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Vážení přátelé!
Máme za sebou prvních šest měsíců letošního roku, 
který přinesl řadu nových štěńat, pro některé výstav-
ní úspěchy, pro jiné možná zklamání. Ale tak už to 
ve výstavnictví i chovu chodí. Naše plemeno je stále 
oblíbené a  štěňata se prodávají, to je velký úspěch. 
Úspěchem byla i letošní klubová výstava, které se do-
stalo hodně kladných ohlasů.
 Doufáme,že se vám bude líbit i výstava při klubo-
vém srazu na Svojanově. Ale to už bude podzim... 
takže nebudeme předbíhat. Přejeme vám všem krás-
né léto,plné slunce a odpočinku. A vašim psům maxi-
mum času, který s nimi strávíte na dovolené. 

výbor KCHL

Zasílání příspěvků do Zpravodaje:

Redakce Zpravodaje Vás prosí pro usnadnění 
zpracování nového čísla o  zasílání ručně psa-
ných příspěvků na adresu p. Demkové, pří-
spěvky v elektronické podobě na adresu p. Mi-
laty (adresy jsou v tiráži Zpravodaje). NIKDY 
NEVKLÁDEJTE do textových souborů word 
fotografie či obrázky, ale posílejte je zvlášť 
v dostatečně velkém rozlišení.

Kvalitní fotografie na plakáty, kalendáře 
a případně do Zpravodaje zasílejte e-mailem na 
aja.leonberger@seznam.cz, (schránka 2 Gbyty). 
Prosíme všechny, kteří posílají papírové foto-
grafie a  chtějí je vrátit zpět, přiložte správně 
ofrankovanou obálku. Jinak zůstanou v redakci. 

Za příspěvky zařazované do Zpravodaje, kte-
ré nemají charakter inzerátu, se neplatí. Proto, 
prosím, nezasílejte peníze na adresu redakce. 

Zasílání fotografií pro použití 
ve Zpravodaji nebo další účely
Vzhledem k  tomu, že hodně členů zasílá nej-
různější fotografie na více klubových adres 
a zároveň i k tomu, že potřebujeme snímky jak 
do Zpravodaje, tak na různé další účely (plaká-
ty, kalendáře, pohledy), zasílejte, prosím, vaše 
snímky na adresu: aja.leonberger@seznam.cz. 

Využití fotografií určuje grafik (dle kvali-
ty snímku). Digitální fotografie posílejte 
v  dostatečném rozlišení (pro tisk minimálně 
1700×1200 pixelů = fotografie 10×15 cm, odpo-
vídá 3megapixelovému fotoaparátu). 

Pokud chcete zobrazit fotografie v internetové 
galerii na klubových stránkách, posílejte nadále 
fotky na: kujan@volny.cz. 

INTERNET A MY
Klub chovatelů leonbergerů: 

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

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

na www našeho klubu.

Změny adres
Prosím, nezapomínejte hlásit jednateli klubu 

změny adres, telefonních čísel a e-mailů. 
Předejdete tím zbytečným nedorozuměním, 

kdy vám nepřijde zpravodaj, nebo se vám nedá 
dovolat, nebo vám napíšeme e-mail a myslíme 

si, že vám došel, a vy nic nedostanete.
Řada členů nemá u svých chovných zvířat 
vůbec fotografie, nebo velmi nekvalitní,  
což samozřejmě výrazně snižuje zájem  

o jejich psy. Foto zasílejte na adresu jednatele 
pana Kujana.



[2] Zpravodaj KCHL • 2/2011

Leonberger a chov

Vrhy v jednotlivých chovatelských stanicích
AMAZING LEON, p. Homa
vrh A - 17. 3. 2011, 9 (9) štěňat

BOHEMIA QWERTY, p. Dudková
vrh D- 17. 4. 2011, 12 (14) štěňat 

p. Zímová
vrh A - 16. 5. 2011, 7 (7) štěňat

OD NUČICKÉHO HÁJEČKU, p. Schmiedt
vrh A - 17. 5. 2011, 5 (6) štěňat 

VON BENŠTEJN, p. Beneš
vrh C - 22.5.2011, 7 (8) štěňat

OD BOLEVÁKU, p. Dolívka
vrh A - 24. 5. 2011, 2 (8) štěňat

Odevzdané 
potvrzené 
krycí listy
s. Koubalová
 m: Berenica Baby Grand Aiveko 

o: Hutch v. Avalon

p. Krupicová, Modřice
 m: Arista od Grabštejnského hradu 

o: Ben Bastien Severní Souhvězdí
 
p. Budková
 m: Bára od Skrytého lesa 

o: Anthony od Bučického  mlýna 

p. Scavinová
 m: Conelly H. Bora z Milotiček 

o: Fido Nobert

p. Staňková
 m: Adelaida z Bechlína
 o: Ben Bastien Severní souhvězdí

p. Jůza
 m: Agátka z Alfovy zahrady 

o: Bergam Bohemia Qwerty
p. Jonáš
 m: Gwen Winny Salve Leon 

o: Bard Roy Happy Leon 

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 plat-
ností jednoho roku, musí tuto skutečnost evidovat majitel chovného psa sám.

Vzhledem k množství nezaplacených klubových poplatků budou KL nadále vy-
dávány 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 po-
platek před kontrolou vrhu, tj. 200 Kč za štěně! Uhraďte poplatek PŘED KV a po-
řiďte si kopii, abyste se pověřené osobě mohli předat kopii dokladu o platbě!

UPOZORNĚNÍ: Na základě rozhodnutí Ústřední komise ochrany zví-
řat je stanoveno, že nejnižší možný věk pro odběr štěněte od chova-
tele 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.

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

adresa na Českomoravskou kynologickou unii:

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

tel: 266 712 827, 234 602 276
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Uchovnění jedinci na Konopáči 8. 5. 2011
Psi

Asan z Lesnej samoty
 ČLP/L/4131, nar. 2. 9. 2007, 
 DKK 0/0, váha 58,5 kg, výška 75 cm
 m: Cory Moravský jih 

o: Majan´s Zeuss The Star of North, 
BK A1C2F1P0/7

 maj. Krátký Josef

Antinos Baiva Fiero Leone
 ČLP/L/4058, nar. 19. 10. 2007 

DKK 2/0, váha 56 kg, výška 76 cm
 m: Bea Nicoletta Henner 

o: Asford Amore Leon King 
BK A3H1M1P3

 maj. Ing. Adam Miloš

Denny Čejiva
 ČLP/L/4165, nar. 27. 3. 2008 

DKK 0/0, váha 66,5 kg, výška 78 cm
 m: Ava Irene Azirru 

o: Assan od Brdské studánky 
BK A2CH1I0/4a1d1

 maj. Smolík Miroslav

Gerry Carsten Salve Leon
 ČLP/L/4280, nar. 9. 12. 2008
 DKK 0/0, váha 62 kg, výška 73 cm
 m: Skjaergaardens Winora  

for Salveleon
 o: Iltschi ami noir von der Bachtalen
 BK A2C1F1G1
 maj. Cimlovi Ludmila a Frant.

Gordon Florian Salve Leon
 ČLP/L/4278, nar. 9. 12. 2008
 DKK 0/0, váha 61 kg, výška 74 cm
 m: Skjaergaardens Winora for Salve-

leon
 o: Iltschi ami noir von der Bachtalen
 BK A2H1
 maj. Velecký Alois

Goofer Merlin Salve Leon
 ČLP/L/4279, nar. 9. 12. 2008
 DKK 0/0, váha 61,5 kg, výška 72,5 cm
 m: Skjaergaardens Winora for Salve-

leon

 o: Iltschi ami noir von der Bachtalen 
BK A3P0/6

 maj. Rozsypalová Zuzana

Feny

Cordula Od Brdské studánky
 ČLP/L/4178, nar. 4. 4. 2008 

DKK 1/1, váha 60 kg, výška 71 cm
 m: Bára od Brdské studánky 

o: Jökull Löwe v. Walhall
 BK A2C1F1P3U1d2
 maj. Tuček Miroslav

Brixi Severní Souhvězdí
 ČLP/L/3827, nar. 28. 12. 2006
 DKK 0/0, váha 54,5 kg, výška 70 cm
 m: Cessi Zlatá Galaxie
 o: Out Of Bounds Stormfälles
 BK A2F2G2P3U1
 maj. Vondrák Petr

Aranka Od Bučického mlýna
 ČLP/L/4027, nar. 16. 9. 2007
 DKK 1/1, váha 54 kg, výška 68 cm
 m: Airin Ikajava 

o: Assan od Brdské studánky 
BK A2I2/4P0/6Q0/6Š1

 maj. Škarvadová Markéta

Catalina Ruth Arcondia
 ČLP/L/4230, nar. 14. 8. 2008 

DKK 0/0, váha 46 kg, výška 70 cm
 m: Conelly H. Bora z Milotiček
 o: Cid vom Treuen Löwen
 BK A2B1C1F1I2M2N1P3/7/4S3Ž2
 maj. Pražmová Petra

Abigail Podmoklická blata
 ČLP/L/4225, nar. 11. 7. 2008
 DKK 0/0, váha 58 kg, výška 72 cm
 m: Hendy od Špitálského dvora 

o: Tyron vom Dreiburgenland 
BK A2C1G1H1

 maj. Marie + Jaroslav Ryšánkovi

Amy Z Loučenského podzámčí
 ČLP/L/4184, nar. 18. 4. 2008
 DKK 0/0, váha 49,5 kg, výška 68 cm
 m: Anny ze Sněženského dvora 

o: Out Of Bounds Stormfälles 
BK A2C1F2I2M1

 maj. Rambousek Jaroslav

Alight Candle vom Vietingshof
 ČLP/L/4470, nar. 29. 4. 2009
 DKK 0/0, váha 60 kg, výška 72 cm
 m: Fiva‘s Jule Janna V Vietingshof
 o: Furudalens Akilles von Lion
 BK A2H1CH1S1Š1U1
 maj. Ing. Sýkora Milan

Pomáháme si: hot spoty
Je období, kdy řada leonů onemocní dermatitidou, hot spotem… 
prostě mokvavými skvrnami, které se velmi těžko léčí. O co jde?
 Jde o zánět kůže, zapařeninu, která vzniká velmi nenápadně. Po 
koupání, po dešti a někdy i jen bez příčiny. Malé ložisko, třeba jeden 
centimetr zarudne a začne hnisat. Pokud se nezachytí v začátku, 
třeba za den už je 5x větší, do druhého dne je jako dlaň. Rozšiřuje se 
neuvěřitelně rychle. Kůže zapáchá. Jakmile něco takového uvidíte, 
ihned místo ostříhejte a  namažte desinfekcí Betadine. K  dostání 
v každé lékárně, chce to sušit a sušit. Ale co dál? Každý máme své 
osvědčené prostředky, každý lékař to vidí jinak. Často se zvíře léčí 
antibiotiky, hlavně v případech velkého a hlubokého rozšíření. Pro-
sím, podělte se s ostatními! Napište na můj mail salveleon@volny.
cz, co užíváte, s čím máte nejlepší zkušenosti. Informace uveřejní-
me pak na stránkách klubu v sekci Zdraví.
 Děkuji, Daniela Pavlovská
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Přítomni
M. Pavlovský, A. Petřík, M. Navrátil, Vl. Kujan, J. 
Krajíček, Z. Rozsypalová, I. Benešová, M. Šlehofe-
rová, R. Gregor, A. Velecký

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

Omluveni
P. Dědková

Projednávané body:
1.  Vyhodnocení klubové výstavy 16. 4. 2011 

Mladá Boleslav: výstava byla od členů klubu 
velmi kladně hodnocena. Důležité: Kontaktovat 
p. Vondrouše a předjednat termín pro KV 2012 
(závisí na termínech MVP NVP 2012, nejvhod-
nější termín týden po Pojizerské výstavě 2012 – 
kvůli zastřešení kovové konstrukce, areál zajistit 
včetně haly). Zajistit prostor pro konání výstavy 
+ personál do kruhů = projednávat se správcem 
areálu a  „ochotnou“ paní v  kanceláři (kontakty 
k dispozici). Zodpovídá: R. Gregor + výbor KCHL

2.  Další možnost pro pořádání klubových a spe-
ciálních výstav: Hoffmanův mlýn – podat do-
taz na cenu za pronájem areálu. Zodpovídá: R. 
Gregor

3.  Možnost spojení Klubové a Speciální výstavy 
v jednom víkendu: oslovit p. Vondrouše a dotá-
zat se na tuto možnost – jaro 2012. Zodpovídá: 
R. Gregor. Poháry pro KV vyřeší I. Benešová, R. 
Gregor

4.  Klubový sraz Konopáč – hodnocení - I. Bene-
šová: přípravy bez problémů. (malý problém 
s posekáním trávy na louce, sekat o den dříve – 
čtvrtek), chovatelské akce so+ne – zajištěno. Po-
vahový test – postačí 6 lidí do rotující skupiny.

5.  Valná hromada ČMKU: zástupci našeho klubu 
předložili návrh pro ÚHOS + ČMKU = vypra-
covat závaznou směrnici pro poskytování cho-
vatelského servisu pro nečleny klubu s  tím, že 
je NEZBYTNÉ dodržování chovatelského řádu 
ÚKOZ.

6.  Případ zastřešení – J. Šmrhová: zastupující 
právnička J. Šmrhové, požaduje na KCHL roz-

hodnutí o zastřešení CHS J. Šmrhové KCHL, dle 
vyjádření právničky, má zaslat vypracovanou 
smlouvu o zastřešení na její adresu. Rozhodnutí 
výboru – obecně zastřešovat nečleny, natož vy-
loučené členy KCHL nemá zájem ani povinnost, 
žádost musí být zaslána na konkrétní zvíře 
a vrh. Dále rozhodnuto zaslat dotaz na aktuál-
nost, neboť na oficiálních stránkách CHS Bora 
z Milotiček je oznámení o nakrytí fen.

7.  F.C.I. – Ve Španělsku vznikla nová organizace 
týkající se chovu psů. Při dovozu štěněte z CHS 
F.C.I. – nebude PP v ČR uznán!!

8.  Založení databáze dárců krve: databáze bude 
obsahovat jména psů – dárců krve. Oznámení 
o zakládání databáze bude zveřejněno ve Zpra-
vodaji 2/2011 (uzávěrka 31.5.2011) a na www.
stránkách klubu. Zodpovídá: D. Pavlovská, Vl. 
Kujan

9.  Zkušební řád ČMKU pro tř. pracovní: J. Kra-
jíček, M. Pavlovský pracují na žádosti o změně 
zkoušek pro tř. pracovní pro leonbergery. Změ-
na se týká vypuštění ZPS a zařazení ZPU1. (klub 
má již schváleno ZM, ZVV1, IPO5)

10 . Změna stanov: do příští členské schůze nutné 
připravit změnu STANOV KCHL. Bude se týkat 
znění u poplatků. Za přípravu zodpovídá výbor 
KCHL

11.  Problematika LPN: Na příští členské schůzi 
bude podán členské základně návrh na doplně-
ní Zápisního řádu: Pes x fena – pokud nedoloží 
výsledek na LPN nebude připuštěn do chovu. 
Od 8.5.2011 – zbonitovaní jedinci po rodičích 
přenašečích LPN budou chovní (nechovní) až 
po dodání výsledku na LPN a to v nezkrácené 
formě, která byla majitelům jedince zaslána 
z  kliniky v  Bernu. Oznámení na www strán-
kách. Zodpovídá: D. Pavlovská, Vl. Kujan. Člen-
ské základně předložit ke schválení: Výsledek 
na LPN zasílat z Bernu nejen majiteli jedince, 
ale zároveň na adresu klubu. Za přípravu zod-
povídá: výbor KCHL

12.  Zpráva pokladníka: Na klubových akcích se 
budou proplácet jen skutečně nutné a  menší 
částky. Veškeré ostatní pohledávky budou zasí-
lány na BÚ. Zodpovídá: A. Petřík

Zprávy organizační a výborové
Výborová schůze 6. května 2011, Konopáč
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Polyneuropatie aktuálně

13.  Klubový sraz Svojanov, KV bez titl. KV, Svo-
janov: Přihlášky na ubytování a  chov. akce 
přijímá – Z. Rozsypalová (přihlášky na chov. 
akce přepošle I. Benešové, která připraví pod-
klady pro vytvoření katalogu na svod, bonitaci 
a rebonitaci). Přihlášky na výstavu přijímá: R. 
Gregor. Rozdělení ostatních úkolů v  kolečku. 
Datum konání akce: 9. 9.–11. 9. 2011

14.  Odstoupení Bc. Petry Zelené z  funkce vý-
stavního referenta a  z  funkce člena výboru 
KCHL: Petra Zelená oznámila členům výboru 

svou rezignaci na funkci výstavního referenta 
a člena výboru KCHL a to z osobních důvodů. 
Výbor KCHL bere její rozhodnutí o odstoupení 
na vědomí. Funkci výstavního referenta KCHL 
bude zastávat člen výboru René Gregor. Na 
uvolněné místo člena výboru byla kooptována 
Ivana Benešová. Výbor KCHL děkuje Petře Ze-
lené za obětavou práci pro klub a leonbergery.

Konopáč, 6. května 2011
zapsal člen výboru KCHL A.Velecký

Polyneuropatie, LPN, je stále značně diskutova-
nou nemocí ve všech klubech. A  také přišel   čas, 
kdy postupně kluby řeší, jak  výskyt této neurolo-
gické choroby řešit, jak přistoupit k evidenci testů 
a výskytu v chovu. LPN se již nedá přehlížet. Pro 
její tlumení je naprosto nezbytné mít krevní testy, 
aby se v nejvyšší možné míře zabránilo výskytu po-
stižených zvířat. Dne 17. 4. 2011 se konala schůze 
německého klubu. Na výroční schůzi DCLH bylo 
rozhodnuto: 

LPn: možná chovatelská použití 
dle výsledků testů
LPN1 N/N - k chovu použitelný bez omezení 
LPN1 D/N - k chovu použitelný jen s N/N
LPN1 D/D - nepřipuštěn k chovu 

K chovu jsou připuštěni jen psi s platnou bonitací, 
určeným stupněm DKK a pro chov vhodným gene-
tickým výsledkem LPN , což platí i pro zahraniční 
využití 

Se vstupem tohoto ustanovení v  platnost je 
stávající uchovnění (bonitace) bez LPN1 testu 
s okamžitou platností ukončena.
 
Upozorňujeme naše členy, že v  souvislosti s  výše 
uvedeným, s  celkovou situací a  rozšířením LPN1 
v  chovu ve všech zemích bude na příští členské 
schůzi předložen obdobný návrh. Členové, kteří 
mají zájem o další chov, mají tedy dostatečný pro-
stor si test udělat. V Bernu pracují na testu LPN 2. 
Ti, kteří už zaslali krev na LPN 1, budou mít dvojku 
levnější a krev již nebude třeba zasílat, vzorky se 
uchovávají.

6. května 2011 rozhodl výbor na výborové 
schůzi prozatím o následujícím opatření: 
Stávající i  nová chovná zvířata, jejichž předkové 
jsou z veřejně přístupné databáze či díky oznáme-
ní majitele, chovatele apod. přenašeči, MUSÍ před 
krytím předložit výsledky testu LPN. Jinak nebu-
dou vydány KL ani pes na KL zapsán. Toto se týká 
i všech zvířat mimo KCHL, včetně zahraničí. 

Klubová databáze
Výbor se rozhodl sestavit klubovou databázi vý-
sledků LPN, která bude postupně doplňována. Žá-
dáme naše členy, kteří již mají výsledky z  Bernu, 
aby je laskavě zaslali paní Pavlovské na salveleon@
volny.cz. A to v nezměněné podobě, jak je obdrželi 
z Bernu, tj. jen přeposlali původní mail. 

Upozornění: FCI x F.C.I. 
Ve Španělsku byla založena nová kynologická or-
ganizace, která má shodné iniciály s  FCI. Jen se 
píše F.C.I., tedy s  tečkami. Některé německé cho-
vatelské stanice přešly pod tuto novou organizaci, 
jistě i jiné ve světě. Prosíme, dejte si pozor při pří-
padném dovozu štěňat, ale i krytí. PP s označením 
F.C.I. nejsou v ČR uznávány. 

Daniela Pavlovská 

Co nás čeká roce 2011?
9.–11. září

klubový sraz  
a klubová výstava Svojanov
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Mám ráda veselé příběhy a  šťastné konce, ale jak 
málo toho dobrého je okolo nás! Ke mně se tento 
týden však jeden malý zázrak „donesl“, ale to před-
bíhám v čase...

V listopadu loňského roku byl na našich klubo-
vých stránkách uveřejněn pes na S.O.S, ARAM 
STARÝ LOM (zvaný Muf), kterého původní ma-
jitel nabízel zdarma jako nesocializovaného, ne-
poslušného, no řekla bych, že po přečtení textu se 
zdálo, že pejsek absolutně nebude mít nikdy šanci 
být znovu umístěn do rodiny! Po nějaké době si 
Arama někdo vzal, aniž by klub věděl, jak pejsek 
dopadl a  kde skončil. K  mému údivu se pejsek 
znovu v  dubnu letošního roku objevil na S.O.S. 
klubu KCHL, ale to již nás kontaktovali majitelé 
soukr. útulku Psí domov v  Litoměřicích, že tam 
psa mají.

Tento příběh ale opravdu skončil dobře pro to-
hoto Arama. Již týden je ve svém novém domově 
v malé vesničce jménem Choltice poblíž Pardubic. 
Má k dispozici velkou zahradu a dům, milovaného 
pána, s kterým může být denně 24 hodin. Občas 

se jde podívat doma na divného opeřence kaka-
dua, prožene všechny kočky na zahradě, prý také 
každou volnou chvilku dokazuje novému majiteli 
svou lásku a náklonnost leoním způsobem a pána 
oblíže a umyje od hlavy až po paty. Už první noc, 
co byl znovu adoptován, spal se svým pánem 
v ložnici (a tak to zůstalo i nadále), ráno překont-
roloval, jestli je vše v bytě v pořádku a odpoledne 
už měl první rande se sousedovic fenkou. Leon 
– mimochodem – to je jeho nové jméno, denně 
chodí na dlouhé procházky na volno, doma se po-
hybuje od první minuty s naprostým přehledem 
a  s  typickou leoní rozvážností a  klidem, jako by 
tohoto pejska nikdy v životě nic ošklivého nepo-
tkalo.

Jeho nový majitel (po dlouhá léta chovatel skaj-
teriérů) mě poprvé volal asi měsíc před klubovým 
srazem, jako budoucí zájemce o  štěně. Sešli jsme 
se tedy na Konopáči, kam denně z domova dojíž-
děl. Z  klubové akce (kde pozorně sledoval svod 
a bonitaci) byl nadšen a jak sám uznal, sraz se mu 
nesmírně líbil. V  sobotu zahlédl také již jiného 
adoptovaného psa, Alana z Podolkovic u manželů 
Synovcových, a tak jsme u odpolední kávy dlouze 
diskutovali o povahách a osudech lidí a  jejich psů 
a tam se zrodila myšlenka pomoci dalšímu leonovi 
z SOS.

Co na to říct? Jelikož i já vím, jak je to JINÉ, když 
si přivedete domu nikoli leoní miminko, ale již do-
spělého psa, u kterého se už nikdy nedozvíte prav-
du, čím vším si prošel a co má chudák za sebou, co 
si musel prožít, moc fandím těm, kdo se pro to roz-
hodnou. Ze své osobní zkušenosti mohu potvrdit, 
že z těchto psů se stávají nesmírní závisláci, kteří 
se již od svého nového pána a rodiny nikdy nehnou 
a stále si je hlídají.

Na závěr si dovolím citovat nového majitele po 
pár hodinách co si Leonka odvezl z útulku. „Nero-
zumím tomu, Leon je úžasný a hodný pes, inteli-
gentní zvíře, stačí jen porozumět povaze a tempe-
ramentu, a dát psovi to, co potřebuje“.

Petra Konečná, HPCh

Z redakční pošty Všechny tyto články jsou otištěny 
na přání pisatelů

Příběh leona Arama Starý Lom 
z S.O.S. na klubových stránkách
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Na rozdíl od jiných výstav, kterých jsme se zúčast-
nili, včetně světových, na Crufts se nelze přihlásit 
(s výjimkou pro Interšampióny FCI), ale je nutné 
vyhrát kvalifikační výstavu. Z ní se mohou kvalifi-
kovat čtyři zástupci každé rasy, nejlepší pes a fena 
v kategorii dorostu a nejlepší pes a nejlepší fena. 
V 27 evropských zemích je vždy vybrána jedna kva-
lifikační výstava. Kromě Evropy je možné se kvali-
fikovat i v Austrálii na 8 výstavách. Speciální pod-
mínky má ještě i  Irsko, Nový Zéland, Japonsko, 
Kanada a USA. Většinu z nás budou zřejmě zajímat 
výstavy u nás a v blízkém okolí. Všechny informa-
ce najdou zájemci na www.crufts.org.uk. Pro nás 
vše začalo loni v květnu, když Bugsy vyhrál CACIB 
a BOB na pražské kvalifikační výstavě. Dostal no-
minační certifikát, potvrzující jeho právo zúčastnit 

se Crufts 2011. Od letošního roku už se certifikáty 
nepřidělují, komunikace teď probíhá elektronicky 
mezi organizátorem kvalifikační výstavy (letos 
byla 5. 2. v Brně) a Crufts.

Když se Bugsy kvalifikoval, začali jsme shánět in-
formace o výstavě. Vzhledem k tomu, že Crufts je 
velmi neobvyklá výstava a mnoho majitelů psů po-
kládá účast na ní za vrchol jejich vystavovatelské-
ho úsilí, rozhodli jsme se zúčastnit. Postupně jsme 
vyřídili všechny podmínky pro cestování se psem 
do Velké Británie, které najdete i  česky na webu 
Státní veterinární správy ČR. Dále jsme Bugsymu 
zařídili registraci na Kennel Clubu, po které dostal 
přiděleno ATC číslo, které mu dovoluje vystavovat 
na výstavách ve Spojeném království. Začali jsme 
plánovat logistiku celého výletu. Vcelku logickým 

Bugsy Roy Arcondia na Crufts 2011
Crufts je každoroční březnová mezinárodní výstava psů, organizovaná anglickým Kennel Clubem. Od 
roku 1991 probíhá v Birminghamu, na výstavišti NEC (National Exhibition Centre). Letošní ročník byl ju-
bilejní, stodvacátý. Už v prvním ročníku Cruft‘s Greatest Dog Show v roce 1891 se zúčastnilo kolem 2000 
psů všech ras. Vzhledem k tradici je jasné, že celá výstava má daný pevný řád, jinak by asi bylo těžké celou 
čtyřdenní akci zvládnout. Crufts o sobě tvrdí, že se jedná o největší a nejprestižnější výstavu psů na světě. 
Letošního ročníku se zúčastnilo 21 422 psů, na které se přišlo podívat 138 tisíc návštěvníků.
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řešením byla cesta po vlastní ose, protože leonber-
ger není zrovna obvyklé spoluzavazadlo do leta-
dla. Předem jsme také zajistili ubytování, protože 
i když na západ od našich hranic nebývá problém 
být v  hotelu se psem, přeci jen některé hotely li-
mitují velikost vašeho mazlíčka. K  překonání ka-
nálu La Manche, jsme vybrali Eurotunel, protože 
bychom Bugsymu špatně vysvětlovali, proč musí 
na trajektu zůstat v autě bez nás. Rozhodli jsme se 
spojit výstavu s dovolenou a vyrazili jsme už v so-
botu přesto, že výstavní den byl až v pátek. 

Samozřejmě, že den před odjezdem večer jsme 
navštívili našeho veterináře a nechali Bugsyho od-
červit a ošetřit proti klíšťatům s patřičnými zápisy 
do pasu. Tím jsme definovali časový úsek, během 
kterého se musíme přepravit do Británie (ne dříve 
než za 24 a ne později, než za 48 hodin). Cesta přes 
Německo, Nizozemí, Belgii až do Calais probíhala 
plynule, tak jak nám rychlostní limity a  střešní 
box dovolovaly. Ubytovali jsme se blízko vjezdu do 
tunelu a na procházku využili místní pláž, kam je 
mimo sezónu psům vstup povolen. V neděli ráno 
jsme s mírnými obavami přijeli ke vjezdu do tune-
lu. Přes hrůzostrašné historky o vracení od hranic 
trvala veterinární kontrola maximálně tři minuty. 
Milé zaměstnankyně Point de Contrôle Animaux 
přečetli čip, zkontrolovali dokumenty, zjistili, že 
jsme při on-line rezervaci náležitě nepřihlásili 
zvíře, tak to udělali za nás a mohli jsme pokračo-

vat do vlaku pod tunelem. U kontroly vjezdu jsme 
doplatili jednorázový poplatek za psa ve výši 46 
Euro a mohli jsme se zařadit do fronty k vjezdu do 
vlaku. Vzhledem ke střešnímu boxu jsme byli ve 
skupině dodávek a autobusů a nalodili (navlakova-
li?) jsme se mezi prvními. Přeprava pod kanálem 
byla velmi komfortní a cca za 25 minut jsme byli na 
anglické straně. Řidičům jsme připomněli nutnost 
jízdy na druhé straně silnice, než jsou zvyklí a vy-
dali jsme se na sever. 

Bylo nádherné slunečné počasí a  tak jsme den 
využili k  prohlídce středověkého univerzitního 
města Oxfordu. Zjistili jsme, že místní obyvatelé 
i  turisté jsou zvyklí na hodně, ale leonbergerů ve 
svém životě moc neviděli. Několikrát se nám po-
dařilo zablokovat pěší zónu, když počet dětí hla-
dících Bugsyho převýšil kapacitu vozovky. Jako 
obvykle fotografie Bugsyho s  tentokrát nejenom 
japonskými turisty obohatí mnoho rodinných alb. 
Po prohlídce Oxfordu jsme dorazili do Birmingha-
mu. Nedělní odpoledne nebývá v hotelech zrovna 
nejživější a tak jsme budili oprávněnou pozornost. 
V pondělí bylo zase, jak je v Anglii obvyklé, pěkně 
slunečno a tak jsme se rozhodli navštívit Warwick 
a Stratford Upon Avon. Obě města jsou nedaleko 
Birminghamu a  určitě stojí za návštěvu. Kromě 
historického centra jsme si ve Warwicku prohléd-
li i  hipodrom, který, když nejsou dostihy, slouží 
k procházkám i místním psům a jejich páníčkům. 
V úterý pěkné počasí pokračovalo, tak jsme si udě-
lali výlet do Walesu a zastavili jsme se v malebné 
vesničce Aust. Večer jsme navštívili chrtí dostihy 
a  je třeba konstatovat, že pro leonbergery to ne-
bude vhodný sport. Většina greyhoundů vážila 
maximálně do 32 kilogramů a běhali pořád dokola, 
čili pro leona nic zajímavého. Středa byla věnová-
na Birminghamu, prohlídce čokoládovny Cadbury 
(uvnitř bez Bugsyho) a přilehlé vesnice Bournville. 
Čtvrtek měl Bugsy jako den oddechu, aby před vý-
stavou nabral síly. 

V pátek jsme oželeli snídani a vyrazili už kolem 
sedmé hodiny, i když to do výstaviště bylo pouhých 
7 km. Nechali jsme si časovou rezervu pro zapar-
kování a  vstup. Organizace parkovišť byla výbor-
ná, několik minut po zaparkování přijel sběrný 
autobus, který nás odvezl k hlavnímu vchodu. Le-
onbergeři začínali už v 8:30 a v tento okamžik se 
také začali pouštět diváci. Majitele se psem pustili 
i dříve, ovšem bez doprovázejících osob. Každý pes 
má na výstavě přidělenu svojí lavičku (bench), na 
které by měl být celou dobu, pokud není v kruhu, 
upravován, nebo venčen. To, co je normální pro do-
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mácí psy, kteří jsou zvyklí a klidně prospí i několik 
hodin v  omezeném prostoru nebylo pro Bugsyho 
vůbec přijatelné. Fotografie, na které je zachycen 
na své lavičce informuje o patnácti vteřinách, které 
na ní vydržel. Měli jsme štěstí, že čísla na Crufts se 
přidělují podle abecedního pořadí příjmení vysta-
vovatelů, takže jsme byli až na konci leonbergerů. 
Za nimi byla řada neobsazených laviček, tak jsme 
přesunuli přidělená čísla naproti ostatním leo-
nům a obsadili své dvě lavičky, před které se Bugsy 
pohodlně natáhl na zem. Kennel Club nepoužívá 
rozdělení do skupin podle FCI, takže leonberger je 
místo v pro nás obvyklé druhé skupině zařazen do 
pracovní skupiny (Working Group). Leonbergerů 
bylo přihlášeno 188, dostavilo se 156. Při přihla-
šování na výstavu majitel vybírá třídu, podle kva-
lifikace, kterou jeho pes splňuje. Bugsy byl zařazen 
do nejprestižnější otevřené třídy, kam se dostal na 
základě splněných šampionátů. Všech 14 šampi-
onů se dostavilo. Pan rozhodčí Frank Kane velmi 
důkladně prozkoumal každého psa a potom se bě-
halo. Na Crufts se nevystavují písemné posudky, 
takže posuzování probíhá velmi svižně. Rozhodčí 
rozdělil celou skupinu na dvě poloviny, jedné podě-
koval za účast a druhá pokračovala v běhu. Bugsy 
byl vybrán mezi posledních sedm. Následujícím 
krokem bylo vyřazení dalších dvou psů, protože 
na Crufts se oceňuje prvních pět míst. Když jsme 
i poté zůstali v kruhu, bylo jasné, že rozhodnutí zú-
častnit se Crufts bylo správné. Nakonec rozhodčí 
srovnal zbývající pětici do pořadí a Bugsy byl zařa-
zen na čtvrté místo a dostal titul Reserve. Na tře-
tím místě se umístil Hakuna C. Bora z Milotiček, 
další zástupce českého chovu. Vítěz otevřené třídy 
Davenheath Court Jester JW SHCM byl zároveň 
vyhlášen i BOB.

Ke zvláštnostem Crufts patří i  to, že pes ne-
může opustit výstavu před 16. hodinou. V  reálu 
jsme zjistili, pokud alespoň trochu chceme vidět 
i ostatní haly, tak dřívější odchod stejně nepřichází 
v úvahu. Výstava je i velkou společenskou událos-
tí, vystavovatelé jsou z valné většiny v kostýmech 
a oblecích. Atmosféra je velmi přátelská, vzhledem 
k  tomu, že se místní vystavovatelé většinou zna-
jí, tak „exotičtí“ návštěvníci zpoza kanálu musejí 
počítat s  tím, že budou centrem pozornosti. Na 
Bugsyho se přijeli podívat budoucí majitelé jeho 
potomka až z Irska a velmi rychle se s ním spřáteli-
li. Výstavu ke své prezentaci využívaly i jednotlivé 
chovatelské kluby. Leonberger Club of Great Bri-
tain měl svůj stánek přímo v kruhu, kde prodávali 
klubové suvenýry a také nové vydání knihy Leon-

berger od Guida Perosina. Další prezentace leonů 
byla v hale 3, kde byla doprovodná akce Discover 
Dogs ve které se zájemci mohli seznámit s více než 
200 plemeny. Každý klub tam měl svůj stánek, ve 
kterém zástupci klubu představovali návštěvní-
kům svoje plemeno, odpovídali na všechny otáz-
ky a samozřejmě tam měli i živé psy, aby si každý 
mohl udělat představu, jak plemeno ve skutečnosti 
vypadá.

Tak, jako je to i na našich výstavách na kontinen-
tu, jsou i na Crufts stánky, ve kterých můžete kou-
pit skoro všechno. Od granulí, obojků, přepravek 
až po knihy, delftský porcelán, např. talíř s hlavou 
leonbergera, až po kompletní outdoorové oblečení 
pro psy i jejich dvounohý doprovod. Populární byl 
chodící pás, na YouTube můžete vidět i fenu leon-
bergera, která se nepříliš šťastně snaží na tomto 
přístroji pohybovat, a nás velmi zaujala sušička na 
psy za pouhých 1908 liber. Jenom stánků je něko-
likrát více, než jsme zvyklí.

Po 16. hodině se přeci jenom haly poněkud vy-
prázdnily a  tak jsme si ještě doprohlédli některé 
atrakce a ukázali Bugsymu stánek britského klubu. 
Ještě jsme se při odchodu chtěli podívat do Are-
ny, kde zrovna probíhal dog dancing, ale bohužel, 
vstup byl jenom bez psů. Leonberger se tam dosta-
ne pouze jako BOB na závěrečné soutěže.

V  sobotu jsme se vydali na zpáteční cestu, pře-
spali jsme v  Antverpách a  v  neděli jsme zdárně 
dorazili domů. Fotografie z  celé cesty si můžete 
prohlídnout na www.bugsyroy.cz a případné další 
informace rádi poskytneme na bugsy@bugsyroy.cz. 

Otakar Wolf

Nepostradatelná výbava britských chovatelů: sušička 
na psy za pouhých 1908 liber
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Podívejme se na to realisticky. V tomto věku jsou 
štěňata již vybavena pro samostatný život, přijí-
mají potravu, hrají si, bojují tak trochu mezi sebou, 
touží poznávat nový prostor, nová místa, nové 
zvuky. Stručně – je to destrukční četa, která potře-
buje do světa. Vývoj štěňat má určité fáze, které 
jsou pro jeho další život nesmírně důležité a dále si 
je podrobně vysvětlíme. 

Fáze - vegetativní a vtiskávací
Tato fáze, probíhající ve 4. až 7. týdnu, navazuje na 
velmi krátkou přechodovou fázi a je pro vývoj ště-
něte nejdůležitější. Fáze vtiskávání začíná třetím, 
podle některých údajů až čtvrtým týdnem, a končí 
sedmým týdnem stáří štěněte. Vtiskáváním začíná 
socializace štěněte, která ovšem pokračuje i v dal-
ších vývojových etapách. Obecně lze říci, že v této 

době proběhlé vtištění je nezvratné a jeho důsled-
ky se projeví v chování dospělého jedince. V tomto 
věku je také žádoucí, aby měla štěňata dostatečný 
kontakt s člověkem, aby si ho vtiskla jako příslušní-
ka svého druhu. Pokud se jim ho nedostane v plné 
míře, je pravděpodobné, že budou mít později pro-
blémy s  navazováním kontaktu s  člověkem. Ště-
ně potřebuje potravu, spánek a teplo. Reaguje na 
jednoduché a mírné vjemy. Potřebuje matku, která 
mu poskytuje bezpečí a výchovu. Neobejde se bez 
sourozenců, aby se je naučilo vnímat a reagovat na 
ně. Výrazně se rozvíjí mozkové centrum, spánek se 
zkracuje. Štěňata používají širokou škálu projevů 
sociálního chování - vrčí, ježí srst, sklápějí uši, honí 
se a hrají hry na zabíjení kořisti, začínají v tlamě 
nosit předměty, výrazně se zlepšuje schopnost po-
hybu. Štěňata následují matku i mimo pelech.

Odběr a výchova štěněte
Musím se vrátit k tématu, o kterém se psalo, píše a bude psát ještě zřejmě dlouho. Kdy se může vydat 
štěně k novému majiteli? Kdy je optimální čas? Podle řádů ČMKU, kterými se KCHL řídí, nesmí to být dříve 
než v 50 dni věku. Takže o jeden den navíc po 7 týdnech.  Je to brzy?
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Fáze - vtiskávací a socializační
Socializační období trvá od 7.–8. do 12. týdne 
věku. Během této doby se štěně učí jak se správ-
ně chovat k ostatním psům a k  lidem, osvojuje si 
sociální návyky. Lidé jsou pro něj partnery ke hře, 
přijímá jejich nadřazenost. V  období socializace 
také pokračuje návyk na zvuky a situace, kterých 
se pes v dospělosti nebude bát. Špatná zkušenost 
v tomto období naopak může vést k trvalému stra-
chu. Má obrovský vliv na budoucí povahu štěněte. 
Pes se během ní učí základy veškerého sociálního 
chování. Mozek je již plně vyvinutý. Na začátku so-
cializační fáze přechází štěně od chovatele k nové-
mu majiteli a dostává se mu individuální péče a vý-
chovy. Pokud se štěně do sedmého týdne nesetká 
s  člověkem, už se nevytvoří žádoucí společenské 
vztahy k lidem. 

I. a II. štěněcí stádium 
Třináct až šestnáct týdnů. Výchova štěněte je za-
měřena na výcvik. Jedním z nejdůležitějších úkolů 
nyní je seznamování štěněte s  nejrůznějším pro-
středím. Majitel musí mít vždy nad svým psem 
převahu, k  čemuž je nejvýhodnější hra. Majitel 
určuje trvání i námět her, a tak si udržuje vedoucí 
postavení. Štěně je úzce vázáno na majitele.

Puberta - čtyři až osm měsíců
Fyzickým základem puberty je dozrávání pohlav-
ních žláz. Projevují se změny v psychické oblasti. 
Z  naprosto poslušného psa se z  ničeho nic stane 
náladové a neposlušné zvíře. Při pubertě může do-
jít k vážnému střetu mezi majitelem a psem o do-
minantní postavení, a to především tam, kde pes 
necítí dostatečnou převahu majitele. Po prodělané 
pubertě je pes dospělý a  vrací se k  normálnímu 
chování. 
 
Výňatky z odborných publikací 
a  na začátku socializační fáze přechází štěně od 

chovatele k novému majiteli a dostává se mu in-
dividuální péče a výchovy (Mikulica, 2004). 

a  Období vývoje psa spadající do věku zhruba od 
3 týdnů do 12 týdnů věku, je to 9 nejvýznamněj-
ších týdnů života štěněte (Lindsay, 2000). 

a  Trumler (1999) píše: „V  novější literatuře se 
období od prvního opuštění pelechu do konce 
třetího měsíce života říká období socializace. 
Ale první úsek této fáze, přibližně do konce sed-
mého týdne života, se tak zřetelně vyznačuje 
zvlášť výrazným učením – a rovněž vrozenými 
dispozicemi k učení –, že bych se jím chtěl za-

bývat zvlášť. Socializace po skončení uvede-
ného období již pak probíhá ze strany štěněte 
mnohem aktivněji, jeho učení v tomto ohledu je 
již mnohem více určováno poučením ze strany 
ostatních psů, a proto se mi toto oddělení zdá 
oprávněné. Budu tedy odlišovat „fázi vtiskává-
ní“ (čtvrtý až sedmý týden včetně) od vlastní 
„fáze socializace“ (osmý až dvanáctý týden včet-
ně).“ 

a  V  5. až 8. týdnu je výraz tváře a  uší viditelný. 
Začíná odstav. Štěňata plně používají svůj zrak 
a  sluch a  pohyb se stává více koordinovaným. 
Objevují se skupinové aktivity s ostatními sou-
rozenci. Hrají si na dominanci a hierarchii. Sed-
mý týden je pro štěňata ideální doba na to, aby 
šla do nového domova (Bailey, 1998). 

a  Štěně nad sebou potřebuje cítit autoritu. Ve 
smečce je autoritou dospělý pes-otec, který 
usměrňuje své potomky. Štěňata ukázňuje pře-
vážně při hře. V lidské společnosti na jeho místo 
nastupuje psovod a začíná s výchovou budoucí-
ho pracovního psa. ... Psovod by měl největší 
část výchovy cílevědomě přesouvat do hry. Čím 
více se toho štěně naučí při hře, tím radostněji 
a ochotněji se bude učit dále. Ochota k práci má 
základy právě v socializačním období (Mikulica, 
2004). 

a  Domnělá slabost povahy mnohých psů má vel-
mi často původ v chybách výchovy v socializační 
fázi, ve které si příliš málo hrajeme se psem, ale 
o to více ho cvičíme (Trumler, 1982). 

a  Z mnoha důvodů sekundární socializace začíná 
tehdy, kdy štěně opouští matku a  sourozence 
a začíná žít v  lidské rodině. Ideální načasování 
tohoto přechodu je věk sedmi týdnů s  relativ-
ním rozpětím -1 nebo +1 (6–8 týdnů) (Lindsay, 
2000). 

a  V průběhu 6. až 8. týdne by se štěně mělo zabyd-
let ve své nové rodině (Bailey, 1998). 

a  I po příchodu k novému majiteli potřebuje malé 
štěně stále ještě alespoň občasný kontakt s  ji-
nými psy. U  společenských plemen nepociťují 
většinou majitelé poruchy a nedostatky v soci-
álním chování svého psa jako přílišnou závadu. 
Psi vychovávaní v přílišné izolaci od jiných psů 
mívají velké potíže při uskutečňování pohlavní-
ho aktu (Mikulica, 2004). 

a  Šíře a  rozsah sociálního partnerství mezi člo-
věkem a psem jsou právě teď v socializační fázi 
neodvolatelně vtištěny a ovlivňují po celý další 
život téměř všechny vlastnosti psa (Trumler, 
1982). 
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a  Pokud chcete formovat osobnost psa, je nejlep-
ší začít již u malého štěněte. Tím, že vystavíte 
vaše nové štěně odpovídajícím zkušenostem 
v  různých kritických fázích jeho života, může-
te ve skutečnosti utvářet povahu štěněte tak, 
aby se později pozitivně projevila v pracovních 
schopnostech. Pro průměrného majitele psa je 
nejkritičtější období mezi sedmým a dvanáctým 
týdnem věku štěněte (Coren, 1995). 

Individuální péče o  štěně u  nového majitele by 
měla být zárukou dalšího rozvoje psychiky. Je na 
majiteli, aby usměrňoval rozvoj štěněte a vštěpo-
val mu správné návyky. 

Z  výše   uvedeného je naprosto jasné, a  jedno-
značně mnoha odborníky potvrzeno, že pro štěně 
je naprosto  nejlepší, aby šlo do nového domova cca 
do 8 týdnů věku. Nechápu, proč to řada chovatelů 
stále neví. Nebo ví, a jedná schválně v neprospěch 
štěňat? Větší štěňata mají vyšší cenu? I s tím jsme 
se již setkala. Noví majitelé,zvláště laici, mají pocit 
že si kupují velké, mimořádně vyvinuté zvíře, draž-
ší, ale určitě lepší než jiní....Vždyť jejich Bobík měl 
při odběru 15–18 kg!!! Ale že bylo Bobíkovi 9–10 
týdnů si neuvědomují. Pokud je to tento důvod, tak 
je to trestuhodné ze strany chovatele. 

Pokud je to ale jen neznalost, že předávají někteří 
štěňata do nových rodin zbytečně pozdě, v devíti, 
desíti a více týdnech ... pak je to smutné. O vývoji 
štěňat existují desítky knih. Proč se štěňata zcela 
zbytečně ochuzují o čas, kdy si mají v nových rodi-

nách zvykat, kdy do sebe „nasávají“ informace jako 
houba??? Samozřejmě, když nejsou zájemci, když 
štěně nemá váhu či nějaké zdravotní problémy, je 
u  chovatele déle. To je v  pořádku, neboť má vět-
šinou individuální péči. Ale nechávat je doma jen 
tak, schválně?? Na omezeném prostoru, kdy už se 
jen rvou jako koně a vyčerpaná a unavená matka 
jich má jak se říká plné zuby? Proč místo 4–5 týd-
nů největší socializace někteří chovatelé tento čas 
zkracují?  A ještě se tím chlubí jako kladem? 

Ani nejlepší péče nemůže nahradit individuální 
přístup v novém domově. 

Myslím, že by si měl každý nastudovat a přečíst, 
co se dá. Protože je to pro dobro vašich odchovů. 
A věřím, že většina se chce ke svým odchovům cho-
vat zodpovědně. 

Daniela Pavlovská 

Znovu slinivka
V minulém čísle jsme si přečetla smutné zkuše-
nosti i  rady majitelky leona Lea. I  já mám u své 
feny zkušenost s touto nemocí… nedostatečnou 
funkcí slinivky.

Od 4 měsíců měla má fenka stálé nezvladatelné 
průjmy, po zjištění diagnózy jsem přešla na di-
etní krmivo Hills i/d a do každého krmení jsem 
dávala 1–2 lžičky slinivkového čaje, 3–4 lžičky 
pšeničných otrub, a  hrst sušených nebo čerst-
vých kopřiv. Toto jsem spařila a nechala louho-
vat a pak nalila na granule. Na tuto směs jsem 
přidala rozdrcený pankreolan. Do 4 let měla 5–6 
prášků denně, rozdělených do krmných dávek. 
Pak jsem zkoušela ubírat, ale ze začátku jsem se 
musela několikrát vrátit na původní počet, ale 
nyní po 5 roce života, jsme už jenom na dvou 
práškách. Poslední dva roky ještě přidávám ke 
granulím uvařenou nastrouhanou mrkev s rýží + 
kuře. Taky už nemusí dietní krmivo a nyní krmí-
me Brit care. Letos dokonce i 5 kg přibrala, takže 
už nevypadá, jako bych jí nedala nažrat. Vím, že 
každý pes je jiný a reaguje jinak, ale i kdyby to 
pomohlo jen jedinému psu, alespoň jako nám, 
budu ráda.
 Fena žije se mnou aktivní život, jezdíme vlaky, 
autobusy nebo autem na několikakilometrové 
výlety. A zatím to jde a doufám, že to ještě pár let 
vydrží. S přáním hodně zdraví všem dvounohým 
a čtyřnohým kamarádům.

Zdravíme všechny, Jana a Cora Erbenovi
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Leonbergří radovánky
Vážení páníčci, nabízíme Vám aktivně prožitý prodloužený víkend s Vaším leonem. 
Jedná se o radostné a zábavné učení Vašeho pejska novým dovednostem pomocí 
hry a pozitivní motivace. Při výcviku preferujeme individuální přístup ke každému 

psímu i lidskému jednotlivci. Pozvání na akci od nás přijali zajímaví kynologičtí 
hosté, kteří nám s naší prací ochotně pomohou.

22.–25. září 2011
juniorcamp tobogán, 

nová Živohošť 98, 257 56 neveklov

UBYtovánÍ
Ubytování je zajištěno v chatičkách. Chatky jsou vybaveny topením. 

Sociální zázemí je společné, ale velmi dobře udržované. Psi mohou bydlet s Vámi.

strava
V kempu je k dispozici útulná restaurace, kde si budete moci vybrat 
z nachystaného jídelníčku, který bude připraven vždy den předem.

výcvik
Výcvik bude veden zkušenými instruktory ze Svazu záchranných brigád kynologů 

a rozhodčí a účastnicí mistrovství světa v obedience. V průběhu víkendu budete také moci 
probrat své problémy s rozhodčími z Kynologické jednoty ČR Brno (zkoušky ZOP, ZPU-1). 

Výcvik bude probíhat v areálu kempu a blízkém okolí. 
V sobotu bude možnost složit zkoušky ZOP a ZPU-1. V případě, že se budete chtít zkoušky 

zúčastnit, je potřeba toto uvést v přihlášce.

CENy:
1 dospělá osoba s cvičícím psem: 1000 Kč

1 dospělá osoba bez psa: 700 Kč
1 dítě do 10 let: 450 Kč
Další cvičící pes: 400 Kč

Další necvičící pes: 100 Kč
Zkouška ZOP, ZPU-1: 200 Kč

 
kontakt:

petra pražmová, petra.prazmova@seznam.cz, tel. 604 675 200

Pl
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en
á 

in
ze

rc
e



[14] Zpravodaj KCHL • 2/2011

Přihláška:
jméno a příjmení 
cvičícího účastníka:   ...........................................................................................................................................................................

Telefon: .......................................................................  E-mail: ................................................................................................................

1. cvičící pes:   Jméno psa: ..............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Chovatelská stanice: ..............................................................................................................................................................................

Datum narození: ..............................................................   Složené zkoušky: .................................................................................

2. cvičící pes:    Jméno psa: .............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Chovatelská stanice: ..............................................................................................................................................................................

Datum narození: ..............................................................   Složené zkoušky: .................................................................................

výcvik: Prosím, tučně označte, o jaký druh výcviku budete mít v průběhu víkendu zájem:

Příprava na bonitaci včetně povahového testu

Příprava na výstavy a výstava nanečisto

Poslušnost pro život (prostě jen poslušný pes do města a rodiny)

Výcvik stop

Základy záchranářského výcviku

Obedience

Zkouška ZOP

Zkouška ZPU-1

Doprovod: .................................................................................................................................................................................................

Počet dospělých osob bez psa: ......................  Počet dětí do 10 let: ......................   Počet necvičících psů: ....................
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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 vý-
stavnímu referentovi. Kontakt: PhDr. MUDr. René GREGOR, Ph.D., e-mail: re.gregor@seznam.cz, tel. 
737 534 671. Kompletní výsledky ze všech MV a NV výstav naleznete na internetových stránkách:

www.leonbergeri.net www.intercanis.cz www.kynologie.cz
www.interdogbohemia.com www.vystavapsu.cz www.nordbohemiacanis.eu
www.vystavaklatovy.info www.leonbergerunion.com www.cmkj.info

Kompletní výsledky z KLUBOVÉ VÝSTAVY LEONBERGERŮ, která se konala 16. dubna 2011 v Mladé Bole-
slavi, najdete na www.leonberger.cz

od roku 2008 jsem se věnovala organizaci klubo-
vých a speciálních výstav KCHL ČR. Je mi ctí, že 
jsem mohla proniknout do zákulisí výstav, poznat 
náročnou práci pro klub a  především se postarat 
o příjemnou zábavu nadšencům našeho plemene. 
Po dobu svého funkčního období jsem často zazna-
menávala kladné ohlasy, což mne vždy dokázalo 
potěšit a  naplnit energií do dalších příprav. Díky 
výborné spolupráci s  našimi sponzory jsem se 
snažila příliš nezatěžovat finanční rozpočet klubu, 
vždy se mi podařilo odměnit vítěze hodnotnými 
cenami a poháry. Jako jedni z mála kynologických 
klubů v České republice, jsme se zaměřili na slav-
nostní atmosféru při posuzování leoních veteránů 
a umožnili jim nástup do soutěžních kruhů těsně 
po zahájení výstavy, nikoli jako poslední až v od-

poledních hodinách. Při rozhodování v klubových 
záležitostech jsem se vždy snažila být nestranná, 
zachovávala jsem si určitý nadhled a nebála jsem se 
vyjádřit svůj názor. Ne vždy bylo rozhodování jed-
noduché a neobešlo se bez dohadů. Chtěla bych na 
tomto místě poděkovat ostatním členům výboru 
za trpělivou spolupráci a chce se mi zde jednoduše 
napsat: stálo to za to!
 S ohledem na své časové možnosti jsem se k 1. 
květnu 2011 rozhodla přenechat funkci výstavní-
ho referenta panu René Gregorovi. Z výboru KCHL 
ČR odcházím s  klidným svědomím, se splněnými 
cíly a pocitem dobře odvedené práce. Svým nástup-
cům přeji klidné přípravy a spoustu dalších pove-
dených akcí.

Petra Zelená

mezinárodní výstavy

27.–28. srpna MVP/CACIB Mladá Boleslav
1. termín přihlášek po uzávěrce
2. termín přihlášek: 22. července 2011 
(více na www.interdogbohemia.com)

8.–9. října 2011 – MVP/CACIB
České Budějovice
1. termín přihlášek: 15. 8. 2011
2. termín přihlášek: 29. 8. 2011
(více na  www.cmkj.info)

5.–6. listopadu 2011
1. termín přihlášek:
2. termín přhlášek: 
(info na www.kynologie.cz)

národní výstavy

16.–17. července NVP/CAC Mladá Boleslav
1. a 2. termín přihlášek po uzávěrce
(více na www.interdogbohemia.com)

17.–18. září 2011 NVP/CAC Brno
Termíny uzávěrek přihlášek sledujte na 
www.intercanis.cz

Jaké výstavy nás v roce 2011 čekají?

Vážení přátelé a leoní kamarádi,
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Klubová výstava svojanov KCHL Čr

10. září 2011 – CLUB SHOW KCHL ČR 
Svojanov 
(bez zadávání titulu Klubový vítěz)
Rozhodčí: Ladislav Kukla (CZ)

Zahraničí klubové výstavy

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

evropská výstava psů FCI

1.–4. září 2011 EUROPEAN DOG SHOW 
– Leeuwarden (Holandsko)
1. a 2. termín přihlášek po uzávěrce
3. termín uzávěrky: 1. července 2011
Všechny potřebné informace naleznete na 
www.eurodogshow2011.nl

světová výstava psů FCI

7.–10. července 
WORLD DOG SHOW – Paříž (Francie)
Všechny termíny uzávěrek ukončeny.
Všechny potřebné informace naleznete na 
www.worlddogshow2011.fr

Doporučuji sledovat termíny uzávěrek českých 
i zahraničních výstav, vstupní poplatky se výrazně 
liší!

Blahopřejeme!

BASKIJA Moravský jih (maj. Klára Hubená) spl-
nila podmínky pro udělení titulu Český Veterán 
Šampion.
30. dubna 2011 – Klubová výstava Tajov (SK) 
30. dubna 2011 třída veteránů – V1

BUGSY ROY Arcondia (maj. Ing. Otakar Wolf)
24. dubna 2011 – MVP Drážďany (D) 
– třída šampionů: V3
7. května 2011 – MVP Dortmund (D) 
– třída šampionů: V3
14. května 2011 – MVP Bratislava (SK) 
– třída šampionů: V1, CAC, CACIB, BOB, 
kval. CRUFT ´S

Prosba psa: Pane, dopřej mi čas, abych pocho-
pil, co ode mne žádáš. Nehubuj mě dlouho a ne-
zavírej mě za trest. Ty máš svou práci a zábavu, 
já mám jen tebe! Mluv na mě často. I když slovům 
úplně nerozumím, stačí mi tvůj hlas, který se na 
mě obrací. Než mě uhodíš, uvědom si, že mohu 
lehce rozdrtit kosti tvojí ruky, ale nikdy to neudě-
lám. Pamatuj, že všechno je pro mne lehčí, když 
jsi u mne.  Tvůj přítel

Zprávy smutné

Gleadis od Špitálského dvora

23. května 2011 nás náhle opustila ve věku 7,5 
roku naše leoní dáma Gleadis od Špitálského 
dvora. Moc nám chybí a nikdy na ní nezapome-
neme. Jarka a Martin Navrátilovi

Gratulujeme!

debora Lachim
V neděli 5. června oslavila své třinácté naroze-
niny. Všichni ji přejeme moc zdravíčka, ať jí to 
„šlape“ ještě nějaký ten pátek. Máme ji všichni 
moc rádi!

Rodina Landovská, její kočičí kámoška Elis a mladá 
divoška leonka Clea od Skleněného dráčku
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Sraz KCHL ve Svojanově 
u Mírova 9.–11. září 2011
V druhém víkendu měsíce září 2011 přivítá Rekre-
ační středisko Svojanov členy Klubu chovatelů psů 
leonbergerů na klubovém setkání. Výbor klubu 
KCHL bude jako vždy pořádat chovatelské akce, 
svod mladých, bonitaci a rebonitaci. A chovatelské 
akce letos opět rozšíří o podzimní Klubovou výsta-
vu leonbergerů. Pozor – Svojanov je v  oblasti 3x 
– jedete na Svojanov u Mírova, za nebo před Mor. 
Třebovou v mírném kopečku je značení! RS Svoja-
nov u Mírova stojí mezi Moravskou Třebovou (asi 
10 km) a Mohelnicí (asi 15 km). 

Přihlášky na ubytování i chovatelské akce 
zasílejte na adresu:
Zuzana Rozsypalová, Býkov 51
794 01 Býkov-Láryšov.
mail: richenza.zr@email.cz 
tel. 728 854 322 (pro dotazy, NE pro přihlašování)

Přihlášky, prosím, posílejte uceleně (objednávka 
ubytování + objednávka jídla) a neposílejte do-
poručeně. 
   
Přihláška na chovatelskou akci nebude přijata 
bez přiloženého ústřižku o  zaplacení na účet 
klubu s určeným VS (viz vzor složenky ve Zpra-
vodaji) a  pes nebude předveden! (svod ml. 100 
Kč, rebonitace 200 Kč, bonitace 500 Kč)

Uzávěrka přihlášek: 15. srPna 2011 

PrOGram sraZU

PáteK
příjezd, ubytování, oběd, večeře, volná zábava
18.00–19.30 večeře

sOBOta 
7.30–8.00 snídaně, 
8.00–9.30 veterinární přejímka psů
9.30  přehlídka miminek, SVOD MLADÝCH, 

REBONITACE 
bonitace -  povaha,vážení, měření       

12.00–13.30 oběd,
14.00  BONITACE, odpolední soutěže pro děti 
18.00–19.30  večeře, dále volná zábava,  

hudba - Country kapela - tanec
neděLe 
7.30–9.00 snídaně,
8.00–9.00 přejímka psů
9.15 - zahájení KLUBOVÉ VÝSTAVY
9.30   posuzování v kruzích 

po posuzování – soutěže 
finále - vyhlášení vítězů

12.00–13.30 oběd, úklid
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UBytOVánÍ     

Přihlášky k ubytování budou akceptovány tak, jak 
budou přicházet. Současně s přihláškou na ubyto-
vání posílejte poštovní poukázkou typu „C“ finanč-
ní jistinu na ubytování – zálohu ve výši 300 Kč, 
která vám bude na místě vrácena. Finanční jistinu 
zasílejte také na adresu paní Rozsypalové.
Bez dostatečné omluvy propadá jistina ve pro-
spěch klubové pokladny.
       
„Žlutý“ a „zelený“ pavilon 
2, 4, 5lůžkové pokoje
buňka se sociálním zařízením pro 2 až 3 pokoje
 210 Kč lůžko/noc

Hotel Mírovka (přízemí, 1. patro)
2, 3, 4, 5lůžkové pokoje, se soc. zař. 280 Kč lůž./n
některé bez sociálního zařízení  250 Kč lůž./n
 
Hotel Svojanov (1., 2. patro, podkroví)
2, 3lůžkové pokoje s umyvadlem - v 1. a 2. patře
sociální zařízení na patře
4 a 6lůžkové pokoje s umyvadlem - v podkroví
sociální zařízení na patře 250 Kč lůžko/noc

Penzion Jana – až při naplnění ostatní kapacity
buňky se sociálním zařízením pro 4 a 5 pokojů
pokoje jsou 2, 3, 4, 5lůžkové 250 Kč lůžko/noc
I pokoje jsou průchozí - vhodné tedy pro spřátelené 
rodiny a psy!

Chatový tábor (4lůžkové chatky)
10 chatek s elektrickou energií (světlo, zásuvka)
 - s lůžkovinou  360 Kč chata/noc

- s vlastním spacákem  260 Kč chata/noc
35 chatek BEZ el. energie (NENÍ světlo a zásuvka)

-  s lůžkovinou  320 Kč chata/noc
- s vlastním spacákem  220 Kč chata/noc

    
Místo pro karavany a stany
elektrickou přípojku je nutné předem objednat,
uveďte na přihlášce elektřina 25 Kč za noc

straVOVánÍ

Samoobslužná jídelna tábora 
a  doporučujeme plnou penzi za 200,-Kč:  

snídaně  50,-Kč, oběd 80,-Kč, večeře 70,-Kč 
a  objednávka na přihlášce i jednotlivého jídla 

ze společného jídelního lístku je závazná

sPOLeČnÝ JÍdeLnÍ LÍsteK (denní menu)
 závazný při objednávce na přihlášce
!
PÁTEK
oběd:  hovězí polévka s nudlemi 

vídeňský guláš, cibule, knedlík 
večeře: vepřová pečeně na houbách s rýží

SOBOTA
snídaně:  máslo, džem, jogurt, paštika,  

pečivo 3 ks, čaj
oběd:  čočková polévka 

smaž. kuřecí řízek, brambory, zený salát
večeře: vepřová kýta po selsku, zelí, knedlík

NEDĚLE
snídaně: máslo, med, párek, pečivo 3 ks, čaj
oběd:  česneková polévka s osmaženým chlebem 

přírodní vepřový řízek, opékané brambory, 
obloha

Restaurace - minutky, hotovky (upozorňujeme, že 
restaurace má malou kapacitu a čekat na jídlo ve 
špičce můžete i více než hodinu

neZBytnÉ dOKLady

Pro každého psa nutno vzít s sebou očkovací prů-
kaz nebo pas s platným očkováním ne starším jed-
noho roku a mladším jednoho měsíce. 
 K bonitaci je nutné mít v PP potvrzenou účast na 
svodu mladých, na klubové, národní nebo meziná-
rodní výstavě ve třídách dospělých (mezitřída, ote-
vřená, vítězů a pracovní) s hodnocením minimálně 
VD, a vyhodnocení DKK. Z výstavy je akceptován 
i předložený posudek místo zápisu v PP.

neZaPOmeŇte

a  že je nutné po našich psech uklízet! Doporuču-
jeme venčit psy mimo areál. Za případné škody 
na zdraví či majetku způsobené zvířetem nese 
jeho majitel ze zákona plnou odpovědnost.

a  Všichni majitelé psů jsou povinni v celém prů-
běhu setkání dodržovat Řád ochrany zvířat při 
veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chova-
telů psů lenbergerů ČR a  řídit se jeho dílčími 
ustanoveními.
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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, Ke Hrádku 5, 
148 00 Praha 4 - Kunratice
e-mail:  petra.dedkova1@seznam.cz 

petra.dedkova@gmail.com

Zástupce pro moravu:
Zuzana Rozsypalová, Býkov 51, 794 01 
Býkov-Láryšov, Tel.: 554 620 755 (dopo), 
728 854 322 (odpoledne)
e-mail: richenza.zr@email.cz

místopředseda:
Milan Pavlovský, Ke Hrádku 5
148 00 Praha 4 – Kunratice
Tel.: 271 911 207, 
e-mail: silverb@promail.cz

Jednatel a správce www stránek: 
Vladimír Kujan, Bělidlo 333, 
463 03 Stráž n. Nisou, Tel.: 602 147 654
e-mail: kujan@leonberger.cz 

Pokladník: 
Ing. Aleš Petřík, Rodvínov 23, 
377 01 Jindřichův Hradec, 
tel. 721 305 813, 
e-mail: petrikova.hana@email.cz

Výstavní referent: 
PhDr. MUDr. René Gregor, Ph.D., 
Svornosti 1043, 739 61 Třinec, 
Tel.: 737 802 365
e-mail: re.gregor@seznam.cz

Propagační referent:
Martin Navrátil, Na Moklině 132, 
251 62 Louňovice, Tel.: 602 252 922, 
e-mail: litarvan@post.cz

referent pro výchovu a výcvik:
Jaroslav Krajíček, Pikartská 16, 
710 00 Slezská Ostrava, 
Tel.: 604 137 934, 
e-mail: hakunamatata@volny.cz

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

Klubový obchůdek:
Martina Šlehoferová, Kotovická 497
333 01 Stod, tel. 734 370 344
email: bernopy.slehoferova@seznam.cz

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

Kontrolní komise:
Předseda: 
JUDr. Jiřina Skalská, Opletalova 305, 
403 31 Ústí nad Labem, 
Tel.: 606 858 340, 
e-mail: mrs.jms@post.cz

Členové komise: 
Pavel Konvalinka, 267 54 Praskolesy 214 
Tel.: 603 486 869
Antonín Zdvihal, Horní Chlum 678, 
405 02 Děčín 26, Tel.: 602 823 620, 
e-mail: antonin.zdvihal@seznam.cz

Hlavní poradce chovu:
Petra Konečná, Myslbekova 735 
463 03 Stráž nad Nisou, tel. 606 209 184
e-mail: petradruhasance@seznam.cz

regionální poradci:
Daniela Pavlovská, Ke Hrádku 5, 
148 00 Praha 4-Kunratice, 
Tel./fax: 271 911 207, 728 987 043 
e-mail: salveleon@volny.cz
Zuzana Rozsypalová, Býkov 51, 794 01 
Býkov-Láryšov, Tel.: 554 620 755 (dopo), 
728 854 322 (odpoledne)
e-mail: richenza.zr@email.cz
MUDr. Petr Vrbecký, Kotojedy 45, 
767 01 Kroměříž, 
Tel.: 573 335 701, 602 787 661, 
e-mail: petrvrbecky@seznam.cz
Jindra Urlichová, V hruštičkách 534, 
551 01 Jaroměř, Tel. 773 992 930, 
e-mail: antea.leoni.j@seznam.cz
Ludmila Velecká, Chodov 192, 
345 33 p. Trhanov, Tel.: 606 944 002
e-mail: daxet@centrum.cz

Dagmar Hašová, Chrášťany 169, 
p. Rudná u Prahy, Tel. 602 205 495
Petra Hroníková, Labská 749, 
251 01 Říčany u Prahy,  
Tel. 607 705 113, 
e-mail: hronikovap@seznam.cz
Ivana Benešová, Zámecká 40, 251 64 
Mnichovice, tel: 775 111 545, 
e-mail: Barnabas.B@seznam.cz

V zácviku: 
I. Synovcová, F. Jonáš

Hodnocení dKK: (poplatek 400 Kč)
Klubem určený veterinární lékař pro 
vyhodnocení DKK:
MVDr. Stanislav Doškář, Podhorská 16, 
150 00 Praha 5 – Motol, 
Tel.: 257 210 841
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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Klub chovatelů psů leonbergerů ČR (KCHL)

Redakce: Vladimír Milata, Iva Demková

Adresy členů redakce: 
Vladimír Milata
Podzimní 3027, 470 01 Česká Lípa
tel.: 487 853 795, mobil: 606 353 481
e-mail: milata.v@centrum.cz

Iva Demková
Pražská 1774, 252 28 Černošice
Tel.: 604 666 478
e-mail: idemko@seznam.cz

Martin Navrátil
Na Moklině 132, 251 62 Louňovice
Tel.: 602 252 922
e-mail: litarvan@post.cz

Inzerce: soukromá řádková inzerce  
(prodej, koupě, služby apod.)  
– cena 50 Kč, s fotografií 100 Kč
Částku je potřeba zaplatit na účet KCHL 
a kopii ústřižku složenky spolu s textem 
inzerátu odeslat na adresu redakce.
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Xavierova 45/1888, 150 00 Praha 5
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Michal Köpping, sun.ra@seznam.cz
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Vychází 4x ročně
Náklad tohoto čísla: 560 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 2011

Zpravodaj
Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR
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