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edsedkyn klubu:

Dana Semotánová
Kon vova 144
130 00 Praha 3

tel.: 602 322 212
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.: 606 313 889
e-mail: crease@shar-pei.org

Tiskový referent
+ internet:

Jan Tý e
Ellnerové 3103
10600 Praha 10

tel.: 602 208 021
e-mail: tyce@shar-pei.org

Výstavní referent
+ poradce pro
výchovu a výcvik

Jana Schybalová
St elni ná 1973
182 00 Praha 8

tel.: 723 110 873
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 2004:
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

specifický symbol
Va e lenské íslo

Va e lenské íslo je v adrese na obálce !!!!

14132389/0800

íslo ú tu SHAR-PEI clubu
eská spo itelna pob.Praha 3
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Co nového v klubu:
Zadáno pro p edsedu klubu
em na im len m d kuji za propagaci plemene Shar-pei na výstavách, jak u nás
v R tak i v zahrani í v roce 2003 a do dal ích výstavních let jim p eji mnoho a mnoho úsp ch
Dana Semotánová

Pro majitele chovných fen a budoucích matek :
V p tím ísle zpravodaje bude publikován lánek o HERPES VIROSE, tato
problematika se netýká jenom shar-pej , ale samoz ejm i dal ích plemen ps . Jedná se o
úmrtnost
at mezi 1 10 dnem po porodu ( ztráta sacího reflexu , nep ibírání na váze atd. )
Na tuto virosu je vyvinuta vakcína a za ne se distribuovat b hem cca dvou m síc na
veterinární kliniky a samoz ejm i odborné lánky a jde o ryze eský výrobek od firmy MEVET
s.r.o.

Zadáno pro poradce chovu
Termíny bonitací v roce 2004
Bonitace se uskute ní v rámci výstav:

MVP ESKÉ BUD JOVICE 25.4.2004
KVP SVOJ ÍN 6.6.2004
MVP MLADÁ BOLESLAV 5.9.2004
ihlá ku s kopií PP za lete na adresu: Eva Durasová, .p. 143, 349 56 Svoj ín, nejpozd ji dva
týdny p ed termínem konání bonitace, na kterou se hlásíte (p ihlá ku a dal í podrobnosti
k bonitaci jsou uvedeny na konci Zpravodaje).
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Pár slov
Dne 17.1.2004 se konala v Praze-Vr ovicích sch ze , na které se jednou za rok sejdou
rozhod í pro posuzování exteriéru ps v ech plemen. Pí i toto na poslední chvíli p ed vydáním
Zpravodaje, ale musím se pod lit o n které dojmy a také o výroky na ich odborník .
edseda MKU Dr.Ohlídal se omluvil, proto sch zi vedl p edseda komise pro rozhod í
p.Otakar Vondrou . Jediný referát nám p ednesl pan Ing. Jaromír Dostál, Dr.Cs., známý
genetik. Tématem bylo zdraví ps . P esto e máme mnoho desítek, ba stovek r zných plemen
ps a jejich variet, byli na po adu zrovna arpeji. P edná ející si p etl lánek v Pes p ítel
lov ka 6/2003 o sponkování o ních ví ek, pod který se jako autor podepsala Ing.H.Petrusová.
Velmi se roz iloval, e psi, kte í pot ebují k ivotu n jaké takovéto úpravy, jsou zr di ky a toto
je typický p íklad týrání chovem. To tedy pouze doslova opakuji výrazy, které pan Dostál pou il.
Zd raznil, e p.Petrusová mohla v lánku alespo napsat, e klub na odstra ování problém
s ví ky pracuje Ale z ejm si nev iml, e autorka ji n kolik let není lenem na eho klubu,
sponkování i p es obsáhlý lánek neschvaluje a dává p ednost operativním zákrok m. Proto
nevím, pro vlastn lánek vznikl, snad na popud n koho jiného . Sta ila mi zku enost, kdy
jsem jednomu chovateli z ji ních ech dala na p.Petrusovou kontakt, aby sponkami pomohla
kolika jeho
at m. Vrátil se s tím, e mu pomo eno nebylo a byla doporu ena pouze
operace. Ve vý e zmín ném lánku se té pí e, e klub dostal darem n kolik tisíc sponek od
firmy, která sponkova ky dová ela. Dovoluji si upozornit, e tyto sponky skon ily pouze v rukou
jedné chovatelky, která je klubu neposkytla a jejich dal í osud je nám v em záhadou. Ná klub
se problém m s o ními ví ky (entropium) v nuje dost intenzívn i p es nevoli n kterých
chovatel . Tímto se dotýkám výb ru krycích ps .
Jsem ve ejn napadána, e preferuji jen n kolik ps pro chov, ale proto e máme chov
volný, mohu se k výb ru psa chovatelem pouze vyjád it, nemohu krytí zakázat i p ikázat, jak
je tomu v jiných klubech, mohu pouze doporu it. Kdy se tedy nelíbí chovatel m ani toto a
berou m j názor jako n jakou ikanu, je mi jich velmi líto. koda, e nechovají jiné plemeno, u
kterého dostanou striktn na ízeno, kterým psem mohou krýt a kterým ne. Sna ím se pouze
lit o zku enosti a poradit podle svých mnohaletých zku eností a získaných znalostí. Je pak
pouze na chovateli, jestli se mojí radou bude ídit i nebude. Nemohu nic zakazovat i
ikazovat, ka dý má svoji odpov dnost sám za sebe a za sv j chov a svoje psy.
V leto ním roce jsem provedla kontroly tém v ech vrh v na em klubu, p esto e mn
to zatím ádný ád i ustanovení nep ikazuje. Shledala jsem, e entropium o ních ví ek u
at je výrazn na ústupu. V minulých letech m lo problémy tém 95%
at, v sou asné
dob jsou potí e v pr
ru tak u 60%. Shledala jsem, e opravdu zále í na jejich p vodu a
sledném sledování a výb ru partner . Snad v p tím ísle Zpravodaje rozeberu
problematiku trochu více.
V poslední ad bych cht la t m, kte í v í fámám a pomluvám na adresu chovných
jedinc v na em klubu sd lit, e se na jakýkoli problém mohou p ímo dotázat jejich majitel a
ne it dále nesmyslné zaru ené pravdy a znehodnocovat tak na i chovatelskou práci. A
nakonec sama za sebe bych cht la íci v em, e jsem v dy ve svém chovu dbala na zdraví
chovných fen i ps a nikdy jsem nechovala na zví atech, která m la jakkoli chirurgicky
upravený exteriér.
Eva Durasová
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Zadáno pro hospodá e klubu:
Vá ení p átelé, mám k Vám v em velkou prosbu. Pokud budete cokoli platit,
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.
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.

Uzáv rka pro zaplacení lenského p ísp vku 31.3.2004
Jitka Ulovcová

hospodá Shar-pei clubu

UPOZORN NÍ
Vá ení p átelé,
Cht la bych Vás upozornit a zárove i poprosit (týká se majitel chovných fen) o v asnou
úhradu poplatk za vystavení krycích list .
Poplatek ve vý i 100,- K se platí p i vystavení krycího listu, nikoliv a po jeho pou ití. Krycí list
je platný jeden rok od data vystavení. To znamená, e pokud se krytí z n jakého d vodu
neuskute nilo, pop . fenka nezab ezla, m e být krycí list pou it znovu. Toto pravidlo platí i
v p ípad , e se rozhodnete pro zm nu krycího psa tuto zm nu je v ak t eba oznámit (
dohodnout )s poradkyní chovu.
i platbách za vystavení krycího listu uvád jte variabilní symbol
, jako specifický symbol
uvád jte Va e lenské íslo.
em d kuji za pochopení a p eji mnoho
stí, zdraví, výstavních úsp ch a hodn radosti
z Va ich ply ák v roce 2004.

Jitka Ulovcová - hospodá Shar
( a v echny její ply andy )
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Pei clubu

Zadáno pro poradce pro výchovu a výcvik
Národní zku ební ád.
Vá ení p átelé,
V následujícím lánku vás seznámím s nejnov í zkou kou Národního zku ebního ádu. Velmi
le itou informací pro ú ast na této zkou ce je, e ji nesta í být lenem Shar-pei clubu i
jiného klubu zabývajícího se chovem ps , jak tomu bylo u zkou ek ZOP a ZPU 1, ale musíte
být lenem kynologické organizace, její náplní je výcvik ps . Jedná o tzv. cvi áky .

NÁRODNÍ ZKU EBNÍ ÁD
Zkou ka základní ovladatelnosti (ZZO)
lánek 75. Kritéria pro zkou ku ZZO
1. Stá í psa nejmén 10 m síc .
2. Ú ast na zkou ce nepodmi uje spln ní jiného druhu nebo stupn zkou ky.
3. Povelovou techniku uvádí zku ební ád u ka dého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P =
povel posunkový. Psovod m e pou ít jeden povel nebo oba sou asn . Pou ití oslovení psa
jménem je v dy mo né p ed zvukovým povelem.
lánek 76. Nápl zkou ky ZZO, dosa itelné body
1. P o s l u n o s t:
a) p ivolání psa (libovolný ze dvou zp sob ) ZP 10
b) ovladatelnost psa na vodítku ZP 10
c) sedni - lehni (na vodítku u nohy) ZP 10
d) za pochodu odlo ení vle e ZP 10
e) aport volný (p edm t psovoda) ZP 10
f) odlo ení psa (15 krok ) ZP 10
Minimální po et bod (z poslu nosti) pro úsp né slo ení zkou ky je 42.
2. S p e c i á l n í c v i k y
a) p ivolání psa za ztí ených podmínek ZP
b) chování psa ve skupin osob ZP
c) chování psa krátkodob p ivázaného
a ponechaného o samot ZP
lánek 77. P ipomínky k provád ní zkou ky ZZO
1. Pokud se v tomto lánku jinak neuvádí, platí pro provád ní cvik pokyny z druhé ásti
zku ebního ádu Metodika a provád ní cvik .
2. P ivoláním psa libovolným zp sobem se rozumí zp sob p ivolání psa, který v obou
zp sobech popisuje druhá ást tohoto Z .
3. Ovladatelnost psa na vodítku se provádí za ch ze s obratem vlevo, vpravo bok a elem
vzad.P edepsaný pohyb psa na vodítku u nohy se p ezkou í i za poklusu na rovném úseku
dlouhém 10 krok . Provede se p ezkou ení ovladatelnosti psa na míst -obraty vlevo, vpravo
bok a elem vzad.
4. Cvik Sedni lehni se provádí na vodítku u nohy. Psovod je v základním postoji a pes sedí
u jeho levé nohy. Na pokyn rozhod ího psovod psa polo í a po t ech
sekundách na povel rozhod ího psa posadí.
5. Odlo ení za pochodu vle e se provede po 10 - 15 krocích na povel rozhod ího. Psovod se
psem na vodítku za pochodu posunkovým a slovním povelem psa i s vodítkem polo í a ani by
nil rytmus a zp sob ch ze pokra uje dále je
10 krok . Na povel rozhod ího se oto í a
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vrací se ke psu. P istoupí k jeho pravé stran , zastaví se a zvedne vodítko. Na dal í pokyn
rozhod ího psa posadí.
6. Ke cviku Aport volný m e pou ít psovod libovolný p edm t. P edm t musí být odhozen do
vzdálenosti minimáln 10 krok . P i odhazování p edm tu m e být pes dr en za obojek. Pes
musí donést p edm t do vzdálenosti minimáln 2 kroky od psovoda.
7. P i cviku Odlo ení psa se dostaví psovod se psem na ur ené místo. Zde zaujme základní
postoj, pes sedí u levé nohy. Na pokyn rozhod ího uvolní psa z vodítka a posunkovým a
slovním povelem psa polo í. Dal ím povelem ponechá psa na míst a odchází do vzdálenosti
15 krok , kde na povel rozhod ího zastaví, oto í se a setrvá do dal ího pokynu rozhod ího.
8. Cvik
ivolání psa za ztí ených podmínek se m e provád t na cvi ti nebo p ilehlých
prostorách. Psovod se psem na volno a s náhubkem jde ur eným sm rem v úseku dlouhém 50
krok . Na tomto úseku na psa p sobí ve vzdálenosti od osy postupu 30 krok a 20 krok od
výchozího bodu ru ivé podn ty a to v prvé ad dva pohybující se psovodi se psy na vodítku.
Dal ím ru ivým podn tem vzdáleným od dvou psovod 10 krok budou dv osoby, které si
budou hrát s mí em a to bu si m ou házet nebo kopat ve vzdálenosti od sebe asi 5 krok .
Mí se musí pohybovat v í ást doby po zemi. Psovod dá psovi povel Volno do sm ru, kde
jsou dva psovodi se psy a dv osoby, hrající si s mí em. Pokud pes na jeden z ru ivých
podn
zareaguje a rozb hne se daným sm rem minimáln 10 krok , je psovodem na pokyn
rozhod ího p ivolán. Pokud se pes nechce od psovoda vzdálit, je osobami na sebe upoután
(hlasitým hovorem, k ikem, pohybem). Zp sob p ivolání si m e psovod zvolit. Cílem cviku je
ivolat psa který je zaujat vý e popisovanými innostmi. Pes, který se vzdálí od psovoda,
nesmí napadat psy, psovody a osoby, hrající si s mí em.
9. Cvik Chování psa ve skupin lidí . Psovod se psem na vodítku p ichází ke dv ma stojícím
osobám. Zde se zastaví, psa si posadí u levé nohy a za ne s nimi rozhovor. Po 30 vte inách
ichází dal í dv osoby, které se zastaví tak, aby byl pes uprost ed skupinky a zapojují se do
hovoru. Po dal ích 30 vte inách p ichází dal í psovod se psem na vodítku a zastaví se t sn u
skupiny. Celá skupina setrvá v rozhovoru je
30 vte in. Zkou ený pes musí celou dobu klidn
sed t, nesmí p icházející napadat a nebo projevovat báze . Nesmí úto it ani na psovoda se
psem.
10. Cvik Chování psa krátkodob p ivázaného a ponechaného o samot se provádí v
prostoru mimo cvi
, pokud mo no v místech, kde je mírný pohyb osob (mo no i pomocník ).
Psovod se psem na vodítku a náhubkem p ichází k rozhod ímu, zde se zastaví, posadí psa a s
rozhod ím se pozdraví podáním ruky. Rozhod í ur í psovodovi místo, kde uvá e psa na
vodítko, maximáln 2m dlouhé. Psovod nechá uvázaného psa s náhubkem a odchází do úkrytu
vzdáleného minimáln 20 krok . Pes m e být v jakékoliv poloze. Po 1 minut od doby, kdy
psovod za el do úkrytu p ejde v t sné blízkosti od psa skupinka hlasit se bavících osob. Po
30 vte inách p ejde v t sné vzdálenosti kolem uvázaného psa pomocník se psem. P i setkání s
rozhod ím a i v dob , kdy je uvázaný, se pes musí chovat klidn , nemá
kat a na procházející
osoby ani na psa nesmí úto it.
11. Hodnocení provedení cvik ásti "Poslu nost" se provádí jako u ostatních zkou ek tohoto
zku ebního ádu.
12. Hodnocení speciálních cvik :
a) p ivolání psa za ztí ených podmínek
- okam itá reakce na povel a rychlé, p ímé a radostné p ib hnutí k psovodovi, malé nep esnosti
v ukon ení cviku - prosp l výborn
- vy ádání druhého a t etího povelu, pomalý a nep ímý p íchod - prosp l
- pes nep ijde ani na t etí povel ke psovodovi - neprosp l.
b) chování psa ve skupin lidí
- pes sedí klidn u nohy psovoda, na p icházející osoby reaguje klidem - prosp l výborn
- pes p i p íchodu osob projevuje mírný neklid, ale nechá se povelem psovoda uklidnit - prosp l
- pes p i p íchodu osob projevuje velký neklid, to a u p íli nou bázlivost nebo agresivitu, k
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uklidn ní je t eba opakovaných povel , na které pes reaguje nedostate
- neprosp l.
c) chování psa krátkodob p ivázaného a ponechaného o samot
- pes se p i setkání s rozhod ím chová klidn , po uvázání a vzdálení se psovoda je klidný,
neprojevuje báze , ani agresivitu, kolem jdoucí osoby a psa klidn sleduje - prosp l výborn
- p i setkání s rozhod ím projeví mírný neklid, po uvázání a odchodu psovoda celou dobu
ká, na procházející osoby a psa
ká bez úmyslu je napadnout - prosp l
- p i setkání s rozhod ím projevuje agresivitu se snahou napadení, po uvázání silný neklid,
procházející osoby a psa napadá - neprosp l.
13. Pro spln ní ásti Speciálních cvik je t eba, aby pes ve dvou cvicích splnil cvik alespo
na Prosp a v jednom m e být hodnocen Neprosp .

Klubová výstava

SVOJ ÍN 2004

Vá ení p átelé,
stalo se ji tém tradicí, e se ka dý rok sjí díme na setkání arpej , jejich pání
a
ech p átel. Jinak tomu nebude ani letos a tak vás srde
zveme první víkend v ervnu
tj. 5. a 6.6. 2004 do chatového tábora ve Svoj ín u St íbra. Samoz ejm p íjezd je mo ný ji
v pátek 4.6., ostatn pokud mohu soudit dle uplynulých let, je p íjezd v pátek odpoledne stále
populárn í.
Pro ty z vás, kte í se letos rozhodnete jet s námi poprvé, chci íci, e se chatový tábor
nachází v p íjemném prost edí nedaleko eky M e, kde se m ete se svým ty nohým p ítelem i
vykoupat a o zábavu není nouze.
V sobotu prob hne svod plemeník , kde budete moci shlédnout a získat informace o
chovných psech v R. Zejména cenné pro vás, kte í máte fenku a cht li byste pro ni najít
partnera. Je to jedna z mála mo ností, kde uvidíte tolik chovných jedinc pohromad a máte
mo nost jejich porovnání.
Dále nebude chyb t lenská sch ze, sout e a r zné diskuse jak o vý iv tak i o
výchov a výcviku na ich ply ák . Pokud nám bude po así p át, sedneme si ve er
k táborovému ohni.
Celá ned le je v nována Klubové výstav a bonitacím.
esn í program a podrobn í informace vám p ineseme ve Zpravodaji 1/2004.
Va e dotazy vám ráda zodpovím, kontakt na m naleznete na p ední stran Zpravodaje nebo
ímo v propozicích.
Za výbor Shar pei clubu

Jana Schybalová

9

ehled výstav pro rok 2004
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY PS V R 2004

7.-8.2.

24.-25.4.

22.-23.5.

12.-13.6.

26.-27.6.

4.-5.9.

9.-10.10.

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

Brno

MVP
eskobud jovický kynol. klub
p.o.box 238
Klostermannova 7
370 21 eské Bud jovice
tel.+fax: 387 330 454
tel.: 387 203 926
www.vystava.psu-cb@seznam.cz

eské Bud jovice

Litom ice

MVP
Nord Bohemia Canis
p.o.box 178
412 01 Litom ice
tel.+fax:416 734 059, tel.: 416 731 038
e-mail: nord_bohemia_canis@seznam.cz

Praha

KS ? Sekretariát výstavy
U Pergamenky 3
170 00 Praha 7
tel.+fax: 266 722 235
http://www.czkynologie.cz
e-mail: vystava@czkynologie.c

Brno

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
http://www.interdogbohemia.com
e-mail: interdogbohemia@seznam.cz
MVP
eskobud jovický kynol. klub
p.o.box 238
Klostermannova 7
370 21 eské Bud jovice
tel.+fax: 387 330 454
tel.: 387 203 926
e-mail: vystava.psu-cb@seznam.cz

eské Bud jovice
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NÁRODNÍ VÝSTAVY PS V R 2004
20.-21.3.

24.-25.7.

25.-26.9.

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
http://www.interdogbohemia.com
e-mail: interdogbohemia@seznam.cz

Brno

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

Klubová výstavy

Svoj ín

6.6.2004

1049 Shar-pei club

3.10.2004

1069 Klub málopo etných
dogovitých plemen ps

7.11.2004

4004 Exotic klub
4011 Klub p átel erného ruského
teriera

p i OV Praha 9Újezd n/Lesy

Kladno

Jana Schybalová
St elni ná 1973
182 00 Praha 8
tel.: 723 110 873
Hana Fra ková
Sulovická 1387
190 16 Praha 9
tel.: 281972391, 606757249
RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.
Sme enská 737
272 04 Kladno
tel.: 312269260

Speciální výstava

14.8.

Shar-pei
4004 Exotic klub

i KV Kladno
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RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.
Sme enská 737
272 04 Kladno 4
tel/fax.: 312269260

OBLASTNÍ VÝSTAVY MKJ 2004
8.5.

15.5.

19.6.

16.10.

Kutná Hora, Ka ina

Výstava ps , výstavní výbor
U Jelena 487
284 80 Kutná Hora
tel :327512543

Olomouc-Nám

Výstava ps , výstavní výbor
Wellnerova 20
779 00 Olomouc
tel : 585427644

na Hané

Praha 4 - Kunratice

Výstava ps , výstavní výbor
Papírníkova 618
142 00 Praha 4
tel.: 603911317, 261710894

Praha 6 - D bán

Výstava ps , výstavní výbor
Z - Kamýcká 121
165 21 Praha 6
tel.: 224383421, 233336117

OBLASTNÍ A KRAJSKÉ VÝSTAVY SPOLE ENSKÝCH PLEMEN KJ R 2004

6.3.

10.4.

17.4.

1.5.

OV eské Bud jovice

Kynologické sdru ení
Ji í Tancer
Za Tratí 10
370 08 eské Bud jovice
tel.: 605173869
http://www.cvicak.zde.cz
e-mail: j.tancer@seznam.cz

KV Mladá Boleslav

KS Interdog Bohemia
Lu ní 286
293 01 Mladá Boleslav
tel.: 326327220

KV Hradec Králové

Ji í tolba, ZO kyn.
Nezvalova 864
500 03 Hradec Králové
tel/fax: 495512029

KV Lysá nad Labem

Spolek p átel ps
MUDr.Jitka Pacltová
Sedlá kova 1830
288 02 Nymburk
tel.: 325512178

OV Kozmice

KO kynologická
výstavní výbor
Petr ehánek
Nádra ní 9
747 11 Kozmice
tel.: 595032121

KV Praha

KO Kampa
Jaroslav Marek
Malostranské náb . 3
118 00 Praha 1
tel.: 606805824 ve er

8.5.
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9.5.

15.5.

30.5.

5.6.

6.6.

19.6.

11.9.

12.9.

KV Boskovice

Lada Bertrandová
Zást izlova 9
680 01 Boskovice
tel.: 516455166

KV Zlín

KO kyn.
Dana migurová
Pod Vr kem 2324
760 01 Zlín
tel.: 577214930

KV Ostrava

KVP
p.o.box 130
709 00 Ostrava-Mar.Hory
tel.+fax: 596516891

KV Rokycany

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

KV Vysoké Mýto

KO kynologická
Ji í Diblík
Prokopa Velikého 715
566 01 Vysoké Mýto
tel.: 465421417

OV Tábor

Táborský kynol. spolek
Dana Kupková
391 76 Slapy u Tábora 45
tel.: 381278276

KV Liberec

KCH ps Liberec
Karel Tauchman
SA 478
464 01 Frýdlant v echác
tel.: 482313209

OV Dolní Bene ov

Kynologická organizace
Václav Tomí ek
Opavská 522
747 22 Dolní Bene ov
tel.: 553651113

OBLASTNÍ A KRAJSKÉ VÝSTAVY SPOLE ENSKÝCH PLEMEN SKK 2004
17.4.

14.8.

OV atec

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

KV Kladno

RNDr. Jaroslava Ovesná,CSc.
Sme enská 737
272 04 Kladno 4
tel/fax.: 312269260

KRAJSKÉ VÝSTAVY MSKS 2004
28.8.

KV Brno, areál FSTK
echna plemena mimo loveckých
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Kyn. klub Zetor Brno
p.o.box 63
628 00 Brno

OBLASTNÍ A KRAJSKÉ VÝSTAVY KS 2004
6.3.

OV eské Bud jovice

Ji í Tancer
Za Tratí 10
370 08 eské Bud jovice

1.5.

KV eský Brod
(bez NO)

Zden k Poborský
Tuchorazská 566
282 01 eský Brod

OV Plze

Monika Boudová
Masarykova 27
312 06 Plze

KV Hlu ín
(bez NO)

Petr ehánek
Nádra ní 9
747 11 Kozmice u Hlu ína

19.6.

KV Benátky nad Jizerou
(bez NO)

Ji í Suchý
Kochánky 91
edm ice n/Jizerou

20.6.

OV Klatovy

Václav Janda
To ník 7
339 01 Klatovy

28.8.

KV Karlovy Vary

Zdena Ku erová
Ol ová vrata 157
360 01 Karlovy Vary

12.9.

OV Dolní Bene ov

Vilem Tomí ek
Opavská 522
747 22 Dolní Bene ov

28.9.

OV Hradec Králové

Monika Vacková
M.Hájka 330/29
500 09 Hradec Králové

2.10.

OV Rokycany

Jaroslav Jílek
Klicperova 425/2
337 01 Rokycany

OV Praha 9 - Újezd n/Lesy

Hana Fra ková
Sulovická 1387
190 16 Praha 9
tel.: 281972391, 606757249

8.5.

3.10.

OBLASTNÍ A KRAJSKÉ SPECIÁLNÍ A KLUBOVÉ VÝSTAVY BEZ ZADÁVÁNÍ CAC
2004
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1044 Pudl klub
4004 Exotic klub
4011 Klub p átel erného ruského teriera

17.04.

i OV v atec

MUDr.T.Koudelka
nám.5.kv tna 1183
483 01 atec

1.5.

i KV Lysá nad Labem

Antonín Mudra
251 01 Sv tice
tel.: 323602179

i KV Boskovice

Lada Bertrandová
Zást izlova 9
680 01 Boskovice
tel.: 516455166

i KV Rokycany

KO, Anna echová
U Hv zdárny 968/II
tel.: 371723429
e-mail: cechovaa@quick.cz
http://web.quick.cz/koro/

14.8.

i KV Kladno

RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.
Sme enská 737
272 04 Kladno 4
tel/fax.: 312269260

28.8.

i KV Brno, areál FSTK

Kyn. klub Zetor Brno
p.o.box 63
628 00 Brno

9.5.

5.6.

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA

eské Bud jovice 12.10.2003

Rozhod í : Eva Durasová

PSI
.mladých:
ARON Best Pei
ATREY Best Pei
FLIP Sharp Marlen
mezit ída:
CHRISTOPH Antilo Gold Pei

V 1,CAC,CACIB

.otev ená:
DEVIL Black Sei Sejida
ARTU Sidus Pfeifer
ALMANHAJ Syreh Czoutai

V1
VD 2
D3

ampion :
C-CHANG Lung Qalt Pei

V 1,CAC,res.CACIB

V 1,CAJC,BOB
VD 2
D3

maj: Vav ková L.
maj: Dostálek R.
maj:Dan k
maj: H lková L.
maj: Semotánová D.
maj: Pátek M.
maj: ímová P.
maj: Mar álková E.

FENY
.mladých:
ALI Prest Pei

V1

maj: Jadrný M.

Mezit ída:
DEN-LI Qalt Pei

V 1,CAC

maj: Ko ovská J.
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.otev ená:
HALINA Antilo Gold Pei
ISMIRA Zelené Údolí

V 1,CAC,res.CACIB
V 1,res.CAC

ampion :
AYLIN Crease Pei
IVETA Graf Marion

V1,CAC,CACIB
V 2,res.CAC

maj: Kojanová R.
maj: Klabazna P.
maj: Ulovcová J.
maj: Vav ková L.

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

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA Nitra 23.11.2003
Rozhod í : Jozef Mravík SK

.mladých :
WYMANDER´S Mr.President
ARON Best Pei
ABSOLUTE Angel Quasar
Mezit ída:
CHARLIE Slavkov

PSI
V 1,CAJC
V2
D3

maj: Habernig N. Aus.
maj: Vav ková L. CZ
maj: Kaderka N. SK

V 1,CAC

.dorostu :
CAECILLIA Crease Pei

maj: Hublová K.CZ

FENY
VN 1

maj: Ulovcová J.CZ

.mladých:
HESSY Nusika

V 1,CAJC

maj: Strnisková I.SK

Mezit ída:
AJA Red Pet Pei
MAKA Mi Hamada
ALISIA Ingram

V 1,CAC,CACIB,BOB
V 2,res.CAC
V3

maj: Hofreiter V. CZ
maj: Robaczyk J.L. PL
maj: Bielik L. SK

.otev ená:
MA A Magic Sonet
ARRIA Dahab z Gracie

V 1,CAC,res.CACIB
V 2,res.CAC

maj: Kisielewski A. PL
maj: udáková H. CZ

ampion :
IVETA Graf Marion
AYLIN Crease Pei

V 1,CAC
V 2,res.CAC
Výsledky dodala: Jitka Ulovcová,chov.st.CREASE PEI
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maj: Vav ková L. CZ
maj: Ulovcová J. CZ

Klubový ampión a Klubový junior ampión
Titul Klubový junior ampión a Klubový ampión 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

Nová tabulka hodnocení k získání titulu Klubový junior ampión a klubový ampión
oblastní
krajská

Výstavy

hodnocen
í titul
.dorostu

VN
V1

.mladýc
h

V2
V3
V4

mezit ída
.otev en
á
t .vít
ampión
at )

V1
V2
V3
V4
V

Národn
Speciální
í

Klubov Klubová
á
SPC

MVP

Evropská

Sv tová

body

body

body

body

body

body

body

body

0
2
1
0
0
3
2
1
0
0

1
3
2
1
0
4
3
2
1
0

2
5
4
3
2
6
5
4
3
2

1
3
2
1
0
4
3
2
1
0

2
4
3
2
1
5
4
3
2
1

2
4
3
2
1
5
4
3
2
1

5
10
8
5
3
13
10
8
5
3

10
20
15
10
5
25
20
15
10
5
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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

Výstavy

v ít

z speciální
výstavy
evropský vít z
sv tový vít z
BOB

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

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

6
5
4
3
5
4
3
2
10
20
10
0

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

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

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

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

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

6
6

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

MVP

Evropská

Sv tová

0
0
0
15

0
25
0
25

0
0
50
50

oblastní
krajská

0
0
0
0

Národn
Speciální
í

0
0
0
5

45
0
0
30
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Klubov Klubová
á
SPC

0
0
0
5

0
0
0
15

sout

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

3
3

4
4

0
0

0
0

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

Speciáln Klubo Klubov
í
vá
á SPC

8
8
MVP

20
20

40
40

Evropská Sv tová

Nové bodovací schéma platí od výstavní sezóny 2004
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 p edsedkyn klubu.

!!! SOUT
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!!!

Výbor SPC vyhla uje sout dlouhodobého charakteru o titul CZ SHAR-PEI 2004, samostatn
pro psa a fenu. Tento titul bude p id len fen a psovi, kte í v roce 2004 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. 2005.
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 k získání 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
2-4 místo 20 bod
5-7 místo 10 bod
8-10místo
5 bod
U chovných
FEN: Úsp ný odchov vrhu s PP
30 bod
PS : (úsp né nakrytí tzn.pokud se ze spojení narodí potom. s PP)
10 bod
Zájemce, který se chce sout e zú astnit, za le do 31.1.2005 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 1/2005.
V p ípad , e bude mít tato sout
ka dý rok.
Tak e je

a zajistí

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

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.

Þ

SOUT
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Ü

Klubový junior ampión a Klubový ampión:
Podmínky pro ud lení splnila :

Klubový junior ampión a Klubový ampión:
Arria Dahab z Gracie

maj. Hana udáková

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

.. .
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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:

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.
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výbor klubu

INZERCE
Chovatelská stanice SEJIDA

ijímám záznam na 1. vrh
otec: DEVIL BLACK SEI SEJIDA, Jun.Ch. R, Klubový ampion mladých, Klubový junior
ampion, Klubový ampion, 1xrez.CAC, 3xCACIB, 3xBOB
matka: CLAUDIE TABAT, výborná, rez.CAC
celkem 5
at
volné ji jen 2 feny, erná a krémová
Odb r:
Ihned kompletní o kování a 4 x od erveny

Dana Semotánová, chov.stanice SEJIDA
Kontakt : +420 602 322 212

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
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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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