
                        Mnichov, 9. 4. 2013 

 

ZPRAVODAJ 1/2013 
 
 

 

Milí členové EALC a přátelé leopardů, 
 
Tady je první zpravodaj v r. 2013. 
 

 
1.  EALC (European Association for Louisiana Catahoulas) má v současné době 25 

členů a celkem 26 leopardů.  
 
Máme v současné době členy z Rakouska, České republiky, Nizozemí, Austrálie a 
Německa. 
 

 
2. První akce, kterou organizujeme ve dnech 23. – 26. května, jsou: 

 
„Testy schopností leopardů pracovat s dobytkem“  
 

Testy budou přizpůsobeny věku a vývojovému stádiu jednotlivých psů. Proto jsou 

vhodné jak pro začátečníky, tak pro ty majitele, kteří si chtějí své psy vyzkoušet. Je 

však nutná základní úroveň poslušnosti. 

Místo konání: Fasanhof v Podmitrově  

 Fasanhof je chovatelská stanice v Podmitrově u Brna. Na farmě chovají dobytek 

volně a v souladu s biologickými principy. Karel Kalný, majitel farmy, pracuje se svými 

leopardy s dobytkem již několik let a přináší naší akci své značné zkušenosti. 

Během víkendu budeme trénovat i mantrailing s těmi, které to bude zajímat. 

http://www.ealc.info/cs/akce/ 

V rámci všech EALC akcí je možná výměna informací, teorie i praktických zkušeností, 

získaných mimo organizované akce. Je také možno připravit si presentace a krátké 

přednášky.To skýtá příležitost pro všechny, které to zajímá, zjistit vice o tomto 

plemeni. 

 

 

http://www.fasanhof.cz/cs/co-umi-nasi-psi/
http://www.ealc.info/cs/akce/


 

 

 

 

 
3. Zprávy o zkouškách/seminářích: 

 

 Tři mladí leopardi, Alma Rose, Aquim a Hudson, složili úspěšně své vstupní 
testy pro záchranářskou práci v ASB Rescue Dogs Unit Munich/RV 
Oberbayern. Gratulujeme! 
 

 

              
  Aquim     Alma Rose 
 

 
Hudson 

 
Alma Rose a Hudson budou dále trénovat, aby se stali mantrailery. Aquim 
bude dále pokračovat ve výcviku vyhledávání v sutinách a prostoru.  
 
 

 Catahoula Abygail absolvovala úspěšně wokshop pro mantrailing pro 
začátečníky, který pořádalo Centrum K9 v Norimberku 17. února 2013. 
 

 
Výsledky testů/ absolvované workshopy stejně jako zprávy o práci s leopardy 
můžete EALC kdykoliv posílat ke zveřejnění. Tyto příspěvky mohou být uveřejněny na 
našem webu a budou součástí zpravodaje. Naším cílem je podporovat práci s tímto 
plemenem. Vítáme také informace a doporučení seminářů. 
  

4. Příliš zaměstnané a málo zaměstnané catahouly: článek na toto téma byl nedávno 
publikován na našich stránkách. Je důležitý zejména pro majitele štěňat a mladých 
leopardů. Pracovního psa nemusíme zaměstnávat 24 hodin denně. 
 



Odkaz: 
 
http://www.ealc.info/cs/unter-und-uberbeschaftigung-des-catahoulas/ 

 
 

5. Fotky našich leopardů při práci, portréty nebo momentky vždy vítáme a budou 
zveřejněny na EALC stránkách. Posílejte nám je prosím v co nejlepší kvalitě a 
rozlišení.  

 
 

6. Zdraví/ Chovatelství: 
 

 V březnu 2013 byl na EALC stránkách publikován zajímavý článek o merle 
genu: 

 
http://www.ealc.info/cs/die-sache-mit-dem-merle-gen/ 

 
Někteří členové budou brzy testovat své leopardy na merle gen. Jestliže 
potřebujete nějaké informace o testech, zašlete své dotazy emailem nebo nám 
zavolejte, kontakty jsou níže. 
Následující odkaz vás přivede na naše stránky: 
 

http://www.ealc.info/cs/links/ 
 

 

 V přístím zpravodaji poskytneme informace o dysplázii kyčlí (HD) u totoho 
plemene. 

 
 

 Ti, kteří se zajímají o koupi leoparda a stále hledají respektovaného a 
zodpovědného chovatele, mohou navštívit naše stránky v sekci Chovatelé: 

  
http://www.ealc.info/cs/vyber-chovatele/ 

 
Vítáme otázky i vaše reakce. Chovatelé z řad členů EALC budou také uvedeni 
v našem seznamu. 
 

7. Trička a kšiltovky: budeme mít k dispozici tento propagační materiál s logem EALC, 
jak jsme oznámili již drive. 
 
 

8. EALC Logo: to je pro vás dostupné na našich stránkách. Soubor bude připojen k 
tomuto emailu. 

 
 

9. Otázky a komentáře: 
 

catahoula@ealc.info nebo 

 
Stephanie Lang von Langen  +49 178-462 3000 

Anke Boysen  +49 151-1410 1907 

Pro severní Německo: Marion Fenner +49 178-8366 366 

Pro české lidi: Helena Synkova: synkova@ueb.cas.cz 

 

 

Všechny dotazy, týkající tréninku a výchovy leopardů, můžete směřovat ke konkrétním 
osobám na výše uvedeném seznamu. Doporučujeme také účast na našem blogu, který je 
zaveden na EALC stránkách pro obecnou diskuzi. 

http://www.ealc.info/cs/unter-und-uberbeschaftigung-des-catahoulas/
http://www.ealc.info/cs/die-sache-mit-dem-merle-gen/
http://www.ealc.info/cs/links/
http://www.ealc.info/cs/vyber-chovatele/
mailto:catahoula@ealc.info
mailto:synkova@ueb.cas.cz


 
  
Máme v plánu publikovat v r. 2013 celkem 4 zpravodaje. 
 
 

Zdraví, EALC Team 

 

 

Členská přihláška: 
http://www.ealc.info/wp-content/uploads/2012/08/Mitgliedsantrag-EALC_eng-cz1.doc 

 

http://www.ealc.info/wp-content/uploads/2012/08/Mitgliedsantrag-EALC_eng-cz1.doc
http://www.ealc.info/wp-content/uploads/2012/08/Mitgliedsantrag-EALC_eng-cz1.doc

