Shar-Pei club

4/2002
zpravodaj
edsedkyn klubu: Dana Semotánová tel.: 271 770 318
Kon vova 144

e-mail: predseda@sharpeiclub.cz

130 00 Praha 3

Poradce chovu:

Eva Durasová
.p.143
349 56 Svoj ín

Hospodá :

Jitka Ulovcová
tel.: 272 652 602
Hyacintová 2819/6 e-mail: j.ulovcova@sharpeiclub.cz
106 00 Praha 10

Tiskový referent
+ internet:

Radek Krejník
Jiráskova 444
379 01 T ebo

len výboru :

Internet:
e-mail:

Jana Schybalová
St elni ná 1973
182 00 Praha 8

tel.: 374 693 158
e-mail: poradce.chovu@sharpeiclub.cz

e-mail: redakce@sharpeiclub.cz
tel.:+420723/110873
e-mail: j.schybalova@sharpeiclub.cz

www.sharpeiclub.cz
info@sharpeiclub.cz

Internet CMKU: www.cmku.cz
e-mail:
cmku@cmku.cz
Poplatky pro rok 2003:
variabilní symbol

specifický symbol

lenský p ísp vek
300,-K
lenský p ísp vek nový len 400,-K
bonitace psa,feny
500,-K
krycí list
100,-K

112
111
777
888

Va e lenské íslo

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

444
444

300,-K
100,-K

íslo ú tu SHAR-PEI clubu
eská spo itelna pob.Praha 3

Obsah:

1) co nového v klubu

4132389/0800

2) zadáno pro p edsedu klubu
3) zadáno pro poradce chovu
4) zadáno pro hospodá e klubu
5) termíny výstav v R i v zahrani í pro rok 2003
6) výsledky z výstav
7) z dopisu len
8) podmínky pro ud lení titulu Klubového ampióna

Zadáno pro p edsedu klubu
Vá ení,

em kte í, byli s Va imi arpeji p i výstavní sezón v roce 2002 více i mén
úsp ní gratuluji a doufám, e letos budete op t vystavovat a sna it se propagovat
plemeno arpej, jak u nás v republice tak v zahrani í. P eji Vám v em hodn úsp ch
v leto ní výstavní sezón .
Dana Semotánová
edseda klubu a chov.st SEJIDA

lenské p ísp vky pro rok 2003
a zase zde máme nový výstavní rok pro na e nejmilej í chlupaté p átele a zase ty
lenské p ísp vky pro rok 2003.
lenský p ísp vek ( kopii o zaplacení ) a vypln nou Eviden ní kartu lena za lete na adresu
edsedkyn klubu.
Prosím o d sledné vypln ní eviden ní karty lena SPC a kopii o zaplacení na druhou
stranu p ilepit ( slo enkou nebo výpisem z banky )
kuji V em len m, e s námi vytrvají i v dal ích letech.

Uzáv rka 28.2.2003
Je jedna velmi d le itá v c, práci na webových stránkách Shar-Pei clubu, jsme
museli z d vodu pracovního zaneprázdn ní lena výboru klubu Radka Krejníka, zadat
jinému lov ku a tímto se stal pan Jan Tý e. M li jsme stí, e v na ich adách máme i
dal í leny, kte í se zabývají práci na internetových stránkách.
Panu Tý emu, za tuto dosavadní práci d kujeme, a doufáme e v ní bude
pokra ovat.

Co nového v klubu:
15 LET ARPEJ V R

Shar-pei club srde
zve v echny arpeje, jejich majitele, chovatele
a p átele na oslavu 15ého výro í tohoto plemene v eské republice.
Kdy?
Kde?

6. 8. ervna 2003
Svoj ín u St íbra oblíbený chatový tábor v nádherném
prost edí nedaleko eky M e.

Program: svod plemeník plemene shar-pei, sout e, diskuse, lenská
sch ze, táborák, Klubová výstava se zadáváním titulu CAC,
CAJC,Res.CAC,Klubový vít z
a Vít z plemene,
Je opravdu na se t it!
ihlá ky zasílá a p ijímá: Jana Schybalová (kontakt naleznete na vnit ní stran
Zpravodaje)
Ji nyní zaji ujeme sponzory této akce a proto bych vás ráda poprosila, pokud vy sami chcete
isp t sponzorským dárkem, i znáte n koho kdo by m l zájem, obratem m kontaktujte.
Protislu bou nabízíme reklamu b hem celého víkendu.

VÝRO NÍ LENSKÁ SCH ZE SVOJ ÍN 7.6. 2003
Hlavním programem budou VOLBY do výboru a dozor í rady Shar-pei clubu, které se dle
na ich stanov konají jednou za t i roky. V ím, e vám není lhostejný dal í vývoj a chod Shar-pei
clubu a e se sejdeme v hojném po tu. Pokud nebude p ítomna alespo 1/5 v ech len , budeme
nuceni svolat výro ní lenskou sch zi na jiný termín.
Bohu el by s tím byly spojeny dal í nemalé výdaje, nap .: po tovné, zaji ní a pronájem sálu,
cestovné apod. Pokud se nebudete moci z vá ných d vod zú astnit, za lete plnou moc ov enou
notá em n komu, kdo se voleb zú astní. Více informací vám samoz ejm poskytne kdokoli z výboru,
kontakty jsou uvedeny na vnit ní stran Zpravodaje.
Za výbor Shar-pei clubu
Jana Schybalová
30.11. 2002 se konala v tomto roce tvrtá výborová sch ze Shar-pei clubu.
SVOD PLEMENÍK

Se podle bonita ního ádu koná p i klubové výstav SPC.
1. Kontrolní svod plemeník je po ádán za ú elem posouzení celkové úrovn a sou asného stavu
plemeník a také proto, aby chovatelé získali pot ebný p ehled o chovných jedincích.
2. Chce-li majitel (chovatel) svého chovného psa vyu ívat v chovu, je tedy v zájmu, aby psa/fenu
edvedl letos p i Klubové výstav . i nedodr ení této zásady nemusí být dále plemeník v chovu
vyu íván.
3. Kontrolní svod bude v dy i Klubové výstav .
4. P i svodu se posuzuje celkový stav plemeníka, kontroluje se chrup a vyhodnocuje se jeho
dosavadní p sobení v chovu. Absolvování svodu se zapisuje do PP.

Kontrolní svod plemeník prob hne 7. ervna 2003 v chatovém tábo e ve Svoj ín u St íbra.
St íbra. Svodu se mohou zú astnit v ichni psi plemene SHAR-PEI, kte í úsp
absolvovali
bonitaci a byli tak za azeni do chovu. Ú ast na svodu je ZDARMA a je podmín na pouze zasláním
správn vypln né p ihlá ky spolu s fotokopií PP va eho chovného jedince. Ráda bych upozornila, e
horní v ková hranice pou ití psa pro chov není omezena!
Svody plemeník jsme se rozhodli po ádat zejména pro to, aby chovatelé a majitelé fen p ijeli a sami
si vybrali potencionálního krycího psa pro svoji fenu. Také bychom rádi dosáhli toho, aby si v ichni
íznivci na eho plemene ud lali sami celkový obrázek o kvalit chovných jedinc . Setkávám se se
arpeji r zných v kových kategorií a mohu íci, e jsem potkala fenu, které bylo est let a vypadala
tak na deset a naopak znám 12ti letého arpeje, který je ve skv lé kondici a v bec na sv j v k
nevypadá.
Tím chci íci, e je vhodné, aby se sami chovatelé podíleli na výb ru krycího psa, i kdy ne v dy je
vzhledem k p íbuznosti mo no nakrýt tím, který se zrovna líbí. K tomu je tu samoz ejm poradkyn
chovu, se kterou sv j typ zkonzultujete.
Za výbor Shar-pei clubu
Jana Schybalová
Literatura :
Stále je jsou k prodeji knihy od Ing.Hany Petrusové Toto je arpej pouze jen i kusy a kniha
od Juliette Cunliffeové arpej. Ob knihy jsou k dispozici na dobírku (310,-K + po tovné) nebo
k prodeji na Klubové výstav ve Svoj ín .
Zpravodaj :
Op t vám p ipomínám, e i vy se m ete zapojit do tvorby Zpravodaje svými p ísp vky, zprávami
í výsledky z výstav, dotazy na r zné problémy apod. P ísp vkem m e být nap . n kolika ádková
zpráva o tom, kde se vám na výstav líbilo i nelíbilo a pro , m ete vyjád it své pocity nebo názory
na cokoli, sd lit své zku enosti s veterinárním o et ením svého pejska nebo napsat své potí e
s výchovou i zdravím a krmením. Samoz ejm si rádi p teme i veselou historku z va eho sou ití
se ty nohým p ítelem.
lánky zasílejte na adresu: Jana Schybalová, St elni ná 1973, Praha 8, PS 182 00 nebo email:
j.schybalova@sharpeiclub.cz
Uzáv rka Zpravodaje 1/2003 15.3.2002

Zadáno pro poradce chovu
Upozorn ní pro v echny majitele arpej ! Prohlédn te si pr kazy p vodu svých ps . PP je platný se
emi podpisy. 1. podpis vedoucí plemenné knihy
2. podpis chovatele majitele chov. stanice, kde jste s nejv í pravd podobností
psa kupovali
3. Vá podpis na zadní stran , kde musíte i vyplnit Va i plnou adresu v .PS , aby
se nap . p i p eregistraci i ztrát PP mohl doklad vrátit k vám.

Chci produkovat

ata s pr kazem p vodu a mám: FENU

Aby se Vase fena mohla stát chovnou a produkovat
ata s pr kazem p vodu, musí podle
bonita ního ádu splnit ur ité podmínky pro za azení do chovu. Ve Zpravodaji na eho klubu, v
odborných asopisech (Pes p ítel lov ka, Sv t ps ) si majitel vyhledá termíny výstav národních,

mezinárodních, klubových a speciálních v R pop ípad v zahrani í, za ádá si na uvedenou
kontaktní adresu o zaslání propozic a p ihlá ky. Ale pozor, nezapomínejte, e uzáv rka p ihlá ek
bývá zpravidla dva m síce p ed termínem výstavy, tak e je nutné tyto akce plánovat v dy v as!
Pes i fena (
ata) se mohou zú ast ovat výstav od stá í est m síc . Podle v ku p ihlásí majitel
fenu do p íslu né t ídy (kategorie). Musí absolvovat minimáln t i výstavy vý e uvedeného typu a
obdr et ocen ní minimáln 2x VÝBORNÁ a 1x VELMI DOBRÁ. Poté a po dovr ení min.15 m síc
stá í majitel feny napí e ádost o provedení bonitace. Formulá je mo no stáhnout z
internetu z klubových stránek www.sharpeiclub.cz , nebo jej získat z ti teného zpravodaje, pop ípad
po ádat o zaslání poradce chovu (dále jen PCH). Vybere si vyhovující datum (aktuální termíny a
místa konání jsou uvedeny ve Zpravodaji) a vypln ny tiskopis za le PCH. Ve stanovený termín se
pak dostaví na ur ené místo. Bonitaci provádí PCH, rozhod í a len výboru. Je-li PCH zárove i
rozhod ím,
jsou
v
bonita ní
komisi
dva
dal í
lenové
výboru.
Komise
musí být t lenná. Na bonitaci je zapot ebí mít s sebou originál pr kazu p vodu, o kovací pr kaz s
platným o kováním, p ílohu PP se zapsanými výsledky výstav (lze nahradit posudky z výstav), psa a
peníze na poplatek, který iní 500,-K . Bonitace se provádí 1x za ivot psa (feny). Ud lení chovnosti
platí do ivotn , pokud se neproká e, e fena je nositelkou vá né genetické vady, kterou p edává
svým potomk m. Posuzování na bonitaci probíhá velmi podobn jako na výstav , pouze posudek se
pí e mnohem podrobn ji. Pokud má fena v termínu bonitace n jaký handicap nap . velké línání,
erstvá tr ná rána po úraze apod., není toto d vodem neud lení chovnosti, pokud jedinec spl uje
standard. Jsou to vady p echodné, které nemají vliv na celkovou kvalitu feny. Na rozdíl od bonitace
se na výstav posuzuje momentální stav psa (feny) tedy v tento okam ik. Pokud zví e na výstav
líná, kulhá i mu n jaký dobrák p ed výstavou natrhl nap . ve front u p ejímky ko ich, je toto
posuzováno negativn v dy k tí i posuzovaného jedince. Ov em tyto p echodné zdravotní jevy i
vady na kráse nemají vliv na potomstvo feny, proto p i bonitaci nevadí. Z bonitace se vylu ují
jedinci s viditelnými operativními zákroky zakrývajícími i odstra ujícími exteriérové vady. Je t eba,
aby si ka dý, kdo se chce na bonitaci p ihlásit, pozorn
etl bonita ní ád a standard plemene.
Po úsp né bonitaci je vhodné i nadále p edvád t fenu na výstavách, kde v p ípad
mimo ádných kvalit m e získat významné národní a mezinárodní tituly a navíc ji má mo nost vid t
iroká ve ejnost potencionální zájemci o
átka. Získaná ocen ní z výstav je pak pot eba p i
ihla ování ka dého vrhu prost ednictvím poradce chovu v kopii p ikládat k p ihlá ce, aby
átka
la v dy v rodokmenu zapsány v echna nejaktuáln í ocen ní matky (po ídíme kopie získaných
karti ek CAC, CACIB, BOB i kopii certifikátu o ud lení ampionátu a p ilo íme k p ihlá ce
k vrhu).
Pokud se rozhodneme fenu nakrýt, po ádáme PCH písemn o zaslání krycího listu minimáln
2 týdny p ed p edpokládaným háráním feny. Je jen na Vás, zda si krycího psa vyberete sami i
po ádáte PCH o radu. P ípadn m ete Vámi vybraného psa s PCH zkonzultovat. PCH má
k dispozici kopie PP v ech chovných ps registrovaných v na em klubu. Pokud se rozhodnete krýt
psem z jiného klubu, vy ádejte si, prosím, p edem od jeho majitele kopii PP psa a za lete ji PCH se
ádostí o vystavení krycího listu. U nás bohu el nemáme jednotný systém zapisování
at a
registraci chovných jedinc ,
ata jsou zapisována pod dv ma plemennými knihami a není v na í
moci dosáhnout pro lep í p ehled sjednocení.
Jakmile tedy Va e fena za ne hárat, máte ji krycí list doma a jste v kontaktu s majitelem
krycího psa, mohu doporu it nejvhodn í den ke krytí 14.-15. den po za átku hárání. Toto je sice
zna
individuální, ov em tyto dva dny se v pr
ru u arpej jeví jako nejideáln í. Pokud budete
pot ebovat p i krytí radu, obra te se bez obav na poradce chovu. Po krytí za lete vypln ný krycí list
(ozna enou ást) na adresu PCH. B ezost u feny trvá zpravidla 57 63 dn . Po narození
at
vyplníte druhou polovinu krycího listu údaje o po tu narozených
at a pohlaví a op t ode lete
PCH. Na základ tohoto hlá ení obdr íte formulá
ihlá ka k vrhu a ádanka o vystavení
tetovacích ísel . Ob vyplníte a do 4 týdn v ku
at za lete PCH. Pokyny k vypl ování obdr íte
spolu s formulá i. B hem 7-10 dn obdr íte po tou potvrzenou ádanku s p id lenými tetovacími
ísly.
ata tetuje veteriná , který té na ádanku úkon potvrdí.
ata se tetují nejd íve 42. den
po narození. Zárove je mo no je i tento den nao kovat. Po otetování po lete op t potvrzenou

ádanku PCH a ji jen o ekáváte pr kazy p vodu. Vystavení PP je zpoplatn no, p ijdou Vám na
dobírku na adresu uvedenou na p ihlá ce k vrhu. Ceník najdete zpravidla na poslední stran ka dého
zpravodaje. Pr kazy p vodu musí chovatel na p íslu né ádce podepsat!!!!! a zaslat majitel m
átek. B
chovatel zahrnuje cenu PP do ceny
te, tak e noví majitelé
átek obdr í PP
zdarma. Mohu li doporu it, sepisujte p i prodeji
átka ádnou smlouvu s novým majitelem,
která obsahuje v echny nále itosti. Pokud si s tímto nevíte rady, ráda Vám za lu na po ádání zn ní
smlouvy, které b
pou ívám.
Poslední a nemén d le itá v c pro za ínající chovatele je z ízení chovatelské stanice. Pokud
ji nemáte, napi te ádost o zaslání formulá e ke z ízení chovatelské stanice na adresu:
MKU, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7. Ve keré pokyny k vypln ní obdr íte s formulá em. Pokud
si nebudete v t rady, obra te se na kteréhokoli lena výboru, rádi Vám poradíme a pom eme. O
ízení je mo né za ádat a po bonitaci první feny. Proces trvá p ibli
dva m síce.
Eva Durasová
poradce chovu

Zadáno pro hospodá e klubu:
Vá ení p átelé,mám k Vám v em velkou prosbu. Pokud budete cokoli platit, at´slo enkou
nebo p es ú et, nezapomínejte psát VARIABILNÍ SYMBOL.Já jako hospodá klubu nedostávám
slo enky, ale pouze výpis z ú tu, a pokud tam není variab.symbol nemám mo nost zjistit ú el platby.
Variab.symboly máte ozna ené v ka dém zpravodaji, na vnit ní stran desek. Je
p ibyl nový
var.sym. 333 pro Klubovou výstavu, po ádanou v ervnu 2003 ve Svoj ín u St íbra. Samoz ejm
poplatek za ubytování a stravu v chatovém tábo e m ete uhradit spolu s poplatkem za Klubovou
výstavu. Tzn., e var. symbol je té 333.
Pokud jste leny Shar-pei clubu, uve te jako SPECIFICKÝ SYMBOL své lenské íslo, máme
tak mo nost kontroly, e Va e platba opravdu do la!!!
lenské íslo v ina z vás obdr ela, od p edsedkyn klubu, ve Svoj ín . Je to íslo vyra ené na
st íbrném oválku,který je jako p ív ek na klí e. Pokud n kdo z Vás je sv j p ív ek nemá nebo
neví své len. íslo, kontaktujte p edsedkyni klubu paní Semotánovou.
Za projevenou ochotu a porozum ní Vám v em moc d kuji a p eji vám mnoho lásky a radosti
s Va imi ply áky.
Jitka Ulovcová hospodá Shar-pei clubu

Klubový ampión :
Podmínky pro ud lení klubového ampióna splnili :
CCHAN Shamanrock
Nango Parbat ot Tagri Edcher

fena/ barva zlatá
pes / barva lutá

maj. Bartáková
maj.Obermajerová

Diplom a pohár bude p edám p i Klubové výstav dne 8.6.2003 ve Svoj ín .

Naplánujte si výstavy
Termíny výstav v R i v zahrani í pro rok 2003
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY PS V R 2003

8.-9.2.

26.-27.4.

Sekretariát MVP
p.o.box 87
638 00 Brno
tel.+fax: 548 522 129, 543 233 379
http://www.vystavypsu.cz

Brno

B kynologický klub
Po t. box 238, Klostermannova 7
370 04 . Bud jovice
tel./fax: 387 330 454, tel.: 387 203 926
email : vystava.psu-cb@seznam.cz

eské Bud jovice

24.-25.5. Litom ice

MVP
Nord Bohemia Canis
p.o.box 178
412 01 Litom ice
tel.+fax:416 734 059, tel.: 416 731 038

14.-15.6. Praha

KS - Sekretariát výstavy
U Pergamenky 3
170 00 Praha 7
tel.+fax: 266 722 235

28.-29.6.

6.-7.9.

11.-12.1
0.

Brno
St edovýchodoevropská

MVP Intercanis
eti kova 5
602 00 Brno
tel.: 543 211 558, fax: 543 212 026
http://www.intercanis.cz
e-mail: INTERCANIS@intercanis.cz

Mladá Boleslav

Interdog Bohemia
MVP - Sekretariát
Lu ní 286
293 01 Mladá Boleslav
tel.: 326 327 220

eské Bud jovice

B kynologický klub
Po t. box 238, Klostermannova 7
370 04 . Bud jovice
tel./fax: 387 330 454, tel.: 387 203 926
email : vystava.psu-cb@seznam.cz

NÁRODNÍ VÝSTAVY PS V R 2003

15.-16.3.

26.-27.7.

20.-21.9.

Ostrava

NVP
p.o.box 130
709 00 Ostrava/Mar.Hory
tel.+fax: 596 516 891

Mladá Boleslav

NVP - Sekretariát
Lu ní 286
293 01 Mladá Boleslav
tel.+fax: 326 327 220

Brno

NVP
eti kova 5
602 00 Brno
http://www.intercanis.cz
e-mail: INTERCANIS@intercanis.cz

OBLASTNÍ VÝSTAVY MKJ 2003

4.5. Lysá nad Labem

MKJ
Jungmannova 25
115 25 Praha 1
tel.: 224 948 470, 72

10.5
.

Výstava ps , výstavní výbor
Komenského 1190
591 01
ár n/Sázavou
tel.: 566 625 575

ár nad Sázavou

7.6. Rokycany

Výstava ps , výstavní výbor
Ruská 16
307 05 Plze -sever
tel.: 377 247 823

21.6
Praha 4 - Kunratice
.

Výstava ps , výstavní výbor
Papírníkova 618
142 00 Praha 4
tel.: 603 911 317, 261 710 894

30.8 Uherské Hradi
.
Buchlovice

Výstava ps , výstavní výbor
Palackého nám. 293
686 11 Uherské Hradi
tel.: 572 552 676

-

OBLASTNÍ A KRAJSKÉ VÝSTAVY SPOLE ENSKÝCH PLEMEN KJ R 2003

8.3. OV eské Bud jovice

Kynologické sdru ení
Ji í Tancer
Za Tratí 10
370 08 eské Bud jovice
tel.: 605 173 869
www.cvicak.zde.cz

19.4
KV Mladá Boleslav
.

KS Interdog Bohemia
Lu ní 286
293 01 Mladá Boleslav
tel.: 326 327 220

3.5. KV Lysá nad Labem

Spolek p átel ps
Antonín Mudra
251 01 Sv tice 154
tel.: 323 602 179

4.5.

KV Rokycany

KO, Anna echová
U Hv zdárny 968/II
tel.: 371 723 429
e-mail: cechovaa@quick.cz
http://web.quick.cz/koro/

10.5. OV Kozmice

KO kynologická
Petr ehánek
Nádra ní 9
747 11 Kozmice
tel.: 595 032 121

10.5. KV Praha

KO Kampa
Jaroslav Marek
Malostranské náb . 3
118 00 Praha 1

11.5. KV Boskovice

Lada Bertrandová
Zást izlova 9
680 01 Boskovice
tel.: 516 455 166

17.5. KV Zlín

KO kyn.
Dana migurová
Pod Vr kem 2324
760 01 Zlín
tel.: 577 214 930

18.5. KV Hradec Králové

Ji í tolba, ZO kyn.
Nezvalova 864
500 03 Hradec Králové
tel/fax: 495 512 029

8.6.

KO kynologická
Ji í Diblík
Prokopa Velikého 715
566 01 Vysoké Mýto
tel.: 465 421 417

KV Vysoké Mýto

Táborský kynol. spolek
Dana Kupková
391 76 Slapy u Tábora 45
tel.: 381 278 276

21.6. OV Tábor

9.8.

KV Praha
sady

13.9. KV Liberec

Riegrovy

KO Kampa
Jaroslav Marek
Malostranské náb . 3
118 00 Praha 1
KCH ps Liberec
Karel Tauchman
SA 478
464 01 Frýdlant v
tel.: 482 313 209

echách

OBLASTNÍ A KRAJSKÉ VÝSTAVY SPOLE ENSKÝCH PLEMEN SKK
2003 bez zadávání CAC
1.5.

OV atec

23.8. KV Kladno

MUDr. T.Koudelka
Nám. 5.kv tna 1183
438 01 atec
RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.
Sme enská 737
272 04 Kladno 4
tel.: 312 639 260

13.9
.

i KV v Liberci

KCH ps Liberec
Karel Tauchman
SA 478
464 01 Frýdlant v
tel.: 482 313 209

echách

au- au
Papillon
Shar-pei
erný terier - KLV
1044 Pudl klub
4004 Exotic klub
4011 Klub p átel erného ruského teriera
1.5. p i OV v atci

3.5.

MUDr. T.Koudelka
Nám. 5.kv tna 1183
438 01 atec

Spolek p átel ps
Antonín Mudra
p i KV v Lysé n/L.
251 01 Sv tice 154
tel.: 323 602 179

10.5
i OV v
.
Kozmicích

KO kynologická
Petr ehánek
Nádra ní 9
747 11 Kozmice
tel.: 595 032 121

30.8
Brno
.

ing. I. Bartek
at any

KLUBOVÉ VÝSTAVY 2003
Svoj ín
8.6. SHAR-PEI
CLUB

Jana Schybalová
St elni ná 1973 j.schybalova@sharpeiclub.cz
182 00 Praha 8
tel.723 110 873
Mgr.Bo ena Ovesná

Kladno p i KV
23.8. KMDPP

Sme enská 737
272 04 Kladno 4
tel. 312 269260

16.11
Kladno
EXOTIC KLUB
.

Sme enská 737
272 04 Kladno 4
tel. 312 269260

Mgr.Bo ena Ovesná

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA 2003
8.6.

Vysoké Mýto
KMDPP

KO kynologická
Ji í Diblík
Prokopa Velikého 715
566 01 Vysoké Mýto
tel.: 465 421 417

Tento termín, ale zasahuje do Klubové výstavy na eho klubu a proto bylo podáno
odvolání k DR MKU a výstavní komise pro zm nu v konání SV na jiný termín. Budete
samoz ejm informování o jakéko-li zm .

Sv tová výstava
WELTHUDEAUSSTELLUNG Dortmund 2003
se koná 29.5.-1.6.2003. Plemeno shar-pei se posuzuje v sobotu 31.5.2003. Rozhod ími jsou pro psy
Elke Pepper a pro feny Doris Karch-Kohler, ob z N mecka.
Kontaktní adresa:
VDH
Postfach 104154
D-44041 Dortmund
tel. 0049 231 565 00-0
fax 0049 231 592 440
e-mail: info@welthundeausstellung.de
Evropská výstava
EURODOGSHOW Bratislava se koná 3.- 5.10.2003
Plemeno shar-pei je v ned li 5.10.2003 a posuzuje ho rakouský rozhod í Bierwolf Hans.
Kontaktní adresa: Europska výstava psov
Slovenská kynologická jednota
tefánikova 12
811 05 Bratislava
Slovakia
Tel: + 421 2 52626121 - 2 , + 421 2 52495090
Fax: + 421 2 52626123
E-mail: eurodog@eurodog.sk
www.eurodogshow2003.com
1.uzáv rka : 30.4.2003 2.uzáv rka : 31.7.2003

Výsledky z výstav
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA : Nitra 3.11.2002
Rozhod í: Awashima Izumi, Japonsko
PES: t .dorostu
Jade East Mission Red K Three
Oriental Jade Capo Di Tuti Capi

VN
VN

maj: Kisiewski,Kaszuba PL
maj: Engelshoven HOL.

PES: t . mladých
Wymander s S Tarway

V1,CAJC

maj:Haberning RAK.

PES: mezit ída
Bambu Second Grass
Cchang Lung Qalt Pei
Amos ierny drak

V1,CAC
V2,res.CAC
V3

maj: Tý e J.
maj: Mar álková E.
maj:Ka ak SK

PES: t .otev ená
Albert Galaxia
Arun Tabat
Devil Black Sei Sejida

V1,CAC
VD
V2,res.CAC

maj:Chromík SK
maj: Obermajerová V.
maj: Semotánová D.

PES: t

ampión

Alarme Red Antilo Gold Pei
Jade East Mission to Mars
Nango Parbat ot Tagri Edcher

V2,res.CAC,res.CACIB
maj: Brunner .
V1,CAC,CACIB,BOB
maj:Anders,Nijholt HOL.
V3
maj.Obermajerová V.

FENY: t .mladých
Masa Magic Sonet

V1,CAJC

maj:Kisiewski PL

FENY: mezit ída
Red Curly Sue Fuzzface

V1,CAC

maj: Kaszuba PL

FENY: t .otev ená
Gorka Nusika
Aylin Crease Pei
Alixe Tabat

V1,CAC
V2,res.CAC
VD3

FENY: t ampión
Jade East Good Morning Sunschine V2,res.CAC,res.CACIB
Yucca Antilo Gold Pei
V1,CAC,CACIB
Cchan Shamanrock
V3
Výsledky dodala: Jitka Ulovcová,chov.st.CREASE PEI
EURODOG SHOW Pa

maj:Bagol SK
maj: Ulovcová J.
maj: Obermajerová V.
maj: Nijholt HOL.
maj: Hofreiter V.
maj: Bartáková J

11.11.2002

Rozhod í: Christiane Lafay F
PSI: t .mladých
Cchang Lung Qalt Pei

V4

maj: Mar álková E.

PSI: t .otev ená
Bambu Second Grass

VD

maj:Tý e J.

PSI: t ampión
Alarm Red Antilo Gold Pei

D

maj: Brunner .

FENY: t .otev ená
Aylin Crease Pei
Gabrielle Antilo Gold Pei
Finesse Antilo Gold Pei

V
VD
VD

maj: Ulovcová J.
maj: Durasová E.
maj: Vilimková K.

Výsledky dodala: J. Ulovcová,chov.st.CREASE PEI
Mezinárodní výstava : WELS 8.12.2002
Na výstavu bylo p ihlá eno celkem 12 arpej , z toho byli pouze 3 z
eska, ale o to byli úsp
í.
Jak je ji v Rakousku zvykem, BOB získal op t celkem hezký pes
Golding Love Me Tender, bohu el se sobolí barvou, maj:
Buhovace/Lehner.
Rozhod í: Marto Steinbacher A

Psi:t .otev ená
Bambu Second Grass V1,CACA,res.CACIB
maj: Tý e Jan
Feny:t .mladých
Halina Antilo Gold Pei V2
maj: Kojanová Romana
Feny:t .otev ená
Aylin Crease Pei V1,CACA,res.CACIB
maj:Ulovcová Jitka
Leto ní rok jsem se s na í Aylinkou zú astnila n kolika zahrani ních výstav, v etn Sv tové výstavy
v Amsterodamu a Evropské výstavy v Pa i. S klidným sv domím vám mohu íci, e tí arpejové
se nemají za co styd t a jsou tvrdou konkurencí v em ostatním. Jejich výstavní ohodnocení jsou v dy
výborná a p edvedení se v kruhu pat í k t m nejlep ím. Myslím si, e v em, kte í takto propagují ná
chov v zahrani í, pat í velký dík. V em, kte í váhají nebo jsou zklamáni z prvního neúsp chu, bych
cht la jen íci, nevzdávejte to! Mo ná máte pocit, e ne v dy se posuzuje spravedliv , bohu el ob as
je to i pravda, ale doka te v em e ten Vá ply ák je nejkrásn í a e ON NA TO MÁ. Nového
roce v em p eji jen to nejlep í,hlavn zdraví,lásku a mnoho tastných dní s va imi milými ply áky.
Výsledky dodala: Jitka Ulovcová a její ply andy:
C-Hita Pei Amana a Aylin Crease Pei
Chov.stanice:CREASE PEI

Z dopis

len

Vá ení p átelé,
Ka dý rok vstupují do Shar-pei clubu nový lenové, kte í nemají s chovem ps a výstavami
ádné zku enosti, ale nejen t m jsou ur eny následující ádky pod názvem:
Chci se se svým psem zú astnit první výstavy .
1) ve Zpravodaji, p ípadn v kynologických asopisech nebo na internetových stránkách, si
tete kdy a kde se výstava koná. S dostate ným p edstihem (asi 2 m síce) napí ete i
zavoláte na uvedený kontakt s tím, e chcete zaslat p ihlá ku s propozicemi a slo enkou.
2) po obdr ení p ihlá ky s propozicemi si v e pe liv p tete a vyplníte p ihlá ku p esn podle PP
va eho psa i feny. Pokud si s n jakou kolonkou nebudete v t rady, zkontaktujte n koho ze
len výboru, rádi vám pomohou.
3) K p ihlá ce p ilo te fotokopii PP (pr kazu p vodu) va eho psa a za lete ji na adresu uvedenou
v propozicích. V inou má ka dá výstava 2 uzáv rky. Pokud budete rychlý stihnete tu první a
zaplatíte o n co mén . !!!POZOR!!! Nezapome te p ihlá ku podepsat, napsat datum a nalepit
fotokopii dokladu o zaplacení (úst ek slo enky).
4) Asi 10 dní p ed konáním výstavy vám p ijde po tou dom vstupní list potvrzení o p ijetí psa
na výstavu s datem, asem a místem konání výstavy. Ve v in p ípadech platí jako vstupenka
na výstavu pro 1 osobu.
5) O kovací pr kaz - vá pes musí mít potvrzenou vakcinaci proti vzteklin starou ne mén ne
síc a ne star í ne 1 rok p ed datem výstavy. Sou asn musí být psi v imunit proti
parvoviróze a psinkovému komplexu. Dále musíte nejd íve 3 dny p ed výstavou nav tívit
veterinárního léka e, který va eho psa prohlédne zda je zdráv a bez klinických p íznak
onemocn ní. V e potvrdí razítkem a podpisem na p íslu né stránce o kovacího pr kazu.
6) Co v e si vzít sebou na výstavu:
a) svého psa i fenu J
b) rodokmen psa (u star ích PP i p ílohu)

c) o kovací pr kaz viz. bod 5)
d) vstupní list viz. bod 4)
e) výstavní propozice dostali jste je spolu s p ihlá kou na výstavu. Jsou v nich uvedeny ve keré
informace, se kterými se musíte seznámit je p ed vypln ním a odesláním samotné p ihlá ky.
Nikdy je p ed výstavou nezahazujte, proto e obsahují i asový program výstavy.
f) Výstroj psa pro arpeje je vhodný obojek a krat í (cca 1m) jednoduché vodítko nebo
vystavovací, které je spí e ur eno t m zku en ím. Zcela nevhodný je postroj a flexi vodítko!
g) Misku na vodu a pamlsky
h) Deku i pelí ek ekání je n kdy velmi dlouhé a je t eba mít kde se pohodln usadit.
i) Pro sebe sva inu a peníze na kávu i na nákup n jaké drobnosti pro va eho mazlí ka.
j) Pohodlné boty a pevné nervy.
7) Ráno p ed výstavou psa rad ji nekrmte, v e by sná el h e, uv domte si e v ude bude
mnoho ps a lidí na které v ina ps není zvyklá. Cestu dopravním prost edkem ur it také
rad ji absolvuje bez plného aludku.
8) Dle ji zmi ovaných propozic se dostavíte v uvedený as k ejímce ps , která se provádí u
vstupu do výstavního areálu. U p ejímky ps je v dy p ítomen po adatel, kterému p edlo íte
vstupní list a veteriná , který zkontroluje o kovací pr kaz, p ípadn zdravotní stav va eho psa.
Od po adatel dostanete (p ímo u p ejímky, v prostorách výstavního areálu nebo ve výstavním
kruhu) výstavní katalog, desky s diplomem a prázdným posudkovým listem, katalogové íslo a
v lep ím p ípad i ta ku se vzorky krmiv a propaga ními materiály.
9) Viditeln se ozna íte p id leným katalogovým íslem, nejlépe na své levé stran .
10) Podle pokyn v katalogu se dostavíte ke kruhu, který je ur en pro posuzování plemene
arpej a vy káte a vedoucí kruhu vyvolá t ídu s va ím katalogovým íslem.
!!!POZOR!!! N kdy bývá u kruh velmi ru no a je patn sly et ka dé slovo, proto
bedliv sledujte katalogová ísla p ed vámi, aby se nestalo e ani po opakovaném
vyvolávání va eho ísla se nedostavíte do kruhu. Vedoucí kruhu není povinen na vás
ekat.
P i vstupu do kruhu odevzdáte u stolku desky s diplomem, posudkovým listem a
PP va eho psa.
11) P edvedení psa byste m li mít natrénováno ji z domu. Výstava je vlastn p ehlídkou krásy.
íprava psa na výstavu spo ívá p edev ím v nácviku jeho p edvád ní: pes se ve vymezeném
kruhu musí pohybovat p irozen a uvoln
na oby ejném nebo p edvád cím vodítku. Musí
nechat na sebe sahat, prohlédnout si zuby, varlata, kvalitu srsti apod., Klidn a p irozen by m l
um t stát ve výstavním postoji. Vá ným nedostatkem a znevýhodn ním pro psa je, kdy p i
edvád ní táhne na vodítku do stran nebo vytrvale ká, p i prohlídce je agresivní nebo bázlivý,
napadá psy p ítomné v kruhu event. rozhod ího nebo svého majitele. V e to m e být d vodem
ke sní ení zadané známky i u jedince jinak pi kové kvality. Odmítne-li si pes nechat prohlédnout
zuby, m e být vylou en a neposouzen.
12) Jaké tituly se zadávají a o jaké vít ze se sout í, je uvedeno ve výstavním katalogu.
Pokud si nebudete s n ím v t rady , zeptejte se u stolku rozhod ího, p ípadn n koho
ve va em okolí, kdo u má n jaké zku enosti.
se dozvíte jak se psy posuzují a zejména jak p ipravit va eho psa na výstavu.
Na záv r bych vám cht la pop át veselé Vánoce, hodn
stí, zdraví, úsp ch v novém roce a
v neposlední ad mnoho skv lých zá itk s va imi nejv rn ími p áteli ty nohými ply áky .
Je mi tady Kim ká do klávesnice, e p eje v em pejsk m a fenkám, aby jim i p tí rok
pání kové odpustili n jakou tu lotrovinu, v dy oni vesm s poslouchají na slovo, jenom my prý
nevíme na které. J

S pozdravem

Jana Schybalová + Hakim Xin
www.hakimxin.sharpei.cz
HakimXin@atlas.cz

SHAR-PEI CLUB si Vás dovoluje pozvat na

SVOD PLEMENÍK

plemene SHAR-PEI

který se koná 7.6. 2003 v chatovém tábo e ve Svoj ín u St íbra
uzáv rka p ihlá ek

23.5. 2003

ihlá ky zasílá a p ijímá:Jana Schybalová, St elni ná 1973, 182 00 Praha 8
e-mail: j.schybalova@sharpeiclub.cz ,
tel.+420723/110873
Doklady pro ú ast na svodu: Pr kaz p vodu psa, o kovací pr kaz a vstupní list.
Veterinární podmínky: Psi musí mít potvrzení veterinárního léka e ne star í ne 3 dny
ed p emíst ním na svod, e pes je zdráv a bez klinických p íznak onemocn ní. Dále
musí mít potvrzenou vakcinaci proti vzteklin starou ne mén ne m síc a ne star í ne
1 rok p ed datem výstavy. Sou asn musí být psi v imunit proti parvoviróze a
psinkovému komplexu.
eobecná ustanovení: Ze svodu jsou vylou eni:
a) Psi, kte í nejsou uvedeni v katalogu.
b) Psi nemocní, podez elí z nemoci.
c) Psi nebezpe ní kousaví a agresivní v i lidem a ps m.
Svod je p ístupný ps m plemene shar-pei, kte í úsp
absolvovali bonitaci a byli tak
za azeni do chovu a jsou zapsáni v plemenných knihách uznaných FCI. Importovaní
jedinci musí být zapsáni v eských plemenných knihách.
Po adatel nezodpovídá za kody zp sobené psem nebo vystavovatelem ani za úhyn
nebo ztrátu psa. Volné pobíhání ps není dovoleno.
ijetí na svod bude potvrzováno vstupní listy budou odeslány nejpozd ji 10
dn p ed svodem.
Pokyny pro vypl ování p ihlá ek:
ihlá ky vypl ujte iteln h lkovým písmem nebo strojem. Za nesprávn vypln nou
ihlá ku nebere po adatel odpov dnost. K p ihlá ce p ipojte fotokopii pr kazu
vodu.

Majitel podpisem p ihlá ky souhlasí se za azením svého jména a adresy do katalogu
chovných ps .
Na svodu bude zaji

no ob erstvení.

IHLÁ KA NA SVOD PS
PLEMENE SHAR-PEI Svoj ín u St íbra 7.6. 2003
jméno psa a chov. stanice
barva.....................................................................
datum narození:

zkratka PK a íslo zápisu

výstavní ocen ní

...
..
.
.

otec:

.

matka:

..

chovatel (jméno)
majitel:
adresa majitele:

Následující informace vypl te pouze v p ípad , e vá pes ji úsp
se po n m
átka.
1)

název chovatelské stanice

kryl a narodila

.

jméno feny
skute né datum vrhu

..

vr eno ps
vr eno fen

2)

název chovatelské stanice
jméno feny
skute né datum vrhu
vr eno ps

.

vr eno fen

3)

název chovatelské stanice
jméno feny
skute né datum vrhu
vr eno ps

.

vr eno fen

4)

název chovatelské stanice
jméno feny
skute né datum vrhu
vr eno ps

.

vr eno fen

5)

název chovatelské stanice
jméno feny
skute né datum vrhu
vr eno ps
vr eno fen

.

Prohla uji, e jsou mi známa ustanovení propozic a e se jim podrobuji.
.. dne

.. podpis

!!!SOUT

..

!!!

Vyhlá ení nové sout e :
Proto e sout o CZ klubového ampióna je dlouhodobého charakteru z d vodu
jejího zatraktivn ní a v neposlední ad i pro mo nost ukon ení slibné výstavní kariéry
jedince SP
( ztráta, úmrtí, úraz, zm na majitele ) vyhla uje výbor SPC klubovou mezi sout
samostatn pro psa a fenu o titul.

CZ SHAR-PEI 2003

a dal ích výstavních let

Jedná se o jedince, kte í v dané výstavní sezón získají nejv í po et bod za své
výstavní úsp chy p i hodnocení sout e CZ Klubový ampión.
Na za átku roku 2004 bude vyhlá en nejúsp
í pes a nejúsp
í fena CZ
Shar-pei clubu roku 2003, kte í obdr í diplom a hodnotnou cenu od na eho sponzora.
Vít ze zve ejníme ve Zpravodaji 1/2004.
Vít zové obdr í diplom a hodnotné ceny!
Nová bodovací tabulka bude ve Zpravodaji .1/2003, kde bude zm n i bodovací klí
na Klubového junior ampióna Klubového ampióna a pravidla sout e, doufám e se
Vám bude tato sout líbit.

IHLÁ KA NA BONITACI SHAR-PEI CLUBU
Datum a místo konání bonitace:
.

.
Pes/Fena
Jméno a chovatelská stanice:
..
Datum narození:
..

. íslo zápisu:
.. .

Výstavní ohodnocení:
.
Matka:
.
Otec:
...
Chovatel:
.
Majitel:
....
Adresa majitele:
..
.
V

. Dne:
.

Podpis:

P ihlá ku s kopií PP za lete na adresu poradkyn chovu: Eva Durasová, .p. 143, Svoj ín, PS
349 56 , nejpozd ji dva týdny p ed termínem konání bonitace, na kterou se hlásíte.
Bez písemného p ihlá ení bude bonita ní poplatek o 100K vy í!
Minimální v k bonitovaného jedince je 15 m síc stá í, dosa ených v m síci, kdy je bonitace
po ádána.
Bonitovaný jedinec musí mít spln ny podmínky pro za azení do chovu tj. pes 3x výborný, fena 3x
výborná nebo 2x výborná a 1x velmi dobrá. (podrobn í informace naleznete v Chovatelském a
Bonita ním ádu Shar-pei clubu).

Veterinární p edpisy: ka dý jedinec musí mít o kovací pr kaz s platným o kováním proti vzteklin ,
psince, parvoviróze a hepatitid min. 30 dní a max. 1 rok p ed bonitací.

Klubový ampión a Klubový junior ampión
Titul Klubový ampión a Klubový junior ampión bude psu fen ud len po
získání pot ebného po tu bod , které nasbírá b hem t í výstavních sezón.
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 ampión ).
Celkový po et pot ebných bod :

Klubový ampión
Klubový junior ampión

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

jednou:

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

Postup pro p iznání titulu : Fotokopie výstavní p ílohy nebo posudk dokládajících dosa ení
pot ebného po tu bod za lete s ádostí o ud lení titulu 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.)

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

Zapsání eského junior ampióna

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!

