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Zápis z členské schůze a setkání členů 
– vystavovatelů na Klubové výstavě Olomouc

Zúčastnili se jednak vystavovatelé, jednak členové výboru a to:
Dopitová, Hanáček, Kroupová, Šafránková, Škarda, Homolková.
Informace přednesla Homolková:

Kdo chce být členem klubu, musí jednak podat přihlášku, jednak zaplatit
členské příspěvky a zápisné.

Výhody členství : při úspěšném absolvování klubové výstavy může člen
klubu získat titul Klubový vítěz. Získá-li tyto tituly dva – ve dvou (nejméně)
výstavních sezonách, může podat – požádat o udělení titulu Klubový vítěz+z a
je odměněn pohárem a diplomem klubového vítěze. Toto se zapisuje do
rodokmenu.

Znova upozorňujeme členy, že je třeba včas si zažádat poradce chovu o
krací list. Platnost krycího listu je 1 rok, proto je možno požádat poradce chovu
o vystavení s dostatečným časovým předstihem. majitel feny si buď sám vy\bere
krycího psa ( a poradce mu ho schválí, je-li vhodný), nebo mu poradce chovu
vybere krycí psy (3). Rozhodně je lépe, pokud psa neznáte, zajet si k majiteli
psa, pořádně si psa prohlédnout a dohodnout podmínky krytí (např. peníze nebo
štěně). Majitelé fen, pokud plánují krytí a nemají chovatelskou stanici, ihned o
ní požádají. Vystavení trvá velice dlouho, jednak ČMKU překontrolovává údaje
a pak posílá žádost do Bruselu. Tam je čekací doba na vydání cca 3 – 6 měsíců.

Chceme-li chovat a odchovávat štěňata, nemusí být majitel feny členem
klubu. Podmínky uchovnění ale platí pro členy i nečleny – čili je nutno
absolvovat klubovou výstavu a jednu další výstavu vyššího typu s oceněním
„výborná“. Musí požádat poradce chovu o krycí list. Krycího psa si může
navrhnout sám. Nebude-li pro fenu vhodný – např. bude příbuzný, budou mít
s fenou shodné opakující se vady u potomků, upozorní poradce chovu na tyto
skutečnosti majitele feny a do krycího listu také tyto věci poznamená.

Ovšem neví, zda je to taková výhoda nebýt členem klubu, neboť veškeré
poplatky, včetně výstavních poplatků na klubovce, jsou pro nečleny vyšší
(někdy až dvojnásobně). Dále nečlen nemá tolik informací o dění kolem daného
plemene – výstavy, pejskařská setkání a pod, neboť nedostane informační
zpravodaj klubu.

Klubová výstava – plánujeme, že bychom využili možnost, že klub
může pořádat 2 klubové výstavy ročně, obě se zadáváním CAC a CAJC, na
jedné z nich titul Klubový vítěz. 
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Jedna klubovka by byla patrně na Moravě – asi opět v Olomouci a to
opět v zimních měsících, v roce 2008 bez zadávání titulu Klubový vítěz . Další
dohodneme v Čechách (pravděpodobně v Lysé n/L), v r. 2008 se zadáváním
titulu Klubový vítěz. Zadávání titulu Klubový vítěz by se pravidelně střídalo
mezi oběma výstavami. Umožníme tak, aby členové klubu kvůli uchovnění
nemuseli jezdit příliš daleko, majitelé fen mohou pak doufat, že alespoň v jeden
termín jim nebude fena hárat. Pochopitelně, že se mohou všichni každý rok
účastnit obou výstav, jak v Čechách, tak na Moravě.

Po tomto oznámení započalo posuzování Mgr, B. Ovesnou.

Na žádost ing. Šebkové, která se pro nemoc v rodině nemohla zúčastnit
výstavy v Olomouci, jsem přednesla její návrh, který mi telefonicky řekla
12.1.2007 s tím, abychom návrh projednali, neboť jako delegát klubu na valné
hromadě Unie, chce toto přednést. Protože připomínky k projednání na valné
hromadě měly být písemně doručeny Unii do 31.1.2007, nebyl již čas
projednávat cokoliv přímo ve výboru klubu.

Zapsala: Homolková
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Zápis z výborové schůze Klubu KMP a lajek
konané dne 10.3.2007 v Praze

Přítomni: Dopitová, Hanáček, Homolková, Kroupová, Patočka, Šafránková,
Šebková, Škarda, Válek

Jako host: Dostálová
Program : 
1. Hodnocení pejskaření v r. 2006 a hodnocení Klubové výstavy 2007

Olomouc
2. Příprava pejskaření 2007 a příprava klubové výstavy 2008
3. Úprava tiskopisů na KV (přihláška, posudek, ceník služeb pro nečleny

klubu)
4. Kontrola vrhů, oznamování chovných psů a fen, počet vrhů
5. Příprava kalendáře na r. 2008
6. Různé

1) Jak pejskaření 2006 v Plumlově, tak zajištění klubové výstavy
v Olomouci obstarávaly pí Dopitová a Mgr. Dostálová. Proto bylo i rozhodnuto,
že Mgr. Dostálová bude přizvána ke spolupráci ve výboru Klubu.

Obě akce – Plumlov i Olomouc, byly velmi dobře připraveny a proběhly ke
spokojenosti členů. Oběma organizátorkám těchto akcí vyslovil výbor dík.  Obě
také přišly hned s návrhem, že opět zorganizují pejskaření v Plumlově, a to
26.5.2007 (resp. víkend 25. – 27.5.). Rovněž opět zajistí uskutečnění klubové
výstavy pro národní výstavě psů v Olomouci v r. 2008.

MVDr. Širokému – řediteli MVP v Olomouci, bylo odesláno poděkování za
umožnění klubovky v lednu 2007 a byl požádán o povolení, abychom se mohli
se svou klubovkou při MVP v Olomouci zúčastnit i v r. 2008.

2) Jak bylo již oznámeno při členském setkání v lednu (viz zápis ze schůze
při KV v Olomouci), budeme pořádat dvě klubové výstavy a to jednu na Moravě
a druhou v Čechách. Jen při jedné však může být zadáván titul „Klubový vítěz“.
Proto bude střídavě udělován jednou na Moravě, jednou v Čechách. V r. 2007
byl vyhlášen Klubový vítěz v Olomouci, proto v r. 2008 bude udělován
v Čechách. Při obou klubovkách budou zadávány ostatní ocenění jako CAC,
CAJC atd.

V Čechách bude klubová výstava v r. 2008 v květnu, při oblastní a krajské
výstavě v Lysé nad Labem.

Pořádání dvou výstav bude hlavně kladem pro majitele fen – bude-li jim
hárat fena při jednom termínu výstavy, mohou jít na výstavu druhou. Každý se
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samozřejmě může zúčastnit obou výstav, takže případně mají vystavovatelů
možnost získat během jednoho roku dva CACe v rámci klubové akce.

Klubovou výstavu v r. 2008 v Olomouci zajistí opět pí Dopitová a Mgr.
Dostálová s tím, že tentokrát budou i přijímat přihlášky, výstavní poplatky,
zajistí tisk katalogu atd. Výbor, pokud to bude možné, přispěje pomocí, i když
vzhledem k vzdálenosti některých bydlišť členů od Olomouce, to bude pomoc
asi spíše symbolická nebo administrativní.

Na KV v Olomouci pozve klub jako posuzovatelku paní Maruškovou, na
květnovou KV v Lysé n/L zkusí pana Hořáka.

Výbor klubu rozhodl, že v r. 2007 budou dvě pejskařská setkání : 
Jedno na jaře v Plumlově se zaměřením podobným jako v loni –

poslušnost, ovladatelnost, základní výcvik, agility a pod. Toto pejskaření se
bude konat termínu 25.-27. května.

Druhé bude na podzim 15. – 16. září 2007 v Kostelních Střímelicích a
zorganizuje ho p. P. Škarda v lovecké chatě. Toto pejskaření bude zaměřeno na
lovecké a myslivecké upotřebení psů a přípravu na lovecké zkoušky.

Obě setkání přibližují organizátoři na dalších stranách IZ.

3) Pí Dopitová navrhla úpravu přihlášek a posuzovacích listů. Pí Dopitová
připraví návrhy písemně a vše upraví a vytiskne pí Šafránková.

4) Protože je umožněno uchovňovat psy i nečlenů klubů, přece jen na
některé úřední úkony potřebují vyjádření či pomoc klubu. Podmínky uchovnění
psa nebo feny jsou stejné jako u členů klubu – tj. výstavní ocenění na KV a
jedné další výstavě, případně lovecké zkoušky. O záznam do rodokmenu psa (že
je chovný, resp. že splnil podmínky pro uznání chovnosti) požádá majitel
hlavního poradce chovu (hlavním poradcem chovu je pan Hanáček). Ten
zkontroluje, jsou-li podmínky pro uznání chovnosti splněny a provede příslušný
záznam do rodokmenu. 

Za tento úkon, právě tak jako za vydání krycího listu – zaplatí nečlen 200,-
Kč (za každý záznam). 

Při přihlášení na KV zaplatí nečlen výstavní poplatky o 50% vyšší než
bude poplatek pro člena klubu.

Poradci chovu byli znovu upozorněni, že je třeba provádět kontroly
vrhu. Na výborové schůzi bylo dohodnuto, že se v případě „nouze“ mohou při
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kontrolách zastupovat (tj. výjimečně po dohodě může např. poradce pro ZSL
provést kontrolu vrhu KMP a pod.).

V prosincovém čísle IZ všichni poradci napíší za své plemeno, kolik bylo
v r. 2006 a 2007 vrhů, počet narozených štěňat v jednotlivých vrzích (viz formát
jako dodává plemenná kniha). Bohužel tyto informace bude možné podat jen ze
záznamů poradců chovu, protože Plemenná kniha je přetížená a Unie tyto
záznamy, včetně seznamu chovných psů a fen poskytuje minimálně s ročním
zpožděním.

5) Pí Šafránková připraví fotky a tisk kalendáře na r. 2008, Motiv – štěňata.
žádáme členy o zaslání fotek (budou vráceny) nebo možno zaslat elektronicky
nebo na CD (bude vráceno).

6) Pí Šafránková opět upozornila na liknavost členů při placení členských
příspěvků. Znovu bylo rozhodnuto, že ten, kdo nezaplatí pro daný rok členské
příspěvky do 31.3., bude od něho požadováno nové zápisné ve výši 100,- Kč,
neboť se bude jeho členství pokládat za ukončené k 31.12. předchozího roku,
resp. roku, na který měl zaplaceny členské příspěvky.

Zapsala: Homolková

Upozorňujeme,
ŽE  ČLENSKÉ  PŘÍSPĚVKY NA  ROK  2007
(STEJNĚ JAKO VŽDY) MĚLY  BÝT  ZAPLACENY
DO  31. 3. 2007.
DOSUD NEZAPLATILO CCA 50% ČLENŮ
KLUBU.



Informace 46 Srpen 2006

8 -

UPOZORNĚNÍ   PORADCE   CHOVU

Upozorňujeme chovatele, že Plemenná kniha 1 ČMKÚ v poslední
době naprosto nestíhá vyřizovat žádosti chovatelů o přeregistrace
(uchovnění) a vystavování průkazů původu.

Doporučujeme všem podávat žádosti o vše bezodkladně nebo
alespoň vždy co nejdříve, jak je to možné.

Vyzýváme proto ty chovatele, kteří se chystají se svým psem na
výstavy, aby papíry na uchovnění neposílali před konáním výstavy, ale vyčkali
až po absolvování výstav, na které jsou přihlášeni (na výstavu potřebují s sebou
originál PP, ale pro uchovnění ho musí odeslat plemenné knize –
prostřednictvím poradce chovu, a mohlo by se stát, že do výstavy ho nebudou
mít od plemenné knihy zpět).

Ladislav Hanáček 
hlavní poradce chovu a poradce chovu pro KMP

KLUBOVÉ  SETKÁNÍ  PLUMLOV  KVĚTEN
2007 

Jako každý rok, i tento rok bude Klub karelských medvědích psů a lajek
pořádat klubová setkání, a to dokonce dvě. V tradičním podzimním termínu
bude klubové setkání se zaměřením na lovecký výcvik tentokrát v Čechách
v Ondřejově. 

Na jaře v termínu 25.-27. května se bude opět v Plumlově konat
setkání zaměřené na jiné než lovecké využití kareláků a lajek.

A co Vás tedy čeká? Chceme pokračovat v trendu, který jsme započaly
v roce 2007, ale máme toho letos ještě o něco více. Budeme mít tedy opět agility
hrátky se soutěžemi, budeme cvičit poslušnost, zkusíme si nácvik ZOP zkoušky,
opět pozveme našeho šikovného figuranta Lukáše. Nacvičíme předvádění na
výstavě, včetně měření, takže to pro pejsky bude malá generálka na klubovou
výstavu, a jejich pánečci si mohou ověřit, jak se na klubovou výstavu připravit.
Máme pro Vás také sociální hrátky s pánečky a pejsky , v sobotu večer nás čeká
i stezka odvahy. Uvidíme, kdo koho bude hlídat lépe.
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Jelikož program bude nabitý, chtěly bychom poprosit účastníky, aby se začali
sjíždět již v pátek navečer, v sobotu ráno kolem 10,00 již začíná program.
Samozřejmě, kdo nemůže přijet na celý víkend, bude vítán kdykoliv v průběhu
našeho setkání. 

Klubové setkání se bude konat opět v Autokempu Žralok na Plumlovské
přehradě – okres Prostějov.

Více informací o ubytování je možné získat u provozovatele autokempu
pana Doležala: tel: 606 922 838, e-mail: atczralok@seznam.cz,
http://www.volny.cz/atc-zralok/ . Není třeba si pobyt  rezervovat jednotlivě,
provedly jsme hromadnou rezervaci.

Prosíme všechny zájemce, aby nás  co nejdříve kontaktovali na uvedených
tel.č. nebo e-mailových adresách, abychom věděly, s kolika účastníky máme
počítat a podle toho připravit program.

A co si vzít s sebou? Hlavně dobrou náladu. Už se moc těšíme na všechny
loňské účastníky i na všechny nové tváře. Pokud máte i pejsky jiných ras,
můžete je samozřejmě vzít s sebou také.

Jitka Dopitová      Milada Dostálová 
Tel:602 127 104 602 478 384

e-mail: jitka_dopitova@volny.cz dostalova.milada@quick.cz

http://www.volny.cz/atc-zralok/
mailto:jitka_dopitova@volny.cz
mailto:dostalova.milada@quick.cz
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Pejskaření v září  2007
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Podzimní setkání členů Klubu karelských medvědích psů a lajek se
uskuteční ve dnech 15. – 16. 9. 2007 v lovecké chatě MS Kňour v Kostelních
Střímelicích (Střední Čechy – 2 km od obce Ondřejov). 

Sraz účastníků bude v 10,00 hod.15.9.2007.
Do oběda proběhne schůze, kde projednáme všechny důležité informace o

chovu našich plemen a odpoledne začne hlavní program setkání. Členové si
budou moci se svými psy vyzkoušet v honitbě veškeré disciplíny, které se
zkouší na barvářských zkouškách honičů a holičských zkouškách, včetně
ostrosti na živého divočáka. V neděli se bude v tomto programu pokračovat.

Ubytování je možné objednat v pensionu „U dvou studní“, vzdáleného asi
500m od lovecké chaty (ubytování si zajistí každý sám). Cena za noc je 200,- Kč
za lůžko. Jinak je možnost přespat i na chatě ve spacáku (po dohodě
s hlavním organizátorem).

Strava bude zajištěna přímo na lovecké chatě po oba dva dny (nikoliv pro
psy).

Včas – tj. nejméně 10 dní před konáním, je třeba se přihlásit p. Škardovi
a sdělit předpokládaný počet osob(a psů), které přijedou.

Případné dotazy volejte na telefon 721 319 771 p. P. Škarda.

Kontakt na pension „U dvou studní“:
Penzion U dvou studní
Kostelní Střímelice 67
281 63 Kostelec nad Černými Lesy

mob. 721 668 952,  607 125 385
Mail: penzion@udvoustudni.cz

Ubytování - 200 Kč lůžko:
Čtyřlůžkový pokoj (4+0), pokoj s příslušenstvím (S+WC). Dvou- až čtyřlůžkové
menší pokoje v prvním poschodí, vybavené WC, sprchou a televizorem. Část
pokojů má výhled do údolí, část k silnici.

Doprava:
Vlak - st. Stránčice, dále autobusem integrované dopravy č. 393 a 490.
Bus - st. metra Skalka, dále autobusy integrované městské dopravy do

Ondřejova a dále do obce Kostelní Střímelice č. 383.
Na požádání zajistí majitel odvoz do penzionu z Ondřejova nebo ze Stránčic.
Autem - parkování u penzionu bez poplatku na nehlídaném parkovišti nebo

pod penzionem.



Informace 46 Srpen 2006

12 -

Penzion se nachází na okraji malé klidné vesničky obklopené lesy mezi
středisky Jevany a Stříbrnou Skalicí, cca 40 minut autem z centra Prahy.

Penzion a restaurace se sálem i zahrádkou „U dvou studní“ v Kostelních
Střímelicích, je zasazen do nádherné přírody a přímo z něj je výhled na
kostelecké polesí. Nedaleko je technická pamětihodnost hvězdárna Ondřejov, a
okolní lesy jsou jako stvořené pro houbaře. Učiněným rájem je ale blízké okolí
pro cykloturistiku, motorkáře a pěší turistiku. Koupání je v okolí hned na
několik způsobů, počínaje řekou a v okolí je několik koupališť a rybníků.
Nedaleko se rozkládají Voděradské bučiny, největší bukový porost u nás, který
je samozřejmě rezervací, chráněnou Unesco – blízkým okolím se vine řeka
Sázava. Ne nadarmo si již za první republiky vybrala lokalitu pro stavbu letních
sídel pražská honorace, která ostatně v kraji zdomácněla dodnes. Koneckonců
kousek jsou i Jevany, kde žije špička našich celebrit. Na těchto internetových
stránkách si Vám dovolujeme prezentovat možnosti, které můžete čerpat,
rozhodnete-li se u nás strávit víkend, spojený s oslavou čehokoli nebo i rodinnou
dovolenou.

Pavel Škarda
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Databáze chovných jedinců našich plemen

Milí chovatelé,
     Byla jsem pověřena, abych vám všem sdělila výbornou informaci

ohledně databáze chovných psů a fen!!!
     Na poslední výborové schůzi byla schválená veřejná databáze chovných

jedinců našich plemen, která bude zveřejněná na  webových stránkách našeho
klubu. Vaším úkolem pouze bude, abyste poslali v  elektronické podobě  údaje o
svém chovném miláčkovi. Pošlete příhodnou fotku a rodokmen z obou stran.
Taktéž přiložte výčet dosažených výstavních úspěchů – počet V, CAJC, CAC,
BOB a certifikáty šampionátů a zkoušek. Tento výčet budete moci 1 * za rok
aktualizovat.  Buď to vše  můžete poslat mailem přímo svému poradci chovu,
nebo na jeho adresu bydliště na disketě nebo CD. Písemná cesta nebude možná
vzhledem ke složitosti převodu na stránky. Po autorizaci poradcem chovu budou
tato data zaslána správci našeho serveru a zveřejněna. 

      Tento velmi pozitivní posun ve využitelnosti našich stránek bude sloužit
pro mnohé účely. Jednak si budete moci zkontrolovat,  zdali není vámi vybraný
jedinec pro krytí příbuzný s vaší fenečkou, taktéž si budou moci psí kluci vybrat
příhodnou nevěstu. Nehledě na to, že v brzké době budou stránky fungovat i
v angličtině a pak už vás můžou i potencionální zahraniční zájemci kontaktovat
pro krytí. Pro ochranu osobních dat bude uvedeno pouze jméno a jeho majitele.
V případě vašeho zájmu a souhlasu může být na vás uveden i tel. kontakt. 

     Tato služba bude poskytnuta jen členům klubu KMPL a to členům
platícím.  Pokud máte v placení nějaké drobné nedostatky, tak je co nejdříve
odstraňte,aby i váš psí miláček mohl zdobit naše klubové stránky. A pokud
nejste členy klubu, nic není snazšího, než se přihlásit!

Hodně chovatelských úspěchů a dobrý rozhled po naší databázi přeje

Mgr.Milada Dostálová
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Klubová výstava aneb Olomouc bez dálnice

V loňském létě někde s někým padl návrh, že by se z organizačních
důvodů mohla konat naše klubová výstava  v Olomouci. S p. Dopitovou jsme se
dohodly, že to tentokrát tedy zkusíme. Já jsem sice netušila, co to obnáší,
nicméně ji přece nenechám ve štychu, že?!

Předpokládala jsem jen občasnou drobnou výpomoc. Ale když jsem
zjistila, že někteří potencionální účastníci ani nechtěli vědět, že do Olomouce
vede dálnice, a pak, že jenom Praha je středem, začala jsem vidět rudě, jako býk
muletu. A to teda ne!! Nachystáme takové podmínky, že všem vypadnou oči
z důlků.

Moje představa o drobné výpomoci byla vzala okamžitě za své. Začala
jsem hledat finanční a dárkové sponzory. Obě jsme chtěly, aby nikdo neodešel
s prázdnou. Když už účastníci obětují čas i peníze, aby také odjížděli spokojeni
a potěšeni.

Náš kruh byl na galerii, což bylo výborné kvůli pěkně velkému kruhu a
skoro soukromí. Všichni si našli svoje místečko pro čekání i odpočinek. Bylo
místo jak na křesílka, tak na přepravky. 

Paní rozhodčí se své práce ujala velmi zodpovědně. Až jsem někdy měla
dojem, jestli nepracovala u Berousků jako krotitelka zvěře. No, nechť. Ne každý
hafík je zvyklý na moc lidí, na moc psů a na další nezbytné úkony. Přece žádný
páníček doma nepoletuje s metrem a neměří toho svého miláčka,  nepočítá mu
cizí ženská zuby apod. Ale přes to všechno byli všichni pesani změřeni a
ohodnoceni se svatou trpělivostí paní rozhodčí.

A když jsem následně viděla štěstíčko v očích většiny páníčků, tak jsem
byla velmi spokojená.

Samozřejmě se s p. Dopitovou nemůžeme chválit samy. Ale pocity a
dojmy, na to máme obě právo. A obojí, troufám si tvrdit i za ni, bylo nad
očekávanou míru kladné. Snad se nám podařilo udělat z chovné povinnosti i
příjemný den, na který si hodně účastníků rádo vzpomene. A to byl také jeden
z účelů.

Příští rok v Olomouci na klubové výstavě se těší nashledanou

Mgr.Milada Dostálová
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Předávání titulu a poháru pro Klubového šampiona - západosibiřskou lajku
Bim Mutara - ch. Šebková Naděžda, majitel pan Kesely Štefan – na KV v
Olomouci

KLUBOVÁ  VÝSTAVA  OLOMOUC  2007

Dne 13.1.2007 se v Olomouci konala při Národní výstavě psů Klubová
výstava Klubu Karelských medvědích psů a lajek.  Po dlouhé době se Klubová
výstava konala na Moravě. Přesto, že se výstava konala na jiném místě než bylo
poslední roky obvyklé, účast byla rekordní. Přihlásilo se 18 karelských
medvědích psů, 19 západosibiřských lajek a 1 ruskoevropská lajka, celkem 38
psů. Náš kruh byl v hlavním pavilonu A na galerii, kde kromě nás byl pouze
ještě jeden kruh pro Klubovou výstavu bíglů. Velikost kruhu byla dostačující a
skvělé bylo, že jsme větší polovinu galerie měli sami pro sebe. 

Posuzování se zhostila paní rozhodčí Božena Ovesná. Její posuzování
bylo velmi pěkné, pečlivé a korektní, snažila se dát šanci všem pejskům, aby se
co nejlépe předvedli.  A ne vždy to bylo snadné. Někteří psi se předváděli velice
pěkně, ale poměrně dost vystavovaných pejsků se nejen obávalo měření, ale
dělalo jim problémy i ukázat zuby. A tak jsme chvilkami byli jako na rodeu. Tři
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lidičkové drželi psa a paní rozhodčí se pokoušela měřit. U počítání zubů by se
nám občas hodil Colombo, aby nám pomohl vypátrat, zda má pejsek skutečně
všechny zuby tak, jak je má mít. Přitom zuby se ukazují na každé výstavě a je
potřeba to psa naučit. Také je vhodné si s pejskem před výstavou alespoň trošku
zkusit běhání v kruhu a postavit jej do postoje. Zvířátko, které se zmítá na
vodítku a ani chvilku nepostojí, se posuzuje velmi těžce. 

Jak již bylo řečeno, účast byla v hojném počtu. A co víc, na vystavované
pejsky byla radost se podívat! Je vidět, že chov KMP i lajek je vyrovnaný, do
soutěží o Klubového vítěze šli opravdu krásní psi a feny a  paní rozhodčí měla
těžké chvilky vybrat toho nejlepšího. 

Jelikož se nám podařilo výstavu sponzorsky zastřešit, nikdo neodcházel
s prázdnou.Všichni zúčastnění dostali 3 igelitové tašky plné vzorečků s hračkou,
CACové, CAJCové a veteráni  dostali medaili nebo pohár  a sponzorské dárky
včetně vitamínů a krmiva. Kluboví vítězové obdrželi pohár a byli opět zahrnuti
spoustou dárků včetně 15 kg balení krmiva.  BOBové získali pohár opět a
zároveň barel na granule (aby si ty granulky měli kam uskladnit) a opět další
dárky. 

Součástí klubové výstavy bylo i předání poháru pro Klubového
šampiona - západosibiřskou lajku Bim Mutara - ch. Šebková Naděžda, majitel
pan Kesely Štefan. GRATULUJEME!

Pevně věříme, že se Olomoucká premiéra všem líbila. Pokud ano, máme
pro všechny dobrou zprávu, příští rok bude náš Klub pořádat Klubové výstavy
dvě, jednu v Čechách a jednu opět v Olomouci. Budeme velmi rády, pokud
přijedete. Už se na Vás všechny těšíme.

Jitka Dopitová
Milada Dostálová

Naše zvláštní poděkování patří Jaroslavu Rousovi a Tomáši Dopitovi za
pomoc s organizací výstavy a svědomité focení všeho dění a vystavovaných psů.
Také musíme poděkovat manželům Královým za získání sponzorského daru od
firmy Eminent.
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VÝSLEDKY KLUBOVÉ VÝSTAVY:
KARELSKÝ MEDVĚDÍ PES 

PSI:
    
Třída mladých
1. AKIM SAMETOVÝ POKLAD      6.10.2005,

CMKU/KMP/548/05
    o: Arik Ostravická niva   m: Daisy Pikimusta
    ch: Przybylová Radmila   m: Červinka Jaromír
     V2
   

2. ANDY SAMETOVÝ POKLAD  6.10.2005, CMKU/KMP/549/05
    o: Arik Ostravická niva   m: Daisy Pikimusta
    ch: Przybylová Radmila   m: Král Miroslav
    V1,CAJC

Mezitřída
3. ATOS POD TROSKAMI    1.5.2005, CMKU/KMP/532/05 
    o: Bjornehusets Lucky    m: Deina Pikimusta
    ch: Procházka Petr    m: Havlík Vladimír
    V1, CAC, Klubový vítěz, BOB

Třída otevřená
4. ARIK OSTRAVICKÁ NIVA    19.9.2001,ČLP/KMP/451/05
    o: Drak z Polúnky    m: Euraspojan Taru
    ch: Kublín Filip    m: Červinková Markéta
    V3

5. FERDA PIKIMUSTA   14.11.2004,CMKU/KMP/519/04
    o: Bon Moravský medvídek    m: Caroline Pikimusta
    ch: Dopitová Jitka    m: Skřivánková Ivana
    V4

6. FILIP PIKIMUSTA   14.11.2004,CMKU/KMP/522/04
    o: Bon Moravský medvídek    m: Caroline Pikimusta
    ch: Dopitová Jitka    m: Řeháček Radek
    V2, res. CAC
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7. FIN PIKIMUSTA   14.11.2004,CMKU/KMP/523/04
    o: Bon Moravský medvídek    m: Caroline Pikimusta
    ch: Dopitová Jitka    m: Medková Milada
    odstoupil

8. FRED PIKIMUSTA   14.11.2004,CMKU/KMP/525/04
    o: Bon Moravský medvídek    m: Caroline Pikimusta
    ch: Dopitová Jitka    m: Rašťáková Eva
    V1,CAC

Třída vítězů
9. Ch.Pl, KAN TRACE YARPEN        10.7.2004,PKR.V-11453
    o: Kan Trace First Edition     m: Sviata Evi Tara
    ch: Kalečak Natalija     m: Grossek Beata
     V1,CAC

Třída čestná
10.Ich,Ch.ČR,SK                  23.8.2003,CMKU/KMP/504/03/03/05
     BJORNEHUSETS  LUCKY 
      o: Bjornehusets Kitto    m: Bjornehusets Micha
      ch:Larsen Hanne a Gunnar    m: Dopitová Jitka
      Výborný

Třída veteránů
11. Ich,Ch.PL,ČR,SK CEDRIK PIKIMUSTA   16.10.1998,PKR.V-6047
      o: Bret z Lowiska Wasosz   m: Cynthia Nalle
      ch: Dopitová Jitka m: Grossek Beata
      V1, nejl. Veterán

FENY:
Třída dorostu
12. GIMA PIKIMUSTA     3.5.2006, CMKU/KMP/557/06
      o: Arik Ostravická niva    m: Caroline Pikimusta
      ch: Dopitová Jitka              m: Dopitová Jitka
      Velmi nadějný 1
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Mezitřída
13. ALEXA SAMETOVÝ POKLAD    6.10.2005,CMKU/KMP/553/05 
      o: Arik Ostravická niva    m: Daisy Pikimusta
      ch: Przybylová Radmila                        m: Děrgel Pavel
      V2

14. AMBRA POD TROSKAMI   1.5.2005,CMKU/KMP/534/05/06
      o: Bjornehusets Lucky   m: Deina Pikimusta
      ch: Procházka Petr             m: Lička Jiří
      V1, CAC, Klubový vítěz

Třída otevřená
15. ENJA PIKIMUSTA    9.7.2003, CMKU/KMP/489/03
      o: Bon Moravský medvídek   m: Caroline Pikimusta
      ch: Dopitová Jitka   m: Čížek Bedřich
      VD2

16. ESMERALDA PIKIMUSTA    9.7.2003, CMKU/KMP/491/03
      o: Bon Moravský medvídek    m: Caroline Pikimusta
      ch: Dopitová Jitka    m: Olfancová Petra
      V1

17. JENNY NALLE BOHEMIA   28.10.2003,CMKU/KMP/503/03
      o: Bon Moravský medvídek   m: Flora Nalle
      ch: Homolka Petr   m: Hartl Jaromír
      odstoupil

Třída vítězů
18. Ch.ČR AISY ARFUS 5.6.2000,CMKU/KMP/426/00/02
     o: Bret z Lowiska Wasosz   m: Fudži Nalle
     ch: Strýčková Daniela  m: Strýčková Daniela
     V1, CAC
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Galerie vítězů - KMP
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ZÁPADOSIBIŘSKÁ LAJKA

PSI:

Mezitřída
19. FIN OD HORUSICKÉHO RYBNÍKA     11.3.2005, Z Reg/ZSL/462/05
      o: Cvik z Kokše       m:Ajka od Hamerského potoka
      ch: Činátl Pavel       m: Stehno Radek
       V1

Třída otevřená
20. AMIR OSIČINA   26.6.2005, CMKU/ZSL/476/05
     o: Asyr  z Leknínové slati   m: Abia Mutara
    ch: Pužman Jiří   m: Pužman Jan
     V3

                                                                                                                                                      

21. AKIM Z LETNÉ   13.6.2003,Z Reg/ZSL/441/03
     o: Dyr z Rapotínských skal     m:Alča od Horusického rybníka
     ch: Dostálová Milada    m: Stránský Antonín
     V2, res. CAC

22. CAR MUTARA   16.7.2005,Z Reg/ZSL/486/05
      o: Cvik z Kokše    m: Anna Hvězda Sibiře
      ch: Šebková Naděžda    m: Žáková Helena
      V4
23. CID HEŘMÁNKOVÁ STRÁŇ    1.6.2005,CMKU/ZSL/472/05
      o: Asyr z Leknínové slati    m:Fatima Rejčkovské lesy
       ch: Škarda Pavel    m: Škarda Pavel
      V

24.ENDY OD HORUSICKÉHO POTOKA 16.4.2004,Z Reg/ZSL/454/04
      o: Cir z Rapotínských skal    m:Ajka od Hamerského potoka 
      ch: Činátl Pavel    m: Salamon Rostislav
      V1,CAC,Klubový vítěz,BOB
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Třída pracovní
25. CAR HEŘMÁNKOVÁ STRÁŇ      1.6.2005, CMKU/ZSL/471/05
     o: Asyr z Leknínové slati    m: Fatima Rejčkovské lesy
     ch: Škarda Pavel    m: Horák Jaroslav
      VD 2

26. CIR HEŘMÁNKOVÁ STRÁŇ     1.6.2005, CMKU/ZSL/473/05
     o: Asyr z Leknínové slati     m: Fatima Rejčkovské lesy
     ch: Škarda Pavel     m: Nehasil Stanislav
     V1,CAC

Třída vítězů

27. BIM MUTARA  29.8.2001,Z Reg/ZSL/384/01/03
      o: Asyr z Leknínové slati  m: Anna Hvězda Sibiře
      ch: Šebková Naděžda  m: Kesely Štefan
      nedostavil se

FENY:
Třída dorostu
28.GITA OD HORUSICKÉHO RYBNÍKA 21.4.2006,Z Reg/ZSL/499/06
     o: Cvik z Kokše    m:Ajka od Hamerského potoka
      ch: Činátl Pavel     m: Semrádová Jana
       velmi nadějný 1

Třída mladých
29. FANTAZIA IZ ANTAGRADA   8.3.2006,CMKU/ZSL/505/06/06
      o: Baykal    m: Vihra
      ch: Yakovleva T.    m: Kesely Štefan
      V1,CAJC

Mezitřída
30. ALISSA OSIČINA    26.6.2005,CMKU/ZSL/477/05
      o: Asyr z Leknínové slati    m: Abia Mutara
      ch: Pužman Jiří    m: Pettík Jaroslav
      V3
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31. BIENA Z LETNÉ    2.7.2005,Z Reg/ZSL/482/05
      o: Alan z Vlčího doupěte    m:Alča od Horusického rybníka
      ch: Dostálová Milada    m: Rous Jaroslav
     V2

32. BRITA Z LETNÉ    2.7.2005,Z Reg/ZSL/484/05
      o: Alan z Vlčího doupěte    m:Alča od Horusického rybníka
      ch: Dostálová Milada    m: Berka Zdeněk
      V1,CAC, Klubový vítěz

Třída otevřená
33. BRIXIE Z LETNÉ   2.7.2005, Z Reg/ZSL/485/05 
      o: Alan z Vlčího doupěte   m:Alča od Horusického rybníka
      ch: Dostálová Milada   m: Dostálová Milada
      V1,CAC

34. ASTA Z TUNKLOVÉ DOLINY   16.3.1999, Z Reg/ZSL/316/99
      o: Don Dziadas    m: Brita Umka
      ch: Bartoš Jiří    m: Skoumal Jaroslav
      V2

Třída pracovní
35. ŠURA Z LIPOVÉ STRÁNĚ    2.6.2000, Z REG/ZSL/364/00
      o: Hasan z Lipové stráně    m: Kara-Kitaj-Csara
      ch: Břichovský Josef    m: Janičata Jiří
      V1

Třída veteránů
36. BRITA UMKA    1.3.1997, ČLP/ZSL/237/97/98
       o: Cir Rapotínské skály    m: Cinda Žďár
       ch: Pettík Jaroslav    m: Bartoš Jiří
       V1, Nejlepší veterán

37. IRA Z LIPOVÉ STRÁNĚ           23.3.1996,Z REG/ZSL/203/96/99
       o: Rom m: Umka
       ch: Břichovský Josef m: Malinovský Josef
       V2
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Galerie vítězů - ZSL
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RUSKOEVROPSKÁ LAJKA

FENY:
Třída otevřená
38. FATIMA Z HADÍHO VRCHU    4.11.2004,ČLP/REL/63
      o: Razbolnik Alex    m: Eliška z Hadího vrchu
      ch: Pavézka Dalibor    m: Krejčí Pavel
      V1,CAC,Klubový vítěz, BOB

Galerie vítězů - REL

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem laskavým sponzorům naší Klubové
výstavy, bez nichž by nebylo možné podarovat vítěze a všechny zúčastněné.
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Sponzory výstavy byly:

Biofaktory Praha spol. s r. o.
Na Chvalce 2049
193 00 Praha 9

Michal Chromec
Autodoprava Chromec 
Krakovec 26
798 57 Laškov

Ing. Antonín Stránský
WHOL IN ONE s r. o.
Strašnická 1a/3164
Praha 10

Prodejna potřeb pro
zvířata HART
Holická ulice
772 00 Olomouc

Jiří Pinkava
Kolárova 130
784 01 Litovel

MVDr. Pavel Galko
Klostermanova ul. 6

Olomouc 783 01
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Zuzana Dovrtělová – prodej květin,
drogerie a keramiky
Lazecká 59
Olomouc 772 00

Výstavba plynovodů s r.o.
Pavelkova 18
Olomouc 779 00
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Jak je to s výcvikem kareláků

Je to věčné téma a je škoda, že se o něm nemluví. My s manželkou sice
nepatříme mezi značkové výcvikáře, ale přesto bychom rádi zveřejnili získané
zkušenosti. Naše účast a veřejná diskuse při klubovém setkání je nejistá – máme
fenky a hárání může měnit plány. Proto volím cestu prostřednictvím zpravodaje.
Ale pozor – náš výcvik je sportovní, ne myslivecký, a tak se mohu v některých
metodách lišit.

Záleží na každém novém majiteli psa nebo štěněte, jestli ho chce užívat
v lese stromů nebo v lese lidí. Z toho vyplývá, že výcvik psa začíná ještě pře
jeho pořízením. Závažné rozhodnutí, ale univerzální pes není.

Dost prázdných slov a k věci: Karelák je pes hrdý, samostatný, miluje
pána a je bohužel i paličatý. Fenky se rády urážejí, když jsme hrubí. Podle toho
by se měl upravit výcvik.

První věcí, kterou učíme štěně již od prvního dne vlastnictví (nejlépe věk
7 – 10 týden), je vazba na pána. Bez této vazby pak máme psa se sklonem
k potulkám.

 A jak je to s pánem – psovodem? Měl by to být jeden člen rodiny, který
bude pejska ráno vítat u dveří, hojně si s ním hraje, chodí na procházky (všude, i
do hospody), kazí ho pamlsky za dobré skutky. Prostě vše, co je pro štěně
příjemné a z čeho má radost. Tímto počínáním vlastně začínají budoucí úspěchy
psovoda, za kterého v dospělosti pes milerád vypustí duši.

Další, co trénujeme a co úzce souvisí s vazbou na pána, je přivolání.
V mládí, to je asi do sedmi měsíců, než začne puberta psa, funguje obava
štěněte, že se ztratí smečce. Hojně využíváme - a pokusy o potulku netrestáme,
ale štěněti znepříjemníme cestu k psovodovi (přes ostružinové pole, závěje),
štěně se pak učí, že cestu určuje pán a neposlušnost je nepříjemná. Pozor na
častou chybu – štěně si rádo hraje a tak ho nikdy po povelu „ke mně“ nesmíme
honit. Pro štěně je to totiž príma hra na honěnou s pánem a hrozná švanda.
Pokud štěně nejeví tendenci reagovat na povel vydám se na opačnou stranu a
povel občas zopakuji. Nikdy netrvá dlouho a štěně přifuní. Povel „ke mně“
zásadně nepoužívám, když pes něco provedl a bude kárán. Pes si pak dává do
souvislosti povel a trest a na povel přichází váhavě nebo vůbec. Naší snahou je
docílit, aby reagoval bez rozmýšlení, pokud možno dychtivě a to je nemožné,
jestliže neví, zda po příchodu bude následovat trest nebo pochvala. Je ovšem
dost těžké s radostí a ohromením vítat pejska, když jsme překousli dvě píšťalky
a pes do nás při svém pobíhaní vrazil víceméně náhodou.
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Ve vyšším věku už toto neplatí tak úplně, neboť pes je samostatný, ale i
na to existuje vhodný postup. Tuto problematiku si neulehčuji elektrickým
obojkem, který považuji za týrání a nejsem přesvědčen o jeho bezpečnosti.
Navíc to považuji za laciný trik. Používáme takový postup, že psovod psa
přivolává a případné váhání, či neposlušnost trestá pomocník psovoda, aby si
pejsek nevštípil, že byl povelem vyrušen ze zajímavé činnosti a ještě byl po
příchodu potrestán. Spíš by měl být přesvědčen, že pán ho včas varoval před
nepříjemností. Proto vždy musí zaznít první povel a pak „domluva“ od
pomocníka.

Chození u nohy je třeba také trénovat, karelák není moc ochotný
přizpůsobovat svoje tempo psovodovi. Při chůzi na vodítku korigujeme tempo
trhnutím vodítka s povelem „k noze“ - obojí VELMI důrazné. Podle potřeby
opakujeme, za správnou chůzi (i v délce dvou kroků) chválíme. NIKDY
nedopustíme, aby pes táhl! Další řešení jak přinutit psa, aby chodil
v přiměřeném tempu, je „zpomalovací kolík“. To znamená polínko upevněné
pevnou šňůrkou k obojku tak, aby bylo ve výš kolínek psa a při klusu ho ťukalo.
Pes pak chodí vlažně a hrozně se ksichtí. Touto metodou útočíme na hrdost psa,
nesnažíme se působit bolest. Doba užívání záleží na tvrdosti (umíněnosti) psa.

V pořadí další velmi zábavná výcviková činnost je pro štěně a pána aport.
Také je třeba cvičit v ranném mládí prostřednictvím her. Při tomto cviku
pomlsky nepoužíváme, protože odměnou je aport, který pes ukořistil. Při
tahanicích o aport musí štěně vždy vyhrát, aby si nemyslelo, že přinesený aport
mu bude sebrán, když je to jeho kořist. Povel „pusť“ pak později pes zvládne
hravě. Jako aport používám jeden předmět. Štěně si na něj rychle zvykne a má
ho za svou hračku. Toto oceníme, když nám štěně hrdě přinese již načatou
plesovou botu. Trosku boty vyměníme jako handlíři za oblíbenou hračku a
přitom chválíme za vzorný aport.

Radostí s aportem si užijeme ale i v dospělosti psa, když přinese domů
ježka a švihne s ním manželce do bačkor, nebo hrdě přikráčí s nejlepší nosnicí,
položí pánovi k nohám s podotknutím, že by to chtělo upéct.

Další, co se vyplatí nacvičovat hned od štěněte, je návyk na střelbu a
civilizační mechanizaci. Karelák se zvěře bát nebude, ale před traktorem může
propadnout děsu. Proto je dobré štěňátko navykat pomalu na nám známou i
neznámou techniku a výdobytky vědecké revoluce. Štěněti jsme vždy oporou a
vůdcem, ale nepodporovat reakci „honem do náruče“, to může mít opačný efekt
než žádoucí lhostejnost. Se střelbou je to podobné. Na větší vzdálenost
pomocníkem psovoda odpalované silvestrovské petardičky otuží nervový
systém. Může se stát, že objevíme něco (často bohužel právě střelbu, někdy
hrom, startování sousedovic wartburga apod.) co pes odmítá tolerovat. Smiřte se
s tím a psa nelámejte (někdo nesnáší pavouky, někdo myši, injekci zubaře …).
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Co nám ale může kazit výcvik a výchovu psa, je kupodivu soused. Nám
kopali opilí občané z konce vesnice večer co večer do vrat a děsně se bavili. Při
úvaze, že domluvy nepomohou, jsem vyšel na procházku do hospody. Po
přinesení piva jsem fenu odepnul z vodítka. Hlavní aktéři se tiše vytratili. Od té
doby je klid.

To by snad bylo vše o výcviku v ranném mládí štěněte pro zdárný start
následujícího výcviku ve vyšším věku. Jen ještě něco: cvičení povelů musí být
jasné a přesné, provedení vzorové a důsledné, je však nutné se vyhnout
mnohonásobnému opakování, nudná drezůra kareláka otráví a nebude cvičit
vůbec. Odměnu pamlskem nebo mazlením poskytujeme jen za správně
provedený cvik. My zas potřebujeme pevné nervy a snažit se být příjemní (i
když se náš pes právě vyválel – no víte v čem).

I my jsme časem zjisti, že ve výcviku je i něco lepší než nic. To jsme
ocenili v parku, když naše fenky naháněla orla skalního i se sokolníkem. Proto
je třeba mít na paměti, že v karelákovi máme doma lovce – a vášnivého.
Pokušení může číhat všude. To nám fenky předvedly i u švagrové na návštěvě.
Měli jsme se stavit na kávu. Přitom jsem švagrové přikázal, aby klec s kanárem
uklidila. Zapomněla. Feny, hned jak kanár pípl, vyrazily (žokej Váňa by se
nemusel stydět). Kytky i klec na zemi, všude hlína. Kanár utržil šok.

Co vlastně přinesl výcvik kareláků nám? Hlavně jsme pozornější a vidíme
věci které jsme dříve přehlíželi. Na to přišla manželka v již dříve zmíněném
parku, když odpočívala na lavičce. Fena si všimla klece s kunou a vyrazila.
Výsledek: třísky v zadku a štěrk v kabelce. Další obdiv jsme sklidili u známé –
obdivovatelky pejsků. Pozvala nás na kávu pod slunečník a chválila. Fenky se
však líbily i paní v okně a ukazovala je svojí kočce. Feny kočku zavětřili a tak jí
stará paní vzala z okna domů, aby nepřišla k úhoně. Ale ouha. Karelák není pes
s vyfoukanou lebkou a myslí mu to. Zanedlouho nám náš virtuóz na otvírání
dveří ukázal, kam se kočka skryla. Stará paní prožívala záchvat a já do té doby
nevěděl, že unesu v každé ruce jednu kočku za límec.

Vášeň je karelákům vlastní. My máme dvě opravdu nepříbuzné fenky a
jsou stejně vášnivé, ostré a temperamentní, milující pána a činnost. Pokud ale
pes nemá patřičné zaměstnání, přemýšlí jak orangutan a dělá lumpárny – někdy i
dost škodolibě.

Doufám, že článek zaujme a i jiní chovatelé a cvičitelé mé řádky doplní o
drahocenné informace a zkušenosti. I kritika je vítána.

Jaroslav Rambousek
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ZPRAVODAJ – VÝSTAVNÍ   VÝSLEDKY

Vím, že po dopise o klubové výstavě si asi plno lidí řekne, že jsem pořád
nespokojená a poukazuji na nedostatky. Chtěla bych však upozornit na to, že
nechci kritizovat něčí práci, že jsou to moje názory na zlepšení – informování o
chovu pejsků. Chovám psy přes třicet roků a vždycky pro mě byl pomocníkem
zpravodaj. Jenže na zpravodaj u karelských medvědích psů a lajek si musím
trochu postěžovat. Čekala bych více informací o chovu psů , jejich výsledky,
případné posudky, co psi předávají jako přednost nebo naopak. Ať se na mě
,prosím, nikdo nezlobí, ale popisovat přes dvě stránky parkování v Olomouci
nebo přes tři stránky rozepisovat, jak vypadá autocamp, to mi připadá škoda
stránek zpravodaje. Čekám, a nejen já, informace o psech, výsledky výstav,
hodnocení chovu. Nelze vůbec zjistit, který chov se kam ubírá. Chovatelé
kareláků si volají navzájem mezi sebou a tak si podávají informace, ale podle
mě by k tomu měl sloužit zpravodaj. S jedním karelákem jsem došla až k titulu
INTERŠAMPION a zajímalo by mě, kolik kareláků takový titul má? Z toho
mála, co vím, byl Interšampionem BRET z Lowiska Wasosz a dvě feny. Když
se píšou seznamy chovných psů a fen, tak bych čekala výstavní ocenění,
výstavní posudek nebo vyjádření poradce chovu.

Mezi novými členy má zpravodaj přezdívku „kecálek“, protože se z něho
nikdo nic nedozví. Čekala bych vyjádření k chovu kareláků, kam se chov ubírá,
jestli se za léta snahy chovatelů lepší nebo je třeba něčemu se vyhnout. Co by
chovu prospělo. Ve zpravodaji jste dávali důraz na to, aby každý zasílal své
výsledky a ostatních, na výstavách, ale i když jsem je poctivě posílala, nikdy
nebyla otištěná ani jedna výstava. Pokud by výbor klubu o to stál, jsem ochotna
Vám tyto věci pro zpravodaj připravovat. Vyzvala bych aktivní členy k tomu,
aby mi zasílali výsledky z výstav a zkoušek a pak bych to průběžně připravovala
pro zpravodaj. Protože si myslím, že právě proto, že prakticky neexistuje
literatura o našich psech, tak jsem čekala od zpravodaje co nejvíc informací o
našich psech.

Na březen se v časopise Myslivost připravuje článek v příloze o karelských
medvědích psech. Děláme, co můžeme, aby se kareláků dostal do podvědomí
lidí, ale píše pan Novák a Kučerová. Teď je vyfocený v časopise Pes  karelský
medvědí pes Amír od Starých dubů pro porovnání s norským losím psem
šedým. Snažíme se snažíme, ale pořád si myslím, že zpravodaj klubu by měl
dávat co nejvíce informací.

Všechny srdečně zdraví
Kučerová
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INFORMACE   KLUBU CHOVATELŮ
HONIČŮ

ZKOUŠKY 2007

Výcvikový den v Petrovicích u Sušice
26.5.2007, Petrovice u Sušice
Informace p. Nejedlý tel. 728 326 766

Mezinárodní BZH se zadáváním titulů CACIT, CACT
14.10.2007, Kostelní Střímelice, OMS Kolín
Informace p. Vinklárek tel. 721 665 955

Mezinárodní ZH se zadáváním titulů CACIT, CACT
10.-11.11.2007, Kostelní Střímelice, OMS Kolín
Informace p. Vinklárek tel. 721 665 955

VÝSTAVY 2007

Klubová výstava se zadáváním titulu CAC
15.9.2007, Brno - Mariánské údolí , rozhodčí je v jednání 
Informace p. Nováková tel. 737 578 865

Klubová výstava se zadáváním titulů Klubový vítěz a CAC
3.6.2007, Odolena Voda - Dolínek, rozhodčí p. František Šimek,

Informace p. Braunstein tel. 602 290 990

Převzato z www.klubhonicu.com
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Mezinárodní barvářské zkoušky honičů
14. 10. 2006 v Ondřejově

Klub chovatelů honičů ve spolupráci s Okresním mysliveckým
spolkem ČMMJ Praha - východ uspořádal dne 14. října 2006 v Ondřejově
Mezinárodní barvářské zkoušky honičů.

Mezinárodních BZH se zúčastnilo 12 psů těchto plemen: basset
hound (6), západosibiřská lajka (3), rhodézský ridgeback (1), slovenský
kopov (1) a norský losí pes šedý (1). Účastníci zkoušek museli zvládnout
náročné disciplíny vodění na řemeni, odložení, poslušnost, dosled černé
zvěře na uměle založené nepobarvené stopě a chování u střeleného kusu.

Sbor rozhodčích pracoval pod vedením vrchního rozhodčího
Stanislava Volfíka ve složení Miloš Vinklárek, ing. Jiří Sedláček,
Miroslav Pacovský a Josef Brummer. Rozhodčí přidělovali body
spravedlivě a nestranně podle výkonů jednotlivých psů, za to jim patří
uznání a dík. Všem přihlášeným psům se podařilo tyto náročné zkoušky
úspěšně absolvovat. Poděkování za vytvoření přátelského prostředí
zkoušek a připravené občerstvení patří všem členům Honebního
společenstva Ondřejov, kteří se přípravě BZH věnovali a umožnili jejich
konání ve své honitbě.
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Přehled výsledků Mezinárodních barvářských zkoušek
honičů 14. 10. 2006 v Ondřejově

 Jméno psa/feny plem. vůdce body klas. Další ocenění 

1 Akim od Modrého
potoka BH Jana Pořízková 247 I. CACIT,

CACT

2 Ashely Pavlovské
vrchy RR Mgr. Věroslav

Herian 246 I. res. CACIT,
CACT

3 Alibaba Tonala BH Wojcech Stan, PL 241 I. CACT

4 Cid Heřmánková
stráň ZSL Pavel Škarda 231 I. CACT

5 Kimy Bějchovské
hvozdy SK Kateřina Štolcová 216 I. CACT

6 Cir Heřmánková stráň ZSL Stanislav Nehasil 214 I. res. CACT

7 Avir I. AV Písek NLS Pavel Štangl 213 I. CACT

8 Trixi Moravia Bray BH Lenka Zitová 176 II.  

9 Dama Guernica BH Miroslava
Jindráková 176 II.  

10 Tinke Moravia Bray BH Jindřiška
Nováková 166 II.  

11 Car Heřmánková
stráň ZSL Jaroslav Horák 166 II.  

12 Qvida Moravia Bray BH Jindřiška
Nováková 155 III.  

Miloš Vinklárek
Převzato z : www.klubhonicu.com

mailto:zdenka.safrankova@neratovice.cz
mailto:zdenkasafrankova@seznam.cz
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CENÍK  INZERCE

Na základě množících se žádostí o uveřejnění inzerátů soukromého
charakteru výbor klubu pověřil pokladní klubu, aby uveřejnila podmínky a
ceník inzerce pro zájemce. 

Podmínky: 
1) Text inzerátu si sestaví každý zájemce sám.
2) Text zašle inzerent v písemné podobě.
3) Pokud má inzerent konkrétní přání z hlediska grafického zpracování, podá

inzerát tak, aby ho bylo možné rovnou kopírovat na kopírce nebo vložit
do zpravodaje rovnou elektronicky (tj. pošle e-mailem nebo CD).

4) Pokud bude inzerát podán psaný rukou, bude psán hůlkovým písmem (tam,
kde mají být velká písmena, budou písmena podtržena). U takto psaných
inzerátů si Klub vyhrazuje právo zvolit grafickou úpravu (např. typ a
velikost písma, a pod.) dle vlastního uvážení. Zároveň se zavazuje, že
inzerát bude zřetelný a čitelný.

5) Pokud má být součástí inzerátu fotografie, logo, obrázek a pod., bude tato
grafika vždy zaslána v elektronické podobě (tj. pošle e-mailem nebo
CD).

6) Součástí textu, který má být uveřejněn, bude i kontakt na inzerenta a tento
kontakt bude uveřejněn tak, jak inzerent zadá. Zadání, jak má být
kontakt zveřejněn, uvede inzerent v textu inzerátu.

7) Klub nebude inzeráty opravovat ani do nich jinak zasahovat (např. úpravou
slovosledu) a neodpovídá za pravopisné chyby v inzerátu, pokud bude
inzerát přesně odpovídat zaslanému textu.

8) Inzerát nesmí mít urážlivý, nemravný, neslušný, pobuřující a podobný obsah
a nesmí být v rozporu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání nebo se
stanovami Klubu a předpisy ČMKÚ (FCI).

9) Inzerát musí mít chovatelský charakter a přednostně se musí týkat zájmů
Klubu KMP a lajek, inzerce týkající se jiných plemen bude předem
projednána s výborem Klubu. Inzerce, která se netýká chovu psů
nebude uveřejňována.

10) Inzeráty musí být podány tak, aby bylo možné je do daného čísla zařadit
(připomínáme, že IZ se připravují v březnu, srpnu a prosinci).
Připomínáme, že IZ mají formát A5 a při zadávání inzerátu je třeba s tím
počítat (pro čitelnost textu při psaní na počítači na formát A4 je třeba
užívat písmo Times New Roman velikost 14).
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11) Přednost v inzerci mají vždy členové Klubu před nečleny nebo
komerčními subjekty.

12) Informace o plánovaných kynologických akcích (např.výstavy, lovecké
zkoušky, soutěže agility a pod.), které by mohly zajímat členy Klubu
KMP a lajek, nejsou inzerce a nebudou zpoplatňovány.

Ceník : 
1 strana formátu A5 IZ (tj. celá jedna strana) člen klubu

200,- Kč
nečlen klubu 400,-Kč
komerční 500,-Kč

½ strany formátu A5 IZ (tj. polovina strany) člen klubu
100,- Kč
nečlen klubu 200,-Kč
komerční 300,-Kč

1/4 strany formátu A5 IZ (tj. čtvrt strany) člen klubu 50,-
Kč

nečlen klubu 100,-Kč
komerční 200,-Kč

Inzeráty se podávají na adresu hospodářky klubu : Zdenka Šafránková
Přívory 129
277 16 Všetaty

e-mail: zdenka.safrankova@neratovice.cz nebo zdenkasafrankova@seznam.cz.

INZERCE :
CHOV.  STANICE „ČASLAVSKÁ  NADĚJE“
zadává štěňata karelského medvědího psa.

M: Bessy Ostravická niva. Matka – opakovaně N.V. – Původ : krytí
Fin. importem.

O: Ick Bohemia Nalle. Otec – český šampion – Původ : krytí Fin.
importem.

Volný smečkový chov.

Jaroslav Rambousek
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285 73  Horušice 89
tel. 327 399 087
Představuji Vám karelského medvědího psa
AMÍR od Starých dubů, nar. 25. 02. 2004 – CHOVNÝ PES

9.10.2005 – MVP Č. Budějovice – CAC,CACIB, BOB
23.4.2006 – MVP Č. Budějovice – CAC,CACIB, BOB

porazil šampiona z Německa z chov. st. BJORNEHUSETS
6.5.2006 – KV – CAC, Klubový vítěz, BOB
24.-25.6.2006 – MVP Brno - CAC,CACIB, BOB
22.-23.7.2006 – ČNV M.Boleslav – CAC, Národní vítěz
30.9.2006 – MVP – Tulln (Rakousko) – CACA,CACIB, BOB
8.10.2006 – MVP - Č. Budějovice – CAC,CACIB, BOB
4.11.2006 – MVP Nitra (Slovensko)– CAC,CACIB, BOB

Má titul ČESKÝ ŠAMPION – na INTERŠAMPION splnil podmínky.
Vždy byl vítězem. 
Své tituly získal za dobu 13. měsíců.

Dánská rozhodčí na výstavě v Rakousku napsala posudek : 2,5 roků starý
velice excelentní typ, pěkný postoj, trošku velké uši, trochu kulaté světlejší oko.
Pěkný hřbet, pěkná linie, dobře posazený ocas. Dobré kosti i tělo, srst dobrá,
pěkná kresba, uvítala bych méně bílé. Velmi pěkně se pohybuje.

Otec : ARGON Arfus                  Matka: IMPORT FINSKO Lappion Kiva
Chovatel: Krejcarová Lenka
Majitel Kučera Milan, Sudoměřice u Bechyně
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