
Klubové setkání Kostelní Střímelice 2007 

 

15.září 2007 se konalo v tomto roce již druhé klubové setkání. Toto setkání bylo zaměřené na 
loveckou upotřebitelnost Karelských medvědí psů a lajek. Uspořádání této akce se ujal pan 

Škarda. Zázemí tohoto setkání zajistil na útulné chatě MS: za chatou les, před chatou 
rybníček, prostředí jako v pohádce. Chata byla příjemně vytopená, občerstvení včetně oběda a 

výborných domácích zákusků zajištěno.  

Na začátku klubového setkání proběhla krátká členská schůze a poté jsme již vyrazili do 
terénu na nácvik a ukázku disciplín, zaměřené hlavně na barvářské zkoušky honičů a zkoušky 
honičů. Nejdříve pro nás měl pan Škarda přichystaného živého divočáka v ohrádce a všichni 

si mohli vyzkoušet, jak se jejich pes při setkání s tímto prasetem chová. Byla to velmi 
zajímavá zkušenost, někteří psi okamžitě běželi k praseti, kde hlásili, jak se má, někteří psi 
sondovali, co že to je za podezřelé zvíře a osmělili se až po chvíli a zkušené psí matadory 

jsme vůbec neošálili, bylo jim jasné, že tento divočák pro ně není ta pravá výzva. A co na ty 
všechny řvouny říkal divočák zvaný Pepa? Po pravdě řečeno, Pepa se nenechal rozhodit ze 

svého bohorovného klidu a raději se snažil z nás vyrazit nějaký ten rohlík nebo alespoň 
podrbat. Přesto, hlavně pro mladé nezkušené psy byl skvělá zkušenost. 



 

Po ověření ochoty k práci s černou zvěří jsme se vydali opět na chatu na výborný oběd, 
načerpali jsme síly a shlédli ukázku norování, kterou nám předvedla šikovná fenka border 

triéra na lišce, zvané pro změnu Pepina.  

Po této příjemné pauze jsme se vydali na uměle založené stopy. Na konci stopy byla vycpaná 
kůže z divočáka, aby se nácvik co nejvíce přiblížil skutečným barvářským zkouškám honičů. 

Pan Škarda nám nejprve se svým Alanem Heřmánková stráň předvedl, jak má správné 
vypracování stopy vypadat, Alan ji vystřihl přímo předpisově a pak si postupně zkusili stopy 

všichni ostatní. Pan Škarda s každým majitelem a jeho pejskem šel, radil, pomáhal a 
vysvětloval. Opět bylo znát, kdo již stopu dělal a pro koho je to premiéra, nicméně zájem o 

stopu měli všichni psi. Zajímavé byly stopy ve vysoké trávě, kde byly pouze vyšlapané úzké 
uličky. Nováčkům se do ní příliš nechtělo, jukali, odkud na ně nějaký divočák vyběhne, ale po 

krátkém povzbuzování to tedy riskli. Tento terén není až tak obvyklý a bylo skvělé, že jsme 
měli možnost si to vyzkoušet právě u nácviku, kdy o nic nejde. Nácvik stop se poměrně 

protáhl a než jsme se nadáli, začalo se smrákat. Dopravili jsme se tedy na chatu, kde jsme 
probrali zážitky prošlého dne. Všichni jsme byli velmi spokojeni a hromadně jsme litovali, že 
jsme si nezajistili volno a ubytování i na neděli, jelikož by bylo co dělat i druhý den a jistě by 



to bylo neméně zajímavé, zrovna tak jako sobota. A tak nám nezbylo, než si slíbit, že příští 
rok se sejdeme opět, a to nejlépe na oba dva dny.  

Na závěr patří poděkování panu Škardovi za zorganizování celé akce, atmosféra byla výborná 
a hlavně pro nováčky to byla výborná zkušenost, věřím a doufám, že příští rok budeme mít 

možnost si tuto akci zopakovat. 

Jitka Dopitová 

 


