SHAR PEI
club

1/2000
ZPRAVODAJ

Sekretá 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 2000:
lenský p ísp vek

Variabilní symbol
(p i platb slo enkou A-V)

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

Inzerce ve Zpravodaji:
1 celá strana
1/3 strany

300,-K
100,-K

444
444

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 sekretá e! Bez toho nem e být Va e
platba v bance identifikována!!!!!

Co nového v klubu?
edn bychom Vám cht li pop át do roku 2000 v echno v pohod a zdraví ko v em.
Letos nás eká v klubu hodn nového.Vyjde nová kniha o arpejích, budou ádné volby do
na eho klubového výboru, jsme po adateli dvou CACových výstav a stále chystáme nová
ekvapení pro u ivatele internetu. Je velice milé, e se ady na ich len neustále roz ují a
ka dý týden posíláme p ihlá ky novým majitel m arpej .
První v c, o které bych cht la napsat, je informace o osamostatn ní na eho klubu a
jeho fungování. Je dob e, e jsou mezi na imi leny i ti zvídaví, kte í se ptají jeden druhého,
jak to vlastn v na em klubu chodí. Je proto také pochopitelné, e p i tom vzniká informa ní
chaos typu jedna bába povídala . Rádi bychom vás tedy se základními v cmi seznámili.
Oznámení o ukon ení spolupráce se Spojenými kluby (pod touto hlavi kou ná klub pracoval
do roku 1999) nás v echny zastihlo nep ipravené. Ve chvíli, kdy jsme se m li zcela
osamostatnit byla po ruce nejvíce paní Durasová. A jak u to tak chodí, vyfasovala na povel
stoh anon , n kolik slo ek a po tou pak eviden ní karty len s dopisem, který otiskujeme na
následující stran . Pravda, p edání v cí by asi m lo vypadat jinak, vznik výboru také, ale na
výb r byly jen dv mo nosti. Bu nechat v e plavat a vy kávat, zda se n kdo v p vodních
Spojených klubech ujme organizace na eho klubu, svolá mimo ádnou lenskou sch zi a v e
vy í za nás a nebo se pustit do práce za pon kud provizorních podmínek. Tém za pochodu
tedy vznikl ípravný výbor , který m l jediný úkol krom do asné pé e o chod klubu
ipravit v e pro ádný pr h volební lenské sch ze, která se nyní blí í. Jen ten, kdo se
kdy zapojil do práce v n jaké organizaci ví, co v e bylo t eba p ipravit. Rozebrat stohy
papír a seznámit se s jejich obsahem, p ebrat evidenci chovných ps a fen, vytisknout nové
krycí listy, p ihlá ky k vrhu, ádanky o tetovací ísla, p ebrat evidenci lenské základny, zalo it
nový ú et, zaregistrovat I O, vy ídit resty, kterým ho el termín a do toho chystat dvoudenní
setkání a výstavu arpej (poháry, vstupenky, diplomy, ubytování ).
Ale kone
je v e hotovo, doklady p ebrány, v e vyti no a zaevidováno . Pro to,
aby ná klub bezchybn fungoval jsme na li sp ízn né du e z ad MKU s nále itými
znalostmi a hlavn zku enostmi p ímo s vedením a ízením klubu s návazností na MKU. Je to
velká úleva, kdy je koho se zeptat a komu d
ovat.

íme se tedy na vás na lenské sch zi 1.4.2000 od 14,00 hod. v kulturním dom ve
Sv ticích u
an u Prahy a doufáme, e vás p ijede co nejvíce, abyste mohli ovlivnit dal í
h a organizaci na eho klubu. P ivítáme Va e dotazy a p ipomínky k sou asné situaci. V ím,
e jste v ichni obdr eli pozvánku jménem dosavadního výboru. Mnohým p la té pozvánka
s dopisem jednoho z na ich len , ale nebyl pov en výborem k rozesílání ani svolání sch ze,
proto se vedení klubu od této aktivity distancuje.

Kulturní d m se nachází u velkého fotbalového h
s parkovi m, které v takové malé obci
nedají p ehlédnout. H
i sál jsou nám nabízeny k dispozici pro po ádání jakýchkoli na ich
akcí nap . výstav i sch zí apod. Dob e si v e prohlédn te, zda by se Vám tam líbilo.
===================================================================
zpracovala Ivana Hofreiterová

K nahlédnutí otiskujeme stanovy na eho klubu.

SETKÁNÍ ARPEJ A KLUBOVÁ VÝSTAVA
Dne 3. a 4. ervna 2000 po ádá ná klub dvoudenní setkání majitel , chovatel a
milovník arpej spojené s Klubovou výstavou.
První setkání tohoto typu jsme po ádali v lo ském roce a setkalo se s velkým ohlasem.
Je ur eno v em, kte í arpeje milují a cht jí si o nich pobesedovat se stejn posti enými
lidmi, jako jsou sami. Zde budete moci navázat nová p átelství, pod lit se se svými radostmi i
starostmi a zá itky, popovídat si s veteriná em, vyrazit na obhlídku krásného okolí. Kolem
chatového tábora protéká je
istá eka M e, z druhé strany je les a mo nost krásné
procházky.
Po ob
po ádáme výcvikové odpoledne v nované jen a jen arpej m. Bude se konat
pod odborným dozorem a vedením paní V ry Brunclíkové, lenky na eho klubu a majitelky
soukromé psí koly v Praze. P i této innosti bude nad námi bdít také veteriná pro p ípad, e
by se snad n kte í na i ply oví milá kové mezi sebou nepohodli.
Ve er se p i p kném po así sejdeme u táboráku (bu ty s sebou!) a v ned li ráno za íná
klubová výstava. V p ípad nep íznivého po así nezoufejte, máme z nedalekých kasáren ve
St íb e od psovod p islíbenu pomoc. P ivezou a postaví tak veliký stan, e se tam ur it
ichni vejdeme. Pro ty nejvíce nat ené a dychtivé je mo ný p íjezd ji v pátek 2.6.nave er.
Ubytování je zaji no p ímo na míst ve dvou, t í a ty kových chatkách s postelemi,
elekt inou a povle ením. Pokud nebude sta it kapacita, espo etní náv vníci se mohou
ubytovat ve vlastních stanech nebo p ív sech i karavanech. Místa je dost pro v echny. Toalety
a umývárny s teplou vodou ji dokonale fungují pro dámy i pány (loni byly áste
v rekonstrukci). Po celou dobu je zaji na teplá strava (plná penze).
te pozorn propozice
a p ihlá ky k ubytování.
Dále mám na Vás jednu prosbu. Kdo bude ochoten pomáhat p i po ádání celé akce,
nech se neprodlen hlásí. Práce se najde pro ka dého a budeme vd ni za ka dou ruku. V dy
to d láme pro sebe, aby nám bylo spolu dob e a víkend jsme ádn vyu ili. V pátek a v sobotu
je nejvíce pot eba pomoci s evidencí p íchozích a jejich následném ubytování (výdej klí a
stravenek), v ned li pak s pokladnou a p ejímkou ps a také s parkovi m, aby se tam ve lo
bezpe
co nejvíce aut. Zapisovatelku do kruhu máme osv enou z minulé výstavy a chybí
nám pouze vedoucí kruhu. M l byste n kdo tak silný hlas, aby vás bylo sly et i p es u kanou
ply ovou sme ku? Ozv te se! Ve keré dotazy sm rujte na adresu a telefon uvedený
v propozicích nebo pak na nov zvoleného lena výboru, který bude mít hodnost výstavní
referent.

Zadáno pro poradce chovu

Dnem 1.1.2000 ná klub p echází pod novou plemennou knihu (dále jen PK), se kterou
uzav el prost ednictvím poradkyn chovu smlouvu o vedení íselné ady a vydávání pr kaz
vodu. Plemenná kniha .4, která nám tyto slu by poskytovala do konce lo ského roku,
definitivn kon í svoji innost s tím, e ve keré vrhy narozené do 31.12.1999 budou je tímto
pracovi m vy ízeny a zpracována dokumentace. Pro Vás jako leny to není asi tolik
podstatné, nebo vydávání pr kaz p vodu není p eru eno i omezeno. Z nového pracovi
jsem obdr ela metodické pokyny, jejich ást p ímo ozna enou k vyti ní v klubových
zpravodajích otiskuji:

METODICKÝ POKYN PK .1 pro rok 2000

1) EXPORTNÍ PP lze vy ídit takto:
a) chovatel p ilo í jméno a adresu nabyvatele v zahrani í k p ihlá ce zápisu
at
(dále jen PZ ) a do kolonky Poznámka u p íslu ného
te výrazn vyzna í
EXPORT. PK p edá po vyhotovení p íslu ný PP na sekretariát MKU, který jej
poté posílá zvlá sám chovateli. Ostatní PP za le plemenná kniha.
b) pokud chovatel ji PZ odeslal poradci chovu, m e oznámit jméno a adresu
nabyvatele v zahrani í plemenné knize dopisem nebo koresponden ním lístkem. Je
eba uvést plemeno, chovatelskou stanici a adresu chovatele, datum narození vrhu,
tetovací íslo a jméno
te, aby nemohlo dojít k zám .
c) jestli e chovatel neexportní PP ji obdr el z PK, za ádá o vystavení exportního PP
ímo sekretariát MKU
U Pergamenky 3
170 00 Praha 7
ilo í jméno a adresu nabyvatele v zahrani í a s originálním PP
te za le
doporu en . Cena vystavení exportního PP je 300,-K (+ po tovné), v neú ední den
400,-K . Ú ední den sekretariátu je úterý 9,00 17,00 hod.
2) ESKÉ AMPIONÁTY (p iznání titul eský ampion a eský junior ampion)
vy izuje pouze sekretariát MKU
U Pergamenky 3
170 00 Praha 7
(tel.+ fax 02/667 128 27)
ampionát lze vy ídit takto:
a) osobn v ú edních hodinách (9,00 17,00) ka dé úterý na sekretariát MKU
b) písemn doporu eným dopisem. Nutno zaslat: Kopii PP, originály karti ek CAC nebo
CAJC, podle p ání té originál p ílohy k provedení zápisu. Doporu ujeme
zkontrolovat úplnost a správnost adresy v PP, aby bylo mo no p ílohu PP i diplom
zaslat zp t.
Cena p iznání titulu a vystavení diplomu je 200,-K (+ po tovné),v neú ední den 300,- .
3) Ú EDNÍ DEN plemenné knihy I je úterý od 9,00 do 17,30 hodin. Po telefonické dohod
je mo no nav tívit PK I i jindy.
4) V PP I NA P ÍLOZE PP musí být uvedeno jméno a adresa (s PS ) majitele psa a jeho
podpis, stejn tak jako podpis chovatele. Jinak je PP NEPLATNÝ. Toté platí i o
IMPORTU.
5) V p ípad ZM NY ADRESY napí e majitel na nový ádek do kolonky Majitel Zm na a
ipojí datum zm ny + novou adresu.
i ZM
MAJITELE platí toté , u chovných jedinc je nutno kopii poslat na PK 1!
6) P i OPRAV (p íjmení, adresa) na certifikátu o mezinárodním chrán ní
CHOVATELSKÉ STANICE se obracejte na Registr CHS MKU
U Pergamenky 3
170 00 Praha 7 (02/66712827)
Zaslat je t eba originál certifikátu a jasn formulovaný po adavek na opravu údaje. Za
provedení zm ny se ú tuje 100,-K (+po tovné), v mimoú ední den 200,-K . Ú ední den viz
sekretariát.
Doporu ujeme zkontrolovat certifikát ihned po obdr ení, proto e PK získává
informace p ímo p es po íta ovou sí MKU a eventuální chyby se objeví bez mo nosti
ovlivn ní plem. knihou na PP
at.
Cítíme jako svou povinnost upozornit chovatele, e národn chrán né názvy
chovatelských stanic (tedy ty, které zpravidla obsahují CS) kon í dle d ív ího rozhodnutí
edsednictva MKU s koncem roku 1999 svoji platnost.
Cena za mezinárodní schválení názvu CHS a jeho v len ní do eské i mezinárodní
databáze je 1 500,-K .
Upozor ujeme je , e pokud vlastník mezinárodn chrán né chovatelské stanice

evede sv j název na jinou osobu, nemá ji nikdy v budoucnu nárok na jiný chrán ný název.
7) Pro P EREGISTRACI JEDINCE je t eba zaslat na PK:
originál PP v etn p ílohy (a to i tehdy, kdy je p íloha bez záznamu). U chovného psa
doporu ujeme nechat provést p eregistraci bezprost edn po uchovn ní.
Pokud má klub jako podmínku chovnosti provedení RTG DKK, musí zaslat majitel psa
nebo feny s ádostí o p eregistraci i kopii výsledku RTG DKK. Jedin tehdy, zapsala i
potvrdila-li tento výsledek do PP ji bonita ní komise, není kopii nutno posílat. V PP
potomk rentgenovaných zví at je údaj uveden jako HD (+ výsledek).
8) Pro ZÁPIS IMPORTU je nezbytné v PP uvést jméno a adresu (s PS ) sou asného
majitele psa. Pozor p i importech ze Slovenska PP musí být vydán organizací FCI, tedy
SKJ (ne SKZ), V ina zemí vydává pro vyvá ené psy Exportní PP. Bez tohoto potvrzení
(respektive speciálního formulá e) nem e PK R psa zapsat.
9) ZÁPISY DO PP smí provád t pouze:
do pr kazu p vodu pov ený pracovník plemenné knihy
do rubriky Akce nebo Výstavy rozhod í z exteriéru
do rubriky Akce nebo Ostatní záznamy rozhod í výkonu
do rubriky Akce nebo Ostatní záznamy sekretariát MKU
do rubriky Ostatní záznamy poradce chovu p íslu ného klubu
do rubriky Ostatní záznamy bonita ní komise
do rubriky Ostatní záznamy veterinární léka
do rubriky Majitel majitel psa
Jakékoli dopisování a p episování úda v PP chovatelem i majitelem (vyjma adresy
a podpisu v ur ených rubrikách) iní PP neplatným! Opravy musí být provedeny
edn .
10) ZÁPIS VÝSTAVNÍCH TITUL do rodi ovských generací ja podmín n dolo ením kopie
výstavní p ílohy anebo posudkového listu (u titul championa kopií diplomu, u CAC,
CACIB a jejich Res. kopií karti ek) nejpozd ji sou asn s PZ . Vypsání titul v PZ
nesta í! Po adavek dolo ení platí i u vý ky pokud se v PP uvádí kopie bonita ní karty
nebo p ímé potvrzení bonita ní komisí.
U zví at v tzv. základním registru (Z-Reg) se CACIB a Res.CACIB zapisuje rodi ovským
zví at m a po dolo ení kopií potvrzení tohoto titulu z FCI.
Upozor ujeme, e podle rozhodnutí P edsednictva MKU ji ze dne 16.12.1993 se do
rodi ovských generací nezapisují po získání titulu Interchampion násobky CACIB- a po
získání národního championa ekatelství (CAC), která k n mu vedla.
11) ZÁPIS VÝSLEDKU ZDRAVOTNÍCH VY ET ENÍ (PRA, RTG DKK atp.) m e
provést:
a) poradce chovu p i bonitaci p ipsáním k výsledku bonitace
b) poradce chovu mimo bonitaci kdykoli datum, text: výsledek RTG DKK, PRA atd. ,
razítko klubu, podpis PCH
c) plemenná kniha p i p eregistraci uchovn ného psa na základ kopie výsledku
poskytnuté majitelem
d) plemenná kniha kdykoli na po ádání majitele na základ kopie výsledku poskytnuté
majitelem
Pokud PK 1 obdr í originál a kopii výsledku RTG DKK od veterinárního pracovi pro
plemeno, jeho podklady zpracovává, za le majiteli doty ného psa výzvu k zaslání PP a
výsledek do n j zaznamená. Originál výsledku p ikládá k PP.
12) O TETOVACÍ ISLA ádá i ten chovatel, který bude ipovat, proto e tato ísla jsou i
ísly zápisovými. O ísla se ádá mezi 3.a 4.týdnem v ku
at. Pokud stá í vrhu p i
doru ení ádanky o tet. ísla p ekro í 6 týdn , je nutno p ilo it rovnou i písemné
zd vodn ní takového zpo ní, aby bylo mo no p edlo it v c Rad plemenných knih.
13) Provedené TETOVÁNÍ (p ípadn ipování) musí být potvrzeno razítkem, podpisem

tetova e nebo ipovatele a datem tetování nebo ipování.
14) TITULY získané na výstav a nezapsané p ímo na ní m e zapsat na p ání majitele psa
také plemenná kniha podle dodaného výstavního posudku.
15) Upozor ujeme kluby znovu na existenci tzv. disidentské (tj. NE-FCI) kynologické
organizace v R UCI. Jedinci s PP jí vystavenými jsou z hlediska FCI bráni jako jedinci
bez PP!!! Mno í se p ípady, kdy bu nev domí zájemci o
koupí zví e s UCI PP nebo
kdy jsou FCI zví ata vystavována nebo dokonce uchov ována na akcích po ádaných UCI.
ast na t chto akcích je len m MKU zakázána. Záznam v PP o takovéto ú asti
musí být posléze plemennou knihou zru en za p íslu ný poplatek!
Prosíme proto, abyste své leny na tato rizika upozor ovali.
16) Tetovací ísla pro
ATA NAROZENÁ JI PO 1.LEDNU 2000 jsou vydávána a
po termínu 10.unora2000 do tohoto data musí být bezpodmíne
za ádáno o tetovací
ísla vrh z roku 1999! Chovatelé, kte í p ekro í tuto stanovenou dobu neobdr í zápisová
a tetovací ísla pro sv j vrh.
Stru
rejst
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

ný návod, jak p evést svoji chovatelskou stanici z národního do mezinárodního
íku
Nechte zhotovit kopii z certifikátu o národním chrán ní CHS.
V p ípad , e ji certifikát není k dispozici, dolo te existenci CHS kopií pr kazu
vodu zví ete na tuto CHS odchovaného.
Zkontrolujte, zda jsou údaje na kopii (adresa, titul, p íjmení, PS ) je aktuální,
eventueln opravte, dopl te.
ipi te: a) ádám o mezinárodní chrán ní názvu mé chovatelské stanice.
b) Podrobuji se chovatelskému a zápisnímu ádu MKU
c) Stanovený poplatek uhradím po vy ízení ádosti
d) Souhlasím s kontrolou chovu
ipojte své rodné íslo a event. telefonní spojení
Pokud máte obavu, e Vá p vodní název by v mezinárodním rejst íku nemusel projít,
navrhn te je n kolik jiných názv v tom po adí, v jakém byste o n m li zájem (tj.
nap .názvy .2 a .4)
Svoji ádost s vý e uvedenou kopií (1) nebo (2) adresujte na:
Rejst ík chovatelských stanic MKU
U Pergamenky 3
170 00 Praha 7
tel.,fax 02/66712827

===================================================================
Dovolte mi, abych zde ocitovala osobní dodatek paní Ing.Libu e Brychtové, který nám
zaslala s Provád cími sm rnicemi pro ukon ení innosti pracovi Plemenné knihy .4:
k
uji za spolupráci v em, kte í byli s na ím pracovi m za 7 let jeho innosti v kontaktu a spolu
s pracovnicemi PK .4 se starali o servis pro chovatele. S adou poradc chovu i chovatel
máme vynikající vztahy a v ím, e se s nimi i s dal ími majiteli ps budeme nadále setkávat
na výstavách i jiných kynologických akcích. Té d kuji v em, kdo se nebáli vyjád it mi
osobn svou podporu p i nerovném boji o existenci PK. V em p eji do roku 2000 pevné
zdraví, je pevn í nervy a skv lé psí kamarády. Nezapomínejte na n , a zase p jde do
tuhého a smím-li mít poslední p ání odsouzeného k smrti upálením na hranici , prosa te
kone
do vedení kynologie lidi, kte í to se psy myslí doopravdy a nehledí jen na své
vlastní zájmy. Je skute
nejvy í as pro na e psy i celou kynologii. Probu te se a jednejte
ne bude pozd ! Hodn
stí.
L.B.
A dále je

n kolik v t, které bych opravdu nedokázala lépe vyjád it (z posledního

ísla zpravodaje na ich p átel slovenského SHAR-PEI CLUBU):
Prosíme Vás, aby ste ítali tento spravodaj pozorne. Dozviete sa v om v etko
potrebné o sa týka lenstva v klube, uchov ovania jedincov, vybavovania rodokme ov,
výstav v r.2000 . Napísanie spravodaja trvá dlhú dobu. as, ktorý bol potrebný na jeho
zostavenie je as ubratý rodine, práci a aj vlastným psom.
Dostávate na papieri poznatky a vedomosti, ktoré byste iná museli pracne zhá
z odbornej
literatúry.
Vysvet ova zále itosti, o ktorých sa hovorí v spravodaji dodato ne telefonicky len preto, e
citujem Spravodaj som dostal p ed dvoma mesiacmi, tam ho mám niekde polo ený, e te som
si ho ani nepre ítal, len prelistoval
je neúcta k tejto práci, ale aj zbyto né mrhanie
peniazmi. Pokial v spravodaji nenájdete odpovede na svoje otázky, vtedy kontaktujte ur eného
lena výboru.
akujeme.
U nás se setkávám s vý e popsaným problémem ji velmi sporadicky, ov em k mému
ekvapení hlavn u t ch, kte í ji chovají i vystavují psy del í dobu. B hem telefonického
rozhovoru se mnou chytnou dva m síce starý zpravodaj, o n
sice v dí, e le í nap . na
ledni ce, ale nem li as .Za nou jím hore
listovat a stra
se divit, e je tam to i ono a
e uvedený termín se mu nehodí, e o tom i onom neví apod. Ale jsou zase takoví, kte í
tou zpravodaj pe liv a n kolikrát a hledají , co by se dalo vytknout a zkritizovat.
Proto e jsou volby za dve mi, chci Vám v em jako p edseda (podle sou asných stanov
sekretá ) klubu a poradce chovu moc a moc pod kovat za spoustu milých a povzbuzujících
dopis , e-mail a telefonát , za Va e nám ty a p ísp vky. D kuji také za v echny dotazy i
ádosti o radu i pomoc, které jste pot ebovali ve Va ich t kých chvílích. Byla jsem ráda, e
jsem mohla poskytnout v echno ze svých znalostí a zku eností. A vy víte, e jsem nikdy
nikoho neodmítla. V e, co d lám, d lám s velikou láskou ke v em ply ák m a lidem, kte í je
také milují. Pokud v mé práci n kdo vidí cosi jiného, hluboce se mýlí. D kuji také panu Radku
Krejníkovi, svému mu i, který mi vydatn pomáhal s prací na klubovém po íta i a desítky
hodin v noval práci na klubových internetových stránkách. Je to sice jeho koní ek, ale dor stá
ji v kon . Práv on u ivatel m internetu vymý lí a chystá v echny novinky a aktualizace
stránek, stahuje pracovní programy (nyní pro Vás vymyslel novinku mo nost p ímé
komunikace p es internet v reálném ase. Bli í informace najdete na uvedené adrese). Já zase
zápasím s klubovým programem evidencí len , ps , vrh a prost ednictvím klubové
e-mailové schránky na internetu denn odpovídám na Va e dotazy.
Te je jen na Vás, jakým sm rem se bude klub ubírat dál. Ka dý máme svoji p edstavu.
ije te ji, prosím, i Vy vyjád it na na i sch zi.
Vzhledem k astým problém m na p vodní internetové adrese jsme se rozhodli stránky
est hovat. Nyní je najdete na:

http://www.geocities.com/sharpeiclub
Výsledky z výstav
Výstavy v Belgii
Speciální výstava arpej , po ádaná k desátému výro í chovu arpej v Belgii

Dne 26.3.2000 jsme se zú astnili na pozvání belgického klubu arpej jejich speciální výstavy
v Gentu. Byli jsme p íjemn p ekvapeni milým p ijetím a pé í o nás. Výstava se konala
v zajímav vyzdobeném sále malé restaurace v centru m sta. Posuzovala anglická rozhod í
Mme. Heather Sweeting. Tato dáma byla první chovatelkou arpeje v Anglii. Hodnocení bylo
velmi p ísné. P ihlásilo se 74 jedinc , výstavy se zú astnilo 64. Mezi p ihlá enými psy jsme
mohli obdivovat jedince ze védska, N mecka, Holandska, Francie a po ádající Belgie. My
jsme p edstavili z na ich ps erného Ch.Dunkee Idaho a fenu Ch.Sun-Li Bullit Star. Oba
startovali ve t íd ampion , Ch.Dunkee Idaho se umístil v silné konkurenci sedmi
ps ampion z Belgie, Francie, N mecka a Lucemburska jako V4, Ch.Sun-Li Bullit Star
v konkurenci fen z Belgie a Holandska jako V3. Ocen ní BOB získala belgická fena
Ch.TSIHMAO S TWO ULTRAHAPPY S,SF,N,DK,Int.
Mezinárodní flanderská výstava Gent 27.2.2000
nejv í belgická výstava,konaná v jeden den.
Tato výstava se konala hned druhý den po speciálce arpej , tak e jsme se rovn zú astnili
s na imi dv ma psy.
Na výstavu bylao celkem p ihlá eno 2060 ps z Belgie, Holandska, Francie, N mecka,
Lucemburska, Itálie, Dánska, Polska, výcarska, védska a t i psi z ech-2 arpejové a 1
rotvajler. V tomto vý tu z titulní strany jsme byli bohu el vedeni jako vystavovatelé ze
Slovenska.
arpej bylo p ihlá eno t icet dva-z Belgie, védska, Francie, Holandska, N mecka a z ech.
Posuzoval francouzský rozhod í p. René Parent. Z výsledk uvádím orienta :
PSI: t ída otev enáTsihmao s Two Vpharos
- V1,Cac,Cacib
ída ampion Ch.Dunkee Idaho
-V1,Cac,res.Cacib
FENY:t ída otev ená Osan Cristo Red Summer
- V1,Cac,res.Cacib
ída ampion Ch.Sun-Li Bullit Star
- V2
Tsihmao s Two Ultrahappy V1,Cac,Cacib,BOB
MVP Brno 5.-6.2.2000
psi t . mladýchARTU Z PODZÁRUBY
V1,CAJC
ARCHIE GOTUNDA CS
V2
psi mezit ída
BOULIE Z HANDLÍ OVA DVORA
V1,CAC
psi t ída otev ená
ÁMIKAR BARAI SEN
V1,CAC,CACIB
BEYLOO SU SKÝ ERT
V2
AKI-LI UNKAS TENT
V3
HAKIM XIN DOUBRAVECKÝ VRCH D
psi t ída ampion
ENKI ALMA TADEMA
V1,CAC,Res.CACIB
PAN-HAN BULLIT
V2,Res CAC
DUNKEE IDAHO
V3
feny t ída mladých ELISABETH SKALNÍ POTOK
V1,CAJC
CLEMENTINE OL OVSKÉ VRCHY
V2
CCHAN SHAMANROCK
V3
ELINOR SKALNÍ POTOK
V4
CHADIMA MODROKV T
V
feny mezit ída
YUCCA ANTILO GOLD PEI
V1,CAC
CHOCOLATE KWIAT ORIENTU
V2,Res.CAC
DIANA PEI AMANA
V3
BAO-TAO SHAMANROCK
V4
BREA Z KOVÁ OVA KOPCE
VD

feny t .otev ená

feny t ampion

BACCHIS BOHEMIA ALLEGRO
AGNES ZE STROMOVKY
HESTR BEGHARD
DIDIEN SKALNÍ POTOK
ALEA RENBOA
ANUSCHKA BALMORAL MORAVIA
FIGI SLAVKOV
SUN-LI BULLIT STAR

V1,CAC
V2,Res.CAC
V3
V4
V
V
V
V1,CAC,CACIB,BOB

Jiho eská oblastní výstava eské Bud jovice
psi t .dorostu
psi t .otev ená
psi t .vít
feny t ída dorostu
fena t .vít

AXAMIT R E UMAVY
ANDRE MAXFÍK
Ch.DUNKEE IDAHO
Ich.PAN-HAN BULLIT
ÁGNES R E UMAVY
Ch.SUN-LI BULLIT STAR

VN
V
V1,Oblastní vít z
V2
VN
V1,Oblastní vít z
vít z skupiny II.FCI

Naplánujte si výstavy
Vystavovatelé POZOR! Od 1.1.2000 se budete na výstavách setkávat s novou t ídou mezit ída. Je p ístupná ps m a fenám ve v ku 15 24 m síc a zadává se zde titul CAC.
Kalendá výstav v R pro rok 2000
Mezinárodní výstavy
5.-6.2.2000
29.-30.4.2000

Brno
eské Bud jovice

10.-11.6.2000

Praha

KS-sekretariát MVP
U Pergamenky 3
170 00 Praha 7
Tel.+ fax 02/8722235

1.-2.7.2000

Brno

INTERCANIS
eti kova 5
656 12 Brno
tel. 05/43211558
fax 05/43212026

2.-3.9.2000

Mladá Boleslav

INTERDOG BOHEMIA
MVP-sekretariát
Lu ní 28
293 01 Mladá Boleslav
tel.+ fax 0326/27220

Sekretariát MVP
P.O.Box 31
Kn kodvorská 29
370 21 eské Bud jovice
tel./fax 038/27108

14.-15.10.2000

eské Bud jovice

Sekretariát MVP
P.O.Box 31
Kn kodvorská 29
370 21 eské Bud jovice
tel.+ fax 038/27108

Národní výstavy
18.-19.3.2000

Ostrava

Sekretariát NVP
Kynologická org. .1
Hlubinská 20
702 00 Ostrava
tel.+ fax 069/6663892

20.-21.5.2000

Litom ice

eská nár.výstava ps
ech plemen
P.O.Box 178
412 01 Litom ice
tel. 0416/2849, 2025

23.-24.9.2000

Brno

Národní výstava ps
ech plemen
eti kova 5
656 12 Brno
tel. 05/43211558
fax 05/43212026

Klubová výstava
4.6.2000

Svoj ín

Speciální výstav
23.10.2000

Mladá Boleslav

SHAR-PEI club
349 56 Svoj ín 143
tel.+ fax 0183/693158
e-mail:sharpeiclub@atlas.cz
Ing.Ko álová
Wassermannova 930
152 00 Praha 5
tel.02/5611305

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 mezinárodních výstav N mecko pro rok 2000:
4.-5.3.

München

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

18.-19.3.
1.-2.4.
8.-9-45.-7.5.

13.-14.5.
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.

Offenburg

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
Nürnberg
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
Berlin
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
Dortmund 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
Lingen
Hannelore Marx, Rossinistr. 13, D-49565 Bramsche
tel.+ fax 0049-5461/5527
1.uzáv rka
18.3.2000
2.uzáv rka
31.3.2000
Erfurt
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

Sv tová výstava:
22.-25.6.2000 Mailand

(Itálie)

ehled mezinárodních výstav v Evrop pro 1. pololetí:

1./2.4.

Tours Francie

1./2.4.
Rosendaal Holandsko
8./9.4.
Vaasa Finsko
8./9.4.
Napoli Itálie
8./9.4.
Bergen - Norsko
Minsk Belorusko
15./16.4.
Tulln Rakousko
15./16.4.
San Remo Itálie
15./16.4.
Asturias
pan lsko
16.4.
Algarve Portugalsko
22./23.4.
Limoges Francie
22./23.4.
Monte Carlo Monako
22./23.4.
Stockholm
védsko
23./24.4.
Ljubljana Slovinsko
23.4.
Kijev Ukrajina
24.4.
Nice Francie
24.4.
Leeuwarden Holandsko
29./30.4.
Anvers
29./30.4.
Aars Dánsko
29./30.4.
Lahti Finsko
29./30.4.
Mulhouse Francie
29./30.4.
Opole Polsko
29./30.4.
Satu Mare Rumunsko
29./30.4.
Barnaoul Rusko
29./30.4.
Marbella
pan lsko
29./30.4.
Västeras
védsko
6./7.5.
Douai Francie
6./7.5.
Palermo Itálie
6./7.5.
Kristiansand Norsko
6.5.
Elvas Portugalsko
6./7.5.
Vladivostok Rusko
6.5.
San Sebastian
pan lsko
13./14.5.
Kohla-Jarve Estonsko
13./14.5.
Budapest Ma arsko
13./14.5.
Empoli Itálie
13./14.5.
Goes Holandsko
13./14.5.
Saratov Rusko
13./14.5.
Badajoz
pan lsko
20./21.5.
Brüssel Belgie
20./21.5.
Athény
ecko
20./21.5.
Firene Itálie
20.5.
Riga Litva

20./21.5.

Le no Polsko

20./21.5.
20./21.5.
20./21.5.
21.5.
27./28.5.
27./28.5.
28.5.
1.6.
2./3.6.
3./4.6.
3./4.6.
3.6.
3./4.6.
3./4.6.
3./4.6.
4.6.
10./11.6.
10./12.6.
10./11.6.
10./11.6.
10./11.6.
16./18.6.
17./18.6.
17.6.
17./18.6.
17./18.6.
17./18.6.
18.6.
24./25.6.

Teneriffa
pan lsko
Albacete pan lsko
St.Gallen
výcarsko
Agen Francie
s¨Hertogenbosch Holandsko
Madrid
pan lsko
Lyon Francie
Tarbes Francie
Wels Rakousko
Royat Francie
Drammen Norsko
Bukure
Ma arsko
Nitra Slovensko
Linköping
védsko
Záporo je Ukrajina
Medina de Pomar
pan lsko
Szekesfehervar Ma arsko
Arnherm Holandsko
Lisabon Portugalsko
San Marino San Marino
Osterbybruk
védsko
Longchamp Francie
Hillerod Dánsko
Parnu Estonsko
tín Polsko
St.Petersburg Rusko
Portoroz Slovinsko
Las Palmas pan lsko
Trondheim - Norsko

20.5.

Timisoara Rumunsko

DI NOST ZBARVENÍ SRSTI U ARPEJE 3.díl
Locus G:
G
áste
dominantní gen, který za spolup spbení jiných gen m ní
ata narozená
jako tmavá ( erná,hn dá) na sv tlá ( edá,sv tle kávová). Typickým p íkladem je kerry
blue terier a eský terier.
g
recesivní alela, která tuto zm nu barvy nep sobí.
Locus M:
M
dominantní gen p sobící vznik tzv. merle zbarvení u kolií, jezev ík , n kdy i dog
erných,hn dých) také skvrny sv tlé ( edé,kávové). Pokud se sv tlá skvrna octne

v oblasti oka, p sobí i úbytek pigmentu v o ní duhovce. Tento gen je letální
ata
MM se rodí mrtvá nebo velmi rychle hynou. Proto se v chovu nikdy dva merle jedinci
nespojují.
m
recesivní alela, která dovoluje normální zbarvení.
Locus P:
P
ponechává sytost barev.
p
recesivní alela velmi vzácn se vyskytující. Byla popsána p edev ím u pekinéz , kde se
ní erný pigment srsti na kou ový a m ní tmavé oko na r ové.
Locus R:
R
dominantní gen, který p sobí tzv. roan zbarvení, kdy je jeden chlup bílý a jeden
pigmentovaný. Byl objeven a popsán u kokr pan .
r
zm ny nep sobí
Standard FCI 309 (shar-pei) povoluje u arpeje jakékoli jednotné zbarvení krom bílé,
tedy celo ernou a lutou v ech odstín . Proto e je mo né i jakékoli zbarvení nosu ( erné,
hn dá, b idlicové), mohou být arpejové na modrém základ mod í a izabeloví, na hn dém
základ okoládoví a aprikoti. U arpeje nejsou povoleny bílé znaky ani jakákoli
dvoubarevnost.
1/ erní
Existují dv varianty erného zbarvení u arpeje a to syt antracitová erná a matná
erná s nádechem do luta, p ipomínající zbarvení hn dého uhlí, Ob jsou zp sobovány
ítomností dominantního genu As jak v homozygotní (AsAs)tak heterozygotní (AaAs) form .
edpokládalo se, e syt erní jedinci jsou homozygotn zalo eni, ale chovatelské pokusy tuto
teorii vyvrátily. Prokázaly, e jak syt , tak matn erní jedinci mohou být heterozygoté As as a
dají tedy jak erné, tak luté potomstvo. Nejnov í bádání ukazují, e zhn dnutí erné barvy
e zp sobovat skupina rufus gen nebo dokonce jiné, dosud neprobádané faktory. Genotyp
erného arpeje musí mimo jiné obsahovat i tyto geny: AsBCDE.
2/ lutí v ech odstín
arpejové jsou chováni v obrovské kále lutých zbarvení nejsv tlej í je tém bílá jen
se slabým lutým nádechem na u ích, doprovázená sv tlým okem a velmi sv tlým nosem a
pysky. Nejtmav í je i vzácné zbarvení ruby red,, sytá tmavá mahagonová bez jakýchkoli
sv tlej ích odstín v srsti. Na sytost luté barvy p sobí jednak ji známé rufus geny, které ji
zesv tlují, jednak i umbrous geny, které vyvolávají u arpeje ne ádoucí promísení luté srsti
s ernými chlupy sobolí zbarvení. Podobn jako jiná plemena, má i arpej takzvané zbarvení
urajiro (sv tlej í nad o ima, kolem tlamy, na hrdle, spodku t la a kon etin(, které je
vyvoláváno dosud neprobádanými faktory.
U n kterých plemen jsou popisováni jedinci lutí na základ recesivního genu e
nepraví citronoví lutí. Výskyt tohoto ne ádoucího genu u arpeje nep edpokládáme,
proto e ho chovatelské pokusy nepotvrdily. lutý arpej má geny: ayBC DE
cch
3/ Mod í.

imísením jiných plemen se do arpeje dostala i vloha pro modré zbarvení d. Dnes tedy
existují jak celomod í jedinci AsBCdE, tak i izabeloví r zné sytosti ayBCdE. Chovatelsky bylo
ov eno, e pokud jsou mod í spojováni s antracitov ernými, dávají ve svém potomstvu
opravdu syt modrá
ata. Pou ijeme-li ale matn ernohn dé nebo luté partnery, je modrá
barva vybledlá a spí e edo lutá. Je zde patrný vliv rufus gen .
4/ Hn dí.
Velmi p kným zbarvením u arpej je tmav okoládová, odpovídající svou sytostí
antracitov erné. Bohu el se ast ji objevuje st edn hn dá, pravd podobn ovlivn ná rufus
geny, odpovídající matn ernohn dé. okoládová má v dy tmav hn dý játrový nos a mírn

sv tlej í oko. Její genotyp musí obsahovat geny AsbCDE

Výcvik arpeje?

(p ísp vek zaslala p.V ra Brunclíková)
Asi p ed ty mi lety nav tívila moji psí kolu paní s odrostlým
tem arpeje a zdálo se, e je
velmi bezradná. Hned na za átku na eho setkání mn objasnila, e se svojí fenkou k nám na
cvi ák chodit rozhodn nebude, ale pot ebovala by poradit, jak jí má nau it chodit na
ivolání a aby netáhla na vodítku. Není mým zvykem poskytnout kompletní odpov na tuto
otázku v n kolika minutách, této problematice obvykle v nuji mnohem více asu a výukovou
metodu volím práv podle individuality psa a schopností majitele. Práv jsem se to sna ila
majitelce arpejí sle ny objasnit, kdy se ke mn d rn naklonila a pitla, e k nám na
cvi ák chodit nem e, proto e jí to chovatelka zakázala potom by její arpej byl agresivní.
Moje nepochopení bylo z ejm tak zjevné, e paní vysv tlovala dál m la od chovatelky zákaz
nav vovat cvi ák v eobecn , zákaz se netýkal konkrétn mé psí koly. Vyhledala mne na
základ inzerátu, proto e si se psem, vlastn fenkou nev la rady.
Bylo mi jasné, e bezradná majitelka natolik respektuje p ání chovatelky a dostavila se vlastn
na zap enou, e mé vysv tlování bude z ejm marné. Navrhla jsem jí, e by se mohla na n co
podívat. Shodou okolností jsem m la v práci Claudii a ráda jsem p edvedla svoji perfektn
vycvi enou arpejku, kterak chodí na p ivolání od ps a koní, lape u nohy a vrtí si k tomu
ocáskem, aportuje ply áky a zvládá odlo ení na velmi dlouhou vzdálenost. Claudie pot ená
tím, e jde pracovat vrt la ocáskem osto est (ona vrtí v dycky, proto e cvi ení znamená
jídlo, co je její ivotní vá ) se p edvedla je lépe, ne je její b ný výkon. Teprve poté
jsem se pustila do sáhodlouhého vysv tlování, které udivená majitelka mo ná ani nevnímala,
ale p ihlásila se do na í psí koly a výchovu své arpejky zvládla dost dob e. Teprve p i
kolikáté lekci v kurzu (kdy jsme v novali nácviku p ivolání x.-tou hodinu), kdy ná vztah
byl ast ím kontaktem osobn í, mluvili jsme o doporu ení oné chovatelky a po pravd
eno, paní o ní mluvila velmi nevybírav . V té dob ji m la ucelenou p edstavu, co m e
svého arpeje na cvi áku u it a e zku ený trenér, který vysv tlí, jak nacvi it v zájmu
bezpe nosti rodinného milá ka p ivolání a ovladatelnost na vodítku , nemá nejmen í zájem (ani
chu ) cvi it jejího psa k agresivit nebo v obran ur ené pro zcela jinou sortu majitel a jejich
pracovních plemen.
i rozhovoru s jinými majiteli plamen, kterým jejich chovatelé i znalci plemene nedoporu ili
(ba p ímo zakázali) náv vu cvi áku nemám v dy tu mo nost jako jsem m la s Claudií,
proto e z celé kály plemen vlastním pouze t i rasy .
Tak e n kolik rad pro majitele za áte níky, kte í se rozhodli vyhledat v míst svého bydli
cvi ák :
1) Nav tivte cvi
ps v dob výcviku a pozorn sledujte, jak se zachází se zví aty i s lidmi.
2) Ujasn te si, co chcete svého psa nau it a v echny aktivity, které nechcete se svým psem
provozovat, rozhodn odmítn te.
3) Rozhodn nepou ívejte na svého psa ostnatý ani elektrický obojek. Nikdy si nenechte
vnutit tyto pom cky od trenéra, instruktora na e orientální plemeno je sice svéhlavé,
tvrdohlavé a jaksi zvlá tní; p i výcviku a výchov psa se v ak vyplatí namísto t chto
pom cek pou ívat mozek. (Psa je t eba jakýmkoli zp sobem p elstít.)
4) Trvá-li Vá trenér/instruktor na pou ití t chto pom cek, najd te si jiného
trenéra/instruktora.
5) Vyhledejte odbornou pomoc brzy ne ekejte, a Vá ply ek dosp je a zmoud í.
(Anglické koly pro
átka fungují ji od 13.týdn !)
6) Nikdy se nepou jte do osobního boje se arpejem, který vr í vyhledejte ihned pomoc

odborník svého plemene! K tomuto bodu se je musím vyjád it blí e: V na ich kurzech
bohu el p ibývá agresívních arpej , kte í pro li ji výcvikem, obvykle v ak u odborník ,
kte í celý ivot cvi ili slu ební plemena a výcviková rada byla jednozna ná: Bít a zlomit!
Pozor: U arpeje musíte prokázat zejména psychickou p evahu a dát mu najevo, e v dcem
sme ky jste Vy! Smutné na celé v ci je, e mnoho zví at evychovávaných tímto
zp sobem je utraceno.
7) Ne za nete svého arpeje u it a cvi it, vymyslete tu nejvhodn í motivaci. N který pes
bude cvi it za pamlsky, jiný dá p ednost hra kám (asi víte, e mnozí arpínci dávají
ednost p ed jinými hra kami ply ovým hra kám) ..
8) M jte na mysli, e nau íte-li svého arpeje poslechnout na pár základních povel , usnadní
Vám to spole né sou ití.
9) P ib hnout na zavolání by m l um t ka dý pes; je to v rámci jeho vlastní bezpe nosti!
10) Nikdy neporovnávejte výkon svého arpejího ply ka se sousedovic jiným plemenem
arpej je zkrátka jiný a mo ná proto ho máte tak rádi.
(p tí p ísp vek - Budeme mít

Co by m l chovatel v

ata!)

t

Jedu na první výstavu! (2)
Co pot ebuji s sebou?
Rodokmen s p ílohou (nové typy rodokmen ji ji nemají), o kovací pr kaz s platným
kováním, vstupní list, výstavní propozice, výstroj pro psa-obojek s vodítkem i vystavovací
vodítko, misku na vodu, trochu pamlsk , deku i pelí ek, pro sebe sva inu, peníze, pohodlné
boty a pevné nervy.
rodokmen psa

v ichni máte a znáte

kovací pr kaz s platným o kováním ne více jak rok starým a ne mén jak 1 m síc. P ed
ka dou výstavou musíte nav tívit veteriná e, který do p íslu né kolonky o k. pr kazu dá
razítko a podpis potvrdí, e je pes zdráv (asi tak 3-5 dn p ed výstavou
vstupní list
a místem konání

p ijde vám po tou, je to potvrzení o p ijetí psa na výstavu s datem, asem

výstavní propozice je to informa ní list, který obdr íte spolu s p ihlá kou a slo enkou; na
m jsou informace, se kterými se musíte seznámit je p ed vypln ním a odesláním samotné
ihlá ky . Nikdy je p ed výstavou nezahazujte!
výstroj pro psa

pro arpeje je vhodný u í obojek a krat í jednoduché vodítko nebo

vystavovací vodítko, které je spí e ur eno t m zku en ím
miska a pamlsky
deka, pelí ek
sva ina

pat í k nejzákladn ím pot ebám
ekání je velmi dlouhé a je pot eba mít se kde pohodln nudit

z dlouhého ekání bývá hlad a nervy se musí obalit tukem, aby vydr ely

peníze - ty pot ebujete oba vy na kávu a pes na vás vydyndá v dy u stánku n jakou dobrotu
i hra ku, no, nekupte mu to .
pohodlné boty - hodí se výborn práv p i dlouhém stání a ekání, jinak se ve er
nepostavíte na nohy

pevné nervy

- jsou zapot ebí po celý den, to poznáte

A co na vás bude ten rozhod í vlastn chtít? Pes musí poslouchat alespo do té míry, e
netrhá vodítko, ne ere ostatní kolem sebe a ne í paniku. Tak e m l by um t chodit vedle vás
na vodítku ve volném klusu, pak ukázat skus a po et zub v dolní i horní elisti a barvu jazyka.
i tom v em nesmí po rozhod ím hodit zlý pohled, nato na n j zavr et. Také se vám nesmí
vyvléci z obojku a utéct z kruhu. Pak jej nap . pomocí pamlsku p esv íte, aby b el s vámi
podle pokyn rozhod ího sem i tam a nakonec ho postavíte do výstavního postoje. Tento
postoj umí ka dý pes, jen jej nenu te stát podle Vás. Výstavní postoj vypadá tak, e p ední
nohy sm ují od trupu kolmo k zemi a stojí mírn od sebe v jedné rovin , zadní nohy stojí tak,
e jedna z nich je mírn zakro ená. Ocas nesmí být sv ený, ale vesele nesený nad h betem. Pes
by m l p sobit p átelským dojmem a m l by s rozhod ím komunikovat . Pokud toto nemáte
za ité i máte obavy, e to nezvládnete, p ije te na na e setkání, kde se na v echno
dopodrobna vyptáte a také to natrénujete. Výcvikové odpoledne nebude jen o poslu nosti.
se dozvíte, jak se psi posuzují, na co v echno se hledí a jak ud lat na rozhod í
ten nejlep í dojem.

Z va ich dopis
Upozor ujeme tená e, e obsah dopis nemusí v dy vyjad ovat stanovisko výboru.
QUO VADIS ?
zaslala MUDr.Michaela Böhmová
Po prozkoumání nových podmínek pro ud lování titulu Klubový ampión m p epadla
nostalgie, ji nebudou ádné body, ale karti ky ekatel Klubového ampióna .
Pro ty, kte í mají krátkou pam , i starý systém neznají, shrnuji
Titul Klubového ampióna mohl získat jen takový pes, který v ohodnocení svých výstavních
výsledk dosáhl alespo 100 bod , Klubový junior ampión se ud loval za bod 40. Pes musel
získat v echny body v odpovídající t íd , nebylo mo no s ítat body ze t ídy mladých s body
ostatními.
Pro ilustraci
Pokud vá pes byl opravdu úsp ný, mohl si z mezinárodní výstavy FCI odnést tato ocen ní
V1, CAC, CACIB, BOB a získat jednorázov tém neuv itelných 20 bod (4+3+3+10). Kdo
pravideln vystavuje, je velmi rád, dosáhne-li na takový výsledek alespo jedenkrát, pro získání
titulu Klubový ampión musíte absolvovat tedy alespo 5 výstav s tímto hv zdným
výsledkem. To se vám v ak nejspí e nepoda í, tak e t ch výstav bude spí e více ne mén .
U titulu Klubový junior ampión to bylo obdobné. Jak patrno, získat titul Klubový ampión
bylo velmi nesnadné, a leckterý eský ampión tento titul nezískal. Hovo ím z vlastní
zku enosti, m j vlastní pes, by
eský junior ampión na titul Klubového junior ampióna
nedosáhl.
A jak je to tedy po novu? Karti ku ekatel Klubového ampióna lze (dle Zpravodaje 4/99)
získat nejen na klubových CAC výstavách, ale i na výstavách blí e neur ených, bez ud lování
ocen ní CAC.
Klubové a speciální výstavy s ud lováním ocen ní CAC jsou, zvlá v posledních letech,
vysoce presti ní události s mimo ádn vysokou ú astí vystavovatel . Vyhrát svoji t ídu v tak
silné a po etné konkurenci není jednoduché a vyhrát ji 3 roky za sebou je tém nemyslitelné.

Jak z lánku patrno, máme v ak i dal í, by pon kud mlhavé mo nosti, a sice ú ast na dal ích
speciálních výstavách. Jakých? Klub snad uspo ádá n kolik vlastních speciálních výstav? Nebo
se, podobn jako jiný klub, p ipojí k n které oblastní, okresní i krajské výstav (Oblastní
klubová výstava bez zadání CAC, CAJC)? S jejich úrovní se m ete seznámit v p ísp vku V.
Hofreitera (Zpravodaj 4/99 - Tachov ).
Nechci v ádném p ípad zneva ovat význam t chto výstav, snad ka dý vystavovatel a i jeho
pes n kde musí získat odpovídající zku enosti a znalosti. Sama t chto výstav vyu ívám pro
rozchození svého neukázn ného psa po del í výstavní p estávce. Jak ji ú el napovídá,
z asových a finan ních d vod volím jen výstavy v nejbli ím okolí svého bydli . I p es
ve kerou snahu organizátor zvý it úrove , kdy se nez ídka poda í získat i mezinárodního
rozhod ího, je ú ast vystavovatel velmi nízká, alespo co se na eho plemene tý e. Vít zství
na takové výstav není ani zdaleka tak cen no, jako vít zství na výstav vy ího typu
s ud lováním titul CAC, CAJC i CACIB. Tuto skute nost odrá ely i podmínky pro ud lení
titulu Klubový ampión ve Spojených klubech.
edstava, e vít z 3 takových výstav se py ní titulem Klubový ampión , a koli v minulosti
nezískal za tyto výstavy ani jediný bod, je pon kud frustrující.
A pro tyto stesky?
Titul Klubový ampión byl v dy vysoce oce ovaným titulem, ur eným pouze pro pi kové
psy, jejich majitel nelitoval asu ani pen z k jeho získání. Myslím si, e v ichni takto ocen ní
psi mohli vstoupit do výstavního kruhu s absolutní evropskou pi kou zcela bez ostychu a
s velmi reálnou nad jí na výborné umíst ní. Dovoluji si vyslovit vá nou pochybnost o tom, e
Klubový ampión (vít z t ídy z Ro nova pod Radho m, Ji ína a Horní Suché) bude stejn
nad jný, i kdy to není vylou eno.
Otázka: Má z stat titul Klubový ampión onou vysn nou metou majitele psa, nebo
nevýznamným klubovým ocen ním, které snad není t eba ani uvád t?
Michaela Böhmová
(Ámikar Barai sen)

est m síc Shar-pei Clubu

lánek zaslal p.Josef Böhm

Shar-pei Club byl nedílnou sou ástí Spojených klub do 31.5.1999, kdy do lo k jeho odd lení
a ustavení jako samostatného právního subjektu. Pro jeho leny se tím otev ela mo nost
vytvo it si klub svých sn , nebo se tomuto stavu alespo postupn p ibli ovat. Hezké, není-li
ji pravda? Na e samostatnost tedy trvá ji více ne 6 m síc , a mo ná by nebylo tak úpln
patné se trochu porozhlédnout, jak se p vodní p edstavy shodují se skute ností.
Klub se stal p ísp vkovou nevýd le nou organizací, registrovanou u ministerstva vnitra, tedy
zcela samostatným právním subjektem. Z tohoto faktu pak pro nás, leny takové organizace,
vyplývají ze zákona n které povinnosti. A práv zde, jak se domnívám, nebylo ud láno tém
nic. To u tak hezké není, e? P edev ím, klub by m l mít alespo ádn zvolené vedení a
rovn schválený ádný rozpo et, nebo , jak je v eobecn známo, o peníze jde a na prvním
míst .
Lze si docela dob e p edstavit, e p i osamostatn ní dojde k rozsáhlej ím organiza ním
zm nám, které v daném okam iku nejsou, a nespí e ani nemohou být, detailn p ipraveny.
Potom tedy dojde k tomu, e ást iniciativních len organizace p evezme odpov dnost za její
innost, ale p edev ím, a to bych cht l velmi zd raznit, za ne p ipravovat první ádnou
lenskou sch zi a v echny k tomu pot ebné podklady. Sou asné vedení klubu má práv tento
eklenovací charakter, bez ádného mandátu lenské základny. Postavení takového vedení je
skute
nezávid níhodné, jeho rozhodnutí musí být zna
obez etná, spí e jen udr ující

nezbytný provoz, bez mo nosti výrazn m nit tvá klubu. A takové vedení tedy asi nem e
napl ovat v echny p edstavy lenské základny.
Dovoluji tedy zcela vá
navrhnout svolání ádné lenské sch ze klubu v dob co nejkrat í,
edev ím z d vodu p ijetí nezbytných organiza ních zm n a alespo zp tnému schválení zm n
ji p ijatých. Sou asné vedení by m lo zvá it nejen termín, ale i místo konání, vzhledem
k nezbytné ú asti více ne poloviny ádné lenské základny.
Domnívám se, e by bylo jen t ko napravitelnou chybou nechat zaniknout ná klub
z formálních d vod .

Na co se ptáte
Z dopisu pana J.Sadílka:
.Ka dý chovatel má jist sv j názor, jak by m l jeho arpík vypadat. Proto jsem p i koupi
objel skoro celou republiku, ne jsem si vybral. Jaké v ak bylo moje p ekvapení, kdy m
kolik chovatel (jejich jména nebudu pochopiteln zve ej ovat) eklo, abych si ned lal ádné
iluze, e na výstavách vyhrávají po ád jedni a ti samí a ceny si rozdávají mezi sebou a ostatní
moc ancí nemají i kdyby jejich pes byl sebelep í. Toto na ení mne velmi zarazilo, jeliko
skute
chovatel s tímto tvrzením bylo n kolik. Nev l jsem, co si o tom mám myslet.
Dal í mé p ekvapení nastalo, kdy jsem od Vás dostal dva zpravodaje a p etl si jména
výherc výstav. Jména byla toti opravdu po ád stejná. A tak se ptám:to opravdu u nás nejsou
i jiní psi, stejn dob í jako výherci? T eba ne, ale t eba je opravdu v echno jinak.Nikdy by m
nenapadlo mít pochybnosti o regulérnosti t chto sout í, ale to, co te napí i, jsem skute
za il.
Asi p ed 5-ti roky jsem se s rodinou zú astnil výstavy ps v Litom icích spole
s mojí kamarádkou, která vlastní psa (plemeno nebudu jmenovat, ale arpej to není). Tento pes
je n kolikanásobný vít z R. K mému údivu p edala moje kamarádka p edsedkyni obálku
s ur itým obnosem a paní p edsedkyn v e za ídila pes op t vyhrál. Je to neuv itelné, ale
stalo se. Na tento zá itek jsem si vzpomn l, kdy jsem kupoval psa a chovatelé m íkali vý e
uvedené v ci. Proto jsem Vám, jako p edsedkyni svazu, musel tuto v c napsat, proto e se mi
nelíbí. Pln v ím, e se tito chovatelé mýlí a e v e p i výstavách probíhá opravdu tak jak má,
estn a spravedliv . Proto se t ím na setkání s lidmi, kte í v nují sv j as t mto nádherným
ps m.
.
Dopis pana Sadílka p esn vystihuje typ otázek mnohých z Vás. Odpov je trochu
komplikovaná. Z výsledk výstav je opravdu vid t, e na v in z nich vyhrávají stále stejní
psi. Známe ale tu správnou p inu? Ú ast na výstavách u nás i v zahrani í je v c finan
pom rn nákladná. V ichni si startovné hradíme z vlastní kapsy. Tedy nem e nikdo nikomu
zakázat, aby se p ihlásil. Pokud se ke kvalitním zví at m dostane lov k, jeho nejv í vá ní
v ivot je vystavovat psy a netrápí jej finan ní stránka, nastane situace, e se s nimi setkáváte
stále a stále na v ech mezinárodních, národních, speciálních a klubových výstavách, ale i na
ch nejmen ích oblastních a krajských výstavách. Vyhrávají, proto e psi na to mají . Pokud
tento stav trvá více výstavních sezón, ostatní majitelé stejného plemene ji psychicky nevydr í
a st ují si. Zeptala jsem se konkrétn jednoho vystavovatele - lena na eho klubu - - a bylo
mi odpov zeno:
si ostatní po ídí taky tak kvalitní psy. Na tento argument není co
odpov t. Ka dý m e kdykoli vystavit své psy, kdy si uhradí výstavní poplatky. V echny
ná ky, které ze strany vás len neustále poslouchám, jsou na stejné téma. Kdy u to skon í?
Nemáme ji chu na výstavy jezdit, nemáme nad ji, p estalo nás to bavit, ud lejte s tím
co .. Já s touto skute ností pochopiteln nemohu nic d lat ale pro tyto vá nivé
vystavovatele neoslovíte sami? Nebojte se, ur it Vám odpoví, nekou ou!
K druhé ásti dopisu bych napsala asi toto. Pokud jste si jist, e v obálce byly peníze

ur ené k uplacení rozhod í, je to na pová enou. Ov em kdy doty né osoby nechytíte ihned za
ruku a nedoká ete, e v obálce jsou peníze ur ené k tomuto ú elu, nemáte nad ji na ení. Co
kdy v obálce byl nap . krycí list i platba za krytí i cokoli jiného? Pes, který ji vícekrát
vyhrál výstavu vy ího typu má ur it své kvality a t ebas opravdu nem l mezi ostatními
konkurenci. Tím samoz ejm nechci nikoho hájit, jen si myslím, e to mohlo být i tak. V echno
lají pouze lidé. V ichni rozhod í mají své p ísné p edpisy, jak se mají na výstav chovat a
s kým se mohou i nesmí v den výstavy stýkat apod. Ka dý z nich by si m l dávat veliký pozor,
proto e z p edání jedné nevinné obálky t ebas jen s p áním k svátku se m e vyklubat veliký
problém a na ení jak se íká
kého kalibru .

Inzerce
AMBRA Profesional soukromá psí kola V ry Brunclíkové
iroká nabídka výukových kurz pro majitele ps (denn 9-20)
VÝCVIK PS UBYTOVANÝCH U NÁS DLE PO ADAVK MAJITELE
Zam ení kurz :
Obrana
Základní poslu nost rodinného psa
Lovecký
Programy p evýchovy a odstran ní zlozvyk Clicker
ída
at
íprava na výstavy
Tanec se psem
íprava na zkou ky,bonitace
Agility

Bli í informace:

web.telecom.cz/ambra
0602 368 265 nebo 02/855 77 61 (pond lí pátek 9-20)

Majitelka psí koly je chovatelkou plemene SHAR-PEI.

Nabízím ke krytí :

Hakim Xin Doubravecký vrh

* 20.7. 1997

výborný, CAC
o.:Bullit ONDO

m:Bullit GO

ZOP - výborn (zkou ka ovladatelnosti psa)
Pes erné barvy s typickou mohutnou hlavou. Výborný
v pohybu a správný v postoji.
Povaha : temperamentní, p átelský ke ps m a
ukázn ný.
Majitel :
Jana Schybalová,
www . freeweb.coco.cz/HakimXin/

St elni ná

1973,

Praha 8, 182 00
tel.: 02/8586211.

email : HakimXin@atlas.cz

Za obsah inzerát odpovídá inzerent.

p ipravujeme:
- Jedu na první výstavu (3.)
- Socializace
átek (V.Brunclíková)
- usnesení z výro ní lenské sch ze
- termíny bonitací v roce 2000
- nové slo ení klubového výboru

Vý e poplatk stanovených za slu by provád né plemennou
knihou .1 s platností od 1.1.2000 :
Vystavení ty genera ního PP MKU a p ílohy

200,-K

Expresní vystavení ty genera ního PP MKU
a výstavní p ílohy nebo jejich duplikátu-na po kání
300,-K
Samostatné vystavení dal í výstavní p ílohy

50,-K

eregistrace chovného jedince, zalo ení karty
chovného jedince

230,-K

Zápis importovaného jedince

200,-K

Registrace zahrani ního jedince v p ípad prvního
krytí v zahrani í

200,-K

Potvrzení PP jako P Register (P Reg.)

25,-K

Vystavení duplikátu PP

300,-K

Kniha krytí a odchov
Pr hledné desky na PP

10,-K
dle aktuální nákupní ceny

Urgence chyb jících podklad pro vystavení PP

100,-K

V cenách není zahrnuto po tovné. Plemenná kniha zasílá v e na
dobírku! Nenechávejte dokumentaci va ich ps le et dlouho na
po ! M e se stát, e ji po lou zp t odesílateli jako
nevyzvednutou!

Podávání novinových zásilek povolila eská po ta, s.p.,Od
editelství v Plzni, .j. 10934/00-P2 ze dne 1.3.2000.

pný závod Západní echy,

