Shar-Pei club

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

Eva Durasová
.p.143

tel.02/71770318
e-mail: predseda@sharpeiclub.cz
tel.0183/693158

349 56 Svoj ín

e-mail: poradce.chovu@sharpeiclub.cz

Hospodá :

Jitka Ulovcová
Hyacintová 2819/6
106 00 Praha 10

02/72652602
e-mail: j.ulovcova@sharpeiclub.cz

Tiskový referent
+ internet:

Radek Krejník
kovo nám.51
379 01 T ebo

len výboru :

Jana Schybalová
St elni ná 1973
182 00 Praha 8-Libe

Internet:
e-mail:

www.sharpeiclub.cz
info@sharpeiclub.cz

Internet CMKU:
e-mail:

www.cmku.cz
cmku@cmku.cz

e-mail: redakce@sharpeiclub.cz
0723/110873
e-mail: j.schybalova@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
Obsah: 1) co nového v klubu
2) zadáno pro poradce chovu
3) termíny výstav u nás pro rok 2002
4) výsledky z výstav
5) z dopis len
6) inzerce

eská spo itelna pob.Praha3

7) podmínky pro ud lení titulu Klubových ampion

Co nového v klubu
Vá ení p átelé,
bylo nám oznámeno, e dne 14.7.2001 oficiáln zahájil svoji innost Spolek chovatel a p átel
arpej , len Klubu málopo etných dogovitých plemen s tím, e spolek pro své leny zaji uje krycí
listy, pr kazy p vodu atd.
Podle písemného vyjád ení Ing.J.Findejse p edsedy KCHMDP a té i podle Dozor í rady
MKU tento spolek není za len n pod KCHMDP ani pod MKU. Proto není mo né, aby tento
spolek zaji oval pro své leny dokumentaci nále ející k produkci
at s pr kazem p vodu.
Dana Semotánová
Stále je jsou k prodeji knihy od Ing.Hany Petrusové Toto je arpej a kniha od Juliette
Cunliffeové arpej. Ob knihy jsou k mání bu na dobírku (310,-K + po tovné) nebo k prodeji na
Speciální výstav arpej po ádané Exotic klubem dne 18.11.2001 v restauraci U Konvalink
v Kladn .

Zadáno pro poradce chovu
Vá ení p átelé,
echny majitele chovných ps a fen bych cht la po ádat o zaslání dvou fotografií Va eho milá ka. Je to
z toho d vodu, e tvo ím katalog plemenník a chovných fen. Nevíte, jak si psa vyfotit? Tedy: Na první
fotografii by m l být pes z profilu celá postava a druhá fotka portrét hlavy z úhlu 45°. Pokud nejste
s fotoaparátem p íli kamarádi i se Vám neda í, dejte v t. Lze se dohodnout na n jaký termín nap .
které výstavy a já Vám psa vyfotím ve správném postoji digitálním fotoaparátem. Na poslední bonitaci jsme
poprvé takto fotografovali nové bonitované jedince, tak e ti ji s tím nebudou mít ádné starosti. Jen pro
názornost v rubrice Inzerce jsou dv fotografie psa, jak by asi m ly být. Obrázek psa v postoji by m l mít
je více hlavu z profilu, co se zde ani na n kolikátý pokus tak úpln nezda ilo, proto e se hodn vrt l a
l zrovna rozpustilou náladu.
Na bonitaci 23.9.2001 v Brn byli bonitováni a následn za azeni mezi chovné jedince:
ABBYE Ivy´s Gold Royal
fena
* 28.4.1996
o.: Alpha Ji-Nan at Bullit
m.:Jessica Antilo CS
AYLIN Crease Pei
fena
*31.3.2000
o.: Vendi Red Antilo Gold Pei
m.: C-Hita Pei Amana

lutá

BELLY Barai sen
o.: Bullit Pan-Han

fena
* 26.1.1999
m.: BÁ RAI Idaho

lutá

DEVIL Black Sei Sejida
o.: Bullit Pan-Han

pes
* 13.6.2000
m.: Cirra-Sei Sejida

erný

edb né termíny bonitací pro rok 2002:

lutá

MV Brno
MV eské Bud jovice
Klub.výstava
Spec.výstava
NV Brno

10.2.2002
28.4.2002
2.6.2002
10.8.2002
22.9.2002

Data potvrdíme nebo je

up esníme v p

tím ísle Zpravodaje po výborové sch zi.

Naplánujte si výstavy
Seznam termín výstav pro rok 2002 v R
Mezinárodní výstavy
Brno
eské Bud jovice
Litom ice
Praha
Brno
Mladá Boleslav
eské Bud jovice

9.-10.2.2002
27.-28.4.2002
25.-26.5.2002
8.- 9.6.2002
29.-30.6.2002
7.- 8.9.2002
12.-13.9.2002

Národní výstavy
Ostrava (bez zadávání CAC)
Mladá Boleslav
Brno

6.- 7.4.2002
27.-28.7.2002
21.-22.9.2002

Seznam leto ních výstav dle kalendá e MKU kluby sdru ujících plemeno Shar-pei
Speciální výstava
se koná pouze 1x ro
íslo klubu
4004

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

Název

Termín

Místo konání Kontakt

Speciální výstava
ps SHAR-PEI

18.11.2001

Kladno

1. uzáv rka SV

25.10.2001

Výstavy Slovensko
Ji po uzáv rce
MVP
3.-4.11. 2001

Nitra

2. uzáv rka SV

RNDr.Jaroslava Ovesná
Sme enská 737
272 04 Kladno 4
tel. 0312/639260
1.11.2001

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

Výsledky z výstav
Mezinárodní výstava - Brno 1.7.2001
Rozhod í: Ho ák Karel
Psi:
.mladých:
D
mezit ída:
V1,CAC,CACIB,BOB
.otev ená:
VD
ampion :
V1,CAC,res.CACIB
V2,res.CAC
FENY:
.mladých:
V1,CAJC
VD2
VD3
mezit ída:
V1,CAC
VD2
.otev ená:
V1,CAC,CACIB

Don Gerix
o:Armi Ti novská Perla
maj:Haklová R.

m:Christiana Graf Maroin

Nango Parbat ot Tagri Edcher
o:Alpha Seruice Merchandise
maj:Obermajerová V.

m:Chio Chio San

Artu z Podzáruby
o:Dynamite's Dallas D'Boyz
maj:Poláková D.

m:Aja Ti novská Perla

ICH. Dunkee Idaho
o:Ning-Liao Baji Cs
maj:Mar álková E.
ICH.Pan-Han Bullit
o:Alpha Ji-Nan at Bullit
maj:Mar álková E.

m:Bá Rai Idaho
m:Huashan Bullit

Ban-Li Qalt Pei
o:Tsihmao's Eng Cong Jiao m:Sun-Li Bullit Star
maj:Mar álková E.
Aylin Crease Pei
o:Vendi Red Antilo Gold Pei m:C-Hita Pei Amana
maj:Ulovcová J.
Riana Modrokv t
o:Tsihmao's Eng Cong Jiao
m:Corrie z Petrova Domu
maj:Schatralová L.
Aj a R ové
stí
o:Wej-Jang Baji
m:Ambre Pu Ang
maj:Kozlová J.
Arria Dahab z Gracie
o:Dynamite's Dallas D'Boyz m:Baischi Slavkov
maj: udáková H.
Iveta Graf Marion
o:Graf Marion Cs
maj:Schatralová L.

m:Andrea Marion Cs

Výsledky dodala:Jitka Ulovcová
chov.stan:CREASE PEI

Krajská výstava Pra ský pohár

Praha 11.8.2001

Posuzoval rozhod í Rudolf Prielo ný
Psi :
.mladých:
V1,VTM,Krajský vít z,
Primus junior, Vít z pemene
Devil Black Sei Sejida
Nejlep í mladý výstavy, 4.v po adí II. Skup. FCI
o: ICH.Pan-Han Bullit
chov.: Semotán J.
FENY:
.mladých:
V1,CAJC
Ban-Li Qalt Pei
o:Tsihmao's Eng Cong Jiao
maj:Mar álková E.
.otev ená:
V1, VTO
Yanka Tabat
o:Ning Lian Baji
maj:Morávková I.

m: Cirra Sei Sejida
maj: Semotánová D.

m:Sun-Li Bullit Star

m:Gewgaw Tabat

Výsledky dodala:Dana semotánová
Chovatelská stanice : SEJIDA

KLUBOVÁ VÝSTAVA Exotic Klub - KLADNO 18.8.2001
Posuzoval: MOJ

VL.PhDr.

Jak je ji zvykem, do lo na arpiky a úpln nakonec. Bohu el i na panu rozhod ím to bylo zna
znát. Dle
mého názoru a nebudu daleko od pravdy kdy napí u i názoru v iny zú astn ných,bylo posuzování a
následné vyhlá ení vít
dost jednostranné.Myslím, e vzhledem k únav p. rozhod ího do kali jsme se
pouze prvního po adí,jinak byli v ichni bez rozdílu ohodnoceni známkou "výborná".VD si vyslou il pouze
jeden mladý pes,který m l nep ehlédnutelnou vadu skusu.
Výstava byla natla ená v t locvi ,kde se tísnilo 6 kruh a asi 350 ps se svými pání ky.Myslím, e se to s
na í klub.výstavou v ni em nem e ani zdaleka srovnat.Tím myslím,jak místem,tak hlavn posuzováním a
také i cenami a zaji ním celé výstavy.
Zú astnila jsem se letos poprvé v ech t í klubových výstav a m u vám s istým sv domím íct, e na e
klub.výstava nemá konkurenci.
SHAR PEI- erný
.mladých-psi
BAMBU Second Grass
V CAJC
o:Tsihmao's Eng Cong Jiao
m:Batty Fan-Let
maj:J.Tý e
CONAN z Vlachova Dvora
VD
maj:Marxová V.
.otev .-psi

KENGEE-Lecieer Modrokv t

.dorostu-feny
YOREMA Modrokv t

.mladých-feny
ELKA Sharp Beauty
BRANDY ze Stromovky
.otev ená-feny
CLEOPATRA Bohemica Habibi
JESSIE Ráj
SHAR PEI - zlatý
T .mladých-psi
TSIHMAO'S Jan-Jan

ANTONÍN z Vyso anské zátoky
HONEY Dah-Let
.otev ená-psi
TSIHMAO'S Eng Cong Jiao
NORGEN Modrokv t
CIR Gerix
DAN Gerix
ERIK z Diveckých Plání
IASON Damian
.dorostu-feny
AMASTAS z Ebony Chan

.mladých-feny
ALMA Planet Hollywood's
CARMEN Omen
BRITANY ze Stromovky
Mezit ída-feny

V1,CAC
o:Gwai Los Bim-Bam
maj: krlíková
VN
o:Airelle Antilo Gold Pei
maj:R
ka
V1,CAJC
o:Dunkee Idaho
maj:Ko ovská J.
V
V1,CAC,kl.vít z,BOB
o:Gwailo's Bim-Bam
maj:Machá ková
V2,res.CAC

V1,CAJC, kl.vít z mladých
o:Tsihmao's Tang-Buen
maj:Machá ková
V
V

m:Polly Modrokv t

m:Polly Modrokv t

m:Agila Sharp-beauty
maj:Barbo íková J.

m:Adéla Moroc
maj:Du ková K.

m:Tsihmao's Two Vesta

maj:Ramos
maj:Bure

V1,CAC,kl.vít z
o:Tsihmao's Two Tecate
maj:Machá ková
V2,res.CAC
V
V
V
V
VN
o:Enki Alma-Tadema
maj:Bene
V1,CAJC,kl.vít z mladých
o:Tsihmao's Eng Cong Jiao
maj:Hrdina
V
V

m:Carol's Impossible Change
maj:ing.Gelbi ová
maj:Pícha
maj:Bauchnerová
maj:Cabálek
maj:Barto ová

m:Ebony z Dynastie Chan

m:Chadima Modrokv t
maj:Ku era
maj:Mgr.Strnadová

AMANDA Slovanský Dv r
QUERRIDA Modrokv t
:otev ená-feny
CHANTAL Beghard
BELY Barai Sen
AYLIN Crease Pei
HENRICA Modrokv t

V1,CAC
o:Aris Magická Perla
maj:Peterová
V2,res:CAC

m:Jolla z Ko áku
maj:Ko ovská

V1,CAC
o:Clark Beghard
maj:Pokorná
V2,res.CAC
V
V

m:Lakie Modrokv t
maj:Schrimpf
maj:Ulovcová
maj:Sp ná,Ko í

Výsledky dodala:Ulovcová Jitka
chov.st.Crease Pei

Mezinárodní výstava Mladá Boleslav 9.9.2001
Výstavu posuzoval Ing. Jaroslav Matyá ze Slovenska.
Jako ji adu let nazp t bylo po así aprílové, hodn mokro a v trno.
arpejové se posuzovali pod
íst kem, tak e na n nepr elo a dob e se p edvád li. Posuzování rozhod ího ze Slovensko si myslím bylo
spravedlivé a odborné.
Psi :
.dorost:
VN
.mladých:
V1,CAJC
V2
V3
V4
mezit ída:
V1,CAC, rez.CACIB
.otev ená:
V1,CAC,CACIB

VD
VD
ampion :

Celestýn V né Jaro
o:Nan Nian Baji
maj:Langová K.

m:Ap V né jaro

Tsihmao´s Jan - Jan
o: Tsihmao´s Tang Buan
m: Tsihmao´s Two Vesta
maj:Machá ková J.
Antonín z Vyso anské zátoky
Ban Han Qalt Pei
Alko Pu Androcur
Damián Mazd.Paster
o:Rebohm´s Fuchur
maj:Jirá ková V.

m:Barbora Mazd. Paster

Tsihmao´s Eng Cong Jiao
o: Tsihmao´s Two Tecate
m: Tsihmao´s Carol Imposible Changa
maj:Machá ková J.
Ares erný Aikos
Bredy Grudogs

V1,CAC

.veterán
V1,Nejlep í veterán
Feny :
.mladých:
V1,CAJC
V2
V3
V4
Odstopila
mezit ída:
V1,CAC
.otev ená:
V1,CAC, CACIB, BOB

V2, Rez.CAC, Rez. CACIB
V3
V4
VD

ICH. Dunkee Idaho
o:Ning-Liao Baji Cs
maj:Mar álková E.

m:Bá Rai Idaho

Rebohm´s Fuchur
o:Tsihmao´s Nanjing
maj:Machá ková J.

m:Rebohm´s Ai Mai

Brandy ze Stromovky
o:Ganjing Modrokv t
maj:Barbo íková J.
Amanda Dan - Scala
Ban-Li Qalt Pei
Riana Modrokv t
Amálka z Ebony Chan

m:Gard i z Ko áku

Aylin Crease Pei
o:Vendi Red Antilo Gold Pei
maj:Ulovcová J.

m:C-Hita Amana

Iveta Graf Marion
o: Graf Marion
maj:Vav ková L.

m: Andrea Marion

Gama Dah - Let
Cleopatra Bohemica Habibi
C-chan Shamanrock
Etoscha Alma - Tadema
Výsledky dodala:Dana Semotánová
Chovatelská stanice : SEJIDA

Národní výstava Brno 23. 9.2001
Výstavu posuzovala Mgr. Viera Staviarská ze Slovenska.
PSI: mezit ída barva erná
V1, CAC
.otev ená
V1, CAC
FENY:t .mladých barva erná:
V1,CAJC

Devil Black Sei Sejida
o: ICH.Pan-Han Bullit
maj: Semotánová D.

m: Cirra Sei Sejida

Hakim Xin Doubravecký vrch
o: Bullit Ondo
maj: Schybalová J.

m: Bullit Go

Brandy ze Stromovky
o:Ganjing Modrokv t
maj:Barbo íková J.

m:Gard i z Ko áku

.otev ená:
VD
PSI: mezit ída barva zlatá
D
.otev ená :
V1, CAC, NV

V2, Rez.CAC
V3

Iveta Graf Marion
o: Graf Marion
maj:Vav ková L.

m: Andrea Marion

Don Gerix
Vendi Red Antilo Gold Pei
o: Alpha Ji-Nan at Bullit
maj: Durasová E.

m: Queen Antilo

Boulie z Handlí ova dvora
Armi Ti novská perla

FENY:t .mladých barva zlatá:
V
VD
mezit ída :
V1,CAC
.otev ená :
V1,CAC,NV,BOB
Vít z skup. II. FCI
Na 4.míst z celkového po adí
V2, Rez.CAC
VD3
VD4

Rossita Modrokv t
Riana Modrokv t
Arria Dahab z Gracie
o: Dynamit´s Dallas D´Boys
maj: udáková H.

m: Baischi Slavkov

Aylin Crease Pei
o:Vendi Red Antilo Gold Pei
maj:Ulovcová J.

m:C-Hita Amana

Zirpe ed Antilo Gold Pei
Annie Dahab z Gracie
Abbye Ivy´s Gold Royal
Výsledky dodala:Dana semotánová
Chovatelská stanice : SEJIDA

Na následující fotografii je Národní vít zka, Vít zka plemene NV Brno 23.9.2001.

Aylin Crease Pei

o.: Vendi Antilo Goild Pei

m.: C-Hita Pei Amana

Krajská výstava 29.9.2001 Hagibor
Posuzovatel Ing. Jan Findejs.
ihlá eno celkem 9 arpej a jen 5 nastoupilo k posuzování, bohu el výstava na Hagiboru a je tomu tak i v
edcházejících letech velice málo obsazena.
Psi
.vít :
V1, Krajský vít z
Feny :
.mladých:
V1
V2
mezit ída :
V1

ICH. Dunkee Idaho
o:Ning-Liao Baji Cs
maj:Mar álková E.
Ban-Li Qalt Pei
o:Tsihmao´s Eng Cong Jiao
maj:Mar álková E.
Alma Planet Hollywod´s
Aylin Crease Pei
o:Vendi Red Antilo Gold Pei
maj:Ulovcová J.

m:Bá Rai Idaho

m:Sun-Li Bullit Star

m:C-Hita Amana

.vít :
V1, Krajský vít z
Vít z plemene

ICH. Sun-Li Bullit Star
o:Alpha Ji-Nan at Bullit
maj:Mar álková E.

m:Alpha Mango of Gotham

Výsledky dodala:Dana semotánová
Chovatelská stanice : SEJIDA

Z va ich dopis
V asopise Pes p ítel lov ka v .9/2001 jsem nalezla lánek od MVDr. Jana Nesvadby, který
posuzoval arpeje na klubové výstav ve Svoj ín a jeho pohled na toto plemeno v eské republice, kde se
rozepisuje a pochvaln pí e o arpejích, kte í byli vystavováni na výstav .
Dana Semotánová
edsedkyn klubu

Z Va ich dopis
KV TOVANÝ SHAR PEI
Cht la bych se s Vámi pod lit o zajímavou informaci,kterou mám z internetu.Mo ná u jste to také
etli,o tom kde se tu vzali,jak vypadaj a o jejich chovu v USA.
KDE SE TU VZALI ?
Podle amerických plemenných knih je v prvních 8-15 generacích arpej ,zde odchovaných,tato
variace barevnosti prokázána,jako skute ná ást plemene.Odchylka se poprvé objevila v ín a siln ovlivnila
genetický vývoj chovu v USA.
DOWN HOMES CHINA SOUEL bylo první
zapsané v USA,po otci DOWN HOMES
SWEETPEA,HKKA 73/3046,barva "kv tovaný",dovezený z Honkongu od "Matgo Law".A po matce
DOWN HOMES ANNE REVIVAL,barva"zlatá,nesoucí kv tované geny".
Tém ka dý arpej v USA,je potomkem"kv tovaných"p edk . N kolik "kv tovaných"linií vede a k velmi
starým a vlivným rodokmen m arpej z Orientu.Jeden ze známn ích je i TAITSUI. I mnoho významných
ampion USA má p edky z ad "kv tovaných":GK'S PATRICK of BRUCE LEE , GOLD'S BLACK
MAGIC a mnoho dal ích.
inu informací nám poskytly záznamy v Honkongské a Kowloouské Kennelov Asociaci,Japan
Kennel Club,Taipei,Taiwan a Australie.

JAK VYPADÁ KV TOVANÝ SHAR PEI ?
Postavou i povahou, vráskami i srstí je stejný jako ka dý arpej Li í se pouze vybarvením: Hlavu má
zbarvenou alespo ze 3/4 jednotnou barvou do tvaru obráceného V proti zadní ásti hlavy. T lo je nejmén z
50% bílé s nepravideln rozmíst nými skvrnami stejné barvy jako hlava."Kv tovaný shar pei"m e mít
barevný základ jako ka dý - erný, zlatý, mahagon, bé ový atd..
V roce 1978 se v USA pár nad enc rozhodlo chovat a propagovat "kv tované arpeje". Bohu el s
tím nesouhlasily chovatelské kluby a paradoxn i "Matgo Law".Ten prohlásil, e dle ínského standardu je
"kv tovaný" nep ijatelný a vy azen z chovu.
V sou asnosti je d di ný "kv tovaný" znak potla en. Proto v inou musí být oba rodi e nositeli
tohoto znaku, aby se ze spojení narodila "kv tovaná
átka"
"Kv tovaný rodový gen"p el z Orientu a je to zakládající prvek, jeho potomky je v ina dne ních
arpej . Proto se "kv tovaný arpej"od jednobarevného vlastn mimo zabarvení ni ím neli í.
Byla bych ráda, kdyby se ozvali lidé,kte í s tímto ojedin lým zbarvením mají n jaké zku enosti, anebo
aby jste se s námi pod lili o své názory na toto téma. Sama jsem etla inzeráty v asopisech, e prodají
ata arpeje netypického zbarvení.Kdy jsem se ale pídila dál,najednou jsem zjistila , e nejsou.
Toto je m j hrubý výtah ze zajímavého lánku,myslím e se to týká nás v ech.
Jitka Ulovcová,chov.stan.CREASE PEI

Vá ení p átelé,

V minulých dvou zpravodajích jsem vás seznámila s úplným zn ním zk. ZOP. V tomto a v p tím ísle
zpravodaje vám p iblí ím zkou ku ZPU 1.
OBSAH ZKOU KY ZPU-1
I. Základní ást. (Body)
l . P ivolání - volba ze dvou variant: (10 bod )
a) v klidu s p edsednutím p ed psovoda
b) za pohybu k noze psovoda (10 bod )
2. Ovladatelnost bez vodítka 10 bod )
3. Sedni - lehni - vsta ( u nohy, bez vodítka ) (10 bod )
4.
kání { v sed u nohy, bez vodítka ) (10 bod )
5. Aport volný ( p edm t psovoda ) (10 bod )
6. Skok vysoký ( jedním sm rem, bez vodítka, pes zárove s psovodem ) (10 bod )
7. Skok plhem { p eká ka typu A, jedním sm rem, bez vodítka, pes zárove s psovodem) (10 bod )
8. Odlo ení { vzdálenost 30 krok , psovod v úkrytu ) (10 bod )
9. Volitelný cvik : (20bod )
a) hlídání p edm tu psovoda
b) stopa . vlastní,100 m dlouhá, lx lomená v pravém úhlu, 2 p edm ty
CELKEM maz. po et bod za základní ást (100 bod )
min. po et bod za základní ást (70 bod )
KOMENTÁ K PROVÁD NÍ CVIKU ZKOU KY ZPU-1
PRO ZÁKLADNÍ ÁST
1. P IVOLÁNÍ (10 bod ) viz. popis u zk. ZOP
2. OVLADATELNOST BEZ VODÍTKA (10 bod )) via. popis u zk. ZOP
3. SEDNI - LEHNI - VSTA (10 bod )
Provádí se výhradn bez vodítka, jinak plsti popis cviku .4 u zk. ZOP, av ak posunkové povely musí být
provád ny p esn ,
4.
KÁNÍ (10 bod ) posunek- pravou rukou ohnutou v lokti 3x kmitnout vzty eným ukazovákem
sm rem ke psu.
Psovod stojí s neupoutaným psem sedícím u nohy. Na pokyn rozhod ího dá psovi povel " kej ", pes musí
na jediný povel nejmén 3x hlasit Za kat , Reakce na povel musí být okam itá ( do 3 sek. ),Zm na polohy
není p ípustná.
Pozdní reakce na povel, dlouhé prodlevy mezi jednotlivými knutími, nevýrazné kání i zm na polohy
jsou chybou, Pokud pes ani jedenkrát neza ká v sed , je cvik anulován.
5. APORT VOLNÝ (10 bod ) Povely : .. Aport " - ukázání pravou rukou do sm ny odhozeného sportu "
Pus " " K noze " - tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno
Jako aport lze pou ít jakýkoliv p edm t nebo hra ku ,nesmí to v ak být výstroj psa ani pamlsky( nap . kost,
edm ty z buvolí k e spod. ), Pes sedí p i odhazování p edm tu voln u nohy psovoda, nesmí být
idr ován. Aport se odhazuje na vzdálenost min. 10 krok . P edm t musí pes p inést t sn p ed psovoda,
pokud ho v ak nedonese na vzdálenost men í ne 3 kroky, není cvik spln n.
Neupoutaný pes sedí u nohy psovoda. Na pokyn rozhod ího psovod odhodí p edm t, na dal í pokyn vysílá
psa s povelem " Aport ". Pes musí rychle a p ímou cestou b et k p edm tu, pevn jej uchopit a stejn rychle
a p ímo se vrátit k psovodovi, kde s aportem p edsedne. Na pokyn rozhod ího dá psovod povel " Pus " a
edm t psovi odebere. Na dal í pokyn usm rni psa k noze.
6. SKOK VYSOKÝ (10 bod )
Povely : " Vp ed " - ukázáni pravou rukou k p eká ce " K noze " - tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno
Vý ka p eká ky :
100 cm - pro psi s kohoutkovou vý kou nad 50 cm
80 cm - pro psi s kohoutkovou vý kou 36 - 5O cm

5O cm - pro psi s kohoutkovou vý kou do 35 cm
eká ka se p ekonává pouze jedním sm rem.
Psovod stojí s neupoutaným psem p ed p eká kou. Na pokyn rozhod ího vy le psa s povelem " Vp ed " p es
eká ku a sám ho podél p eká ky následuje. Za p eká kou se na dal í pokyn rozhod ího psovod zastaví a
psa usm rní k noze. Pes by m l p eká ku p ekonat bez doteku, za p eká kou se sám za adí k noze psovoda a
po povelu " K naze " se posadí.
7. SKOK PLHEM (10 bod )
Povely : " Vp ed " . ukázání pravou rukou k p eká ce " K noze " - tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno.
Pou ívá se p eká ka typu A, vysoká 160 cm, nebo ikmá st na z parkuru AGILITY. P eká ka se p ekonává
pouze jedním sm rem.Provedení je stejné jako u cviku .6 . skok vysoký. Pes by v ak nem l na p eká ku a z
ní sko it jen dv ma skoky, ale m l by po ikmých st nách plhat.
8. ODLO ENÍ (10 bod ) viz. cvik . 5 zk. ZOP
Psovod v ak není v dohledu psa, ukryje se v p ipraveném úkrytu. Jako úkryt m e slou it i zást na pou ívaná
i obran .
9. VOLITELNÝ CVIK (20 bod ) a)
a)Hlídání:
Povel ; " Hlídej "
Psovod odlo í psa na ur ené místo a polo í p ed n j sv j p edm t ( nesmí to být výstroj psa ani jeho hra ka
i pamlsek }. Pes z stává u p edm tu volný, není upoután a má náhubek. Psovod odchází vedle od psa na
vzdálenost 20 metr . Pomocník { mohou být i dva ) nejprve prochází ve vzdálenosti asi 5 krok od psa ani
by bral p edm t. Pak se pokusí psu p edm t odebrat, pes musí pomocníkovi v kráde i p esv iv zabránit a
svým chováním ho odradit. Pomocník provede po zákroku je 2 a 3 kroky ve snaze bránícího psa od
edm tu odlákat. Pes se nesmí od hlídaného p edm tu zbyte
vzdalovat ani od n j utéct. Nesmí se v ak
ani nechat od n j, v zápalu hlídání, odlákat p íli daleko. Pes se musí po zákroku k p edm tu ihned vrátit a
dále jej hlídat a do p íchodu psovoda. Pomocník m e sv j pokus na pokyn rozhod ího i opakovat.
Zm na polohy v pr hu cviku není chybou.
b) Stopa
Povely : " Stopa " - ukázání rukou na zem, kde vede stopa " Hledej "
Stopa je vlastní, 100 metr dlouhá, lx lomená v pravém úhlu, jsou na ni polo eny 2 p edm ty
první na 1. úseku ( asi v jeho polovin } druhý stopu ukon uje
edm ty na stop mohou mít plochu max. 100cm ( 10cm x 10 cm ). Zp soby ozna ení p edm
zalehnutí, zasednutí, zastaveni, sportování nebo zvedání. Zp sob ozna ení p edm ty oznámí psovod
rozhod ímu p i hlá ení. Pokud pes ozna í p edm t, setrvá v poloze ozna ení a do p íchodu psovoda.
Psovod nesmí psa k ozna ení ovlivnit povelem. Pokud tak u iní, nebudou mu body za p edm t zadány.
Nalezený p edm t psovod ihned zvednutím nad hlavu uká e rozhod ímu.
Stopa nesmí být star í ne 15 min., limit pro její vypracování je 10 min. Psovod je na stop od psa vzdálen
min, 10m.
Pokud byste n kdo m l zájem zkusit se svým psem slo it zkou ku ZOP, tak se informujte na cvi ti ve svém
okolí a nebo m kontaktujte na tel.:0723 110873
Hodn

stí, úsp ch a trp livosti s va imi ply áky.

S pozdravem Jana Schybalová + Hakim Xin
: ZPU-1 Cviky skupinové a speciální + komentá k provád ní cviku zkou ky ZPU-1 pro cviky
skupinové a speciální

Inzerce

Nabídka ke krytí
Akela od Str ského dubu
* 16.8.1999
Ocen ní. Výborný, 2x CAJC, 2x CAC,
1x Res.CACIB, eský junior ampion
o.: Alpha Ji-Nan at Bullit
m.: Cavita Kacud
Mohutný sv tle lutý pes silné konstituce, má velkou,
výborn modelovanou hlavu, je p átelské povahy.
Kontakt: tel. 0723/044307 p.Vale

Klubový ampion a Klubový junior ampion
Titul Klubový ampion a Klubový junior ampion bude psu
po tu bod , které nasbírá b hem t í výstavních sezón.

fen ud len po získání pot ebného

Ka dý, kdo bude mít zájem tyto tituly získat, si musí sám sledovat bodové skóre a po dosa ení
pot ebných bod za le fotokopii výstavní p ílohy nebo pr kazu p vodu na adresu p edsedy klubu :

Dana Semotánová, Kon vova 144, 130 00 Praha 3
Pes

fena, kte í budou podmínky pro p iznání titulu spl ovat, obdr í diplom a pohár ( titul se zapisuje do PP
at, ale neoprav uje ke vstupu do t ídy ampion ).

Celkový po et pot ebných bod :

Klubový ampion
Klubový junior ampion

100 bod
40 bod

BODOVÁNÍ : Zapo ítávají se výsledky z mezinárodních, národních klubových a speciálních výstav.

Klub. a Spec.výstava :

Výborný 1
Výborný 2 4
CAJC, CAC, CACIB
Rez.CAC, Rez.CACIB
Klubový vít z, Klubový vít z mladých
Národní, Evropský, Sv tový vít z
BOB, BIG,BOG, BIS

Tak e je

5 bod
3 body
4 body
3 body
5 bod
10 bod

Ostatní :

4 body
2 body
4 body
3 body
4 body
10 bod

jednou:

Postup pro p iznání titulu : Fotokopie výstavní p ílohy nebo PP za lete na adresu p edsedkyn klubu.

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
a výstavní p ílohy nebo jejich duplikátu-na po kání

200,-K
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.)
Vystavení duplikátu PP
Kniha krytí a odchov

25,-K
300,-K
10,-K

Pr hledné desky na PP
dle aktuální nákupní ceny
Urgence chyb jících podklad pro vystavení PP
100,-K
Zapsání eského junior ampiona

200,-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
v Plzni, .j. 10934/00-P2 ze dne 1.3.2000.

pný závod Západní echy, editelství

