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Zápis
z výborové schůze Klubu KMP a lajek, konané dne 27.3.2010 v Praze

Schůze začala v 11,00 hod.
Přítomni: Válek, Šafránková, Hanáček, Škarda, Patočka, Homolková, Rambousek
Omluveni: Kesely, Kroupová
Program : 1) Korespondence s pí Kučerovou

        2) Příprava klubové výstavy a bonitace v Lysé n/L
        3) Hodnocení rozpočtu za r. 2009 a rozpočet na r. 2010
        4) Výročí založení klubu
        5) Setkání Radíkov
        6) Různé

1) Výbor Klubu se seznámil s korespondencí vedenou pí Kučerovou s jednatelkou pí
Homolkovou a pí Šafránkovou  (vč. telefonické komunikace ještě s p. Válkem)
včetně odpovědí. Výbor klubu bere připomínky paní Kučerové na vědomí a
vzhledem k jejich množství a závažnosti se jimi bude případně zabývat ještě
průběžně. 

Pokud jde o její upozornění na dědičné choroby očí u psů PRA (šedý oční zákal), je
dále v IZ ještě samostatný článek. Jistě mnoho chovatelů již o této nemoci
slyšelo, obzvláště ti, kteří štěňata nebo sperma psů, posílali do zahraničí. Vždy
příjemci vyžadovali vyšetření na PRA. Tato choroba se vyskytuje hlavně
v severských státech. Finsko si dokonce toto vyšetření jako podmínku uznání
chovnosti jedince. Důležité je, že toto vyšetření se musí vždy nejpozději po 3
letech opakovat, neboť se může objevit v průběhu celého života psa. Pro
určitá plemena je toto onemocnění téměř likvidační (vzhledem k tomu, že jde o
dědičnou chorobu, vylučující z chovu) např. u anglických špringršpanělů se
uvádí, že v USA bylo z 11 000 testovaných špringrů jen 20% bez příznaku
šedého zákalu. Vzhledem k tomu, že severští chovatelé a majitelé psů si kladou
jako podmínku dovozu potvrzení o vyšetření na PRA, bylo by dobré aby si i
čeští chovatelé zejména u psů dovezených se mohli prokázat negativními
nálezy. Toto vyšetření se provádí i v ČR a je možné se objednat. Kontaktní
adresy pracovišť jsou uvedeny dále v IZ.

2) Paní Šafránkové byly předány podklady do IZ pro bonitaci – podmínky, přijetí,
místo, kde se přihlásit, platby atd. 

Bonitace bude po skončení Klubové výstavy Lysá n/L 29.5.2010 v Lysé n/L (přímo
v areálu)., posuzovatel ing. L. Jančík za přítomnosti MVDr, poradce chovu pro
dané plemeno, zapisovatelky J. Dopitové a vedoucí kruhu ing.. Petrusové.
Bližší informace u pí Šafránkové nebo Homolkové.

Pí Šafránková zajistí čísla pro psovody, desky na bonitační listiny, bonitační protokoly
a další (dtto na KV). Pan Hanáček zjistí možnost natištění bonitačních
protokolů.
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3) Výbor se seznámil s bilancí rozpočtu za r. 2009 a výsledkem hospodaření klubu.
Dále projednal rozpočet na r. 2010. Oba dokumenty byly schváleny. Pí
Šafránková zajistí předložení dokladů ke kontrole revizní komisi tak, aby
revizní zpráva mohla být předložena při KV v Lysé n/L.

4) K výročí založení klubu (20 let od založení – listopad 1990) bude zpracován a
rozeslán zvláštní výtisk IZ s fotografiemi prvních psů v klubu, stručná historie
a bude přiloženy malá upomínka pro členy.

5) V květnu opět pí Dopitová a ing. Dostálová organizují pejskařské setkání
v Radíkově – viz prosincový IZ a dále. Kdo bude chtít, může za poplatek složit
zkoušky ZOP (základní ovladatelnost psa) a ZPU 1 (základní upotřebitelnost).
Výbor klubu se seznámil se zprávou mgr.Dostálové o způsobu zajišťování
průběhu setkání, programu a způsobu financování akce. Výbor klubu bere
informace na vědomí bez připomínek. Dále. Dostálová informovala klub, že
potřebné pomůcky pro nácvik (překážky) byly zajištěny z jejich vlastních
finančních zdrojů (cca 22 tis.) a od původního záměru, aby překážky zajistil
klub, ustupuje. Výbor klubu v rámci rozpočtu chválil jednorázový příspěvek na
upořádání setkání ve výši 5000,- (s tím, že tento příspěvek se rozpočítává
zpětně na všechna setkání, která v Radíkově a Plumlově proběhla vč. r. 2010).

6) a) Vzhledem k připomínkám pí Kučerové směrem k poradcům chovu – viz dále
v IZ – bylo rozhodnuto, že poradci chovu se pojistí proti škodám z nedbalosti.
Poradci chovu si toto pojištění sjednají a klub jim bude částku hradit. Dále bylo
rozhodnuto na základě zhodnocení průměrných nákladů stanovit poplatek 5,-
Kč za km při jízdě vlastním autem při kontrole vrhu, případně proplacení
jízdenky (tam a zpět) při použití vlaku nebo autobusu. Upozorňujeme, že
umožnit kontrolu vrhu je dle stanov klubu jako povinnost pro všechny členy
klubu.

b) Výbor klubu prošel znovu platné Zásady pro činnost poradců chovu, podle
kterých poradci chovu pracují, a konstatuje, že jsou vyhovující. Rozhodl tyto
zásady uveřejnit v IZ (viz dále).

c) Výbor klubu projednal a schválil návrh hlavního poradce chovu na stanovení
poplatku za expresní vydání krycího listu a to ve výši 200,-Kč, bude-li krycí
list požadován méně než 14 kalendářních dní před plánovaným krytím.
Tento poplatek byl stanoven i proto, že vydaný krycí list má platnost 1 rok a
každý má tedy dostatek času si krycí list opatřit včas a nenechat věc na
poslední chvíli. Poplatek za expresní vydání krycího listu vybírá poradce chovu
a jedenkrát ročně (vždy do 31.12.) provede vyúčtování hospodářce klubu).

d) V rámci možných úspor poštovného, bude prozkoumána možnost zasílat IZ e-
maily – informace do IZ zajistí p. Šafránková.

Schůze byla skončena v 15,00 hod. 
Zapsala: Z. Homolková

Oprava kontaktů na členy výboru Klubu : 
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PŘEDSEDA:
Válek Tomáš, Chlum 65, 384 51 Volary,  Tel. domů 388 333 072    
Mobil : 737 226 516, e-mail : tom.valek@quick.cz
JEDNATELKA, KONTAKT, MLUVČÍ ATD.
Homolková Zlata, Na požáru 80, 251 66 Senohraby,  Tel. 323 655 532

HOSPODÁŘKA:
Šafránková Zdenka, Přívory 129, 277 16 Všetaty
tel: domů 315 696 721, do práce 315 650 338, mobil: 775 24 65 18
e-mail: zdenkasafrankova@seznam.cz;   zdenka.safrankova@neratovice.cz

HLAVNÍ PORADCE CHOVU A PORADCE CHOVU PRO KMP
Hanáček Ladislav, Buková 142, 798 48 Protivanov,   Mobil  605 247 634
e-mail: lada.hanacek@seznam.cz

PORADCE CHOVU PRO ZSL
Škarda Pavel, Kostelní Střímelice 75, Kostelec n.Č.Lesy
mobil 721 319 771, e-mail: skarda@hacka.cz
PORADCE CHOVU PRO REL 
Patočka Vladimír, Jižní 389, 373 33 Nové Hrady,   Mobil: 724 524 630,
domů 386 362 538, fax: 386 361 224 /do práce/ 
e-mail: patocka.ls206@lesycr.cz, patockavladimir@seznam.cz

KONTAKT PRO INTERNET A POD.+RK
Kroupová Irena, Jažlovická 1313/11, 149 00 Praha 4,  
tel. domů 267 914 339,  do práce  974 823 725,  Mobil  723 438 983
e-mail: irken@seznam.cz
SHROMAŽĎOVÁNÍ VÝSLEDKŮ + RK
Kesely Štefan, 542 41Vlčice 39, tel. 499 899 131, Mobil“ 607 984 000
ČLEN VÝBORU + RK
Rambousek Jaroslav, 285 73 Horušice 89
tel. domů 327 399 087, do práce 327 506 108, mobilů 724 130 567
e-mail: 28GPPCW@iex.cz

Výzva
Vyzýváme tímto členy klubu (viz zápis bod 6 d) ), aby - pokud mají zájem
dostávat IZ nadále pouze e-mailem – odeslali ihned e-mailem svou žádost na
e-mailovou adresu hospodářky zdenkasafrankova@seznam.cz (na přihláškách
jsou elektronické adresy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bonitace

mailto:tom.valek@quick.cz
mailto:zdenkasafrankova@seznam.cz
mailto:zdenka.safrankova@neratovice.cz
mailto:lada.hanacek@seznam.cz
mailto:skarda@hacka.cz
mailto:patocka.ls206@lesycr.cz
mailto:patockavladimir@seznam.cz
mailto:irken@seznam.cz
mailto:28GPPCW@iex.cz
mailto:zdenkasafrankova@seznam.cz
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Bonitace je povinná pro všechny psy a feny, kteří se narodili v roce 2008 a později.
Bonitace se mohou zúčastnit i psi a feny starší. Ti, kteří ještě nemají chovnost,
podléhají plně podmínkám bonitace.

Znovu pozorujeme, že po klubové výstavě v Lysé n/L bude letos probíhat první
bonitace. Jak jistě víte – viz IZ srpen 2009 – přihláškou na bonitaci je fotokopie
průkazu původu psa/feny.
Přihláška se dle pravidel (IZ srpen 2009) musí poslat nejpozději 30 dní před
konáním bonitace. Vzhledem k tomu, že bonitace se koná 29.5.2010, musíte
přihlášku, tj. fotokopii PP, odeslat nejpozději 29.4.2010.
Přihlášky se posílají na adresu pí Šafránkové:  Zdenka Šafránková

    Přívory 129, 277 16 Všetaty. 
Poplatek je 200,- Kč a platí se až na místě. 
Posuzovat bude komise včele s ing. Jančíkem, po celou dobu bude přítomna
veterinářka (pro případ podezření na genetické vady).

Členské  příspěvky na  rok  2010

Upozorňujeme, ŽE  ČLENSKÉ  PŘÍSPĚVKY NA  ROK  2010 (STEJNĚ JAKO VŽDY) MĚLY
BÝT  ZAPLACENY  DO  31. 3. 2010.
PRO RPK 2010  JE  ČLENSKÝ  PŘÍSPĚVEK   STÁLE   350,-Kč 
Číslo účtu:  161472252/0300    – Poštovní spořitelna

Do dnešního dne dosud zaplatilo cca 70% členů!!!!!!

Zdenka Šafránková, hospodářka klubu

Radíkovské karelajky roč. 1
Znovu oznamujeme, že ve dnech 5.5.2010 – 9.5.2010 se bude konat další psí

soustředění. Jelikož však vloni jsme už konečně vybrali název, takže vás všechny
zveme na 1. Radíkovské karelajky   – podrobnosti viz IZ prosinec 2009

Připomínáme, že vyplněnou přihlášku  s ústřižkem složenky (záloha podle
počtu osob) měli zájemci zaslat na níže uvedené adresy do 31.3.2010, (ale pro nové
členy je možné se zkusit domluvit s organizátorkami)

Zkoušky ZOP a ZPU 1 se budou konat 8.5.2010, poplatek za jednu zkoušku
bude podle počtu psů přihlášených ke zkoušce.
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Jitka Dopitová Mgr. Milada Dostálová
Šeříková 16, 798 01 Prostějov 9 Na Letné 47, 779 00 Olomouc
tel::582364266, mob.602 127 104 tel.:585226137, mob. 777858587
e-mail: jitka_dopitova@volny.cz e-mail: dostalova.milada@quick.cz

Rozpočet Klubu KMP a lajek na r. 2010

Příjmy : členské příspěvky 38 000,-
zápisné   1 000,-
rodokmeny   2 000,-
KV   2 000,-

                  ostatní                                                                   4 000,-
Příjmy celkem 45 000,-

Výdaje: poštovné 15 000,-
tisk, kopírování 12 000,-
mimořádné číslo k výročí   3 000,-
členské známky a průkazy    1 000,-
kancelářské potřeby      500,-
odvody ČMKÚ   1 500,-
náklady na KV vč. cen   5 000,-
vedení BÚ   1 000,-
cestovné   4 000,-
telefony   5 500,-
kalendáře   3 000,-
www stránky   1 500,-
ostatní   1 000,-
náklady na klub. setkání   6 000,- 

Výdaje celkem 60 000,-

Zdenka Šafránková, hospodářka klubu
Hodnocení rozpočetu Klubu KMP a lajek za r. 2009

rozpočet čerpání
Příjmy : členské příspěvky 45 000,- 38 150,-

mailto:jitka_dopitova@volny.cz
mailto:dostalova.milada@quick.cz
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zápisné   1 000,-   1 400,-
rodokmeny   2 000,-   4 100,-
KV Olomouc 10 000,-
KV Lysá n/L 10 000,- 19 400,-
ostatní (úrok, inzerce apod.)   4 000,-   2 624,56

tj. prodej brožur         2 600,-
    úroky                          24,56
    

Příjmy celkem 72 000,- 65 674,56
průběžné položky 35 500,- 35 500.-

 Příjmy c e l k e m         107 500,-        101 174,56

Výdaje: poštovné 15 000,- 18 199,-
tisk, kopírování 15 000,- 11 830,-
členské známky  1 000,-      499,-
kancelářské potřeby  2 000,-   1 023,-
odvody ČMKÚ  1 500,-   1 500,-
náklady na KV vč. cen 25 000,- 21 080,-
vedení BÚ      800,-   1 148,-
cestovné   4 000,-   1 567,-
telefony   5 500,-   5 200,-
kalendáře   3 500,-   3 200,-
www stránky   1 500,-   1 500,-
ostatní   2 000,-      420,-

Výdaje celkem              76 800,- 67 166,-
průběžné položky 35 500,- 35 500.-

Výdaje c e l k e m            112 300,-         102 666,-

Výsledek hospodaření klubu :

Příjmy za rok 2009 101 174,56
Výdaje za rok 2009 102 666,00

 - 1 491,44
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Zůstatek z roku 2008       38 632,71

Výsledek hospodaření klubu  - výsledek z r. 2009 - 1 91,44
 - zůstatek z r. 2008         38 632,71

Stav  finančních  prostředků  Klubu  k  31.12.2009         37 141,27

Zdenka Šafránková, hospodářka klubu

Zásady pro činnost poradců chovu

1. Základní ustanovení
1,1 Funkce poradce chovu má základní význam v odborném organizačním a

metodickém řízení chovatelství.
1,2 Od poradce chovu se požaduje odborná a morální vyspělost a svědomitost.
1,3 U poradce chovu se předpokládá znalost a schopnost uplatňovat předpisy klubu. 

ČMKU a FCI.
   

2. Organizace činnosti
2,1 Kde působí více poradců chovu, je vždy jeden jmenován vedoucím poradcem –

tzv. hlavní poradce chovu. Ten koordinuje činnost poradců chovu v klubu.
V klubu pracují poradci zvlášť pro jednotlivá plemena psů, není však vyloučeno
jiné dělení působnosti poradců.

2,2 V případě potřeby je možné vzájemné zastupování poradců v rámci klubu,
zastupovaný však musí být zastupujícím informován o jeho působení při
zastupování. K zastupování pověřuje poradce výbor klubu.

3. Ustavení poradce chovu
3,1 Kandidát na výkon funkce poradce chovu je vybírán z členů chovatelského klubu,

z řad zkušených a odborně způsobilých chovatelů. Poradce chovu jmenuje do
funkce výbor chovatelského klubu.
Nezbytné předpoklady pro přijetí kandidatury na funkci poradce chovu:
- dosažení věku 25 let
- doba odbornosti v chovu KMP nebo lajek alespoň 5 let
- alespoň po dobu posledních 5 let nesmí být kandidát kárně postižen za 

spáchaný chovatelský přestupek
3,2 Poradce chovu může být výborem klubu odvolán pro neplnění povinnosti nebo

pro závažné chyby, kterých se dopustil.

4. Práce poradce chovu
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4,1 Poradce chovu v rozsahu své působnosti navrhuje a schvaluje plánovaná páření a
je oprávněn odmítnout chovatelem navržená spojení, pokud je nepovažuje za
vhodná. Rozhodnutí poradce odůvodní chovateli písemně. Proti rozhodnutí
poradce chovu má chovatel právo se odvolat k výboru klubu.

4,2 Poradce chovu má právo a povinnost provádět kontroly chovů, kontrolovat stav
zvířat, jejich umístění, hygienické a zdravotní podmínky a záznamy v knize
krytí a vrhů. Je-li to nutné, může ke kontrole přizvat jiného poradce chovu,
funkcionáře klubu nebo vhodného odborníka (veterináře).

4,3 Poradce chovu má právo vyžadovat odstranění závad zjištěných v chovech a
obracet se s žádostí o spolupráci na výbor klubu a na vyšší orgány ČMKU.
Poradce je povinen upozornit i na závady a přestupky jiného druhu.

4,4 Poradce chovu má právo vyžadovat od funkcionářů klubu, výstavních výborů i od
chovatelů informace pro výkon své funkce (zejména fotokopie rodokmenů,
výstavních hodnocení, údajů o členství v klubu apod.).

4,5 Poradce chovu má právo od chovatele požadovat úhradu cestovného hromadným
nebo individuálním dopravním prostředkem při provádění kontroly vrhu (podle
platných tarifů nebo dohodou – viz zápis z výborové schůze). Náklady ostatních
kontrol (kontroly celých chovů, opakované kontroly vrhů atd.) hradí ten, kdo si
jejich uskutečnění vyžádal či kdo vyvolal potřebu jejich provedení.

4,6 Úhradu nákladů na poštovné a telefon může poradce chovu požadovat od klubu
jen v rozsahu konkrétní dohody.

5. Povinnosti poradce chovu
5,1 Poradce chovu je povinen soustavně zvyšovat svoji odbornou kvalifikaci

minimálně účastí na školeních, výstavách a jiných akcích.
5,2 Poradce chovu je povinen vyřizovat včas administrativní záležitosti související se

doporučováním a schvalováním krytí, vystavování krycích listů a kontrolami
vrhů.

5,3  O provedení kontroly vrhu vydá chovateli písemné potvrzení s jednoznačným
vyjádřením (event. uvede vady štěňat vedoucí k vyřazení z chovu apod.). Ve
spolupráci s chovatelem doplní všechny údaje krycího listu, přihlášce k zápisu
štěňat, vydá chovateli žádanku o tetování čísla atd.

5,4 Poradce chovu je povinen chovateli poskytovat rady v otázkách týkajících se
konkrétního vrhu štěňat v držení chovatele. Poradce je povinen při styku
s chovateli vyžadovat podmínky chovu odpovídající etickým zásadám, řádu
ochrany zvířat při chovu psů (dříve chovatelský) a zápisnímu řádu klubu,
předpisům ČMKU a FCI. Je povinen brát v úvahu a řešit všechny případy jejich
nedodržování.

5,5 Při kontrolách poradce musí dodržovat a vyžadovat hygienické a zdravotní zásady
směřující k dobrému zdravotnímu stavu zvířat v chovech.

5,6 Poradcům vlastní chov a chovy příslušníků jeho domácnosti podléhají kompetenci
jiného poradce chovu v rámci klubu, pokud výbor klubu nerozhodne jinak.
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6. Závěrečná ustanovení
6,1 Změny a doplňky „Zásad pro činnost poradců chovu“ vydává výbor chovatelského

klubu.

Dědičné oční vady
V nedávné době klub upozornila jedna chovatelka, že by bylo dobré členům

připomenout, že pokud si nechali vyšetřit psa na dědičné oční vady, že se toto
vyšetření musí pravidelně opakovat, aby bylo průkazné, že pes oční vadou netrpí.

Vzhledem k tomu, že chovatelé pravděpodobně o dědičných očních vadách málo
vědí, rozhodl se klub alespoň stručně o možných dědičných vadách informovat.

Z  ŘÁDU  OCHRANY  ZVÍŘAT  PŘI  CHOVU  PSŮ:
Článek 3, odst. 4
….Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědí standardní znaky,

plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické, nezdědí však dědičné vady,
které by mohly nepříznivě ovlivnit funkční zdraví jeho potomků. Je třeba dbát na to,
aby nedocházelo ke zveličování a přehánění plemenných znaků, které by následně
mohlo nepříznivě ovlivnit funkční zdraví psů. Do chovu nejsou připuštěni zejména
psi, kteří mají vady, jež je z chovu vylučují. Jedná se např. o slabé povahy,
vrozenou hluchotu nebo slepotu, zaječí pysk, rozštěp patra, značné vady chrupu a
anomálie čelistí, oční choroby jako PRA, epilepsii, kryptorchismus,
monorchismus, albinismus, nesprávné zbarvení, jakož i zjištěné těžké dysplazie
kyčelních a loketních kloubů, eventuelně luxace pately (čéšky). Chov na těchto
jedincích lze považovat za týrání chovem, ke kterému nesmí dojít. 

Psi, kteří nejsou zcela dědičně zdraví, nemohou být zařazováni do chovu. Pokud
tomu odpovídá jejich zdravotní stav, jsou využíváni především jako společníci lidí a
nemohou být utráceni. Viz čl. 5 (4)….

Co je to PRA ?
Onemocnění PRA, progresivní retinální atrofie, se projevuje degenerací oční sítnice.
Dochází k postupnému odumírání světločivných buněk sítnice (retiny), protože nejsou
dostatečně cévně zásobené. Sítnice je tvořena dvěma typy buněk fotoreceptorů -
tyčinkami (rod) a čípky (cone). Tyčinky rozlišují odstíny šedi a jsou citlivější na
světlo, umožňují tedy vidění za šera. Čípky naopak zprostředkovávají barevné vidění.
Nemoc je dědičná. Byla poprvé popsána v roce 1911 u gordonsetrů, od té doby byla
rozpoznána u většiny plemen psů, u vlků a dokonce i u lidí.
Existuje několik typů progresivní retinální atrofie a tyto oční vady lze dále rozdělit
podle toho, kdy se začnou projevovat.
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Z toho je zřejmé, že psi by měli být klinicky vyšetřováni několikrát v průběhu
života, aby byly podchyceny všechny typy PRA. To je bohužel poměrně náročné a
finančně nákladné.

PRA-prcd
Pozdní forma PRA, označovaná PRA-prcd (progressive rod-code degeneration), je
jednou z mnoha forem defektů sítnice.
Při PRA-prcd nejprve odumírají tyčinky. Prvními příznaky nemoci proto bývá
šeroslepost. Zhoršení zraku psa za šera bývá první symptom, kterého si chovatelé
obvykle povšimnou. Pes se obtížně orientuje, vráží do překážek, má široce rozevřenou
zornici i při přímém dopadu světla do oka (při fotografování psovi výrazně svítí oči),
zhoršuje se periferní vidění. Později začnou degenerovat také čípky sítnice. Poslední
fází nemoci je šedý zákal čočky a úplná ztráta zraku. Porucha vzniká až po normálním
vyvinutí fotoreceptorů. Degenerace neprobíhá stejně na celé sítnici. Spodní část sítnice
je postižena dříve a mnohem intenzivněji, ačkoliv to není zřejmé při vyšetření
oftalmoskopem.
Onemocnění lze klinicky rozpoznat při dospívání psa. Klinická diagnóza PRA-prcd
(elektroretinogramem nebo oftalmoskopií) je poměrně složitá hned z několika důvodů:
xistuje několik typů poruch zraku u psů, nemoc se může rozvinout v různém věku psa,
nemoc je různě závažná v závislosti na plemeni.
PRA-prcd je dědičná vada. Způsob dědičnosti poruchy je dobře známý. Byla
identifikována kauzální mutace prcd, která je děděna autozomálně recesivně. Gen prcd
se nachází na 9. psím chromozomu (CFA9). Celkem bylo testováno více než 100
afektovaných psů 13 různých plemen popř. variant plemene. U všech afektovaných
jedinců byla prokázána mutace G1298A.
Autozomální recesivní dědičnost znamená:
Aby se nemoc projevila, musí jedinec zdědit vadný gen od obou rodičů. Postižený se v
takovém případě označuje jako „mutovaný homozygot". Pokud jedinec zdědí vadný
gen jen od jednoho rodiče, nemoc se u něj neprojeví. Tento jedinec ale bude nositelem
vadného genu a v případě rozmnožování hrozí riziko, že jej přenese na své potomky.
Přenašeč se nazývá „heterozygot".„Zdravým homozygotem" se označuje jedinec, který
má od obou rodičů normální variantu genu.
V současné době neexistuje terapie PRA-prcd. Jediný způsob, jak se nemoci
vyhnout, spočívá ve vyřazení postižených jedinců z chovu, tedy preferováním
geneticky zdravých psů. Výjimečně může být do chovu připuštěn i heterozygotní pes,
pokud má jiné žádoucí vlastnosti. Musí být ale vždy spojen s geneticky zdravým psem
(zdravým homozygotem). V těchto případech je nezbytné provést správnou diagnózu
nemoci.
Klinicky se vyšetřuje elektroretinogramem (ERG) nebo oftalmoskopií.
Elektroretinogram identifikuje postižené jedince mnohem dříve než oftalmoskopie
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(např. u pudlů EGR ukazuje postižení mezi 9 až 12 měsícem věku, ale oftalmoskopie
až ve 3 až 5 letech). Požití ERG testu je při stanovení prcd velmi přesné.
Spolehlivou metodou diagnózy je genetický test. Testovaným materiálem je malý
vzorek krve nebo stěr ústní sliznice. Odběr materiálu není pro zvířata bolestivý.
Genetický test stačí provést jednou za život jedince. Pes tak nemusí být vystavován
opakovanému prohlížení očního pozadí.
Plemena nejvíce trpící PRA-prcd:
pudl, anglický a americký kokršpaněl, labrador, portugalský vodní psi, basenži,
chesepeake bay retrívr, Nova Scotia durck tolling retrívr, australský honácký pes,
anglický mastif, greyhound, papilon.
Procentuální zastoupení přenašečů PRA-prcd v populaci některých ras:
Labrador retrívr - více než 24 % přenašečů v populaci (mutovaní homozygoté asi 2 %)
Pudl (miniaturní a toy) a kokršpaněl - byl prokázán vyšší výskyt přenašečů než u
labradorských retrívrů
Portugalský vodní pes - více než 40 % přenašečů v populaci
Výzkumy prováděné na Cornell University´s James A. Barker Institute for Animal
Health a na The Fred Hutchinson Cancer Reseach Center v Seattle prokázaly, že
genetický defekt zodpovědný za prcd u psů odpovídá lidskému genetickému defektu
způsobující jedno z mnoha forem retinálních pigmentós u lidí.
Na závěr je třeba zdůraznit, že příznaky, které ukazují na PRA-prcd mohou provázet i
jinou oční vadu. Je mnoho typů PRA, ale jen některé jsou PRA-prcd, kterou lze
geneticky identifikovat. Podobně se projevují i další dědičné vady očí, jako noční
slepota briardů (Congenital stationary night blindness = CSNB) a anomálie oka kolíí
(Collie eye anomálie = CEA).

DALŠÍ  INFORMACE  LZE  ZÍSKAT  NA  INTERNETU např.
www.kchls.cz/ (klub chovatelů loveckých slídičů, který od r. 2009 zavedl vyšetření

na dědičné oční vady povinně)
www.veterina-info.cz, (zadáte :dědičné oční vady, nalezne Vám to 3 články MVDr.

Jiřího Beránka, Předsedy komise pro posuzování DOV, Prezidenta České asociace
veterinárních lékařů malých zvířat, posuzovatele vrozených genetických vad očí 

Pokud nemá někdo přístup na internet, může napsat nebo zavolat mě, kopii článků
Vám pošlu.

Zdenka Šafránková

Posuzovatelé dědičných vad očí /výběr/

MVDr. Jiří Beránek 
externě provádí vyšetření očí také v Českých Budějovicích a v Plzni

http://www.kchls.cz/
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ermíny nutno zjistit na jeho stálém pracovišti v Pardubicích).

Adresa: Husova 1747, 530 03  Pardubice 
Telefon:               466 262 914         466 262 914 
Fax: 466 260 544 
Mobil:               603 272 796         603 272 796 
e-mail: med.prod@tiscali.cz 

MVDr. Petr Gbelec 
Adresa: AA-VET Chmelová 2920/6, Praha 10 
Telefon:               271 750 131         271 750 131 
Fax: 272 650 413 
e-mail: gbelec@aavet.cz 
www: www. aavet.cz 

MVDr. Pavel Hron 
Adresa: Veterinární klinika ERIKA nám.Dr.Holého 8, Praha 8 
Telefon:               284 821 784         284 821 784 
e-mail: vet.klin.erika@volny cz 
www: www.vet-klin-erika.cz 

MVDr. Petr Raušer Ph.D. 
Adresa: Brno - město 
Telefon:               541 562 362         541 562 362 
Mobil:               603 857 693         603 857 693 
e-mail: rauserp@vfu.cz 

MVDr. Barbara Lenská 
Adresa: Vetcentrum Duchek s.r.o.,Jindrova 43, Praha 5 
Telefon:               251 617 564         251 617 564 
Mobil: 775 688  637 
e-mail: lenbar@post.cz 

MVDr. Petr Staňa 
Adresa: Budečská 7, 702 01  Ostrava 1 
Telefon:               596 120 482         596 120 482 
Fax: 596 120 486 
Mobil:               603 244 263         603 244 263 
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e-mail: vetpark@volny.cz 

MVDr. Pavla Trnková 
Adresa: Vet. klinika Fillova 14, 638 00  Brno-Lesná 
Telefon:               548 520 099         548 520 099 
Mobil:               604 824 924         604 824 924 
e-mail: p.trnkova@post.cz 

Kubari-pejsek téměř ze Sibiře.

Když jsem před 2 roky hledala ženicha pro naši Anissu, uvědomila jsem si, že
těch kandidátů, kteří v krvi nemají stopy stejných předků jako naše fenka zas až tak
moc není, jinými slovy, že by nevadilo, kdyby se mezi západosibiřskými lajkami
objevil cizinec.

Cizinec, který by v rodokmenu neměl žádné předky z Čech. No a od kud by
takový cizinec měl pocházet, než ze země původu západosibiřských lajek.

Když jsem později slyšela od p.Heřmánka, který tragickou událostí přišel o
svého Agana jaký má zájem pořídit si opět západosibiřskou lajku a nejraději z Ruska,
rozhodla jsem se pomoci jeho snahu realizovat.

Rozhodla jsem se tak proto, že již 20 let znám chovatelku západosibiřských
lajek paní Vojločnikovou z Kirova, není jen chovatelka, je uznávaná odbornice, spolu
se svým manželem autorka knihy o lajkách, pracuje v institutu zabývajícím se též
chovem západosibiřských lajek v Kirově.

Zaslala jsem ji dopis s žádostí o pomoc a zahájila přípravu cesty pro štěně
spolu s manželem.Příprava cesty nebyla nijak snadná, mimo letenek, objednání letu se
štěnětem se vynořila komplikace s obstaráním víz, podmíněným zvacím dopisem a
nakonec i odlet se štěnětem nebyl bezstarostný, nebotˇ k řadě razítek , které
p.Vojločnikova připravila stále něco chybělo.

Nakonec však vše dobře dopadlo, setkání s chovatelkou p. Vojločnikovou po
20 letech v Moskvě bylo velmi příjemné  a radost z toho překrásného malého fešáka,
kterého nám přivezla ze vzdálenosti tisíc kilometrů od Moskvy není nutné popisovat..   

Pocit radosti z pohledu na štěně s bystrýma očkama, nastraženými oušky,
jemnou vlkošedou srstí okamžitě vymazal ty předchozí povinnosti a starosti.

Po příletu do Prahy jsme štěně , které si přivezlo jméno Kubari předali panu
Heřmánkovi, jeho novému chovateli .

Přeji proto Kubari, aby dorostl do statného psa, aby dále rozvíjel své vlohy pro
myslivost k nimž má po předcích předpoklady, pan Heřmánek je zkušený myslivec a
přeji mu, aby všechno to úsilí, práci a vztah, který k němu má mu Kubari vynahradil
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alespoň tak jako během dosavadních dnů.
Těšíme se s manželem na naši další cestu za Kubari, tentokráte již na Táborsko

k  Heřmánkům.
Kubari je třetí štěně, které jsme dovezli, první byla fenka Della v r. 1980

krásná, vlkošedá , potom pejsek Kunak v r. 1987 (též od p. Vojločnikové), který byl u
chovatele p.Pužmana, myslivce též krásný , výborně vycvičený.

Všichni se podíleli na rozšíření chovu a věříme, že tomu bude stejně s Kubari
ku prospěchu našeho klubu ZSL. 

Pettíková Marie

Výsledky výstav
Výsledky ze světové výstavy v Bratislavě 
tř.šampionů
BIPES YOU AINTSEEN NOTHING YET –DÁNSKO – VÝBORNÝ 1,CAC 
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CH.KOSSELON OLLE – FINSKO -VÝBORNÝ 2,r.CAC 
ICH.AMÍR OD STARÝCH DUBŮ - ČR - VÝBORNÝ 3 
CH.BILBO BJORNEHUSETS - POLSKO - VÝBORNÝ 4 
TSARSHADOWS I SPEACK OF WAR – ITÁLIE – VÝBORNÝ
CH.ELGBJORNS SYVSI OSQU – DÁNSKO - VÝBORNÝ

Kučerová Alena
Mezinárodní výstava psů DUOCACIB Brno 6.2.2010
KMP
Číslo      Pohlaví      Třída     Jméno     Chov. stanice     Majitel                   Výsledek
2147       Pes        otevřená  HOMER    Pikimusta    Divínová Eliška            V1, CAC, CACIB, BOB

ZSL
2300 Fena třída

otevřená
Cora od Katova můstku Maleček Ing.

Radim
V1, CAC, R.
CACIB

2301 Fena třída
šampionů

Brixie   Z Letné Dostálová Mgr.
Milada

V1, CAC, CACIB

2302 Fena třída
veteránů

Alča od Horusického
rybníka

Dostálová Mgr.
Milada

V1, NEJ. VET.,
BOB

Mezinárodní výstava psů DUOCACIB Brno 7.2.2010
ZSL
7090 Fena třída

šampionů
Brixie Z Letné   Dostálová Mgr.

Milada
V1, CAC, CACIB, 
BOB

7091 Fena třída
veteránů

Alča od Horusického
rybníka

Dostálová Mgr.
 Milada

V1, nej. veterán

Národní výstava psů Olomouc 8.1.2010 - 10.1.2010
Číslo    Pohlaví      Třída                   Jméno     Chov. stanice            Majitel                Výsledek
KMP   
467 Fena třída dorostu Enny Nahe Hanáček Ladislav VN1
468 Fena třída mladých IRENE Pikimusta Pluskal Antonín VD1
469 Fena třída otevřená CITA od Starých dubů Večerka Jiří V1, CAC

ZSL
567 Fena třída vítězů Brixie Z

Letné
Z Letné Mgr. Milada Dostálová

Mgr.Milada Dostálová
V1, CAC,
NV, BOB

568 Fena třída veteránů Alča od
Horusického
rybníka

Z Letné Mgr. Milada Dostálová
Mgr. Milada Dostálová

V1

K titulu INTERŠAMPION

Je třeba napsat, že vysvětlení dvě výstavní sezony nestačí. Pro uznání titulu
Interšampion od prvního titulu CACIB a posledního musí uplynout doba
minimálně rok a den.

                                                                                                      Kučerová Alena
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Vyšetření očního pozadí u KMP.

Ve Finsku je pro uchovnění karelského psa jedna z podmínek vyšetření očí. Toto
vyšetření je povinné po třech letech opakovat. U nás není podmínkou zařazení do
chovu toto vyšetření, ale ten kdo si ho nechal v mládí u svého psa udělat, by měl
též po letech vyšetření opakovat, jinak je toto vyšetření bezúčelové, nebot´ se po
letech toto onemocnění může projevit i u vyšetřených psů. (Možnost ověření u
MVDr. Beránka na klinice v Pardubicích.)

                                                                                                        Kučerová Alena

Přečetli jsme za Vás : 
16.3. 2010 Setkání chovatelských klubů
Valná hromada Českomoravské kynologické unie se koná 1x za dva roky. Osobní

setkání a přímé předávání informací je věcí velmi důležitou a určitě i prospěšnou a
proto předsednictvo ČMKU v období mezi valnými hromadami svolává zástupce
chovatelských klubů. Pro akci se vžil název Setkání chovatelských klubů a poslední se
konala 13. března 2010 v Praze. Na programu byla informace předsedy MVDr.Luboše
Širokého o činnosti ČMKU a krátkou informaci o problémech, které řeší, přednesl také
předseda Dozorčí rady Milan Krinke. Následovaly tři zajímavé přednášky zaměřené na
chov psů. O zdravotních problémech a správné výživě čistokrevných psů velmi
zajímavě hovořil MVDr. Ladislav Smatana, veterinární konzultant firmy ROYAL
CANIN. Tradičně vysokou úroveň měla přednáška vicepresidenta Komory
veterinárních lékařů MVDr.Milana Snášila,CSc.,zaměřená na dědičně podmíněná
onemocnění pohybového aparátu psů, zvláště pak na onemocnění kyčelních a
loketních kloubů. Třetí přednášející MVDr.Viktor Kočí, CSc. z firmy NOVARTIS
informoval o přípravcích zaměřených na zevní i vnitřní parazity.
Došlo i na slavnostní okamžiky. Stříbrnou medailí ČMKU ocenilo ing.Jaromíra
Dostála, DrSc a bronzovou medailí pana Ladislava Langmajera, jehož jméno je
spojeno hlavně s chovem německých dog. Smutné je, že pan Langmajer svoji medaili
získal in memoriam.

Velmi zajímavá byla diskuze, při které se zástupci klubů obraceli se svými dotazy
na přednášející veterináře. Na pořad jednání se dostala i problematika související s
činností klubů. Hovořilo se o změně Řádu pro přiznání titulu ČESKÝ ŠAMPION,
rozdělení plemen podle barev na výstavách , počtu psů ve výstavních kruzích, systému
delegací rozhodčích na výstavu a dalších věcech, které mohou být podkladem pro
jednání P ČMKU.

Je na účastnících akce, aby zhodnotili, zda se jim líbila či ne. O celkové náladě ale
určitě hovoří fotografie, které najdete v naší galerii.

Vladimíra Tichá
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Ze Zápisu č. 32
ze zasedání P ČMKU dne 23.2.2010 zasedací místnost ČMKU

Usnesení č. 152/02/10 
P ČMKU odsouhlasilo změnu Řádu probělování titulu Český šampion platnou od
1.1.2011 - body 1 a), b), c) se mění takto:

1) Plemena nepodřízená zkoušce: 5x CAC z toho min. 1x z MVP a min. 1x z výstavy
pořádané klubem.

2) Plemena podřízená zkoušce:
a) 2x CAC z toho min. 1x z výstavy pořádané klubem nebo MVP + zkouška zařazující

na MVP do tř. pracovní
b) 5x CAC z toho min. 1 z MVP a min. 1x z výstavy pořádané klubem

Rozhodnutí mezi variantou a, b přísluší majitelům psů.
Ostatní podmínky zůstávají zachovány.

Psům, kteří splnili podmínky platné do 31.12.2010 bude šampión přiznán podle
původního řádu.

Jak selektovat a sestavovat chovné páry?

Zásada číslo 1:
Než začnu provádět jakákoli chovatelská opatření a selektovat – musím

nejdříve skutečný stav populace dobře znát!
Než mohu začít provádět v populaci jakákoli chovatelská opatření, musím nejdříve

provést důkladnou analýzu.
Kolik má chovatelský klub psů a fen v reprodukčním věku? 
Kolik ročně zapisujeme štěňat? A kolik ze zapsaných je později předvedeno na

svodu, bonitaci, případně zařazeno do chovu? Jaká je skutečná velikost populace?
Jaký je zdravotní stav?  Co je zdravotním problémem u našeho plemene? Jsme

schopni vůbec získat objektivní údaje? Jaké nedostatky máme v exteriéru? U kolika
jedinců? Máme problémy s povahami?

Klub se musí snažit o populaci získat co nejvíce vypovídající údaje.
A je třeba být v realitě – selekce na DKK v případě různých vyhodnocovatelů

(výsledky jsou navzájem neporovnatelné) apod., je záležitost značně problematická a
jakékoli rozumné závěry, které by vedly k možným selekčním opatřením za dané
situace nevyvodíme. Přesto se o něco podobného mnohé chovatelské kluby snaží.
Chovatelská opatření na základě takto zjišťovaných údajů, nutně vyznívají naprázdno

Samozřejmě, že je nesmyslem rentgenovat kyčle u malého, dobře pohyblivého
plemene, když populaci trápí hlavně vrozené srdeční vady. Jenže je to moderní – dělají
to všichni a tak to funkcionáři mnoha chovatelských klubů bez jakéhokoli rozumného
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zamyšlení jen tupě odhlasují a schválí. A skutečný zdravotní problém, který plemeno
trápí doopravdy, se vůbec neřeší.

Selekce na všechno je na nic!
Je třeba si stanovit pořadí důležitosti jednotlivých znaků, na které chci selektovat. 
Provádíme-li selekci například na dva – tři znaky najednou (se středním nebo

vyšším koeficientem heritability tj. dědivosti) po čase uspějeme.
A naopak, budeme-li do chovu zařazovat jen jedince, kteří musí perfektně splňovat

vedle významných záležitostí ještě i 20 – 30 víceméně nepodstatných maličkostí,
neuspějeme, protože nebudeme mít už na čem chovat.

Mohu stanovit jen tak přísná výběrová kritéria, abych měla ještě dostatečně
početnou populaci k dalšímu chovu.

Stanovíme několik nedůležitějších vlastností, které mají pro chov zásadní význam
(zdraví, povaha, exteriér funkční povahy). Výběrové hranice si stanovujeme vždy
podle toho, kolik zvířat potřebujeme zařadit do dalšího chovu.

Čili – příklad z praxe – jinak přísná selekce může být u tak početného plemene
jako je německý ovčák a úplně jinak se budeme dívat třeba na leopardího psa z
Louisiany. Chceme-li tak malou populaci vůbec rozmnožit, nic moc si prostě vybírat
nemůžeme.

A ještě – zamyšlení na závěr: Populační genetika říká, že efektivní populace,
je taková populace, kde můžeme zvířata rozmnožovat bez použití příbuzenské
plemenitby. Hrubým odhadem – efektivní populace by měla mít minimálně 2 000
zvířat v reprodukčním věku.

U málopočetných plemen, kde nás trápí nevyrovnaná povaha, DKK,
neplodnost a chybějící zuby, těžko můžeme v průběhu jedné, dvou generací, ještě
navíc selektovat na správně nesený ocas nebo špatně nasazené uši.

Zásada číslo 2:
Abychom mohli něco selektovat, je třeba mít co nejkompletnější chovatelskou

evidenci.
Zde je třeba letité a usilovné práce, chovatelských klubů. Potřebujeme nejen

bonitační karty chovných jedinců, evidenci složených zkoušek, rentgenových vyšetření
a podobně.

A tady je právě kámen úrazu – nekompletnost údajů. Jako šlechtitele mě
zajímá – kolik štěňat bylo zapsáno do plemenné knihy, kolik z nich například
zrentgenováno (kolik s pozitivním a kolik s negativním výsledkem) a kolik není
předvedeno vůbec (jaké výsledky by byly u nich). Kromě velkých chovatelských
zařízení, za která zodpovídá stát a údaje jsou zde kompletní, v chovatelských klubech,
které jsou dobrovolnými sdruženími více méně zájemců – laiků, moc závěrů
vyslovovat nemůžeme.
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Tomu, co se tak krkolomně snažím výše vysvětlit, říká statistika čtverec 4x4.
Ke kritickému a objektivnímu pohledu je nutností, bez něj žádné závěry dělat nelze.

U plemen, kde se pro zařazení do chovu dělá rentgen na DKK, mívají kluby
evidenci tak od 20% zapsaných štěňat. O 80% ostatní populace nevíme nic. I to je pro
šlechtění psů a ozdravění populace velikou brzdou.

Zásada číslo 3
Je obrovská chyba odděleně od sebe šlechtit dvě populace – na exteriér

(výstavní linie) a na výkon (pracovní linie). 
Exteriér musí být vždy funkční povahy a není-li krása a výkon spolu v souladu,

ztrácejí „krásná“ zvířata bez odpovídajícího pracovního uplatnění svůj smysl.
Nota bene, obvykle ztrácejí výstavní linie i žádoucí zdraví, protože jedinci

zařazování do chovu bez prověření výkonem, nemusí být vždy nositeli genetického
zdraví. Kdežto pes, který ve svých šesti letech sice teprve s krytím začíná, ale má
složeno několik vyšších zkoušek z výkonu a celé roky aktivně závodil, s velkou pravdě
podobností nebude trpět ani těžkou srdeční vadou ani těžším stupněm dysplazie
kloubů. To však nemůžeme říct o výstavním superšampiónovi, který s krytím začíná
hned v roce a půl. My o něm, kromě znalosti jeho rodokmenu a toho, že je krásný,
jinak nevíme nic. Dnes se, zejména pracovní a služební plemena psů chovají odděleně
jako exteriérové a pracovní linie.

Vezměme třeba jen saňové psy: Oproti nohatému šlachovitému pracovnímu
kolegovi vypadá výstavní husky úplně jinak. Má krátké nožky, bohaté osrstění a svojí
roztomilostí připomíná spíše medvídka. Je líbivý, ale v zápřeži by tento dnešní typ
neuspěl. A co teprve současní výstavní němečtí ovčáci! Pracovní psi mají obecně
všude lepší zdravotní stav, déle se dožívají a mají celkově méně genetických chorob.

A chceme chovat pouze krásné psy bez odpovídajícího zdraví a povahy?

Zásada číslo 4
Vždy je veden větší selekční tlak na plemeníky než na samice.
A to z více důvodů :
- Samici, pokud netrpí hrubou a vylučující vadou, do chovu potřebujeme, už jen z

důvodu dosažení prosté reprodukce
- Samici můžeme k chovu používat jen do určitého věku. Naproti tomu, samci jsou

obvykle schopní reprodukce  až do vysokého stáří.
- Samice dá jen omezený počet potomků, nikdy neovlivní populaci tolik jako

plemeník, který kryje hodně.

Zásada číslo 5
Snažíme se o zachování genetické variability populace.
Je obrovskou chybou některých chovatelských klubů a jejich poradců chovu, že

dovolí jedním plemeníkem nakrýt takřka celou populaci. Počet krytí jedním
plemeníkem by měl být vždy nějak rozumně omezen. Málo informovaní a začínající
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chovatelé obvykle chtějí na svoji fenu jen toho nejkrásnějšího a na výstavách
nejúspěšnějšího šampióna.

Právě on je známý a líbivý a budou se po něm dobře prodávat štěňata. A výsledek?
Štěňata po něm narozená jsou polosourozenci. Téměř celá populace je najednou
příbuzná. A čím budeme krýt jeho dcery? Dovezeme nepříbuzného plemeníka ze
světa? A kde je genetická variabilita populace?! Právě ona je zárukou dalšího šlechtění
a pokroku.

Za velmi krátkou dobu budeme mít sice krásná, navzájem sině příbuzná
zvířata, která vypadají pomalu jako klon onoho superplemeníka, ale se šlechtěním jsme
skončili (a možná, že i s plemenem jako takovým). A z vrcholu vede cesta už jenom
dolů.

A to uvažuji pouze o lepší verzi případu, vůbec zde neberu do úvahy, že by ten
krycí pes přenášel nějakou homozygotně recesivní chorobu.

Zásada číslo 6:
Vady  feny se nikdy nenapravují opačným extrémem u krycího psa!
Korekce se vždy provádí plemeníkem s naprosto standardním vývinem znaku.

Příklad z praxe – mám malinkou fenu na spodní hranici povolené kohoutkové
výšky. Kryji standardně vysokým psem, nevybírám na ni přerostlého obra.

Na fenu s delším tělesným rámcem a spíše kratší srstí je třeba pustit nikoliv
extrémně krátkého psa s nadměrně dlouhou srstí, ale psa se standardním rámcem a
standardním osrstěním.

Zásada číslo 7:
Výběr krycího psa jen podle dosažených výstavních výsledků je vždy

zavádějící. Stejně tak výběr štěňat.
Pes u kterého je v inzerátu uveden CACIB, může být klidně i titul z Rumunska, kde

byl tento pes svého plemene jen jeden jediný a místní pan rozhodčí posuzoval plemeno
prvně v životě.

Zájemce a fanda plemene musí vždy dohlédnout dál než na svůj dvorek, kde
má svoji jednu jedinou Astu a chce aby mu porodila štěňata.

Opravdový chovatel se vždy dívá na plemeno jako celek a snaží se aby
chystané spojení bylo pro další chov přínosem. Vůbec totiž nejde o to, snažit se
odchovat (třeba i za pomoci úzké příbuzenské plemenitby) jednoho šampiona, ale
celou spoustu zdravých, povahově vyrovnaných štěňat, která budou na výstavě třeba i
„jenom“ velmi dobrá (nebudou mít hrubé vylučující vady) a jejich majitelé s nimi
nebudou mít problémy, ale přinesou jim jen a jen radost.

A v tomto snažení držím všem chovatelům palce!
Z knihy Kynologie /Naděžda Šebková, Karel Hartl/

sestavil Ladislav Hanáček
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Čím  krmit  naše psy ?

Krmit---osolenou slámou ze "SUPER marketu? Je to krmeni v AKCI!  NE !!!
Majitel chovatelské stanice má možnost sjednat si u dovozců a velkoskladů ,
 dodávky  Premiového  krmení za velmi dobré ceny .Většinou krmivo
zavážejí až k Vám domů. Stačí navštívit Národní  nebo  Mezinárodní výstavu a

dojednat krmivo.
Podrobnosti sjednáte přímo na místě u stánku se zástupcem dodavatele krmení.

J.Rambousek.
Již léta spolupracuji s Fa..JUKO-- VISAN. Dá se říct že si zákazníky rozmazlují.
Foto----JUKO  akce  2009.

      

PROPOZICE
ČMKU

Kynologická jednota ČR
SPOLEK CHOVATELŮ A PŘÁTEL PSŮ NYMBURK

dovoluje si Vás pozvat na
31. KRAJSKOU VÝSTAVU PSŮ

KLUBOVÉ A SPECIÁLNÍ VÝSTAVY
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pro všechna plemena FCI ( společenská, lovecká, národní a neuznaná )
mimo německých ovčáků

dne 29.5.2010 v Lysé nad Labem (výstaviště)
Klubovou výstavu- memoriál MUDr. Jitky Pacltové
(CAJC,CAC,BOB)
Klubu chovatelů čivav a naháčů (čivava, mexický naháč)
Klubovou výstavu- memoriál MUDr. Jitky Pacltové
(CAJC,CAC,BOB)
Klubu chovatelů a přátel barzojů (barzoj, ruský krátkosrstý chrt )

Klubovou výstavou (CAJC, CAC, Klubový vítěz, BOB)
Klub karelských medvědích psů a lajek (karelský medvědí pes, lajky)
Tibetian terier klub (tibetský teriér)

Klubovou výstavu (CAJC, CAC, BOB)
1 CZ jorkshire terier klubu (jorkshire teriér, bostonský teriér)
Klubu chovatelů bišonků (bišonek, boloňský psík, barevný boloňský psík,)
Klub chovatelů tibetských španělů ( tibetský španěl)

Speciální výstavu ( CAJC, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB)

Pro plemena: (anglický mastif, argentinská doga, bordeauxská doga, bullmastif,
dánská doga, neapolský mastin, středoasijský pastevecký pes, shar pei, španělský
mastin, tosa-inu, francouzský buldoček, německý pinč, opičí pinč, trpasličí pinč).

Pořádající kluby: Exotic klub, Klubu francouzských buldočků, Klub málopočetných
dogovitých plemen psů, Klub pinčů se sídlem v Brně.

Klubovou výstavou s titulem čekatel klubového vítěze:
Pudl klubu (pudl)
Exotic klubu, (papillon, chow chow)
Klubu přátel černého ruského teriéra ( černý ruský teriér)

Posuzovatelé: Dolejšová O. ,RNDr.Ovesná J. Štěpničková G. Mgr.Ovesná B.,
Němec J., ing. Jančík L
Polgár A, Ubrová L., PhDr. Guniš SK a další.
Změna rozhodčích vyhrazena
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Přihlášku doplněnou kopií průkazu původu z obou stran a kopií dokladu o
zaplacení (složenka, výpis z účtu,) kopie příkazu k platbě nestačí , zasílejte na
adresu:
Kamila Senohrábková -Dlabalová, Chotucká 269, Křinec 289 33 , tel. 736534581
Informace: Antonín Mudra, Slepá 154, Světice 251 01 , tel 602177943

Platbu zašlete na: číslo účtu : 173 383 038 , kód banky 0300, var. sym. 010
Adresa majitele účtu: Spolek chovatelů a přátel psů Nymburk, U
Cukrovaru 1183, 
288 02 Nymburk

Uzávěrka : 30.4. 2010

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY
Na výstavu mají přístup psi a feny klinicky zdraví. Při přejímce bude požadován platný
očkovací průkaz s potvrzením, že pes byl očkován proti vzteklině v době ne kratší než
30 dnů a ne delší než 1 rok před výstavou a je v imunitě proti psince a
parvoviróze.

VÝSTAVNÍ PODMÍNKY
Platí ustanovení Mezinárodního výstavního řádu FCI a Výstavního řádu ČMKU.
Výstava je přístupná psům a fenám zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v
den, kdy jsou vystavováni stáří požadované pro zařazení do třídy. Importovaní psi
musí být zapsáni v českých plemenných knihách.V případě, že by se výstava nekonala
z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy.Pořadatel
výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo
ztrátu psa.
Volné pobíhání psů není dovoleno, kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. Každý
vystavovatel je povinen se řídit pokyny pořadatelů a je odpovědný za škody způsobené
svým psem.Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící
feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v
exteriéru psa.
Změny exteriéru psa prováděné nadměrným lakováním, tónování srsti, jakož i základní
úprava trimováním s dlouhodobým vyvazováním psů na stolech jsou dle dispozic
ČMKU zakázány.
Výstavy se nemohou zúčastnit psi a feny s kupírovanýma ušima. Tito jedinci nebudou
na výstavě posouzeni.
Doklady pro účast na výstavě: vstupní list, průkaz původu, očkovací průkaz

PROGRAM VÝSTAVY
7.0 - 9.00 přejímka
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9.15 -14 30 posuzování
15 soutěže a vyhlášení vítězů

VÝSTAVNÍ TŘÍDY
Třída štěňat 4-6 měsíců třída čestná bez nároku na titul
třída dorostu 6 - 9 měsíců třída veteránů od 8 let
třída mladých 9 - 18 měsíců třída otevřená od 15 měsíců
mezitřída 15 - 24 měsíců
třída pracovní od 15 měsíců (nutno doložit certifikátem o zkoušce)

třída vítězů od 15 měsíců (pro šampiona, klubového vítěze,
národního vítěze ,    vítěze speciální výstavy,- nutno doložit
fotokopii dosaženého titulu)

TITULY
Krajská výstava : Vítěz třídy, Krajský vítěz
Klubové výstavy : CAJC,CAC,Klubový vítěz, čekatel klubového šampiona a dle
propozic klubu.
Speciální výstavy: CAJC,CAC,Vítěz speciální výstavy, BOB.
společné : Vítěz Lysá nad Labem pes a fena, Mladý vítěz Lysá nad Labem pes a fena,
Nejlepší veterán

SOUTĚŽE
Soutěž dítě a pes - zúčastnit se může dítě ve věku od 3 do 9 let se psem přihlášeným
na výstavu.
Mladý vystavovatel 9-13 let, 13 až 17 let, v rámci krajské výstavy
Soutěž Nejhezčí pár psů - soutěže se mohou účastnit pouze psi a feny, kteří jsou
přihlášeni na výstavu v majetku jednoho majitele

VÝSTAVNÍ POPLATKY
Krajská výstava Klubové a speciální výstavy plemeno čivava
1. pes 400,- Kč 550,- Kč 600 Kč
další 350,- Kč 500,- Kč 550 Kč
štěňata,dorost,veteráni, třída čestná (nelze použít jako první platbu)

250,- Kč 350,- Kč 400 Kč
soutěže 100,- Kč 100.-Kč
Fotokopii ústřižku složenky nebo dokladu o zaplacení nalepte na přihlášku v
označeném místě. Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata V ceně je zahrnuta
i cena katalogu. Potvrzený vstupní list pro 1 psa platí jako vstupenka pro 1
osobu.

PROTESTY
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Protest může být podán pouze písemně a pouze z formálních důvodů, po složení jistiny
500,- Kč, nejpozději však do konce posuzování v kruzích.

INZERCE 1 strana 500,- Kč 1/2 strany 250,- Kč 1/4 strany 130,- Kč

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Volné pobíhání psů v areálu výstaviště je nepřípustné. Každý vystavovatel je povinen
se řídit pokyny pořadatelů a je
odpovědný za škody způsobené psem. Pořadatel neručí za újmy na zdraví psa ani za
jeho ztrátu.

DŮLEŽITÉ : vzhledem k ustanovení výstavního řádu ČMKU nemůžeme
přihlášky po termínu uzávěrky přijmout.

Na Vaši účast se těší Výstavní výbor Prodej štěňat na výstavě není dovolen

Přihlášku i propozice lze najít též na :

http://www.sweb.cz/vystavalysa
nebo http://vystavalysa.sweb.cz/ nebo po zadání názvu výstavy do
vyhledávače a samozřejmě na našich webových stránkách.

************************************************************

Informace

Klubu KMP a lajek byla doručena pozvánka na 8. CACIB – Mezinárodní a 3. národní
výstavu čistokrevných psů, která se koná 12. a 13. 6. 2010 ve veletržním centru
ERFURT. Uzávěrka č. 1 přihlášek je 14.4.2010 (45 euro), uzávěrka č. 2. je 5.5.2010
(50 E). Přihláška je k dispozici u pí Šafránkové nebo na www.messe-erfert.de;
www.cacib-erfurt.de  resp. ke stažení na www./vdh-thueringen.de 

*********************************************************************

http://www.sweb.cz/vystavalysa
http://vystavalysa.sweb.cz/
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