oučení chovatelské stanice TOMIMOPA
pro vaši lepší orientaci v jednotlivých etapách vývoje štěněte si Vám dovolujeme otisknout
poučení, které je nyní součástí materiálů při odběru každého štěněte z chov.stanice
TOMIMOPA. V dalším čísle zpravodaje bude několik užitečných rad ohledně nakrytí a porodu
fen. Tyto rady budou taktéž na našich webových stránkách

POUČENÍ k odběru štěněte EURASIER
chovatelské stanice TOMIMOPA
ODČERVENÍ
Štěně bylo odčerveno ve 2,4,6 a 8 týdnu věku, je bez nálezu
Dále doporučuji odčervovat PO MĚSÍCI do 6 měsíců věku štěněte. Poté doporučuji 3x v roce a
vystřídat odčervovací tablety, vzhledem
k tomu, že si červy mohou na určitou
látku zvyknout. Můžete též použít pipetu
Stronghold, která působí na škrkavky,
blechy a další parazity až měsíc, protože
se pomalu uvolňuje do krve a ničí
škrkavky i v larválním stádiu, což tableta neumí. Nepůsobí však na tasemnice a klíšťata. Je též
cenově dražší než tablety, pipeta stojí od 300,-Kč výše.
Na blechy,klíšťata nebo jiné vnější parazity doporučuji Bio Kill, dát do rozprašovače a postříkat
celého pejska a potom vemnout do srsti, pozor na oči. Před a po aplikaci půl hodiny nekoupat.
V létě aplikujte každé 3 týdny v zimě můžete po 4-5 týdnech. Můžete využít i v domácnosti
nebo vystříkat pelech.

OČKOVÁNÍ
Štěně bylo naočkováno nejrozšířenější vakcínou v 6 týdnu věku.
Dále doporučuji:
9 týden přidat leptospirozu
12 týden opět leptospiroza a může se již dát i vzteklina
Poté 3 týdny počkat a naočkovat proti Borelioze (velmi zrádné onemocnění a vyplatí se)
Po roce věku štěněte budete pak očkovat trojkombinaci virozy,leptospirozu a vzteklinu.
Pak také jednou již boreliozu.Dále můžete naočkovat štěně proti psincovému kašli –
Pneumodog, je to dobré pohybuje-li se pes v přítomnosti více psů, či chodí na výstavy. První
dávka opět dvakrát a pak opět jednou v roce.

KRMENÍ
Štěně by mělo žrát granule (ovšem existují i případy kdy zpočátku granule odmítá a musí se
nalákat na vařenou stravu a postupně do ní přidávat granule).
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Krmení do 3 měsíců věku doporučuji 3x denně. To znamená rozložit krmnou dávku na tři díly.
Krmná dávka je asi 1 – 1,5 odměrky, ovšem každé štěně může žrát jinak, někdo více někdo
méně. Musíte přizpůsobit. Pokud bude přibývat úměrně na váze dejte mu, co chce.
Od 3. do 6. měsíce můžete krmit jen 2x denně opět 1 – 1,5 odměrky.
Od 6 měsíce je dobré zůstat na krmné dávce 2x denně hlavně pokavad pes
žije venku s více psy, v případě, že je v bytě stačí jednou denně a je dobré na noc.
90% by měly tvořit granule, samozřejmě můžete ještě něco přimíchat, ale jen symbolicky.
Z počátku je dobré ještě přidat občas stačí max. 3 – 4 x týdně střídavě : syrový žloutek nebo
celé natvrdo uvařené vajíčko, pacholík či tvaroh, po výměně zubů již můžete mléčné výrobky
omezovat.
Nedělejte žádnou hladovku. Krmte každý den. Při línání, či hárání, může pes méně žrát není to
nemoc. Krmíte li kvalitními granulemi, nemusíte přidávat žádné další vitamíny.
Vodu by měl mít pes po celý den k dispozici. Je lepší granule dávat suché nebo mírně zvlhčené
ne aby plavaly. Nikdy také nenechávejte psovi jídlo po celý den, ale navykněte ho na určité
hodiny krmení. Pokavad krmení nesežere do 10 minut odeberte mu je a dejte až další dávku
nikoliv něco mezi tím ani ne pamlsek. Po krmení je dobré nechat psa minimálně 2 až 3 hodiny
v klidu, v případě pohybu nebo skoků by mohlo dojít k torzi žaludku tj. k jeho přetočení.

PÉČE O SRST
Srst eurasiera nevyžaduje zvláštní péči. V době, kdy štěněti začíná narůstat delší srst je dobré
aspoň 3x v týdnu ji pročesat a to hlavně za ušima kde se nejčastěji a nejraději tvoří žmolky.
V případě, že štěně již dosáhne dospělé srsti tak můžete pročesávání omezit na 1x v týdnu, ale
opět pozor za ušima, na kalhotkách a na hrudníku. Koupat je vhodné jen při výměně srsti,
kterou tímto urychlíte. Srst zvlášť nezapáchá. K údržbě srsti je vhodné si koupit hřeben
s delšími kovovými hroty a také hrabílko na kratší srst.

ZÁTĚŽ
Se štěňátkem, které si přinesete domů, choďte jen opravdu na velmi malé procházky, spíše
udělat potřebu a domů. Vyvarujte se setkávání s větší skupinou psů nebo s těmi, které neznáte,
vzhledem k tomu, že až po 3 měsíci
bude mít pes naočkovanou poslední dávku.
Od 3 měsíců můžete procházky
protahovat. V žádném případě minimálně
do 9 měsíce věku nezatěžovat jako
dlouhé několikahodinové tůry, běh u kola,
skoky či běh s koněm. Štěně se do 9
měsíce vyvíjí a mohli by jste mu poškodit
klouby. V 9 měsících budete mít
z 90% již skoro hotového psa tj. do výšky a
váhy, samozřejmě dále bude osvalovat. Feny se dodělají daleko rychleji než psi u nich to bývá
většinou až po třetím roce života. Zatěžujte jen velmi pozvolna od 9 měsíce. V případě, že by
někdo chtěl chodit na cvičák tak může, - vhodné již od 4. měsíce, ale opět raději ne překážky,
až od 9 měsíce.

VÝCHOVA
S výchovou začněte hned, jakmile si jej přinesete domů, na čistotu si velmi rychle zvyká. Vždy
je dobré ihned po jídle či větším pití s ním jít ven, nebo jakmile se probudí. Dále když něco
nechcete, aby dělal tak rázně, ale opravdu rázně NE jako můj vlastní osvědčený prostředek
pokavad něco provede je dát mu pohlavek přes tvář, funguje to. Psa však nebijte např.
vodítkem, vše docílíte důsledností nikoliv tvrdostí, to by mělo zlé následky. Vy musíte být vždy
Kontakt: www.eurasier.cz, umipro@volny.cz
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na pozici ALFA a ukazovat to již malému štěňátku. V případě, že by na vás pes zavrčel,
nelekněte se, ale ukažte mu, že to nesmí, záleží také na tónu hlasu. Choďte s pejskem hodně
mezi lidi již od malička a nechávejte
ho ať ho cizí lidé hladí (nehladit přes uši).
Bude pak bezproblémový k lidem,
ale na druhou stranu se nemusíte bát, že
nebude hlídat, hlídat bude i vás
ochrání. To, co se naučí, nezapomíná,
v případě cvičení cvik opakujte
maximálně 3x a pak si chvíli hrajte.
V případě, že budete se psem cestovat v dopravních prostředcích, navykejte ho na košík tím,
že mu ho budete dávat, když půjdete na procházku, pak mu ho po chvíli sundáte.
Psa můžete potrestat i po nějaké době, např. nejste doma několik hodin a pes něco provedl,
jakmile přijdete domů, psu vynadejte, uvidíte, že bude reagovat, naprosto nesprávné je
tvrzení v knihách, že pes se má kárat, jen když se chytí při činu, to není pravda u eurasierů to
funguje i po delší době. V případě výcviku je dobré vždy mít s sebou nějaký pamlsek a dát mu
ho jako odměnu po dobře vykonaném cviku.

RADY NA ZÁVĚR
Když štěně začne přezubovat asi od 4,5 měsíce dávejte pozor na to, aby přezubování probíhalo
průběžně a ne moc rychle. V případě, že by bylo velmi rychlé je nutné do těla doplnit vápníknejlépe Calcium citrat.
V případě, že budete chtít pejska uchovnit, můžete i nemusíte být členy EURASIER Klub
o.s..Tento klub zajišťuje veškerý servis s chovem i pro nečleny, ovšem za vyšší poplatky. Od 12
měsíců a výše musíte udělat DKK-dysplazii kyčelního kloubu, vyšetření pately a vyšetření
distichiaz a trichiaz a zúčastnit se jedné mezinárodní nebo národní a klubové výstavy a dostat
aspoň známku velmi dobrý, kterou si musíte nechat zapsat do výstavní přílohy, která je
součástí rodokmenu.
V případě vyhodnocovatele DKK je jím pan MVDr. Marek Pepřík , Nádražní okruh 35, Opava, tel.
553622314 nebo 602538724. Neznamená to však, že tam musíte jet, ale stačí, když mu zavoláte
a domluvíte se s ním , který váš
veterinář by mohl vám udělat snímky a
panu Pepříkovi je poslat. Jakmile
budete mít vyhodnocení DKK a další,
musíte napsat žádost na bonitaci a
zaslat jí včetně originálu vyšetření a kopie
průkazu původu a dále i kopie
výstavní přílohy kde bude zaznamenána
jedna mezinárodní nebo národní a
jedna klubová či speciální výstava se
známkou výborný nebo velmi
dobrý na adresu poradce chovu. Na
bonitaci pak přinesete originál průkazu původu, kde bude zaznamenána chovnost. Veškeré
informace najdete také na www.eurasier.cz – oficiální klubové stránky.
Bonitace zatím stojí 300,-Kč. V případě, že budete bonitováni a nezaslali jste v dostatečném
předstihu poradci chovu veškeré potřebné materiály musíte je přinést s sebou na bonitaci
včetně originálu rodokmenu, ten bude zaslán na plemennou knihu ČMKU a vy dostanete razítko
přeregistrace což znamená chovný. Jak již bylo řečeno výše je však nutné v dostatečném
předstihu zaslat poradci chovu žádost. Bez zaslání žádosti nebude jedinec bonitován. Fena
může být chovná od 18 měsíců do 8 let věku. Pes od 18 měsíců neomezeně. Na bonitaci můžete
jít ve věku nejdříve 15 měsíců. Fena může mít štěňata 3 vrhy ve dvou letech – ideální je však
jeden vrh v roce. V případě fenek se můžete poradit přes poradce chovu, který krycí pes by byl
pro vaší fenu nejvhodnější.
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V případě malého štěněte se kamaráďte jen se psy o kterých víte, že jsou bezproblémoví
v povaze, v případě, že by vaše štěňátko napadl pes, bude si to pamatovat po celý život a onu
rasu bude nenávidět.
Na volbě veterináře také hodně záleží, vyvarujte se veterinářů, kteří se snaží z lidí dostat co
nejvíce peněz s minimálními výsledky, nebojte se vyzkoušet více veterinářů. Taktéž pokavad
uvidíte, že léčí od stolu a nechce pomalu ani ke psu přijít nebo se sním přivítat, tak od
takového také raději jděte pryč. Nebojte se ani porovnat ceny jednotlivých výkonů, mohou být
značně rozdílné. Ne vždy ten nejdražší je nejlepší.
Psa zbytečně nekoupejte, můžete např. jen v době línání tj. 2x v roce, je to dobré také z toho
důvodu, že línání urychlíte.
Veškeré informace ohledně výstav najdete na www.cmku.cz .
V případě, že se rozhodnete, jít se svým štěňátkem na výstavu je dobré jej již od 3 měsíců
pomalu zvykat na vystavování a to také trénovat samozřejmě vždy jen krátkou dobu.
Výstavní třídy v ČR jsou:
 4-6 měsíců třída puppy – zde se zadává titul nadějný nebo velmi nadějný
 6-9 měsíců třída dorostu – stejné zadávání titulů
 9-18 měsíců třída mladých – zde je nejvyšší titul CAJC ( 3x CAJC nebo 2x CAJC a 1x CAC
splníte podmínky na udělení českého junior šampiona)
 15-24 měsíců mezitřída – nejvyšší titul CAC ( 4x CAC ve dvou výstavních sezónách z toho
2x z mezinárodní výstavy a můžete dostat Českého šampiona)
 Od 15 měsíců neomezeně je třída otevřená – opět nejvyšší titul CAC (stejné podmínky pro
šampiona jako u mezitřídy)
 Od 15 měsíců třída šampionů – jen pro psy s nějakým šampionem země FCI (opět se dává
CAC).V případě 3x CAC z toho 1x z mezinárodní výstavy můžete dostat titul Grand šampion.
 Od 8 let třída veteránů – 3x ocenění známkou výborný 1 z toho 1x z mezinárodní výstavy
dostanete titul Český veterán šampion
 Od 15 měsíců- třída čestná – vypisuje se jen na některých výstavách a zadává se jen
pořadí, psi musejí mít šampion některých zemí FCI a slouží k prezentaci psa aniž by dělal
konkurenci
Nejvyšším oceněním psa je titul Interšampion – mezinárodní šampion krásy tj. musíte získat
4x CACIB ze tří zemí a mezi prvním a posledním musí uběhnout 366 dní. Titul CACIB je na
mezinárodních výstavách a je vždy jeden pro psa a jeden pro fenu a soutěží o něj všichni kdo
ve svých třídách získali titul CAC.
BOB- vítěz plemene nastupují o něj oba CAJC (fena a pes) a oba CACIB (fena a pes) a také
veterán a z těch se pak vybere vítěz plemene.
Na národních výstavách nahrazuje titul CACIB titul Národní vítěz.
Mějte na paměti, že při dobrém zacházení a při vyhnutí se nemocí může s vámi být váš přítel i
více jak 15 let.
Veškeré další informace najdete na stránkách klubu EURASIER Klub o.s. - www.eurasier.cz
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