
SPECIÁLNÍ KYNOLOGICK¯ 
KLUB ONCEIRO A JEHO
SPOLUPRÁCE S CAFIB
Klub Onceiro se zamûfiuje na chov ãistokrev-
ného brazilského fily z provûfien˘ch CAFIBo-
v˘ch linií. V loÀském roce uspofiádal svoji jiÏ
IV. akci. 
Tentokrát se v˘stava a podrobná anal˘za
pfiedvádûn˘ch psÛ konala v Rovensku pod
Troskami.  Celkem bylo pfiihlá‰en˘ch 30 psÛ

a 23 se zúãastnilo. Pfii sobotní anal˘ze bylo
posouzeno 16 psÛ a v nedûli na v˘stavû se
pfiedvedlo 18 jedincÛ.
Posuzovat psy pfiiletûl pfiímo z Brazílie prezi-
dent klubu pro zachování a zkvalitnûní bra-
zilského fily – CAFIB - pan Carlos do Amaral
Cintra Filho (Caíco), majitel prestiÏní chova-
telské stanice do Amparo. CAFIB a jeho cho-
vatelská filozofie je vzorem v‰ech opravdo-
v˘ch znalcÛ, chovatelÛ a milovníkÛ plemene
na celém svûtû. Onceiro je jeho úspû‰n˘m
a hrd˘m následovníkem a chce jít ve stopách
v‰ech brazilsk˘ch fazendeiros a chovatelÛ,
ktefií se zaslouÏili o záchranu a rehabilitaci
tak unikátního plemene, jak˘m je brazilsk˘
fila v jeho skuteãné, nezdegenerované po-
dobû. NejdÛleÏitûj‰í ãástí posouzení psa je
anal˘za a v˘stava, na kterou se dostanou
pouze jedinci úspû‰ní v anal˘ze, je jiÏ pou-
hou tfie‰niãkou na dortu. Bez celkové anal˘-
zy se nedá posoudit povaha psa a sebekrás-
nûj‰í fila bez povahy je jen líbiv˘m, spole-
ãensk˘m psem. Majitelé jedincÛ bez povahy
nebo jinak neúspû‰n˘ch v anal˘ze se rádi
zúãastÀují pro nû vhodn˘ch v˘stav FCI - ty-
pick˘ch soutûÏí krásy, které  v‰ak o povaze
fily nefieknou nic. Filu utváfií a od ostatních
plemen odli‰uje jak jeho unikátní povaha,

tak i specifick˘ fenotyp, jenÏ zase bohuÏel
90 procent rozhodãích pro toto plemeno ne-
umí správnû posoudit! Kdo chce v‰ak chovat
ãi vlastnit brazilského filu a pfiesvûdãit se
o tom, zda jeho pes splÀuje vysoké nároky,
které na své plemeno kladou Brazilci, tomu
nezbude nic jiného neÏ se zúãastnit na‰í
nebo jiné CAFIBOVÉ akce. 
Hned pfii vzniku klubu jsme se zavázali, Ïe
ná‰ chov bude pfiísnû v˘bûrov ,̆ zcela podle
pravidel CAFIB, kter˘ má na celém svûtû nej-
pfiísnûj‰í kritéria na povahu i fenotyp brazil-
ského fily.  V Brazílii je známka v˘borná udû-
lována pouze zcela excelentním, mimofiádnû
v˘jimeãn˘m jedincÛm. V‰ichni tfii brazil‰tí
rozhodãí, které jsme pozvali na na‰e MV v˘-
stavy, byli proto velmi mile pfiekvapeni na-
‰ím poÏadavkem, aby posuzovali tak nároã-
nû, jak je zvykem v Brazílii na CAFIBOV¯CH
v˘stavách. Jde nám o budoucnost chovu
u nás i v Evropû, a proto se potfiebujeme na-
uãit,  jak má fila vypadat a jak ho správnû
posuzovat.  Vycházíme v‰ak z toho, Ïe zde
bude vÏdy okruh skuteãn˘ch znalcÛ a milov-
níkÛ autentického brazilského fily i lidí, kte-
fií budou chtít za své peníze skuteãné, tvrdû
provûfiené psy z kvalitních linií. Pro tyto je
zde CAFIB a ONCEIRO. 
V kvantitû je skuteãná kvalita vÏdy viditelná.
Leto‰ní v˘stavu jsme pofiádali ve spolupráci
s belgick˘mi fileiros, kde probûhla letos je-
jich první cafibová anal˘za. Ale i jinde v Ev-
ropû dochází k velké zmûnû nazírání na fily
a jejich vystavování. Chovatelé jiÏ zaãínají
rozli‰ovat mezi dÛleÏitostí v˘stav FCI / CA-
FIB. Chovatelé si zaãínají uvûdomovat, jakou
dÛleÏitost a platnost má posouzení CAFIBem

pro chov brazilsk˘ch filÛ a kudy vede správ-
n˘ smûr chovu tohoto mimofiádného pleme-
ne. Podrobné v˘sledky sobotní anal˘zy a ne-
dûlní mezinárodní v˘stavy najdete na webo-
v˘ch stránkách Onceira.
BOB – Bella ze Skalního kraje CZ, Nejlep‰í
pes – Carlos Santa Catarina CZ, Nejlep‰í ‰tû-
nû – Junco da Serra de Itanhandu import
Brazílie, Nejlep‰í dorost – Bradok JB Santa
Luzía import Brazílie. V soutûÏi o nejlep‰í
hlavu k radosti a dojetí v‰ech zvítûzila Askia
Rey de Pleseno CZ (Ogun Roni de Conal Ken-
nel x Adis Calcavela), tato fena prodûlala
v loÀském roce váÏn˘ úraz zad a doslova bo-
jovala o Ïivot. ChÛze jí je‰tû dûlá problémy,
ale na typiãnosti a kráse její hlavy to pranic
neubralo. V‰ichni jí pfiejeme úplné uzdrave-
ní! Nejlep‰í temperament – Betánie ze Skal-
ního kraje CZ.
Se v‰emi brazilsk˘mi rozhodãími, ktefií u nás
posuzovali, jsme v minulosti nav‰tívili i na‰e
ãleny a chovatele, ktefií se nemohli akcí zú-
ãastnit. S rozhodãím Caícem jsme nav‰tívili

chovatelskou stanici Anavi Rachilem a pfied
sv˘m odjezdem fenu Agiru Anavi Rachilem
(Ogun Roni de Conal Kennel x Hada de Los
Tres Naranjos) jednoznaãnû ohodnotil jako
nejlep‰ího zástupce plemene, kterého v âR
vidûl, a velmi vysoce hodnotil i Hadu de Los
Tres Naranjos. Velmi ho pfiekvapil Abraham
Rey de Pleseno (Ogun Roni de Conal Kennel
x Adis Calcavela). Po jeho pfiedvedení fiekl, Ïe
kdyby ho mûl doma, nakryl by s ním v‰echny
svoje feny! Po zhlédnutí na‰í chovatelské zá-
kladny a odchovÛ i on, stejnû jako Américo
a Fernando, doporuãil zachovat za kaÏdou
cenu linii Ogun Roni de Conal Kennel. Nevá-
hejte, apeloval na nás, mohli byste dopad-
nout jako ve ·panûlsku, nûkdo se odstûhuje,
nûkomu psa pfiejedou, nenadál˘ úhyn, a ne-
máte nic. Vy si s va‰í malou chovatelskou
základnou nemÛÏete dovolit ãekat! Doporu-
ãuji nejménû 4 vrhy, a kdyÏ budete mít ‰tûs-
tí na majitele, z tûch ãtyfi vrhÛ se do chovu
dostane 3 aÏ 5 jedincÛ. Od tfií nejuznávanûj-
‰ích odborníkÛ ve svûtû filÛ jsme dostali toto
doporuãení a fiídíme se jím. Na podzim jsme
uskuteãnili první z plánovan˘ch spojení. Od
tohoto vrhu oãekáváme pevné zakotvení ty-
pické, excelentní povahy a fenotypu staré
farmáfiské linie – Oguna Roni de Conal Ken-
nel. Dále nám doporuãil spolupracovat
s chovateli v Belgii a ·panûlsku, napfiíklad
s chovatelskou stanicí EL SILEDIN. Celkovû
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Caíco hodnotil ná‰ chov dobfie, jako veden˘
správn˘m smûrem s tím, Ïe z toho, co mûl
moÏnost v Evropû vidût, máme fily s nejlep-
‰í povahou. Onceiro povaÏuje za nejlépe fun-
gující klub v Evropû. Pfii sobotní veãerní be-
sedû ocenil na‰e klubové tiskopisy, velmi ho
zajímaly a detailnû si nechal pfieloÏit kontro-
ly obou vrhÛ Onceira. Tlumoãil nám oficiální
rozhodnutí pfiedsednictva CAFIB navrhující
úzkou spolupráci mezi na‰imi kluby, navrhl
dokonce, Ïe si Onceiro mÛÏe do svého loga
zaãlenit logo CAFIB. Vedení CAFIB ustanovi-
lo na‰eho pfiedsedu ing. Jana Kube‰u zá-
stupcem CAFIB pro âR a jeho zmocnûncem
pfii kontrolách vrhÛ. To v praxi znamená, Ïe
jedinci odchovaní v rámci Onceira na rodi-
ãích schválen˘ch CAFIB mohou mít originál-
ní rodokmeny této organizace. To v‰e byly

zprávy, které nás do slova a do písmene za-
hfiály na srdci a myslím, Ïe v‰ichni jsme cíti-
li hrdost na ná‰ klub, kter˘ dosáhl takového
uznání v oãích té nejprestiÏnûj‰í kynologické
organizace zab˘vající se chovem brazilské-
ho fily. Brazilsk˘ rozhodãí nám zodpovûdûl
i oÏehavé otázky t˘kající se aktivit FCI, které
tato organizace podniká v rámci standardu
plemene. V Brazílii o tûchto samovoln˘ch

úpravách standardu vûdí a byla jiÏ svolána
schÛzka CAFIB / CBKC, kde tyto kluby spo-
leãnû zvaÏují podání protestu na FCI. 
Cesta, kterou jsme si zvolili, je bûhem na
dlouhou traÈ a ne jednoduchá, ale má smysl.
KaÏd˘ si mÛÏe vybrat: buì politikafiení ma-
mutích kynologick˘ch organizací, nebo sku-
teãn˘ brazilsk˘ fila. Necháte-li se strhnout
proudem, tento fila z Evropy zmizí. DrÏte po-
hromadû, spolupracujte, CAFIB je na va‰í
stranû. To byla slova souãasného prezidenta
této jedineãné organizace, kter˘m je CAFIB
jiÏ pfies tfiicet let. V na‰ich fiadách uvítáme
kaÏdého, komu leÏí na srdci autentick˘ bra-
zilsk˘ fila a je ochoten jít na‰í chovatelskou
cestou. Alexandra Horáková

Speciální kynologick˘ klub ONCEIRO
info@fila-onceiro.cz, www.fila-onceiro.cz

Rozhodãí
a Trosky
v pozadí
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Podzimní sraz klubu chovatelÛ psÛ leonbergrÛ
Ve dnech 9. aÏ 11. záfií se sjeli na podzim-
ní sraz Klubu chovatelÛ psÛ leonbergrÛ
do Svojanova u Moravské Tfiebové v hoj-
ném poãtu cca 300 lidí a cca 160 psÛ na-
d‰enci, ktefií holdují tomuto plemenu.
I kdyÏ podle poãtu úãastníkÛ by se mohlo
zdát, Ïe se jednalo o MEGA akci, prÛbûh
byl témûfi komorní. V rekreaãním areálu
Svojanov bylo nûkolik ubytovacích budov
i chatky, takÏe na‰e osazenstvo, vpravdû
poãetné, se v líbezné krajinû takfika roz-
plynulo. Jako bonus pro chlupáãe byl za
hlavní budovou (tro‰ku schovan˘) krásn ,̆
velk˘ a hlavnû ãist˘ rybník. Dokonce ani
nûkolik dospûl˘ch a dûtí v tom krásném
poãasí neodolalo… hygiena musí b˘t. Nû-
kdo pfiijíÏdûl uÏ zaãátkem t˘dne, valná vût-
‰ina v pátek a poslední opozdilci aÏ v so-
botu. Personál evidentnû vydû‰en˘ z ta-
kového poãtu lidí byl sice „pomalej‰í“, ale
kuchafi si dával záleÏet – takÏe kdo si po-
ãkal – ten si opravdu pochutnal.
Jak to vlastnû probíhalo: V pátek byl hlav-
ní nájezdní den, takÏe z valné vût‰iny se
kaÏd˘ ubytovával, okukoval terén, shánûl
známé a poznával neznámé. V sobotu uÏ
skalní kynologové lehce nervóznûli, ve
vzduchu bylo cítit vzru‰ení. Zaãínal totiÏ
hlavní program jako takov˘ – tady uÏ se
jednalo o na‰e miláãky. Jako první ‰la na
fiadu „skoromiminka“, neboli svod mla-
d˘ch, také by se dalo fiíci „uvedení omla-
diny do spoleãnosti“. Je‰tû t˘Ï den pejsci
s páníãky stihli rebonitaci (jestli jsem je‰-
tû schopn˘ dávat své geny dál {rozumûj
zvífie, nikoli pána}), pfiehlídka plemeníkÛ
(holky, vyberte si mû!, já jsem nejlep‰í!),
ukázku vystavování (jak by asi mûlo
pfiedvádûní pejska ideálnû vypadat)
a soutûÏe jak pro dûti, tak i pro dospûlá-
ky. Obûtaví jedinci uÏ den pfiedem posta-
vili pfiekáÏkovou dráhu, kterou nûkterá
akãnûj‰í dítka mûla probûhnutou rychleji,

neÏ by bylo slu‰né. Ov‰em s huÀáãem uÏ
to bylo o poznání sloÏitûj‰í. Dûti pfiistou-
pily k zadanému úkolu zodpovûdnû: nej-
dfiíve s váÏnou tváfií a soustfiedûn˘m v˘-
razem smûly projít dráhou i s chlupat˘m
partnerem nûkolikrát naneãisto. Pak uÏ
se mûfiil ãas a poãítaly body. Nakonec si ti
nejrychlej‰í a nej‰ikovnûj‰í odnesly ceny
pro psovoda i pro pejska. Na ostatní se
s cenami také nezapomnûlo. Ve velkém
finále bûÏeli pfiekáÏkovou dráhou i se sv˘-
mi psími miláãky dospûláci, samozfiejmû
za velkého pobavení dûtí i ostatních. Je-
likoÏ dospûláci si uÏ dávno nekazí zuby
sladkostmi, tak jako ceny obdrÏeli sice lí-
zátka, ale „tekutá“.
Nastal veãer a v místní jídelnû zaãala ladit
své nástroje country kapela. Je‰tû ani ne-
zaãala hrát a sál byl pln .̆ KdyÏ kapela
spustila, sál uÏ praskal ve ‰vech. Zaskoãe-
n˘ vedoucí musel vzít auto a odnûkud do-
vézt stohy Ïidlí navíc – pak uÏ nic nebrá-
nilo zábavû. Muzika hrála perfektnû, hned
od prvních taktÛ lidé s chutí tanãili. Zába-
va se rozjela a pÛlnoc zÛstala bez po-
v‰imnutí. Dvû hodiny ráno – a pofiád bylo
narváno. AÏ ve ãtyfii hodiny se (spí‰e z ro-

zumu) ‰lo do hajan. Nûktefií za ten veãer
ze samého zpûvu i ochraptûli…
Bylo obdivuhodné, Ïe se po takové noci
se‰el v nedûli ãasnû ráno pomûrnû velk˘

poãet úãastníkÛ k závûreãné bonitaci
(chci mít miminka, tak mi fieknûte, Ïe jsem
krásn˘/á, zdrav˘/á a hodn˘/á). Ti ,co tou-
to zkou‰kou z dospûlosti pro‰li, dostali
nûco jako u lidí obãanku, zkrátka papír
s bonitaãním kódem, se kter˘m se mohou
prezentovat na psí vefiejnosti.
Poãasí bylo nadmíru milé a shovívavé,
sluneãné a teplé. Jak fiekla jedna mladá,
ãerstvá majitelka leona, která byla popr-
vé na na‰í akci – na dotaz: „jak se ti to tu
líbí?“, odpovûdûla bez vtefiiny zaváhání: 
„FAKT SUPER“ a mûla pusu od ucha
k uchu… 
Leonbergr je krásné mohutné zvífie, které
nejenÏe páníãkovi image nekazí, nûkdy jí
i vylep‰í. Nemusíte leona pfiímo vlastnit,
pfiesto mÛÏete pfiijít mezi nás. Pofiádáme
do roka mnoho rÛzn˘ch akcí ve v‰ech kou-
tech republiky, kde se snaÏíme, aby se kaÏ-
d˘ pobavil. Jedním z na‰ich hlavních zá-
jmÛ je, aby chov na‰ich miláãkÛ byl pro
nás potû‰ením i zábavou.

Více informací najdete na 
www.leonberger.cz
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