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KLUBOVÉ SETKÁNÍ KOSTELNÍ STŘÍMELICE
Dne 15.září 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.
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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.
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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
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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
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MEZINÁRODNÍ BZH CACIT, CACT KONANÉ
DNE 14.10.2007

MÍSTO KONÁNÍ:
Pořadatel:
Vrchní rozhodčí:
Počet přihlášených psů:
Počet předvedených psů:
Rozhodčí

KOSTELNÍ STŘÍMELICE OKR. KOLÍN
OMS Kolín, KCHH
Volfík Stanislav
12
12
Vinklárek Miloš, Brumer Josef,
Kašík Vlastimil, Novák Zbyněk
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JMÉNO, POHLAVÍ
Plemeno
UXA Z VRCHÁNOVA
fena, štýrský brakýř
BASSETKA PRDLAVKA
fena, bassethound
BEKY Z DIANSKÝCH LUK
fena, porcelaine
AMÍR Z KONČICKÉ SAMOTY
pes, bassethound

Prosinec 2007

MAJITEL

ZÁPISČLP

Vůdce
Martin Dolák
Václav Ciboch

SB/354

BH/5231

BH/5219

SB/352
fena, štýrský brakýř

BAJKA TANALA
fena, bassethound

244

I.C.

res.CACT

216

I.C

284

I.C

Jiří Nejedlý
Jiří Nejedlý

244

I.C

Ladislav
Zikmund
Ladislav
Zikmund

184

II.C

206

I.C

CACT

274

I.C

res. CACIT
CACT

POR/ZREG Milan Rotek
/17
Milan Rotek

ULA Z VRCHÁNOVA

HERO OD VEVERKOVY
STUD.
pes, slovenský kopov

Zitová Lenka
Zitová Lenka

POČET
KLASIFI POZUNÁMK
BODŮ
KACE
A

SK/940

Jiří Šmíd

CACIT CACT

Jiří Šmíd

PKR.VI
7302

Stan.
Wajciech
Stan.
Wajciech
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ZSL/499

206

I.C

Lenka
Ratajová
BH/5081
Lenka
Ratajová

236

I.C

Stan.
Wajciech
Stan.
Wajciech

244

I.C

res.CACT

Alena Divišová
Ing.
BS/293/07
244
Alena
Divišová Ing.

I.C

CACT

fena, západosibiřská lajka
BETY Z HLUBOCKÉ
HÁJOVNY
fena, bassethound

ALIBABA TANALA
fena, bassethound

CEDRA TRŇOVÁ HORA
fena, štýrský brakýř
DAYEN DANDA BOHEMIA
fena, velký hr. vendeéský basset

Jana
Semerádová
Milan
Semerád

PRK.VI
3214

GBG/33

Pavel Burda
Pavel Burda
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PŘIPOMÍNÁME - KLUBOVÁ VÝSTAVA
OLOMOUC 2008
Rok se rychle překulil, a tak nás opět čeká Klubová výstava, již podruhé
v Olomouci.
Opět tuto Klubovou výstavu pořádáme při Hanácké národní výstavě, a tak
je opět možné získat 2xCAC,CAJC v jednom víkendu. Naše Klubová výstava
se koná v sobotu 12. ledna 2008, karelští medvědí psi a lajky (skupina V. FCI)
by měli na Národní výstavě být posuzováni v pátek.
Na sobotu nám pořadatelé Národní výstavy opět přislíbili kruh na galerii,
takže bychom, stejně jako loni měli mít dostatek místa a soukromí.
Věříme, že se nám znovu podaří oslovit naše štědré sponzory a nikdo
neodejde s prázdnou.
Pro letošní rok jsme připravili i nové tituly Nejlepší štěně a Nejlepší
dorost, aby ani naše nová nastupující generace nepřišla zkrátka a štěňátka si
kromě toho, že se můžou otrkat a také můžou získat svůj první titul, pánečci si
můžou okouknout klubovou výstavu, co je čeká v dospělém věku jejich pejska.
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Připomínáme, že získání druhého CAC na Klubové výstavě umožňuje
získání titulu Klubový šampion.
Věříme, že se všemi sejdeme v hojném počtu, těšíme se na loňské účastníky
a vítáme všechny nové.

Za výstavní výbor
Jitka Dopitová

Mgr. Milada Dostálová

-------------------------------------------------------------------------------------

ZNOVU upozorňujeme,
ŽE ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2008 (STEJNĚ JAKO
VŽDY) MAJÍ BÝT ZAPLACENY DO 31. 3. 2008.
SLOŽENKA PŘILOŽENA.
Číslo účtu: 161472252/0300 – Poštovní spořitelna
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ZKUŠENOST NABYTÁ PŘI KRYTÍ
Chtěla bych se podělit se čtenáři zpravodaje o zkušenost, kterou jsem
nabyla při krytí naší fenky Anissy.
Rozhodli jsme se pro štěňátka a hledali jsme proto vhodného psa.
Narazili jsme na určitý problém, neboť jsme měli požadavek na vlkošedé
zbarvení a poradce chovu, pan Válek, nám nabízel psy zrzavé a bílé. Teprve na
mé naléhání si vzpomenul, že existuje vklošedý pes, ale měl pouze adresu
chovatele bez spojení.
Tímto postupem jsme se dostali k vlkošedému Adorovi, chovatel p.
Mrazik z Rasošek.
Pejska jsme si prohlédli, a v době patřičné, došlo ke krytí. Výsledkem je
6 nejen podle mého názoru překrásných štěňátek - 4 pejskové /Akir, Aramis,
Andy a Aron/ a 2 fenečky /Amy a Alaska/.
Hlavní důvod mého příspěvku je ten, že nás velmi překvapilo, že pes ke
krytí, který je velmi pěkný, nikdy nedostal příležitost ke krytí a je již ve věku 8
let. Částečnou odpověď dala naše zkušenost z jeho relativně obtížnějšího
vyhledání a, podle mého názoru, rozhodující role poradce chovu od samého
počátku nalezení psa ke krytí.
Za mnohem vhodnější bych pokládala, aby ve vyhledání psa měli
rozhodující roli v prvé fázi volby chovatelé fenky. Aby to byli oni, kdo si
vyberou psy, sestaví jejich pořadí a teprve poté poradce tuto volbu schválí či z
důvodů příbuznosti či dalších závažných neschválí. Současné možnosti
zpracování dat a jejich relativně levné šíření k tomu přímo nahrávají. Podle
mého laického pohledu je třeba možné velmi snadno na CD soustředit data
chovných psů (foto, popis, spojení na chovatele,..) a takový CD na vyžádání /za
poplatek/ zaslat zájemci.
Věřím, že existují i dokonalejší a operativnější možnosti a proto se
obracím na vedení klubu s tímto námětem.
Závěrem svého příspěvku bych chtěla poděkovat za obětavost paní
Homolkové , která se dostavila na kontrolu vrhu v zastoupení za pana Válka .
Marie Pettíková
3.12.2007
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Fotografie štěňátek REL
Klubu přišly fotografie štěňátek Ruskoevropské lajky. Zaslal m¨nám je
pan Pavel Vebr - chovatel těchto štěňátek. Štěňata se narodily 30.09.2007.
RELek je docela málo, tak fotografie uveřejňujeme.
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Kontakty :
Kontakt
ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
Jankovcova 53
Praha 7
CZ-170 00
Telefon : 234 602 275
Fax : 234 602 278
Návštěvní hodiny:
Út 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00
St 7:30 - 12:00 a 12:30 - 15:00

Kontakty
Ing. A. Košťálová
vedoucí sekretariátu
cmku@cmku.cz
Tel.: 234 602 275

Ing. K. Fialová
Šampionáty ČR,
interšampionáty
fialova@cmku.cz
Tel.: 234 602 277

Bc. L. Hromádko
Plemenná kniha
hromadko@cmku.cz
Tel.: 234 602 273

M. Léblová
Chov. stanice, plemenná
kniha,
leblova@cmku.cz
Tel.: 234 602 276

I. Jarošová
Agenda rozhodčích, chov.
kluby
jarosova@cmku.cz
Tel.: 234 602 274

M. Truksová
Plemenná kniha
truksova@cmku.cz
Tel.: 234 602 273

L. Pečená
Plemenná kniha
pecena@cmku.cz
Tel.: 234 602 277

I. Leová
Exportní PP
leova@cmku.cz
Tel.: 234 602 270, 602 216 874
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Kontakt na hospodářku Klubu :
Vzhledem k určitým změnám platí pro elektronickou poštu nadále pouze adresa:

zdenka.safrankova@neratovice.cz
Telefony platí nezměněné : 315 696 721 domů, 315 650 338 do práce

Ceník služeb sekretariátu ČMKU
Položka

Kč

Export pedigrée
Šampión ČR
Junioršampión ČR
Veterán šampion
Šampión práce
Chovatelská stanice
Chov. stanice-oprava, změna, převod
Chov. stanice-ověření registrované+certifikát
Duplikát certifikátu chovatelské stanice
Kartičky CAC, res.CAC, CAJC, BOB
Slovníček N-Č/Č-N
Zápis do PP viz Výstavní řád ČMKU (za 1 úkon)
Expediční náklady

357,119,119,zdarma
zdarma
1785,119,595,357,6,36,119,83,-

Uvedené ceny jsou včetně DPH 19%.
Zápis šampionátu (i cizího) do PP - zdarma.
Ceny za služby Plemenné knihy jsou smluvní dle smluv s jednotlivými
chovatelskými kluby.
Schváleno na zasedání P ČMKU dne 1.9. 2007.

ODPOVĚĎ NA ČLÁNEK PANÍ
KUČEROVÉ
VE ZPRAVODAJI BŘEZEN 2007
- 16 -
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V březnovém zpravodaji vyšel článek paní Kučerové, ve kterém má
námitky jak ke zpravodaji, tak k práci výboru Klubu. Nedá mi to, abych
nenapsala také svůj názor.
V prvé řadě paní Kučerová kritizovala náplň klubového zpravodaje,
například se jí nelíbilo, že ve zpravodaji byl popisován způsob parkování
v Olomouci či autocamp. Tyto informace ovšem nebyly samoúčelné, první se
vztahovala ke klubové výstavě, druhá ke klubovému setkání. Věřím, že paní
Kučerová tyto informace nevyužila, jelikož se ani jedné z těchto akcí
nezúčastnila, ale jsme si jistá, že účastníkům přišly vhod.
Každý zpravodaj se odvíjí také podle toho, jaké příspěvky jsou zaslány.
Rádi uveřejníme aktuální informace z výstav i zkoušek, neměly by ovšem být
zastaralé a nebo pouze reklama na svého psa. Nedokážu si představit, jak
bychom měli ve zpravodaji zveřejňovat, jaké přednosti a nebo nedostatky psi a
feny předávají, neviděla jsem to u žádného plemene a předpokládám, že majitelé
psů, o kterých bychom kupříkladu zveřejnili, že jejich pes je z vrhu, kde byly
nějaké nedostatky, a tudíž by mohl být nositelem vady, by se právem cítili
poškozeni. Jelikož abychom dokázali, že pes tyto nedostatky předává, bylo by
patrně nutné provést genetické testy, jinak by majitel mohl říci, že se jedná o
pouhou pomluvu. Kdo má zájem zjistit si, který pes je například pro jeho fenu
nejlepší, má mnoho možností, jak patřičné informace získat. Může navštěvovat
výstavy, zavolat poradci chovu, jednatelce atd...
Další dotaz paní Kučerové byl, kam se chov ubírá. Zalovila jsem tedy
ve své paměti a ve starých klubových zpravodajích. Mimochodem, první
klubové zpravodaje byly psány na psacím stroji a rozmnožovány průklepem přes
kopírovací papír, množení přes kopírky zdaleka nebylo taková samozřejmost
jako dnes. Můj neskonalý obdiv zaslouží paní Homolková, která takto obětavě
zpravodaje utvářela a přepisovala, později tuto štafetu převzala paní Šafránková
a činí tak dodnes.
Začátky nebyly snadné, ale podle mých pamětí krásné, kdy v této době
panovalo velké nadšení pro věc a soudružnost, a kdy se členové neptali, co klub
udělá pro mne, ale co já mohu udělat pro klub.
Klub KMP a lajek byl založen v roce 1990. Důvodem byla snaha o
propagaci našich plemen a umožnění chovnosti co nejširší chovné základně. Již
tenkrát byly určeny chovné podmínky, které platí dodnes: dvakrát výborná na
výstavě vyššího typu , z toho jedna na klubové výstavě nebo velmi dobrá +
lovecká zkouška nejméně ve II.ceně. V době založení měl klub cca 30 členů
v rámci tehdejší ČSFR, chovná základna začala na 13 chovných psech a fenách.
V roce 1991 se konala i první Klubová výstava. Přihlášeno bylo 15 KMP,
zúčastnilo se 13, lajka nebyla přihlášena žádná, nicméně klubové schůze, která
se konala po výstavě se již zúčastnil pan Břichovský, jeden ze zakladatelů chovu
ZSL v naší republice. Chovná základna tehdy činila 13 psů a fen víceméně
spřízněných a v podstatě všichni měli v rodokmenu psa jméne Jery – nositele
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modrého oka. Aby se co nejvíce omezila příbuznost, někteří chovatelé, hlavně
paní Homolková, opakovaně kryli v zahraničí. Také bylo dovezeno ze zahraničí
několik importů – Bret z Lowiska Wasosz – Polsko, Pax zo Soroša – Slovensko
s finským otcem, Lappion Kiva – Finsko, Euraspojan Piku a Euraspojan Taru –
Finsko, Bjornehusets Lucky – Dánsko. Díky těmto osvěžením krve je chovná
základna širší než tomu bylo na počátku, přesto další osvěžení krve kvalitními
jedinci budou potřebná.
Od roku 1991 klub začal pořádat jednou ročně klubová setkání, poprvé
se konalo v Senohrabech u paní Homolkové.
Členská základna začala utěšeně narůstat, což ovšem bylo narušeno roku
1993, kdy došlo k rozdělení republiky a KMP a lajky na Slovensku byli nuceni
založit si svůj vlastní klub s působností na území Slovenska. Chovná základna
se tímto značně snížila, v roce 1993 například nebyl ani jeden vrh KMP, také
účast psů na klubové výstavě byla tímto ponížena, v roce 1994 se klubové
výstavy zúčastnilo 6 KMP a 8 lajek. V roce 1995 bylo v klubu registrováno 52
členů, v roce 2000 bylo 77 členů a v roce 2005 119 členů.
V roce 1994-1996 Klub pořádal Barvářské zkoušky honičů, v dalších
letech již nám to nebylo umožněno, jelikož jsme přímý člen ČMKU a nejsme
členem ČMMJ. Přesto mají členové možnost skládat tyto zkoušky v rámci
ČMMJ a klub honičů každoročně pořádá mezinárodní BZH a ZH, je tedy
možnost složit tyto zkoušky i na těchto akcích.
V roce 2001 se konala jubilejní 10. klubová výstavy. Přihlášeno bylo 7
KMP, 1 REL a 19 ZSL.
V roce 2006 byla výborem vydána brožura o KMP a lajkách. Brožura
vznikla na základě poptávky zájemců o informace o našich plemenech. Jsou zde
základní informace o KMP a lajkách, o výchově, výcviku, chovné podmínky
atd. Brožura je stále k dispozici u paní Šafránkové, kde je možné ji
objednat.
V roce 2007 byla Klubová výstava poprvé v Olomouci. Počet
přihlášených psů: 18 KMP, 19 ZSL, 1 REL. Možná se to zdá málo, ale
konkrétně u KMP je to prozatím nejvíce za dobu působení klubu, je potěšitelné,
že se počet přihlášených psů pomalu ale jistě zvyšuje. Z tohoto důvodu, a také
proto, aby klub vyšel členům co nejvíce vstříc, rozhodl se od roku 2008 pořádat
Klubové výstavy 2, jednu na Moravě a druhou v Čechách, aby měli členové
možnost vybrat si, které místo a který termín jim více vyhovují, obzvláště
majitelé fen to uvítají, pokud jim fena hárá na jeden termín, můžou se vydat na
druhou klubovou výstavu a není nutné čekat další rok než budou mít možnost
fenku uchovnit.
Jelikož se zvýšila i účast na klubových setkáních, počínaje rokem 2007
klub uspořádal dvě klubová setkání, jedno zaměřené na sportovní kynologii,
poslušnost, agility a příprava na výstavu. Druhé setkání bylo zaměřeno na
lovecký výcvik a přípravu na zkoušky BZH,ZH. Zájem o obě setkání byl
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poměrně vysoký a pokud zájem bude trvat i do budoucna, rádi možnost dvou
klubových setkání zachováme.
Mimo jiné klub prezentuje naše plemena na klubových stránkách
http://sweb.cz/karelajky/ . Na stránkách je také možné shlédnout články o
plemenech a z klubových akcí, pro členy je možné zdarma na stránkách
inzerovat štěňata a krycí psy. Od tohoto roku je také možné zaslat do registru
chovných psů fotografii s rodokmenem, výstavními oceněními a zkouškami.
Prozatím, k dnešnímu dni této možnosti využilo a potřebné podklady mi poslalo
pouze pár členů. A v tom je právě ta potíž. Těžko můžeme ke psům uvádět
výstavní ocenění a zkoušky, když nám je majitelé nedodají.
Po celou dobu trvání klubu se zároveň snažíme i o propagaci našich
plemen, portréty plemen zasíláme do časopisů i na různých serverech na
internetu. Co se týče časopisů, rádi nám portrét plemene uveřejní, ale jen jednou
za několik let. Plemen je spousta a časopisy pochopitelně chtějí prezentovat
všechna plemena a být co nejvíce různorodé. Poněkud lepší je to s prezentací
klubových aktivit, ze kterých vždy do časopisů článek zasíláme. Časopisy chtějí,
abychom každému z akce zaslali vlastní text a fotografie, což je z jejich hlediska
pochopitelné, přeci nebudou mít stejné články, ale je to někdy vážně fuška
napsat o stejné věci 5x jinak. A v konečném důsledku se může stát, že časopis
má v tomto období dost vlastních příspěvků a článek neuveřejní. Proto zcela
jistě patří dík všem, kteří také zasílají články do časopisů a pomáhají tak
propagovat naše plemena.
Myslím, že na to, jak malý klub jsme, kolik členů máme, máme aktivit
poměrně dost a stále se snažíme vylepšovat. Mimo tyto aktivity je
samozřejmostí, že členové výboru klubu jsou v podstatě neustále k dispozici
členům i nečlenům klubu, zájemcům o plemeno, kontakty na nás jsou pravidelně
zveřejňovány ve zpravodaji a jsou stále na klubových stránkách, takže pokud
někdo potřebuje radu, stačí zvednout telefon nebo napsat e-mail nebo dopis,
rádi pomůžeme a poradíme. Mimo jiné také pomáháme najít a identifikovat
ztracená zvířata, popřípadě najít nový domov. Radíme s výchovou, výživou a
často mám pocit, že děláme práci za některé chovatele, kdy se na nás obrací lidé,
kteří si koupí štěně a tím veškerý kontakt s chovatelem končí a my potom
radíme, kdy a jak odčervit, jak často krmit, kdy očkovat atd.
Paní Kučerová se také dotazovala, kolik psů dosáhlo titul Interšampion.
Podařilo se získat informace z plemenné knihy o KMP a ZSL za období
1.1.1995 do 31.12.2006. Dřívější záznamy plemenná kniha nemá, takže ostatní
psy jsme vylovila z mých soukromých záznamů a starých klubových
zpravodajů. Myslím, že by bylo škoda zveřejnit jen Interšampiony, uvádím tedy
i Šampiony ČR a jiných zemí, taktéž výsledky zkoušek, které jsme vypátrala,
obzvláště u nich se jednalo o detektivní práci. Omlouvám se všem, kteří zde
snad nejsou zveřejněni, jejich údaje se ke mně nedostaly, ráda je zveřejním
v dalším čísle zpravodaje.
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KARELSKÝ MEDVĚDÍ PES:
Než začnu s interšampiony, musím zveřejnit výstavní úspěchy psa Brita
ze Žlutých skal, majitel paní Filipová. Brit získal 23xCACIB, Klubový vítěz,
vítěz Gratzu, Salcburku, Linze, Verony, Nitry, 4x evropský vítěz, 2x
středoevropský vítěz. Počet CAC jsem nenalezla, ale minimálně jich bude 23,
tak jak CACIBů. Výčet jeho titulů je úctyhodný. Tento pes byl spolu s Toscou
Nalle, ch.+m. paní Homolková, dosud nejúspěšnějším KMP v době založení
klubu.
INTERŠAMPION: (seřazeno abecedně)
PSI
Amir od Starých dubů
Bjornehusets Lucky
Bret z Lowiska Wasosz
Brit ze Žlutých skal
Cedrik Pikimusta

majitel
Kučera Milan
Dopitová Jitka
Hanáček Ladislav
Filipová
Grossek Beata

dat.narození
25.02.2004
23.08.2003
05.04.1991

FENY
Caroline Pikimusta
Flora Nalle
Iris Nalle Bohemia
Tosca z Finských plání

Dopitová Jitka
16.10.1998
Homolková Zlata
23.10.1994
Homolková Zlata
06.10.2002
Homolková Zlata
24.05.1984

16.10.1998

NÁRODNÍ ŠAMPION:
PSI
Amir od Starých dubů
Argon Arfus
Bjornehusets Lucky
-šamp.ČR,SR,PL
Bret z Lowiska Wasosz
-šamp.ČR,klub.š.
Cedrik Pikimusta
-šamp.ČR,SR,PL
Ick Nalle Bohemia
Ikar Nalle Bohemia
Juffy Nalle Bohemia

Kučera Milan
Vařečková Iveta

25.02.2004
05.06.2000

Dopitová Jitka

23.08.2003

Hanáček Ladislav

05.04.1991

Grossek Beata
Menglerová Miroslava
Michálková Magda
Valta Josef

16.10.1998
06.10.2002
06.10.2002
28.10.2003
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FENY
Aisy Arfus
Akina Medvědí Strž
Anabel Arfus
Caroline Pikimusta
Cynthia Nalle
Daisy Pikimusta
Deina Pikimusta
Egi Nalle
Flora Nalle
Fudži Nalle
Iris Nalle Bohemia
Karga Tere
Tosca z Finských plání
JUNIORŠAMPION:
PSI
Aran pod Troskami
Arik Ostravická Niva
Bjornehusets Lucky
-juniorš.ČR,SR
FENY
Anabela pod Troskami
Caroline Pikimusta
Iris Nalle Bohemia
Gima Pikimusta
-juniorš.ČR,SR

Prosinec 2007

Strýčková Daniela
Danica Račič Ahačič
Hartl Jaromír
Dopitová Jitka
Dopitová Jitka
Przybylová Radmila
Procházka Petr
Hulec Vladimír
Homolková Zlata
Strýčková Daniela
Homolková Zlata
Homolková Zlata
Homolková Zlata

05.06.2000
25.10.1993
05.06.2000
16.10.1998
12.03.1990
19.04.2002
19.04.2002
13.03.1992
23.10.1994
23.10.1994
06.10.2006
1982
24.05.1984

Procházka Petr
Červinková Markéta

01.05.2005
19.09.2001

Dopitová Jitka

23.08.2003

Procházka Petr
01.05.2005
Dopitová Jitka
16.10.1998
Homolková Zlata
06.10.2002
Dopitová Jitka

LOVECKÉ ZKOUŠKY:
PSI:
Argon Arfus
BZH-CACT
Vařečková Iveta
Bjornehusets Lucky
Dopitová Jitka
BZH,ZH-CACT,diviačar
Bor od Starých dubů
Krajcar Jiří
LZ,BZ
Bret z Lowiska Wasosz
Hanáček Ladislav
BZH
Andy Sametový poklad
Král Miroslav
BZ
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Bon Moravský medvídek
BZH

Hloušek

FENY
Agima od Starých dubů
Praštil Josef
25.02.2004
LZ,PZ,HZ,BZH
Amanda od Vápníka
Hanáček Ladislav
1992
BZH
Arka ze Šumavských plání
Macák Josef
1996
PZ,BZH,BZ,LZ,ZH
Assi od Starých dubů
Novák František
25.02.2004
PZ, BZ, SB
Cynthia Nalle
Dopitová Jitka
12.03.1990
BZH
Jessy Nalle Bohemia
Holík Milan
28.10.2003
BZ
Tosca z Finských plání
Homolková Zlata
24.05.1984
BZH
Tarpa z Finských plání
Šafránková Zdenka
24.5.1984
BZH
Santy z Finských plání
Homolková Zlata
20.05.1982
BZH
Santy se zúčastnila vůbec první celostátní soutěže BZH, kde se
umístila na druhém místě s 231 body.

ZKOUŠKY SPORTOVNÍ KYNOLOGIE:
PSI
Arik Ostravická Niva
ZOP, ZZO
Bjornehusets Lucky
ZOP,ZZO, ZPU1,BH

Červinková Markéta

19.09.2001

Dopitová Jitka

23.08.2003

ZÁPADOSIBIŘSKÁ LAJKA
ŠAMPION
PSI:
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Altaj Tajmyr CS
Cir z Rapotínských skal
Dar z Rapotínských skal
Dyr z Rapotínských skal
Erik z Lipové stráně
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Měšťan Miroslav
Pánek Jarolím
Schindler Jaroslav
Bartoš Jaroslav
Pužman Jiří

FENY
Abia Mutara
Pužman Jiří
Aida Heřmánková stráň
Pánek Jarolím
Cinda Žďár
Pettík Jaroslav
Alča od Horusického rybníka
-š.SK
Dostálová Milada

JUNIORŠAMPION
Abia Mutara
Aika z Malinového údolí
Bim Mutara

Pužman Jiří
Rajzr Luboš
Kesely Štefan

02.11.1993
01.08.1993
22.04.1994
22.04.1994
03.08.1994

16.11.1999
04.03.2002
03.06.1990
24.09.2000

16.11.1999
10.02.1001
29.08.2001

Bim Mutara je také mimo jiné, dle mých záznamů, prozatím jediný ZSL
Klubový šampion, Šampion šampionů 2004/2005 – 2.místo, 6x BIG, Evropský
vítěz Barcelona 2004, Středovýchodoevropský vítěz 2003, 2x Klubový vítěz,
30x BOB, 20x CACIB, res.CACIB,30x CAC, 8x NV, 7x CAJC a je možné, že
mu opět nějaké tituly přibyly.

LOVECKÉ ZKOUŠKY
PSI
Alan Heřmánková stráň
Škarda Pavel
04.03.2002
ZV,BZH – CACIT,CACT,ZH
Cid Heřmánková stráň
Škarda Pavel
01.06.2005
ZV,BZH-CACT,ZH-CACIT,CACT,diviačar
Cir Heřmánková stráň
Nehasil Stanislav
01.06.2005
BZH – res.CACT,ZH-res.CACIT,res.CACT,diviačar
Car Heřmánková stráň
Horák Jaroslav
01.06.2005
BZH,ZH-diviačar
Baron z Chrastic
Ošusta Miroslav
BZH – res.CACT
FENY
Aida Heřmánková stráň
Pánek Jarolím
04.03.2002
BZH
Aranka z Akátové Čermy
Šenk Lubomír
10.04.2004
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ZH,BZH - diviačar
Becky Heřmánková stráň
Semrád Pavel
BZH – CACT
Fatima Rejčkovské lesy
Škarda Pavel
BZ,BZH,ZH
Gita od Horusického rybníka Semrád Pavel
BZH-CACT,HZ- res.CACIT,CACT,diviačar
ZKOUŠKY SPORTOVNÍ KYNOLOGIE
Alča od Horusického rybníka Dostálová Milada
ZOP

20.06.2003
28.06.1999
21.04.2006

24.09.2000

Když se na to tak dívám, máme a měli jsme spoustu krásných a šikovných
pejsků.
A ještě jedno malé shrnutí na závěr. Klub čítající zhruba 120 členů pořádá
2 klubové výstavy ročně, 2 klubová setkání ročně a vydává 3x ročně klubový
zpravodaj. To se zdá málo vzhledem k takové členské základně?
Jitka Dopitová

GITA OD HORUSICKÉHO RYBNÍKA
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KLUBOVÉ SETKÁNÍ JARO 2008
Tak jak jsme slíbily, hlásíme se s informacemi ohledně našeho
naplánovaného jarního klubového soustředění.
Tentokrát se bude konat v Radíkově u Svatého Kopečku u
Olomouce ve dnech 30.4. - 4.5.2008. Tento termín jsme vybraly
záměrně, jelikož čtvrtek 1.5. je svátek, takže každý, kdo bude
potřebovat, si vezme pouze dva dny dovolené, a také školou povinné
děti ztratí jen dva dny.
Místo pobytu jsme změnily na základě požadavků účastníků
minulého setkání. Chtěli jste více možností pro využití volného času
s rodinou. Okolí Radíkova může nabídnout ZOO Svatý Kopeček,
jízdárnu s koňmi, možnost koupání v místím rybníku, jízdy na kole a
spoustu turistických tras. Obrovskou výhodou je skutečnost, že
budeme mít celý oplocený areál jen pro sebe. V případě špatného
počasí máme možnost cvičit v kryté jízdárně.
Ubytování bude v jednoduchých chatkách pro 4 osoby.
Stravování je zajištěno plnou penzí v přilehlém penzionu s možností
výběru jídel i diet a vegetariánské stravy.
Program: soustředění bude zaměřeno převážně na výcvik
ovladatelnosti a poslušnosti psa. Zájemci mohou na konci soustředění
složit zkoušky poslušnosti ZOP. Mimo jiné nás čeká opět agility se
závěrečným závodem, noční hrátky a příprava na výstavu včetně
měření. Dalším aktivitám se meze nekladou.
Doporučená výbava psa: hladký stahovací obojek, vodítko,
stopovací šňůra, náhubek, hračky, pamlsky na odměny při výcviku,
kotvící kolík na vodítko.
Cena soustředění včetně ubytování s plnou penzí, místními
poplatky atd. činí:
Dospělý + 1 pes:…………………….. 2 200,-Kč
Dospělý bez psa…………………….. 1 900,-Kč
Dítě do 15 let…………………………1 500,-Kč
Záloha 1000,-Kč na osobu.
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Vyplněnou přihlášku s ústřižkem složenky (záloha podle počtu
osob) zasílejte na níže uvedenou adresu do 28.2.2008.
Doplatek bude vybrán na místě při příjezdu.
Těšíme se na naše setkání
Jitka Dopitová
Šeříková 16
798 01 Prostějov 9
tel:582364266
mob.602 127 104
e-mail: jitka_dopitova@volny.cz

Mgr. Milada Dostálová
Na Letné 47
779 00 Olomouc
585226137
mob. 777858587
e-mai: dostalova.milada@quick.cz

zde oddělte

Přihláška na Klubové setkání Radíkov:
Jméno a adresa účastníka………..……………………………………………..
Tel., e-mail……………………….…………………………………………….
Počet dospělých osob…………………………………………………………..
Počet dětí…………………………..…………………………………………...
Plemeno a počet psů…………….……………………………………………...

Mám / nemám předběžný zájem o složení zkoušky ZOP.

datum

podpis

……………………………………………….

…………………………………………………
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Hodně štěstí, neboť je krásné,
hodně zdraví, neboť je vzácné,
hodně lásky, neboť jí málo
a všechno další,
co by za to stálo

Přeje
do roku 2008
výbor Klubu
KMP a lajek
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