Ve dnech 28. 4. – 1. 5. 2012 se v italském městečku
Padenghe sul Garda, v areálu hotelu West Garda, konal
kongres EIWC s bohatým doprovodným programem.
Tohoto kongresu jsem se účastnila jako delegát za WDK.
Předem se omlouvám, jestli moje zpráva nebude stroze
informativní, ale celou akci provázela výborná atmosféra,
kterou by bylo škoda nevzpomenout.
Z ČR zamířily do Itálie hned 4 výpravy s celkem 14
vlkodavy. Naše skupina dorazila na místo v sobotu
odpoledne tak, abychom pohodlně stihli gala večer
italského klubu chrtů, kde jsme potkali spousty přátel
z celého světa, ochutnali italské speciality, výborné víno a
nakonec jsme si i „trsli“ :-).
Na neděli byla připravena klubová výstava. Psy posuzovala paní Eileen Flanagan (Carrickaneena, USA),
feny paní Elisabeth Thornton (Mochras, UK).
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Čeští zástupci se předvedli s následujícími výsledky:
Druid Flintstone – VD

Ascan Pikazel – VD

Elf Flintstone – VD

Tsarskaya Prihot Gordey at Caen Brigid Balfama – VD
Morhen – VD

Darkness Flintstone – V

Mai Šedý lord – VD

Branwen Balfama – D

Easy Runner Himalaya – V1, CAC

Daughter of Caen Morhen – V3

Cana Catherine Savinika – V3

Cerridwen Balfama – V

Manowar O´Modesty – V

Evening Star Flintstone – V

Druid měl na výstavu svůj názor :-)

Po výstavě využila většina účastníků volného času k návštěvě městečka, procházce kolem jezera Garda
nebo jiným příjemnostem.
V pondělí se část lidí a psů přesunula na coursigovou louku, kde byl uspořádán CACILový závod. Bohužel
ve stejnou dobu se konala schůze EIWC následovaná přednáškami, a tak jsem se nemohla jet podívat.
Na výroční schůzi EIWC postupně přednesli členové výboru své zprávy a následně byly projednány a
schváleny jednotlivé body dle programu.
Shrnutí nejdůležitějších informací:
- prostřednictvím svých členských klubů má EIWC cca 3.000 členů
- na účtu EIWC je částka kolem 11.000,- EUR
- byly schváleny drobné změny v řádech EIWC, jednalo se pouze o lepší formulace, smysl zůstal vždy
stejný
- vzhledem k tomu, že školení rozhodčích a chovatelů konané v loňském roce v Lucembursku bylo značně
prodělečné, zvažuje se pro příště spíše písemná forma prezentace
- ve volbách do výboru byly znovuzvoleny Julie Hubner a Pernille Monberg, jako nový člen výboru byl
doplněn Jon Jansen
- příští kongres EIWC se uskuteční 13. – 15. 6. 2014 ve Finsku, pravděpodobně budou uspořádány dvě
CACové výstavy a CACILový coursing
- následně se bude kongres konat v roce 2016 v Německu a v roce 2018 na Slovensku
- zástupci klubů byli vyzváni, aby podpořili členy „svých“ klubů k aktivní spolupráci na časopisu IW World,
aby neváhali a podělili se o své myšlenky formou článků, zaslali zajímavé fotky, pochlubili se svými
úspěchy v inzerci. (WDK objednalo výtisky časopisu IW World jako ceny pro vítěze tříd na letní klubovou
výstavu do Náměště, kde se můžete s časopisem blíže seznámit a případně objednat příští číslo i pro
sebe.)
- byli přijati dva noví členové EIWC – Irish
Wolfhound Club z Německa a IW Society
z Irska, jejíž zástupci zároveň všechny pozvali na
svoji klubovou výstavu se zadáváním CC, která
se bude konat 27. 7. 2012. O den bude
v blízkosti i Championship výstava, také se
zadáváním CC. Byla vyjednána speciální cena
200,- EUR za trajekt s možností vzít psy na
palubu (běžně musí zůstávat v autech
v nákladním prostoru)

Odpolední program tvořily přednášky.
První přednesl pan Timothy Finney (Guliagh,
IRL), tématem bylo představení činnosti IWHG (Irish
Wolfhound Health Group), která spojuje anglický IW
Club, anglickou IW Society a severoirský IW Club
v otázkách zdraví a koordinace zdravotních programů.
Jednou ze stěžejních činnosti IWHG je
organizace vyšetření srdce a spolupráce s dr. Serenou
Brownlie, která výsledky zpracovává. IWHG pořádá
několikrát ročně v různých částech Anglie celodenní
akce, kde je přítomen specializovaný veterinární
kardiolog, který provádí vyšetření, jehož součástí je
poslech, EKG a Doppler. Během jednoho takového dne
bývá otestováno 10 – 15 psů. Při těchto akcích je cena
za vyšetření jednoho psa 40 liber (cca 1200,- Kč),
přičemž běžná cena pokud si majitel vyšetření zařizuje
sám, se pohybuje až kolem 300 liber. Všichni psi nad 8
let mají vyšetření zdarma, je hrazeno z fondů IWHG.
Výsledky vyšetření dostává pouze majitel,
nejsou nikde zveřejňovány, ale všechny jsou zařazeny do
studie dr. Brownlie. Tímto způsobem bylo v Anglii od
roku 1993 vyšetřeno celkem 1834 vlkodavů. V roce
2011, kdy bylo zahájeno testování veteránů zdarma
prošlo vyšetřením 28 vlkodavů starších 8 let.
Pro výzkum DNA zaměřený na DCM se v současné době sbírají vzorky slin od všech psů starších 8 let, kteří
mají zdravé srdce.
Pan Finney představil také web IWHG, který obsahuje řadu velmi důležitých informací nejen o různých
výzkumech a projektech, ale také přesné návody jak postupovat při torzi žaludku, zápalu plic apod.. Web najdete
na adrese: http://www.iwhealthgroup.co.uk/
Dále byli všichni chovatelé požádáni o podporu vývoje DNA testu pro PSS (jaterní zkrat). Výzkum je
prováděn na univerzitě v Utrechtu, kde jsou žádány vzorky DNA nemocných (vč. operovaných) štěňat a rodičů, po
kterých se narodila štěňata s jaterním zkratem, nepožaduje se krev, stačí sliny. Pokud byste měli zájem se do
výzkumu zapojit, kontaktujte prosím paní Jean Timmins: jean.timmins@btconnect.com.
Na slova pana Finneyho navázal jeho syn Ian Finney, který oslovil všechny kluby irských vlkodavů a
dotazoval se na pravidla a podmínky chovu, zda jsou v dané zemi nutná pro zařazení do chovu nějaká vyšetření,
zda jsou doporučená, zda je klub nějakým způsobem podporuje apod.. Výsledky jsou přehledně uvedeny v tabulce
zveřejněné v časopise IW World. Pokud je mám stručně shrnout, pak z přehledu vyplývá, že většina klubů jde
cestou dobrovolných či doporučených vyšetření jak u srdce, tak u jaterního zkratu. V některých zemích je povinné
vyšetření dysplazie kyčelních/loketních kloubů a ve Finsku je před uchovněním třeba vyšetření očí na PRA. Pouze
ve Francii a Finsku jsou zveřejňovány kompletní výsledky všech vyšetření.

Paní Emma Ivansson představila projekt univerzity v Uppsale zaměřený na výzkum DNA a identifikaci
rizikových faktorů pro osteosarkom (výzkum do kterého se zapojila i řada českých psů). Zdá se, že výzkum už
přináší první výsledky. Bylo zjištěno, že existuje podstatný rozdíl v DNA zdravých psů a psů, u kterých se
osteosarkom projevil v raném věku – do 2,5 roku. Výzkum stále pokračuje a i nadále jsou žádoucí vzorky krve od
psů s diagnostikovaným osteosarkomem a psů zdravých, starších 7 let. Pokud budete mít k tomuto projektu
jakékoliv otázky, neváhejte se obrátit na kontaktní e-mail: hundbiobanken@slu.se
Velmi podnětná byla také přednáška italského veterináře a chovatele pana Guida Perosina na téma
„Homogenita vs. variabilita“. Vystihnout její obsah by bylo značně náročné, ale protože pan Perosino pořádá na
toto téma víkendové semináře, jednáme momentálně o možnostech uspořádání tohoto semináře i v ČR, abyste
měli možnost si jej vyslechnout.
Příjemným odlehčením těchto vážných témat byla prezentace americké chovatelky paní Joanne Buehner
Brown, která s podporou množství fotografií demonstrovala, že aktivitami pro vlkodavy nemusí být jen výstavy a
coursing, ale že si dobře vedou i na agility, obedience (výcvik poslušnosti), canisterapii apod..
Na závěr proběhla ještě přednesla pan Charles Webb krátkou prezentaci webu, jehož autorkou je paní E.
C. Murphy a postupně na něj umisťuje svůj historický archiv, a tak se můžeme všichni podívat např. na zápisky a
kresby kapitána Grahama, ale i na řadu dalších zajimavých věcí. Adresa webu je: www.irishwolfhoundarchives.ie

Nedělní večer byl pak na téma „Irish Fest“ a myslím, že všichni se opravdu dobře bavili. Vládla skvělá
nálada a smíchem nikdo nešetřil.

U stolu s manžely Vojtekovými a Marcellem Polim

Jitka Omachlíková a předseda italského klubu chrtů

Na poslední den kongresu byla naplánovaná výstava EIWC. Probudili jsme se do slušného lijáku, ale
organizátoři to měli tam nahoře asi nějak domluvené, s nástupem první třídy do kruhu spadlo posledních pár
kapek a rozpršelo se zase až po zadání titulu BIS :-). Tentokrát posuzovala psy a závěrečné soutěže paní Thornton,
feny paní Flanagan.
A jak se dařilo českým zástupcům tentokrát?
Druid Flintstone – V

Ascan Pikazel – VD

Elf Flintstone – V

Tsarskaya Prihot Gordey at Caen Escape to Oscailte Really Irish – V
Morhen – VD

Brigid Balfama – VD

Mai Šedý lord – VD

Daughter of Caen Morhen – V2, res.
CAC

Branwen Balfama – VD

Manowar O´Modesty – VD

Cana Catherine Savinika – V

Cerridwen Balfama – V4

Vítězem výstavy se stal krásný, silný pes velmi líbivého typu s působivým
pohybem Ch. Skibberdeen´s Rudolph z Holandska, nejlepší fenou pak byla černá
italská fenka Maciarot Oliver St. John Gogarty. Titul veterán BIS si odnesla úžasná Ch.
Lavinia dei Mangialupi, Puppy BIS byl Wolfhouse Yale a o Junior BIS se utkali
sourozenci Donnerhall a Dakota della Bassa Pavese. Ve všech výsledcích je jako vítěz
uveden pes, já ale ať se dívám, jak se dívám, vidím na vítězných fotkách fenku...
BIS - Skibberdeen´s Rudolph

BOS - Maciarot Oliver St. John Gogarty

Junior BIS – Donnerhall (Dakota?) della Bassa Pavese

Puppy BIS – Wolfhouse Yale

Nejlepší hlava – Gaeltarra Eireann Dark Rosaleen

Veteran BIS – Lavinia dei Mangialupi

Dorost BIS – August Amber O´Marksbay

Veteran BIS klubové výstavy Melodream Maker O´Marksbay

