni. Ale konec dobrý, všechno 
dobré… počasí nádherné, jídla, myslíme, bylo dost 
a slušné, kdo měl snídaně, žasnul, a nemohl ji ani 
sníst. A výborná byla kapela, hráli tentokrát skvěle 
a všechno, každý si našel svůj styl. Pokusíme se je 
pozvat znovu. Mimo obvyklých chovat. akcí byla 
v neděli i poslední KV s přihlášenými cca 60 jedin-
ci, celý sraz proběhl za dokonalého nádherného 

slunečného počasí, které psi i děti využili k posled-
nímu koupání.

Děkujeme manželům Knapovým, kteří středisko 
našli a i pak s výborem dále spolupracovali na pří-
pravách, děkujeme manželům Synovcovým, kteří 
pro děti připravili bojovku v  lesích a všem našim 
členům, kteří s ní pomáhali na stanovištích. A dě-
kujeme i za to, že po odjezdu nebylo v areálu až tak 
moc psích hromádek, jako obvykle. Víte, zatímco 
vy všichni už pílíte k domovu, část výboru odjíždí 
jako poslední a  lítá s  lopatkou kolem a  kontrolu-
je. My se zavazujeme, že areál zůstane čistý a víte, 
že vždy na vás apelujeme, abyste své psy sledovali 
a uklízeli. Samozřejmě, ne vždy se to uhlídá, to se 
dá pochopit… takže Ostružno na konci dopadlo 
lépe než jinde. Hurá!

Klubové srazy v roce 2012
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Jako každý rok se konala i  letos den před výsta-
vou v  Leonbergu schůze členů mezinárodní Unie. 
Tentokrát byla nebývale bouřlivá a velmi dlouhá…
trvala přesně 8 hodin. Velkou část času ale zaberou 
neustálé překlady z němčiny do angličtiny a prvně 
letos i do francouzštiny. Uveřejňujeme jen stručný 
výtah, neboť oficiální zápis ještě nebyl zaslán. 

Mimo základních zpráv předsedy, pokladníka, 
sekretáře a auditora se samozřejmě nejvíce disku-
tovalo a  chovatelských problémech, a  to v  první 
řadě o LPN. Na podnět ruského klubu, ke kterému 
se přidali skoro všichni zástupci klubů dalších, je 
prvořadým zájmem všech získat metodiku testu 
a  tím i  možnost testování ve vlastní zemi. I  náš 
klub již oslovil jeden z  gen. ústavů v  ČR. Vše by 
bylo daleko snazší pro naše členy. Některé země 
nemají LPN povinné, někde se testuje jen dobro-
volně, v řadě zemí nejsou psi identifikovatelní pro 
LPN. Na náš přímý dotaz,jak to tedy časově vypadá 
se zveřejněním metodiky jsme obdrželi odpověď, 
že se to pohybuje v řádu týdnů.

Protože Unie se rozrostla i o další členy, např. Ir-
sko, Nový Zéland, Austrálii, jeví se současné stano-
vy již nedostačující a byla ustanovena komise pro 

jejich úpravu. Hlavně se to týká mechanismu a ter-
mínů předkládání nových návrhů z jedn. čl. zemí.

Konaly se i  volby nového předsednictva Unie, 
kde došlo k  výměně místopředsedy, místo p. A. 
Treichler  ze Švýcarska byl zvolen p. P. K. Ander-
sen z Norska. Jinak zůstává předsednictvo stejné. 
Všechny detaily najdete na www.leonbergerunion.
com (návštěvnost těchto stránek je od 3 do skoro 6 
tis. návštěvníků měsíčně).

Novinkou je také založení komise pro zdraví, 
neboť se bohužel choroby množí, překračují díky 
možnosti krytí kdekoli hranice zemí a také bohu-
žel z  důvodu omezených informací od chovatelů 
a majitelů se velmi špatně sledují či eliminují. Bude 
pracovat v rozmezí 3-5 členů. Do výzkumu rakovi-
ny, která je velmi častá, se pustilo Švédsko a  Ang-
lie. V Dánsku se potýkají se srdečními problémy asi 
v 15 % populace, ve Švýcarsku nezabřezávají feny.

Případné další detaily po uveřejnění zápisu 
otiskneme v dalším Zpravodaji.

M. Pavlovský

Schůze IULH

Finanční zpráva IULH za rok 2011.

Ladislav ERET
tel. +420-234 462 180, 234 462 182
Fax +420-234462181
GSM +420-608 380 057
e-mail: info@eret.cc 
www.zolsovehodvora.cz/hotel.html

Nemáte kam dát 
svého psa při 
odjezdu na 
dovolenou? 

Pla
cen

á
 in

zerce
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INTERNET A MY
Klub chovatelů leonbergerů: 

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

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

na www našeho klubu.

V prvé řadě v příštím roce slavíme 25. výročí zalo-
žení našeho klubu. Už je to čtvrtstoletí!!! Ani se ne-
chce věřit. Jsem moc ráda, že mnozí, co ty začátky 
pamatují, jsou stále členy a ta leoní nákaza je ne-
pustila. I když nám přibývají vrásky a roky a mnozí 
čtyřnozí přátelé už spí ve stínu stromů na zahra-
dách, obvykle to prázdné místo zaplnilo další a dal-
ší štěně, protože většina to vydrží jen velmi krátce 
bez leona. Prostě je prázdno… a navíc, co je lepší-
ho v mladém i pokročilejším věku než každodenní 
procházka? A tak to oslavíme, co říkáte?!  

Naplánovány máme oslavy tak trochu na celý 
rok. Ale potřebujeme i  vaši pomoc, vaše návrhy, 
nápady a aktivní účast.

Na KV v Boleslavi začnou členové klubu dostávat 
dárek… nechte se  překvapit… Kdo nepřijede, do-
stane ho na srazu. Dárek se nebude zasílat poštou, 
prostě kdo se zúčastní nějaké akce, dostane dárek. 
Není to o členství, ale o aktivní podpoře klubu. Po-
suzovat přijede dánský rozhodčí, další je pak pan 
P. Řehánek a dle počtu přihlášených dál uvidíme.

První klubový sraz bude opět na Ostružnu. 
Kdo pamatujete oslavy 20. výročí na Blatech, 
musel mít každý na sobě něco černožlutého ve-
čer, soutěžilo se o  nejlepší kostým, byla tombo-
la… ta je tedy hodně náročná. Byli bychom moc 
rádi, abyste se vyjádřili sami… co navrhujete, co 
by se vám líbilo, čím si ten sraz zpestřit??? Já 
mám v hlavě tak trochu nějaký orientační závod 
se psem, hledání pokladu, šipek atd. tentokrát 
pro dospělé. Ale zase…bude potřeba pomoci těch, 

kteří třeba nikam běžet nechtějí, či nemohou, ale 
budou pomáhat na PPP (průchozí psí punkt). Vše 
záleží na počasí, ani děti nepřijdou samozřejmě 
zkrátka… ale… bez pomoci čl. základny se neobe-
jdeme. Výbor musí zajistit vše další, ubytování, 
stravování, dovézt všechny věci, stany, doklady, 
katalogy… pracujeme již od čtvrtka. Takže sami 
to nezvládneme. Ale já věřím, že od vás přijdou 
návrhy, nápady… a snad i předem nabídka pomo-
ci? Prosím, pište na salveleon@volny.cz. Postupně 
budeme nápady a  návrhy zveřejňovat v  novin-
kách na klubovém webu, aby se dostaly informace 
ke všem. Choďte proto na stránky! Vánoce nejsou 
tak daleko, za chvíli už bude nový rok a bude to 
utíkat. Je to náš-váš klub, nenechte to, prosím, 
jen na vedení, ono se hezky jen tak kouká a někdy 
i kritizuje, ale kdo nic nedělá, nic nezkazí.

Druhý klubový sraz na podzim bude v Plasech, 
spojený s KV a i zde chystáme další část klubových 
oslav, tentokrát možná směřovanou spíše do kuli-
nářské oblasti, dle dohody nějaké pečení, grilová-
ní… 

shrnutí:
1)  první jarní akce 23. 3. zámek Loučeň,  

svod, bonitace, rebonitace
2)  jubilejní klubová výstava Ml. Boleslav 20.4 

viz přihláška zde… s rozdáváním klub. dárku
3)  klubový sraz Ostružno 10.–12. 5…  

pokračování oslav
4) klubový sraz Plasy 6.–8. 9… ukončení oslav

A  tak se už nyní těším, jak se budu probírat řa-
dou mailů. Přeji vám všem krásné svátky, zdravé 
a  úspěšné psy, spoustu výletů a  zážitků a  hodně 
energie a sil do dalšího roku. 

Daniela Pavlovská,
poradce chovu, mezinárodní rozhodčí

Co nás čeká v roce 2013?
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Dovolená s leony

Z redakční pošty Všechny tyto články jsou otištěny 
na přání pisatelů

V  letošním roce jsme uspořádali náš malý mezi-
sraz v autokempu Dešná u Slušovic nedaleko Zlí-
na. V  pěkném prostředí malebné horské krajiny 
na pomezí Hostýnských vrchů a Beskyd jsme s na-
šimi pejsky strávili prodloužený víkend, někteří 
celý týden. Počasí tentokrát nepřálo velkým vý-
letům, ale zato 4 km vzdálený rybník a rekreační 
areál Všemina plně uspokojil naše i  psí potřeby 
zchladit těla. Bylo tam krásně. A  pokud páníčci 
zatoužili po osvěžení přímo v  kempu, debatova-
li o životě ponořeni v místním bazénu nebo pod 
stromy ve stínu u  vychlazeného piva. Prostě, 
pravá odpočinková dovolená. Relax, o jakém v ce-
loročním shonu všichni sníme. A  pejsci? Těm se 
v  kolektivu moc líbilo a  užívali si to s  námi na-
vzdory úmornému vedru. Už se těšíme a plánuje-
me, kam se podíváme příště.

Hana Dejdarová
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Rozloučení (ale hlavně prosba)

Že bolest z  odchodu milovaného a  neskutečně 
milujícího parťáka trochu zmírní náplast v podo-
bě nového štěněte, vím. Začala jsem hledat štěně 
a s hrůzou zjistila, že věkový průměr se u Leonber-
gerů opět snížil, přibyla jakási další dědičná zákeř-
ná nemoc (vy odborníci budete znát název), jedinci 
nám opět ztěžkli a začínají se čím dál tím více podo-
bat novofoundlandským psům… Představa, že můj 
další pes bude trpět přetížením kloubů, ale hlavně 
že mne kvůli dědičným nemocem opustí v pěti či 
šesti letech, je pro mne NEPŘEDSTAVITELNÁ! 
Nostalgicky jsem prohlížela atlasy psů a  s  téměř 
otevřenou pusou našla v Atlasu plemen psů autorů 
Najmanové-Humpála z  roku 1981 standard a  fo-
tografii Leonbergera. Chtěla bych vás, komu není 
osud tohoto neskutečného a v povaze naprosto mi-
mořádného plemene lhostejný, poprosit:

PROSÍM, SMĚŘUJTE TĚLESNÝ RÁMEC LEON-
BERGERŮ DO JEJICH PŮVODNÍHO A  DBEJTE 
PŘÍSNĚ NA JEJICH ZDRAVÍ!!! PROSÍM, MOC 
PROSÍM…

Protože pokud se něco honem rychle nezačne 
měnit, i přes tu neskutečnou povahu, bude zájemců 
o štěňata ubývat! A důsledek? Plemeno začne mizet! 

 I  když moje srdce touží opět po tak skvělém 
parťákovi, který se sám od sebe ani v lese překypu-

jícím lákavými pachy ode mne nehne, protože jen 
já jsem jeho středobod. Parťákovi, který mi každou 
vteřinu dává najevo, jak je se mnou rád a  jak mu 
chybí pomazlení. Parťákovi vzbuzujícímu obdiv 
i  respekt v očích druhých… I když bych takového 
parťáka strašně moc zase chtěla, musím teď zod-
povědně říci: „Ne!“ Ne, protože jen pěti- či šestiletý 
psí život končící nemocí vyvolanou fyzickou bo-
lestí, ač jinak je zvíře plné života, takový psí život 
není důstojný pro tak mimořádné plemeno, jakým 
je LEONBERGER!

Děkuji vám za pochopení, děkuji za mnoholeté 
přátelství tolika z vás! Prosím, moc prosím, udělej-
te něco pro NAŠE LEONBERGERY!!!

Upřímně
Šárka Kokošková, Sarka.mailpost@seznam.cz

(Redakce ne zcela sdílí názor pisatele)

Vážení přátelé a kamarádi, opět se vzpamatovávám z tak strašlivě bolestivého rozloučení se svým dalším 
leonbergerem… Odešel z naprosto aktivního života po krátké nemoci (selhání hlavně ledvin) ve věku 8,5 
roku. Nechci ty chvíle znovu vzpomínat – ač je to dnes již 13 dní, kdy po milosrdné injekci usnul s hlavou 
na mém klíně a na jeho místečku na terase (víc, než si pro něho vyprosit eutanázii doma, jsem již udělat 
nedokázala), stále nevidím pro slzy na klávesnici…

Leonberger v Atlasu plemen psů, 1981

Barvik Sen Rodiny – 8,5 roku
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Že je Elsa vítací typ, to víme nejen my, ale i  naši 
známí a v případě příchodu Elsiných oblíbenců zvo-
nek určitě nepotřebujeme. Upozornění na příchod 
návštěvy zajistí Elsa svým hlasitým přesplotovým 
ceremoniálem. Pokud je návštěva patřičně oblečena 
a dobrovolně respektuje pravidla vítacího rituálu, je 
Elsa nad míru spokojená. Stane-li se však, že dotyč-
ný chce odejít bez újmy na čistotě svého oblečení, 
respektuje sice pokyn zůstaň, ale nelibě nese pouhé 
podrbání pod bradou. Ohníčky v  jejích očích a ne-
trpělivé poposedávání doprovázené kňučením pro-
zrazují myšlenky, které jí běhají hlavou: „Já bych tě 
tak ráda pomuchlala!!“ Tak tomu bylo i při příchodu 
mé dobré kamarádky jednoho parného dne koncem 
července - rychlé proběhnutí mezi vrátky, přivítání 
na dálku a  Elsa zůstala venku sama, zatím co my 
jsme se odebraly do suterénu našeho domku za úče-
lem kosmetického ošetření kamarádčiny pleti.

Za normálních okolností, v  době kdy pracuji 
v kosmetice, by Elsa zůstala venku a stinné místeč-
ko na spaní by hledala někde v koutku zahrady. Bylo 
ale opravdu úmorné odpoledne, v takovém počasí se 
nejraději zabydlí ve sklepní místnosti a opouští ji, až 
když vedro poleví. Dovolila jsem tedy Else uniknout 
té výhni a díky vědomí, že kamarádce určitě nebude 
vadit, že kousek vedle dřímá chlupáč, jsem ji vpus-
tila dovnitř. Po provedení všech úkonů kamarádka 
začala v  klidu odpočívat, mě čekal krátký oddech 
a tak jsem si odskočila o patro výš. Elsa totálně utlu-
mená příjemným chladem nezvedla ani oko, natož 
aby mi uvolnila cestu, kterou svým padlým tělem za-
tarasila. Musela jsem ji tedy překročit a opouštěla ji 
ponořenou do sladkého spánku. Jaké ale bylo moje 
překvapení, když při cestě zpět již na svém oblíbe-
ném místečku nebyla.

Jako šíp mi hlavou bleskla myšlenka: „Nezavře-
la jsem příslušný počet dveří dělících chodbu od 
prostor kosmetiky!“ V tu ránu mi byl úplně jasný 
původ podivných zvuků ozývajících se z místnosti, 
která v tu dobu měla být místem úplného klidu, re-
laxu a pohody. Zatím co já jsem si o patro výš spo-
kojeně narovnávala záda, kamarádka prodělávala 
ten chybějící vítací rituál, ovšem bez mé ochranné 
ruky, která vždy spolehlivě tlumila Elsiny vášně. 
Samozvaná kosmetička mohla tedy nerušeně vy-
konávat vše podle svého vlastního scénáře.

Jelikož jsem nebyla přímým svědkem boje na kos-
metickém lehátku, převyprávím to slovy nebohé ka-
marádky: „Elsa naběhla do místnosti a celá rozradost-
něná, že mě vidí, mě předními packami přišpendlila 
k  lehátku. Nemohla jsem se ani pohnout, natož se 
zvednout a uniknout z  jejích spárů. Zadníma noha-
ma poskakovala u lehátka jako indián okolo totemu, 
předníma si mě láskyplně přidržovala, ovšem s něž-
ností sobě vlastní a celý ten vítací tanec doprovázela 
nadšeným kňučením. Já ječela, protože mi olizovala 
obličej a všechny ty olejíčky a mastičky pro výživu ne-
návratně měnily místo svého působení. Když konečně 
usoudila, že horní partie již ošetřit nepotřebují, pře-
sunula se s  jazykovou očistou na krk a břicho. Toho 
jsem využila a na chvíli její řádění zarazila vydatným 
drbáním na zádech, za což mě odměnila průvanem, 
který vznikl veselým máváním oháňky před mým ob-
ličejem. Masáž zad ale zabrala jen na chvíli a poté ná-
sledovalo druhé kolo mytí, stejně důsledné jako kolo 
první. To vše jsem absolvovala v poloze vleže a celou 
dobu jsem trnula, že nahoru vyskočí všema čtyřma 
nohama a obě se i s lehátkem svalíme na zem.“

Ještě že je tahle statečná žena hodně tolerantní 
a díky tomu, že i ona měla v rodině psa, je rozumné-
ho smýšlení. Ulevilo se mi, když mi popisovala svůj 
boj s Elsinou kosmetickou praxí s úsměvem. Při je-
jím vyprávění jsem nelenila a připravenou čistou vo-
dou jsem pečlivě omývala partie, které Elsa ošetřila 
po svém, když se mě kamarádka zeptala: „Neměla 
jsi tam někde misku s  vodou? Když Elsa přestala 
mydlit jazykem můj obličej, něco tam žbluňkalo. 
Mám dojem, jako by z něčeho pila!“ Při pomyšlení, 
že s touto vodou provádím očistu a zoufale napravu-
ju to, co Elsa napáchala, mě polilo horko i zamrazilo 
najednou a zmohla jsem se jen na tiché: „Hm, měla.“ 
Z děsu mě vyvedly až nekončící salvy kamarádčina 
smíchu zakončené slovy: „Kdyby to někdo natáčel, 
tak určitě vyhrajeme Neváhej a toč!“

Toho dne od nás kamarádka odcházela s  kon-
statováním, že prodělala speciální kosmonoský 
nadstandard a díky vydatnému smíchu od srdce si 
prodloužila život. Já to vidím tak, že se Elsa popr-
vé a naposledy koukla do mého pracovního koutku 
a víc si od ní do řemesla fušovat nenechám, neboť 
tohle by se opravdu stávat nemělo!!!

J. Dufková

Z Elsina deníčku aneb Není 
radno podceňovat spícího psa!
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Pro léčení se tkáňové soli připravují homeopatic-
ky, každá slouží ke stimulaci těla jistým způsobem. 
Většinou jsou známé pod zkratkami svých názvů.

  1.   Calcarea carbonica (uhličitan vápenatý) regu-
látor vápníku, stimulátor okostice.

  2.   Calcarea phosphorica (fosforečnan vápenatý) 
se používá na křivici a na podporu růstu a vý-
voje, trávení, oběhového systému a celkového 

uzdravení. Reguluje hospodaření s vápníkem 
a fosforem v těle.

  3.  Calcarea fluorica  (fluorid vápenatý) udržuje 
schopnost elastických tkání smršťovat se, vliv 
na zubní sklovinu.

  4.  Calcarea sulphurica (síran vápenatý) čistí krev 
od nefunkčního organického materiálu

  5.  Ferrum phosphoricum (fosforečnan železnatý) 
do krevního řečiště a všech částí těla přivádí 

Dalším aspektem, kterému jsme se hodně věnova-
li, je sůl. Sůl je životně důležitým prvkem v každém 
organismu. Ale ne sůl chemická a  její sloučeniny 
(jinak používaný chlorid sodný), ale soli přírodní.
Každý živočich potřebuje sůl! 95 % světové pro-
dukce chloridu sodného je určeno pro chemický 
průmysl, pouze 5 % skončí jako sůl kuchyňská 
v naší domácnosti (kuchyni) a v potravinách, které 
konzumujeme. Sůl - klíč života.

Život pochází z moře
Předpokládá se, že se život vyvíjel v moři. Se slo-
vem moře si každý spojí slovo „voda“. To je také 
pravda, ale moře a mořská voda jsou slané.

Krystalizace (růst krystalů) je proces známý po 
tisíce let. Staré civilizace využívali proces sušení 
k  získávání přírodní soli z  moře. Přírodní sůl má 
na organismus mnohem příznivější účinky, než ra-
finací a dalšími technologickými postupy získáva-
ný chlorid sodný, dnes známý jako kuchyňská sůl. 
(Rafinace je technologický postup, kterým se čistí 
vstupní surovina).

Přírodní zdroje soli hrály v lidské historii a his-
torii rozvoje civilizací nemalou roli. Hlavní zdroje 
byly dva. Buď při pobřeží moří, anebo ve vnitroze-
mí v chladných oblastech vysokých hor.

Co má sůl společného se životem?
Přírodní sůl je považována za jednu z  hlavních 
látek, stejně jako voda a  kyslík. Sůl je obsažena 
v  každém organismu, buňce a  je stabilizátorem 
energie.

Proč používat mořskou sůl?
Tělo má zásadní detoxikační systém. V  průměru 
se denní spotřeba soli ve stravě odhaduje až na 
20 gramů soli rafinované, tedy chloridu sodného. 
Zdravé ledviny mohou zpracovat pouze maximální 
výši 7 g denně a vylučovat ji z organismu ven. Zů-
stávají tak tedy až 3/4 denního příjmu „nezdravé“ 
soli (chloridu sodného) v těle!

Mořská sůl je organismem mnohem lépe přijí-
mána, zužitkována a přebytek je vylučován ledvi-
nami ven z těla. Mořská přírodní sůl nepředstavuje 
pro organismus takovou zátěž, jako sůl vyrobená 
chemicky.

Krmiva WOLFSBLUT používají pouze moř-
skou sůl, těženou z moře tradičním způsobem.

převzato od Wolfsblut, kvalitní krmiva pro psy, 
www.wolfsblut.cz
Pavel Konvalinka

Bez soli, bez života

Tkáňové soli

Zaujal mne článek, pojednávající o významu soli v granulovaném psím krmivu. Autor Dr. M. Krüger z od-
dělení bakteriologie a mykologie, Fakulta veterinárního lékařství na Univerzitě v Lipsku se svým týmem 
se již několik let zabývá výzkumem a výživou psů a zejména využití bylin.

Celé lidské, ale i zvířecí tělo se skládá z miliard buněk, ve kterých je dokonalá rovnováha vody, organických 
látek a anorganických sloučenin. I když anorganické sloučeniny jsou v nich obsaženy v malém množství 
(tzv. tkáňové soli), jsou životně důležité pro živou tkáň – pomáhají buňkám růst a uzdravovat se.
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kyslík. Dobrý na záněty, bolesti a horečku.
  6.  Kali muriaticum (chlorid draselný) pomáhá při 

zpomalených funkcích.
  7.  Kali phosphoricum (fosforečnan draselný) je 

nervová živná látka.
  8.  Kali sulphuricum (síran draselný) se často 

používá při lepkavém, žlutém výtoku z kůže 
nebo sliznic. 

  9.  Magnesia phosphorica (fosforečnan hořečna-
tý) jeho hlavní funkcí je léčit nervový systém 
a svalové křeče.

10.  Natrum muriaticum (chlorid sodný) rozvádí 
vodu, kontroluje přítok a odtok tělesných 
tekutin. Je-li některá část těla příliš suchá 
nebo vlhká, může to znamenat nedostatek 
této tkáňové soli.

11.  Natrum phosphoricum (fosforečnan sodný) je 
neutralizér kyselin, který je důležitý pro správ-
nou funkci trávící soustavy.

12.  Natrum sulphuricum (síran sodný) odstraňuje 
přebytečnou vodu z tekutin, které omývají 
tkáňové buňky. Povzbuzující prostředek na 
játra.

13.  Silicea (křemen) čistící látka schopná odstra-
nit ložiska hnisu, například u abscesů nebo 
ječného zrna. Pomáhá vyloučit cizí látky, jako 
jsou osiny nebo třísky.

Mezi nejčastěji používané tkáňové soli patří Calca-
rea carbonica, Calcarea phosphorica, Natrum mu-
riaticum, Silicea.
Návod na použití lze nalézt v brožurce Poznáváme 
homeopatii – Jak šetrně léčit psy a  kočky, autoři 
Švaříčková, Holzbauer, nakladatelství Grada.
 Tkáňové soli se dobře kombinují s  bylinkovou 
medicínou, chiropraxí a  jinými manipulativními 
terapiemi. Někteří odborníci je používají pro dopl-
nění terapií, jako je akupunktura nebo čínská me-
dicína či dokonce k  alopatickým lékům. Nicméně 
tkáňové soli jsou připravovány jako homeopatika 
a nejúčinnější budou, použijete-li je podle stejných 
pravidel.

Výňatek z knihy Přírodní medicína pro psy a kočky, 
autorů Richarda a Susan Hubble Pitcairn, 

nakladatelství Pragma
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Jako výsledek tohoto propojení často zvíře jako-
by nasáklo pocit hněvu, smutku nebo strachu od 
členů rodiny, kteří prožívají napětí nebo konflikt 
se zvířetem nijak nesouvisející. Pro zvíře jsou stre-
sující zejména časté hádky, na něž může reagovat 
podrážděním nebo strachem. Zejména emocio-
nální napětí může mít vliv na zdravotní problémy 
(například zvýšená agresivita, destruktivita nebo 
extrémní neklid, podrážděná kůže, uši, močový 
měchýř a podobně).

Vaše klidná, pozitivní reakce na první sympto-
my může naopak zvíře uklidnit a pomoci mu posí-
lit imunitní systém. Zvíře se snáze uzdraví z chro-
nické nebo těžké nemoci, zachová-li majitel klid 
a pozitivní pohled. I když to může být velice těžké 
tváří v tvář utrpení zvířete, je to nejlepší věc, kte-
rou pro ně můžete udělat.

Kromě toho, že svému zvířeti posíláte signál 
nebezpečí, vaše obavy mohou zpomalit i  jeho 
léčbu. Časté škrábání při alergiích kůže nutí ma-
jitele, aby nechal předepsat kortikosteroidy, které 
mohou znehodnotit několikadenní výsledky nu-
triční nebo homeopatické léčby. Úplné uzdravení 
chronických nemocí vyžaduje zejména trpělivost. 
Touha po okamžitém uzdravení je velice svůdná. 
Proto se používají silné léky, které potlačí sym-
ptomy. Protože však neléčí příčiny, nemoc se stále 
opakuje a pokaždé je horší nebo má jiné a složi-
tější formy.

Přehnané obavy také mohou způsobit, že maji-
tel často mění veterináře nebo konvenční či holi-
stickou léčbu. To může přemoci a zmást organiz-
mus a nedovolit žádné metodě, aby začala působit. 
Obavy a  strach mohou vést majitele k  tomu, aby 
veškerou léčbu vzdal.

Poslední způsob, jakým může naše mysl ovliv-
nit zdraví zvířete, je trochu záhadný. Veterináři 
se často setkávají s případy, kdy zvíře trpí toutéž 
chorobou, jako jejich pán, zdánlivě bez souvislos-
tí. Příčina může být v  toxinu nebo jiném činiteli 
v prostředí.

Je ale také možné, že díky silnému poutu mezi 
zvířetem a  člověkem, vznikne jakási emocionál-
ní rezonance, podobná tomu, když se od někoho 
„nakazíte“ zívnutím nebo potřebou poškrábat se. 
Existuje mnoho zkušeností a historek, které tuto 
teorii zdánlivě extrasenzorického spojení mezi zví-
řetem a jeho pánem podporují. Možná, že opravdu 
platí.

Výňatek z knihy Přírodní medicína pro psy a kočky, 
autorů Richarda a Susan Hubble Pitcairn, 

nakladatelství Pragma

Lidské emoce a zvířecí psychika
Zdraví našich zvířat je ovlivněno také našimi emocemi. Většina psů i koček si vytváří silná citová pouta 
se svým majitelem, tedy s osobou, která je krmí, dává přístřeší, pocit bezpečí a lásku. Proto je pro ně vel-
mi důležité naladit se na naše emocionální projevy. Kromě několika povelů nebo jména se zvířata plně 
spoléhají na emocionální signály vysílané naším postojem, tónem hlasu, výrazem obličeje, a nebo prostě 
pocitem „ve vzduchu“.
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Zkušenost mne poučila, že bude moudřejší chodit 
na procházky se psy jednotlivě. Náš kavalírek má 
sice „jen 15 kg“, ale společně s Toniho 55 kily a tou-
hou dostihnout zvolený objekt, je co držet. Možná 
jsem ještě nikdy nezmínila tu maličkost, že moji 
pejsci nějak nemusí kočky. Je pro mne málem ne-
pochopitelný pohled na spící kočku na zápraží, kte-
rá spokojeně vrní do psího kožichu. Naši psi se při 
pohledu na kočku dostávají do hysterického stavu, 
při kterém vyšilují a štěkají za plotem jako o život, 
lítají sem a tam jako šílení a jsou naprosto neoslo-
vitelní. Za tři roky, co tu bydlíme, jsme letos dělali 
třetí plot a ne proto, že by se nám ten starý nelíbil, 
jen nebyl dostatečně vysoký a  odolný. Možná, že 
k tomu přispěla ale sousedčina kočka. Je to velmi 
nebezpečný exemplář svého druhu, už mne jednou 
pokousala, při dobrém úmyslu ji nakrmit a pohla-
dit. Je to do černé kočky se sametovým lesklým ko-
žichem vtělený ďábel, a asi proto mají před domem 
tabuli s nápisem: Pozor dravá kočka. Jsem si jistá, 
že kdyby dostala Toniho do parády, moc by z něj 
nezbylo a ona je si toho zřejmě i vědoma.

A  také tu máme jednoho kocoura, který už je 
pravděpodobně hluchý a  slepý, odpovídajícně 
tomu vypelichaný, s  příšerným zlozvykem ležet 
uprostřed silnice a neuhnout ani autu. Ano skuteč-
ně, to stojí uprostřed silnice dodávka UPS, já se tla-
čím autem přes patník a trávník, jen abych se vy-
hnula kocourovi, který se jen líně protáhne, když 
na něj troubíte. Sem tam mi proletí hlavou myš-
lenka jej přejet, ale naštěstí vítězí zdravý rozum, 
je to jen myšlenka. Když jsem se tedy z procházky 
vracela a uviděla kocoura, vycházela jsem z  toho, 
že dle výše uvedené reakce prostě zůstane ležet. 
Toni už byl ve startovní pozici a  nabíral na obje-
mu i hlasitosti, ale ještě to ušlo, protože se kocour 
zatím nehýbal. Okřikla jsem tedy psa, což nemělo 
vůbec žádnou reakci, chytla jsem pevněji vodítko 
a odříkávala jsem si Otčenáš, aby se mi prosím po-
dařilo projít bez větší újmy na majetku a  zdraví. 
Marně!!! Možná, že mi tam nahoře nikdo nerozu-
měl, odříkávala jsem si Otčenáš německy, nebo že 
by snad nebyli online? V každém případě, dle mého 

mínění polomrtvý, vypelichaný, hluchý kocour, při 
pohledu na tůrujícího Toníka vstává z mrtvých a to 
takovou rychlostí, že by to člověk až nevěřil a pře-
skakuje plot do vlastní zahrádky. Tak to je pánové 
průser, protože Toni se vytrhává a pochopitelně jej 
následuje a předvádí přitom jeden ze svých skoků, 
při kterém srdce tělocvikáře zaplesá. Ta lehkost, ta 
výška! Kdyby to nebylo tak tragické, tak se mi prsa 
pnou samou pýchou.

Musím ještě upřesnit, do které zahrádky to To-
ník právě skočil. Naše sídliště oplývá mnoha sno-
by a rychlozbohatlíky, kteří jsou na základě svého 
majetku názoru, že jsou něco lepšího, a  ne a  ne 
pochopit, že pod kůží jsme všichni stejně krvaví. 
Majitelé zmíněné zahrádky jsou někde ve středu 
těchto dvou odrůd, s  nikým se moc nebaví a  ni-
kdo se nebaví s  nimi. Paní si potrpí na zahrádku 
a pán na pěkná auta. Mají dva syny, kteří jsou chtě 
nechtě vypilovaní do naprostých jedničkářů. Oba 
maturovali s průměrem 1.0 a vedle němčiny, ang-
ličtiny, španělštiny a francouzštiny mluví i čínsky, 
jeden z nich je právě na stáži v Číně. Leč vyznaču-
jí se lehce nazelenalou pletí pokrytou mnohými 
uhříky a slunce často nevidí, neboť učiti se je zřej-
mě důležitější. Asi jo, no říkal to už i Lenin, jestli 
to chlapcům prospívá, to já nevím, a  ani mne to 
netrápí. Zahrádka je neveliká, ale intensivně napl-
něná, je tu kde co! Nejen keře a stromy, které Toni 
asi nechá stát, ale ke všemu neštěstí je zahrádka 
jakousi to míchanicí zasněného romantického sty-
lu francouzské Provance s těžkopádnou bavorskou 
selskou zahradou a pěstěnou částí pro bio zeleni-
nu. To vše je důkladně protkané silně vyvinutým 
německým smyslem pro kýč — je tu spoustu trpas-
líků a  ducháčků, hrnců na sádlo a  spoustu jiných 
hliněných a  plechových nádob všech velikostí. 
Některé visí na plotě, jiné stojí jen Tonimu v cestě. 
Také drobné plůtky zeleninky pochopitelně ozna-
čené štítky a  to jistě ještě v  latinských názvech, 
jsou zdobeny ručně vyrobenými foukanými skle-
něnými koulemi. 

A teď dotaz: „Co myslíte, jak zahrada vypadala 
po nájezdu kočičky a  pejska?“ Škoda mluvit. Ma-

Každá trpělivost dojde jednou svého konce. Někdo ji má spousty a někdo méně. Já osobně velkou trpě-
livostí neoplývám a nikdy jsem jí neoplývala, avšak při svých pokusech o výchovu našeho Toníčka jsem 
mnohokrát překročila svou imaginární hranici a dala šanci osobním rekordům. Možná si vzpomínáte na 
veselé příhody s Tonim v zasněžených polích. Tehdy jsem byla názoru, že nejtěžší kapitoly máme za sebou, 
ale kdepak. Můj chlupáč mne měl poučit. To byl jeho poslední kousek, ale jen mezi námi, i ten se mu povedl. 

Všechno zlé je i k něčemu dobré
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jitelka této zahrádky, na kterou je patřičně pyšná 
a trochu mi připomíná mne osobně, tedy než jsem 
našla svůj omm, omam - duševní  střed, jing-jang 
nebo jak se to tomu nadává. Má poněkud kratší 
knotek doutnáku a při výbuchu by si s ní mohl za-
dat možná jen hurikán Katrina, který v roce 2005 
málem srovnal New Orleans se zemí. A já už to sly-
ším… Celou hrůzou jsem zarostla do země a nej-
sem schopná pohybu, Toni lítá po zahradě jako ku-
lový blesk, zahrádka nezahrádka, sádlák nesádlák, 
co je mu v cestě, to je srovnáno s terénem a právě 
se žene do čerstvě osazené zahrádky a mne berou 
mdloby. Rychle ještě jednou Otčenáš, ale teď česky 
– kruci, copak tam nahoře nikdo není?

Kočka lítá jako šílená a  vřeští jako opice, náš 
Toni se svým za ním vlajícím vodítkem se zahákuje 
o plůtek a foukané koule letí jedna po druhé. „Ty 
bláho, to bude drahý“, přemýšlím, na kolik máme 
pojistku, zatím uvnitř v kuchyni domu zuří oko hu-
rikánu. Paní majitelka je vzteky bez sebe a u huby 
má málem pěnu a já se rozhoduji jednat. „Toníku, 

ke mně“ (spíše šeptám, hlas mám totiž v  kalho-
tách), nic. To se dalo čekat. A tak jdu ke zvonku, ale 
zvonit nemusím. Katrina už dorazila ke dveřím… 
Nedovoluji si psát, co jsem všechno slyšela, její ver-
bální exploze zastínila i mne a to je co říci. Snažím 
se tedy promluvit: „já, já…“. Hurikán na mne:“ co 
je to za žolinu v její zahradě, co tam ta bestie dělá, 
proč nemá vodítko, proč si jej nedržím? Snažím 
se opět:“ já, já, on má, já… Moc mi to nejde, jen 
co začnu už mne bombarduje, ale nechávám ji - je 
v právu. Toni se pomalu unavuje, už neslyším tolik 
padajícího porcelánu. Poslední pokus: „…prosím 
mohla bych si vzít MÉHO psa z  VAŠÍ zahrady“...
brrrr, ježíši to je trapný. Jsem politá potem, rudá 
jako rak. Volám na Toniho: “ke mně ty magore!“. 
Heleme se, on přišel, že by to mělo něco s tím ma-
gorem do činění? Beru si psa a zkouším se po x-té 
omluvit, slibuji hory doly zlatý les, nabízím pojist-
ku, vysvětluji, že pes má vodítko, ale že se vytrhl... 
Rychle tedy utíkám domů a  beru ze špajzu láhev 
výborné výběrové slivovice, kterou jsem si šetři-
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la na sraz leonbergerů, tam by s ní jistě byla vět-
ší legrace, k  tomu velkou bonbonieru a  číslo naší 
pojistky. Ve dveřích je pán majitel, naštěstí, on je 
docela kliďas. Ještě párkrát se omlouvám, předá-
vám pozornosti a  opět se omlouvám, mezitím se 
dozvídám, že je pojišťovací agent a, že to jistě nějak 
uděláme a jestli bych nechtěla u něj udělat pojist-
ku??? Hurikán Katrina odfukuje ve dveřích, pěnu 
už si utřela a ona je docela pěkná, teda když nezuří. 
A  protože opět dochází na slova mé moudré ma-
minky, z  nepochopitelných důvodů se od tohoto 
trapného fiaska zdravíme. Teda já se skoro klaním, 
protože po nás nakonec nic nechtěli, jen jsem mu-
sela slíbit, že už je budeme navštěvovat jen bran-
kou, dnes se zdravíme na dálku.

Leč to nic nemění na faktu, že večer usedá ro-
dinná rada na poradu, co budeme dělat. Mám plné 
zuby vyvrknutých kotníku, líbání asfaltu, řvaní 
v polích - něco se musí stát. Ač nerada zjišťuji ceny 
a  vlastnosti elektrických obojků, které mi byli již 
před mnoha měsíci doporučeny pro potlačení pro-
blému s lovením. Nikdo to tu moc neříká, elektric-

ký obojek zde může být použit jen u psů loveckých 
a služebních a  jako vždy přesné znění zákona ni-
kdo tak nějak přesně nechápe.

Avšak problém honění zvěře jsem konzultova-
la s mnoha myslivci, trenéry služebních psů i psů 
záchranářských. Pokaždé se mi dostalo stejné od-
povědi, lovení je něco jako „královská disciplína“, 
se kterou se s  běžnými výchovnými pomůckami 
nevyrovnám, neboť probouzí geny, které naši psi 
všichni v  sobě nosí a  před mnoha a  mnoha lety 
nutně potřebovali k přežití. Nějaké lákání lovícího 
psa na buřt, je věc velice směšná a zbytečná. Stále 
propagovaná pozitivní motivace je věc pěkná a já ji 
plně podporuji, avšak zároveň jsem názoru, že za 
hrubý ba nejhrubější přestupek poslušnosti není 
dostačující jen odepření pamlsku, o to víc, máte-li 
psa, který na pamlsky moc není. Jako třeba Toni - 
nosila jsem v kapsách už leccos, párek, sýr, sušená 
sekaná ouška, ale také vařená játra a syrové maso 
– byla jsem jak Jack Rozparovač, věčně krvavou 
ruku, všechny psy okolo sebe, ale můj, nikde. Také 
moje setkání s  místostarostou našeho pěkného 
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města mi na sympatii nepřidalo, když jsem mu po-
dala ruku pomazanou vařenými játry, avšak jeho 
pes mne okamžitě miloval.

A tak jsem tohoto večera kontaktovala po dlou-
hém přemýšlení všechny možné známé i neznámé 
a  žádala o  radu při použití elektrického obojku, 
tímto bych dotyčné také velmi ráda poděkovala 
za její ochotu mi poradit – ona už jistě ví. Děku-
ji mnohokrát, moc jste mi pomohla. Neboť i když 
je to neuvěřitelné, a  já bych to nikdy v životě ne-
považovala za možné, kdybych to nezažila. Dnes 
si chodím po lese se psem klidným, vyrovnaným, 
poslušným, který při pohledu na divokou usedá 
na povel a kouká na mne. Ano, řeč je ještě pořád 
o  mém Toníčkovi. Jsem blažená, každý den na 
novo objímám stromy v lese, jaká je to krása. Pes je 
klidný a především může všechnu tu svou energii 
odbourávat, ale kočičky stejně nemusí.

A  protože jsem tak spokojená, je mým velkým 
přáním se o  zkušenost podělit, v  případě, že by 
se někdo potýkal s  podobnými problémy. Vezmu 

to tedy od začátku. Elektrické obojky jsou na na-
šem trhu běžně k dostání a  to ve všech možných 
velikostech, s  různými funkcemi a  různými elek-
trickými impulsy. Naše legislativa jejich používání 
dovoluje a mnoho trenérů je vyškolených na jejich 
užívání a rádi vám jistě pomohou, a to bych dopo-
ručovala. Impuls, který pes dostane prostřednic-
tvím dvou kovových kontaktů, které jsou umístěny 
na přijímači obojku, je volitelný a je třeba jej nasta-
vit. Jedná se zde sice o nepříjemný až bolestivý im-
puls, ale životu není nebezpečný, protože je v něm 
stejně jako v ohradnících pro dobytek a koně mno-
ho voltů a málo ampérů. Kdo z vás si kdy sáhnul 
na ohradník, ví, o  čem mluvím. Je to zkušenost, 
kterou nikdo nevyhledává dvakrát. Avšak vždy 
musíme brát na vědomí, jakému nebezpečí se ne-
ovladatelný pes vydává. Není to jen možnost, že 
jej přejede auto, zastřelí jej myslivec, může zranit 
těžce sebe i jiné psy a osoby, může zavinit doprav-
ní nehodu atd. Já osobně, když si vzpomenu na 
všechno to trhání na vodítku, stahováky atd., tak 
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jsem vděčná za ty DVA, opakuji dva, impulsy, které 
Toni doposud dostal. Okamžitě pochopil, o co jde 
a vytvořil si spojitost. Avšak ne, že by se nějak bál, 
naprosto dobrovolně usedá a nechá si dát obojek, 
samou radostí bez sebe, že jdeme na vycházku. To 
je důkazem toho, že sice pochopil funkci obojku, 
ale přesto jej nespojuje s  negativní nebo dokon-
ce bolestivou zkušeností. Neví, kdo řídí tu věc na 
krku, ale mé slovo má od té doby úplně jiný ráz 
a nabylo úžasně na váze, jsem stále sledována, má 
mne pořád v  oku a  musí mne velice uctívat, ne-
boť kdykoliv, když jen pomyslí na nějakou volovi-
nu, ozve se výstražný tón, který znamená: pozor, 
takhle ne brácho, běž raději k paničce, tam to máš 
jistý. No chvály snad už stačí, věřte, že jediné co 
mne mrzí je, že jsem si obojek nekoupila dřív.

Avšak ráda bych také shrnula několik základních 
nutných pravidel:

Elektrický obojek, pokud jej budete kdy potře-
bovat, berte jako poslední možnou pomoc při kri-
zových stavech, v  žádném případě se nesmí pou-
žívat před 6 měsíci stáří zvířete a také ne k učení 
základních povelů poslušnosti. Sedni, lehni, místo 

– to vše se dá zvládnout i s piškotem a důsledností. 
To by bylo zbytečné jako střílet dělovými kouleni 
na komáry. Zrovna tak nepoužívejte obojek, pokud 
se vám pes/fena bude rvát s  jiným psem. Zde by 
impuls mohl vést k zavádějící informaci a potres-
taný pes by se do druhého mohl pustit o  to více. 
A hlavně, snažte se při použití tvářit a dělat, jakože 
vy nic, ta rána přišla prostě odněkud, vy jste psa 
pouze zavolala a  pochválila a  chválou prosím ne-
šetřit. Když vám přijde pes na povel, který mnoho 
a mnoho měsíců ignoroval, prosím udělejte ze sebe 
klidně blázna, ale pochvalte jej, jak si zaslouží.

V praxi se používání doporučuje asi takto: Nej-
dřív důkladně přečíst co a  jak. Na trhu jsou oboj-
ky s elektrickými impulsy, některé k  tomu vibru-
jí, některé mají hlasový signál, některé mají obě 
funkce. Také jsou k dostání obojky se vzduchovou 
patronou, která při aktivaci šplíchne psovi přes nos 
vzduch nebo citronovou vůni, já bych je nedopo-
ručovala. Stejně jako nebrat vodítka s vibrací, přes 
hustý kožich leona je nemožné tu vibraci pocítit. 
Nejpraktičtější se mi jeví impuls a hlasový tón, při-
čemž já používám hlasový tón jako varování, ně-



[26] Zpravodaj KCHL • 3–4/2012

kteří výrobci jako pochvalu. To si každý musí roz-
hodnout sám, ale zvolený postup prosím používat 
vždy stejně, aby v tom měl pes jasno.

Takže když jste si všechno přečetli, někteří z vás 
si mohou zkusit, jakou sílu impuls má. Začáteční 
stupně jsou vesměs jako lehké brnění v  prstech, 
od 5.–7. stupně jsou skoky větší a  intensivnější. 
Většina přístrojů má i tlačítko SOS, kde se aktivu-
je velmi silný impuls nebo velmi rychle stoupající 
intenzita od nejnižšího do maximálního stupně. 
Když psovi obojek upnete, nechte jej ho nosit jen 
tak a  chválit, třeba i několik dní, nasadit, sundat 

a  intervaly prodlužovat. Ale nenechávat na krku 
stále!!! Když si zvykl, můžete mu nabídnout něja-
ký pamlsek a zkusit od minima, od kterého stupně 
vůbec reaguje. Náš Toni do stupně 4 nic necítil. Pak 
je na vás se rozhodnout, o kolik navýšíte impuls, 
který budete používat. Na skutečnou zkoušku 
krizového stavu doporučuji vybrat si přesně ten 
problém, který vás trápí a vzít to rovnou naostro. 
Takže pes začne buď zdrhat nebo vyšiluje u plotu 
a  snaží se jej zbourat při své snaze sežrat pošťá-
ka, takže zazvoním (aktivuji hlasový signál) a pak 
impuls. Reakce je okamžitá. Vesměs pes dotyčnou 
činnost okamžitě ukončí a je lehce dezorientován. 
To je vaše šance jej zavolat nebo dát příkaz a chvá-
lit a chválit. Někteří extra otrlí jedinci se otřepou 
a davaj dál, zde se proces opakuje. A opět nezapo-
menout hlasový signál. Pokud jste vydali signál 
a pes zdrhá bez jakékoliv reakce, může to mít dva 

důvody. Každý obojek je potřeba před použitím ak-
tivovat, prosím to nezapomínat, v horším případě 
jste sílu impulsu ze samého strachu nastavili tak 
nízko, že pes nic necítí. Já jsem toho názoru, že 
když už musím přikročit k tomuto řešení, tak ra-
ději jednu pořádnou ránu a už nikdy více žádnou, 
než nekonečné množství dobře míněných impulsů. 
Velmi důležité je také, aby obojek byl na krku velmi 
pevně upevněn, kontakty musí být na kůži a obo-
jek se nesmí protáčet. Než jej upevníte, rozhrňte 
chlupy tam, kde usadíte přijímač.

Od naší první aplikace impulsu, při kterých jsem 
se cítila jako kat, uplynulo mnoho času a Toni udě-
lal obrovský, mílový krok k poslušnosti. Dnes nám 
stačí jen píšťalka. Obojek sice mají dnes oba psi, 
protože někdy někde si ti dva nezapomněli vymě-
nit všechny svoje dojmy a  zkušenosti a  náš malý 
kavalírek velmi rychle pochopil, o co při stopová-
ní zvěře jde. Před několika dny dostal svůj vlastní 
oboječek, neboť jeho okruhy byly čím dál tím větší 
a mně nepřipadalo fair, že Toni sedí a kouká, kam 
ten malý taxík klíšťáků zase zdrhá. I zde stačil jen 
malý impuls, po dvou dnech se otáčí v běhu, když 
slyší povel „ke mně“. Během výcviku jsem je nau-
čila přiběhnout ke mně a  ukončit jakoukoliv čin-
nost, kterou právě provádějí a to když písknu. Jen 
málokdy musím aktivovat hlasový signál. Elekt-
rický impuls nepoužívám, protože už není třeba. 
Avšak mají jej na krku a  mně osobně to dodává 
pocit jistoty, že kdyby se mělo něco stát, mám je 
na neviditelném vodítku pod kontrolou. Možná 
někteří z vás znají a sledují pořady velmi populár-
ního, v celém světě známého a uznávaného trené-
ra problémových psů jménem Cesar Millan. Jeho 
teorie, že se zvířaty komunikujeme svou energií, 
to jen potvrzuje. Jste-li nejisti, reflektujete tuto 
nejistotu svému psovi a  co on s pánečkem, který 
si neví rady? Vyzařujete-li jistotu, věřte mi, že váš 
pes bude mít pocit, že na straně svého sebejistého 
pána mu nehrozí žádné nebezpečí a on může být 
opět jen psem a ne vůdcem.

Měl-li by někdo dotaz, neváhejte mne kontak-
tovat. V tomto smyslu si dovoluji apelovat na vás 
– členové, majitelé a chovatelé. Jaké máte vy zku-
šenosti s výchovou svých psů? Zvládli jste ji na jed-
ničku? Máte vzorového psa? Tak se s námi prosím 
podělte o své zkušenosti, napište pár řádek, která 
metoda se vám osvědčila a  kterou doporučujete. 
Máme spousty nových členů a ne každý je ostříle-
ný kynolog, jsem si jistá, že zejména noví majitelé 
leonků vám budou vděčni.

Kateřina Wolfová
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Klubové výstavy

20. dubna 2013
CLUB SHOW KCHL ČR
Mladá Boleslav 
(přihláška a propozice 
ve Zpravodaji)

7. září 2013 
Klubová výstava bez 
zadání titulu KV -  Plasy 
(aktuální info sledujte na 
www.leonberger.cz)

národní výstavy

5.–6. ledna 2013
Moravská národní výstava psů
www.msks.cz

13.–14. dubna 2013
NVP Ostrava 
www.volny.cz/nvostrava

15.–16. června 2013
NVP Klatovy  
http://vystavaklatovy.info

24.–25. srpna 2013
NVP Mladá Boleslav 
www.interdogbohemia.com

7.–8. září 2013
Moravskoslezská národní 
výstava psů Brno 
www.intercanis.cz

Termíny uzávěrek a všechny 
potřebné informace na www.
cmku.cz

mezinárodní výstavy

2.–3. února 2013 
DUOCACIB Brno
www.cmku.cz/
vystava-cmku/index_cz.php

30.–31. března 2013
MVP/CACIB  
www.cmkj.info

4.–5. května 2013
MVP Praha  
www.vystavapsu.cz

25.–26. května 2013
MVP Litoměřice 
www.nordbohemiacanis.eu

29.–30. června 2013
Intercanis Brno
www.intercanis.cz

20.–21. července 2013
Interdog Mladá Boleslav 
www.interdogbohemia.com

5.–6. října 2013
MVP České Budějovice 
www.cmkj.info

02.11. - 03.11.2013
MVP Praha 
www.vystavapsu.cz

Zahraničí klubové 
výstavy

Kompletní přehled klubových 
výstav naleznete na oficiálních 
stránkách International Leonber-
ger Union 
www.leonbergerunion.com/
calendar.htm

Doporučujeme sledovat termíny 
uzávěrek českých i zahr. výstav, 
vstupní poplatky se výrazně liší!

Výstavní koutek AKTUÁLNÍ INFORMACE 
SLEDUJTE NA www.leonberger.cz

Žádáme členy, aby dílčí výsledky umístění svých psů na zahraničních výstavách zasílali výhradně výstav-
nímu referentovi. Kontakt: i. Benešová, e-mail: Barnabas.B@seznam.cz, tel. 775 111 545. Kompletní vý-
sledky 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 2013 čekají?

Srdečně blahopřejeme!
NVP Brno ze dne 30. 9. 2012, Aegina Szafranowa Sfora 

– pracovní třída V1, CAC, CAC ČMKU, Národní vítěz, BOB
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Zprávy smutné
akim od Chuchelské dráhy

S velikým smutkem v srdci oznamujeme, že nás 
navždy opustil náš věrný společník a  kamarád 
Akim od Chuchelské dráhy. Zemřel náhle dne 9. 
července 2012, ve věku 5 let a 10 měsíců. Kimíč-
ku zůstaneš navždy v našich srdcích. 

Gürtlerovi a Benji z Osoblažského lesa

berta Lví radost (1. 8. 2004 – 28. 9. 2012)

Moje milované, usměvavé sluníčko BERTIČKA, 
odešla po těžkém boji, který nelze vyhrát, ode-
šla s hlavou vztyčenou, i když není vítěz, jsem na 
holčičku PYŠNÁ, protože to nebyl rovnocenný 
soupeř... tenhle boj nelze nikdy, nikdy vyhrát. 
Odešla ve spánku k  milovanému Akimkovi, už 
jsou spolu a nic ji nebolí.

Holčičko moje, život nám dopřál ani ne tři spo-
lečné roky, avšak překrásné roky. Byla jsi mi opo-
rou, když nás opustil Akimek, a já Ti byla oporou, 
když jsi byla nemocná. BERUNKO MOJE, BYLO 
MI CTÍ BÝT S TEBOU, dávám Ti své sbohem a ni-
kdy na Tebe nezapomenu, nikdy, nikdy, nikdy... 
MILUJI TĚ CELÝM SRDCEM, TĚLEM I  DUŠÍ... 
tolik to bolí... 

Marta Ryzí
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Počet psů na tuto akci bude omezen. Další chova-
telská akce  se bude konat jako vždy při klubovém 
srazu v květnu 2013.

Přihlášky na akci zasílejte na adresu:

Petra Dědková
Jabkenice 163
294 45 Jabkenice
nebo mailem: petra.dedkova@gmail.com
tel.:  605 938 071

Přihlášky, prosím, neposílejte doporučeně. 

Přihláška na chovatelskou akci nebude přijata bez 
přiloženého dokladu o zaplacení poplatku na účet 
klubu s  určeným variabilním symbolem (viz vzor 
složenky na konci zpravodaje)

Uzávěrka přihlášek: 1. března 2013

NEZBYTNÉ DOKLADY:
Veterinární podmínky: Psi musí být klinicky zdraví.
Psi chovatelů z  ČR musí být doprovázeni očko-
vacím průkazem (dle § 6 odst. 3 písm. b), zákona 
166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně někte-
rých souvisejících zákonů v platném znění – vete-
rinárního zákona, nebo pasem zvířete v zájmovém 
chovu. Všechna zvířata od stáří 6 měsíců, musí 
mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení 
o  této vakcinaci v  souladu s  § 4 odst. 1, písm. f) 
veterinárního zákona. Prostory a zařízení, ve kte-
rých se psi během akce zdržovali, musí být udr-
žovány v  čistotě a  popřípadě po ukončení svodu 
desinfikovány. Tyto veterinární podmínky mohou 
být z nákazových důvodů kdykoliv změněny nebo 
zrušeny. Schválený řád ochrany zvířat při veřejném 
vystoupení č. j. 41871A/2004-11020.

PROGRAM
9:00  prezence
9:30   svod, bonitace, rebonitace

Zámek Loučeň 23. března 2013 
– svod, bonitace, rebonitace
V  příštím roce chystáme na jaro opět mimořádnou jednodenní chovatelskou akci. Bude se konat již potřetí 
v nádherném prostředí zámku Loučeň, okres Nymburk, v zámecké Oranžerii. Zámek je celoročně přístupný, ob-
klopený nádherným, rozlehlým parkem. Prostředí se vám jistě bude líbit. Více najdete na www.zamekloucen.cz. 
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loučeň 23. března 2013
PŘIHLášKA 

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

Předseda: 
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

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

Klub chovatelů psů leonbergerů ČR
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