edseda klubu a poradce chovu:

Eva Durasová, .p.143, 349 56 Svoj ín
Tel. + fax 0183 693158
e-mail: sharpeiclub@atlas.cz

Jednatel:

Zden k Mar álek, Na Homolce 13, 150 00 Praha 5
Tel. 02 57216082

Pokladní:

Ivana Hofreiterová, Rodinná 18, 312 02 Plze
Tel. 019 7451104

Poplatky pro rok 1999 i 2000:
Variabilní symbol
(p i platb slo enkou A-V)
lenský p ísp vek

300,-K

112

lenský p ísp vek nový len

400,-K

111

Bonitace psa nebo feny

500,-K

777

Vystavení krycího listu

100,-K

888

300,-K
100,-K

444
444

Inzerce ve Zpravodaji:
1 celá strana
1/3 strany

ÍSLO Ú TU SHAR-PEI CLUBU
specifický symbol

2781629408/0800
1450895

le ité upozorn ní:
Posíláte li jakoukoli platbu na klub slo enkou A-V, za lete kopii
úst ku slo enky na adresu p edsedy! Bez toho nem e být Va e
platba v bance identifikována!!!!!

Co nového v klubu?
Od posledního vydání na eho zpravodaje ji utekly neuv itelné t i m síce a dostáváte do ruky
dal í, ale v leto ním roce ji poslední íslo. Je tomu tak vánoce u se zase blí í a s nimi zima,
plískanice, prost v e, co na i ply oví kamarádi p ímo nesná ejí. Ale kdo z nás má zimu rád. Ov em i
es toto nep íznivé období bude v klubu ivo. P ipravuje se od r.2000 mnoho nového a o n co, co ji
máme erné na bílém , si m ete p íst v dal ích rubrikách.
Co se zm nilo od minulého vydání? Po íta ový program, který jsme pro klub zakoupili ji
kone
funguje! Byly s ním dost velké starosti. Pan programátor toti vytvo il program, který nabízí
ji mnoho m síc na na em trhu, ale ouha, máme prý toti p íli dobrý po íta . U ostatních u ivatel je
prý b ný typ po íta e 386 nebo 486. Ov em netu ím, jak tito u ivatelé mohou za takových podmínek
pracovat nap . s internetem. N kolikrát jsme program instalovali a posílali zp t na firmu k úpravám, a
se v c poda ila. P i této p íle itosti d kuji za velkou pomoc p i technickém vybavení klubu na emu
lenu Ing. Josefu Böhmovi, díky kterému m eme ji dnes pracovat v lenské i chovné databázi,
komunikovat po internetu, tvo it internetové stránky a p ipravovat nové slu by, které by Vám, na im
len m uleh ily ivot i et ily va i kapsu.
A nyní, co je tedy do dne ního dne hotovo? Zaregistrovali jsme oficiální stránky Shar-pei clubu
na internetu. Adresa:

http://mujweb.cz/www/sharpeiclub

Co zde najdete a co chystáme? Na stránkách se intenzivn pracuje. Najdete tam k dne nímu dni úvodní
stránku s adresami i s mo ností kliknout na schránku a hned nám napsat (po tu vyzvedáváme denn ).
Takto m ete posílat p ísp vky do zpravodaje, výsledky z výstav, va e dotazy, stí nosti, inzerci a
ete té vyplnit p ipravený formulá pro nové lenství v klubu. Poplatky jsou uvedeny v p ipojené
tabulce. Pokud nechcete nav tívit na e stránky, pi te na adresu: sharpeiclub@atlas.cz
Na na ich stránkách trvale najdete standard plemene, ka dé tvrtletí nové stránky zpravodaje,
budeme p edstavovat zdarma va e chovné psy a feny. Pokud budete mít o to zájem, posílejte v dy
dv fotografie Va ich ply ák - ve výstavním postoji a portrét hlavy. Fotografie jsou vizitky Va eho
psa, tak e si na nich dejte zále et nebo sv te focení zku en ím. P ipojte Va i aktuální adresu
s telefonem, mobilem i e-mailem, aby zájemci o krytí i koupi
at m li mo nost Vás co nejsnáze
kontaktovat. Nezapome te, e si takhle na e psy bude moci prohlédnout kdokoli na sv ! Jist víte
sami podle sebe, kdo máte po íta a p ístup na internet , e jste hned hledali n jaký kontakt i stránky
na p átele - chovatele arpej z celého sv ta.
Pokud máte po íta a nemáte internet, nabízíme vám mo nost zaslání klubových stránek na
disket . Pokud si disketu za lete, zaplatíte pouze po tovné, pokud chcete disketu na i, zaplatíte 20,-K
+ po tovné.
Jakékoli dotazy i p ipomínky a nápady na téma klub, arpeji a internet posílejte na vý e
uvedenou adresu.
V roce 2000 pro vás chystáme nové lenské pr kazky. Jejich majitelé budou p i n kterých
akcích a v n kterých obchodech zvýhodn ni nap . slevou na výstroj i krmivo pro své psy. V p tím
ísle zpravodaje, které vyjde na p elomu ledna a února, budou ji konkrétní údaje. V tomto ísle Vám
iná íme eviden ní kartu lena na rok 2000, kterou, prosím, vypl te a za lete spolu s kopií
úst ku na adresu klubu. Kartu, prosím, za lete do 30.1.2000, abychom mohli pr kazky zaslat spolu
se zpravodajem. Máte na v e dostatek asu, ale rad ji ím d ív, tím lépe! V p edváno ním shonu nebo
v pováno ní agónii na to m ete i zapomenout!
Pokud na emu klubu z stanete v rni, nabízíme Vám v p tím roce velmi p kné ceny a poháry,

dále p ipravujeme setkání arpej ve Svoj ín , budeme té po adateli Speciální výstavy arpej 2000.
která data p iná íme ji nyní, ucelený seznam bude a v lednu.
A nyní k vánoc m. Máme pro Vás dv p ekvapení. To první je, e jsme nechali pro Vás
vyrobit krásné váno ní sví ky so ky sedících arpej ve dvou velikostech. M ete jimi ud lat radost
sob nebo svým blízkým i p átel m. Zrovna vánoce jsou tou nejlep í p íle itostí k obdarování. Sví ky
lze objednávat na dobírku na adrese klubu. Cena men í (asi 15cm) 60,-K + po tovné, v í (asi
20cm) je je ve výrob , ka dým dnem je máme obdr et i s cenou.
Druhé p ekvapení sice nebude do vánoc, jak bylo p vodn plánováno, ale u u strome ku se se
svým ply ovým ty no cem m ete t it na novou knihu o arpejích. Zatím nemáme p esné datum, ale
na jaro vám ji prý m eme slíbit. Od autorky paní Ing.Hany Petrusové má ná klub p islíbenu mo nost
distribuce zejména pro Vás. Proto e prodej p es velkoobchody a obchody je zdlouhav í a není
záruka, e kniha bude k dostání v ude, máte takto mo nost ji dostat co nejrychleji a je jisté, e se bude
na na e leny, majitele nové klubové karty, vztahovat i n jaká sleva. Cena zatím nebyla stanovena, ale
asi není tak rozhodující, nebo takovou jedine nou publikaci bychom rádi i zlatem platili . V ka dém
ípad nic nezkazíte, kdy za nete st ádat do prasátka. Pokud máte strach, e se na Vás nedostane
nebo chcete knihu dostat p ednostn , m ete ji nyní zavolat i napsat na klub a my vás zapí eme do
seznamu. Pak se ji nemusíte o nic starat a jakmile kniha vyjde, obdr íte ji automaticky obratem na
dobírku.
Poslední v c, která je aktuální a o které se asto vedou diskuse, je delegace rozhod í na
výstavy. Podle dohody s Exotic klubem (viz Zpravodaj 3/99) jsme jako klub povinni podat návrhy na
delegaci rozhod í na podzimní národní a mezinárodní výstavy a delegovat rozhod í na na i klubovou a
námi po ádanou speciální výstavu arpej . Formulá e klub letos v dostate ném p edstihu obdr el od
MKU a do 15.8.1999 musel zase na MKU vypln né odevzdat. I kdy navrhujeme delegaci
konkrétního rozhod í na národní i mezinárodní výstavu, nemáme záruku, e bude opravdu posuzovat.
Je to hlavn proto, e mnozí na i rozhod í mají aprobaci na spoustu dal ích plemen a v dy se nemusí
kombinace s dal ími plemeny v ten ur itý den povést. Proto ti, kte í to mají na starosti, musí v emo
kombinovat a vymý let nejideáln í variantu. Tak se nám nap . stane, e se setkáváme s n kterými
tvá emi uprost ed kruhu ast ji a s jinými tém ne. (pozn. k p ísp vku p.V.Hofreitera).
Noví lenové od 10.7.1999:
Augustová Martina
Bertarello Ornella
Brunerová árka
Bure ová Eva
Dordevi Jasmina
Fiedlerová Eli ka
Gerhartová Barbora
Hort Pavel
Karasová Ivana
Machová Hana
Melicharová Iveta
Rulfová Kristýna
Skuhrovec Petr Ing.
Steinzová Eugenie
Straková Barbora
Strnadová Lucie
vasta Václav

Nad nemocnicí 1591
.p.21
Svatá 183
Mánesova 26
Ne porova 574
Vojanova 603/52
Ke kurt m 380
Borská 31
Jiráskova 1
Nádra í 42
Havlí kova 5
Na dolinách 48
Jir anská 639/10
.p.14
Ke skalkám 3085/68
Chel ického 1022
Linecká 825

432 01
431 11
267 51
320 25
149 00
400 07
142 00
320 22
792 01
382 42
266 01
147 00
142 00
277 43
106 00
564 01
382 41

Kada
Bolebo
Zdice
Plze
Praha 4 - Háje
Ústí nad Labem
Praha 4-Písnice
Plze
Bruntál
Kaplice
Beroun
Praha 4-Podolí
Praha 4-Libu
Chlumín
Praha 10
amberk
Kaplice

Zadáno pro poradce chovu
Ve mi rada prijímam ponuku p. Durasovej prispie svojou tro kou do vá ho spravodaja. To
etko, o by som vám chcela tlmo , ako zástupca chovate ov arpejov zo Slovenskej republiky, sa
tu ur ite nezmestí, a dá sa sná len vypoveda slovami.
Urobím v ak aspo pokus vo viere, e najbli ie obdobie prinesie mo nos vypoveda aj zbytok.
Robím poradcu pre plemeno arpej od za iatku vzniku samostatného klubu v na ej republike. Je to
práca, ktorá mi priná a niekedy rados , ale asto aj starosti. Niekedy by som si elala má arovný
prútik a odstráni elezné pravidlo, e chyby v plemenitbe v jednom roku sa odstra ujú ve a ve a
rokov.
Vo svojom súkromnom ivote som v dy uznávala autority. Nie je tomu inak ani pri práci so psami.
Myslím si, e nie je hanbou prizna , e niekto niekde je lep í, ikovnej í i skúsenej í. Sná aj to je
cesta k tomu, aby sa lovek dostal po v etkých stránkach dopredu a neustrnul.
Komunitu chovate ov arpejov v echách vnímam ako star ieho a vyspelej ieho súrodenca ná ho
klubu. Priznávam aj to, e v tomto ase pomoc takýchto súrodencov potrebujeme! Z toho sa odvíja aj
môj prístup k chovate om u vás. Zanietenos niektorých a mno stvo vynalo enej energie vo mne
vzbudzujú úctu! Som ich fanú ikom, preto e sama na vlastnej ko i viem, o v etko to obná a! V imla
som si aj ve kú snahu dosta fungovanie vá ho klubu na modernú úrove , ktorá by bola prospe ná
etkým lenom. Verím, e nad enie nebude skalené nepochopením tie chovate ov, ako sa to ia
asto stáva. Dr ím vám úprimne prsty.
Ale po me k samotnej práci. Ve mi ma zamrzela informácia, ktorá mi bola tlmo ená nevediac, e som
poradca chovu v SR. Existuje údajne zákaz zo strany poradcu chovu - teda asi mojej - nakrývania v
R. Prehlasujem, e ide o istý výmysel. Kto, kedy a pre o nie o také vyprodukoval neviem. Mo no sa
to aj niekedy dozvieme. Verím, e je osobne spokojný. Podarilo sa mu oklama nieko ko chovate ov.
Nebudem v ak taji , e u skôr sme museli otvorene na lenskej schôdzi vyrie problém podvodu s
rodokme mi i zámeny krycích psov. Odvtedy u nás platia prísnej ie pravidlá hry ale rozhodne nie vo
forme u skôr spomenutých zákazov. Kto by mi ale zazlieval, e sa nedoporu í krytie na dvore, kde
rodokme je jedno a skuto ný pes nie o iné? Kto by mi zazlieval, e sa nedoporu í ani pes majite a,
ktorý podpí e krytie na 3 roky m tvu suku bez toho, aby u neho akéko vek krytie prebehlo? A to je
celý zázrak. Ni viac a ni menej.
Pokia má niekto pocit, e jeho pes by mal, i mohol nakrýva na Slovensku, nech si v prvom rade
polo í otázku kde ukázal svojho psíka tak, aby o om majite chovnej su ky u nás vôbec vedel.
Pokúsim sa teraz o najstru nej ie vysvetli tie pravidlá hry, ktoré na Slovensku platia nielen pre
plemeno arpej.
- Kto má záujem nakrýva v zahrani í potrebuje pred krytím vypísa iados o krytie a prilo
kompletnú fotokópiu rodokme a psa. Fotokópia nie je nutná, pokia ju poradca chovu u má. Ke je
etko o sa týka pôvodu a samozrejme samotného psa v poriadku, chovate dostáva povolenie a
mô e nakrýva .
Ako to v etko mô ete urýchli ? Jednoducho mi za lite fotokópiu rodokme a vá ho psa, prilo te
fotografiu a výpis výstavných ocenení.
Samozrejme, e fotografiu nepotrebujem k vlastnej poteche. Majte na pamäti, e si vá ho psa na krytie
mô e vybra majite , ktorý ani vás ani vá ho psa nikdy nevidel. Tá fotografia utvorí jeho predstavu a z
mojich skúseností viem, e aj ve mi zavá i pri rozhodovaní. Pokia sa chovate rozhodne nakrýva ,
dostane spolu s krycím listom aj kontaktnú adresu na vás spolu s telefónnym íslom-pokia ho
uvediete.
- Pozývam vás na slovenské výstavy, kde si asto majitelia krycích psov vyberajú.
- Raz ro ne, zvy ajne ku koncu roka vychádza spravodaj Shar-pei klubu Slovensko. Okrem
zhodnotenia roka v om uvádzame kalendár na ich výstav a bonitácií. Tohto roku si mô u v spravodaji
chovatelia zaplati aj reklamu. Ponúkam túto mo nos aj vám.
Cena reklamy: 1 strana (A5)- 500 Sk, 1/2 strany - 250 Sk. Sta í text, prípadne fotografiu zasla listom

na moju adresu a uhradi po tovou pouká kou potrebnú sumu. Vä ie mno stvo spravodajov zasielam
aj na kluby do zahrani ia.
- Pokia by sa z krytia narodili teniatka, mô ete sa u m a informova o ich po te, i zdravotnom
stave. Na Slovensku má poradca chovu povinnos vrh skontrolova a odsúhlasi vystavenie
rodokme ov. Tie sú vystavené najneskôr do 8 tý ov teniat.
-Osobne vás pozývam na jedinú peciálnu klubovú výstavu Shar-pei klubu Slovensko v r. 2000. Bude
vo Zvolene, posledný júnový tý de . Bli ie informácie budú v u spomínanom spravodaji spolu s
prihlá kou. Propozície samozrejme za lem aj na kluby. Ú asti eských chovate ov sa len a len
pote íme.
A teraz tro ku osobne:
V júli tohto roku som dostala pozvanie posudzova na klubovej výstave vá ho klubu v r. 2000.
Pozvanie som po dohodnutí termínu vzápäti prijala. Bude mi c ou na tejto výstave posudzova .
Na záver chcem po akova za poskytnutie priestoru vo va om spravodaji. Takúto ponuku som rada
prijala. Vá im si ju dúfajúc, e bude chovate om obojstranne prospe ná.
A ke e je u neuverite ne blízko koniec roka, trocha v predstihu vám elám ve a chovate ských
radostí v r. 2000.
om, ktorí sa starajú o chod klubu ve a vnútornej sily a uznanlivých lenov.
Mgr. Viera Staviarska - poradca chovu v SR
ajkovského 28
080 05 Pre ov, SR
Tel.: 0042191537 03 mob.: 0903 611 920 mkksaris@po.psg.sk
P.S. Po celý as písania mi obhrýzal stoli ku môj tvormesa ný arpejík s typicky eským menom
Bobe . V skuto nosti Atrey Red Antilo Gold Pei-momentálne moja ve ká a opätovaná láska.

Paní Staviarská, která nám po internetu poslala p ísp vek ze Slovenska je námi delegována na
na i klubovou výstavu ve Svoj ín v ervnu r.2000. Zvlá tní shodou okolností byla v zá í t.r. uvedena
do propozic jako rozhod í klubové výstavy Exotic klubu a dozv la se tuto skute nost a po
vyti ní formulá 19.9.1999. Proto e je ale lov k velmi seriózní, delegaci p ijala a p ijela tuto
výstavu posuzovat. Rádi ji uvítáme na na em dvoudenním setkání ve Svoj ín .
Co chystáme do Svoj ína? Na e lenka pV ra Brunclíková majitelka psí koly v Praze,
la s nápadem uspo ádat výcvikový kurs poslu nosti a dovednosti pro arpeje. Pokud ji nad ení
neopustilo, budeme velmi rádi, kdy se tohoto úkolu ujme a poradí zejména za ínajícím a nezku eným
chovatel m a majitel m, jaké finty na ty na e ro áky vymý let, aby netropili lumpárny a et ili na e
nervy. Dále nás eká klubová sch ze, beseda, posezení u táboráku, doufám i p íznivé po así, milý pan
domácí v tábo e, p íjemné ubytování, krásná vycházka kolem eky M e, dobrá a teplá strava a spousta
nových setkání. V ned li pak od rána klubová výstava posuzovaná p.Vierou Staviarskou.
Zpráva pro chovatele: Od 1.1.2000 p echází ná klub pod plemennou knihu .1. Je to z d vod
zru ení PK .4, její innost kon í k 31.12.1999. Podmínky, které nám byly pro ná klub navr eny jsou
velmi seriózní a máme anci mít rodokmeny pro svá
ata ji do 15 dn po podání p ihlá ky k zápisu
at. Smlouvu i s tabulkou v ech poplatk vám p ineseme ve Zpravodaji 1/2000. Ti, kte í mají nebo
budou mít
ata p ihlá ená do konce roku 1999, budou mít PP vydány je p vodní PK .4, tak e si
na rodokmeny p kn po kají (ale nakonec se do kají). Paní Brychtová, která má PK .4 na starosti
neskon í d íve, dokud nebude mít v echno dovy ízeno a uzav eno (asi do konce 1. tvrtletí).
A je jednou a znovu upozor uji v echny chovatele na zm nu v na em klubu. ádosti o cokoli,
krycí listy a ve kerou dokumentaci zasílejte na adresu klubu, ne tedy ji p.Petrusové. Ta mi zase v e
musí dávat do obálky a posílat. Vy ízení Va ich zále itostí se tak podstatn zpozdí!!!
Prosím, te v dy pe liv ka dý Zpravodaj! Pí i vám podstatné a aktuální v ci a sna ím se, aby
informace byly stru né a v cné a nezapome te, e jsou v dy d le ité! Na psaní i tení omá ky nikdo

nemáme as a ani nás to nebaví. Na va e dotazy se sna te v dy nejprve najít odpov
v p ípad neúsp chu napi te nebo zavolejte.

zde a teprve

Podmínky pro ud lení titulu Klubový ampion od r.2000:
Na sch zi vedení jsme se dohodli na zm
podmínek pro ud lení titulu Klubový ampion a
Klubový junior ampion. Podobný systém funguje ji n kolik let nap . v N mecku. Ná klub bude
krom své Klubové výstavy a Speciální výstavy se zadáváním CAC po ádat dal í speciální výstavy bez
zadávání CAC. Na v ech t chto CACových i neCACových výstavách získáte za známku V1 ve t íd
mladých, otev ené nebo vít
na i klubovou karti ku. Po získání t í t chto karti ek m ete za ádat o
ud lení titulu:
Klubový junior ampion
3 karti ky získané ve t íd mladých (do 18 m síc )
Klubový ampion
3 karti ky získané ve t íd otev ené nebo vít
Vý e uvedené tituly m e pes nebo fena získat pouze 1x za ivot, tak e o karti ky m ete u dosp lých
ps sout it neomezen dlouho. Získáte-li jich nap . dvoj nebo trojnásobek, titul vám bude zadán
pouze jednou. Výstavy, na kterých bude ekatelství Klubového ampiona mo no získat, budou
zve ejn ny v p tím ísle Zpravodaje. Zatím nemáme oficiáln vydaný seznam v ech výstav v R na
rok 2000, který ka doro
na v echny kluby zasílá MKU.
V leto ním roce splnili podmínky a po ádali o ud lení titulu:

Klubový junior ampion
Yucca Antilo Gold Pei

fena

*19.5.1998

maj.

Vratislav Hofreiter, Plze

Alea Renboa

fena

*20.7.1998

maj.

Marcel Svoboda, V

Dunkee Idaho

pes

*6.8.1996

maj.

Quiet Antilo

fena

*3.11.1995

maj.

MUDr.Eva Mar álková,
Praha 5
Eva Durasová, Svoj ín

imy

Klubový ampion

em srde

blahop ejeme a v ichni obdr í od klubu pohár a diplom.

Záv r z valné hromady 20.2.1999 rozd lení arpej pro posuzování na národních, speciálních
a klubových výstavách:
arpej (309) lutý
erný
hn dý
modrý

-

Naplánujte si výstavy
Kontaktní adresy do zahrani í:
Belgie:Union Royale Cynologique Saint-Hubert, 98, Avenue Albert Giraud, B-1030 Bruxeles, tel.0032
2/2 45 48 40, fax 0032 2/2 45 87 90
Bulharsko: Féderation Cynologique Republicaine prés du Conseil Central de l Union Bulgare des
Chasseurs et Pécheurs, 31-33 Boulevard Vitoche, BG-1000 Sofia, tel.0035 9/86 68 07 nebo 9/80 25
19, fax 0035 9/280 36 33
Dánsko:
Dansk Kennel Klub, Parkvej 1, Jersie Strand, DK-2680 Solrod Strand, tel.0045 56/18
81 00, fax 56/18 81 91
Finsko:
Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben, Kamreerintie 8, SF-02770 Espoo, tel.
00358 9/88 73 00, fax 9/88 73 03 31
Francie:
Société Centrale Canine pour l Amélioration des Races de Chiens en France,
155, avenue Jean Jarurés, F-93535 Aubervilliers Cedex, tel.0033 1/49 37 54 00, fax 1/49 37 01 20
ecko:
Kennel Clubof Greece, P.O.Box 51119, GR-14501 Kifissia/Athens, tel.0030 1/620 97
07, fax 1/807 68 02
Izrael:
Israel Kennel Club. P.O.Box 10555, IL-52110 Ramat Gan, tel.00972 (0)3/672 71 74,
fax (0)3/672 71 73
Itálie:
Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, Viale Corsica 20, I-20137 Milano, tel. 0039
(0)2/700 20 31, (0)2/70 02 03 34, fax (0)2/70 02 03 64
Jugoslávie: Jugoslovenski Kinoloski Savez, Alekse Nenadovica 19-23, YU-1100 Beograd,
tel.00381 11/437652, fax 11/43 76 52
Chorvatsko: Hrvatski Kinoloski Savez, Ilica 61, KR-1000 Zagreb, tel.. 0038 51/4846124, fax 1/484
61 24
Lucembursko:
Union Cynologique Saint Hubert du Grand Duché du Luxembourg, Boite
Postale 69, L-4901 Bascharage, tel. 0035 2/50 28 66, fax 2/ 50 54 14
Monaco:
Société Canine de Monaco, Avenue d Ostende 12/Palais des Congrés, MC-98000
Monte Carlo, tel.00377 93/50 55 14, fax 93/30 55 03
Holandsko: Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, Postbus 75901, NL-1070
Amsterdam Z, tel. 0031 20/664 44 71, fax 20/671 08 46
Norsko:
Norsk Kennel Klub, Nils Hansens Vei 20/Box 163 BRYN, N-0611 Oslo, tel. 0047
22/65 60 00, fax 22/72 04 74
Rakousko: Östereichischer Kynologenverband, Johann Teufelgasse 8, A-1230 Wien, tel.0043 1/888
70 92, 1/888 70 93, fax 1/889 26 21
Polsko:
Zwiazek Kynologiczny w Polsce, ul.Nowy-Swiat 35, PL-00029 Warszawa,
tel.0048-22/826 0574, fax 22/826 4654
Portugalsko: Clube Portugués de Canicultura, Rua Frei Carlos 7, P-1600 Lisbonne, tel.0035 1/1799
4790, fax 1/1799 4799
Rumunsko: Asociata Chinologica din Romania, Str.Popa Tatu 61, RO-70771 Bucarest,
tel.0040-1/314 3763, fax 1/314 3763
San Marino: Kennel Club San Marino, Via F.Fiori 27, RSM-47895 Domagnano, tel.0037-8/901 842,
fax 8-904 465
védsko:
Svenska Kennelklubben, Rinkebysvängen 70, S-16385 Spänga, tel.0046-8/795 3000, fax
8/795 3040
výcarsko: Société Cynologique Suisse (Schweizerische Kynologische Gesellschaft),
Länggassstrasse 8/Case Postale 8217, CH-3001 Bern, tel.0041-31/3015819 nebo 31/3022373, fax
31/302 0215
Slovensko: Slovenská kynologická jednota,, tefánikova 10, SK-81105 Bratislava

tel.00421-7/52492298, fax 7/52492298
Slovinsko:
Kinoloska Sveza Slovenije, Ilirska 27, Slov-61000 Ljubljana, tel.00386-61/320949, fax
61/315474
pan lsko: Real Sociedad Canina de Espana, Lagasca n° 16, Bajo derecha, E-28001 Madrid,
tel.0034-91/4264960, fax 91/4351113
Ma arsko: Magyar Ebtenyésztök Orszagos Egyesülete, Tetényi út 128/b-130, H-1116 Budapest,
tel.0036-1/2082300, fax 1/208 2307

Plán výstav v R pro rok 2000:
Národní:

25.-26.3.
20.-21.5.
23.-24.9.

Mezinárodní:

5.- 6.2.
29.-30.4.
10.-11.6.
1.- 2.7.
2.- 3.9.
15.-15.10.

Klubová:

4.6.

Speciální:

23.10.

Ostrava
Litom ice
Brno
Brno (pozor,1.uzáv rka je ji 6.12.1999!)
MVP sekretariát, P.O.Box 87, 638 00 Brno,
tel.+ fax 05/522129
eské Bud jovice
Praha
Brno
Mladá Boleslav
eské Bud jovice
Svoj ín (spojená s dvoudenním setkáním 3.-4.6. s ubytováním)
Mladá Boleslav (p i SV tibetských plemen)

Kontaktní adresy na tyto výstavy budou zve ejn ny v p tím ísle Zpravodaje. Budou té zve ejn ny
dal í termíny výstav oblastních, krajských a speciálních bez zadávání CAC, kde je mo né arpeje
vystavovat.
Plán mezinárodních výstav N mecko pro rok 2000:
4.-5.3.

München

18.-19.3.

Offenburg

1.-2.4.

Nürnberg

8.-9-4-

Berlin

5.-7.5.

Dortmund

13.-14.5.

Lingen

Firma STICH Messeservice, Thorwaldenstr. 29, D-80335 München
tel.0049-89/1234 634
fax:0049-89/1234 917
1.uzáv rka
14.1.2000
2.uzáv rka
28.1.2000
Sylvia Bort, Albrecht-Dürer-Str.16, D-71065 Sindelfingen
tel.0049-7031/876698
fax:0049-7031/936926
1.uzáv rka
28.1.2000
2.uzáv rka
12.2.2000
Peter Schön, Steingasse 21, D-34270 Schauenburg
tel.0049-5601/925633
fax:0049-5601/5274
1.uzáv rka
20.1.2000
2.uzáv rka
20.2.2000
Rüdiger Kusserow, Silbersteinstr. 73, D-12051 Berlin
tel.0049-30/6256839
fax:0049-30/6269709
1.uzáv rka
16.2.2000
2.uzáv rka
1.3.2000
VDH-Geschaftsstelle, Westfalendamm 174, Postfach 104154,D-44041
Dortmund tel.0049-231/56500-0, fax 0049-231/592440
1.uzáv rka
8.3.2000
2.uzáv rka
29.3.2000
Hannelore Marx, Rossinistr. 13, D-49565 Bramsche
tel.+ fax 0049-5461/5527

27.-28.5.
3.-4.6.
11.-12.6.
17.-18.6.
1.-2.7.
15.-16.7.
26.-27.8.
9.-10.9.
30.9.-1.10.
20.-22-1018.-19.11.

1.uzáv rka
18.3.2000
2.uzáv rka
31.3.2000
ihlá ky na adrese do Dortmundu
1.uzáv rka
29.3.2000
2.uzáv rka
19.4.2000
Neumünster Christoph Stadelbauer, Insp.-Weimar-Weg 10,D-24118 Kiel
tel.0049-4340/402662
fax:0049-4340/402663
1.uzáv rka
22.4.2000
2.uzáv rka
6.5.2000
Saarbrücken Berni Büchel, Nachtigallenweg 1, D-66763 Dillingen
tel.+ fax 0049-6831/702501
1.uzáv rka
17.4.2000
2.uzáv rka 15.5.2000
Straubing
ihlá ky na adrese jako München
1.uzáv rka
23.4.2000
2.uzáv rka
7.5.2000
Frankfurt
Horst Wendt, Fulderbergstr. 8, D-36356 Herbstein
tel.0049-6643/1308
fax 0049-6643/7253
1.uzáv rka
1.5.2000
2.uzáv rka
23.5.2000
Ingolstadt
ihlá ky na adrese Dortmund
1.uzáv rka
17.5.2000
2.uzáv rka
7.6.2000
Stuttgart
ihlá ky na adrese Offenburg
1.uzáv rka
7.7.2000
2.uzáv rka
21.7.2000
Leipzig
ihlá ky na adrese Dortmund
1.uzáv rka
12.7.2000
2.uzáv rka
2.8.2000
Kassel
ihlá ky na adrese Frankfurt
1.uzáv rka
7.8.2000
2.uzáv rka
24.8.2000
Dortmund
ihlá ky na adrese Dortmund
BSZ(národní) 1.uzáv rka
23.8.2000
2.uzáv rka
13.9.2000
Hannover
ihlá ky na adrese Dortmund
1.uzáv rka
25.9.2000
2.uzáv rka
16.10.2000
Erfurt

Sv tová výstava:
22.-25.6.2000 Mailand

Zprávy z výstav

(Itálie)

MVP Bratislava
dne22.8.99
( uvádím jen výsledky eských ps )
posuzoval p. Prielo ný )
Psi - t ída otev ená
V1, CAC Ámikar Barai sen
maj. Dr. Böhmová
resCACIB ( ICH. Pan Han Bullit x Bá-Rai Idaho )
V2
Richard Red Antilo CS
maj. Hofreiter
res CAC
( CH.Panache Sudden Impact x Angy Antilo CS )

Psi - t ída vít
V1,CAC
CACIB
V2
res CAC
Feny - t ída
mladých
V2
V3

Feny - t ída vít
V1,CAC
CACIB
BOB

CH Enki Alma Tadema
maj. Hornová
( ICH. Ning-Liao Baji x Alma Oranda )
ICH. Pan-Han Bullit
maj. Dr. Mar álková
( Alpha Ji-Nan at Bullit x Huashan Bullit )

Yucca Antilo Gold Pei
maj. Hofreiter
( Alpha Ji-Nan at Bulit x Nolla Antilo CS)
Alea Renboa
maj. Svoboda
( CH, Dunkee Idaho x Boa Gold Sei Sejida )

CH. Sun-Li Bullit Star
maj. Dr. Mar álková
( Alpha Ji-Nan at Bullit x Alpha Mango of Gotham )

Kladno - speciální výstava
21.8.1999
posuzoval pan Moj

(zaslali
man .Böhmovi,
Teplice)

, ur oval po adí jen 1. a 2. místa

Shar-Pei lutý
Psi - t ída dorostu
VN
VN

Alfi Panský mlýn
Iquitos Alma Tadema

maj. L.Zetek
maj P. Hrdina

Psi - t ída mladých
V1,CAJC. Eng Cong Tsihmao´s
maj.J. Macha ková
Jiao
Tsihmao
(Two Tecate Tsihmao´s x Carol´s Impossible Changa )
BOB
V2
Eros z Diveckých plání
maj. A. Vokounová
V
Danty ecao
maj. Mgr. P. Vy anský
Adam ze Stromovky
maj.V. Kracman
Aron Yellow Rain
maj.D. Cvrkal
VD
Ciro M sí ní bradlec
maj. M. Vaní ek

Národní
výstava Brno
26.9.1999
Shar-pei modrý,
erný, hn dý
.mladých-pes
Archie Gotunga
VD 1.
.otev ená-fen
y
Anuschka
Balmoral
Moravia
V1.,CAC
Shar-pei lutý
.mladých-psi

Erik z Diveckých
plání
Kiss z Ko áku

Psi - t ída otev ená
V1,CAC
V2,
res CAC
VD

Psi - t ída vít
V1, CAC

maj.J. Cabalek
maj. J. Va áková

Ámikar Barai sen
maj. Dr. M. Böhmová
( ICH. Pan-Han Bullit xBá-Rai Idaho )
Ondo
maj.V. Obermajerová
Bullit
(Alpha Ji-Nan at Bullit x Alpha Mango of Gotham )
Asterich Victoria Sharp
maj. V. Knopová
Athos Epa Queen
maj. J. N me ková
Igor Ráj
maj. I.J íková
Vanter Antilo Gold Pei
maj. M. Kratinová

Enki Alma-Tadema
maj. J. Hornová
( ICH, Ning-Liao Baji x Alma Oranda )

Psi - t ída estná
ICH Pan-Han Bullit
maj. Dr. Mar álková
Alpha Ji-Nan at Bullit x Huashan Bullit )

Feny - t ída
mladých
maj. S.Koc rek
V1, CAJC Fenjal z Dynastie Chan
( CH. Dynamite´s Dallas D´Boyz x Raquel Red Antilo )
V2
Alea Renboa
maj.M.Svoboda
V
Jolla z Ko áku
maj. V. Gramanová
Ágnes ze Stromovky
maj. R. Me ová
Amaja Rudá Kálví
maj. P. Fi er
VD
Aischa Rudá Kalví
maj.P. Fi er
Hnerica Modrokv t
maj. J. Sp ná
Feny- t ída otev ená
V1, CAC Bacchis Bohemia alegro

maj. Mgr. Z.
Laurinová
(CH. Ning-Liao Baji x Dodeka Tabat )

V2,
res CAC
V
VD

Feny - t ída vít
V1,CAC

Shar-Pei - erný
Psi - t ída mladých

Carnen Doriath
maj. Ing.M. Vocetková
(CH. Dynamite´s Dallas D´Boyz x Bullit I-Mej )
Aila Bac Bo
maj. P Fi er
Babína z Kolomazné pece
maj.I. P ibylová
Amira Bílý Abadon
maj. D. erná
Annie Balmoral Moravia
maj. A. Koukalová

maj. Dr. Mar álková
Sun-Li Bullit Star
( Alpha Ji-Nan at Bullit x Alpha Mango of Gotham )

Boulie
z Handlí ova
dvora
V 1.
Bali Ch iby
VD 2.
Bunny
Mazd.Paster
VD 3.
Alexandr Prima
nad je
VD 4.
Aki-Li Unkas
Tent
D
.otev ená-psi
Tonny
Modrokv t
V
1.,CAC,Nár.vít
z
Ámikar Barai
sen
V 2.
Vanter Antilo
Gold Pei
V 3.
Chaos Fazona
VD 4.
Feng Mao
Idaho
VD
.dorostu-feny
Elisabeth Skalní
potok
nad jná
.mladých-fen
y
Yuppie Antilo
Gold Pei
V
1.,CAJC,BOB
Diana Pei
Amana
VD 2
Alea Renboa
VD 3.
Afangy Gerix

maj. M. im nek
V1, CAJC Black Mat j
( Rebohm´s Fuchur x Ambra Bac Bo )
V2
Argo Skie ai
maj. J. Novotná

Psi - t ída otev ená
V1, CAC

Psi - t ída vít
V1,CAC

Beyloo Su ský ert
( Gewailo´s Black-Bunny x Alien

maj. R. Laszyová
Mariatos )

CH. Dunkee Idaho
maj. Dr. Mar álková
( ICH. Ning-Liao Baji x Bá-Rai Idaho )

Feny - t ída dorostu
VN
Aranka Pardubický úsvit

maj. A. Slabá

Feny - t ída
mladých
maj. K. Du ková
V1, CAJC Jessie
Ráj
( Baron Ráj x Cynthi Tichý p ítel )
Feny - t ída
otev ená
V1, CAC
V2
rea CAC

Cleopatra Bohemia Habibi
maj. J. Machá ková
(Gwailo´s Bim-Bam x Adéla Modrokv t)
Amy
maj.H. Hájková
Mat j
(Gwailo´s Bim-Bam x Ambra Bac Bo )

D
.otev ená-fen

y
Cindy Hv zda
Honkongu
V 1.

MVP Interdog
Bohemia
Mladá
Boleslav
5.9.1999
.dorostu-psi
GYIN-SHEN
IDAHO
VN
.mladých-psi
AKI-LI
UNKAS
TENT
V1,CAJC
.otev ená-psi
HAKIM
XIN

Doubravecký vrch V1,CAC
ONDO BULLIT
V2,Res.CAC
BEYLOO SU SKÝ ERT
V3
ampión
DUNKEE IDAHO
V1,CAC,CACIB
PAN-HAN BULLIT
V2,Res.CAC,Res.CACIB
ENKI ALMA-TADEMA
V3
.mladých-feny
YUCCA ANTILO GOLD PEI
V1,CAJC
CANGA GOLDEN SU SKÝ ERT V2
ASCHA SATINIQ
V3
BAO-TAO SHAMANROCKV4
FENJAL Z DYNASTIE CHAN
V
AGNES ZE STROMOVKY
V
AGÁTA GUNGI-BELAIN
VD
AMAJA RUDÁ KALVÍ
VD
ANGEE SATINIQ
VD
DIANA PEI AMANA
VD
.otev ená-feny
BACCHIS BOHEMIA ALEGRO V1
AILA BAC BO
V2
CONNY CHINESE CALIPA
V3
FAN-TING IDAHO
V4
(dodali man .Hofreiterovi, Plze )
MVP Tulln Rakousko 3.10.1999
.otev ená-psi
GOLDING CARL LAGERFELD
TI-PU BAO-WEN

R.CACA
CACA,R.CACIB

ampion -psi
.mladých-feny
.otev ená-feny
ampion -feny

CHANCJSGRU OVER THE EDGE V1,CACA,CACIB,BOB
CHANCJSGRU LUNNA GOLDING CRUNCH V
TI-PU DA-WEN
CAJC
BEE BOP GOLDING
R.CACIB,CACA
TI-PU AN-ZUN
R.CACA
MOON LIGHT
CACIB,CACA
SUN-LI BULLIT STAR
R.CACA

MVP eské Bud jovice 10.10.1999
.mladých-psi
ARCHI-BALD UNKAS-TENT
V
BALI CH IBY
VD
.otev ená-psi
VENDI RED ANTILO GOLD PEI
V1,CAC,Res.CACIB
BULLIT ONDO
V2
ÁMIKAR BARAI SEN
V4
ampion -psi
CH-PAN:HAN BULLIT
V1,CAC,CACIB
CH-DUNKEE IDAHO
V2
.dorostu-feny
BETTY BARAI SEN
VN
.mladých-feny
YUPPIE ANTILO GOLD PEI
V1,CAJC
FOSCHIE PU-ANG
V2
AGÁTA GUNGI-BELAIN
V3
ASCHA SATINIQ
V4
ALEA RENBOA
V
CHELSIE BEGHARD
VD
.otev ená-feny
ETHOSHA ALMA-TADEMA
V1,CAC,R.CACIB
FENJAL Z DYNASTIE CHAN
V2
AYSHA TE I-LI-JANG
V3
ampion -feny
CH.SUN-LI BULLIT STAR
V1,CAC,CACIB,BOB
(dodali man .Mar álkovi)

NVP Jelenia Góra 25.7.1999
Rozhod í: Iwona Matuszewska (PL)
PSI: T .mladých:
LIBAN HYPERION
Ch.: M.Michalowska
T .otev ená:
OCHMISTRZ CERBER
Ch.:A.J.Michalscy
PUZON OMEN
Ch.: E.W.Gladysz
T ampion :
ENKI ALMA-TADEMA
Ch.:M.Císa ová
FENY:T .mladých

HAVANITA MODROKV T
Ch.:J.Machá ková
BONA-HAN
Ch.+ maj.:M.S.Stanaszek
FILIPINKA VOLARIUS
Ch.+maj.: D.Tokarska
OKAPI ZE STO DRUGIEJ

V1,Vít z t .mladých
Maj.: J.Talaga
V1,CWC
Maj.: A.Michalska
V2
Maj.:D.L.-Derlacz
V1,CWC,Zwyciezca
Wystawy, BOB
Maj.: J.Hornová
V1,VTM
Maj.:W.Gladysz
V2
V3
V4

Ch.: F.Seredynska
PHY GUA UNGARO

Maj.: A.Wojciak
V1,CWC,Zwyciezca
Wystawy
Ch.:M.Elantowski
Maj.: B.Sekula
ALFREDA CELBER
V2
Ch.: A.Michalski
Maj.: A.Kulinski
GERDA Z NIEDZWIEDZIEJ GAWRY
V3
Ch.: E.Urbanowicz
Maj.: G.Sawicki

.otev ená

EUROPASIEGER DORTMUND 99'
Rozhod í: Carlos Saevich (GB)
PSI
. mladých: TSIHMAO'S CHEN-YUAN
V1, Evrop.vít.mladých
MAKS Z BOROW ARKONSKICH
V2
.otev ená GU XUE DE UXINLING
V1,CAC,VDH Res.CACIB
(B)
ENKI ALMA TADEMA
V2,Res.CAC
(CZ)
MI-WEI'S LEATHAL WEAPON V3
TSCHENTSCHOU'S ADONIS
V4
CAROL'S INPOSSIBLE DALTON-ROX VD
HSU CHAI'S UYENG
VD
(B)
ampion TSIHMAO'S TANG BUAN
V1,CAC, CACIB,Evrop.vít.
(D)
GWAILO'S ANATOL
V2,Res.CAC
FENY
.otev ená
(NL)
(D)
(NL)
ampion

Maj.L.R.-Gebauer
Maj.:A.Zawadski
Maj.:J.van Brussel
Maj.: J.Hornová
Maj.: Dings (NL)
Maj.: Heinrichs (D)
Maj.:Willmann (D)
Maj.: J.van Brussel
Maj.: L.R.-Gebauer
Maj.: Ross (D)

OSANCRISTO TJIN

V1,CAC, CACIB,Evrop.vít.,BOB

Maj.Nijholt

TSIHMAO'S TWO VESTA

V2,Res.CAC

Maj.:L.R.-Gebauer

OSAN CRISTO RED-SUMMER

V3

Maj.:Engelshoven

DAI-LY V.H.GAGELBOS
TSIHMAO'S URISAM

V1,CAC,Res.CACIB
V2,Res.CAC

Maj.:Dings (NL)
Maj.L.R.-Gebauer

(D)
(zaslali M.Svoboda a L.Jelínková)
které výsledky jsou neúplné, proto e nebylo technicky mo né je kompletn ve výstavním shonu
opsat z tabule (pokud n jaká byla) nebo mezi p edvád ním vlastních ps dohledat po adí mezi
ítomnými vystavovateli. Ka dý z vás m e ze své nav tívené výstavy zaslat kopii výstavního katalogu
s ru
napsaným po adím, budeme jen rádi.

Co by m l chovatel v
Jedu na první výstavu! (1.)

t

Tyto ádky jsou v novány na im za ínajícím. Ka dý, kdo se vypravuje na první výstavu se svým
psem, má jist strach, co ho eká.
První, co musíte ud lat je, e si p tete ve Zpravodaji datum výstavy, kterou chcete nav tívit,
a s dostate ným p edstihem (min.2 m síce) napí ete i zavoláte na uvedenou kontaktní adresu s tím, e
chcete zaslat p ihlá ku s propozicemi a slo enkou. Po obdr ení si v e ádn pro tete, nav tívíte své
známé, kte í ji na výstav byli, a p ihlá ku vyplníte. Nemáte známé? Tedy vezm te rodokmen Va eho
psa, p ihlá ku a postupujte po kolonkách. Na první stran rodokmenu najdete jméno-uve te celé i
s chovnou stanicí, íslo zápisu za íná CMKU SP + íslo/dvoj íslí. Za azení do ídy ur íte podle
stá í psa v den výstavy. T ída vít
i ampión je pro zdatné jedince, kte í ji vybojovali v minulosti
které tituly (ti u umí vyplnit p ihlá ku bez návodu).
Pracovní t ída je pouze pro slu ební plemena. Kolonku získané tituly za áte níci vynechávají,
pokra ují otec a matka . Celá jména obou rodi najdete na druhé stran rodokmenu kdy jej
rozev ete. Jako poslední je jméno chovatele a majitele. Chovatel je v dy ten, kdo
odchoval
jeho jméno je uvedeno i adresou na první stran rodokmenu. Majitelem jste vy. Po p tení propozic
a p ihlá ky n kdy zjistíte, e musíte p ilo it kopii rodokmenu a té se podepsat a uvést datum. Na
inu výstav jsou dv uzáv rky. Pokud jste hbití a pohotoví, stihnete tu první a zaplatíte o n co mén .
se dozvíte, co pot ebujete s sebou na výstavu a co po Vás budou rozhod í chtít. Není to
nic slo itého, ale je dobré být p ipraven.

BONITACE ps a fen
Co je bonitace? Je to posouzení zp sobilosti a vhodnosti za azení psa nebo feny do chovu.
V minulém ísle Zpravodaje jste se do etli o podmínkách za azení ps a fen do chovu pro tento rok
(neustále se m ptáte na to samé, p esto e je to tam erné na bílém t sn nad lánkem Zprávy
z výstav). P ed bonitací tedy musíte mít spln ny dané podmínky a po ádat nejlépe písemn o provedení
bonitace. V p tím Zpravodaji 1/2000 bychom ji m li vytisknout termíny bonitací na celý rok. P i
bonitování psa nebo feny je zapot ebí:
- originál pr kazu p vodu
- p ílohu PP nebo její kopii i posudky z výstav, aby bylo mo no prokázat
dosa ená ocen ní
- doty ného psa i fenu v co nejlep í kondici
- 500,-K na poplatek (lze i vystavit slo enku, pokud doma peníze zapomenete)

Chovatelská stanice
Co to je mít chovnou stanici, co pot ebuji k jejímu z ízení a co z toho pro mne vyplývá?
Mít chovnou stanici znamená vlastnit chrán ný název chovné stanice, který je mezinárodn registrován.
To umo uje odchovávat
ata ps s PP jakékoli rasy uznané FCI, samoz ejm po spln ní daných
podmínek pro za azení feny do chovu. K jejímu z ízení pot ebujete formulá , který si vy ádáte na
adrese: MKU, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7. Pokyny k vypln ní a dal í podmínky (nic není
zadarmo) obdr íte spolu s formulá em. Po pe livém vypsání za lete na uvedenou adresu a ekáte,
ekáte
A vám p ijde po n kolika týdnech bu registrace nebo nový formulá , který znovu
vyplníte a zase ekáte. Druhý p ípad je pouze tehdy, kdy navrhnete názvy chovné stanice stejné nebo
hodn podobné, které ji n kdo vlastní a u nás nebo jinde v Evrop . Vá formulá se zasílá do Bruselu
a zase zp t, proto to trvá tak dlouho. Ná klub nemá ádné výhody ani ádnou spojitost i vliv na
ízení nové stanice. S t mito zále itostmi se tedy obracejte v dy p ímo na uvedenou adresu. Jen pro
informaci mají tam ú ední den pouze v úterý, kdy jsou mo né osobní náv vy. Ale podle mých
zku eností vy izují v e obratem.

DI NOST ZBARVENÍ SRSTI U ARPEJE 2.díl
(Ing. Hana Petrusová)
Známe dvanáct základních gen , ovliv ujících zbarvení srsti u psa (nomenklatura dle Littla).
Locus A:
V locu A je série alel, která ur uje mno ství a rozmíst ní tmavého ( erného, hn dého)
pigmentu v srsti.
As
dominantní gen, nad azený v em oststním alelám, dovoluje rozmíst ní tmavého pigmentu v srsti
po celém t le ( erná doga, hn dý pudl).
ay
omezuje výskyt tmavého pigmentu a vytvá í luté zbarvení r zné sytosti (irský teriér, lutá
doga).
ata se rodí tmav í, asto s erným pruhem na h bet .
kte í auto i uvádí tuto alelu rovn jako dominantní, tedy Ay je to ale nelogické.
Pokud by v locu A byly dv dominantní alely, navíc pro nejroz en í zbarvení (As pro
ernou a Ay pro pro lutou), jak by potom vypadal výsledek spojení erného partnera se
lutým? Chovatelské pokusy jasn dokazují,, e lutá barva je proti celo erné recesivní.
aw
divoké, vlko edé zbarvení (n mecký ov ák, vl í pic)
as
sedlové zbarvení áste
dominantní nad at, vyvolává dvojí zbarvení tmavé ( erné, hn dé)
se lutými znaky, kdy je tmavá barva omezena jen na sedlo na h bet . Celá hlava a zbytek t la je
lutý r zné sytosti. (erdel, vel teriér)
t
a
umo uje dvojí zbarvení tmavé a luté tak, e je v ina t la tmavá a na hlav je lutá
omezena jen na te ky nad o ima a na oblast kolem tlamy (dobrman, moskevský toy).
Chovatelské pokusy u n kterých plemen ukazují, e na alelu at p sobí n které modifika ní
faktory (polygeny?), které vyvolávají tzv. grizzle zbarvení u saluky nebo domino u afgán . Není
vylou eno, e i typické zbarvení obli eje alja ských malamut a sibi ských husky je stejného
vodu.
a
recesivní alela popsaná u n meckého ov áka a norského elkhounda, vytvá í v sou innosti
s genem B (tedy aaBB) erné jedince, recesivní v i v em ostatním barvám.
Locus B:
B
dominantní alela, která dovoluje vzniku erného pigmentu na t psa
b
recesivní alela, která vzniku erného pigmentu brání a v homozygotním stavu bb vyvolává
hn dý pigmennt a hn dé zbarvení nosu a srsti.
Locus C:
V locu C jsou alely, které p edev ím p sobí na intenzitu luté barvy. lutá barva má
vedle strakatosti nejv í variabilitu, od opticky tém bílé a po temn mahagonovou (irský
setr). Vzájemnými vztahy alel v tomto locu a p sobením dal ích faktor se zabývalo mnoho
badatel . Z jejich prací i z chovatelské praxe vyplývají následující závislosti.
C
umo uje syté zbarvení p edev ím luté barvy
ch
c
sobí na lutý pigment a zesv tluje ho opticky a na tém bílou ( ernost íbrný kníra , uva ).
O existenci této alely nejsou mnozí badatelé p esv eni a nejnov í výzkumy ukazují, e je
více pravd podobné, e místo jednoho genu p sobí zesv tlování luté barvy skupina polygen .
Pro p ehlednost budeme ale v dal ím textu toto littlovo ozna ení pou ívat, a je ji podklad
zesv tlení jednoduchý (jedna alela cch) nebo slo it í (skupina polygen ).
ce
sobí mimo ádné z ed ní luté barvy a velmi sv tlé, drav í oko
ca
vloha pro úplný albinismus, kdy není na t le psa ádný pigment, o i jsou ervené
Krom uvedených alel, které byly v locu C popsány badateli a experimentáln ov eny chovateli,
existuje i ada dal ích faktor , které se na lutém zbarvení srsti psa podílejí. P edev ím to jsou ji
zmín né polygeny, zvané rufus , které ovliv ují zesv tlování luté barvy. Z praxe je známo, e sytost
lutého zbarvení velmi kolísá a e je obtí né dosáhnout ádoucího odstínu. Výsledky pr zkum se od

sebe natolik li í, e je t ko jednozna
íci, jak to doopravdy se vzájemným p sobením v ech faktor
vlastn je. Vzhledem k tomu, e není známo, e by dva sv tlej í jedinci p ivedli na sv t syt lutého
potomka, p edpokládáme, e zji ní Littlova o recesivit gen pro zesv tlení luté barvy jsou správná.
Rufus geny ovliv ují i sytost erné barvy p edpokládáme jejich p sobení p i sní ení sytosti zbarvení
sedla u erdela, lakelanda nebo vzniku matn erné (opticky ernohn dé) barvy u arpej .
Skupiny polygen nazývaných umbrous dovoluje vzniku takzvaného sobolího zbarvení (sable,
sezam, zobl, in ila). P sobí na ay a vyvolávají promísení lutých chlup s ernými nebo zbarvení
pi ek lutých chlup ern . Toto zbarvení je velmi efektní nap íklad u saluk nebo tibetských pan a
naopak krajn ne ádoucí u arpej .
Chovatelsky je ov eno, e musí existovat i dal í modifika ní faktory, p sobící v locu C. Jde o faktory
sobící tzv. urajiro zbarvení, které je známé nap íklad u saluk a p ímo vy adované standardem pro
akity a shiby. Jde v podstat o lutou variantu ji zmín ného zbarvení grizzle u chrt . Jedinci urajiro
mají nad o ima, okolo tlamy, na hrdle, prsou a spodku ocasu a nohou velmi sv tlé, opticky a bílé
zbarvení. Výsledky v chovu ukazují, e jde o recesivní faktory, ale bohu el se jejich d di ností dosud
nikdo nezabýval.
Locus D:
D
dominantní alela, spoluú astná p i vzniku erného pigmentu
d
recesivní alela, která m ní erný pigment na modrý.
ata se ji modrá rodí (modrá doga)! Psi
s tímto genem nemají erný nos, ale b idlicov edý (pokud je gen v homozygotní form dd!) a
jejich o i jsou rovn sv tlej í. Tato alela samoz ejm p sobí na erný pigment i u lutých ps ,
ti pak mají b idlicov edý nos a srst není jasn lutá, ale pastelov izabelová (italský chrtík,
AST). Ve spolupráci s genem b (ve form bb) vyvolává st íbro edé zbarvení, známé u
výmarských oha a border colií.
Locus E:
E
dovoluje roz ení tmavého pigmentu v celé srsti
e
omezuje vznik tmavého pigmentu v srsti a v homozygotní form ee m ní ernou barvu na
citronov lutou.
ata se rodí jasn lutá bez náznaku erných chlup po t le. Toto zbarvení
je v inou krajn ne ádoucí, proto e p sobí v chovu mnoho problém . Znám je u dalmatin
luté te ky, ale erný nos) nebo u nepravých aprikot pudl se lutou srstí, ale rovn
erným nosem.
ebr
sobí íhání luté srsti. Pokusy ukázaly, e vloha pro íhání je opravdu recesivní, i kdy
existují auto i, kte í tvrdí, e jde o gen dominantní. K jejich omylu do lo pravd podobn proto,
e i íhání je velice variabilní. Známe jedince, kte í jsou na pohled erní, ale p i bli í prohlídce
zjistíme, e mají na t le n kolik sv tlej ích chlup , vzdálen nazna ujících íhání (francouzský
buldo ek, staff.bulterier). Naopak jsou i takoví jedinci, kde je íhání patrno pouze na k i a
v srsti je jen ve velmi mladém v ku. Postupem asu ze srsti zmizí, srst je jednolit lutá a pro
pokus je takové zví e myln po ítáno jako luté bez íhání (whippet, irský vlkodav). Sytost
íhání je op t ovliv ována adou polygen , jejich p esné vztahy nebyly dosud d kladn
prozkoumány.
V loocu E je popsána i existence alely Em, nad azené v em ostatním, která dává vznik masce ( erné,
hn dé). N kte í auto i uvádí, e u lutého zbarvení na základ ee se maska nevyskytuje a e je to
bezpe ný zp sob, jak poznat pravého lutého jedince od ne ádoucího citronového.

Z va ich dopis
Boj o CACe

(zaslal V.Hofreiter)

edem mého p ísp vku bych rád pozdravil v echny up ímné chovatele na eho krásného a

milého plemene.
Celý rok jsem se odhodlával k n jakému projevu, sm rovanému k výstavám a rivalit ve
výstavních kruzích na ich t í chovatelských klub . Stop! ekne si10-ti letý chovatel na eho plemene.
Kdo si to v bec dovoluje psát o tom, o em v ichni potichu dob e víme e rivalita mezi kluby a
letitými chovateli funguje na úkor kvality plemene. Dob e vím, o em pí i, a se omlouvám v em
chovatelským pi kám, které si rozdávají CAJCy a CACy podle jmen a p átelství zku ených chovatel
na úkor plemene. Zatím nejsem chovatel a nechci sni ovat práci v ech dob e zavedených chovatelských
skupin. Zatím jsem jen 3,5 letý vystavovatel psa a feny z jedné z na ich prvních chovných stanic.
Dob e! ekne si ka dý. Co ten lov k v bec chce? Chci vám v em jen íci, e jsem s fenou, která je
výstavn úsp
í ne m j první pes, projel výstavy v tomto roce od Mnichova (28.2.99 V1,CAJC)
po KV Exotic klubu Kladno (21.11.99 V1,CAC,Klubový vít z) v echny na e výstavy v etn
klubových v ech t í klub . Tím pádem srovnávám a vá ím si úsp ch i neúsp ch .
Poslední výstava pod Spojenými kluby 25.4.99 Ml.Boleslav (t .mladých feny V1,CAJC)
posuzoval podle mne nezávislý rozhod í SR p.Havelka. Líbilo se mi perfektní prost edí, objektivní
posuzování, vzorné p edání v ech cen a titul ! Dále Svoj ín 13.6.99 to bylo to nejlep í, co jsem zatím
s lidmi od arpej za il. Skv lé prost edí, soukromí, klid na vystavování, velmi odborné soudcování
(Ing.Petrusová), veliká konkurence (byli jsme V3), posouzených ps 57 ze 67 hlá ených. Na této
výstav se se lo srovnateln stejn arpej jako na výro ní výstav 10 let arpej v echách Praha
Hagibor 98 (76 ps a fen). Jsem rád, e jsem byl p ítomen, proto e jsem si mohl porovnávat a hodnotit
zví ata. Silným a markantním opakem byla SV Exotic klubu Tachov 19.9.99 (bez zadávání CAC).
Dobrá poloha areálu (p íroda, koupali , klid), minimální ú ast ps a fen po ádajícího klubu (2). Jel
jsem tam jen ze zv davosti a také pochytat dal í nové zku enosti. Zp sob soudcování arpej byl
zoufalý co do stylu i kvality (-ná elnice Exotic klubu, psi a feny od nich neprojevili zájem o ú ast, tak e
nebylo komu udat tituly!!).
Dne 3.10.99 se konala klubová výstava málopo etných dogovitých plemen v Praze na
Hagiboru. Op t jsem p ijel na zku enou a okouknout, jak to chodí v jiném klubu. Prost edí bylo velmi
hezké, ov em nevy lo po así (milovník arpej to odpustí). Organizace v kruhu byla výborná,
ekrásné poháry a diplomy. Rozhod í p.Karel Ho ák posuzoval opravdu perfektn a lituji, e takto
zku eného odborníka jak pro chovatele tak pro diváky nedelegují na na e plemeno arpejá i ast ji.
Moje fenka se p i minimální obsazení t íd umístila jako V1, CAC, Klubový vít z, BOB.
Byl jsem ale v oku, e se na této klubové výstav neobjevil ani jeden arpej len doty ného klubu!
Dovr ením mé leto ní výstavní aktivity byla klubová výstava Exotic klubu Kladno
21.11.1999. Bylo zde v pravd p ímo ukrutné a ned stojné prost edí pro vystavovatele v hospod
nízké, patn identifikovatelné cenové skupiny. Nabyl jsem dojmu, e se klub sna il za ka dou cenu
vynalo it minimální náklady na v echno (prostor, osv tlení, ceny, katalog i diplomy) krom rozhod í.
Posuzovala p.Viera Staviarská ze Slovenska, které bylo placeno letadlo z Ko ic.
Moje fena se umístila na p
druhého nejsiln ího klubu za velké protiaktivity p edsedkyn
tého klubu jako V1, CAC, Klubový vít z! Vá ím si výsledk a ocen ní nezávislých rozhod í, se
kterými jsem se setkal u nás i v zahrani í.
Nejhor ím poznatkem této výstavní sezóny bylo posuzování na nejmenované NV, kdy jsem
ráno p i vstupu na výstavi vid l budoucího národního vít ze v dru né zábav s rozhod í u kafí ka.
Dob e znám mrazení v zádech, zpocené ruce a obavu o kvalitu p edvedení svého psa nebo
feny na výstavách. Myslím, e my v ichni poctiví majitelé arpej jsme si v domi, e na im milá m
do dokonalosti sem tam n která drobnost chybí. Ale p ece pro toto nep estaneme své ply áky milovat a
oni budou stejn v na ich o ích ti nej nej.
Ale dost u o skoro uplynulém roku. V em Vám, kte í arpeje opravdov milujete, p eji do
tího roku v echno nejlep í, zdraví Vám i Va im sv enc m a t ím se na dal í a dal í setkání v roce
2000.
Vratislav Hofreiter, Richard Red Antilo + Yucca Antilo Gold Pei

Vá ení p átelé,

(zaslala p.Jana Schybalová)

Nejd íve bych se cht la vyjád it k setkání chovatel a milovník arpej , které se konalo 12. a13. 6.
Ve Svoj ín . Byl to skv lý nápad a doufám, e se p tí rok op t sejdeme. Tím bych cht la pod kovat
em, kte í se na organizaci podíleli.
Mám dvouletého pejska arpeje, kterému íkám Kim a ze svého okolí i z úst n kterých chovatel
slýchávám, e arpejové jsou hloupí, líní a tvrdohlaví psi. Svým p ísp vkem bych cht la tento názor,
alespo z ásti vyvrátit.
Chodím s Kimem na cvi ák a viditeln se mu tam líbí. Je tedy zvyklý pohybovat se mezi psy a není v i
nim agresivní.
Dne 17. 10. 1999 jsem byla s Kimem na Podzimním hloub tínském závod v Praze, sout ili jsme
v kategorii ZOP (zkou ka ovladatelnosti psa) a umístili jsme se na 5-tém míst , z celkem 16-ti
astník ps r zných plemen. O t i týdny pozd ji 7. 11. slo il úsp
zkou ku ZOP, na výbornou a
dosáhl 98 bod ze 100. V ichni jsme z n j m li obrovskou radost a mile p ekvapil i rozhod í.
Doufám, e po p tení tohoto lánku se n kte í z vás zamyslí nad tím, jací vlastn arpejové jsou.
e to není pouze pes, který by nejrad ji strávil celý den na gau i, ale je to pes, který miluje volnost a
pohyb v p írod . V te , e své milá ky m ete nau it základní poslu nosti i p esto, e jsou tvrdohlaví.
Chce to jenom trp livost a pochopení. Pokud je jednou n co nau íte, budou si to pamatovat.
Nakonec bych v em cht la pop át mnoho výstavních úsp ch a krásných zá itk s va imi
rnými ty nohými p áteli v roce 2000.
Jana Schybalová, Praha
+ Hakim Xin Doubravecký vrch

p ipravujeme:
- chovatelský ád
- Jedu na první výstavu (2.)
- D di nost zbarvení srsti u arpej 3.
- plán výstav v R pro rok 2000 s kontaktními adresami
- klubové pr kazky
- nová smlouva s PK .1 a tabulka jejich poplatk

Chovatelská inzerce

Do této rubriky zasílejte svoje inzeráty po celý rok na adresu klubu. Platbu zasílejte b nou slo enkou
typu C té na adresu klubu. Vá inzerát otiskneme v nejbli ím ísle, sledujte data uzáv rek. Ceny
inzerce jsou uvedeny na obálce (str.2). Posílejte itelný text s plnou adresou a telefonem, lze zasílat i
fotografie. V dy uve te po adovanou velikost inzerátu. Podle velikosti spo ítejte cenu nebo se p edem
telefonicky dohodn te.

Nabízím ke krytí:
Vendi Red Antilo Gold Pei
o.: Alpha Ji-Nan at Bullit
m.: Queen Antilo CS

*3.11.1997

výborný, 2x CAJC, BOB, CAC,CACIB
Kompaktní harmonický pes tmav luté barvy s mohutnou vrás itou hlavou, malýma u ima a ostzrou
krátkou srstí. Plnochrupý, v pohybu výborný, veselé p átelské povahy.

Vermuth Antilo Gold Pei

* 3.11.1997
o.: Alpha Ji-Nan at Bullit
m.: Queen Antilo CS
výborný, CAC, CACIB
Robustní harmonický pes tmav zlaté barvy s typickou velmi mohutnou hro í hlavou, malýma u ima a
st edn dlouhou tvrdou srstí. Plnochrupý, nebojácný a ostra itý, ke ps m p átelský.
Chovatel + majitel: Eva Durasová, 349 56 Svoj ín .143, tel.+ fax 0183/693158,
e-mail:edurasova@iol.cz

