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edsedkyn klubu:

Dana Semotánová
Kon vova 144
130 00 Praha 3

tel.: 271 770 318
e-mail: predseda@sharpeiclub.cz

Poradce chovu:

Eva Durasová
.p.143
349 56 Svoj ín

tel.: 374 693 158, 602 426 673
e-mail: poradce.chovu@sharpeiclub.cz

Hospodá :

Jitka Ulovcová
Hyacintová 2819/6
106 00 Praha 10

tel.: 272 652 602
e-mail: j.ulovcova@sharpeiclub.cz

Tiskový referent
+ internet:

Radek Krejník
Jiráskova 444
379 01 T ebo

len výboru :

e-mail: redakce@sharpeiclub.cz

Jana Schybalová
St elni ná 1973
182 00 Praha 8

tel.: 723 110873
e-mail: j.schybalova@sharpeiclub.cz

Internet:
e-mail:

www.sharpeiclub.cz
info@sharpeiclub.cz

Internet CMKU:
e-mail:

www.cmku.cz
cmku@cmku.cz

Poplatky pro rok 2003:
variabilní symbol
lenský p ísp vek
lenský p ísp vek
bonitace psa,feny
krycí list

nový len

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

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

112
111
777
888

300,-K
100,-K

444
444

íslo ú tu SHAR-PEI clubu
eská spo itelna pob.Praha 3
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specifický symbol
Va e lenské íslo

14132389/0800

Obsah:
1) co nového v klubu
2) zadáno pro p edsedu klubu
3) 15 let arpej v R a výro ní lenská sch ze
4) zadáno pro poradce chovu
5) zadáno pro hospodá e klubu
6) termíny výstav v R i v zahrani í pro rok 2003
7) výsledky z výstav
8) z dopisu len
9) podmínky pro ud lení titulu Klubového ampióna a nová sout
10) inzerce

Co nového v klubu:
Zadáno pro p edsedu klubu
lenské p ísp vky pro rok 2003
ichni lenové dostali Zpravodaj 4/2002, v n m byla ulo ena Eviden ní karta lena klubu
spolu se slo enkou uzáv rka 28.2.2003, vzhledem k tomu, e se zpozdilo vyti ní Zpravodaje
se tato uzáv rka prodlu uje do 15.5.2003 a po tomto datu máte je
mo nost zaplatit lenský
ísp vek 4 m síce od tohoto data. Po 4 m sících dle Stanov SPC l.III, odstavec lenství
zanikne , bod b), je len automaticky vymazán z databáze SPC a zaplaceni po tomto datu bude
bráno jako p ijetí nového lena.
lenský p ísp vek ( kopii o zaplacení ) a vypln nou Eviden ní kartu lena za lete na
adresu p edsedkyn klubu.
Prosím o d sledné vypln ní eviden ní karty lena SPC a kopii o zaplacení na druhou stranu
ilepit ( slo enkou nebo výpisem z banky )
2. uzáv rka 15.5.2003
i kontrole ú tu SPC bylo zji no, e lenové mají zaplaceno, ale neodeslali Eviden ní kartu,
která je té pot ebná k zápisu do databáze SPC.
Prosím zkontrolujte v e
odeslali.
kuji V em len m, e s námi vytrvají i v dal ích letech.
Dana Semotánová
edsedkyn klubu

!!! POZOR !!!
Ve Zpravodaji 3/2002 a 4/2002 do lo k chybnému uvedení ísla ú tu Shar-pei clubu na
vnit ní stran obálek Zpravodaj . Správné íslo ú tu je: 14132389/0800
Tímto se v em velice omlouvám za p ípadné potí e, které vám vznikly p i placení
evodem z ú tu. A doufám, e mi odpustíte.
Jana Schybalová
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15 LET ARPEJ V R

Shar-pei club srde
zve v echny arpeje, jejich majitele, chovatele a
átele na oslavu 15-tého 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:
SOBOTA: 8.00
8.00 - 9.30

snídan
ubytování, p ejímka ps na svod
plemeník plemene Shar pei
10.00
zahájení svodu plemeník
sout
12.30
ob d
14.00
lenská sch ze
sout
18.00
ve e
táborák
NED LE: Klubová výstava se zadáváním titulu CAC, CAJC,
Res.CAC, Klubový vít z, BOB
7.30 - 9.00
p ejímka ps
8.00
snídan
9.30
zahájení výstavy
9.30 - 14.00
posuzování v kruzích
12.30 - 13.30
ob d
po ukon ení posuzování sout e, vyhlá ení vít
Poznámka: po adatel si vyhrazuje právo zm ny v asovém harmonogramu
programu dle aktuální situace. D kujeme za pochopení.
Pokud by nám cht l n kdo z len pomoci s organiza ními zále itostmi
v sobotu nebo v ned li, prosím, kontaktujte Janu Schybalovou pov enou
organizací výstavy.

ihlá ky zasílá a p ijímá:
Jana Schybalová (kontakt najdete na vnit ní stran Zpravodaje).

VÝRO NÍ LENSKÁ SCH ZE
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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 na eho
klubu 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

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 jeho zájmu, aby
psa p edvedl letos p i Klubové výstav . P i nedodr ení této zásady nemusí být dále
plemeník v chovu vyu íván.
3. Kontrolní svod bude v dy p 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.
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!

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 :
ísp vky do Zpravodaje zasílejte na adresu: Jana Schybalová, St elni ná 1973, Praha 8, PS
182 00 nebo email:
j.schybalova@sharpeiclub.cz
Uzáv rka Zpravodaje 2/2003 15.6.2002
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Zadáno pro poradce chovu
Termíny bonitací:
eské Bud jovice
Svoj ín
Brno
eské Bud jovice

27.4.2003
8.6.2003
21.9.2003
12.10.2003

Upozorn ní pro v echny majitele arpej ! Prohlédn te si pr kazy p vodu svých ps . PP
je platný se t 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.

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.
Jako hospodá klubu nedostávám slo enky, ale pouze výpis z ú tu, a pokud p i platb
není uveden 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
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
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hospodá Shar-pei clubu

Naplánujte si výstavy
Termíny výstav v R i v zahrani í pro rok 2003
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY PS V R 2003
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
26.-27.7. Mladá Boleslav

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

20.-21.9. Brno

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

OBLASTNÍ VÝSTAVY MKJ 2003
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10.5.

ár nad Sázavou

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

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

7.6.

-

OBLASTNÍ A KRAJSKÉ VÝSTAVY SPOLE ENSKÝCH PLEMEN KJ R 2003
KV Praha

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

KV Boskovice

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

KV Zlín

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

KV Hradec Králové

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

KV Vysoké Mýto

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

21.6.

OV Tábor

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

9.8.

KV Praha
sady

10.5.

11.5.

17.5.

18.5.

8.6.

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
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echách

OBLASTNÍ A KRAJSKÉ VÝSTAVY SPOLE ENSKÝCH PLEMEN SKK 2003
bez zadávání CAC
23.8.

13.9.

KV Kladno

i KV v Liberci

RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.
Sme enská 737
272 04 Kladno 4
tel.: 312 639 260
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

10.5.

30.8.

i OV v Kozmicích

KO kynologická
Petr ehánek
Nádra ní 9
747 11 Kozmice
tel.: 595 032 121
ing. I. Bartek
at any

Brno

KLUBOVÉ VÝSTAVY 2003

8.6.

Svoj ín

SHAR-PEI CLUB

Jana Schybalová
j.schybalova@sharpeiclub.cz

St elni ná 1973

182 00 Praha 8
tel.723 110 873

23.8.

16.11.

Kladno p i KV
KMDPP

Kladno
EXOTIC KLUB

Mgr.Bo ena Ovesná
Sme enská 737
272 04 Kladno 4
tel. 312 269260

Mgr.Bo ena Ovesná
Sme enská 737
272 04 Kladno 4
tel. 312 269260

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA 2003

8.6.

Vysoké Mýto
KMDPP

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

TREN ÍN 26.1.2003

Rozhod í: Król Piotr PL
PSI: T .mladých
Jade east Mission Red K´Three

V1,CAJC
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maj:Kaszuba,Kedziora,Kisielew PL

PSI: Mezit ída
Cchang Lung Qalt Pei

V1,CAC

PSI: T .otev ená
Golding Love Me Tender

V1,CAC,CACIB,BOB

Bambú Second Grass

V1,res.CAC

PSI: T ampion
Nango Parbat Ot Tegri Edcher

V1,CAC,res.CACIB

maj: Obermajerová CZ

FENY: T .mladých
Alisia Ingram
Momo Magic Sonet

V1,CAJC
V2

maj: Bielik SK
maj:Kaszuba PL

FENY: Mezit ída
Ma a Magic Sonet
Golding Single Step Forward

V1,CAC,CACIB
V2,res.CAC

maj: Kisielewski PL
maj: Lehner RAK.

FENY: T .otev ená
Arria Dahab z Gracie
Golding Onament To Remember
Red Curly Cue Fuzzface
Aylin Crease Pei
Ester z Petrova Domu

V1,CAC,res.CACIB
V2,res.CAC
V3
V4
V

maj: udáková CZ
maj: Lehner RAK.
maj: Kaszuba PL
maj: Ulovcová CZ
maj: Filová CZ

maj:Mar álková CZ
maj:Lehner,Buhovac SL

maj: Tý e CZ

Výsledky dodala : Jitka Ulovcová, chov.stan.CREASE PEI

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA

BRNO 9.2.2003

Rozhod í: Ing.Matya Jaroslav SK
PSI: Mezit ída
Cchang Lung Qalt Pei

V1,CAC,CACIB,BOB

maj:Mar álková

FENY: T .otev ená
Aylin Crease Pei
Arria Dahab z Gracie
Gaja Graf Marion
Chitta Mat j
Qeyrin Tabat

V1,CAC,res.CACIB
V2,res.CAC
V3
VD
VD

maj:Ulovcová
maj: udáková
maj:Vav ková
maj:Jadrný
maj:Dobrovolná

FENY: T ampion
Iveta Graf Marion

V1,CAC,CACIB

maj:Vav

ková

Oznamujeme, e Aylin Crease Pei touto výstavou splnila podmínky pro ud lení titulu
eský ampión
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Výsledky dodala: Jitka Ulovcová, chov.st.CREASE PEI

Národní výstava ps v ech plemen, 16.3. 2003 v Ostrav
Na výstavu bylo p ihlá eno 7 arpej , ale k posouzení se jich dostavilo pouze 5.
Posuzování se zhostila paní Mgr. Viera Staviarská, která jako v dy posuzovala velice
spravedliv a vystavujícím sv j posudek zd vodnila. V kruhu vládla p íjemná atmosféra a
arpejové se dob e p edvád li.
Výsledky:
PSI
Mezit ída:
CCHANG LUNG QALT PEI
O: Dunkee Idaho, m: Sun-Li Bullit Star

V1, CAC, Národní vít z, BOB
maj.: MUDr. Mar álková Eva

FENY
ída vít
:
IVETA GRAF MARION
O: Graf Marion CS, m: Andrea Marion CS

V1, CAC, Národní vít z
maj.: Vav

ková Lada

ída mladých:
BO-SHAY BERYL MODROKV T
V1, CAC
O: Tsihmao`s Eng Cong Jiao, m: Polly Modrokv t

maj.: Dr. Bachura Ladislav

ída otev ená:
ARRIA DAHAB Z GRÁCIE
V1, CAC
O: Dynamite`s Dallas D`Boyz, m.: Baischi Slavkov

maj.: udáková Hana

GAJA GRAF MARION
O: Graf Marion CS, m: Babsi Toklaz CS

maj.: Vav

V2, Res. CAC

ková Lada

Sepsala: Lada Vav ková
Chovatelská stanice BEST PEI

NÁRODNÍ VÝSTAVA

NITRA 23.3.2003

Rozhod í: Buklad Ewa PL

PSI : T .mladých
Jade East Mission Red K´Three
Mezit ída
Cchang Lung Qalt Pei

V1,CAJC
Nár.vít z

maj:Kaszuba,Kedziora,Kisielewski,PL

V1

maj:Mar álková
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R

.otev ená
Bambu Second Grass
V1,CAC
maj: Tý e R
Bobek tímto splnil podmínky pro ud lení titulu AMPION SK ,blahop eji.
ampion
Golding Love Me Tender
Nango Parbat ot Targi Edcher

V1,CAC
VD2

maj:Lehner RAK
maj:Obermajerová

FENY : T .mladých
Alisia Ingram

V1,CAJC

maj:Bielik SK

Mezit ída
Golding Single Ste Forward
Momo Magic Sonet
Red Curly Sue Fuzzface

V1,CAC
V2,res CAC
VD3

maj:Lehner RAK
maj:Kaszuba,Merlewska PL
maj:Kaszuba PL

T .otev ená
Masa Magic Sonet

R

V1,CAC,BOB maj:Kisielewsky PL
Nár.vít z
V2,res.CAC
maj:Lehner RAK
V3
maj: Ulovcová R

Golding Ornament to Remember
Aylin Crease Pei

Výsledky dodala: Jitka Ulovcová,chov.st.CREASE PEI

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA

WIESELBURG 6.4.2003

Rozhod í: Mgr.Bo ena Ovesná

R

PSI :
T .mladých
Tango du Moulin du Plan
Mezit ída
Cchang Lung Qalt Pei

V1,CAJC

maj:Gravier

V1,CAC,res.CACIB

FR

maj:Mar álková

T .otev ená
Bambu Second Grass

V1,CAC

maj:Tý e

T ampionu
Derringer

V1,CAC,CACIB,BOB

maj: Pocza H

T .mladých
Clementina Del Peodoro

V1,CAJC

maj: Seitler RAK

Mezit ída
Chancj Gru N.A.S.A.
Golding Single Step Forward

V1,CAC
V2,res.CAC

maj:Pocza H
maj:Lehner RAK

T .otev ená
Maruso farah

V1,CAC,res.CACIB

maj:Seitler RAK

R

FENY:
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R

Golding Ornament To Remember
T ampion
Aylin Crease Pei
S radostí oznamujeme,
RAKOUSKA

V2,res.CAC

maj: Lehner RAK

V1,CAC,CACIB
maj: Ulovcová R
e jsme tímto splnily podmínky pro ud lení

AMPION

Výsledky dodala: Jitka Ulovcová, chov.st.CREASE PEI

Z dopisu len
Vá ení p átelé,
V minulém ísle Zpravodaje jsem vás seznámila s tím co v e musíte ud lat abyste se
mohli se svým psem zú astnit výstavy a slíbila jsem vám volné pokra ování týkající se p ípravy
psa na výstavu a posuzování ps z pohledu rozhod ího.
Výstava je vlastn p ehlídkou krásy. Na výstavách se setkávají chovatelé a majitelé ps
í o nejhez ího psa ve srovnání se standardem a ostatními p ítomnými psy.
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, nechat na sebe sahat, prohlí et si zuby, kvalitu srsti, u ps varlata apod. Po celou
dobu, po kterou psa rozhod í prohlí í, musí pes klidn stát na míst se vzty eným ocasem,
nejlépe ve výstavním postoji. Výchova psa na výstavy té souvisí s výchovou psa pro b ný
spole ný ivot. To znamená, e ji od
átka bychom m li svého psa vodit do ru
ího
prost edí a umo nit mu kontakt s ostatními psy i lidmi. To umo ní na emu psovi v pozd ím
ku lépe p ijmout ru ný výstavní areál s mnoha lidmi i psy.
Co v e tedy musíme zvládnout se svým psem ve výstavním kruhu shrnu v následujících
ty ech bodech:
a sout

1)
2)
3)
4)

Prohlídka zub
Prohlídka varlat u ps
P edvedení psa v pohybu
P edvedení psa ve výstavním postoji

ad. 1) Prohlídku zub by m l provád t vystavovatel, a to tak, e nejprve odhrneme horní a
spodní pysk p i skousnutých zubech, aby mohl být ohodnocen skus a po et ezák . Poté se
odhrnou horní a dolní pysky na stran . V poslední fázi prohlídky se posuzují zadní stoli ky
dole, a to p i zcela otev ené mord . Neukazuje-li pes zuby, m e si rozhod í pomáhat sám.
Odmítne-li si pes nechat prohlédnout zuby, m e být neposouzen a vylou en. B hem prohlídky
zub si rozhod í té v ímá barvy jazyka, patra, dásní a pysk .
ad. 2) Po prohlídce zub se rozhod í u ps hmatem p esv
varlat.

í o p ítomnosti a soum rnosti

ad. 3) Na pokyn rozhod ího za nou vystavovatelé chodit se psy u levé nohy v kruhu. Krok
nebo klus psa má být ivý, uvoln ný a pes by nem l na vodítku tahat do stran. Úsp ný
vystavovatel musí být po celou dobu p edvád ní se psem v kontaktu, mluvit na n ho, upoutávat
jeho pozornost, aby pes p sobil vyrovnaným temperamentem. V tomto sm ru platí na ka dého
psa n co jiného a je na vystavovateli, aby tento zp sob odhalil. (V inou sta í vlídné slovo i
pamlsek)
ad. 4)

Rozhod í dá pokyn k zastavení a ur í si sám po adí ps k posuzování v klidu. V této
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fázi musí vystavovatel se psem pracovat tak, e ho staví do tzv. výstavní polohy výstavní
postoj. Ten je charakterizován vzp ímen postavenou hlavou s bystrým výrazem, rovn
postavenými hrudními kon etinami a jednou mírn zakro enou kon etinou pánevní. Do tohoto
postoje se málokterý pes staví p irozen a proto je u v iny ps nutné tento postoj nau it. P i
tom pozornost psa a jeho postoj m e zlep it i zavolání na psa rodinným p íslu níkem, který je
mimo p edvád cí kruh, tentý efekt m e splnit i ukázání psovi jeho oblíbené hra ky. Výstavní
polohu by m l pes zaujímat po celou dobu posuzování, nebo zku ený rozhod í nastoupené
psy stále vzájemn porovnává. Vystavovatel by tedy nem l psovi dovolit si sednout i lehnout.
Stále platí, e patné p edvedení, m e i pi kovému psovi zhor it výstavní ohodnocení.
Formálním ukon ením innosti rozhod ího je napsání lépe
eno nadiktování posudku
zapisovatelce u stolku rozhod ího. Originál posudku obdr íte spolu s PP a diplomem. Ocen ní
z výstavy se zapisuje do p ílohy PP bu p ímo u stolku rozhod ího nebo ve výstavní kancelá i.
I kokardy p ípadn poháry se p edávají p ímo ve výstavním kruhu, p i vyhlá ení vít
po
skon ení posuzování nebo ve výstavní kancelá i. Zále í na po adateli výstavy. Proto si v dy
pe liv prohlídn te a p
te katalog! Ne jednou se stalo, e vystavovatel odjel bez poháru i
esto, e na n j m l nárok.
Na záv r bych cht la íci z výstavní praxe známou, i kdy mnohdy odmítanou
skute nost, e jednou ocen ný pes jako výborný nemusí být v dy výborný. Proto p ijm te
verdikt rozhod ího sportovn , i kdy s ním zrovna nesouhlasíte. Pokud nejde o poru ení
výstavního ádu ze strany rozhod ího, je podání protestu zcela zbyte né.
V p ípad , e se zú astníte setkání arpej ve dnech 6. 8. 6. 2003 ve Svoj ín , ur it
se najde as a prostor k praktické ukázce a diskusi o tom jak p ipravit va eho psa na výstavu.
Na vid nou ve Svoj ín !
S pozdravem

Jana Schybalová + Hakim Xin
Tel.: +420 723 110 873
www.hakimxin.sharpei.cz

!!! SOUT

!!!

Výbor SPC vyhla uje sout dlouhodobého charakteru o titul CZ SHAR-PEI 2003, samostatn
pro psa a fenu. Tento titul bude p id len fen a psovi, kte í v roce 2003 získají nejvy í po et
bod za své výstavní, p íp. pracovní-sportovní úsp chy.
Diplom a v cnou cenu p edá výbor SPC na Klubové výstav v následujícím roce tj. v r. 2004.
Pravidla:

-

sout není povinná
sout e se mohou zú astnit v ichni psi i feny plemene Shar-pei v majetku lena
SPC s jakoukoli formou lenství.
- BODOVÁNÍ:
1) dle
nové
tab.
bodového
hodnocení
získání
k
titulu
klubového
junior ampióna a Klubového ampióna, které platí od výstavní sezóny 2003.
2) pro vás, kte í se nechcete v novat pouze výstavám, ale i sportovní aktivit se
svým arpejem jsme navíc p ipravili následující bodování:

slo ená zkou ka z výkonu
50 bod
závody po ádané kynologickými organizacemi, dle oficiálních zku ebních ád
1. místo
30 bod
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2-4 místo
5-7 místo
8-10místo

20 bod
10 bod
5 bod

(bli í informace o zkou kách a jejich zku ebních ádech vám p ineseme ve Zpravodaji 2/2003)
Zájemce, který se chce sout e zú astnit, za le do 31.1.2004 doporu en
lenu výboru
pov enému vyhodnocením sout e tyto podklady :
a) jméno, adresu, lenské íslo, pop .tel.spojení
b) z PP psa jeho celé jméno, datum narození, íslo zápisu, jména rodi
c) rozpis výstavních úsp ch s bodovým ohodnocením
d) fotokopie výstavních posudk !!!!!!!!
e) byl-li pes/fena posouzen na zahrani ní výstav , kopie ustanovení z katalogu ( i
propozic ) o ocen ní, která jsou nárokována ( tituly, sout e BIG, BOG, BIS )
Pov ený len výboru posudky a body p ekontroluje, vyhodnotí celou sout
uve ejn ní výsledku ve zpravodaji 1/2004.
V p ípad , e bude mít tato sout
ka dý rok.

a zajistí

u vás pozitivní ohlas, ur it ji budeme vyhla ovat pravideln

Tak e je
jednou:
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
edsedkyn klubu.

Klubový ampion a Klubový junior ampion
Titul Klubový junior ampion a Klubový ampion bude ud len psu
pot ebného po tu bod .

fen po získání

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
edsedy klubu, která je uvedena na vnit ní stran Zpravodaje.
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 junior ampión
Klubový ampión

PES
FENA

50 bod
200 bod
120 bod

( zvýhodn ní fen je dáno p edev ím jejich handicapem v p ípad hárání, b ezosti a odchovu
at )

Nová tabulka hodnocení k získání titulu Klubový junior ampión a klubový ampión
Výstavy

oblastní
krajská

Národn
Speciální
í
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Klubov Klubová
á
SPC

MVP

Evropská

Sv tová

hodnocen
í titul
.dorostu

VN
V1

.mladýc
h

V2
V3
V4
V1

mezit ída
.otev en
á
t .vít
ampión

V2
V3
V4
V
V1

.
pracovní

V2
V3
V4
V1

.veterán

V2
V3
V4
CAJC

CAC
ekatelstv
í
rez.CAC
ampioná
CACIB
tu
rez.CACI
B
tituly

nejlep í mladý
jedinec
nejlep í veterán
oblastní ( krajský )
vít z
vít z výstavy
národní vít z
klubový vít z
vít z speciální
výstavy
evropský vít z
sv tový vít z

body

body

body

body

body

body

body

body

0
2
1
0
0
3
2
1
0
0
3
2
1
0
2
1
0
0
0
0
0
0

1
3
2
1
0
4
3
2
1
0
4
3
2
1
3
2
1
0
5
10
5
0

1
3
2
1
0
4
3
2
1
0
4
3
2
1
3
2
1
0
5
10
5
0

1
3
2
1
0
4
3
2
1
0
4
3
2
1
3
2
1
0
5
10
5
0

2
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
4
3
2
1
6
12
6
0

2
4
3
2
1
5
4
3
2
1
0
0
0
0
4
3
2
1
6
12
6
20

5
10
8
5
3
13
10
8
5
3
0
0
0
0
10
8
5
3
15
30
15
50

10
20
15
10
5
25
20
15
10
5
0
0
0
0
20
15
10
5
30
60
30
100

0

0

0

0

0

10

25

50

MVP

Evropská

Sv tová

oblastní
krajská

Národn
Speciální
í

Klubov Klubová
á
SPC

0
0

4
4

4
4

4
4

5
5

5
5

13
13

25
25

3
0
0
0

0
5
10
0

0
5
0
0

0
0
0
15

0
0
0
20

0
10
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

15
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
25
0

0
0
50
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BOB
sout

0

5

5

5

15

15

25

50

3
3

4
4

0
0

oblastn
í
krajská

Národní

body

body

body

body

body

body

body

body

3
2
1
0
0
0
7
5
3

5
4
3
10
5
3
20
10
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
5
3
20
10
5
30
15
8

25
13
6
50
25
13
75
28
19

50
25
13
100
50
25
150
75
38

e

nejlep í mladý jedinec
nejhez í veterán

tituly

sout e
1.BIG
2.BIG
3.BIG
BOG
2.BOG
3.BOG
BIS
2.BIS
3.BIS

0
0

0
0

Speciáln Klubo Klubov
í
vá
á SPC

8
8

MVP

20
20

40
40

Evropská Sv tová

Nové bodovací schéma platí od výstavní sezóny 2003
Výstavy, jejich výsledky jsou p edm tem bodování, musí být po ádány organizacemi
akceptovanými FCI.

Obecn platí e :
a) titul Vít z ( Brna, Ostravy, atce aj. ) se neboduje, proto e není zadán jednot (
jednou je tak ozna en vít z výstavy, jednou BOB, jednou BIS ). Tento titul je
zástupný a boduje se skute né ocen ní ( vít z výstavy, BOB, BIS )
b) tituly ze zahrani ních výstav lze p adit eským alternativám
CAJC tituly oprav ující k získání národního ampionátu mladých
CAC CWC CACA CACL
Národní vít z Bundessieger aj.
c) tituly v tabulce neuvedené, nelze-li je podle klí e v propozicích obodovat
zástupn se nehodnotí
d) tituly získané p i sout ích jdou nap spektrem skupin FCI ( 1- 10 )
e) titul BOG se u ívá u dvoudenních výstav jako vít z výstavního dne tedy z mén
skupin FCI
Tak e je

jednou:

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
edsedkyn klubu.
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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
ed svodem.

vstupní listy budou odeslány nejpozd ji 10 dn

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.
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IHLÁ KA NA SVOD PLEMENÍK

PLEMENE SHAR-PEI
Svoj ín u St íbra 7.6. 2003
DEVIL BLACK SEI Sejida

jméno psa a chov. Stanice

erná

barva
datum narození :

13.6.2000

zkratka PK a íslo zápisu

CMKU/SP/5055/00/01

výstavní ocen ní: eský junior ampion, 2xCAC,2xCACIB,2xrez,CAC, 2xBOB
.
.

ICH.PAN HAN Bullit
CIRRA SEI Sejida

otec :
matka :
chovatel (jméno)

Ji í Semotán

majitel :

Dana Semotánová

adresa majitele :

Kon vova 144, 130 00 Praha 3

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

1)

kryl a

název chovatelské stanice

.

jméno feny
skute né datum vrhu

..

vr eno ps
vr eno fen

2)

název chovatelské stanice
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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.
V

Praze

dne

8.5.2002

podpis
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..

IHLÁ KA NA BONITACI PSA/FENY
plemene SHAR-PEI
Datum a místo konání bonitace

.. .

Jméno a chovatelská stanice psa/feny

..
...

Datum narození:

.

íslo zápisu:

..

Pohlaví

.. .

pes

fena

Výstavní ohodnocení:

..

.

Matka:

.

Otec:

...

Chovatel:
Majitel:

..

.
jméno

..

....

adresa v .PS

..

..

.

kontakt-tel.,e-mail

.
..

V

. Dne:

Podpis:
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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 100,-K 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.
Termíny bonitací najdete ve Zpravodaji .1/2003, který vyjde krátce po tomto zpo
ném
lo ském ísle. Za zpo
ní, které bylo zp sobeno technickými potí eni, se velmi, velmi
omlouváme.
výbor klubu

Inzerce
Chovatelská stanice CREASE PEI
Zadáme
nátka s PP,zahrani ní nep íbuzné krytí. P edpokládaný odb r -za átek ervence.
Otec: Shengli Absolute Power ,NL ampion USA
Matka: Aylin Crease Pei
Klub.junior ampion, Junior ampion R,SK
Klub. ampion, ampion R,RAKOUSKA
BIS,3x BOB, 2x CACIB, 4x res.CACIB
2x Národ.vít z, Klub.vít z
Kontakt: 272652602, 606313889

E-mail: j.ulovec@volny.cz
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www.shar-pei.org/crease/

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

200,-K

Expresní vystavení ty genera ního PP MKU
a výstavní p ílohy nebo jejich duplikátu-na po kání

300,-K

Samostatné vystavení dal í výstavní p ílohy

50,-K

eregistrace chovného jedince, zalo ení karty
chovného jedince

230,-K

Zápis importovaného jedince

200,-K

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

200,-K

Potvrzení PP jako P Register (P Reg.)

25,-K

Vystavení duplikátu PP

300,-K

Kniha krytí a odchov

10,-K

Pr hledné desky na PP

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!
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