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edsedkyn klubu:

Dana Semotánová
Kon vova 144
130 00 Praha 3

tel.02/71770318
e-mail:Dana.Semotanova@cro.cz

Poradce chovu:

Eva Durasová
.p.143
349 56 Svoj ín

tel.0183/693158
e-mail:sharpeiclub@atlas.cz

Jednatel:

Zden k Mar álek
Na Homolce 13
150 00 Praha 5

tel.02/57216082
e-mail:MarsalekZ@bohemia.readymix.cz

Hospodá :

Radomíra Kova íková
.p.2
tel.0184/782282
348 12 Zadní Chodov

Tiskový referent
+ internet

Radek Krejník
.p.143
349 56 Svoj ín

tel.0183/693158
e-mail:radek.krejnik@worldonline.cz

Poplatky pro rok 2000:
lenský p ísp vek
lenský p ísp vek nový len
bonitace psa,feny
krycí list

300,-K
400,-K
500,-K
100,-K

inzerce ve Zpravodaji:
1/1 strana (celá stránka)
1/3 strany

300,-K
100,-K

variabilní symbol
112
111
777
888

íslo ú tu SHAR-PEI clubu
specifický symbol

444
444

2781629408/0800
1450895

le ité upozorn ní:
Posíláte-li jakoukoli platbu na klub slo enkou A-V i p evodem, za lete kopii úst
slo enky v dy na p íslu nou adresu:
lenský p ísp vek
- p edsedkyni
bonitace a krycí listy - poradci chovu
inzerce
- p edsedkyni

ku

V d sledku potí í s organizací Speciální výstavy se toto íslo Zpravodaje o týden opozdilo.
Vy lo: 7.7.2000

Co nového v klubu.
Vá ení milovníci plemene SHAR PEI,
v klubu se za poslední dobu událo velmi mnoho v cí, které dosti obrátili jeho chod.
Docházelo k mnoha spor m. Hlavní událostí byla Výro ní lenská sch ze 13.5.2000, která se
konala za velkého p isp ní a podpory MKU. Zde byl zvolen nový p ti lenný výbor, který
dostal do vínku hodn a hodn práce. Jména len výboru jsou uvedena na p edchzí stránce
Zpravodaje a jsou zde také d le ité informace týkající se poplatk , íslo ú tu SHAR PEI
CLUBU apod. Máme také zvolenu dozor í radu ve slo ení:
Ing.Václav ídel
Ing.Ladislav Derian
Ji í Semotán
Tato rada pomáhá
it problémy, spory, stí nosti a p estupky na ich len a po pro et ení
problému p edlo í výboru své poznatky a návrh na ení.
Na Internetu máme oficiální stránky SHAR-PEI clubu, kde m ete prezentovat své
milá ky.
Adresa : http://www.geocities.com/sharpeiclub
Klub má i svoji internetovou schránku sharpeiclub@atlas.cz , kam m ete adresovat své
dotazy, nám ty a zprávy týkající se celého d ní kolem klubu a arpej . Vá dopis i zpráva se
dy dostane obratem tomu lenu výboru, kterému pat í.
V tomto ísle najdete také d le ité ády a dokumenty, podle kterých nyní klub pracuje.
K jejich kone né podob bylo zapot ebí mnohahodinové usilovné práce len na lenské
sch zi (stanovy) a takté len výboru na výborových sch zích (ostatní ády).

Výbor SHAR-PEI clubu si Vás dovoluje pozvat na

Speciální výstavu ps plemene Shar-pei

která se koná 7.10.2000 (sobota) v kulturním dom ve Sv ticích u
an u Prahy.
Ná klub je v leto ním roce po adatelem. Propozice a slo enka k výstav jsou p ilo eny
v tomto ísle Zpravodaje. Pokud budete mít zájem, dal í propozice si m ete vy ádat na
adrese poradce chovu.
Prosíme Vás, leny klubu, abyste se zapojili do tvorby Zpravodaje svými p ísp vky, zprávami
i výsledky z výstav, dotazy na r zné problémy. P ísp vkem m e být nap . n kolika ádková
zpráva o tom, kde se Vám na výstav i psí akci líbilo i nelíbilo a pro , m ete vyjád it své
pocity i názory na cokoli, sd lujte své zku enosti nap .s veterinárním o et ením svého pejska,
napi te své potí e s výchovou i se zdravím, krmením. Po lete té fotografie, které byste cht li
mít uve ejn né ve Zpravodaji i na internetu. Fotky nemusí být pouze ve výstavním postoji.
Ur it fotíte svého milá ka le ícího, spícího, skota ícího i se legra
pitvo ícího. Vrátíme je
vpo ádku po naskenování. Nezapomínejte na mo nosti inzerce!!!
výbor klubu

CHOVATELSKÝ ÁD
SPC - ( Shar-pei club )

lánek I.
Úvodní ustanovení
Pro leny Shar-pei clubu je v plném rozsahu závazný chovatelský a zápisní ád MKU,
zp esn ný dodatky pro chov plemene arpej v tomto specializovaném klubu.
lánek II.
Dodatky CH
III.

MKU pro Shar-pei club.
Chovní jedinci.

1) Podmínka pro za azení do chovu, tj. absolvování výstav vy ího typu a to v mezit íd a
íd otev ené ( Klubová výstava, Speciální výstava, NV, MV, Evropská, atd ), ale
minimáln 1x na Klubové nebo Speciální výstav a po absolvování bonitace.
1.1. Minimální v k pro p edvedení na bonitaci je pro psa i fenu 15 m síc stá í,
dosa ených v m síci, kdy je bonitace po ádána. Bonitace je provád na podle klubového
bonita ního ádu jednou za ivot zví ete.
1.2. Výstavní hodnocení pro za azení do chovu :
Pes
3 x výborný
Fena
3x výborná
Fena
2 x výborná, 1x velmi
dobrá - u tohoto typu chovnosti, bude krycího psa doporu ovat PCH nebo
navr eného psa majitelem feny musí PCH schválit
2) V k pro za azení do chovu je u psa 15 m síc , u feny 18 m síc .
3) Pokud bude prokazateln zji no, e chovný jedinec je nositelem vylu ující nebo velmi
záva né
vady, bude z chovu kdykoli b hem svého ivota vy azen.
4) Poradce chovu nebo jím pov ený len výboru má právo provád t kontrolu vrhu a kontrolu
dr ení chovných jedinc , o zamý lené kontrole musí seznámit vedení klubu a to rozhodne
zda se cesta na kontrolu uskute ní. Majitel chovného jedince nebo kontrolovaného vrhu je
povinen uhradit kontrolorovi cestovní výlohy: 4,-K za 1 km. Výkon kontroly je bezplatný.
IV.

Chovatel, majitel chovného psa.

1) Majitel chovného jedince musí být lenem SPC, pokud chce svého psa/fenu chovn vyu ívat.
2) Pokud je chovný jedinec ve spoluvlastnictví více majitel , musí navenek vystupovat pouze
jeden,
stále stejný z nich, který psa/fenu hlásí na výstavy , bonitace, k p eregistraci a podepisuje
ve kerou p edepsanou plemennou dokumentaci.
3)
len klubu, který chová arpeje a nechává vystavovat pr kazy p vodu, nesmí
produkovat
ata stejného plemene bez PP.
V. Krycí list. (KL)
1) Vystavení krycího listu se provádí na základ písemné ádosti, ale a v p ípad , kdy fena
pro la
bonitací a byla-li zaregistrována a za azena do chovu.

2) Platnost KL je 6 m síc od data vystavení.
3) Chovatel po ádá poradce chovu o navr ení vhodných krycích ps a sám m e navrhnout
krycího psa. Návrh chovatele posoudí poradce chovu. V p ípad p ipomínek poradce chovu
k volb chovatele, uvede v poznámce krycího listu.
4) Majitel feny obdr í originál a kopii KL. Oba vyplní spolu s majitelem krycího psa po krytí,
etn sjednané ástky za krytí. Kopii ode le do jednoho týdne po krytí zp t poradci chovu.
Originál slou í ke hlá ení narozeného vrhu. Na tento vyplní majitel feny datum vrhu a po ty
narozených
at podle pohlaví. I tento krycí list ode le do týdne po vrhu poradci chovu.
VI.

Krytí.

1) Pokud má majitel feny v úmyslu krýt v zahrani í, po ádá o krycí list s uvedením v ech
pot ebných údaj týkajících se daného krycího psa (kompletní fotokopie PP).Pokud se z
vá ných d vod neuskute ní poradcem chovu schválené zahrani ní krytí a majitel se rozhodne
pro nakrytí jiným psem, majitel feny v plné mí e zodpovídá za to, e nový krycí pes pln
vyhovuje po adavk m chovatelského ádu Shar-pei clubu.
2) Je výhradn povinností majitele feny, aby si p ed krytím ov il, e je pes ve své zemi
chovný a je
zapsán v plemenné knize FCI.
3) Spolu s kopií krycího listu zasílá poradci chovu po nakrytí feny i kopii PP pou itého
zahrani ního
psa, ze které je patrné, e je zapsán v plemenné knize FCI a e je ve své zemi chovný.
4) Pouze výbor klubu m e schválit vystavení krycího listu do zahrani í bez uvedení krycího psa.
VIII.

Vrh

1) Fena arpeje m e mít dva vrhy ve dvou kalendá ních letech.
2) Fen mohou být ve vrhu ponechána v echna standardní a ivota schopná
ata.
3) Na základ obdr eného originálu KL s uvedeným datem vrhu a po ty
at, za le poradce
chovu chovateli 2x p ihlá ku vrhu a ádanku o vystavení tetovacích ísel. Chovatel formulá
vyplní a do t í týdn stá í
at je v echny najednou vrátí zp t poradci chovu. Ten na
ádanku vyplní tetovací ísla a za le ádanku chovateli. Chovatel nechá
ata otetovat nebo
ipovat a potvrzenou ádanku ode le poradci chovu. Pouze na jejím základ m e být
dokumentace k vrhu p edána plemenné knize ke zpracování a vyhotovení PP
at.
4) Chovatel len SPC je povinen prodávat
ata minimáln se základní vakcinací a bez
viditelných p íznak onemocn ní nebo zdravotních obtí í.
V Praze dne 5.6.2000

BONITA NÍ

ÁD

SPC ( Shar-pei club )
I.
eobecná ustanovení:
1. Bonitace arpej za azovaných do chovu v SPC je provád na u ps i fen
v minimálním stá í 15 m síc , dosa ených v m síci konání bonitace.
2. Bonitací m e projit pouze pes nebo fena po spln ní podmínek a to jest, po spln ní

výstavní podmínky.
3. Bonitace je provád na 3 lennou komisí, ve které musí být rozhod í FCI nebo MKU pro
exterier arpej .
4. Pokud je bonitován pes /fena v majetku lena komise, musí být tento len nahrazen
do asn jinou osobou.
5. Individuální bonitace je mo ná jen ve výjime ných p ípadech a s jejím výsledkem musí být
seznámeno vedení klubu. ( cena za tento úkon je stanovena na 600,- K )
6. Bonitace je po ádána minimáln t ikrát ro , její termíny pro ka dý rok ur í vedení klubu
na návrh poradce chovu.
7. Termíny bonitací jsou zve ejn ny v klubovém zpravodaji.
8. Výsledek bonitace je uveden v PP psa/feny.
9. Pouze PP jedinc bonitovaných jako chovný mohou být p edány plemenné knize
k p eregistraci mezi chovné jedince.
II.
Bonitace
1.

ihlá ka na bonitaci:

a) P ihlá ka na bonitaci je písemná a musí být dolo ena kopií PP hlá eného jedince.
b) P ihlá ku na bonitaci s uvedením termínu bonitace zasílá majitel psa/feny poradci chovu
minimáln 14 dní p ed dnem konání bonitace.
2.
a)
do
b)
c)
d)
3.

ejímka v den bonitace:
Poplatek za bonitaci je 500,-K , splatných v den bonitace p i p ejímce. Neza azení jedince
chovu není d vodem k vrácení poplatku.
P i p ejímce p edlo í majitel psa/feny originál PP a svou lenskou legitimaci.
Pro p íjem psa/feny na bonitaci platí stejné veterinární p edpisy jako pro výstavy.
Bonitace se mohou zú astnit i háravé feny.
Pr

h bonitace:

a) Psi/feny jsou do bonitování p ivád ni jednotliv za sebou podle po adových ísel, které
jejich majitelé obdr í p i p ejímce.
b) Posouzení jednotlivých t lesných znak a výsledek bonitace jsou zaznamenány do
bonita ního protokolu, který podepí í v ichni lenové komise a majitel psa/feny. Jeden
exemplá tohoto
protokolu obdr í majitel psa/feny, jeden z stává klubu.
c) Odvolání proti rozhodnutí bonita ní komise je mo né pouze písemn do 15 dn ode dne
konání bonitace k rukám p edsedy dozor í rady.
d) Z bonitace budou vy azeni psi agresivní, nezvladatelní a s viditelnými zdravotními obtí emi.
4.

Bonitace importovaných a zap

ených jedinc .

a) Ka dý pes/fena zapsaný v plemenných knihách MKU musí být p ed u itím v chovu
bonitován.
b) Jedinci zap ení pro eský chov ze zahrani í (kde splnili podmínky pro za azení do chovu)
musí být bonitováni, pokud na území R pobývají dobu úhrnem del í ne 9 m síc .
c) Jedinci, kte í byli pro eský chov zap eni p ed tím, ne ve své zemi splnili nárok na
za azení do chovu, musí být p ed prvním pou itím v chovu bonitováni.

V Praze dne 19.5.2000

KÁRNÝ ÁD
SPC - ( Shar-pei club )
Poru í-li chovatel Chovatelský ád, bude potrestán podle kárného ádu tímto zp sobem:
1. a) Bude-li nakryta chovná fena bez vystaveného krycího listu nebo bude-li nakryta d íve,

ne bude list vystaven.
b) Bude-li chovná fena nakryta psem neuvedeným na krycím list .
Chovatel bude potrestán :

- pokutou 5.000,- K p i prvním poru ení CH
- nezapsáním vrhu do Plemenné knihy
- pozastavením chovu a na 2 roky
- odebrání chovnosti

2. Prodá-li chovatel
ata bez tetování nebo ipování, nebudou jim vystaveny pr kazy
vodu. P i opakovaném prodeji
at bez pr kazu p vodu, bude pozastaven chov a na 2
roky nebo bude vylou en z chovatelského klubu s tím, e o vylou ení budou informováni
ostatní chovatelské kluby.
3. Bude-li zji no nevhodné ustájení, ivení a o et ování vrhu bude pozastavena chovatelská
innost a na 1 rok. P i opakovaném poru ení CH bude chovatel vylou en
z chovatelského klubu s tím, e o vylou ení budou informováni ostatní chovatelské kluby.
Zárove se chovatel vystavuje postihu za p estupek zákona 246 / 1992 Sb. na ochranu
zví at proti týraní.

Chovatelem, se kterým prob hne kárné ízení, musí být vyrozum n písemn . O jeho
estupku bude lenská základna informována prost ednictvím Zpravodaje. P i opakované
nebo hrubém poru ení CH , kdy bude pozastavena chovatelská innost nebo bude chovatel
vylou en z chovatelského klubu, budou informovány i p íslu né chovatelské kluby.
V Praze dne 5.6.2000

Klubová výstava SHAR - PEI CLUBU
se konala pro velký ohlas z minulého roku op t ve Svoj ín 3. - 4. ervna 2000
Na výstavu bylo p ihlá eno 54 jedinc , z toho byly 3 ze Slovinska majitele Dejana
Buhovace, který p ijel s velice úsp nými zví aty ov enými mnoha úsp chy . Výstava byla
konána op t v p kné prost edí rekrea ního objektu, kde opravdu kousek, co bys kamenem
dohodil, se bylo mo no vykoupat a dokonce jsem na vlastní o i vid la jak se koupají arpejové,
ale v bec se jim nedivím, jeliko bylo velké horko. Moji vlastní arpíci mají rádi vodu tak

akorát v misce.
Ji od pátku p ijí li vystavovatelé - asi se nejspí e nemohli do kat. Hlavní p íjezd se
ekával v sobotu dopoledne kdy probíhalo ubytování a nezbytné drobnosti a p íprava na
odpolední program ve kterém mohli vystavovatelé, ale i jenom milovníci arpej shlédnout
výcvik poslu nosti. Po tomto programu v ichni diskutovali o zvycích i zlozvycích jejich
mazlí . Bylo sly et i n jaké to zavr ení, kdy se k sob dostali arpejové, kte í se nepadli do
oka. Dokonce byla i v n kolika p ípadech díra v ko ichu. Na ve er, kdy zapadlo sluní ko a
nebylo tak velké horko se vypravili skoro v ichni na d evo a za ali se p ipravovat na ve erní
táborák. Myslím si, e to bylo p kné posezení pro v echny. Spát se lo okolo p lnoci.
Posuzovat p ijela paní Mgr. Viera Staviarská, která na Slovensku krom posuzování
lá i poradkyni SHAR - PEI klubu. Tento klub letos slaví 10 let arpej na Slovensku a té
po ádá Speciální klubovou výstavu u Zvolena. (Myslím, e n kolik na ich len se této výstavy
zú astní.)
Ceny (krom pohár a medailí) pro vít ze v ech kategorií zajistila a dovezla
1.Záchranná slu ba pro zví ata majitele Ji ího Semotána. Jeho partnery jsou fa.MERIAL
výhradní dovozce výrobk FRONTLINE v R a inzertní trnáctidenník Planeta zví at. Ka dý
vystavovatel obdr el n kolik výtisk tohoto asopisu a dále reklamní samolepky a ta ky. Je to
po dlouhé dob z ejm poprvé, kdy se n kdo z len klubu postaral o p íjemné sponzory i
ítomnost záchranné slu by na klubové akci (b hem dvou dn o et eni ty i psi).
PSI - lutí
. dorost.

Artis R ová stí
DAMIÁN Mazd.Paster

Nad jný
Nad jný

.mladých

Alarme Red Antilo Gold Pei
o: Shengli Power NG m: Queen Antilo CS
Akele od Str ského dubu
Argus od Str ského dubu
Aron Yellow Rain

V 1, CACJ

Ga - Ting Idaho
o: Ning - Lian Baji CS
Gyin - Shen Idaho

V 1, CAC

mezit ída

.otev ená

m: Noc Nai Idaho CS

Vendi Antilo Gold Pei
o: Alpha Ji-Nan at Bullit
m: Queen Antilo CS
York Antilo Gold Pei
Vate Antilo Gold Pei
X - Tee Antilo Gold Pei
Ajoun Dob ka pod ípem
Gyal Dobrovský vrch CS
Herry Beghard
Vallou Red Antilo Gold Pei
Va ek Bole ínský ráj CS
Wej - Jang Baji
Xero Antilo Gold Pei
Zero Monavar CS
Queck Antilo CS
Tactic Antilo Gold Pei

V2
V3
V4

VD
V 1, CAC, KV
V 2, rez.CAC
V3
V4
V
V
V
V
V
V
V
V
VD
VD

.vít
CH.Buzz Jr.Golding
V 1, CAC
o:World.CH.,Multi.CH. Margem´s Rivers Edge
m: EU.CH.,Multi.CH. Rosa-li Rochwan
PSI - erní
.otev ená

Feny - barva lutá
.mladých

mezit ída

Hakim Xim Doubravecký vrch
o:Bullit Ondo m: Bullit GO
Archie Gotunga CS

V1

Golding Joan Baez
o: Multi.CH. Buzz Jr.Golding
m: Multi.CH. Margrems Berry Crunche
Zirpe Red Antilo Gold Pei
Aida Bapra
Aimee Bapra
Blue V né jaro

V 1, CAJC

VD

V2
V3
V4
VD

Golding Front Page
V 1, CAC,KV,BOB
o:World.CH.,Multi.CH. Margem´s Rivers Edge
m: EU.CH.,Multi.CH. Rosa-li Rochwan
Gama Dah - Let
V2
Ascha Satinig
VD

.otev ená
Ane ka Big Skin
V 1, CAC
o: Bullit Pan - Han
m: CAO - TAO Baji Pei
Babína z Kolomazné pece
V 2, rez,CAC
Aneta Arub
V3
Celebrian Doriath
V4
Any Barai Sen
V
Bactra Bohemia Alegro
V
Diana Fendrych v dv r
V
Arissa Sharp Marlen
VD
Sandra Red Antilo
VD
Xanta Red Antilo Gold Pei
VD
Yuppie Antilo Gold Pei
VD
.vít
estná

Feny - barva erná
. mladých

Yucca Antilo Gold Pei
o: Alpha Ji.Nan at Bullit

V 1, CAC
m: Nolla Antilo CS

Anuschka Balmoral Moravia
o: Dynamite´s Dallas D´Boys

V1
m: Anda rozum a stí CS

mezit ída

Iveta Graf Marion
o: Graf Marion CS
Chelsie Beghart

V 1, CAJC
m: Andrea Marion CS
D

Baddy Dah - Let
o: Gwai Lo´s Black-Bunny

V 1, CAC
m: Aike Lee z Amaresu CS

.otev ená

(zpracovala D.Semotánová)

Klubová výstava Zvolen 18.6.2000
Dne 17.-18.6. se konala Speciální klubová výstava ps SHAR-PEI na Slovensku ve
Zvolen . Slovenský klub letos slaví 10. výro í chovu arpej na Slovensku. I jejich práci
provází mnoho nesnází a také finan ních potí í.
Byla jsem ráda, e jsme se nakonec rozhodli jet. V sobotu nave er se sjeli lenové
slovenského SHAR-PEI klubu do Zvolena do restaura ního a ubytovacího hotelu na krásném
míst na b ehu zvolenské p ehrady Mo ová.
Zde prob hla lenská sch ze. Po ní následovala slavnostní ve e (vynikající), kam byli
pozváni i v ichni dal í hosté. Proto e byla koda nezu itkovat spoustu masa a rý e, které zbyly
po hodování, vyhlásila paní Staviarská sout o nej rav ího arpeje. Ov em s tím nikdo
nepo ítal, tak e v inou byli ji psi po ve i, krom na eho Vendelína. Ten pak zba til
v rekordním ase p edlo enou potci a dojídal i po ostatních odpadlých sout ících. Poté jsme
sed li na terase a povídali s na imi slovenskými p áteli do pozdních ve erních hodin. P ed
lnocí nás p ekvapil éfkucha s velkou výte nou pe ínkou, tak e jsme odcházeli na kut
dlouho po p lnoci a notn najedeni.
V ned li po silné ranní káv a dal ím vydatném jídle jsme se shromá dili kolem
nedalekého h
a za ala výstava. Celkem bylo p ihlá eno 32 ps a fen. Posuzovalo se
v jednom výstavním kruhu, rozhod í p.Ing.Hana Petrusová.
PSI
. puppy
.mladých

.mezit ída
.otev ená

FENY

Duna Szépe Haffner
VN
Oris Modrokv t
VN
Attrei Red Antilo Gold Pei
V1,CAJC,Klub.vít z mladých,BOB
(o:Shengli Absolute Power, m:Queen Antilo CS)
maj.Mgr.V.Staviarská
Bad Boy Byrne
V2
Airelle Antilo Gold Pei
VD3
Enrik Chuang Che
VD4
Tsihmao s Eng Cong Jiao
V1,CAC
(o:Tsihmao s Two Tecate, m:Carol l Impossible Changa)
maj.J.Machá ková
Vendi Red Antilo Gold Pei
V1,CAC
(o:Alpha Ji-Nan at Bullit, m:Queen Antilo)
maj.E.Durasová
Benjamen China Rose
V2,Klubový vít z
Agbar J.Fox
V3
Alex J.Fox
VD
Hugo Magic Sonet
VD

.puppy
.dorostu
.mladých

.mezit ída
.otev ená

ampion

Catty Antilo Gold Pei
N
Dixie Nathalian
VN
Zirpe Red Antilo Gold Pei
V1,CAJC
(o:Shengli Sin Tjing Nién, m.Nolla Antilo CS)
maj.E.Durasová
Daisy Chuang Che
V2
Edith Chuang-Che
VD3
Baby Byrnne
VD4
Jamajka Magic Sonet
VD
Flora Cemk
VD
Alea Renboa
V1,CAC
(o:Dunkee Idaho, m:Boa Gold Sei)
maj.M.Svoboda
Cleopatra Bohemia Habibi
V2,Res.CAC
Celia Chuang-Che
V3,Klubový vít z
Ane ka Big Skin
V
Clementina Sonet
V
Cora Chuang-Che
V
Olivia Tabat
V
Alexis China Rose
VD
Abba Sharon-Bi
VD
Dai-Li Sumo
VD
Jasmina Magic Sonet
VD
Yucca Antilo Gold Pei
V1,CAC
(o:Alpha Ji-Nan at Bullit, m:Nolla Antilo CS)
maj.V.Hofreiter
(zpracovala E.Durasová)

Klubová výstava 1.VDH Deutscher Shar-Pei club - Kirchheim
(Hessensko)
25.6.2000 se konala Klubová výstava n meckého 1.VDH Deutscher Shar-Pei clubu.
V tento den byli posuzováni té arpeji na Sv tové výstav ps v Milán . (To uvádím jen
proto, e kdy se termín na í klubové výstavy shodoval s termínem Mezinárodní výstavy ps
v Nit e, byla jsem n kterými leny klubu tém ukamenována.)
Místo si po adatelé vybrali opravdu p kné na kopci v areálu jednoho motelu s
irokým výhledem na m sto a dálnici. V sobotu 24.6. klub svolal klubovou sch zi a na ve er
byla objednána slavnostní ve e. N mecký klub toti letos slaví 15.výro í svého zalo ení.
Jako ka dý rok - ve er se vyda il a v ned li v 10,00 za ala výstava. P ihlá eno bylo 29 ps a
fen. Krom t í na ich byli v ichni z N mecka. Bohu el se mi nepoda ilo zajistit v echny
pot ebné výsledky, uvedu jen výsledky na ich:

psi:
Alarme Red Antilo Gold Pei
Vendi Red Antilo Gold Pei
feny:
Zirpe Red Antilo Gold Pei

.mladých
.otev ená

V1,CAJC,Klubový vít z mladých
V3

.mladých

V3

O výsledkovou listinu jsem po ádala vedení klubu a pokud mi je po lou, uvedu v p tím ísle
Zpravodaje kompletní výsledky.
(zpracovala E.Durasová)

Naplánujte si výstavy
Vystavovatelé POZOR! Od 1.1.2000 se na výstavách setkáváte s novou t ídou mezit ída. Je
ístupná ps m a fenám ve v ku 15-24 m síc a lze zde získat titul CAC a na mezinárodních
výstavách vít z z této t ídy postupuje do sout e o CACIB.

Kalendá výstav v R pro rok 2000 (2.polovina)
Mezinárodní výstavy
2.-3.9.
Mladá Boleslav

14.-15.10.

eské Bud jovice

Národní výstavy
23.-24.9.
Brno

Speciální výstava
7.10.2000
Sv tice

Dal í výstavy
5.8.
Kozmice

INTERDOG BOHEMIA
MVP-sekretariát
Lu ní 28
293 01 Mladá Boleslav
tel.+fax 0326/272220
Sekretariát MVP
P.O.BOX 31
Kn kodvorská 29
370 21 eské Bud jovice
tel.+fax 038/27108
Národní výstava ps v ech plemen
eti kova 5
656 12 Brno
tel.05/43211558, fax 05/43212026
SHAR-PEI CLUB
Eva Durasová
349 56 Svoj ín .p.143
tel.0183/693158, e-mail: sharpeiclub@atlas.cz

Oblastní výstava ps spole enských plemen
Kynologická organizace
Petr ehánek

Nádra ní 9
747 11 Kozmice, tel.069/9747121
12.8.

Praha
SK Slavia

19.8.

Kladno

16.9.

Tachov

Speciální výstava arpej bez zadávání CAC p i Oblastní
výstav ps v Tachov
Jana Besmáková
Korandova 1743
347 01 Tachov

20.11.

Kladno

Klubová výstava Exotic klubu se zadáváním CAC
Mgr.Bo ena Ovesná
Sme enská 737
272 04 Kladno, tel.0312/639260

mecko
26.-27.8.

Stuttgart

9.-10.9.

30.9.-1.10.
20.-22-1018.-19.11.

Krajská výstava ps spole enských plemen
KK Kampa
Jaroslav Marek
Malostranské náb í 3
118 00 Praha 1

Speciální výstava arpej bez zadávání CAC p i Krajské výstav
ps v Kladn
Dr.Jaroslava Ovesná
Sme enská 737
272 04 Kladno, tel.0312/639260

ihlá ky na adrese : Sylvia Bort, Albert-Dürer.Straße 16,
71065 Sindelfingen, tel.0049 7031/876698,fax 0049 7031936926
1.uzáv rka
7.7.2000
2.uzáv rka
21.7.2000
Leipzig
ihlá ky na adrese: VDH-Geschäftsstelle,Westfallendamm 174,
(44141),Postfach 104154 (44041) Dortmund,
tel.0049 231/565000,fax 0049 231/592440
1.uzáv rka
12.7.2000
2.uzáv rka
2.8.2000
Kassel
ihlá ky na adrese: Horst Wendt, Fulderbergstraße 8,
36356 Herbstein, tel.0049 6643/1308,fax 0049 6643/7253
1.uzáv rka
7.8.2000
2.uzáv rka
24.8.2000
Dortmund
ihlá ky na adrese Stuttgart
BSZ(národní) 1.uzáv rka
23.8.2000
2.uzáv rka
13.9.2000
Hannover
ihlá ky na adrese Stuttgart
1.uzáv rka
25.9.2000
2.uzáv rka
16.10.2000

Ostatní Evropa
12./13.8.
Vissenbjerg
12./13.8.
Tallin
12./13.8.
Kemi
Lucembursko
12./13.8.
Oslo
Rumunsko
12./13.8.
Danzig
20.8.
Bratislava
25./27.8.
Evian

Dánsko
Estonsko
Finsko
Norsko
Polsko
Slovensko
Francie

2./3.9.
2./3.9.
2./3.9.

Malines
Belgie
Nevers
Francie
Luxembourg
2.9.

Tirgu Mures

8./10.9.
Nieuw-Bergen Holandsko
9./10.9.
Pontoise
Francie
9./10.9.
Oristano
Itálie

26./27.8.
26./27.8.
26./27.8.
9./10.9.
9./10.9.
16./17.9.
16./17.9.
16./17.9.
16./17.9.
16./17.9.
16.9.
16./17.9.
23./24.9.
23./24.9.
24.9.
30.9./1.10.
30.9./1.10.
30.9./1.10.
1.10.
1.10.
1.10.
7./8.10.
7./8.10.
7./8.10.
7./8.10.
14./15.10.
14./15.10.
14./15.10.
14./15.10.
14./15.10.
21./22.10.
21./22.10.
21./22.10.
21./22.10.

Debrecen
Ma arsko
Rotterdam
Holandsko
Estoril
Portugalsko
Jerez
pan lsko
Simferopol Ukrajina
Brondby
Dánsko
Mariehamm Finsko
Compiégne Francie
Kecskemet Ma arsko
Viterbo
Itálie
So i
Rusko
Galicia
pan lsko
Breslau
Polsko
Maribor
Slovinsko
Leon
pan lsko
Charleroi
Belgie
Bellagio
Itálie
Omsk
Rusko
Albi
Francie
Arad
Rumunsko
Pamplona
pan lsko
Tulln
Rakousko
Athény
ecko
Bastia Umbra Itálie
Fredrikstad Norsko
Orleans
Francie
Budape
Ma arsko
Utrecht
Holandsko
Ni ni Novgorod Rusko
Messina
Itálie
Oulu
Finsko
Nantes
Francie
Voron
Rusko
Bilbao
pan lsko

9./10.9.
9.9.
9./10.9.
22.10.
27./29.10.

Stavanger
Norsko
Tomar
Portugalsko
Moskva
Rusko
Lausanne
výcarsko
Pozna
Polsko
(Evropská výstava)
4./5.11.
Herning
Dánsko
4./5.11.
Genova
Itálie
4./5.11.
Maastricht
Holandsko
4./5.11.
Nitra
Slovensko
5.11.
Metz
Francie
11./12.11.
Rouen
Francie
11./12.11.
Parma
Itálie
11./12.11.
Riga
11./12.11.
Madrid
pan lsko
18./19.11.
Minsk
lorusko
18./19.11.
Courtrai
Belgie
18./19.11.
Jyvaskyla
Finsko
18./19.11.
Murcia
pan lsko
19.11.
Perpignan
Francie
24./26.11.
Hamar
Norsko
25./26.11.
Amsterdam Holandsko
2./3.12.
Helsinki
Finsko
2./3.12.
Merseille
Francie
2./3.12.
Verona
Itálie
2./3.12.
Alicante
pan lsko
8./9.12.
Foggia
Itálie
9./10.12.
Hoogstraaten Belgie
9./10.12.
Gerona
pan lsko
16./18.12.
Wijchen
Holandsko
16./17.12.
Kijev
Ukrajina

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

Termíny výstav pro rok 2001 v R:
31.3.-1.4.

Ostrava (bez titulu Národní vít z)
Národní výstava ps v ech plemen

22.-23.9.

Brno (s titulem Národní vít z)
Národní výstava ps v ech plemen

Mezinárodní výstavy:
3.-4.2.
Brno

28.-29.4.

eské Bud jovice

26.-27.5.

Litom ice

9.-10.6.

Praha

30.6.-1.7.

Brno INTERCANIS

8.-9.9.

Mladá Boleslav INTERDOG BOHEMIA

6.-7.10.

eské Bud jovice

Výzva pro v echny!
V nejbli í dob nejlépe ji p tí rok bychom cht li uspo ádat klubovou výstavu spole
se slovenským klubem. Hledáme proto vhodné místo na Morav v blízkosti slovenských
hranic, kde by bylo mo né výstavu uspo ádat v etn ubytování, stravy. Pokud jste byli alespo
jednou ve Svoj ín na výstav , tak jist víte, o em je . M lo by to být n co podobného.
Tedy bu chatový táíbor i n jaké rekrea ní za ízení, kam by se mohlo vmá knout 100 a více
osob. Víte-li o n jakém takovém skv lém míst , obra te se obratem na pDurasovou nebo
Semotánovou dopisem, e-mailem i telefonicky. Uzáv rka termín konání výstav v roce 2001
je 15.8.2000. POMOZTE S HLEDÁNÍM!!!

Budeme mít

ata! (1/2)

(p ísp vek zaslala p.V ra Brunclíková)

Pokud jste chovatelem nebo v budoucnosti chcete nechat své fence
ata, ur it Vás
bude zajímat metoda socializace a výcviku mladých
at. Tyto metody se vyvíjely a
vylep ovaly po dobu deseti let a byly prakticky odzkou eny mnoha chovateli. Výzkum této
metody nadále pokra uje.
Cíl: Maximalizovat potenciál zví ete tím, e se stimuluje jeho schopnost u it se, p írodní
instinkty a zv davost. Chceme vychovat p átelského, nebojácného, zv davého, chytrého a
temperamentního psa. (p edpoklad:uvá ené genetické spojení)
Metodika: Stimulace v ech smysl v po adí, jak se za ínají vyvíjet.
Je nutné p ihlí et ke ty em kritickým ástem vývoje:
a) Den 1-19, kdy
ata pot ebují teplo, jídlo, masá a spánek
b) Den 20-49 nau í se hrát, nauka hranic a dominance
c) Den 50-84 (7-12 týdn ) nauka nezávislosti, navazování p átelství s lidmi a zví aty, nauka

strachu
d) Den 12-16 nár st sebev domí, rozdíl mezi hrou a poslu ností, nauka istotnosti
V 16.týdnu se zdá. e je charakter psa ji zformován. Do 21.dne fungují v echny
smysly; poslední, který se vyvine je sluch. Novorozená
ata se mohou u it; výzkum probíhal
zpo átku u my í, pozd ji u potkan , nakonec u
at.
DEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.-10den
11.
12.
13.
14.
15.
16.-19.
20.
21.

22.-29.

49.

AKTIVITA
Prohlédnout ka dé
a zvykat jej na dotyky.
Dr et jej v r zných pozicích.
Stejné jako první den a stimulace dotykového smyslu.
Opakovat první den a stimulace ichu. Tento den je nejvhodn í
k odstran ní paspárk . Poprvé ost íhat drápky.
Dotýkat se
te, podr te jej v r zných
pozicích:stimulace ichu a dotykového smyslu. Dejte ka dé
do
lkého peká e a zkuste zm it as, jak dlouho mu trvá, ne vyleze.
Opakujte den 4. a stimulujte vibra ní smysl.
Opakujte den 5
Opakujte den 5 a ost íhejte drápky.
Opakujte den 5
Opakujte den 5, ost íhejte drápky a stimulujte zrak.
Opakujte den 5, stimulujte zrak.
ata p esu te od místa, kde se
narodili do výb hu.
Pokra ujte s p edchozím a p idejte do výb hu hra ky. Z sta te ve
výb hu minimáln 15 minut 3x denn a hrajte si se
aty, p ive te do
výb hu d ti, aby si se
aty krátce pohrály.
Opakujte den 13
Ost íhejte dráply a za te pracovat s ka dým
tem samostatn po
dobu 10-15 minut denn .
Pokra ujte v p edchozím a p ivykejte
ata na v í mno ství hra ek,
lidí, zvuk .
Stimulace sluchu, od te nechte ve výb hu, kde jsou umíst na
ata
hrát po v inu dne rádio.
Pov ste nad
ata hra ku tak, aby na ni dosáhli. Podle toho, jak
ata porostou budete zvy ovat. Hrajte si se
aty samostatn a ve
skupin , vydávejte p i h e r zné zvuky, hla te je a hodn se jich
dotýkejte. Pokra ujte s dr ením
te v r zných pozicích. První koupel
(bez amponu), pokud lze, umíst te do výb hu bazének na brouzdání.
St íhání drápk .
ata se za ínají p ikrmovat, ne jim p edlo íte jídlo,
vyst elte jednou z kapslíkové pistolky a d lejte to pravideln .
Denn hry, 2x týdn st íhejte drápky. Neustále pokra ovat ve zvykání na
zné zvuky, u te
ata, aby Vás nekousala. P ivykejte dál na vodní
bazének, dejte do n j hra ky. Pokud
ata do bazénku necht jí,
v ádném p ípad je nenu te. Navykejte je na prohlídku zub , u í, prstu
apod. Zkou ejte od nich odcházet a p jdou-li za vámi, odm te je.
Hrajte si hru na aportování, ale nenu te je k vám p ib hnout. Pokra ujte
v p ivykání na r zné lidi, r zná zví ata, ptáky. Za te u it výstavní
postoj, ale jen ve h e.
ivykejte
ata na samotu, ponechte je t eba p es noc samostatn
v kleci P i vykonání pot eby vyslovte povel. Nechodí-li konat pot ebu
na stejné místo, u te je to. Odlu ujte
átka od matky, krom krátkých

63.

her p es den. Nasa te
átk m obojek a vodítko, navykejte je na jízdu
autem, na vý ky. Zkuste odebírat jídlo a p idávejte je do misky po
ástech. Odebírejte hra ky. Ob as m ete vzít
átku kousek potravy
z tlamy, pochvalte a zase mu to vra te.
Za te se
cím stopováním, introdukcí k pták m, nechte
prolézt p eká ky agility a seznamte ho s nimi v e hrou. Nejlep í a
nejzajímav í je pro
stopování.
pokra ování p

Inzerce

Chovatelská stanice
ANTILO GOLD PEI
nabízí:

ata po t chto rodi ích:
1.:m.CH-Quiet Antilo CS
o: Shengli Reveille ( ervený)
2.:m.Queen Antilo CS ( ervená)
o.:Shengli Reveille
3.:m.Tina Antilo CS
o.Vendi Red Antilo Gold Pei

Galerie

BEA vom Löwenhaus

*9.7.1986
slaví své 14. narozeniny!
Za sv j ivot odchovala est vrh a stala se zakladatelkou chovu chovatelské stanice Antilo
Gold Pei. Byla jednou z prvních fen plemene SHAR-PEI dovezených do tehdej í SSR.
Z jejího potomstva vyrostlo mnoho krásných jedinc a nyní se m e pochlubit tím, e je ji
pra,pra,prababi kou. T í se relativn dobrému zdraví samoz ejm s ohledem na sv j
úctyhodný v k. Stále jí velmi chutná jíst a pít (cokoli) a na dlouhov kost prý ádný recept
poradit nem e. Jí sta í jen dobré jídlo a pití, trochu práce venku na sluní ku (hlídání domu) a
také procházkám moc neholduje. Doma je doma, co kdyby náhodou n kdo p el kdy tu
nebude. Na kont má n kolik slepic, jednoho kohouta, ko ku a kousnutou po
ku do nohy.
Vychovala mnoho svých potomk a vnuk i pravnuk ., co dokazují etné jizvi ky na nohách
po ostrých
cích zoubkách. Záva nými nemocemi nikdy netrp la. Jednou zán t ledvin
z nastydnutí a v jedenácti letech torze aludku s následnou úsp nou operací. A komentá
k fotografii? Bylo mi 12 let, fotit jsem se prost necht la a ono m nutili do výstavního
postoje a upláceli pytlíkem pi kot . No ekn te sami

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,

