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Setkání a bonitace ve Střímelicích
Dne 3.9.2011 se konalo pejskařské setkání v Kostelních Střímelicích. Hlavním bodem
setkání byla - v p pořadí již třetí, ale v úspěšnosti první – bonitace KMP, ZSL, REL a lajek
vůbec. Bohužel opět bez účasti hlavního poradce chovu pana Hanáčka a poradce KMP pí
Dopitové. Pro KMP musela tedy za poradce chovu „zaskočit“ pí Homolková.
Během dopoledne jsme v přívětivé a milé pohostinnosti pana Škardy projednali jednak
průběh předpokládané bonitace a dále bylo přítomnými chovateli schváleno, aby nejen
majitel feny při krytí dával souhlas se psem navrženým poradcem, ale i naopak – aby
majitel psa mohl případně odmítnout fenu, která má být nakryta, pokud má ke spojení
výhrady (např. fena ve viditelně špatné kondici, spojení se mu nezdá geneticky vhodné
apod.). Musí však své odmítnutí či nesouhlas s navrženou fenou stručně vyjádřit písemně
na krycím listě a uvést zdůvodnění. Toto zdůvodnění nesmí být osobní vůči majiteli feny,
ale objektivní, zdůvodněné po stránce chovatelské, např. se zjevnou exteriérovou vadou,
nestandardním typem feny, či vadami popsanými v posudcích z výstav nebo bonitace
apod. Tyto vady by se mohly projevit i na štěňatech, což by mohlo být přiřčeno psovi,
čímž by pes mohl být poškozen na pověsti jak pes tak jeho majitel.. Námitka musí být tedy
konkrétní, bylo by proto nejlepší, aby se zabránilo těmto případným nesouhlasům majitelů
psa nebo feny, aby se zúčastňovali výstav, hlavně klubových, nejen jako vystavovatelé, ale
i jako návštěvníci . rovněž by se měli zúčastňovat pejskařských setkání nejen v Kostelních
Střímelicích, ale i na Moravě. Tak si mohou prohlédnout potencionální „ženichy“ a
„nevěsty“ na živo a předem. Bohužel účast chovatelů na těchto akcích není velká, ačkoli
v žádném případě nejde o ztrátu času, ale naopak, a již jen předávání zkušeností a
poznatků může být velmi cenné.
Ještě tak na Moravě je více zájemců, jednak je program zaměřen na všeobecnou
upotřebitelnost, jednak mnozí využijí této možnosti jako dovolené (blízkost Olomouce) a
to i s psem a dětmi.
Již menší je zájem o Kostelní Střímelice, i když i zde je možnost delšího pobytu
(od Pá do Ne) a tudíž rodinného výletu a k tomu se i naučit, jak pracovat se psy pro jejich
základní schopnost – využití pro lovecké účely.
Pokud jde o bonitaci – ta proběhla v klidu, po exteriérové stránce posuzována
panem Hořákem, který se znalostí daných plemen a psů vůbec upozornil na vady nebo
nedostatky předváděného psa. Posuzoval poměrně kriticky, ale s velkou znalostí plemeni
s pochopením mnohdy ne dobrého předvádění psa. Bohužel, mnozí majitelé psů opět
neměli nejmenší znalosti, jak se má pes předvádět. Je to stará chyba majitelů psů. Ti, kteří
mají psa lovecky vedeného se domnívají, že správným předvedením v kruhu psa zařazují
mezi tzv. bzučáky. Neuvědomují si, že naopak dobrým předvedením ukazují krásu
pohybu, ovladatelnost psa a vyzdvihnou i klady plemene. Budeme s smažit, aby na
klubovou výstavu, která bude opět v Lysé n/L a to 2.6.2012, se přihlásili i majitelé psů,
kteří již dokázali dobré předvedení. Vpravdě – nejlépe v poslední době předváděla naše
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bývalá členka z Polska – paní Beata Grossek. Při její účasti na klubové výstavě
v Olomouci ovšem členové, míst aby dávali pozor na předvedení, setrvávali v přátelských
debatách se sousedy, jakoby nebylo co se naučit.
Klubu stále chybí slibovaný program pro evidenci psů na počítači. Dokonalý - již
několik let užívaný program mají ve Finsku. Již bývalý předseda Klubu ďuričů Dr. Zdeněk
Urban upozorňoval na jeho jedinečnost a chovateli hojnou využívanost, neboť umožňoval
nalézt vhodné partnery pro majitele fen, jejich výstavní a lovecké ocenění, počet vrhů,
hodnocení štěňat z daného vrhu a lovecké schopnosti. Tato plně vyčerpávající evidence
nám chybí. Nevím, je-li vše způsobeno nedostatkem peněz na úhradu kvalitního programu,
či je to tím, že schopní programátoři nejsou pejskaři.
Nevím, je-li známo hlavně bajkařům, že od března jsou zcela nové standardy FCI
pro lajky s řadou změn. Bohužel standardy jsou pouze na internetu – na stránkách FCI a
našeho klubu, ale jen anglicky. Nemůžeme si je zatím přeložit sami, protože by mohlo
dojít sice k malým, ale mnohdy významným, odchylkám. Musíme počkat na oficiální
překlad schválený ČMKU, již prý je zadán a snad prý bude do konce roku 2011. Podle
čeho se ovšem nyní posuzuje na výstavách, není jasné (pan Hořák na bonitaci měl
anglický výtisk). Inu – nač se rozčilovat, jsme přece v Čechách.
Zapsala: Zlata Homolková

Členské příspěvky na rok 2012
Upozorňujeme,
ŽE ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2012 (STEJNĚ
JAKO VŽDY) MAJÍ BÝT ZAPLACENY DO 31. 3. 2012.

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK NA ROK je 350,-Kč.
- SLOŽENKA PŘILOŽENA.

Číslo účtu: 43 – 7566990287/0100 – KB
Zdenka Šafránková, hospodářka klubu
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VÝSLEDKY BONITACE Kostelní Střímelice 2011
Datum bonitace: 3.9.2011

Posuzovatel: Karel Hořák

Karelský medvědí pes
Pes

CAESAR ART Assi Kavon
Nar: 18.6.2009 CMKU/KMP/637/09
Otec: Bjornehusets Sambo
Matka: Assi od Starých dubů
Chovatel: František Novák
Majitel: Milan Děkan, Hodějovická 608, 370 06 Srubec
Celkové hodnocení:
Mohutný samec avšak úzká hlava, světlé oko a častý mimochod snižující hodnocení
psa.
Doporučeno důrazně pouze na feny s výrazně tmavým okem a mohutnou hlavou.
Rusko-evropská lajka
Pes

ALAN ze Spravedlnosti
Nar. 9.1.2010
CMKU/REL/90/10
Otec: DYX Bohemia DelikanMatka: D – FEJA
Chovatel: ing. René Doležal
Majitel: František Toman
Celkové hodnocení:
Pes s jemnější kostrou a mírně přestavěnou zádí, která je způsobená nastrmenými
zadními končetinami. Milé a přátelské povahy.
ARON ze Spravedlnosti
Nar. …9.1.2010
Otec: DYX Bohemia DelikanMatka: D – FEJA
Chovatel: ing. René Doležal
Majitel: ing. René Doležal
Celkové hodnocení:
Výborně stavěný pes, při delším pohybu nepatrně měkčí hřbet.
Fena

DOLLY z Rataj
Nar. 10.12.2009 ZReg/REL/88/09
Otec: SOBOL
Matka: BRIA z Rataj
Chovatel: Strolený Jaroslav
Majitel: Souček Josef
Celkové hodnocení:
Fena jemnějšího typu, celkově vyvážená, proporcionální, velmi milá a přátelská povaha
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Západosibiřská lajka
Pes

DYK Heřmánková stráň
Nar.: 25.5.2007 CMKU/ZSL/530/07
Otec: ASYR z Leknínové slati
Matka: FATIMA Rejčkovské lesy
Chovatel: Pavel Škarda
Majitel: Mičulka Miloš
Celkové hodnocení:
Pes s výbornou vrchní linií, výraz jinak pěkné hlavy ruší světlá barva oka. Vynikající
osvalení a pohyb.

Kompletní bonitační karty všech zúčastněných psů jsou k dispozici na www.
stránkách klubu v části „Bonitace“. Platné hodnocení je vyznačeno modře.
Za klub: Pavel Škarda (ZSL), Tomáš Válek, Vladimír Patočka (REL), Zlata
Homolková (KMP)
Zapisovatelka: Zdenka Šafránková

UPOZORNĚNÍ – NOVÉ STANDARDY LAJEK
Důrazně upozorňujeme chovatele a majitele lajek, že FCI přijala ke dni 2.3.2011 pro
všechna plemena lajek zcela nové standardy.
Tuto informaci nám sdělil pan rozhodčí K. Hořák na bonitaci v Kostelních
Střímelicích.
Nové standardy jsou k dispozici zatím pouze v angličtině a jen na webových
stránkách FCI (cesta: www.fci.be; Standards and Nomenclature; Group 5, Section 2, část
2. Rusia a kliknout na tučně uvedenou zkratku jazyka) a našeho klubu – viz část
„Plemena, standardy ...“ (též v angličtině). Mimochodem - na stránkách ČMKU o této
skutečnosti nenajdete ani zmínku a ve standardech stále figurují standardy z 19.8.1996.
Klub uvažoval o tom, že si nechá zhotovit oficiální soudně znalecké překlady, ale
dle nabídek dle poptávkového řízení by to vyšlo cca 4 tisíce na jedno plemeno, což je
výrazně nad možnosti klubu.
Výbor klubu vyzývá tímto členy, kteří by si na překlad troufli, aby se ozvali.
Problematiku bude výbor řešit na příští výborové schůzi (asi leden 2012).
Za výbor klubu: Zdenka Šafránková
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Výpis plemenné knihy plemene karelský medvědí pes
Datum tisku: 20.10.2011
** Ch. stanice : Enny
** Chovatel :
** Otec : Jokilehdon Pyry
** Matka : Sudoya Stella
CMKU/KMP 643/-09/09 Nahe
** Ch. stanice : Pikimusta
** Chovatel : Dopitová Jitka
** Otec : Bjornehusets Lucky
** Matka : GIMA Pikimusta
CMKU/KMP 644/10 JERRY
CMKU/KMP 645/10 JACKIE
CMKU/KMP 646/10 JANE
CMKU/KMP 647/10 JESSY
CMKU/KMP 648/10 JULIET
CMKU/KMP 649/10 JUNE

Dat. nar. 12.05.2009

Fena černobílá, krátká, hrubá
IMPORT Z : EST 01837/09
Dat. nar. 14.02.2010

Pes
Fena
Fena
Fena
Fena
Fena

** Ch. stanice : z Kvildských plání
** Chovatel : Hřebek Václav
** Otec : ANDY Sametový poklad
** Matka : AKIMA z Korábského údolí
CMKU/KMP 650/10 AGRIS
Pes
CMKU/KMP 651/10 ANDY
Pes
CMKU/KMP 652/10 AKISHA Fena
CMKU/KMP 653/10 ARINA
Fena
** Ch. stanice : Čáslavská naděje
** Chovatel : Rambousek Jaroslav
** Otec : Kan Trace Yarpen
** Matka : BESSY Ostravická niva
CMKU/KMP 654/10 BIM
Pes
CMKU/KMP 655/10 BORA
Fena
CMKU/KMP 656/10 BESY
Fena
CMKU/KMP 657/10 BAJA
Fena
CMKU/KMP 658/10 BABU
Fena
CMKU/KMP 659/10 BARA
Fena

černá, bílé znaky, krátká, hrubá
Černá, bílé znaky, krátká, hrubá
Černá, bílé znaky, krátká, hrubá
Černá, bílé znaky, krátká, hrubá
Černá, bílé znaky, krátká, hrubá
Černá, bílé znaky, krátká, hrubá
Dat. nar. 17.07.2010

Černá, bílé znaky, krátká, hrubá
Černá, bílé znaky, krátká, hrubá
Černá, bílé znaky, krátká, hrubá
Černá, bílé znaky, krátká, hrubá
Dat. nar. 28.09.2010

Černá, bílé znaky, krátká, hrubá
Černá, bílé znaky, krátká, hrubá
Černá, bílé znaky, krátká, hrubá
Černá, bílé znaky, krátká, hrubá
Černá, bílé znaky, krátká, hrubá
Černá, bílé znaky, krátká, hrubá

** Ch. stanice : z Doliny Srodkowej Odry
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** Chovatel :
** Otec : Kan Trace Yarpen
** Matka : Mya Cien Niedzwiedzia
CMKU/KMP 660/-10/10
Niro Pes
** Ch. stanice : Repe
** Chovatel :
** Otec :
** Matka :
CMKU/KMP 661/-11/10

Černá, bílé znaky, krátká, hrubá
IMPORT Z : PKR.V-16
Dat. nar. 10.05.2010

Erauspojan Pes Černá, bílé znaky, krátká, hrubá
IMPORT Z : FI59563/10

** Ch. stanice : Czech Anela
** Chovatel : Kučerová Alena
** Otec : AMIR od Starých dubu
** Matka : Havurinteen Tuikku
CLP/KMP 662/11
ARNY
Pes
CLP/KMP 663/11
ALVIN
Pes
CLP/KMP 664/11
AXEL
Pes
CLP/KMP 665/11
ASKYN
Pes
CLP/KMP 666/11
AGBAR
Pes
CLP/KMP 667/11
AGIR
Pes
CLP/KMP 668/11
ADIRA
Fena
CLP/KMP 669/11
AFRODITE Fena
CLP/KMP 670/11
AJLIN
Fena
CLP/KMP 671/11
ARIS
Fena
** Ch. stanice : z Modletic
** Chovatel : Mašková Zuzana
** Otec : ICK Nalle Bohemia
** Matka : AIKA Assi Kavon
CLP/KMP 672/11
ADAR
CLP/KMP 673/11
APU
CLP/KMP 674/11
AMDY
CLP/KMP 675/11
ALMA
CLP/KMP 676/11
AGILA
** Ch. stanice : Pikimusta
** Chovatel : Dopitová Jitka
** Otec : Bjornehusets Lucky
** Matka : GIMA Pikimusta
CMKU/KMP 677/11 KIM
CMKU/KMP 678/11 KARINA

Dat. nar. 21.03.2011

Černá, bílé znaky, krátká, hrubá
Černá, bílé znaky, krátká, hrubá
Černá, bílé znaky, krátká, hrubá
Černá, bílé znaky, krátká, hrubá
Černá, bílé znaky, krátká, hrubá
Černá, bílé znaky, krátká, hrubá
Černá, bílé znaky, krátká, hrubá
Černá, bílé znaky, krátká, hrubá
Černá, bílé znaky, krátká, hrubá
Černá, bílé znaky, krátká, hrubá
Dat. nar. 07.04.2011

Pes
Pes
Pes
Fena
Fena

Černá, bílé znaky, krátká, hrubá
Černá, bílé znaky, krátká, hrubá
Černá, bílé znaky, krátká, hrubá
Černá, bílé znaky, krátká, hrubá
Černá, bílé znaky, krátká, hrubá
Dat. nar. 29.05.2011

Pes Černá, bílé znaky, krátká, hrubá
Fena Černá, bílé znaky, krátká, hrubá
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679/11
680/11
681/11
682/11
683/11

KAROL
KATRIN
KATY
KELLY
KRISTINE

Fena
Fena
Fena
Fena
Fena

Černá, bílé znaky, krátká, hrubá
Černá, bílé znaky, krátká, hrubá
Černá, bílé znaky, krátká, hrubá
Černá, bílé znaky, krátká, hrubá
Černá, bílé znaky, krátká, hrubá

Celkem vypsáno 16 psu a 25 fen. Dohromady 41.
Celkem vypsáno 2 importu psu a 1 importu fen. Dohromady 3.
Celkem vypsáno 0 přeregistrací psu a 0 přeregistrací fen. Dohromady 0.

Výpis plemenné knihy plemene západosibiřská lajka
Datum tisku: 20.10.2011,
** Ch. stanice : z Březáku
** Chovatel : Šenk Lubomír
** Otec : GAS od Horusického rybníka
** Matka : ARANKA z Akátové Čermy
CMKU/ZSL 596/10 BOREK
Pes
CMKU/ZSL 597/10 BRIX
Pes
CMKU/ZSL 598/10 BRIT
Pes
CMKU/ZSL 599/10 BESSY
Fena
** Ch. stanice : z Letné
** Chovatel : Dostálová Milada
** Otec : CID Heřmánková stráň
** Matka : BORA z Letné
CMKU/ZSL 600/10 ELBRUS
CMKU/ZSL 601/10 ENZO
CMKU/ZSL 602/10 ERO
CMKU/ZSL 603/10 EIMEE

Dat. nar. 05.11.2010

béžovočernobílá, středně dlouhá
béžová, bílé znaky, středně dlouhá
béžová, bílé znaky, středně dlouhá
šedá, bílé znaky, středně dlouhá
Dat. nar. 27.11.2010

Pes
Pes
Pes
Fena

** Ch. stanice : Finsternis
** Chovatel : Finsterlová Věra
** Otec : ALAN z Vlčího doupěte
** Matka : CARMEN od Katova můstku
CMKU/ZSL 604/11 CARO CANE
CMKU/ZSL 605/11 CORBONNE
CMKU/ZSL 606/11 CORRO
CMKU/ZSL 607/11 CARMEN GIRL
CMKU/ZSL 608/11 CONNIE
** Ch. stanice : z Vlašimských hor
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šedohnědá, bílé znaky, středně dlouhá
šedohnědá, bílé znaky, středně dlouhá
šedohnědá, bílé znaky, středně dlouhá
šedohnědá, bílé znaky, středně dlouhá
Dat. nar. 16.03.2011

Pes
Pes
Pes
Fena
Fena

šedá, bílé znaky, SD
tmavě vlkošedá, bílé znaky,SD
černá, bílé znaky, SD
tmavě vlkošedá, bílé znaky, SD
tmavě vlkošedá, bílé znaky, SD
Dat. nar. 27.03.2011
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** Chovatel : Berka Zdenek
** Otec : Kara-Kitáj Irgus "Indy"
** Matka : BRITA z Letné
CMKU/ZSL 613/11 BADDY
CMKU/ZSL 614/11 BERRY
CMKU/ZSL 615/11 BOLT
CMKU/ZSL 616/11 BELLA
CMKU/ZSL 617/11 BESSY

Pes
Pes
Pes
Fena
Fena

vlkošedá, bílé znaky, středně dlouhá
vlkošedá, bílé znaky, středně dlouhá
vlkošedá, bílé znaky, středně dlouhá
vlkošedá, bílé znaky, středně dlouhá
vlkošedá, bílé znaky, středně dlouhá

** Ch. stanice : od Myťských jezírek
Dat. nar. 01.06.2011
** Chovatel : Maxová Jitka
** Otec : GAS od Horusického rybníka
** Matka : BORA od Horusického rybníka
CMKU/ZSL 618/11 BOR
Pes vlkošedá, středně dlouhá
CMKU/ZSL 619/11 BRIT
Pes černohnědá, středně dlouhá
CMKU/ZSL 620/11 BORA
Fena vlkošedá, bílé znaky, středně dlouhá
** Ch. stanice : z Letné
** Chovatel : Dostálová Milada
** Otec : CIR Heřmánková stráň
** Matka : BRIXIE z Letné
CMKU/ZSL 621/11 FAUST
CMKU/ZSL 622/11 FRAM
CMKU/ZSL 623/11 FIRST LADY
CMKU/ZSL 624/11 FORTUNA
CMKU/ZSL 625/11 FREN
CMKU/ZSL 626/11 FRENI
CMKU/ZSL 627/11 FRONY

Dat. nar. 21.08.2011

Pes
Pes
Fena
Fena
Fena
Fena
Fena

hnědošedá, středně dlouhá
hnědošedá, středně dlouhá
hnědošedá, středně dlouhá
hnědošedá, středně dlouhá
hnědošedá, středně dlouhá
hnědošedá, středně dlouhá
hnědošedá, středně dlouhá

Celkem vypsáno 16 psu a 12 fen. Dohromady 28.
Celkem vypsáno 0 importu psu a 0 importu fen. Dohromady 0.
Celkem vypsáno 0 přeregistrací psu a 0 přeregistrací fen. Dohromady 0.

Výpis plemenné knihy plemene

ruskoevropská lajka

Datum tisku: 20.10.2011
** Ch. stanice : ze Spravedlnosti
** Chovatel : Doležal René
** Otec : DYX Bohemia Delikan
CMKU/REL 89/10 AKIM
CMKU/REL 90/10 ALAN
CMKU/REL 91/10 ÁRES
CMKU/REL 92/10 ÁRON

Dat. nar. 09.01.2010
Pes
Pes
Pes
Pes
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** Matka : D-Feja
černobílá, středně dlouhá
černobílá, středně dlouhá
černobílá, středně dlouhá
černobílá, středně dlouhá
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ART
AJDA

Pes
Fena

černobílá, středně dlouhá
černobílá, středně dlouhá

** Ch. stanice : od Lesu Kolowratských
Dat. nar. 18.05.2010
** Chovatel : Brejcha Luboš
** Otec : DYX Bohemia Delikan
** Matka : ALA z Rataj
CMKU/REL 95/10 ARGO
Pes
černobílá, středně dlouhá
** Ch. stanice : Bohemia Delikan
Dat. nar. 31.01.2011
** Chovatel : Patočka Vladimír
** Otec : Rusic
** Matka : DUFFY Bohemia Delikan
CMKU/REL 97/11 EGAR
Pes
bíločerná, středně dlouhá
CMKU/REL .98/11 EGO
Pes
bíločerná, středně dlouhá
CMKU/REL .99/11 ENDY
Pes
bíločerná, středně dlouhá
CMKU/REL 100/11 EBBY
Fena
bíločerná, středně dlouhá
CMKU/REL 101/11 EDIE
Fena
bíločerná, středně dlouhá
CMKU/REL 102/11 ENGIE
Fena
bíločerná, středně dlouhá
Celkem vypsáno 9 psu a 4 fen. Dohromady 13.
Celkem vypsáno 0 importu psu a 0 importu fen. Dohromady 0.
Celkem vypsáno 0 přeregistrací psu a 0 přeregistrací fen. Dohromady 0.

Výsledky výstav
45.MVP INTERCANIS BRNO 25.-26.6.2011
----------------------------------------------------------------Karelský medvědí pes / třída mladých / psi
----------------------------------------------------------------2387
NIRO Z DOLINY SRODKOWEJ ODRY CZ nedostavil se
------------------------------------------------------------------------------------------------/ třída otevřená / psi
-----------------------------------------------------------------------------------------------2388
ASGART FROM BARE MOUNTAIN
CZ CAC,CACIB,BOB
------------------------------------------------------------------------------------------------/ třída otevřená / feny
------------------------------------------------------------------------------------------------2389
AILI FROM BARE MOUNTAIN
CZ V1,CAC,CACIB
-----------------------------------------------------------------------------------------------Západosibiřská lajka / třída otevřená / psi
------------------------------------------------------------------------------------------------2495
DYK HEŘMÁNKOVÁ STRÁŇ
CZ CAC,CACIB,BOB
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2496
HARDY OD HORUSICKÉHO RYBNÍKA CZ CAC,res.CACIB
------------------------------------------------------------------------------------------------/ mezitřída / feny
------------------------------------------------------------------------------------------------2497
DOLORES Z LETNÉ
CZ V1,CAC,CACIB
------------------------------------------------------------------------------------------------

20.Moravskoslezská národní výstava psů 17.-18.9.2011
Západosibiřská lajka / třída otevřená / psi
----------------------------------------------------------------2110 DYK HEŘMÁNKOVÁ STRÁŇ CZ
V 1,CAC,NV,CAC, ČMKU,BOB
------------------------------------------------------------------------------------------------Karelský medvědí pes / třída mladých / psi
----------------------------------------------------------------2015
ERAUSPOJAN REPE
CZ
V 1,CAJC,BOJ
/ třída otevřená / psi
------------------------------------------------------------------------------------------------2016
ASGARD FROM BARE MOUNTAIN CZ V 1,CAC,NV,CAC
ČMKU,BOB
------------------------------------------------------------------------------------------------/ třída otevřená / feny
------------------------------------------------------------------------------------------------2017
ENNY NAHE
CZ
V1

MVP MLADÁ BOLESLAV 27. a 28. 8. 2011
Karelský medvědí pes
otevřená
fena
3 358. AILI FROM BARE MOUTAIN
V1, CAC ČMKU, CACIB, CAC, BOB
3 359. IRENE PIKIMUSTA
VD2

CZ

CZ

Západosibiřská lajka
otevřená
3 354. BAKY Z LHOTECKÉ TVRZE
VD1

pes
CZ

-8. – 9. 10. 2011 na Výstavišti a.s. České Budějovice
Karelský medvědí pes, skupina FCI V.
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-------------------------------------------------------------------------------psi/
třída pracovní/Gebrauschs Kruh/Ring: 12
2187 Caesar Art Assi Kavon, CMKU/KMP/637/09, 18.06.2009
výsledky: V1, CAC, CACIB, BOB
feny/
třída dorost/Jungsten Kruh/Ring: 12
2188 Afrodite Czech Anela, CLP/KMP/669, 21.03.2011
výsledky: VN1
feny/
třída mladých/Jugend Kruh/Ring: 12
2189 Baja Čáslavská naděje, CMKU/KMP/657/10, 28.09.2010
výsledky: VD2
2190 Bora Čáslavská naděje, CMKU/KMP/655/10, 28.09.2010
výsledky: V1, CAJC, NMJ
Západosibiřská lajka, skupina FCI V.
----------------------------------------------------------------------------------psi/
třída otevřená/Ofene Kruh/Ring: 11
2287 Kubar ., CMKU/ZSL/595/-10/09, RKF 2643752, 25.10.2009
výsledky: V1, CAC, CACIB, BOB
feny/
třída otevřená/Ofene Kruh/Ring: 11
2288 Aya ., SPKP 441/10, RKF 2523436, 13.05.2009
výsledky: nedostavil se

XXI. MVP CACIB - FCI Praha
6.11. 3288

KMP

F

6.11. 3451

ZSL

F

6.11. 3452

ZSL

F

5.11.2011 - 6.11.2011

Otevř CEDRA od
.
Starých
dubů
Otevř DOLORES
.
z Letné
Otevř DOREEN z
Letné

V1 CAC
2 5 Fröde
CACIB
Svatopluk
BOB
V1 CAC
2 5 Coufalová
CACIB
Lenka
BOB
V2
2 5 Lovčinská
resCAC
Petra
resCACIB

NVP 10. – 12.9.2010 PREŠOV
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V1, CAC,
NV, BOB
VN
V1, CAC,
NV

ARTIC Canis
Ursínus-Bakkaia
CALISTO Canis
Ursínus-Bakkaia
CORA Ostravická
niva

KMP

otvorená

KMP

dorastu

KMP

šampiónov

Holubkovič
Štefan, Ing.
Krempaská
Miriam
Krempaská
Miriam

DUODANUBE 2010 21. 22.8.2010
959 Laika zapadnosibirskaia
tř. open
CARMEN OD KATOVA MŮSTKU
CMKU 508, nar. 10.12.2006
O: ALAN HEŘMÁNKOVÁ STRÁŇ
M: BEATRIX OD KATOVA MŮSTKU
br.: Pohl Jiří Ing.
own: Finsterlová Věra
Excellent 1, CAC, CACIB, BOB

Akce KCHH
Speciální výstava honičů 2011
Brno, restaurace a pension Kadlcův mlýn 10. září 2011
Západosibiřská lajka, psi - třída pracovní
V1 CAC, VSV, BOB Kubar
ČMKU/ZSL/595/-10/09
Otec: Sayan
Chovatel:Pit-K Os Vniioz
Matka: Argun'
Majitel: Heřmánek Martin

Speciální výstava psů Brno 10.09.2011 Rozhodčí : Barbara Larska, Polsko
Západosibiřská lajka - ZSL
ZSL / Třída pracovní / psi
Kubar
V1, CAC, VSV, BOB

Majitel: Heřmánek Martin

Mezinárodní BZH CACIT a CACT 16.04.2011
- 14 -

http://sweb.cz/karelajky/

Informace 62

Prosinec 2011

Zpráva ze zkoušek:
Dne 16.dubna 2011 se v honitbě Lavičky-Orlík uskutečnily Mezinárodní
BZH.
Ke zkouškám bylo přihlášeno celkem 5 psů a fen těchto plemen honičů –
2x basset hound ,2x velký vendéeský hrubosrstý basset,1x západosibiřská lajka.
Na začátku proběhl slavnostní nástup, hlavní rozhodčí pan mgr.Věroslav Herian
nastínil průběh dnešního dne a pak si vůdci vylosovali čísla pořadí.
Na stopách se všem pejskům dařilo a i v ostatní disciplíny zvládli na
dobré úrovni.V celkovém hodnocení se 3 psi umístili v první ceně a 2 ve druhé
ceně.Podrobnosti viz.,,Výsledková listina“.
Nejlepší výkon podala fena ZSL Dolly z Akátové Čermy, majitele a
vůdce ing.Frajta Luboše, který se s 244 body umístil na prvním místě a získal
tituly CACIT a CACT. Druhé místo obsadila,rovněž za velmi pěknou práci,fena
basset hounda,majitele a vůdce Marka Chudého.Získala tituly res.CACIT a
CACT za 241 bodů.Uznání si zaslouží i ostatní,protože několik vůdců
absolvovalo zkoušky poprvé,ale práce všech byla na slušné úrovni.
Počasí,které nám opravdu přálo,se vyvedlo a celý den nám sluníčko
štědře dopřávalo svých paprsků.
Každý vůdce obdržel hezké ceny od sponzorů,kterým chci na tomto
místě za jejich štědrost mnohokrát poděkovat. Dále bych chtěl poděkovat rodině
Scheinerů,na jejímž majetku jsme měli možnost zkoušky uskutečnit,za jejich
náklonnost a porozumění s námi ,,pejskaři“.
Za pořadatele,Klub chovatelů honičů děkuji všem,kteří nám zkoušky
pomohli připravit a realizovat.
Ředitel zkoušek - Pavel Burda

Místo konání:
Lavičky-Orlík
Pořadatel:
OMS Praha 2 a KCHH
Vrchní rozhodčí:
Mgr.Věroslav Herian
Počet přihlášených psů: 5
Počet předvedených psů: 5
Rozhodčí
Pavel Štangl, Nejedlý Jiří

NAJDĚTE SVÉHO PSA
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V poslední době se konečně objevují možnosti elektronického sledování nebo
dohledávání. Samozřejmě, že vše vyšlo ze zájmu o sledování osob (např. „toulavých“
seniorů s poruchami paměti).
Na schůzi v Kostelních Střímelicích seznámil s jedním takovým zařízením pro
sledování psa i předseda ing. Válek. Zařízení ukázal i předvedl.
Další podobné zařízení, které je možné kromě osob použít i ke sledování psa, byl
předváděn v pořadu Rady ptáka Loskutáka. Jde o GPS LOKÁTOR, firmy T-Mobile.
Zařízení se dá připojit na obojek a sleduje se pohyb nebo stanoviště na internetu nebo
mobilním telefonu. Cena zařízení je 1999,- a měsíční paušál je 120,-Kč. Bližší info na : Tmobile.cz – služby – lokalizační služby.
Jinak upozorňuji, že pokud si na internetu do vyhledávače zadáte „GPS lokátor“
nebo „Sledovací technika“ nabídne se Vám přímo přehršel těchto zařízení včetně
vodotěsných (a samozřejmě v různých cenových relacích – nejlevnější cca za 1200,-).
Zdenka Šafránková

Canina Canidos GAG
Na bonitaci v Kostelních Střímelicích pan rozhodčí Hořák kromě vlastního
bonitování poskytl chovatelům a majitelům i cenné rady (např. jak psa odnaučovat chodit
mimochodem, jaké cviky provádět se psem při volném hřbetu nebo jiných poruchách
v pohybu, apod.). Kromě toho upozornil i na velmi dobrý doplňkový prostředek pro
vazivové a pojivové tkáně, vhodný i pro téměř nechodící psy - může dojít i k nápravě
mírného defektního postavení končetin apod. (lze údajně použít i pro lidi).
Jde o :
Canina Canidos GAG 75tbl. a Canina Canidos GAG plus 200g
Doplňkový krmivový prostředek pro psy ke stabilizaci vazivové tkáně. GAG
představuje účinný komplex z přírodních substancí, které jsou nezbytné pro schopnost
funkce a výkonnosti, jakož i zatížitelnosti pohybového aparátu, poskytuje vysoce kvalitní
péči o pohybový aparát, obsahuje Glykosaminoglykanen. Výrobce: Canina pharma
GmbH.
Poskytuje kvalitní péči o pojivovou tkáň, klouby, kosti, šlachy, vazy, chrupavčité
substance a zuby; pro mladé, výkonné a stárnoucí psy.
Dicaliumphosphat je organická látka indukující růst kostí, která je obsažena ve
více než 50% v kostech a více než 90% v zubech. Tato látka prokazatelně podporuje
tvorbu kalusu, elastickou pevnost kosti, tvorbu pevné zubní skloviny, vytváření
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rovných končetin (nohy do X nebo O, uvolněnost kloubů), při pravidelném podávání
zabraňuje vzniku osteoporózy a podporuje zdravý růst kostí.
Základní informace :
Canina Canidos GAG - GAG poskytuje vysoce kvalitní péči o pohybový aparát, obsahuje
Glykosaminoglykanen (GAG).
Další informace :
GAG poskytuje vysoce kvalitní péči o pohybový aparát, obsahuje Glykosaminoglykanen
(GAG). Díky vysokému podílu glykol-saminoglykanů v organizmu dochází ke stabilizaci
a regeneraci struktur vazivové tkáně, jako jsou šlachy, vazy, kloubní chrupavky a
meziobratlové ploténky. GAG představuje účinný komplex z přírodních substancí, které
jsou nezbytné pro schopnost funkce a výkonnosti, jakož i zatížitelnosti pohybového
aparátu:
- Aminokyseliny a moučka z mořských řas: jako rychle uvolnitelné zdroje síry.
- Zelená mušle pyskatá, sušená zmrazováním: Pro péči o pojivovou tkáň a kloubní
chrupavky s glykosaminogly-kanem, chondroitin-4a6-sulfát, herparin a heparansulfát
jakož i omega-3-mastné kyseliny
- Vitamín E a selen: Jako faktory buněčné ochrany, které slouží především k odbourání
produktů látkové výměny, které narušují buňky.
Doporučení pro krmení zvíře/den: Do 15 kg: 1 tableta o nad 15 kg 2-4 tablety, podle váhy
zvířete. Tento doplněk ke krmivu smí být podáván, vůči zvýšenému obsahu selenu ve
vlastním Allein-krmivu, pouze v denní dávce max. 4,16 %.
Canina Canidos GAG plus 200g
Poskytuje kvalitní péči o pojivovou tkáň, klouby, kosti, šlachy, vazy, chrupavčité
substance a zuby; pro mladé, výkonné a stárnoucí psy.
Dicaliumphosphat je organická látka indukující růst kostí, která je obsažena ve více než
50% v kostech a více než 90% v zubech. Tato látka prokazatelně podporuje tvorbu
kalusu, elastickou pevnost kosti, tvorbu pevné zubní skloviny, vytváření rovných
končetin (nohy do X nebo O, uvolněnost kloubů), při pravidelném podávání zabraňuje
vzniku osteoporózy a podporuje zdravý růst kostí.
Doporučení pro krmení zvíře / den :
Mladí psi od 4. měsíce: Preventivně 2 tablety na 10 kg váhy zvířete
Při deformovaných končetinách: 4 tablety na 10 kg váhy nejméně po dobu 4
měsíců, poté podávat 2 tablety na 10 kg váhy.
Stárnoucí psi: 4 tabl. na 10 kg. váhy
Výkonní psi: 2 tabl. na 10 kg. váhy 2 týdny před a během fáze výkonu
Po zlomeninách kostí: 4 tabl. na 10 kg váhy - během rekonvalescence.
Max. dávkování se nesmí překročit.
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Dost běžně se nabízí v obchodech pro psy (i internetové, nebo lze hledat i ve
Zboží.cz) balení 75 tablet, zhruba 370 – 470 Kč nebo jako 200g tj.cca 120 tablet nad
500Kč.
Dle internetu sestavila : Šafránková

Informace od „sousedů“
Klub chovateľov severských poľovných psov
http://www.kchspp.sk/

KARELSKÝ MEDVEDÍ PES,
RUSKOEURÓPSKA LAJKA
ZÁPADOSIBÍRSKA LAJKA

Předseda
Ing. Ľubomír Pádej, Necpaly 142, 038 12 Necpaly, tel.: 0905 977 4130905 977 413
Mail – silv@stonline.sk
Poradce
Ing. Petr Lukš, Dobroč 752, 976 52 Čierny Balog, tel.: 0918 333 4150918 333 415,
Mail –petr.luks@lesy.sk
Tajemník
Miriam Krempaská, Mierová 2, 059 71 Ľubica, tel.: 052/4566147,
Mail –corabarka@gmail.com

CHOVNÍ JEDINCI
Plemeno

Pohlaví

Jméno psa SPKPDatum nar. Adresa majitele

ZSL

Pes

ALEX DOLNÁ PASEKA
359/06
3/17/03
Šebo Branislav, Zahradnícka 7, Vrátky

ZSL

Pes

HARIM PROSTREDNÝ VRCH
412/09
8/14/07
Štrba Jozef, Železničiarská 12, Zlaté Moravce

ZSL

Pes

KARA KITÁJ ITIL " SOK " 426/10
5/12/08
Schalek Vladimír, Baka

ZSL

Fena NKA BIELA BREZA
396/06
4/14/05
Krempaská Miriam, Mierová 2/891, Ľubica

ZSL

Fena ALANKA TRÁVNIČKOVÁ BRIA 400/06
3/31/03
Kačur Alojz, Topolec 50

ZSL

Fena CARA SIBÍRSKY JAS
394/09
12/17/04
Yakhyayev Tagir, Nad Kuriou 7, Bratislava

ZSL

Fena BONA Z MARAČKOVA
354/04
12/17/04
Vasiľ Jaroslav, Hažín 30, Michalovce
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ZSL

Fena DADA SIBÍRSKY JAS
401/09
8/23/06
Lipiška Peter, Lipník 158, Chrenovec

ZSL

Fena BETY Z PODMAKOVSKEJ HôRKY 386/06 5/16/04
Štrba Jozef, Železničiarská 12, Zlaté Moravce

REL Pes

SOBOĽ

KMP

Pes

KMP

Pes

CODY OSTRAVICKÁ NIVA
288/06
9/20/04
Biroščák Ján, Brutovce 23, Levoča

KMP

Pes

SAMBO BJORNEHUSETS
285/05
2/27/03
Ing. Pádej Ľubomír, Necpaly 142

KMP

Fena AJA MEDVEDÍ PAZÚR

KMP

Fena CIRA MIŠOVÁ DOLINA
275/06
5/4/02
Bízik Roman, Turčianske Kľačany 267

KMP

Fena CORA OSTRAVICKÁ NIVA
289/06
9/20/04
Krempaská Miriam, Mierová 2/891, Kubica

102/0 8/14/03
MVDr. Jando Ľudovít, Sobiahov 552
ARTIC CANIS URSINUS - BAKKAIA
291/09 7/10/07
Holubkovič Štefan, Jilemnického 12, Svit

260/02
3/20/00
Billík Peter, Jelšovce 368

Klubová výstava Poprad 16.10.2010
Klubová výstava sa konala 16. 10. 2010 v Poprade, PZ Dubina. Na organizáciu sa
podujala slečna Miriam Krempaská. Týmto chcem vyzdvihnúť príkladnú prácu a veľmi
peknú spoluprácu klubu pri organizácii a priebehu výstavy. Na výstave boli udeľované
tituly:
klubový víťaz
BOB
Najkrajší pes výstavy
Pri hodnotení výstavy výbor klubu konštatoval výborný výsledok,
disciplinovanosť našich členov a ich miláčikov. Najkrajší Pes výstavy dostal aj vecnú
cenu.
Víťazom sa stal Irgus SOK Kara-Kitai. majiteľ Vladimír Schalek, najkrajším
mladým psom výstavy sa stala CALISTO Canis Ursinus Bakkaia, majiteľ Miriam
Krempaská.
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Celkové výsledky výstavy :
Plemeno psa
meno
ARTIC Canis Ursinus
KMP
Bakkaia
AMIK Medvedia laba XXL
ARSTEN from Bare moutain
CALISTO Canis Ursinus
Bakkaia
CALIBRA Canis Ursinus
Bakkaia
CARMEN Canis Ursinus
Bakkaia
ALRITA from Bare moutain
AMBRA from Bare moutain
CILKA Assi kavon
REL
ZSL

ARES ZE
SPRAVEDLNOSTI
ISKO Prostredný Vrch
Irgus SOK Kara-Kitaj
HASAN Prostredný Vrch
ASTRA Račiansky jas
HANY Prostredný Vrch
HESI Prostredný Vrch
AYA
AJDA Gojnica
BELA Biela Breza

SPKP majitel
291
233

pohlavi tr.
výsledok
e
Holubkovič
pes
otv. V1.Kl. víťaz

320

Billik
Jandikova
Krempaská

pes
pes
suka

otv.
otv.
ml.

V2
VD
V1

319

Marek

suka

ml.

V2

321

Šimonov

suka

ml.

VD

315

Kráľ
Hudec
Ostrica

suka
suka
suka

91

Soľus

pes

422
426

Zlocha
Šálek

pes
pes

445
414
415
441
432
437

Dolníková
Súň
Žumar
Ratica
Yakhiayaev
Kaprál
Jedinak

pes
suka
suka
suka
suka
suka
suka

otv.
V2
otv.
VD
otv. V1 Kl. víťaz
BOB
ml. V1 Kl. víťaz
BOB
otv.
VD
otv. V1.KI.víťaz
BOB
otv.
V2
mi.
V
otv.
V1
otv.
V3
otv.
V2
otv.
V4
otv.
VD

VÝSTAVNÝ KALENDÁR 2012

TRENČÍN

MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV - CACIB

BRATISLAVA MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV - CACIB
BRATISLAVA MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV - CACIB
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NITRA

MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV - CACIB

02.06.2012

NITRA

MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV - CACIB

03.06.2012

KOŠICE

MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV - CACIB

21.-22.07.2012

BRATISLAVA MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV - CACIB

18.08.2012

BRATISLAVA MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV - CACIB

19.08.2012

NITRA

MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV - CACIB

17.11.2012

NITRA

MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV - CACIB

18.11.2012

Chovatelská stanice v Bělorusku : http://laiki.volkovysk.org/

Sdělení výboru klubu
Výbor Klubu obdržel ke zveřejněná ještě dva příspěvky. Jeden článek je reakce
paní Kučerové na článek pí Homolkové v minulém čísle. Druhý článek je reakce Mgr.
Dostálové na články paní Pettíkové též z minulého IZ.
Výbor Klubu v duchu své dohody o neuveřejňování článků osobního charakteru
v IZ a též vzhledem ke skutečnosti, že pí Kučerová není již členem klubu rozhodl, že
v tištěné podobě se články neuveřejní. Důvodem je též - kromě výše uvedeného- i
velikosti článků (zejména pí Kučerové), čímž by tištěný IZ značně nabyl na počtu stránek
a tím by se jeho rozeslání i značně prodražilo na poštovném.
Oba články budou zveřejněny pouze v internetové verzi IZ jako přidané na konec.
Děkujeme za pochopení.

3.Radíkovské karelajky
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Jak ten čas strašně letí !!!
Dáváme vám všem, naše milá psí rodinko, tímto na vědomí:
Ve dnech 4.5.2012 – 8.5.2012 se bude konat další psí soustředění., proto vás všechny
zveme na 3. Radíkovské karelajky.
Areál nám opět poskytne Radíkov v kempu Pod věží. Většina už víte, že to jsou typické
táborové 4 – lůžkové chatky velmi jednoduše vybavené. Sociální zázemí je společné, čistě
udržované a v pořádku. Navíc jsem letos domluvila pro lidičky s malými dětmi i ubytování
na budově. Cena by se moc lišit neměla, tuším že 30,-Kč na osobu a noc.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 zase jen pro sebe. V případě špatného počasí máme
přislíbenou možnost cvičit v kryté jízdárně.
Stravování je celodenní v místní restauraci. Je počítáno i s dietami. Pokud budou další
zájemci o nějakou dietu, dejte nám včas vědět. O těch „stálých“ už víme.
Program: soustředění bude zaměřen převážně na výcvik ovladatelnosti a poslušnosti
psa. Zájemci mohou na konci soustředění složit zkoušky poslušnosti ZOP nebo ZPU1.
Mimo jiné nás čeká opět agility, smečková výchova, socializace, noční hrátky a příprava
na výstavu - postoj, ukázání zubů, běh v kruhu a předvádění včetně měření. Tentokrát
navíc nachystáme „lesní pochod“ s cílovou prémií. Dalším aktivitám se meze nekladou.
V případě vhodného počasí nás nemine i něco z vodního výcviku.
Doporučená výbava psa: očkovací průkaz, hladký stahovací obojek, vodítko,
stopovací šňůra, náhubek, hračky, pamlsky na odměny při výcviku, kotvící kolík na
vodítko, dvě misky – na granule i na vodu. Misky s granulemi však nenechávejte před
chatkou plné nebo nedojedené, předejdete psím šarvátkám o žrádlo nebo vodu. Pokud
máte, vemte s sebou i přepravku či výstavní klec. V té si váš pejsek – pokud je zvyklý –
nejlépe odpočine.
Cena soustředění včetně ubytování s plnou penzí, místních poplatků atd. činí:
Dospělý + 1 pes:…………….......… 2200,-Kč
Dospělý bez psa……………………1900,-Kč
Dítě do 15 let…………………… 1500,-Kč
1 pes navíc………………………… 400,-Kč

bez jídla 1 500,bez jídla 900,-

Doplatek za ubytování na budově…… cca 30,-Kč na osobu a noc
Nevratná záloha 1000,-Kč na osobu.
Příjezd je počítán ve středu 4.5.2012 do 18.hodin. Samozřejmě myslíme i na to, že
někteří z větších dálek přijedou i později a večeře na ně počká do 21.hod. Po této hodině
bude již kuchyň uzavřena.
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Vyplněnou přihlášku s ústřižkem složenky (záloha podle počtu osob) zasílejte na níže
uvedené adresy do 10.4.2012.
Doplatek bude vybrán na místě při příjezdu.
Těšíme se na naše setkání – vaše Milada a Jitka a jejich psí holky.
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
tel.:585226137
mob. 777858587
e-mail: dostalova.milada@quick.cz

Přihláška na 3. Radíkovské karelajky 2012
Jméno adresa účastníka.....................................................................................................
.........................................................................................................................................
Tel., mail………………………………………................................................................
Počet dospělých osob………………………………………………...….............…….....
Počet dětí……………………………………………………………...................………..
Plemeno ……………………………………………………................…………………..
Počet psů……………………………………………………............…………......……...
Mám / nemám předběžný zájem o složení zkoušky ZOP.
Mám / nemám předběžný zájem o složení zkoušky ZPU1.

…………………………………….
datum
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Do nového roku Vám přejeme všechno
nejlepší, konkrétně pak:
12 měsíců bez nemocí,
53 týdnů optimismu,
365 dnů v roce štěstí,
celých 8760 hodin splněných přání,
úžasných 525 600 minut pohodičky
a dlouhých 31 536 000
vteřin lásky!
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PŘIDANÉ ČLÁNKY PRO INTERNETOVOU PODOBU IZ:
(bez úprav)
Připomínka ke článku paní Homolkové z minulého zpravodaje.
Dovolte mi prosím reagovat na článek paní Homolkové, která v minulém zpravodaji
komentovala chov kareláků. Ve článku je shrnuto to, na co já už poukazuji nějaký ten rok
zpátky jak ve zpravodajích, tak i v osobních dopisech paní Homolkové. Poukazovala jsem
na přestavěné zádě u fen a hlavně na špatné zadní nohy, kdy je kareláci vyhazují ven do
strany a většina jich chodí mimochodem, což je jim často vytýkáno na výstavách.
Poukazovala jsem samozřejmě na tyto problémy u druhých neboť u svých kareláků tyto
problémy nemám a chtěla jsem pomoci s tím, aby se něco udělalo proto, aby ani ostatní
chovatelé tyto problémy neměli.
Není pravdou, že dostáváme tituly neprávem, nebo dokonce kvůli tomu, že jsou drahé
výstavní poplatky a tak rozhodčí dávají tituly i psům, kteří si to nezaslouží. Je chov, kde
tituly rozhodčí nezadává a hodnotí známkou velmi dobrá a dobrá. Kdyby to tak bylo, tak
proč je tak málo psů s titulem interšampion o grandšampionech ani nemluvím jsou v
republice čtyři z toho u Kučerů jsou tři grandšampioni. Já jediná můžu zodpovědně napsat,
že si nevyhledávám rozhodčí podle jejich neschopnosti, ale předstoupila jsem i před
rozhodčí v Něměcku, kde mě posuzoval odborník na severská plemena, kdy tam dokonce
posuzoval klubovou výstavu severských plemen. Musím podotknout, že kdo to zná ví, že
něměčtí rozhodčí jsou jedni z nejpřísnějších. V Německu se nesmí žádným způsobem
ovlivňovat předvedení psa a na importovanou fenu z Finska napsal posudek, že je zcela
velmi typická vynikající fena, Vy však v klubu si nevážíte dovezeného materiálu ze země
původu. Tato fena Vám nestála ani za to, aby jste se zmínili, že byla vítězkou klubové
výstavy v r.2009, když jste vydali zpravodaj k výročí klubu, bylo za obtíž zmínit i její
jméno v odstavci, kde se zmiňujete o importech a ve finále se záhadně ztratilo CD s
fotkami z této klubovky neboť někdo asi neunesl, že vítězem a BOB byl pes Kučerů a fena
Kučerů. To Vám přijde fér??? Tohle kdyby věděli Finové, jak se chováme k dovezenému
materiálu, tak nám už neprodají ani křížence.
Paní Homolková si ztěžuje na činnost poradců chovu. Chtěla bych znovu připomenout,
že jsem byla jediná, kdo na tento problém poukazoval, ať se zachrání pozůstatky chovu ať
se nekryje bezmyšlenkovitě jedním psem a to ne ze závisti, jak mě někteří obviňují, ale pro
rozšíření chovatelské základny. Nabízela jsem Vám pomoc udělala bych pro kareláka
všechno, ale zůčastnění ví, jak jste se ke mě chovali na výborové schůzi až to manžel
nevydržel a řekl Vám co řekl a Vy jste mě vlastně donutili odejít. Dneska po čtyřiceti
letech kareláka v Čechách začínáme úplně od začátku úplně naslepo nemáme čím krýt.
Poradci kareláka nám neposkytují žádné informace o chovném materiálu, nevíme
zbarvení, výšku co který pes předával a nelze tak odhadnout co můžeme od odchovu
očekávat. Takže jestli teď máme špatná štěňata, tak čí je to vina??? Váše, co vedete klub a
paní Homolková máme všichni Vaše předky v rodokmenech, tak proč jste se nebrala dříve
za lepší odchov karelského psa, když je dnes tak odsuzujete a všichni mají tituly
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neprávem. Každý chovatel má svého kostlivce ve skříni, krátké nohy, modré oko,
epilepsie, dyplasie atd. I průměrný chovatel ví, že na štěňatech se Vám podepisuje druhá i
třetí generace a co pak my víme o těchto generacích, když nikde nenajdeme žádné
informace? Do roku 2000 jste měli odhadem přibližně 13 importů, co jste nám zanechali
do budoucího chovu? Kdyby pan Frede z Náchodska nepřivezl dvě feny z Finska, tak by
jste měli v chovu pouze krev z chovu Pikimusta. Tady bych se chtěla ještě zmínit o ceně
štěňat, která tak pohoršuje paní Homolkovou. Cena jezevčíků se pohybuje od sedmi do
deseti tisíc, cena labradora je okolo čtrnácti tisíc. Úmyslně zmiňuji rasy, kde je mnoho
odchovaných jedinců. Ve Finsku je cena stěněte 1000 až 1500 Euro, když my jsme
dováželi fenu bylo Euro 30kč, tak si to můžete spočítat, a cena u nás kareláka 12.000Kč se
Vám zdá neúměrná? Já bych řekla, že je hodně nízká oproti tomu jak málo je odchovaných
jedinců.
Dovolte mi prosím ještě připomínku k bonitaci.
Myslíte si, že bonitací vylepšíte chov, když ji vedete jak ji vedete, kde si falešně
namlouváte kvalitní standard a povahy? Uveřejněte, který expert zase posuzoval bonitaci v
Radílkově? O posudcích kareláků si myslím své, pak mě upoutal posudek na
ruskoevropskou lajku. Těmto lajkám sice nerozumím, ale standard této lajky uvádí OCAS
SRPOVITÝ NEBO STOČENÝ DO KROUŽKU NESEN NAD ! HŘBETEM NEBO
ZÁDI. V odborné literatůře se popisuje, že rozdíl mezi karelákem a ruskoevropskou lajkou
je, že lajka má srpovitý ocas, nemusí se dotýkat špičkou při chůzi ho nosí vzpřímeně. Tuto
lajku jsem viděla a odpovídá tedy standardu a já si myslím, že jste tuto lajku zase
poškodili, neboť jste jí napsali OCAS ZA 2 NEDOTÝKÁ SE HŘBETU. Měli by jste se
nad bonitací vážně zamyslet , podle mého názoru je lépe žádná bonitace než mnoho
chovného materiálu poškodit nebo na druhé straně vady úmyslně přehlížet , takže ve finále
je nejlepší nechat posuzování na kvalitních rohodčích a netahat z lidí peníze za diletanství.
To samé je s tím, když bude posuzovat klubovou výstavu paní Dopitová. Paní Dopitová už
z morálního hlediska a ze střetu zájmů by jste se měla vzdát tohoto posuzování. Dneska
skoro všechny kluby ustupují od posuzování členem klubu zvou si dokonce rozhodčí z
cizích států právě, aby předešly střetu zájmů a Vy s tím začínáte. Veřtě mi, že to bude dělat
jenom zlou krev bohužel to uškodí zase jenom tomu chovu. Chci Vás ubezpečit, ze to
nepíši pro svůj zájem, já se Vaší klubovky zůčasťovat nebudu takže rozhodnutí je
samozřejmě Vaší věcí jak povedete chov. Přála bych chovatelům tohoto klubu, aby se jim
dařilo a byli spokojeni. Paní Homolková budiž Vám útěchou, že všichni psi, kteří dostali
titul Grandšampion nejsou kareláci Vašeho klubu tudíž se nemusíte pohoršovat nad jejich
kvalitou, odešli jsme do klubu jiného, neboť nechceme morálně podporovat podivný chod
klubu a nechceme se dožít toho, aby se po dalších třeba dvaceti letech říkalo, že jsme se
podíleli na degradaci karelského medvědího psa.
Kučerová Alena chov.st. Czech ANELA
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Jedním vrzem…..
„Jedním vrzem“ chci reagovat na příspěvky v minulém čísle p. Pettíkové a
Homolkové a jejich hodnocení bonitace v Radíkově. Nemohla jsem se vyjádřit dřív, nebyl
mi dán prostor a nebyla jsem informována.
Pozastavovaly se nad stavbou kostry, velikosti a vzhledu pejsků z mého chovu.
Jakpak by mohly tyto psí holky běhat na lovu? Že by lovec musel schvácené psy vláčet
zpět na saních sám, aby vůbec dorazily domů atd. Jenom mi nějak unikají souvislosti.
Když se jednou za dva roky rozhodnu mít psí miminka, konzultuji krycího psa s poradcem
p. Škardou. Sama si psa nevybírám, protože jen vzhled je málo informací. Chci vědět o
chudozubosti, o povaze, o rodičích. Poradce chovu doporučí více psů a já se koukám, kde
bych co o nich zjistila. Pak se rozhodnu a jedeme k ženichovi. No a samozřejmě čekám, co
se vyklube. Když pouštím štěňátka do světa, je mi to líto. Jsou krásní, stejně velcí, výborně
socializovaní, hraví, naočkovaní, odčervení a zdraví. A pak zase čekám, jak se vyvinou
Od této chvíle už je to na nových majitelích, jak bude pejsek prospívat. Kde bydlí, co žere,
kolik má pohybu, jak často je se svým pánem, nebo jestli je celý den v kotci a pak se jde
na hodinku vyběhnout na zahradu. A proto pořádáme s Jitkou Radíkov, abychom svá
mimina viděly po nějakém čase. Kdo z jiných chovatelů se stará o svoje mimina i po třech
a více letech? Někteří sice na naše srazy nejezdí, není to podmínka, ale tel. jsme
v kontaktu léta. Proč to vše píšu? Protože právě zmiňovaná moje mimina mají maximální
péči. A pohybu tolik, že by jiní – i lovecky vedení psi – mohli závidět. Denně 15 km běhu,
milující rodinu, bydlení v domě a dobrou stravu. Takže o neschopnosti vydržet v terénu
nemůže být ani řeči. Snad jen by to chtělo zátěžové granule a vydatnější stravu, pak by
třeba – možná – byl vzhled jiný. A pokud pes bydlí v bytě, tak je samozřejmě i jinak
osrstěný. Nemá takovou podsadu, protože mu jí není třeba. I proto může vypadat méně
mohutný. A ještě ke psímu ženichovi a nevěstě: všichni víme, že naše lidská miminka se
podobají tu na dědu, tu na strýce z otcovy strany. Takže si laskavě uvědomte, vy déle
sloužící chovatelé, že my, ti služebně mladší, sklízíme dnes to, co vy jste před mnoha lety
zaseli. Děti nejsou jen dva rodiče a dost. Jsou to celé generace předků. Takže je-li dnes
nějaký pejsek drobnější, má-li vypouklejší oko, nekamenujte současné chovatele, koukejte
se o 20 – 30 let zpět. Tam někde se udělala chyba, kterou dnes tak ostře kritizujete. Jsou
to vaše výsledky!!
A výstavy, to je další kámen úrazu. Pokud někdo poukazuje na to, že je někdo
sběratel pohárů, CAC, CACIB atd. a tak jsou jen dvě možnosti. Buď těch pár vystavujících
lidí se svými hafíky bude dále jezdit a tyto zástupce plemene ukazovat i přes to, že tam
budou jen dva nebo jen jeden jedinec z plemene, nebo se nechá odradit a nebude jezdit
vůbec. Co je lepší? Výstavy jsou dnes velice náročné nejen na peníze, ale i na čas. Takže
jim, prosím, neberte radost z toho, že můžou a hlavně chtějí svého psa ukázat. Kdyby nás
jezdilo více, tyto nesmysly by nikdo nevypustil z úst. Držím palce všem, co mají chuť,
nervy, čas a peníze jezdit na výstavy. Nevadí, že je nás málo, my se odradit nedáme!
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A když už jsem v ráži, tak poslední dovětek – co mi vlastně klub za aktivity
přináší, když nechci chovat psí mimina? Jednou za rok Střímelice, zpravodaj právě jen pro
chovatele a dost. Je to hodně nebo málo……………?!
Více psát nebudu, nemám dalších slov.
Mgr. Milada Dostálová
www.lajkazs.eu

- 28 -

http://sweb.cz/karelajky/

