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ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE Klubu 
KMP  a lajek, 

 
 která se konala dne 19.2.2005 od 11,00 hodin 

v restauraci Z Kamene 
 
Přítomni :  Hanáček, Homolková, Kroupová, Patočka, Šafránková, Šebková, 

Škarda, Válek 
 
Omluveni : Dopitová 
 

Program  :  
1) Klubová výstava – způsob posuzování, ceny, posuzovatel pro r. 2006 
2) Zkoušky – kdy, kde 
3) chudozubost 
4) Čipování, tetování 
5) Žádost o zrušení zkoušek na titul šampiona u lajek 
6) Zprávy u Unie 
7) Reakce na článek p. Kašky 
8) Pokladní zpráva 
9) Čekatelé na posuzovatele 
10) Různé 

 
Klubová  výstava v květnu ve Vojanových sadech. Koupit poháry na 

Klubový vítěz a BOB. Protože klub neorganizuje svody a bonitace, žádáme 
vždy posuzovatele klubové výstavy, aby posoudil podrobněji a důkladněji 
předvedené jedince na výstavě. Ne vždy vyhoví naší žádosti. Ing. Šebková 
navrhla tiskopis, který doporučuje, co je u každého psa třeba posoudit. 
Posuzovací list byl výborem připomínkován a předán k množení. S obsahem 
seznámí Homolková posuzovatele  p. Němce.  

V r. 2006 požádáme o posouzení pí Ubrovou /zařídí Homolková/. 
 
Kdo má zájem, má možnost se zúčastnit /jak již v minulosti to někteří 

členové úspěšně učinili/, zkoušek BH. Zprostředkuje p. Škarda, telefon 
721 319 771, adresa : Pavel Škarda, Kostelní Střímelice 75, Kostelec nad 
Černými Lesy, PSČ 281 63. 

 
Dne 29.5.2005 pořádá Klub honičů Klubovou výstavu v Praze – 

Kunraticích. Přihlášky a informace u p. Vinklárka, telefon 323 640 976. Ovšem 
– na této výstavě pro členové našeho klubu nelze získat titul Klubový vítěz a 
nepočítá se do podmínek chovnosti. 
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Jistě je členům známo, že je možné štěňata nejen tetovat, ale i čipovat. Zatím 
záleží na chovateli, pro co se rozhodne. Musí ale být celý vrh buď tetován nebo 
čipován, nebo štěně tetované může být ještě načipováno /nutné obzvláště u 
štěňat, která se vyvážejí do ciziny/. 

 
Byla projednána otázka chudozubosti. Vzhledem k tomu, že ani u lajek, ani 

u kareláků není ve standardu uvedeno, že musí být jedinec plnochrupý, 
povoluje se a z chovu nevylučuje jedinec, který nemá plný chrup. Tato 
skutečnost musí však být uvedena v krycím listě, tj. že jedinec je chudozubý a 
na tuto skutečnost majitel chovného jedince bude upozorněn a to poradcem 
chovu (hlavně u psů). Při krytí je tuto skutečnost povinen sdělit majiteli 
chovného psa i majitel feny /pokud je tato chudozubá/. Upozorňujeme, že 
majitel chovného psa má právo – vždy a i bez udání důvodu – odmítnout fenu 
nakrýt. 

Poradce chovu bude dbát na to, aby vždy alespoň jeden z chovného páru byl 
plnochrupý. Plnochrupost se vždy upřednostňuje. 

 
Ing. Šebková se pokusí při plenárce ČMKU osobním kontaktem získat 

možnost, aby lajky měly výjimku  a bylo jim umožněno odpuštěním loveckých 
zkoušek získat titul šampiona a nepůjde-li to jinak, alespoň šampiona ČR. 

 
Byl projednán článek pana Kašky z prosincového IZ. Náš chovatelský a 

zápisní řád neupřednostňuje jedince s loveckými zkouškami, ale naopak – 
přihlíží se k tomu, že řada majitelů chová obě plemena i pro jiné účely, nejen 
pro lov a využívá tak všestrannosti obou plemen i jejich učenlivosti a 
povahových schopností /karelsky chovám od r. 1969, kdy byli zařazeni mezi 
špice – chovnosti bez zkoušek. Aby pro toto plemeno projevili zájem lidi, Dr. 
Urban podmínil chovnosti loveckými zkouškami a byli  zařazeni mezi honiče a 
to v Klubu ďuričů. Od r. 1990 jsme založili samostatný klub pro obě plemena, 
s podmínkou uznání chovnosti s klubovou výstavou i možností zkoušek. Není 
to dost tolerantní pro obě skupiny – lovců i přátel těchto plemen?/. 

 
Knihu o karelácích a lajkách plánujeme, totiž ne knihu, ale stručnou brožuru, 

protože z finančních důvodů si klub knihu nemůže dovolit. 
 
Byla projednána pokladní zpráva za rok 2004 – viz dále v tomto IZ. 
 
Stále usilujeme o to, aby naši členové mohli pracovat jako posuzovatelé. 

Dosud nebyly ČMKU zpracovány stanovy pro posuzovatele. Z vlastní 
iniciativy se připravuje paní Dopitová pro karelsky. Pro lajky byl klubem 
doporučen pan Činátl, z časových důvodů se zatím nepřipravuje. 

 
Ze zápisů schůzí výboru ČMKU byly předneseny jen důležité body.  
Od 1.3.2004 se ruší samostatný referát chovatelských stanic a slučuje se  
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agendou pro vnější vztahy. 
Chovatel nemusí být členem klubu a naopak, může být členem více klubů 

pro dané plemeno. Chovat ale smí (tj. zapisovat vrhy) jen v jednou klubu. 
Krycí list je vydán klubem, kde je chov realizován. 

 
Byli zvoleni členové revizní komise : Kroupová, Patočka, Škarda. 
 
Schůze byla ukončena ve 14,30 hodin. 
        Zapsala : Homolková 

 
 

Změna podmínek chovnosti u chudozubých 
jedinců 
 

 Poradci chovu rozhodli o pozměnění původního rozhodnutí pokud jde o 
uplatnění chudozubých zvířat v chovu. 

 Standard ani jednoho plemene chovaného v našem klubu neuvádí 
požadavek na plnochrupost, mluví pouze o nůžkovém skusu. Chovatelský klub 
má sice podle stanov FCI právo zpřísnit podmínky chovnosti podle své úvahy, 
ale poradci chovu vyhodnotili výskyt chudozubých jedinců a u všech plemen 
došli k závěru, že je nízký - sotva několikaprocentní, a to i když vezmeme v 
úvahu, že není možné získat informace o naprosto všech psech a fenách 
kareláků a lajek. 

 Na druhou stranu, vzhledem k dlouhodobě nízkému počtu jedinců v 
chovu, považují poradci chovu za vhodné vyhýbat se opatřením, která by ve 
svém důsledku mohla vést ke zúžení krevní základny, pokud by k nim nebyl 
velmi závažný důvod. 

 Chudozubí jedinci se mohou uplatnit v chovu za následujících 
podmínek: 

 - chudozubá fena musí být vždy kryta plnochrupým psem 

 - případná chudozubost feny musí být vyznačena v krycím listě 
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HODNOCENÍ  ROZPOČTU   KLUBU   KMP   
A   LAJEK   ZA   ROK    2 0 0 4 

 
 
 
       Rozpočet  Skutečnost 
 

§ PŘÍJMY   : 
  -  členské příspěvky   20 000,- 27 350.- 

 -  zápisné       1 000,-      800,- 
 -  příjmy z vystavených rodokmenů   2 000,-   2 970.- 
 - z klubové výstavy   10 000,- 12 450,- 
 -  ostatní příjmy         500,-    2 008,71  
                  c e l k e m                33 500,-  45 578,71 
 

§ VÝDAJE   : 
 -  poštovné      6 000,-   7 194,- 
 -  tisk, kopírování     3 000,-   5 666,- 
 -  členské známky     1 000,-      160,  
 - kancelářské potřeby     1 000,-   2 497,90 
 -  odvody ČMK      1 500,-   1 500,- 
 -  ceny na KV + výdaje s KV    5 000,-   1 250,- 
 -  vedení BÚ         500,-      637,07 
 -  cestovné      1 500,-      729,- 
 -  telefonní poplatky     3 300,-   2 400,- 
 -  kalendáře       5 000,-   2 059,- 
 -  klubová výstava – odvod     6 000,-   8 450 
 -  ostatní       1 000,-      780,- 
                   c e l k e m     34 800,-       33 322,97 
 
 

Výsledek hospodaření za rok 2004      :    12 255,74 
 Zůstatek z r. 2003………         …………..13 582,31 
 

Finanční prostředky Klubu KMP a lajek k 1.1. 2005      
celkem       25 779,05 

       
      Sestavila : Šafránková 
       V Přívorech  10.1.2005 
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ROZPOČET   KLUBU   KMP   A   LAJEK   
NA   ROK    2 0 0 4 

 
 
 
 
 

§ PŘÍJMY   : -  členské příspěvky     25 000,- 
 -  zápisné         1 000,- 
 -  příjmy z vystavených rodokmenů     2 000,- 
 -  z klubové výstavy     10 000,- 
 -  ostatní příjmy        2 000,- 
  
                  c e l k e m            40 000,- 
 
 
 
 

§ VÝDAJE   : -  poštovné        7 500,- 
 -  tisk, kopírování       6 000,- 
 -  členské známky       1 000,- 
 -  kancelářské potřeby      2 000,- 
 -  odvody ČMKÚ       1 500,- 
 -  ceny na KV       2 000,- 
 -  vedení BÚ           500,- 
 -  cestovné        1 500,- 
 -  telefonní poplatky      3 500,- 
 -  kalendáře 2005       2 500,- 
 -  klubová výstava – poplatky     8 500.- 
 -  ostatní        1 000,- 
 
                   c e l k e m       39 500,- 
 
 
 
     Sestavila : Šafránková 
     V Přívorech  10.1.2004 
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Výbor Klubu KMP a lajek 
PŘEDSEDA 

Ing. Šebková Naděžda, Blevice 51, 273 28 Zákolany ,   Tel. 315 783 279  
mobil : 603 499 191,    e-mail: kynologie@seznam.cz 

JEDNATEL 

Homolková Zlata, Na požáru 80, 251 66 Senohraby,   Tel. 323 655 532 

HOSPODÁŘ 

Šafránková Zdenka, Přívory 129, 277 16 Všetaty,  Tel. domů 315 696 721     

do práce 315 650 338 

e-mail : zdenkasafrankova@seznam.cz 

             zdenka.safrankova@neratovice.cz 

 

HLAVNÍ PORADCE CHOVU A PORADCE CHOVU PRO KMP 

Hanáček Ladislav, Buková 142, 798 48 Protivanov,   Mobil  605 247 634 
 domů  582 399 335 

 

PORADCE CHOVU PRO ZSL 
Tomáš Válek, Clum 65, 384 51 Volary,   Tel. domů 388 333 072     

 do práce 380 738 113,   Mobil : 737 226 516 
 e-mail : tom.valek@quick.cz 

 
PORADCE CHOVU PRO REL + VÝCVIKÁŘ 

Patočka Vladimír, Jižní 217, 373 33 Nové Hrady,   Mobil: 724 524 630     el. 
do práce 386 362 338 
fax: 386 361 224 /do práce/ 

 e-mail: patocka.ls206@lesycr.cz 
 

Kroupová Irena, Jažlovická 1313/11, 149 00 Praha 4,   Tel. domů 
267 914 339          do práce  974 823 725,   Mobil  723 438 983 

 
Dopitová Jitka, Šeříková 16, 798 01 Prostějov 
 Tel. mobil 602 127 104 , domů : 582 362 447,  do práce 582 364 266 
 e-mali: jitka.dopitova@volny.cz 
 www.pikimusta.webpark.cz 
 
Škarda Pavel, Kostelní Střímelice 75,  281 63 Kostelec n.Č.Lesy 
 Tel. 321 693 638      mobil: 721 319 771 
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Upozornění hospodářky 
 
v Upozorňuji členy klubu, že do 31.3. by měli mít zaplaceny členské 

příspěvky na r. 2005 – složenky byly přiloženy v IZ č. 41/prosinec 2004. 
 
v Ten kdo zaplatil dostává v tomto čísle členskou známku na rok 2005. 

 
v Každý člen klubu by měl mít členský průkaz, do kterého si známky 

vylepuje. Pokud Vám z jakéhokoliv důvodu chybí známka 
z minulých let, můžete u hospodářky požádat o poskytnutí náhradní. 
Zásoby jsou ovšem omezené, proto příliš dlouho neváhejte. 

 
v Totéž platí v případě, že jste ztratili členský průkaz – můžete u 

hospodářky požádat o vystavení duplikátu /ovšem pokud bude 
zjištěno, že nemáte zaplaceny členské příspěvky, bude třeba dát do 
pořádku nejprve tuto záležitost a pak Vám bude duplikát vystaven/. 

 
Zdenka Šafránková 
 hospodářka klubu 

 

Stránky Klubu karelských medvědích psů a 
lajek na Internetu 

 

Náš klub má svoje oficiální stránky na Internetu. Zájemce o lovecké 
seveřany by na nich měl najít základní informace o plemeni, standardy, 
kontakty na náš klub (a přihlášku do klubu ke stažení), informace o naší 
Klubové výstavě ve Vojanových sadech, fotografickou reportáž z loňské 
výstavy a její výsledky. 

Brzy plánujeme doplnit i starší čísla Zpravodajů, odkazy na webové 
stránky chovatelů ve u nás i ve světě a spoustu dalších informací a zajímavostí 
z psího světa.  

 
Pro členy našeho klubu se zde naskýtá i možnost BEZPLATNÉ 

inzerce štěňat, krytí a podobně. Inzerci, kterou si přejete zveřejnit, posílejte, 
prosím, na e-mailovou adresu: 

kynologie@seznam.cz nebo (nemáte-li přístup k Internetu) na moji 
adresu: 

Dr.ing. Naďa Šebková, K osmidomkům 18, 165  00 Praha – 6 Suchdol 
JE  MOŽNÉ  PŘIDAT  I  FOTO. Materiály zašlu webmasterovi. 
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Máte možnost inzerovat i v jiných jazycích než je Čeština. Na naše 

stránky mají přístup chovatelé z celého světa!!! 

 
Stránky jsou zatím „ve výstavbě“, materiál bude průběžně doplňován a 

v průběhu pak vždy i aktualizován. Pokud budete chtít přispět zajímavým 
článkem, fotografiemi, reportáží z výstavy, z loveckých zkoušek atd.,budeme 
moc rádi. Příspěvky zasílejte, prosím, na stejnou adresu jako „inzerci“.  

Uvítali bychom hlavně praktické informace a rady k loveckému 
výcviku s lajkou nebo karelákem, reportáže z Vašich cest k zahraničním 
chovatelům a na výstavy v cizině. 

Přáli bychom si, aby se Vám stránky líbily a hlavně aby splnily svoje 
poslání – lepší propojení a kontakt mezi chovateli u nás i v daleké cizině.  

 
Stránky najdete zatím na adrese 

http://members.tripod.com/chov_psu/LAJKY_KARELACI/index_cz.htm 
V nejblišží době se je chystáme přemístit na jinou adresu (již placené a 

bez reklam). 
 
Na tvorbě stránek se podílely hlavně paní Jitka Dopitová (napsala vše o 

KMP), klubové zpravodaje, informace ze života klubu, složení výboru a 
podobně doplnila paní Zdenka Šafránková, povídání o historii našeho klubu 
připravila paní Zlata Homolková a vše o lajkách napsala Naďa Šebková. 

Grafiku našich stránek a i veškerou programátorskou stránku věci 
obstarala ing.Soňa Pavlíková, náš webmaster. (Ing. Soňa Pavlíková je 
správcem sítě v Parlamentu České republiky a zároveň i chovatelka tibetských 
teriérů – čili počítačový odborník i kynolog, takže jsme u ní v těch nejlepších 
rukách). 

 
Snahou autorského kolektivu je, aby se Vám stránky nejen líbily a 

přinášely cenné informace. Jejich základním posláním je lepší propojení a 
kontakt mezi chovateli nejen u nás ale i všude ve světě. 

 

Výsledky MVP Brno  13. 2. 2005 - ZSL 
Posuzovala paní rozhodčí Heidi Kirschbichler z Rakouska. 

Třída otevřená  - psi 

BIM Mutara – chov. N.Šebková, maj. Š.Kesely 
V1, CAC, CACIB, BOB, BIG 1. místo 

ARGO z Vlčího doupěte - chov. a maj. Jiří Kaška 
V2, res CAC 

ALAN z Vlčího doupěte – chov. maj. Jiří Kaška, V3 
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Třída otevřená  - feny 

ADÉLKA z Letné – chov. Mgr.M.Dostálová, maj. J.Pinkava 
V1, CAC, CACIB 
 
ALČA od Horusického rybníka – chov. P.Činátl, maj. Mgr. 
M.Dostálová  
V2, res CAC, res CACIB 
 
Třída pracovní  - feny 

AIDA Heřmánková stráň – chov. P.Škarda, maj. J.Pánek 
V1, CAC 
 

        Štefan  Kesely 

 

Mezinárodní zkoušky honičů 
 

Mezinárodní zkoušky honičů pořádané Klubem honičů se konají dne 
23.10.2005 v okrese Kolín, Myslivecké sdružení KŇOUR Stříbrná 
Skalice. 

Kontakt : Pavel Škarda, tel. 321 693 6387, mobil 721 319 771 

Pro zájemce o zkoušky z lovecké upotřebitelnosti nabízí : 

Klub honičů Praha. 

 

 

Pozvánka na výstavu 
Klub chovatelů málopočetných plemen psů ČR pořádá dne 18.6.2005 

v Mladé Boleslavi výstavu národních s dosud neuznaných plemen se 
zadáváním CAC. Pořádání této akce bylo schváleno ČMKU. 

Zájemci o zaslání přihlášek mohou kontaktovat pí Helenu Jeníkovou , Žitná 
29, 110 00 Praha 1. 

Všechny příznivce kynologie srdečně zveme na zajímavou akci. 

 

         Helena Jeníková 
        předsedkyně klubu 
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Oprava textu ve výpisech z plemenné knihy – 
- IZ č. 40/srpen 2004 a IZ 41/prosinec 2004 

 
1. Opravujeme text výpisu z plemenné knihy – IZ č. 40, str. 7 :¨ 

I. plemene  Karjalankarhukoira – Karelský medvědí pes   
 ke dni 29. 04. 2004 
  
** Chovatelská stanice : Kiva 
** Chovatel                   : ----/byla zde uvedena omylem pí Strýčková/ 
** Otec   : Kaaronnevan Rekku 
** Matka   : Naakiman Mätti 
** Datum narození : 17. 04. 1999 

 
 
2. Opravujeme text výpisu z plemenné knihy – IZ č. 40, str. 9 : 

I. plemene  Karjalankarhukoira – Karelský medvědí pes       
 ke dni 2. 12. 2004 
 
** Chovatelská stanice : Od Starých dubů 
** Chovatel  : Lenka Krejcarová 
** Otec   : ARGON Arfus 
** Matka   : Lampion Kiva -  oprava : Lappion Kiva 
** Datum narození : 25. 02. 2004 

 
 
3. Opravujeme text výpisu z plemenné knihy – IZ č. 40, str. 13 :¨ 

VÝPISY   přeregistrovaných/importovaných jedinců ze dne 29. 04. 2004 
plemene  Karjalankarhukoira – Karelský medvědí pes  
 

** Lampion Kiva    –     import + přeregistrace – oprava : Lappion Kiva 
ČLP/KMP    481/ - 03/99/03 17. 04. 1999 Fena černobílá       
FIN 25606/99 

** Otec   : Kaaronnevan Rekku 
** Matka   : Naakiman Nätti 
      V. 03        Krejcarová Otovice 

 
 
Na základě upozornění pí Krejcarové opravila Šafránková. K chybě ve 

jménu feny došlo svévolnou činností výpočetní techniky /automatickými 
opravami/. Za chyby se omlouváme. 

 

Pohled na chov lajek trochu jinak….. 
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     Také bych se chtěla připojit se svou „troškou do mlýna“ k tématu 
prezentace lajek.Pan Kaška má  neoddiskutovatelnou pravdu v tom, že 
neexistuje literatura zabývající se chovem a držením lajek. Mýma rukama od 
dětských let prošlo několik psů. Táta byl nimrod a tak to byl výmarský ohař a 
kokršpaněl. V tehdejší době to byli pouze lovečtí psi. A dnes? Jsou v mnoha 
neloveckých rodinách a plní svoji službu společníka a sportovce na výbornou! 
Taktéž ne každý malamut tahá sáně po pláních a mohla bych pokračovat 
s dalšími rasami. Ale to nechci. 

     Já jsem se dostala k lajce čirou náhodou. Když odešel můj milovaný 
knírač do psího nebe, chtěla jsem štěňátko a bylo celkem jedno, jaké bude rasy. 
Našla jsem mimo jiné i inzerát na lajku. Ze zvědavosti jsem zavolala a hned 
mne informace na tolik zaujaly, že jsem se s p. Činátlem domluvila na odběru. 
A pak jsem jen čekala, co mi z chlupaté kuličky vyroste. Také jsem mu slíbila, 
že ji uchovním, když je to málopočetné plemeno. A tím se spustila lavina.  

     Pan Kaška má opět pravdu v tom, že výstavy jsou náročná akce na čas 
a peníze. Vstávat na cestu do Mladé Boleslavi v 3.30hod. ráno a vrátit se 
v 16.hod.odpoledne vyžaduje sílu nejen člověka, ale i psa. Fyzickou i 
psychickou!!Nehledě na vcelku drahé výstavní poplatky. Motivaci k dalším 
výstavám jsem ztratila v okamžiku, kdy jsem zjistila, že nepracovní lajky 
nemají šanci na titul šampion. A to byl šok!! Proč potom ještě dále vystavovat?     
Z tohoto důvodu se nabízí jediná odpověď na dotaz p. Homolkové, proč „Dvě 
výstavy……………….a dost?“ 

     S čím však absolutně nesouhlasím je ta informace, že lajky MUSÍ 
mít lovecké zkoušky! Ptám se - z jakého důvodu? Každý pes by měl pracovat 
dle svých tělesných i duševních dispozic. Ale musí to být zrovna lovecké 
aktivity? Protože nejsem myslivec a kvůli psovi jím nebudu, hledala jsem jiné 
sportovní využití pro svoji fenečku. V roce 2003 jsme odchovali 5 nádherných 
štěňátek a na podzim jsem se pustili do sportu zvaného agillity. Určitě jste o 
něm již slyšeli. Z počátku na nás každý koukal jak na zjevení, že by měla lajka 
skákat, ale vida - ono ji to bavilo a byla super!Vymanily jsme se obě dvě 
z prognózy NEMOŽNÉ. V loňském  roce jsme byly spolu na 
celorepublikovém táboře agillity v Kardašově Řečici a bylo to kouzelné. Ani 
pravidelní účastnící tohoto tábora nevěřili, že lajka bude běhat, skákat, prolézat 
apod. A sami mi potom řekli, že byli našimi výkony překvapeni! Samozřejmě 
nutno dodat, že vzhledem k chovnosti - letos plánuji další vrh - nebudeme asi 
nikdy stát na „bedně“, ale o tom to není. Myslím si však, že hlavně tudy vede 
cesta ke zviditelnění plemene. Jakýkoliv sport, který není jen pro vyvolené. To, 
že chodíme na dlouhé vycházky do polí, snad nemusím zdůrazňovat. Ale měli 
byste vidět tu natěšenou reakci, když se na cvičišti začne chystat dráha! A 
věřte, když je šťastný váš pes, pak jste šťastni i vy. 

     Pokud také nechcete přihlížet nutnosti loveckých zkoušek, zkuste tento 
sport. Jestli bude nějaký zájem, určitě se s vámi o naše sportovní začátky ráda 
podělím. 
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 S pozdravem hodně štěstí, psí lásky a pohybu do roku 2005  
    přeje Mgr.Milada Dostálová 

 

 

Reakce na článek pana Jiřího Kašky ze 
zpravodaje č. 41 – prosinec 2004. 

 

Vážení přátelé,  

pokud otevřete knihu „Velká encyklopedie psů“ autorů Esther J.J., 
Verhoef – Verhollen, je lajka vedená jako severský lovecký pes, určený k lovu 
malé, ale převážně velké zvěře (medvědů), dále jako pes tažný a hlídací.  

Ze své zkušenosti mohu uvést to, že jako hlídací pes se plně osvědčil, 
protože vlastním ještě dva středoasiaty, a pokud se něco děje, lajka je u plotu 
vždy první a hlasitým štěkotem oznamuje, že někdo přichází. Jedná se o velice 
inteligentního a cvičitelného psa, který by neměl patřit jen do rukou myslivců, 
ale hodí se ke všem druhům psích sportů. Proto nesouhlasím s tím, aby 
podmínkou chovnosti byla zkouška z lovecké upotřebitelnost.. 

Jistě by bylo hezké, kdyby někdo napsal o lajkách knihu. Je třeba si 
uvědomit, že vydání takové knihy není lacinou záležitostí a na návratnost 
vložených investic by se čekalo několik let. 

Dále k výstavám. Jistěže výstava není laciná záležitost, ale myslím si, 
že pro zájemce o dané plemeno je lepší  vidět tohoto psa na výstavě  pokud - 
možno v co největším množství, než si o něm jen přečíst. 

Věřím tomu, že se představenstvo klubu zamyslí nad tím, že není nutné 
k chovnosti vyžadovat lovecké zkoušky. 

S pozdravem 

        Štefan  Kesely 

 

 

 

Odpověď výboru Klubu KMP a lajek na dopis 
pana Kašky 
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 Předem děkujeme panu Kaškovi za dopis, který se stal podnětem pro 
následující zamyšlení: 

 
Náš Klub má v posledních letech stabilně okolo 130 členů. Někteří 

chovají kareláky, někteří západosibiřské lajky, chovatelů ruskoevropských 
lajek je minimum a východosibiřská lajka je zde jediná. Máme dokonce i členy, 
kteří psa vůbec nemají a jsou to fandové a zájemci..  

Lovečtí seveřané nejsou psi pro každého a v naší republice je bude 
vlastnit vždy jen úzký okruh zájemců. Ani v budoucnu se nedá počítat 
s markantním navýšením početních stavů.  Taková je prostě reálná situace. 

Úkolem naší klubové činnosti je i propagace plemen, které chováme. 
Kniha o nich je jednou z možností. Nedá se ovšem počítat , že by nám ji vydalo 
několikatisícovým nákladem některé z velkých nakladatelství, aby potom léta 
ležela jako neprodejná na pultech knihkupců. 

Knihu o lajkách nebo o karelském medvědím psu si koupí jen ti, kdo je 
doma mají (a to ještě ne všichni). Každé nakladatelství nejdříve provede 
marketingový průzkum a rychle od podobného nápadu upustí. 

 Vydání odborná publikace je však nutné a výbor na ní již pracuje. Pokud 
se tedy vydá brožura , bude se tisknout vlastním nákladem a za peníze klubu. 
Každý chovatel by si ji měl nakoupit a dávat (nebo i prodávat) ke svým 
štěňatům.  

 Jinak – kdo je v klubu déle, ví, že brožura o KMP  již jednou vyšla a 
současné době  je rozebrána.  

Spoustu dalších informací najde nyní zájemce i na Internetu. Nově 
vznikly oficiální stránky našeho klubu. Prohlédnout si je můžete na adrese: 
http://members.tripod.com/chov_psu/LAJKY_KARELACI/index_cz.htm 

Další propagací KMP a lajek jsou články a i fotografie v odborných 
kynologických časopisech. Výborný článek o KMP napsala v roce 2002 paní 
Jitka Dopitová, Pavel Činátl měl článek o lajkách v časopise Rádce a já ve 
Světě psů 8/2000 a v Myslivosti 5/2001. Jako první psal pěkné články o lajkách 
do Myslivosti  počátkem osmdesátých let pan Josef Břichovský. 

Pro nové zájemce o plemeno je však nejatraktivnější vidět psy na vlastní 
oči. 

S živými psy a jejich chovateli se může zájemce o štěně seznámit - kde 
jinde než – na výstavě. Každý kdo vystavuje, reprezentuje svoje plemeno i náš 
klub a patří mu za to dík nás všech! A že to stojí nějaké peníze? Čas, námahu? 
Ano, psi jsou koníček a koníčky jsou dneska drahé. A že i to sbírání CACIBů 
pro mnohé z nás koníčkem a „sportem je!   

Vynikající reprezentací je i lovecký výcvik, soutěže a zkoušky! Klub, 
samozřejmě, tuto činnost podporuje a je za každou složenou zkoušku rád. Ale i 
to složení zkoušky stojí přece peníze?  Někdo je raději vydá za výstavy, jiný za 
lovecký výcvik. Tak to prostě je, zájmy lidí jsou různé. Kynologie je pro 
valnou většinu našich členů zájmovou činností a ta jako taková musí lidi bavit. 
Tak proč někomu něco nařizovat a do něčeho ho nutit  „povinně“? Většina 
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členstva klubu nimrodi nejsou, nemají lovecký lístek a kulovnici a na kance 
nechodí. Nebaví je to. Někteří by kvůli uchovnění barvářské zkoušky honičů 
sice složili ale bylo by to pro ně jen nutné zlo. Svého psa lovecky potom stejně 
využívat nebudou. Jiní by z našeho klubu a zřejmě i z organizované kynologie 
odešli. Pokud by potom svoje psy množili, tak již jen jako „bezpapíráky“. A o 
to klub nechce.  

Pan Kaška není zakládající člen našeho klubu, jinak by věděl, že 
chovatelé KMP a lajek již jednou něco podobného prožívali. (Před založením 
našeho klubu patřila naše plemena pod Klub chovatelů honičů a tam byla pro 
dosažení chovnosti lovecká zkouška jednou z podmínek). A právě i to byl 
jeden z mnoha důvodů pro založení našeho současného klubu. A ten má ke 
svým členům velice liberální přístup. Nenařizuje, neukládá za povinnost ale 
snaží se motivovat a podporovat. Snaží se vyzdvihnout úspěchy za každou  
složenou zkoušku  (a to nejen loveckou), snaží se ve Zpravodaji vyzdvihnout 
chovatelské a výstavní  úspěchy svých členů.   

Chovatelská základna je u nás minimální a nemůžeme si dovolit pro 
chov ztratit VLOHOVÁ a v exteriéru krásná zvířata jen proto, že jejich majitel 
není myslivec. A všechny lajky co jsem poznala mají vynikající lovecké vlohy. 
Ztráty vloh se zatím bát nemusíme. 

Lajky jsou ve své domovině chápány jako naprosto všestranně upotřebitelní 
pracovní psi. V zemi původu je sice „ochota s lajkami“ na předním místě jejich 
pracovního upotřebení, dále však tahají i saně, avizují příchod zvířat i osob, 
fungují jako běžní rodinní psi.  

V našem klubu je slečna co se svojí lajkou  běhá coursingové dostihy a  
to  velice úspěšně. Znám paní co se svojí lajkou nadšeně závodí v agility. Další 
majitelé lajek se účastní stokilometrových pochodů (outdorových závodů jako 
bylo Stopou strejdy Šeráka nebo Osamělý vlk), jiní dělají psí triatlon, další se 
se psem a běžkami věnují skijoringu.  Jedno z mých štěňat doprovází svoji 
majitelku – chovatelku koní, při jejich dlouhých denních vyjížďkách. A s jako 
doprovodným psem ke koni je s lajkou velice spokojená. Lajka je velice 
vytrvalý, odolný a dobrý běžec, který odolává i mrazivému počasí. Její kožich 
má samočistící schopnost, neulpívají na něm semena trav a bodláků ani bláto.   

Moje vlastní lajka je též „služební.“ Působí se mnou na České 
zemědělské universitě, kde společně s ní vyučuji  předmět „Kynologie“. 
Ukazuje studentům zuby, nechává se změřit, žáci poslouchají její srdeční 
činnost, učím je na ní praktické zacházení se psy. Je strašně hodná a trpělivá, 
nechává si líbit vše, nikdy nekousne a neublíží. Mnozí studenti Lesnické 
fakulty vidí lajku poprvé. I to je velká propagace plemene. 

A všechny tyto lajky mají nádherný život – spoustu pohybu v přírodě 
(ten je pro tyto psy životní nezbytností) a mají i své milující majitele, které 
s nimi tato činnost baví.  

 
Veškerá sportovní, výstavní, lovecká, sportovně-výcviková  a 



Informace 42 Březen 2005 

 - 17 -

chovatelská práce s našimi psy je propagací lajek a karelských medvědích 
psů, pokud je dělána kvalitně, s láskou a chutí.   

Výbor klubu o zavedení lovecké zkoušky jako jedné z podmínek 
chovnosti z výše uvedených důvodů neuvažuje. 

 
 
Za výbor klubu nejen panu Kaškovi napsala      Naďa Šebková 
 
 
 

 
   

 

Soutěž „Šampión šampiónů 2004“ 
 
Letos se konal 3. ročník této soutěže výstavně nejúspěšnějších psů ČR. 

Z každé skupiny FCI vylo vybráno a nominováno 5 nejlepších psů. Dále bylo 
vyhodnoceno i 5 jedinců z národních a neuznaných plemen. 

Tato slavnostní akce se konala dne 8.1.2005 v TOP Hotelu Praha. Psům a 
jejich doprovodům byl umožněn vstup do hotelu již v 10.30 hod., zde byla 
místnost pro přípravu psů a jejich seznámení s prostředím. Vlastní program 
začínal ve 14,00 hod., tem zahájil moderátor. Po něm vystoupila zpěvačka a 
herečka Daniela Šinkorová. Poté byla představena 1. – 6. skupina FCI, dále 
vystoupila zpěvačka Šárka Vaňková a následovalo vyhlášení ankety 
„Nejsympatičtější pes“. Pak se představili zástupci 7. – 10. skupiny FCI, 
národní a neuznaná plemena. Následovalo vyhlášení „Psa TOP Hotelu Praha“. 
Poté vystoupil kytarový virtuóz Lubomír Brabec. Následovalo důkladné 
představení poroty a deseti finalistů a v 18.00 hod. vyhlášení „Šampióna 
šampiónů 2004“, které získal pes 9. skupiny FCI plemene maltézský psík. V 5. 
skupině FCI vyhrál aljašský malamut Ich. Bufalo Bill Inditarod, na 2. místě pes 
západosibiřská lajka Bim Mutara. 

Do soutěže se započítávaly body z českých národních a mezinárodních 
výstav pořádaných ČMKU. Bim Mutara měl podstatně více bodů za ocenění, 
ale do celkového součtu se započítávalo ¼ bodu i za každého přihlášeného psa  
daného plemene na výstavě. Přesto, že se lajek zúčastňuje výstav velmi málo (a 
malamutů velmi mnoho), byl rozdíl mezi 1. a 2. místem pouhých 6 bodů. Bim 
získal 226 bodů, aljašský malamut, který skončil na 3. místě měl pouhých 173 
bodů. Majitelé lajek – co Vy na to? 

Strávili jsme takto velmi pěkný den, v krásném prostředí Top Hotelu Praha. 
Přivezli jsme odtud krásný pohár, diplom a další zajímavé ceny. Tento diplom 
přikládám zároveň s bodovou tabulkou Bima  Mutara. 

Kdo má bližší zájem, nalezne celkové vyhodnocení soutěže na internetových 
stránkách ČMKU. 

 
         Štefan Kesely 
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Výbor Klubu KMP a lajek gratuluje panu Štefanu Keselymu k tomu, že 
jeho pes  BIM Mutara /ZSL/ získal titul „Šampión šampiónů 2004“. 
 

 

 

Pejskařské setkání 
 

Výbor Klubu KMP a lajek chystá opět tradiční setkání členů . Setkání by se 
mělo konat v září tentokrát pravděpodobně ve Středních Čechách. Bližší 
informace obdržíte po členské schůzi konané při klubové výstavě v Praze. 
 

 

 

 

 


