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Vážení obdivovatelé grifonků a brabantíků,
dostává se k vám 3. číslo letošního i-zpravodaje, ve kterém se ohlédneme za
nádhernými klubovými výstavami i za letními aktivitami vás, obdivovatelů
grifonků a brabantíků.
Musím říct, že letošní klubovou a speciální výstavu, která byla poprvé
pojmenovaná Memoriál Františka Pěničky, v Kutné Hoře jsem si náramně
užil. Asi je to tím, že už mám pejsky starší a snad až tolik mi nezáleží na
umístění jako na prožitku, to ovšem neznamená, že bych nechtěl vyhrát. Na
Memoriálu Františka Pěničky bylo předvedeno 114 jedinců a na Klubové
výstavě dokonce 142 a bylo se na co dívat. Byla to přehlídka jak mladých
nadějí našeho chovu, tak krasavců v nejlepších letech, kteří právě nyní tvoří
budoucnost českého chovu. Pozvání k posuzování přijala paní Lilliane de
Ridder-Onghena z Belgie a pan John Constantine z USA. Tedy ze země
původu a ze země, kde je bruselský grifonek velmi oblíbený. AKC nerozlišuje
tři plemena, jak je popisují standardy FCI, všechny tři varianty zapisuje AKC
jako bruselský grifonek.
Díky vám, široké členské základně, máme schválené pořádání evropské
klubové výstavy EURO GRIFFON 2015. Tuto výstavu plánujeme na začátek
července a oslavíme tak i 25 let od založení Klubu a 30 let od prvního vrhu.
Věřím, že výstava se zadáním titulu EVROPSKÝ KLUBOVÝ VÍTĚZ bude
zajímavý jak pro vás tak i zahraniční vystavovatele.

KRÁSNÉ A SPOKOJENÉ VÁNOCE, ať je prožijete s těmi, kdo jsou vám
nejbližší a nejdražší.
Petr Dufek - předseda KCHGB
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Výbor Klubu chovatelů grifonků a brabantíků :
Funkce ve výboru

Jméno, příjmení

Tel. / e-mail

Předseda

Ing. Petr Dufek

725 875 191
dufik@volny.cz

Jednatel

Tomáš Baron

608 436 380
tomas_baron@sezanm.cz

tomas.baron

Kamila Nevšímalová

602 253 460
f.lilie@seznam.cz

caamel11

Libuše Pozdíšková

603 573 875
uspuntiku@email.cz

dobronika

Jakub Kadlec

721 232 902
jakub@brabantik.cz

Jméno, příjmení

Tel. / e-mail

Anatoliy
Kshyshovskyy

777 897 199
tolja@brabantik.cz

Člen

Petra Ulrychová

733 167 300
ajfelita@sezanam.cz

Člen

Ilona Kupčíková

Poradce chovu

Pokladník

Výstavní referent

Skype

Revizní komise :
Funkce ve výboru
Předseda (PRK)

Skype

737 449 910
corsireycash@email.cz

Adresa KCHGB :

Slovanka 1352, 470 01 Česká Lípa

Adresa jednatele :

K Rybníkům 108, 735 61 Chotěbuz

Adresa PCH :

Olešná 74, 393 01 Pelhřimov

Adresa PRK :

Blodkova 1264/5, 130 00 Praha 3

Stav financí KCHGB
Stav bankovního účtu
Stav pokladny
Celkem fin. prostředky
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K 31.12.2013
229 306 Kč

K 26.11.2014
203 823 Kč

7 483 Kč

2 495 Kč

236 788 Kč

206 318 Kč
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6.2. Podmínky pro zařazení do chovu:
a) čistokrevnost doložená průkazem původu, vydaným plemennou knihou,
uznávanou FCI,
b) pes/fena může být chovný ve věku 14 měsíců,
c) pes/fena musí být ohodnocen nejméně na třech výstavách se zadáváním
titulu CAC s oceněním minimálně 3x velmi dobrá. Alespoň jedno ocenění musí
být získáno z výstavy pořádané KCHGB. Pes/fena musí mít spočítané řezáky
v horní a spodní čelisti, buď od veterináře, rozhodčího nebo PCH..
d) pes/fena musí mít vyhodnocení luxace pately (čéšky). Do chovu se uznává
nejhorší známka LP 2/2, vyšetření luxace pately musí být od uznaného
specialisty uvedeného v seznamu Veterinární komory.
e) pes/fena nesmí vykazovat vady uvedené ve standardu jako vady vylučující.
Po absolvování všech těchto podmínek zašle majitel psa/feny poradci chovu
tyto podklady :
• Originál průkaz původu + kopie PP
• Kopie tří výstavních posudků
• Potvrzení o úhradě poplatku za vyřízení chovnosti jedince
ve prospěch KCHGB
• Protokol o vyšetření luxace pately
• Potvrzení o kontrole řezáků
• Poradce chovu po zkontrolování dokladů včetně členství
v KCHGB zaregistruje chovného psa/fenu do klubové
chovné kartotéky. Poradce chovu pošle originál PP na
Plemennou knihu k přeregistraci a Plemenná kniha vrací
průkaz původu majiteli psa/feny.

NEZAPOMÍNEJME PŘI PLATBÁCH POPLATKŮ UVÁDĚT
VARIABILNÍ A SPECIFICKÝ SYMBOL :
Variabilní symbol : vaše tel. číslo nebo rodné a to bez posledního čtyřčíslí
Specifický symbol :
členský příspěvek
..……. 1
čl. příspěvek nového člena …….. 15
uchovnění
……… 2
krycí list
……… 3
výstavní poplatek
...…… 5
dary
……… 7
poplatek za štěně
……… 8
Poštovní spořitelna, číslo účtu : 194490967/0300
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NEZAPOMÍNEJTE ….

zasílat fotografie do KALENDÁŘE 2016, můžete zasílat
fotky i dospělých psů z běžného života na adresu
dufik@volny.cz. Neposílejte fotografie z výstav, fotky vašich
pejsků s poháry apod. Zpracovatel si vyhrazuje právo výběru
fotografií. Požadovaná velikost fotek je minimálně 1665 x
1214 px nebo 141 x 130 mm.

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS :
Akce

Místo

Termín
2015

Seminář – úprava srsti

Praha
Brno

leden

Klubová výstava
bez titulu Klubový
vítěz

Odolena
Voda

14.3.

Agility 2015

Brno

3.7.

Speciální výstava
memoriál Fr. Pěničky

Brno

4.7.

Klubová výstava
Euro Griffon 2015

Brno

5.7.

Členská schůze

Brno

6.7.

Kontaktní
osoba
Jakub
Kadlec

Rozhodčí

Sóley Ragna
Ragnarsdóttir

Jakub
Kadlec
Petr
Dufek

Paloma Pegorer
BR
Shane Thomas
AUS
Paloma Pegorer
BR
Shane Thomas
AUS
----------------------

Jakub
Kadlec

Jakub
Kadlec
Petr
Dufek

Kdo má chuť přispět s nápady nebo má možnost získat sponzory nebo se přímo
zapojit do příprav a realizace některé z akcí, může se obrátit na pověřenou osobu
s přípravou.
ČMKU - upozorňuje
TISKOVÁ ZPRÁVA 13. 11. 2014
Razítko do psího pasu?
Naštěstí až do takových podrobností cestování psů, koček a fretek po EU neřeší ani
nové nařízení upravující od 29. 12. 20014 pasy pro zájmová zvířata. Tato záležitost sice
není přímo předmětem státního veterinárního dozoru, nicméně uvádíme některé změny,
a co se od nich očekává.
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Nové pasy, které budou soukromí veterinární lékaři vydávat od konce prosince pro
zájmová zvířata, se kterými majitelé hodlají cestovat po EU, budou obsahovat prakticky
stejné rubriky jako dosud. Hlavní změnou je však toto:
Došlo ke snížení počtu kolonek pro uvedení majitele ze tří na dvě, a majitel bude
povinen údaje v pase, vyplněné veterinárním lékařem, stvrdit svým podpisem.
První strana s identifikací zvířete (tj. stránka s uvedeným číslem mikročipu nebo
tetování) bude po vepsání údajů přelepena samolepící fólií, aby nebylo možné
přepisovat nebo přelepovat identifikační číslo zvířete. Tím se zamezí možné záměny
identity zvířete a sníží se tak riziko podvodného jednání.
A ještě přibyly kolonky pro uvedení kontaktních údajů soukromého veterinárního lékaře,
který pas vystavil.
Tyto úpravy samozřejmě pas o něco prodraží, o pár desítek korun, takže majitele zvířat
to příliš nepostihne. EU se rozhodla vylepšit pasy nejen proto, aby se znesnadnilo
falšování,
ale
měly
by
také
poskytovat
cestujícím
větší
komfort.
Takže pozor, od 29. 12. 2014 se vydávají jenom nové pasy. Je třeba ale dodat, že pasy
vydané před tímto datem nepozbývají platnosti! Nejde o žádnou výměnu dokladů,
kterou by musel každý majitel pejska, kočičky či fretky neprodleně provést.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách
SVS: www.svscr.cz.

V České republice byla poprvé uspořádaná Evropská výstava. Ještě v Československé
republice byly v letech 1965 a 1990 v Brně pořádány výstavy světové, ale evropskou
výstavu jsme na domácí půdě nezažili. Výstavy se zúčastnilo velké množství grifonků a
brabantíků, celkem 190 jedinců. Belgických grifonků bylo 59 a bruselských 71, všechny
posoudil pan Dirk Spruyt z Belgie. Ve vedlejším kruhu posoudil Dr.M. Guniš ze
Slovenska na 60 brabantíků. Den před Evropskou výstavou proběhla Národní výstava.
Brabantíky (20 jedinců) k nám přijela posoudit paní Opara Krystyna z Polska a Kane
Frank z Anglie posoudil belgické a bruselská grifonky (BEG 17 + BGR 21).
Musíme poděkovat všem, kteří se neobávali a předvedli naše grifonky a
brabantíky na Evropské i Národní výstavě v Brně.
•

•

Gratulujeme Iloně Kupčíkové k pejskovi MELODY MAKER CORSAIREY
CASCH, který s panem P. Pellerem získal vše co mohl, V1, CAC,
EVROPSKÝ VÍTĚZ, BOB.
Gratulujeme Valerii Petrové k pejskovi SAM MAWPET, který s paní V.
Haklovou získal V1, CAJC, EVROPSKÝ VÍTĚZ MLADÝCH, BOJ.

i_zpravodaj_03_2014

Strana 6 (celkem 20)

•
•
•
•
•
•

Gratulujeme Evě Fialová k fence ELLA-MILLIA TAMAGUČI, která s paní V.
Kaňákovou získala V1, EVROPSKÝ VITĚZ VETERÁNŮ.
Gratulujeme Marii Velenové k fence ELLOISE ROXMAVEL, která získala titul
EVROPSKÁ NADĚJE.
Gratulujeme Martině Čermáková k pejskovi EXPERT ČERNÝ ONYX, který
s P. Bartošovou získal titul EVROPSKÁ NADĚJE.
Gratulujeme Bohdaně Vokounové k pejskovi GASPER JOSEPH'S GIFT DE
LA TORMENTA DEL MAR, který získal titul EVROPSKÁ NADĚJE.
Gratulujeme Daně Jílkové k fence ELIŠCE Z KRCHOVA VRCHU, která
získala titul EVROPSKÁ NADĚJE.
Gratulujeme Markétě Sudové k fence BEVIE CANIS LUDENS, která získala
s H. Paškovou titul EVROPSKÝ VITĚZ VETERÁNŮ.

BOB, EV 2014
MELODY MAKER CORSAIREY CASCH

EVM 2014
SAM MAWPET

Ohlédnutí za klubovou výstavou v Líšni očima paní Barbary Murray
Byla jsem nadšená, když jsem obdržela
pozvání posuzovat grifonky v České
republice, protože to znamenalo, že
poletím do Prahy, jednoho z mých
nejoblíbenějších měst. Nejen, že Praha je
světově známá pro svoji nádhernou
architekturu, krásnou řeku, přes kterou se
klene nespočet mostů a Pražský hrad,
který shlíží na město, ale má také svoji
zcela vlastní atmosféru pulsujícího a ve
všech směrech velmi moderního města.
Já a moje kamarádka Julie jsme odlétali z
Bristolu, kde jsme se setkali se Sandie
Feaver,
známou
chovatelkou
a
vystavovatelkou z Nového Zélandu, která se později stala na výstavě moji
zapisovatelkou. V Praze nás již přivítal Jakub s menším občerstvením. Další ráno jsme
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sedli na autobus směrem do Brna. Užila jsem si tento výlet s nápoji a dokonce
individuálními dotykovými obrazovkami na sedadlech, zatímco jsem mohla pohodlně
sedět a pozorovat krajinu až do našeho příjezdu. V Brně jsme podnikli menší prohlídku
pamětihodností s návštěvou zajímavého trhu, a ještě stihli navštívit Petrov, než jsme šli
spát. Druhý den brzy ráno krátká jízda autem a již jsme přijeli do překrásně upraveného
výstavního sálu. Velmi se mi líbilo dívat na menší štěňátka, která dorazila na výstavu, a
jak si s nimi pěkně starší psi hráli. Také jsem byla později ohromena povahami
vystavovaných psů, kteří byli celkově veselí, a to dokonce, i když nebyli vystavováni
svými majiteli.
Když mi byl nabídnut chléb a sůl, a vysvětleno, že se jedná o velmi starou tradici,
pochopila jsem a nebyla jsem překvapená, že se mi dostalo tak velké pohostinnosti ve
vaší zemi! Také velice děkuji za dárek v podobě českých lahůdek po posuzování. Moc
si toho vážím.
A nyní ke psům:
Grifonek belgický: celkem vysoký počet vystavených psů výborného plemenného
standardu s dobrou tmavou barvou, ale jejich velikost byla velmi různorodá. Můj BOB z
mezitřídy byl Shevilan Voyager At Stormjac, celkově kvadratický pes s dobrou linií, mé
preferované velikosti, s typickou hlavou s hrdým výrazem, plynulým pohybem a dobré
barvy, byl předveden v bezvadné kondici, a také předveden velmi dobře.
Brabantík: těch bylo nejvíce a jaká radost pro mě je posuzovat, neboť byli velmi jednotní
v typu a velikosti, většina z nich velmi typických. Evidentně zde chovatele odvádí velmi
mnoho chovatelské práce, a také jsem si povšimla, že vítěz třídy vítězů Oziris
Roxmavel je zde velmi dominantním plemeníkem, a stále vypadá velmi dobře na svých
6 let. Přesto můj BOB se našel ve třídě mladých, černý brabantík Legend Can Talk
Corsairey Casch, který má vše, co má mít: krátké a hluboké tělo, správnou sílu kostry
na svoji velikost, velmi dobrou hlavu, rovnou hřbetní linii a plynulý pohyb.
U některých brabantíků by červená barva mohla být určitě lepší, a někteří měli velmi
male oči.
Grifonek bruselský: zhruba stejný počet jako belgických grifonků ve srovnání ke zhruba
60 ti brabantíkům. Typ a velikost se zde
značně lišily, a také bych si přála u nich
tmavší barvy. BOB Deep In My Heart
Mont Arwen, pes ze třídy vítězů - je
skutečný šampion s dobrou silou kostry,
vyváženým tělem, výbornou hlavou ve
všech směrech, a pohyboval se
extrémně dobře po celou dobu, což mu
přineslo titul Best In Show.

DEEP IN MY HEART Mont Arwen
o.: Zhelanny Malchik iz Mira Zvezd,
m.: ANGEL Mont Arwen,
ch.: Ulrychová Petra,
m.: Ulrychová Petra
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Ve vaší zemi je zcela vidět velké nadšení a vášeň pro naše plemena. Přála jsem si, aby
po výstavě bylo vice času, a já mohla méně zkušeným vystavovatelům ukázat a naučit
je, jak předvést klady svých psů, což by jim pomohlo být třeba více úspěšnými.
Všem děkuji za možnost posoudit vaše psy a být tak součástí skvěle uspořádané
výstavy. Moje díky patří také Zuzaně a Petrovi Rýdlovým za jejich společnost a zpáteční
odvoz do Prahy v jejich velmi pohodlném autě. A na závěr také Jakubovi, za jeho péči o
nás a speciálně za umožnění vidět operu Don Giovanni ve Stavovském divadle, kde
byla poprvé uvedena a složena Mozartem pro toto divadlo. Toto byl skutečný poklad!
Odletěla jsem plná šťastných vzpomínek.

Barbara Murray, Operastar Griffons, UK

Klubová výstava a výstava speciální –
memoriál FRANTIŠKA PĚNIČKY
Pro uspořádání klubové výstavy a výstavy speciální,
poprvé pod názvem Memoriál Františka Pěničky, v
letošním roce jsme si vybrali prostředí historického
města Kutné Hory. Kulturní a společenské centrum
Lorec nám poskytlo velmi prostorné zázemí
s dostatkem světla. Nebyl tedy žádný problém postavit
dva výstavní kruhy a přivítat první den 114 a druhý
den 142 přihlášených jedinců.
Pozvání k posouzení našich svěřenců přijala paní
Liliane de Ridder-Onghena z Belgie (CHS Irdaly ), která je autorkou platného standardu
a pan John Constantine z USA
(CHS Adamis ). Rozhodčí nastavili laťku velmi vysoko, byli přísní a neváhali udělit
známky velmi dobrá i dobrá, a přeci
bylo předvedeno mnoho výborných
jedinců a v mnoha třídách nebylo
jednoduché rozhodnout o vítězi.
V sobotu posuzovala paní Liliane de
Ridder-Onghena belgické a bruselské
grifonky a pan John Constantine
brabantíky. V neděli si výstavní kruhy
vyměnili a tak každý měl možnost si
porovnat hodnocení obou rozhodčích.
A kdo zvítězil ?

BIS SHREK MAWPET
i_zpravodaj_03_2014
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Memoriál Fr. Pěničky :
BAG
BOB …… BLUE BAY’S REFRAIN QUI ME PLAIT
o. Beauview Night In The City Beauview,
m. X’suomi Dream Corsarirey Casch
BOJ …… MELODY MAKER CORSAIREY CASCH
o. Rick Prima Grichia, m.Adki Mistress Britz
BOV ….. BLUE BAY’S DE MON CHAGRIN
o. Marquant The Viking, m. Blue Bay’s And I Made It
VSV ….. DANIEL BOHEMIA HAPET
o. Bustin A Move Paragons, m. Besinka Mawpet
VSV ….. BLUE BAY’S REFRAIN QUI ME PLAIT
o. Beauview Night In The City Beauview,
m. X’suomi Dream Corsarirey Casch
BEG

BRG

BOB …. ZAIDA MAWPET
o. Paragons Eye Of The Tiger At Grand Petros
m.Xenie Mawpet
BOJ ….. REBECCA MAWPET
o. Guy Mawpet, m. Balbína Valis Bohemia
VSV …. ZAIDA MAWPET
o. Paragons Eye Of The Tiger At Grand Petros
m.Xenie Mawpet
VSV…. DOBRONIKA GRAND PETROS
o. Paragons Eye Of The Tiger At Grand Petros
m.Bazalka Grand Petros
BOB….. SHREK MAWPET
o. Oziris Roxmavel, m. Kayla Mawpet
BOJ….. SHREK MAWPET
o. Oziris Roxmavel, m. Kayla Mawpet
VSV…… HAUTE COUTURE CORSAIREY CASCH
o.Nizhegorodskoe Ocharovanie Zevs, m. Darisvet Krasna Žaba
VSV….. JACKPOT VALIS BOHEMIA
o. Oziris Roxmavel, m. Mimi Mawpet

Klubová výstava :
BAG
BOB ……XANDRA MAWPET
o.Oziris Roxmavel, m. Amálka Mawpet
BOJ ……SAM MAWPET,
o. Oziris Roxmavel, m. Kayla Mawpet
KV …….. BLUE BAY’S QUAND VIENT LE MATIN
o. Beauview Night In The City Beauview,
m. Beauview In The Buff
KV ……. XANDRA MAWPET
o.Oziris Roxmavel, m. Amálka Mawpet
BOV ….. LAPINUS UNIQUE
o. Lake Buena Vista Waldick, m.Ulove du Village des Reves Bleus
BEG

BOB ……NIZHEGORODSKOE OCHAROVANIE ZEVS
o. Nizhegorodskoe Ocharovanie Invinsibl King,
m. Nizhegorodskoe Ocharovanie Violetta
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BOJ…… REBECCA MAWPET
o. Guy Mawpet, m. Balbína Valis Bohemia
KV …….. NIZHEGORODSKOE OCHAROVANIE ZEVS
o. Nizhegorodskoe Ocharovanie Invinsibl King,
m. Nizhegorodskoe Ocharovanie Violetta
KV…….. ZAUBERFLOTE CORSAIREY CASCH
o. King Mambo of Castafiore
m.Ketty Prima Grichia
BRG

BOB ….. SHREK MAWPET
o. Oziris Roxmavel, m. Kayla Mawpet
BOJ….. SHREK MAWPET
o. Oziris Roxmavel, m. Kayla Mawpet
BOV ….. FRANCZISKA ARANYCSODASZARVAS-KIRSBERRY
o. Athos Kirsberry, m. Wilamena Marquant
KV…..… HAUTE COUTURE CORSAIREY CASCH
o.Nizhegorodskoe Ocharovanie Zevs, m. Darisvet Krasna Žaba
KV…….. JACKPOT VALIS BOHEMIA
o. Oziris Roxmavel, m. Mimi Mawpet

BIS, BOB, BIS Junior, BOJ … Shrek Mawpet
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BOJ
MELODY MAKER CORSAIREY CASCH

KV
XANDRA MAWPET

VSV
DANIEL BOHEMIA HAPET

KV
BLUE BAY’S QUAND VIENT LE MATIN

VSV+KV
HAUTE COUTURE CORSAIREY CASCH
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JACKPOT VALIS BOHEMIA
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BOB
NIZHEGORODSKOE OCHAROVANIE ZEV

BOJ
REBECCA MAWPET

Best Puppy …BEZINKA Z KORNOUTKU

+
VSV … DOBRONIKA GRAND PETROS

Best junior
SHREK MAWPET

Best Puppy Minor
HELLO KTTY MONT ARWEN
i_zpravodaj_03_2014

Strana 13 (celkem 20)

Best Coupl
BLUE BAY’S REFRAIN QUI ME PLAIT
BLUE BAY’S ROI DE LA RÉVOLUTION

Nejlepší chovatelská stanice
CHS MAWPET, PETROVÁ VALERIE

i_zpravodaj_03_2014

Strana 14 (celkem 20)

World Dog Show 8.-10.8. 2014
Helsinki, Findland
Světová výstava 2014 se konala v srpnu v
Helsinkách. Pro jednoho trochu z ruky, ale pro
druhého né tak daleko, aby nezkusil porovnání
svého pejska s nejlepšími grifonky zejména z
Finska, Ruska, Švédska a dalšími severními
zeměmi.
Z českých odchovů jsem nalezl ve výsledkových
listinách Tutu Prima Grichia, Jonáš Corsairey
Casch a Catherine Mont Arwen. Děkujeme chovatelům za tak krásné jedince a
majitelům za reprezentaci českého chovu ve světě. Díky patří I manželům Rýdlovým za
hezký příspěvek a předání svých poznatků.
Griffon Belge
65
Judge Assenmacher-Feyel Hassi
BOB
BOS

Valmon Louise Genstat (Nina Jörgensen, Klippan)
Faiter The Perfekt Position (Grischenko Svetlana, St.petersburg)

CACIB dog, MV-14
CACIB bitch, MV-14
BOB veteran, MVV-14
BOS veteran, MVV-14
dog, JMV-14
bitch, JMV-14
BOB puppy
BOB breeder

Valmon Louise Genstat (Nina Jörgensen, Klippan)
Faiter The Perfekt Position (Grischenko Svetlana,
St.Petersburg)
Pacey Piece Of Gold (Cario Katja, Helsinki)
Pikkanan Boogie Man (Parikka-Pesonen Leena, Hamina)
Rus Kornels Redkiy Brilliant (Nikulin Sergey, Moscow)
Chess Queen Ave Muza (Klepikova M., Pos. mihanovichi,
minsk.r-n)
Faiter Olimpiada (Ushkova K, Saint-petersburg)
Faiter (Antonova E, Saint-petersburg)

Griffon Bruxellois 81 , Judge Machetanz Peter
BOB
BOS

Zhozefina Prima (Akatiev Aleksandr)
Shevilan Dunkin Donut (Drobiseva Zanna, Riga)

CACIB dog, MV-14 S
CACIB bitch, MV-14

Shevilan Dunkin Donut (Drobiseva Zanna, Riga)
Zhozefina Prima (Akatiev Aleksandr)

BOB veteran, MVV-14
dog, JMV-14
bitch, JMV-14
BOB puppy
BOB breeder
i_zpravodaj_03_2014

Cayafa's Tiona (Friman Birgitta, Jävrebyn)
Los Chatos Del Norte Impossible Is Nothing (Santiago
Jose Luis, La coruña)
Nizhegorodskoe Ocharovanie Ya Samaya Luchshaya
(Korotkova Irina, Nizhniy novgorod)
Union Grif Adventurer (Salonen Nina)
Huvikummun (Koskelin Eija, Nurmijärvi)
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BOB brace

Cadogan Herreys/Cadogan Pussycat Dolls (Kaipainen Terhi,
Mäntsälä)

Petit Brabancon 82 , Judge Kazlauskaite Ramune
BOB
BOS

Super Luch Ot Nevskogo Hobbita (Gilevich A,)
Pelageya Ot Nevskogo Hobbita (Alexander Gilevich)

CACIB dog, MV-14 Super Luch Ot Nevskogo Hobbita (Gilevich A,)
CACIB bitch, MV-14
Pelageya Ot Nevskogo Hobbita (Alexander Gilevich)
BOB veteran, MVV-14
Nineth Emina-Eulaalia (Korvola Sari, Palokka)
BOS veteran, MVV-14
Blue Bay's De Mon Chagrin (Hilpinen Jarmo, Laukaa)
dog, JMV-14
Ryzhy Plut Mafi Osi (Vladimirova Elena, Zelenograd)
bitch, JMV-14
Blue Bay's Refrain Qui Me Plait (Hilpinen Jarmo, Laukaa)
BOB puppy
Russisch Geist Jorzh Legendarniy (Nassonova Viktoriia,
Sofievskaya Borschagovka)
BOS puppy
Zazou Merry Brandybuck (Hannonen Sirpa, Kellokoski)
BOB breeder
Blue Bay's (Hilpinen Jarmo, Laukaa)
BOB brace
Gudzonskiy Yastreb Iz Mitkov Ekateriny/Orra Iz Mitkov
Ekateriny (Skvortsova Svetlana, Moscow)
Proč jsme jeli
“A vy jste nebyli na světovce? Ta fena si to zaslouží. Určitě by si jí rozhodčí všimli.”
řekla nám rozhodčí na nějaké domácí soutěži. Aha, kdy a kde je je další? Helsinki.
Daleko, draho, ale nikdy jsme tam nebyli a je to tam prý skvělé.
Hlásíme se do třídy šampiónů.
Přípravy
Když už tam jedeme, tak se tomu věnujeme pořádně. Pár lekcí handlingu a domácí
cvičení nám dost pomohlo.
Doprava
Pokud nebudete chtít psa vézt v zavazadlovém prostoru, doporučujeme zařizovat
letenky co nejdříve a taky být brzo na letišti. Na palubě smí být totiž jen jede pes.
Letecká společnost (v našem případě Finair) musel před odbavením na letišti potvrdit,
že máme pro psa na palubě rezervaci. Po ověření jsme obdrželi předpis platby. Tu
zaplatíte u přepážky pokladny, takže vystojíte další frontu.
Protože klasická přepravka nesplňuje svými rozměry požadavky leteckých společností,
zakoupili jsme speciální tašku do letadla. Má normalizované rozměry, pevné dno a je
nepropustná. V kabině letadla máte psa pod vašima nohama a je mu dobře.
Let trval přes dvě hodiny a Catherine ho snášela skvěle. Do tašky dostala sušené
vepřové ucho, při startu jsme chvíli mírnili nervozitu drbáním. Když letadlo nabralo
výšku, fenka se uklidnila, chvíli okusovala ucho a pak usnula.
Ubytování
Sehnat ve Finsku ubytování, kde můžete být se psem není vůbec lehké. A v době, kdy
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se v Helsinkách koná světová výstava, je to ještě těžší. Zároveň ve Finsku nesmíte
nechávat psa v autě. Pokud by vás tedy napadlo nechat přes noc či před výstavou psa
v autě nebo přívěsu, riskujete rozbití okénka, zabavení psa a pokutu !
Organizace před výstavou
Vše jde hladce. On-line přihláška, potvrzení obratem. Ze zkušennosti z jiných zemí
kontrolně voláme do kanceláře. Zvedají telefon po druhém zazvonění. Vše je v pořádku.
Zítra dostaneme další infomail, jak psali v předchozím infomailu. Skládáme poklonu za
organizaci. Paní odvětí: “Welcome to Finland, sir.” Těšíme se ještě víc. Takto se
organizuje 21,247 registrací.
Dostáváme mail se vším, co potřebujeme: Číslo - vytiskneme si sami dopředu, QR kod
pro registraci v místě a čas, kdy jdeme do kruhu.
V den výstavy
Všechno víme, tak vstáváme v klidu. Máme rozloženou přepravku a dvě židle v kufru na
kolečkách, takže můžeme jet pohodlně tramvají.
V kruhu to jde jak po drátě. Německý rozhodčí Peter Machetanz a finské asistentky
S iPady v rukou dělají z organizace kruhu koncert. V naší třídě je dvanáct neskutečně
kvalitních šampiónek. Jsme evidentně jediní amatéři mezi profíky. Dostáváme
výbornou, postupujeme do užšího výběru a dostáváme EXC 4! Výsledky jsou okamžitě
na webu, takže naši příznivci doma nám hned smskují.
Kdo chce, může si nechat přeložit v překladatelském centru posudek asi do třiceti
jazyků.
Nákupy na výstavě
Stánky na výstavě v Helskinkách byly snad jediným zklamáním. Jídlo a pití velmi drahé.
Stánky s pejskařskými potřebami srovnatelné s tím, na co jsme zvyklí z mezinárodních
výstav doma, ale ceny opět vyšší.
Zuzana a Petr Rydlovi a Catherine Mont Arwen
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ZDRAVÍ NAŠEHO CHOVU
Nezapomínejme na zdraví našich grifonků. Díky kontaktům našich chovatelů už víme,
že ve Velké Británii pečlivě sledují u chovných jedinců SYRINGOMYELII. Proto se po
několika letech vracíme k tomuto onemocnění, které postihuje i grifonky a brabantíky.

CHIARI MALFORMACE A SYRINGOMYELIE
MVDr. Aleš Tomek, DECVN, Klinika Jaggy, Brno
Chiari malformace (CM) a syringomyelie (SM) jsou vývojové anomálie lebky, mozku a
míchy. U Chiariho malformace neboli okcipitální hypoplazii dochází k nedostatečnému
vyvinutí okcipitální - týlní kosti. Následkem toho je zmenšený objem kaudální lebeční
jámy (zadní část lebeční dutiny krytá týlní kostí, ve které se nachází mozeček a
mozkový kmen). Mozeček má z toho důvodu málo prostoru a dochází tak k jeho
výhřezu do foramen magnum (týlní otvor, kudy přechází mozkový kmen v krční míchu).
Tím je blokován odtok mozkomíšního moku. V důsledku změn této cirkulace vzniká
další anomálie, tzv. syringomyelie - tj. rozšíření centrálního kanálku míchy a tvorba
mokem naplněných dutinek uvnitř míchy (viz obrázky).

Obr 1a – roční yorkšírský teriér vykazující bolestivost krční páteře, MRI - podélný řez
mozkem a krční míchou v mediální linii (tzv. T1W sekvence): trojúhelníkovité šipky
ohraničují hypointenzní-černý signál v horní polovině míchy, jedná se o rozšířený
centrální kanál mezi druhým až šestým krčním obratlem (C2-C6).
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Obr. 1b – předchozí pacient,
MRI – příčný řez krční míchou
v oblasti 4. krčního obratle (T1W
sekvence): černá šipka ukazuje
na rozšířený centrální kanál
míchy vytvářející syrinx.

Obr 2: Magnetická rezonance, T1 sekvence, podélný řez mozku a krční míchy u 11měsíční fenky Kavalír King Charles Španěla. Krátká šipka ukazuje na výhřez mozečku
do foramen magnum. Dlouhá šipka ukazuje na dutinu v krční míše – syrinx v úrovni
druhého a třetího obratle. Fenka trpěla záchvatovitým svěděním v oblasti krku.
Rozpínáním takovýchto dutin dochází k ovlivnění okolních nervových drah mezi
končetinami, míchou a mozkem. První klinické projevy onemocnění jsou obvykle
pozorovány mezi 5. měsícem až 3. rokem věku. Objevuje se bolestivost krku,
projevující se zejména škrábáním v oblasti ramen, uší, krku a hrudní kosti, často pouze
na jedné straně. Tento záchvatovitý typ bolesti se objeví při pohybu, rozrušení nebo
také při pouhém zatahání za obojek. Bolestivost se může objevit také při manipulaci s
postiženou oblastí, vyskytuje se citlivost v oblasti uší. Psi se syringomyelií mohou mít i
další neurologické příznaky jako skoliózu (stočení krční a hrudní páteře do boku),
slabost a atrofii (úbytek) svalstva hrudních končetin, ataxii (nekoordinovanost)
pánevních končetin. Vzhledem k různorodosti klinických příznaků je onemocnění často
zaměňováno s jinými onemocněními (uši a kůže). Existují takzvaní skrytí nosiči. Tito
jedinci jsou bez klinických příznaků, nicméně na míše lze pozorovat podobné změny,
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jako u klinicky postižených jedinců. Není známa příčina tohoto jevu ani korelace mezi
velikostí dutin a klinickými projevy. Jedinou metodou diagnostiky onemocnění je MRI
vyšetření (magnetická rezonance). Terapeutické řešení onemocnění je buď
konzervativní (pomocí léků) nebo chirurgické.
Toto onemocnění se vyskytuje u mnoho malých plemen psů. Prototypem CM a SM je
plemeno kavalír king charles španěl (CKCS). Griffonek je s kavalíry příbuzensky spjat
přes toy španěla a byl u něj rovněž zaznamenám signifikantní výskyt CM/SM
v americké a anglické populaci. Nejnovější studie okolo Dr. Rusbridge říkají, že CM se
vyskytuje u 65% jedinců a SM byla zaznamenána u 52% psů. Z postižených psů se
neurologické deficity (potíže s chůzí apod.) objevily u 28% a bolest krční páteře u 20%
griffonků. Tedy celých 52% psů se SM byly bez příznaků!
Vzhledem k onomu vysokému výskytu syringomyelie u kavalírů, i griffonků, se začal
předpokládat silný vliv dědičnosti na vznik tohoto onemocnění. Ve Velké Británii již
proběhly první studie. U sledovaných psů byly rodokmeny podrobeny analýze.
Předpokládá se autozomálně recesivní dědičnost. U kavalírů byl stanoven koeficient
heritability na 0,7-0,8 (tj., ze 70-80% je výskyt syringomyelie vázán na genetiku). Studie
dále pokračují. U griffonků již zaznamenali 2 místa v genomu, které se budou na
přenášení choroby podílet.
Z tohoto důvodu se kluby ve Velké Británii a jinde pokouší ustanovit další plán pro
diagnostiku onemocnění a chovatelský program nejen u kavalírů ale také griffonků.
Kluby proto začaly spolupracovat s veterinárními neurology a došlo k ustanovení
nových pravidel chovu. Jak je na tom česká populace? Neměli bychom být naivní a
tvrdit, že se nás to netýká. Tímto článkem se chovatelská veřejnost nemá pouze o
onemocnění dozvědět, ale měl by vézt k širší diskusi, rozhodnout se pro screening
CM/SM v populaci a začít přebírat určitá opatření k potenciálnímu zastavení šíření
tohoto onemocnění.
Jsem otevřen k jakékoliv diskusi s chovatelským klubem nebo přímo s chovateli a rád
se budu podílet na vzdělávacím programu pro chovatele. V tuto chvíli naše klinika
nabízí možnost diagnostiky pomocí MRI, podobně jako to bylo u CKCS. Pro chovatele
je nabídnuta přijatelná cena ve chvíli, kdy o screening bude projeven zájem. Podobně
jako u CKCS dostává chovatel po vyšetření certifikát, k jehož zhotovení mám jako
evropský specialista pro neurologii oprávnění.
Těším se na spolupráci.

Aleš Tomek

Kontakt:
MVDr. Aleš Tomek, DECVN
KLINIKA JAGGY, s.r.o., Komárovská 5, 617 00 Brno
www.jaggy.cz; Tel. 545 234 035; tomek@jaggy.cz, tomek.neuro@seznam.cz
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