10/09
Vážení kočkaři, členové ZO Zlín.
Právě čtete už třetí číslo MIAU, elektronického časopisu naší ZO, tedy časopisu pro nás. Toto
číslo je historické, právě dnes jsem dostal zprávu, že předsednictvo Svazu chovatelů koček
schvaluje náš časopis a přeje nám hodně zdaru. Velký dík patří především ing. Mahelkovi,
který hájil naše zájmy.
Asi by bylo namístě vysvětlit, proč vůbec časopis vznikl. Hlavním důvodem je fakt, že
neexistuje odborná literatura týkající se chovu koček, jejich genetiky atd. A odborná úroveň
chovatelů v naší republice je opravdu nízká. To pejskaři jsou na tom líp. Proto jsme začali
vydávat MIAU a seriál článků Slabikář chovatele a tomto trendu hodláme pokračovat, také
chystáme výklady k Chovatelskému a Výstavnímu řádu, budeme sledovat dění ve FIFe a
informovat Vás o novinkách, výstavní servis s přehledem výstav je už od prvního čísla
součástí časopisu. Také se nám podařilo dohodnout spolupráci s veterinárními lékaři,
můžete se těšit na jejich články o zdraví koček. Prostě za nějakou dobu bude mezi kočkaři
chovatel ze Zlínska pojmem 
Miau je časopis pro nás, proto mi klidně pište co by Vás zajímalo, případně zasílejte i články
k zveřejnění. Pokud se sejdou dotazy od Vás, je připravena i poradna, kde se pokusíme
zajistit co nefundovanější odpovědi na dotazy od Vás.
Miau je způsob, jak s Vámi můžeme komunikovat, ZO Zlín pokrývá velkou oblast a s většinou
z Vás se vidíme na schůzích anebo na výstavách. To je málo, takto máme možnost kontaktu
každý měsíc.
Za všechny, co s vypětím svých duševních sil Miau připravují přeji, ať se Vám dobře čte, ať
Vás zajímá a je pro Vás přínosem.
Zdeněk Krajča

Výstavy v říjnu:
V ČR
3. a 4. 10. 2009 LIBEREC
KSC Lidové Sady
propozice: http://www.volny.cz/kocky.lbc/vystava/propozice.htm
Květa Lehká
Žitná 685, 460 06 Liberec 6
tel. + fax: 485 130 479
email: kocky.lbc@volny.cz
pořádá ZO Liberec
17. a 18. 10. 2009 PRAHA
Kongresový sál hotelu Pyramida
propozice: http://www.1ok.cz/soubory/propozice_KCP_09_cz.pdf
pí Jyrkinen (FIN) III,IV, pí Komissarova (EST) I,II, pí Němcová (CZ) I-IV, pí Wieland Schilla (CH) I,III,IV, Ing.
Mahelka (CZ) I-IV, Ing. Šanda (CZ) I,II
Michaela Janků
Bryksova 951/13, 198 00 Praha 9
tel: /do 20. hod/ 776 756 875, fax: 233 910 116
email: info@1ok.cz
pořádá ZO 1.OK Praha
31.10. a 1.11. OSTRAVA
propozice: http://www.kockyostrava.cz/dokumenty/propova09_cz.pdf
Mgr. Hana Urbanková
Mickiewiczova 11, 736 01 Havířov
tel./fax: 596 828 901, mobil: 737 274 628
email: kocky.ostrava@seznam.cz
pořádá ZO Ostrava

V zahraničí
3. a 4. 10. 2009 TULLN, ÖVEK, Rakousko
Info: http://www.oevek.at/
3. a 4. 10. 2009 VILNIUS, BUBASTE, Litva
Info: http://www.bubaste.lt/
3. a 4. 10. 2009 KRAKÓW, FPL, Polsko
Info: http://www.kkf.info.pl/info.php3?str=wystawy&dz=0
10. a 11. 10. 2009 TÜBINGEN, 1. DEKZV e.V., Německo
Info: http://www.katzenclub-sw.de/KSWfront/SWfrontseite1.html
10. a 11. 10. 2009 BIALYSTOK, FPL, Polsko
Info: http://www.noproblem.org.pl/
10. a 11. 10. 2009 BANSKÁ BYSTRICA, SZCH, Slovensko
propozice: http://www.zozvolen.medicat.sk/images/propozicie1.jpg
10. a 11. 10. 2009 CELJE, ZFDS, Slovinsko
Info: http://www.geocities.com/fd_celje/
17. a 18. 10. 2009 BUDAPEST, MME, Maďarsko
Info: http://www.macskaegyesulet.hu/

17. a 18. 10. 2009 KIEV, UFU, Ukrajina
Info: odkaz na web na stránkách FIFe není 
31.10. a 1.11. 2009 WIEN, ÖVEK, Rakousko
Info: http://www.oevek.at/
31.10. a 1.11. 2009 GOMEL, FELINOLOG, Bělorusko
Info: www.felinlog.com
31.10. a 1.11. 2009 STUTTGART, 1. DEKZV e.V., Německo
Info: http://www.dekzv.de/

SVĚTOVÁ VÝSTAVA
24. a 25, 10. 2009 ST. GALLEN, Švýcarsko
Info: http://www.cats09.ch/
uzávěrka 25.9. 2009

Info z Plemenné knihy:
Nadále není povinné u kocourů, kteří poprvé kryjí přikládat ke krycímu listu i veterinární potvrzení o tom,
že má kocour sestouplá varlata. Výjimku tvoří případy kdy kocour kryje předčasně nebo ještě nezískal
chovnost. Tyto případy navíc podléhají schválení Chovatelskou radou a kontrole poradcem chovu.

NV ZO Zlín:
sponzoring: Prosíme všechny, komu se podařilo zajistit sponzoring, dárky, další služby, aby informace i s
kontaktem zaslali na email předsedkyně ploocko@seznam.cz
Nadále prosíme všechny, kdo můžou o kontaktování možných sponzorů.

Potvrzování krycích listů, přihlášek na výstavy atd.:
Prosíme všechny, kdo zasílají cokoli k potvrzení poštou, aby přiložili ofrankovanou obálku, nebo aspoň
známku. Děkujeme.
Vzhledem k zvláštním praktikám některých chovatelů v ČR nebude naše ZO potvrzovat nevyplněné krycí
listy.

Kočka roku ZO Zlín:
Na našich webových stránkách probíhá volba kočky roku. Stačí kliknout tři kočičky které se Vám nejvíc líbí.
Z jednoho počítače je možné hlasovat pouze jednou. Moc děkuji Oravovým za skvělé zpracování

Naše ZO:
Aktuálně máme 38 členů, z toho dva mladé chovatele
Nově mezi námi vítáme: Moniku Balouškovou, Tomáše Bělku, Michala Rudolfa a Martina Špatku. Z CBCFN
Praha k nám přestoupila paní Lenka Kovářová. Všichni jsou chovatelé ruské modré kočky. Ať se jim mezi
námi líbí 

Prosba předsedy:
Naše předsedkyně, Markéta Říhová, prosí o nahlášení počtu, pohlaví a plemene chovaných zvířat. Například
mám-li jednu kočičku plemene ruská modrá, hlášení zní takto: 0/1 RUS. Kocour se označuje opačně, tedy
1/0. A třeba dvě kočky a jeden kocour 1/2. Tyto údaje, zašlete na mail ploocko@seznam.cz Jde o roční
evidenci chovaných zvířat, kterou zasíláme na Plemennou knihu.

Webové stránky:
Prosím všechny, kdo mají webové stránky, aby do odkazů vložili link na stránky naší ZO. Pokud chcete vložit
banner ZO Zlín, kontaktujte, prosím, webmastra MOravova@GMail.com
Děkuji.
Připomínám možnost inzerce Vaší CHS, koťat, krycích kocourů atd. Pro uveřejnění Vaší inzerce je nutný
souhlas s uveřejňováním osobních údajů, ke stažení zde http://kocky-zlin.org/formulare.htm Vyplněný
formulář, ve dvou exemplářích, zašlete na mou adresu:
Zdeněk Krajča
Rokytnice 153
763 21

BY DANCERS FOR CATS
Tato pozvánka se mi dostala do pošty, moc prosím všechny, kdo mají čas, aby se přišli podívat.
Naše ZO se rozhodla podpořit tuto akci, určitě většina z nás podporuje aspoň občas nějaký útulek. Způsob
benefičního představení je výborný nápad, navíc, díky nízké ceně vstupného dostupná všem. V době
ekonomické krize, kdy každý útulek zápasí o přežití a koček vyžadujících pomoc a péči přibývá, sponzorů je
míň a míň… Stačí projít webové stránky útulků. Jejich SOS nejde přehlédnout. Když budete hladit své,
vymazlené a vším zajištěné kočičáky, pomyslete i na ty, kteří pohlazení či plnou misku nikdy nepoznali.
Připomínám ještě, že výtěžek je věnován občanskému sdružení Kočky SOS Hodonín, které se stará i o
opuštěné kočky z našeho regionu, z doby nedávné si jistě pamatujete na případ zanedbaných a nemocných
kožíšků v Luhačovicích
Proto moc děkuji každému, kdo přijde a také velký dík patří organizátorům. O celé akci napíšeme i reportáž,
kterou si přečtete v dalším čísle.
Chtěla bych Vás pozvat na první benefiční taneční show, jejíž celý výtěžek půjde na občanské sdružení
Kočky SOS.
Více info se dočtete níže a v přiloženém letáku. Pokud se nemůžete, nebo nemáte zájem na vystoupení
podívat, poprosila bych Vás alespoň o podporu tím způsobem, že přepošlete tyto informace svým známým,
kteří mají rádi kočky a/nebo tanec :) Předem velice děkuji za jakoukoliv formu podpory.
BY DANCERS FOR CATS - BENEFIČNÍ ORIENTÁLNÍ SHOW!
sobota 31.10.2009 19-21h Disco FLIP Zlín
vstupné symbolické: 50,rezervace lístků: sandra-tanec@volny.cz , 737 830 570
Přijďte se podívat na jedinečnou taneční show, a zároveň podpořit dobrou věc. Veškerý výtěžek
ze vstupného a doprovodného programu bude věnován občanskému sdružení Kočky SOS (www.kockyhodonin.estranky.cz), které provozuje depozita pro opuštěné kočky.
Ve dvouhodinovém programu uvidíte mix stylů: od klasického orientu, přes fantasy nebo tribal fusion,
až po sambu a indický Bollywood. Vystupovat budou: Sandra, Amaya, skupina Aysun, skupina Roseline,
Renáta Provazníková se skupinou a dvě velice nadějné mladé tanečnice - Michaela Šťastná a Lucie
Kořínková.
Krom toho si můžete na místě nechat pomalovat ruce hennou od tanečnice Sachmary.

O přestávce si můžete zakoupit různé výrobky a doplňky s kočičí tématikou
a podívat se na výstavu o kočkách které prošly útulkem a jejich osudech.Vstupné je symbolické - jako
minimální částka 50,Každý může dobrovolně přispět víc na podporu útulku. Přímo na místě bude
zástupkyně občanského sdružení Kočky SOS a převezme výtěžek.Všechny milovníky tance a/nebo koček
srdečně zvou Sandra a Amaya!
www.sandra.ic.cz, www.kocky-hodonin.estranky.cz

SRDEČNÍ HYPERTROFICKÁ KARDIOMYOPATIE, HCM
Srdeční hypertrofická kardiomyopaie je genetické onemocnění, které postihuje kočky, psy, prasata a lidi.
Stále není zcela jasně zjištěno, jak se předává po generace. Od 70. let je známo, že HCM je častou příčinou
srdečního selhání, thrombu a náhlé smrti u koček. V USA byla u Mainských mývalích koček provedena
významná studie, která naznačuje, že HCM je u těchto koček dědičné na základě jednoho dominantního
genu.
HCM je charakterizováno abnormálním ztluštěním srdečního svalu, převážně na vyvýšené levé straně
srdce. Kvůli ztluštění srdečního svalu se srdce ztrácí elasticitu, srdeční komora se může plnit méně snadno.
Druhým důsledkem je to, že v levé komoře je méně prostoru pro krev, což způsobuje menší množství krve
pumpované při každém smrštění srdce oproti normálnímu stavu. Ztluštělý srdeční sval může způsobit
turbulenci v krvi nebo únik krve některých chlopní. Toto může následně způsobit srdeční šelest, který slyší
veterinář stetoskopem.
Kočky s HCM mohou v plicích nebo kolem nich tekutinu, což může vést k obtížím při dýchání. Jiná zvířata
nemusí vykazovat vůbec žádné symptomy, ale mohou náhle zemřít, většinou z důvodu náhlé velmi vážné
poruchy rytmu. U některých koček se mohou tvořit krevní sraženiny, které mohou způsobit paralýzu
zadních končetin.
HCM není vrozená choroba, ale choroba, která se vyvíjí velmi pomalu. Kočky, které mají HCM často
nevykazují žádné symptomy před šesti měsíci věku a mohou dosáhnout několika let před tím, než je možné
diagnostikovat HCM. Z tohoto důvodu musíte mít specialistu, který při několika příležitostech provede
echokardiografické vyšetření.
Naneštěstí HCM nelze léčit, ale postižené kočky mohou být ošetřovány medikací. V závislosti na
symptomech jednotlivého zvířete a stavu srdce jsou používána diuretika, antagonisté beta-receptoru,
kalcium kanálový blokátor a/nebo ACE inhibitory.
zdravé srdce

zdroj: www.pawpeds.com, překlad Daniela Hypšová, www.nchk.estranky.cz

srdce poškozené HCM

SLABIKÁŘ CHOVATELE
Základní modely v chovu koček – II. příbuzenská plemenitba
Příbuzenská plemenitba – inbreeding
Nejužší příbuzenská plemenitba (otec x dcera, matka x syn, vlastní sourozenci mezi sebou)
Rozeznáváme dvě formy:
- zpětné páření na rodiče
- páření sourozenců nebo polosourozenců
Podstata příbuzenské plemenitby spočívá v tom, že se zvyšuje homozygotnost. Ovšem pokud genotyp
rodičů obsahuje vlohy letální (letální - způsobující smrt již před narozením) či semiletální povahy (snižující
životaschopnost), způsobuje degeneraci nazývanou inbrídingová deprese. Také se ve větší míře projevují
genetické vady a choroby.
Konečným negativním důsledkem je snížení životaschopnosti, zhoršením imunitního systému a plodnosti.
Příbuzenská plemenitba má i své kladné vlastnosti, ale ty se nemohou projevit v plné šíři, protože je
snižována celková vitalita jedince pocházejícího z takového křížení.
Úzká příbuzenská plemenitba podléhá vždy schválení a kontrole poradcem chovu!
Při příbuzenské plemenitbě je třeba rozeznávat její stupeň. Čím jsou páření jedinci příbuzensky vzdálenější,
tím jsou následky méně nebezpečné.
Rozdělení příbuzenské plemenitby podle připařování příbuzných jedinců:
nejužší příbuzenská plemenitba
úzká příbuzenská plemenitba
mírná příbuzenská plemenitba
vzdálená příbuzenská plemenitba

25% a více
12,5% - 14,9%
6,25% - 12,4%
méně než 6%

Pro určení stupně příbuznosti, respektive jeho vyjádření v %, se používá tzv. Wrightův vzorec
Fx = Σ [0,5n+m+1(1+Fa)]
Fx je Wrightův koeficient
n je číslo generace společného předka na straně otce (otec a matka jsou nultou generací)
m je číslo generace společného předka na straně matky (otec a matka jsou nultou generací)
Fa je koeficient Fx u předka, který je sám zatížen příbuzenskou plemenitbou
Wrightův koeficient se vyjadřuje v procentech. Čím vyšší procento, tím vyšší je ztráta genetické informace
a tím více společných znaků se projeví na potomcích. Ideální výsledek je tedy 0%, v praxi by pak neměl
přesáhnout 1% na generaci! Bohužel tohoto ideálního stavu je nereálné dosáhnout, nicméně snaha o co
nejnižší % je nutností.
Místo složitého počítání je možné využít např. program Breeader assistant nebo internetových
mezinárodních databází, např. na www.pawpeds.com.
Příbuzenská plemenitba představuje jakýsi druh klonování, tedy utvrzení výskytu požadovaných znaků.
Současně však zvyšuje výskyt četnosti vad. Velmi důležité je, že výrazně zhoršuje imunitní systém a její
dopad na zdraví a životaschopnost daných jedinců může být až katastrofální. Bohužel se následky jejího
neuváženého častého používání odstraňují velmi obtížně. Uvědomme si, že častá příbuzenská plemenitba

poškozuje populaci jako celek a proto je třeba ji využít pouze jako doplňkový plemenný program nejlépe po
poradě a schválení poradcem chovu. Příbuzenskou, zejména úzkou plemenitbu lze doporučit jen u jedinců
s pevným zdravím a bez genetických vad. Samozřejmostí by měl následný tzv. outcross (páření
s nepříbuzným jedincem) pro ozdravění chovu a zvýšení vitality a imunity koček. V běžné chovatelské praxi
by se měla používat pro zvýšení kvality jedince pouze liniová plemenitba.
Není třeba na úkor x generací nemocných či přímo života neschopných odchovů vychovat jednoho
superšampiona, který sice získá spoustu titulů a pohárů, ovšem kvalita a délka jeho života bude zhoršená.
Navíc s pravděpodobností, že jeho využití pro další chov nebude možné kvůli množství vad, které ve svém
genofondu ponese. Dbejme na udržení a posílení zdraví námi odchovaných koček tak, aby byly pro nás, lidi,
bezproblémovými společníky, nevyžadujícími zvýšenou péči. Neodchovávejme cíleně kočky neduživé,
nemocné a s vadami.

příště: druhy plemenitby

Miau team přeje hezký podzim a radost z kočičáků, tvorů úžasných 

