Shar-Pei club

1/2001
zpravodaj
edsedkyn klubu: Dana Semotánová
Kon vova 144
130 00 Praha 3

tel.02/71770318
e-mail:predseda@sharpeiclub.cz

Poradce chovu:

Eva Durasová
.p.143
349 56 Svoj ín

Hospodá :

Radomíra Sta ková
ava 76
348 01 p.Tachov

Tiskový referent
+ internet:

Radek Krejník
.p.143
349 56 Svoj ín

Internet:
e-mail:

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

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

www.sharpeiclub.cz
info@sharpeiclub.cz

Poplatky pro rok 2001:
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
444
444

NOVÉ
íslo ú tu SHAR-PEI clubu

14132389/0800

eská spo itelna pob.Praha3

Obsah: 1)Co nového v klubu
2)informace poradce chovu
3)termíny výstav u nás i v zahrani í pro rok 2001
4)výsledky z výstav
5)z dopis len

Co nového v klubu
Vá ení p átelé,
ub hl nám zase rok a je tu první íslo Zpravodaje. P iná íme Vám tipy, kam se vydat na
výstavu, erstvé výsledky z leto ních prvních výstav, Va e p ísp vky a dal í informace a zprávy,
které pot í, jiné zas ne. Od po átku provází ná klub lidská závist a nenávist a touha za ka dou
cenu dosáhnout svého jak se íká - i p es mrtvoly. Dokladem toho jsou r zné dopisy a p ihlá ky
na neexistující výstavu, které Vám rozesílá jeden nyní ji bývalý len klubu, sprostá a ni ím
nepodlo ená obvin ní dokonce z trestné innosti Archivujeme v echno a kdokoli z Vás m e
voln nahlédnout do dopis , které doká e vytvo it a poslat vzd laný lov k budící dojem toho
nejseriózn ího. Mnozí z Vás ani nechápou, co se vlastn d je. Z posledního dopisu, který jste
kte í obdr eli, m ete nabýt dojmu, e se zakládá nový klub sdru ující arpeje vedený panem
Mar álkem. Ov em nikdo Vám zde nezajistí dokumentaci spojenou s chovem arpej s PP, rady
kolem chovu, výcviku . Stru
eno, m ete se stát lenem jakéhosi debatního krou ku
jednoho pána. Ve vyjád ení na í paní p edsedkyn si nyní m ete p íst komentá posledního
dopisu.
em len m SHAR PEI CLUBU
Vá ení p átelé,

V Praze dne 26.3.2001

dostal se mi do ruky dopis pana Mar álka, který bez v domí výboru klubu rozeslal na im
sou asným i bývalým len m. Já jsem ho bohu el nedostala, i kdy jsem lenem Shar pei clubu ji
mnoho let. Dost v cí m zarazilo a myslím, e je mou morální povinností podat t m len m, kte í
dopis obdr eli, své vyjád ení tedy uvést v ci na pravou míru.
Je pravdou, e jsem 7.2.2001 od pana Zde ka Mar álka obdr ela jeho rezignaci na
funkci.Osobn jsem s tímto pánem hovo ila dne 4.2.2001 na mezinárodní výstav v Brn ( podle
dopisu, který rozeslal len klubu je to velmi p ímý a
lov k ). Myslím si, e ji v tento
den v l, co zamý lí a mohl mi íci v echno p ímo do o i. To ale neud lal !!!!
Nyní k jednotlivým bod m:
1) Pro kniha za 310,- K pro leny klubu? Paní Ing. Hana Petrusová - autorka oznámila ve
Sv ticich na Speciální výstav , e kone
vyjde dlouho o ekávaná kniha. Cena na letáku 290,bez DPH (+5%DPH = 304,50 K ). Proto jsme tuto cenu zaokrouhlili na 310,-K . Z jakého
vodu potom za ala p.Petrusová distribuci za kone nou cenu 290,-K - nevím. Prodejní cena
pro leny klubu 310,- K byla odsouhlasena na výborové sch zi, kde byl p ítomen i pan
Mar álek.
2) Pau ál na telefon není rozhodn ur en k pokrytí poplatk za sledování internetových stránek.
Tato ástka je opravdu minimální a pokrývá provoz telefon p i komunikaci s MKU, p i shán ní
rozhod ích na výstavy, p i zaji ování klubové i speciální výstavy (rozhod í, poháry a ceny,
prospekty, sponzo i, ubytování a nájem areálu, zaji ní celého dvou-t ídenního provozu
areálu .), komunikaci poradce chovu s plemennou knihou a umis ování webových stránek na
internet. Toto bylo op t projednáno na výborové sch zi a odsouhlaseno. Pan Mar álek se tohoto
pau álu vzdal ve prosp ch klubu (- on ov em jako jednatel dosud nic s MKU, rozhod ími i
plemennou knihou nevy izoval, dokonce se ani nepodílel na práci p i p íprav a zaji ní podzimní
Speciální výstavy!!!) Dodnes zatím ani jednomu lenu výboru nebyl pau ál z pokladny klubu
vyplacen!!!

3) O zm
hospodá e klubu jsme ji také na výborové sch zi jednali a navrhovali nového
hospodá e, ov em dosud je stále v této funkci paní Kova íková, která ale na podzim zm nila
jméno na Sta ková. Tím jist pan Mar álek nabyl dojmu, e jsme bez jeho v domí zm nil
hospodá e.
e, o em je napsáno v dopise, bylo projednáváno na výborových sch zích a na v ech byl
pan Mar álek p ítomen.
4) Prokázaná trestná innost R.K, lena výboru opravdu nevím, co by m lo být prokázáno.
Proti nikomu nebylo vzneseno oficiáln ádné obvin ní, jen ze strany p.Mar álkové se na leny
výboru snesla spr ka urá livých a sprostých slov do e-mailových schránek. Tyto dopisy jsou
vyti ny a archivovány a jsou voln k nahlédnutí.
5) Man elské páry ve výboru - nevím kam tímto pan Mar álek mí í. Podle slov p edsedy
dozor í rady MKU, který nám pomáhal p i volební sch zi klubu v Praze 13.5.2000, byli
navr eni lenskou základnou kandidáti a ádn zvoleni. Pokud by si lenové nep áli, aby man elé
i druh-dru ka nepracovali spole
ve výboru, také by je nezvolili. U nás ale man elský pár ve
výboru nepracuje. Kdy se podíváme na jiné kluby, tak nap . na Slovensku pracují p edseda klubu
Sl.Staviarsky, poradce chovu V.Staviarska, u nás EXOTIC klub, p edseda a poradce chovu
Mgr.B.Ovesná, zástupce p edsedy dcera RNDr.J.Ovesná, v N mecku p edseda klubu
H.P.Brusis, matriká ka a jednatelka man elka I.Brusis a takto bychom mohli pokra ovat dále a
dále.
6) Nevím, jaké sdru ení i klub chce p.Mar álek zalo it, ale MKU, ná jediný nad ízený
orgán, ve svém posledním usnesení uvádí, e ji nebude zast ovat ádný takový nov vznikající
klub, pokud ji pro ur ité plemeno specializovaný klub existuje a funguje. Proto nebude mo no
v novém klubu i sdru ení ani vydávat rodokmeny a tedy chovat arpeje s pr kazem p vodu
S úctou

Dana Semotánová

Zadáno pro poradce chovu
V p tím ísle Zpravodaje zde budou uvedeny údaje o narozených
a dal í informace týkající se chovu a odchov v r.2000.

atech v roce 2000

Termíny bonitací 2001:
29.4.2001 MVP eské Bud jovice
16.6.2001 Klubová výstava Svoj ín,
23.9.2001 Národní výstava Brno
Na po ádání mé kolegyn poradkyn chovu slovenského Shar-pei klubu jsem napsala
ísp vek pro jejich Zpravodaj a myslím, e by byla koda jej neuve ejnit u nás. Na konci lánku
je fotografie z natá ení pro eskou televizi pro po ad s p.Krausem Ze ivota zví at. Panem
MVDr.H ebíkem jsem byla po ádána o spolupráci p i prezentování metody sponkování o ních
ví ek u arpej .
Entropium?
Entropium (vchlípení o ních ví ek) lze u arpej pozorovat ji po narození p i prvním
otvírání o í u
átek. Ze své zku enosti mohu potvrdit jeho výskyt prakticky v ka dém vrhu
bu u
at nebo pozd ji u dospívajících ps . Veterinární léka i znalí této problematiky vytahují
horní ví ka
átk m nití pomocnými stehy. Zde v ak dochází b hem n kolika málo dní

k pro íznutí k e v míst vu a následnému viditelnému zajizvení, nebo se ití musí n kolikrát
opakovat. Ostatní veteriná i í situaci rovnou operací s narkózou a není výjimkou p ípad, e se
z narkózy neprobudí. Dokonce jsem sly ela o tomto vypráv t jednu chovatelku, které po
zákroku z staly na ivu dv
átka z deseti. Pokud bychom m li jít do d sledk , operace
k odstran ní vady exteriéru u ps vylu uje jedince z výstav i chovu.
i jedné z náv v v roce 1993 u poradce chovu v N mecku jsem vyslechla jeho
zku enosti a byla jsem velmi p ekvapená jednoduchým ením. Jeho
átka m la o ní ví ka
se itá malinkými kovovými svorkami, které byly velmi nenápadné, pevn dr ely a nepro ezávaly
i jako nit . Po ádala jsem tedy o informace, kde za ízení na sponkování sehnat. Nebyla to
jednoduchá zále itost. Kle sm l objednávat a pou ívat pouze léka . Po n kolika týdnech se v c
poda ila. Zku enosti, které mám od té doby s kle mi jsou jen a jen pozitivní (s výjimkou
obstarávání sponek ze zahrani í).
Jak entropium poznáme? Malá arpejí
átka otvírají poprvé o i zpravidla o 1-2 dny
pozd ji ne
ata jiných plemen, tedy 11.-12.den po narození. Odd lení (rozlepení) o ních ví ek
poznáme nejlépe podle vlhka nebo malé slzi ky na vnit ním koutku oka. Pak pe liv sledujeme,
zda se objeví b hem n kolika málo dn o ní rbina a samotné oko. Vypozorovala jsem
následující:¨
- oko se neobjeví v bec, i kdy jsou ji ví ka rozlepená
- oko se objeví na n kolik hodin a dn a ví ka se op t zav ou
- oko se objeví,
je vpo ádku a po n kolika dnech i týdnech u nového majitele ví ka
spadnou
- o i i ví ka jsou vpo ádku do dosp losti, ale vlivem stressu z n jaké zm ny (nap .
prost edí, majitele, p i p eprav .) lze pozorovat vto ení ví ek b hem n kolika hodin i ve dvou
i t ech letech stá í psa, p esto e byl p edtím naprosto zdráv.
echny tyto p ípady lze it práv vý e zmín nými sponkami bez narkózy a stressování. Ko ní
záhyb na horním o ním ví ku se p ije ke ko nímu záhybu vý e na hlav . Proto e posti ení ví ek
je u ps r zné, je zapot ebí p i o et ení ke ka dému jedinci p istupovat velice individuáln .
Upevn ní jedné sponky trvá n kolik málo vte in, laicky eno - ne se pes vzpamatuje, je v e
hotovo. Samotná sponka p ipomíná svorku ze se íva ky na papír, je kovová a sterilní a do k e
je vpravována ze zásobníku umíst ného ve zvlá tních kle tích. Samotná aplikace vy aduje
zna nou zru nost, praxi a zku enost s chováním o et eného ví ka po zákroku, které je závislé na
stá í psa. Nemén d le ité je o et ení samotného oka. Po drá ní vto enými asami se toti
v krátké dob za ne na rohovce tvo it zákal a za krátkou dobu i v ed, který se lé í výhradn
antibiotiky. Proto je zapot ebí aplikaci a lé bu vést výhradn ve spolupráci s veterinárním
léka em.
Mnozí jist namítnou, e se po vyjmutí sponek ví ka vrátí do p vodního stavu. I kdy by
to bylo logické, není tomu tak. Z vlastních zku eností mohu jen potvrdit pravý opak. Sponkování
se sice n kdy musí n kolikrát opakovat (podle velikosti posti ení), ale ve v in p ípad zcela
odvrátí operaci. Pokud jsou ví ka posti ena natolik, e je operace neodvratná, touto metodou
ví ka udr íme ve správné poloze do doby, a pes dosáhne v ku, kdy narkóza pro n j bude
edstavovat minimální riziko.
V zahrani í mají sponky i dal í vyu ití. Veterinární léka i pou ívají toto rychlé ití nap .
u zví at s tr nými a eznými ranami k e.
V sou asné dob je v R k dispozici pouze n kolik vzorkových exemplá t chto kle tí a
je otázkou asu a stí, zda se bude tento výrobek dová et ze zahrani í. Firma, která kle
vyrábí, prochází vnit ními zm nami a v sou asné dob nikdo neví, zda nový majitel bude v na í
republice chtít mít pro svoji firmu zastoupení. Bez n j nelze po ádat o veterinární atest pro
výrobek a tedy distribuci nelze uskute nit.¨

Eva Durasová

Naplánujte si výstavy
Termíny výstav pro rok 2001 v R:

Mezinárodní výstavy

Kdy

Kde

3.- 4.2.2001

Brno

28.- 29.4.2001

eské Bud jovice

26.- 27.5.2001

Litom ice

16.- 17.6.2001

Praha

30.6. - 1.7.2001

Brno

8.- 9.9.2001

Mladá Boleslav

6.- 7.10.2001

eské Bud jovice

Národní výstavy

Kontakt
Sekretariát MVP
P.O. Box 87
638 00 Brno
tel/fax : 05 48522129
Sekretariát MVP
P.O. Box 31
Kne skodvorská 29
370 21 eské Bud jovice
tel/fax : 038 27108
Nord Bohemia Canis
P.O.Box 178
412 01 Litom ice
tel : 0416 731038
tel/fax : 0416 734059
KS - sekretariát MVP
U Pergamenky 3
170 00 Praha 7
tel/fax 02 8722235
Intercanis
eti kova 5
656 12 Brno
tel : 05 43211558
fax : 05 43212026
Interdog Bohemia
MVP-sekretariát
Lu ní 286
293 01 Mladá Boleslav
tel/fax : 0326 27220
Sekretariát MVP
P.O. Box 31
Kne skodvorská 29
370 21 eské Bud jovice
tel/fax : 038 27108

Kdy

Kde

31.3. - 1.4.2001

Ostrava

22.- 23.9.2001

Brno

Kontakt
Sekretariát NVP
Kynologická org. . 1
Hlubinská 20
702 00 Moravská Ostrava
tel/fax : 069 6663892
Národní výstava ps v ech plemen
eti kova 5
656 12 Brno
tel : 05 43211558
fax : 05 43212026

Seznam výstav dle kalendá e MKU kluby sdru ujících plemeno Shar-pei
Klubové výstavy
íslo klubu

Název

Termín

Místo konání

Kontakt

1069

KCHMDP

10.6.2001

Vysoké Mýto

KO Kynologická
Ji í Diblík, Prok.Velikého 550,
566 01 Vysoké Mýto
tel. 0468/521417

1049

SPC

16.6.2001

Svoj ín

4004

Exotic klub

17.11.2001

Kladno

Speciální výstava
se koná pouze 1x ro
4004

EXOTIC

Dana Semotánová
Kon vova 144,
130 00 Praha 3
Tel. 02/71770318
RNDr.Jaroslava Ovesná
Sme enská 737
272 04 Kladno 4
tel. 0312/639260

a kluby se st ídají p i jejím po ádání. Pro rok 2001 po ádá Exotic klub.
18.11.2001

Kladno

RNDr.Jaroslava Ovesná
Sme enská 737
272 04 Kladno 4
tel. 0312/639260

Oblastní klubové výstavy bez zadávání CAC, CAJC
EXOTIC KLUB - se zadáváním titulu
21.4.2001

ekatel klubového ampiona
i OV atec

MUDr. T. Koudelka
Oblouková 236
438 01 atec

5.5.2001

i KV Lysá n Lab.

4.8.2001

i OV Kozmice

15.9.2001

i OV Tachov

Spolek p átel ps
Antoním Mudra
251 01 Sv tice 154
tel. 0204/602179
KO kynologická
Petr ehák
Nádra ní 9
747 11 Kozmice
tel. 069/5032121
Jana Besmáková
Korandova 1743/11
347 01 Tachov
tel. 0184/723469

Výstavy Slovensko
MVP
2.- 3.6. 2001
18.-19.8. 2001
3.-4.11. 2001

Nitra
Bratislava
Nitra

NVP
30.9.

Pre ov

2001

Termíny výstav pro rok 2001 v N mecku
3.-4.3.

München

STICH-Messeservice
Thorwaldsenstraße 29
D-80335 München fax 0049/1234917

24.-25.3.

Berlin

VDH-Geschäftstelle
Westfalendamm 174
Postfach 104154
D-44041 Dortmund fax 0049/231592440

7.-8.4.

Friedrichshafen

Silvia Bort
Albrecht-Dürer Str.16
D-71065 Sindelfingen fax 0049/7031936926

28.-29.4.

Oldenburg

Hermann Pille
Postfach 1464
D-26149 Bad Zwischenahn

4.-6.5.

Dortmund
VDH-ESZ

VDH-Geschäftstelle
Westfallendamm 174
Postfach 104154
D-44041 Dortmund 0049/231592440

12.-13.5.

Nürnberg

Peter Schön
Steingasse 21

D-34270 Schauenburg
26.-27.5.

Neunmünster

23.-24.6.

Straubing

30.6.-1.7.

Frankfurt

14.-15.7.

Erfurt

ihlá ky na adrese Dortmund

25.-26.8.

Pirmasens

ihlá ky na adrese Dortmund

1.-2.9.

Stuttgart

ihlá ky na adrese Friedrichshafen

15.-16.9.

Leipzig

ihlá ky na adrese Dortmund

19.-21.10.

Dortmund BSZ
(národní)
Hannover

ihlá ky na adrese Dortmund

Cloppenburg
(národní)

ihlá ky na adrese Oldenburg

27.-28.10.
23.9.

Chr.Stadelbauer
Insp.-Weimar-Weg 10
D-24239 Achterwehr fax 0049/4340402663
ihlá ky na stejné adrese jako München
Horst Wendt
Fulderbergstr. 8
D-36356 Herbstein fax 0049/66437253

ihlá ky na adrese Dortmund

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 Teufel Gasse 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

Mezinárodní výstava BRNO 4.2.2001
Ráno jsme se se probudili do krásného bílého dne. Dlouhá cesta p ed námi do Brna p i kalamit ,
která nastala, nás docela postra ila, ale kupodivu byla dálnice na Brno istá a jelo se dob e.
Výstavu posuzoval rozhod í pan Adlt, myslím velice korektn . P ihlá ených arpej bylo 22 a
pouze jeden nenastoupil. P i této výstav skládala záv re né praktické zkou ky na rozhod í i
paní Eva Durasová - poradkyn chovu na eho klubu. Proto e usp la výborn , máme od
tedy novou rozhod í pro plemeno shar-pei. ( srde
gratulujeme ).
A nyní k výstavním výsledk m :
Psi :
.dorostu
BAN-HAN QALT PEI

VN

o: Tsimao´s Eng Cong Jiao
m: Sun-Li Bullit Star
maj.: MUDr.Hronková K.

mezit ída
AKELA OD STR SKÉHO DUBU V1,CAC

o: Alpha Ji-Nan at Bullit
m: Cavita Kacud
maj.: Vale J.

.otev ená
QUONG BULLIT STAR

V1,CAC,CACIB

ARTU Z PODZÁRUBY
ARON YELLOW RAIN

V2,rez.CAC,rez.CACIB
D

ampion
CH.DUNKEE IDAHO

V1,CAC

Feny :
.dorostu
BAN-LI QALT PEI

VN

CLEA YELLOW RAIN

VN

RIANA MODROKV T

VN

. mladých
ARRIA DAHAB Z GRACIE

V1,CAJC

JANKA TABAT
AYLIN CREASE PEI
HINA OD TAGRY EDCHER
AITRA Z EPIDAURU Slovakia

V2
V3
V4
VD

mezit ída
ANNET CARL ACKVA

V1, CAC

IVETA GRAF MARION

V2,res.CAC

.otev ená
ALEA RENBOA

V1,CAC,rez.CACIB

C-CHAN SHAMANROCK
V2,rez.CAC
CLEMENTINE OL OVSKÉ Vrchy V3
DODIEN SKALNÍ POTOK
VD 4

o: Alpha Ji-Nan at Bullit
m: Nan-Sia-Le Baji
maj : Ludes M.
maj : Poláková D.
maj : Cvrkal D.

o: Niag Liao Baji
m: Bá Rai Idaho
maj.: MUDr.Mar álková E.

o: Tsihmao´s Eng Cong Jiao
m: Sun-Li Bullit Star
maj.: MUDr.Mar álková E.
o: ArisMagická Krása
m: Deborah Dah-Let
maj : Dubský L.
o: Tsihmao´s Eng Cong Jian
m: Corrie Z Petrova domu
maj: Schatralová L.
o: Dynamite´s Dallas D´Boyz
m: Baischi Slavkov
maj: udáková H.
maj : Morávková I
maj : Ulovcová J
maj : MUDr.Böhmová M.
maj : Herda R.
o: Pan-Han Bullit
m: Angelina Ch iby
maj: Ptá ková M.
maj : Schatralová

o: Dunkee Idaho
m: Bea Gold Sei Sejida
maj : Svoboda M.
maj : Bartáková J.
maj : Hozová J.
maj : Velková J.

ampion
SUN-LI BULLIT STAR

V1, CAC, CACIB, BOB

o: Alpha Ji-Nan at Bullit
m: Alpha Mango of Gotham
maj: MUDr.Mar álková E.

zpracovala Dana Semotánová
chovatelská stanice SEJIDA

Národní výstava NITRA 24.3.2001
Národní výstava byla po ádána na výstavi ti Agrokomplex v Nit e dne23.-24.3.2001.
Plemeno shar-pei se vystavovalo 24.3.2001. Rozhod í: pan Bierwolf z Rakouska
Posuzování prob hlo velice svi , nebo na e plemeno p lo na adu k posouzení jako
poslední po ad molos . Pan rozhod í m l evidentn hlad a byl unavený a nervózní a chvátal na
ob d. Byl to dojem mnoha z nás. Posuzování také podle toho vypadalo. První t i psi byli venku
z kruhu b hem n kolika vte in. Údajn nebyli posouzeni proto, e ádn neukázali zuby. V ichni
jsme na vlastní o i vid li, e p i prohlídce zub se rozhod í v dy díval na p ekladatelku a psi na
kolikátý pokus ji zuby odmítali ukázat. Pak se situace trochu zklidnila, ale stejn to pan
rozhod í st íhal jak se íká u nás jak Ba a cvi ky . Proto, milí vystavovatelé, setkáte-li se na
výstav s tímto rozhod ím, v zte, e má rád dokonalé vystavování a vystupování, konverzaci
vn
in a ba até arpeje, ádné hube oury a spor áky!!!

Psi :
.mladých
Devil Black Sei Sejida

Odstoupil

. st ední (mezit ída)
Enrik Chuag Che

VD 1

Albert Galaxie

Diskvalifikován

.otev ená
Vendi Red Antilo Red Antilo

V1,CAC

ampion
CH.Dunkee Idaho

V1, CAC

Feny :
.mladých
Aylin Crease Pei

V1, CAJC

maj.: Semotánová, R
o: Bim Bam Gwai Lo´s
m: Sia Wan Baji
maj.: M.Feranc, SK
maj.: Ing.Chromík, SK
maj.: Liptáková, SK
o: Shengli Absolut Power
m: Queen Antilo CS
maj : Durasová, R
o: Niag Lian Baji
m: Bá Rai Idaho
maj.: MUDr.Mar álková. R
o: Vendi Red Antilo Gold Pei
m: C-Hita Pei Amana

maj.: Ulovcová, R
o: Tsimao´s Eng Cong Jiao
m: Sun-Li Bullit Star
maj.: MUDr.Mar álková. R
maj.: Karasová, SK
maj.: Ulovcová, R

Ban-Li Qalt Pei

V2

Cindy Golden Babys

VD III

. st ední (mezit ída)
Wymanders Speedy Snowflake

V1, CAC,BOB

Blanca Antilo Gold pei

V2, rez. CAC

.otev ená
Zirpe Red Antilo Golg Pei

V1, CAC

Dixi Nusika

V2, rez.CAC

o: Speedyecrom Demon
m: Fallen Angel Bonny
maj: Sapik, A
o: Shengli Absolut Power
m: Quiet Antilo CS
maj: E.Durasová, R
o: Shengli Sin Tjing Nien
m: Nolla Antilo Cs
maj : Durasová, R
o: Pet Puppy
m: Funny Girl
maj : Luká , SK
maj: Durasová, R

zpracovala Dana Semotánová
Chovatelská stanice SEJIDA

Z va ich dopis
Vá ení p átelé,
Ke konci roku 2000 byla vydána, po dlouhém o ekávání, první kniha v R o plemeni
ARPEJ. Autorkou je mnohaletá chovatelka arpej Ing. Hana Petrusová.
V této knize se mi líbí p ehled prvních chovatelských stanic v R, s mnoha barevnými
fotografiemi. Pro ? Porovnáním fotografií prvních dovezených arpej z dne ními jsou vid t velké
chovatelské úsp chy.
V knize "toto je
ARPEJ" je samoz ejm i více, jako nap .: standard a jeho podrobný rozbor,
kapitola o d di nosti zbarvení srsti, o zdraví, pé i, výchov a chovu arpej .
Já jsem se pozastavila u kapitol týkajících se povahy a výchovy t chto ps . Po jejím p tení mi
bylo opravdu smutno, proto e kdy si bude chtít n kdo po ídit arpeje a dostane se mu do ruky
tato kniha, respektive si p te kapitoly týkající se výchovy a povahy arpej , za ne nejspí
uva ovat o zm
názoru.
Já nemohu souhlasit s názorem Ing. Petrusové, e základními povahovými rysy arpeje jsou:
"pomalej í chápání a reakce, lenost a hysterie". Nejsou to pouze tyto body ve kterých se m j
názor li í, ale jsou jimi i s dal ími aspekty týkající se povahy a výchovy uvedené v této knize.
Samoz ejm jsou zde n která fakta, se kterými se shoduji, ale je jich opravdu málo.
j názor je ovlivn n p edev ím mými 5ti letými zku enostmi s výchovou a výcvikem arpej .
Ná první se jmenoval Akim, bohu el um el ve dvou letech. Ale stále ije v na ich srdcích.
kte í z Vás m ji znají se psem Hakimem Xinem, ale on je ji druhým erným arpejem v
na em ivot . Nechci zde popisovat, rozebírat a porovnávat povahu na eho Hakima s tím co je

napsáno v knize, proto e by to bylo na dlouho. Ale a na vyjímky se jeho povaha a výchova li í od
toho, co je v knize napsáno.
Samoz ejm nem eme o ekávat, e vycvi íme arpeje jako n meckého ov áka. arpejové
jsou tvrdohlav í a pot ebují více trp livosti. To nic nem ní na tom, e docela dob e doká í
zvládnout základní poslu nost. Zále í pouze na p ístupu chovatele a majitele. Dále bych cht la
podotknout, e pokud Vá pes zvládne základní poslu nost, usnadní Vám to spole ný ivot.
arpejové se sice u í h e, ale na druhé stran , to co je nau íte ji nezapomenou.
Je bych cht la uvést na e úsp chy, ne výstavní, ale "výcvikové". V Hakimových dvou letech
jsme slo ili zkou ku ZOP (zkou ka ovladatelnosti psa) na výbornou. Dále máme 5. místo z
Podzimního hloub tínského závodu a 4. místo z interního závodu v kategorii ZOP, kde
samoz ejm startovali psi r zných ras, v etn slu ebních plemen.
Vás, kte í si myslíte, e trápím Hakima výcvikem ka dý den, chci vyvést z omylu. Ve v ední
dny jsem na kolejích v Liberci a dom jezdím jen na víkendy.
Na záv r chci pod kovat v em, kte í se podíleli a podílejí na chovu tohoto krásného plemene. A
nepat í mezi tzv. "rozmno ovatele".
I p es n které mé výhrady ke knize, jsem ráda, e v R kone
byla vydána kniha o tak
asném plemeni jako je arpej. Pokud byste m li n jaký dotaz i problém, m ete mi napsat na
HakimXin@atlas.cz, pro ty z Vás, kte í nemají mo nost dostat se na Internet, uvedu tel. íslo na
mobil 0723/110 873. Ráda Vám odpovím.
S pozdravem

Jana Schybalová + Hakim Xin
http://Shar-pei.webpark.cz

Vá ení p átelé,
blí í se konec roku 2000 a já, jako v ina lidí, vy izuji, pe u a p ipravuji v e na poslední
chvíli. Jsem na mate ské dovolené a tak nemám moc asu . Ov em neodolám p isp t lánkem do
zpravodaje klubu, jeho jsem lenem. Mám pro to dobrý d vod. Toti na e skoro 3-letá fenka
za ala sly et.
To, e arpej není jednoduchý pes, u poznal asi ka dý jeho pání ek. Ráda bych
popsala-pokud mo no stru -své zku enosti.
Byla jsem nad ená faldatou kuli kou, která se okam it vet ela do p ízn mého man ela.

Ten byl od po átku mého rozhodnutí proti psu v paneláku . Já m la jiný názor a dnes nelituje
man el ani já. Aj a nic nezni ila, ven ila se pouze! venku. První lou ku doma ud lala p i
1.hárání. Ov em p el v k puberty. P estala jsem jí rozum t. Zku enosti s výcvikem NO a
výchovou trpasli ího pin e byly o n em jiném. To jsem pochopila nedávno. Prost se za la
chovat svéhlav . Kdy utekla a zakousla první slepici, následoval p im ený trest, stopovací
ra, spousta odm n za p ivolávání z podobných situací. V e se u ila a moc dob e. Ale jeden
den se z ejm oto il vítr, Aj a zvedla hlavu, zav ila, pak zalehla k zemi, neuv iteln rychle se jí
rozvrt l ocásek a já jen vid la, jak se hýbe jetel v její dráze. A tak nezbývalo, ne v 7.m síci
hotenství prolézat ostru iním a dostat se p es plot, za kterým Aj a v pohod kubala výstavního
kohouta. Jeliko p i mém povelu FUJ trochu zaváhala, kohout utekl a ukryl se u místního psa
v boud .. A tak se Aj inou ob tí stala slepice druhá. Chycená p i inu dostala moc. Cestou dom
se mi plazila p i noze, ale odepnout vodítko, vím, e by utekla zpátky. Perfektní poslu nost jsme
vzdali. Aj a nás pomalu za ala ignorovat. Jednou poslechla, dvakrát ne. Dohady, zda je hluchá,
nebo ne, p idávaly na váze. Navíc, po narození na eho syna, výrazn p itvrdila v obran svéhop
teritoria (bytu) i proti jí velice známým lidem. Za ala být pozorn í i na procházkách, jak proti
jiným ps m, tak proti lidem. Sami jsme nev li, od koho jí bude pohlazení milé a od koho ne.
Pozornost v i nám neju í sme ce se nem nila. Neposluchala. Pravé problémy nastala p i
porodu v jejích dvou letech. Byla jsem s ní doma, ale stihla jsem jí odejmout a poslední tvrté
. Ostatní smrteln poranila (pravd podobn ) p i prokousávání plodového obalu a
ní.
Porod se konal o 10 dní d íve a veteriná i nev ili, e zachrán né
p ije. Dnes je to ten
nejkrásn í arpej, kterého znám. Má jediná zku enost s porodem a odchovem
te by se dala
popsat samostatn , o tom mo ná jindy. Snad jen poznámku, e m j velký dík pat í poradkyni
chovu pí. Durasové, která ve dne v noci odpovídala na mé otázky. Bez ní bychom to t ko
zvládli.
S Aj ou nic nehlo. A p ed odstavem
átka za ala být klidn í a rozvá
í. Ale
nev imla si nap . projí jícího auta. Poté, co jí t sn minulo, se lekla.
Mezitím nám zam el n mecký ov ák. (29.5.2000 na namoc jater), který ji vychovával
spolu s námi. Aj a ho ani moc nehledala, ale za ala být apatická. P ed tím nosila své ply áky
synovi do nosítka, nebo si od n j brala pamlsky, ale te ji nevyprovokovalo nic. Nezbývalo, ne
co vymyslet.
Nejprve jsme po ídili, po dlouhém zji ování, cestování a p ipravování,
bullmastifa.
Celkem ok pro Aj u. Toti , co provád la ona na emu Rovymu (NO), provádí nyní
Aj e. A
ona ho tvrd vychovává.
V pr hu t chto událostí se podrobila dv ma vy et ením u í, které jsem jí spolu
s veteriná em ádn propláchla, vy istila a bylo to. Velký strach z narkózy byl zbyte ný. Dávka
byla velmi nízká, pouze ji uklidnila. B hem posledních dvou m síc máme asi jiného psa. U i te
istím do hloubky (3/4 délky vatové ty inky), u se nebojím tam po ádn zavrtat . Aj a sly í
dnes na jméno Ája a po za vatlání povelu od na eho 1,5 letého syna mu aportuje v e, co je práv
v dosahu. Naposledy to byla sestavená ma inka. Kdy Luká ek spí déle, ne se Áje zdá vhodné,
sedne si k postýlce a k í (k mé velké radosti). Na pískovi , kde si hrají malé d ti, mají vstup
povolený jen jejich rodi e. ádný cizí pes, ádný výrostek s hokejkou (mo ná bez ní?). Je
samostatná, ale ovladatelná a u í slu nému chování i dnes ji 40 kg psího bráchu . Dokonce vítá
na e kamarády. Hlídat nep estala, vzdorovat, loudit jídlo a ádn si vychutnávat bojácné lidi taky
ne. Práv te teskní u dve í, proto e má své dny a na roho ce ta nimi u druhý den le í
sousedovic jezev ík.
Který ok narození dít te, úmrtí jednoho psího kamaráda a ihned nabytí nového, nebo
na e snaha o její výchovu, pohoda v narkóze co zp sobilo, e sly í, chce vnímat pln svou
sme ku, to se asi nedozvím. Ale je mi jasné, e k nám pat í. A kdybych si m la znovu vybrat
kamaráda ze psí e do svého panelákového bytu a k miminu je to arpej.
Tenhle p ísp vek není odborným lánkem. Nemám moc ancí si povídat s majiteli a
chovateli arpej , a tak ka dý, i malinkatý lánek ve zpravodaji nebo odborných asopisech, tu
s nad ením. Doufám, e alespo n jaký zástupce arpejí rodiny je na í Áje podobný. Bylo by to

pro nás uklidn ní, e je normální.

Ilona Jelínková s rodinou, Aysha
Te i-li-jang=Ája, Ben z Filipova = bullmastif,
jen obdivuje a poslouchá arpeje

Na e zku enosti:
V roce 2000 jsme m li první a vyskytl se problém s o ima. P edstava, e bychom malá
ata uspávali a tím zbyte
riskovali jejich ivoty se nám opravdu nelíbila. A tak jsme vyily pomoci pí. DURASOVÉ, která tuto vynikající metodu svorkování s velkým úsp chem
pou ívá ji n kolik let.
ata tuto velmi rychlou metodu tém neregistrovala a výsledek byl
ímo ú asný! Dnes m eme íci, e nikdy nep jdou na tzv.plastiku ví ek. U dosp lých jedinc je
tato metoda té velmi efektivní. Ob as se stane, e i dosp lému se vto í o ní ví ko. M e to na to
mít vliv t eba stres, pou ívání n kterých lék , velké horko .
Pak sta í ví ka jen zasvorkovat a za pár dní je v e v po ádku. Proto jsme si také po ídili tento
aplikátor ( k n mu pat í té nástroj na vyndavání svorek ) a nastal velký problém svorky. U nás
se prost nedají sehnat ! Jedinou ancí bylo zkusit lékárny v N mecku. Tak e jsme je objednali,
dva dny ekali a p i placení omdleli ! Cena byla velmi vysoká.
A TO HLAVNÍ NA KONEC !
Za ali jsme jednat s výrobcem f.BEIERSDOSF AG HAMBURG. Ta sice tento patent prodala
jiné firm , ale v novala nám své poslední zásoby v hodnot cca 50 000k . Hlavn p islíbila pomoc
i navazování kontaktu s novým výrobcem. Chceme se pokusit o reklamu tohoto jinak málo
pou ívaného nástroje. Myslíme si, e pro plemeno SHAR-PEI je to velký pomocník. Aplikátory,
které nám tato firma v novala chceme darovat vet.klinikám, které projeví zájem. Chceme, aby
ka dý arpej v republice mohl metodu vyu ít. Cena jedné svorky by m la být cca 10-20k . Na
jedno oko se podle pot eby dává 1-3 svorky ( plastika ví ka stojí cca 500-800k ). Svorky
posíláme té slovenskému SHAR-PEI klubu.
Do vy erpání na ich zásob nabízíme V em zasvorkování o í zdarma.
ZAVOLEJTE A NA TIVTE NÁS !
PRAHA
Tel: 0204/640449
0608/278777
Lenka Jelínková
Marcel Svoboda

PLZE
Tel: 019/7451104
0603/730443
Ivana Hofreitrová
Vratislav Hofreiter

Je jednou d kujeme firm BEIERSDOSF za velmi milé p ijetí a hlavn za jejich velkorysý dar.
Byli velmi rádi, e mohou pomoci tak krásnému plemenu jako je SHAR-PEI.

L. Jelínková, I. Hofreitrová, V. Hofreiter, M. Svoboda

Vá ení milovníci arpej ,
nabízíme Vám pomoc a radu p i
entropium

ení problému na ich milá

a to je vto ení ví ek

arpeje by m lo stejn jako ostatní
ata jiných plemen otev ít o i koncem
druhého a po átkem t etího týdne ivota. Jakmile
v p íslu ném v ku o i neotvírá nebo se
objeví jenom rbinka plná slz a hnisu, je n co v nepo ádku. U
te se v men í i v í mí e
projevila porucha ví ek, jejich vtá ení.
Ví ko roste nepravideln , vn í strana se srstí normáln , vnit ní se sliznicemi pomaleji.
Tím se okraj ví ka za ne vtá et dovnit oka a drá dí spojivky a povrch bulvy. Oko se brání
slzením a zbytn ním spojivek tak, e vlastní o ní bulvy mnohdy není vid t. Jestli e drá ní oka
nep estává, tedy po n kolika dnech, za ne na rohovce oka zán tlivý proces. Kdy tuto situaci
urychlen ne íme, vzniknou na rohovce v edy, po kterých mohou z stat na oku b lavé jizvy
nebo se v hor ím p ípad infekce dostane do nitra oka a oko oslepne.
A p itom je

ení tak SNADNÉ !!!

První nutností je zabránit vzniku zán tu v oku vtírání hojivých mastí nap íklad
OPTHALMO-FRAMYKOIN. Jejich vlivem asy zm knou ( asto i vypadají ), sní í se drá ní
spojivek, ta splasknou a pustí do oka vzduch. Oko p estane bolet a
se ho sna í otevírat. Tím
nejen dále v trá a zklid uje spojivky , ale p edev ím posiluje svaly pohybující ví ky. Ví ka se
stávají pevn í, jejich vnit ní strana se více napíná a tolik se nevtá í dovnit oka. U ívání mastí
pom e udr et o i v relativn dobrém stavu do doby, kdy je mo no pomoci i jinak. Aplikovat
zné stehování nebo chirurgické úpravy u
at mlad ích ne t i týdny je naprostý nesmysl. Je to
nejen týrání velmi mladého zví ete, pro které je i vpich zna
bolestivý a stresující, ale p edev ím
k e takto malého arpeje je ídká a snadno se roztrhne nebo pro ízne. Na ví ku a v okolí o í
pak z stávají nepravidelné jizvy, které psa v dal ím ivot hyzdí. Nehled na utrpení
te, je
celý proces náro ný asov i finan .
Pouze v jednou p ípad ne a to tehdy, pou ijí-li se k nadzvednutí kovové svorky.
Aplikace svorek je rychlá, snadná a tém nebolestivá. Kovové svorky ( velmi podobné
kancelá ským ) se do k e vpravují speciálním aplikátorem.Vsadí se do ví ka t sn p i jeho
okraji, vytvo í se dva speciální faldíky a stisknutím aplikátoru se spojí. V ten moment má
nádhern otev ené oko !
ata takto o et ená nejeví znepokojení a není na nich patrné, e by je
co bolelo. Kdy sponka vypadne, lze aplikaci opakovat. Té nedochází k ne ádoucímu zjizvení
ví ka a zán tlivých proces . V mnoha p ípadech leh ího entropia sta í svorkování ví ka zcela

upravit a

nepot ebuje dal í chirurgické úpravy.
Ing. Hana Petrusová

ZKU EBNÍ ÁD ovladatelnosti a pracovní upot ebitelnosti ps (ZOP, ZPU 1, ZPU 2 ),
Kynologické jednoty R Brno
Na úvod bych vás cht la seznámit s ú elem t chto zkou ek (obecn pro v echna plemena, v etn
arpej ):
Podnítit zájem o systematickou práci se psem u co nej ir í kynologické ve ejnosti.
Prov it vlohy ps k jejich ovladatelnosti, pracovní upot ebitelnosti a zárove prov it vlohy pro
dal í výcvik ( sportovní, záchraná ský, agility apod.).
isp t ke zvý ení v eobecné úrovn ve výchov a vycvi itelnosti ps s p ihlédnutím ke
ka dodenním nárok m na jejich ovladatelnost.
Ve svém d sledku pomoci selekci v chovu ps v oblasti povahových vlastností a umo nit vstup
do t ídy pracovní do úrovn národních výstav i u plemen, u kterých FCI nepo aduje zkou ku z
výkonu. Tím vylep ovat i stav v p edvádivosti ps na výstavách.
Nahradit i doplnit u n kterých plemen povahový test na bonitacích.
V tomto ísle zpravodaje vám p iblí ím obsah I.základní ásti zkou ky ZOP (zkou ka
ovladatelnosti psa) a samoz ejm nezbytn nutný komentá k provád ní jednotlivých cvik .
OBSAH ZKOU KY ZOP
I.Základní ást
1. P ivolání - volba ze dvou variant;
a) v klidu s p esednutím p ed psovoda (10 bod )
b) za pohybu k noze psovoda
2. Ovladatelnost na vodítku (10 bod )
3. Ovladatelnost bez vodítka (10 bod )
4. Sedni - lehni - vsta ( na vodítku (10 bod )
5. Odlo ení (vzdálenost 30 krok ) (10 bod )

KOMENTÁ K PROVÁD NÍ CVIK ZKOU KY ZOP PRO ZÁKLADNÍ ÁST
1. P IVOLÁNÍ (10)
varianta A
Povelu : .. Ke mn " a upa ení levé ruku s následným p ipa ením " K noze " a tlesknutí dlaní levé
ruky na levé stehno
Psovod vyjde s neupoutaným psem. Na pokyn rozhod ího se pes na povel " Volno " musí vzdálit
od psovoda nejmén 10 krok , Psovod se na pokyn rozhod ího zastaví a oto í se elem ke psu,
na dal í pokyn rozhod ího p ivolá psa povelem " Ke mn ". Pes má radostn a p ímou cestou
ib hnout k psovodovi a usednout p ed n j. Na dal í povel " K noze " má pes usednout k noze
psovoda.
Varianta B
Povely : ., K noze " a tlesknutí dlaní levé ruce na levé stehno
íp. " Sedni " a tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno ( mo no pou ít u zastavení ) Psovod

vyjde s neupoutaným psem. Na pokyn rozhod ího se pes na povel " Volno " musí vzdálit od
psovoda nejmén 10 krok .. Psovod na pokyn rozhod ího zavelí " K noze ". Pes se má radostn a
ímou cestou za adit k levé noze psovoda a pokra ovat s ním v ch zi. Na pokyn rozhod ího se
psovod zastaví a pes na povel " K noze " nebo " Sedni " usedá k jeho levé noze.
. Pozn.Sou ástí obou variant je i cvik VOLNO - povel ., Volno " a ukázání pravou rukou do
ádaného sm ru. Na tento povel se pes musí vzdálit minimáln 10 krok od psovoda. Pokud se
pes nevzdaluje ani po 3. povelu, m e být cvik P IVOLÁNÍ anulován.
2. OVLADATELNOST NA VODÍTKU (10)
Povelu : , K noze " a tlesknut( dlaní levé ruku na levé stehno " Sedni "
Pes na vodítku ochotn a ukázn
následuje psovoda vedle jeho levé nohy tak, aby svým
kohoutkem byl na její úrovni. Pes nesmí psovoda p edbíhat ani se opo ovat, nesmí bránit
psovodovi v pohybu.
Vodítko je stále v pravé ruce a má být prov ené. Podle pokyn rozhod ího se provád jí obraty
vpravo, vlevo a elem vzad a to za pohybu i v klidu. Výkon se provádí v normální ch zi, v pomalé
ch zi, i poklusem.
Povel " K noze " je povolen p i ka dém vykro ení ze základní polohy, p i zm
sm ru i
zp sobu ch ze ( klus, pomalá ch ze ) a p i zastavení ( zde mo no i povel " Sedni " ). Dal í
ovliv ování - pohyby rukou, t lem i zvuky - není povoleno.
3.OVLADATELNOST BEZ VODÍTKA (10)
Obdoba cviku a.2 ov em s neupoutaným psem. Pes by se v ádném sm ru nem l vzdálit od nohy
psovoda více ne 5O cm.
4. SEDNI - LEHNI - VSTA {10)
Povely ~ Sedni - lebky úder levou rukou na levé stehno
" Lehni ., - mávnuti levou rukou nad hlavou a trupem psa zep edu dozadu " Vsta " - mírné
pokr ení v kolenou Pes je na vodítku. Pokyny k vydání povelu dává rozhod í. Pes po provedení
ka dé polohy v ní setrvá tak dlouho, dokud mu psovod nedá jiný povel, Pozn. U zkou ky ZOP je
mo no tolerovat mírn upravené posunkové povely.
5. ODLO ENÍ (10)
Povely 1ehni - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zep edu dozadu
" Z sta " - mírné p ilo eni dlan levé ruky p ed enich psa.
Psovod polo í na ur eném míst psa a dá mu povel " Z sta ". Na pokyn rozhod ího se psovod
vzdálí od psa 30 krok , oto í se sm rem ke psu a z stane klidn stát. U psa nesmí z stat vodítko
ani jiný p edm t. B hem tohoto cviku probíhá p ezkou eni dal ího psa v poslu nosti.
Opakování povelu znamená anulaci cviku. Pokud se pes vzdálí z místa o více ne 3 metna je cvik
také anulován. P i nep ízni po así ( silná rosa, silný dé , mráz apod. ) m e psovod - po
edchozí dohod s rozhod ím - odlo it psa na vlastní textilní podlo ku velikostí svého psa.
Rozhod í v ak zkontroluje nezávadnost podlo ky ( istota, zápach apod. ).

Na záv r vám chci pop át hodn
stí, úsp ch a trp livosti s va imi ply áky .
S dotazy a problémy se na m m ete kdykoliv obrátit. Tel.: 0723/ 110 873 nebo email:
HakimXin@atlas.cz. V rámci mo ností je mo ný i osobní kontakt.
S pozdravem

Jana Schybalová + Hakim Xin
http://Shar-pei.webpark.cz

: II ást ZOP (cviky skupinové a speciální) a bodové hodnocení

Veselé velikonoce p eje

výbor SHAR-PEI clubu

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
Expresní vystavení ty genera ního PP MKU

200,-K

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,

