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Zápis z členské schůze Klubu karelských medvědích
psů a lajek ze dne 2.9.2012 v Kostelních Střímelicích
1. Schůzi zahájil předseda Ing. Tomáš Válek. Přivítal všechny přítomné a zkonstatoval,
že na schůzi je přítomno 17 členů.
2. Členská schůze schválila program svého jednání (přednesl př. Rambousek):
–
–
–
–
–
–

organizace klubových výstav
řešení stížnosti Klubu honičů na nerovné podmínky uchovňování
koncepce chovu (přednese Ing. Válek)
informace o možnosti použití chlazeného a mrazeného semene
diskuse
závěr
pro: 17
proti: 0
zdrželo se: 0
SCHVÁLENO

3. P. Rambousek informoval o ukončení konání výstav v Lysé nad Labem a
nutnosti uspořádat
klubovou výstavu jinde. Pro rok 2013 zajistil konání při
výstavě na zámku Kačina, (Adresa pořadatele:Výstava psů, výstavní výbor, U Jelena
487, 284 80 Kutná Hora, Oblastní výstava psů) s tím, že
systém bude stejný jako
v Lysé, tj. přihlášky přijme pořadatel výstavy, rovněž zajistí kruh i
personál,
klub
dodá pouze ceny a poháry. Do budoucna je možno uvažovat o přádání
klubové
výstavy v režii samotného klubu, s tím, že by v jednom dni probíhala výstava i
bonitace – tato možnost bude probrána při jednání o bonitacích vzhledem ke
Klubu honičů.
pro: 17

proti: 0

zdrželo se: 0

SCHVÁLENO

4. Klub honičů si po zavedení bonitace stěžoval na nastalé nerovné podmínky chovu.
Návrhy řešení – upustit od bonitací
- provádět bonitace dále a to v rámci klubových výstav pořádaných
klubem
- zachovat současný stav
- přejmenovat bonitaci na chovný posudek
Po diskusi bylo rozhodnuto hlasovat o zachování bonitace
pro: 17

proti: 0

zdrželo se: 0

SCHVÁLENO

zdrželo se: 0

SCHVÁLENO

zapracování bonitace do zápisního řádu
pro: 17

proti: 0

pořádání klubové výstavy v roce 2014 ve vlastní režii
pro: 10

proti: 7

zdrželo se: 0

SCHVÁLENO

Pomoc při zajišťování výstavy nabídl př. Souček, zavázal se zajistit areál a zázemí,
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zjistí volné termíny v druhé polovině května a na začátku června. Podrobně si úkoly
rozdělí představenstvo s p. Součkem na příští výborové schůzi.
5. Ing. Válek předložil členské schůzi plán koncepce chovu KMP a lajek. Tato
koncepce bude zveřejněna na webových stránkách klubu. O její platnosti se bude
hlasovat na členské schůzi.
6. Na webu klubu budou zveřejněny kompetence jednotlivých členů výboru.
7. P. Rambousek přednesl informace o možnostech použití chlazeného a mrazeného
semene. Informace budou rovněž (formou článku p. Rambouska) zveřejněny na
stránkách klubu.
8. P. Válek podal návrh na zpoplatnění vystavení krycího listu, poplatek by činil 400,Kč, členové klubu by měli nárok na slevu 200,- Kč, při žádosti o krycí list by
poradce rovnou obdržel potvrzení o zaplacení poplatku za vystavení a také kopii PP
s výstavami a zkouškami. Platnost opatření od 1.1.2013
pro: 13

proti: 1

zdrželo se: 3

SCHVÁLENO

9. V diskusi byl probrán málo aktivní přístup majitelů k doplňování informací o
chovných zvířatech. Majitelé jsou vyzýváni ke zveřejňování a aktualizaci informací
o svých psech a fenách, materiály je nejlépe dodat rovnou v elektronické podobě.
Dále v diskusi padlo upozornění, že zákonem o myslivosti je zakázáno používat na
nahánění zvěře psy vyšší než 55cm v kohoutku. V praxi obvykle bývá tolerováno
použití psů zařazených do skupiny honičů bez ohledu na velikost.
Padl dotaz, jestli se klub hodlá zabývat informacemi o údajném výskytu
Aaujezskyho choroby u černé zvěře a případně zajistit ochranu psů před nákazou.
Bohužel klub nemá žádnou možnost ovlivnit, jestli bude v ČR k dispozici vakcína
proti této chorobě.
10.Na závěr schůze Ing. Válek poděkoval všem přítomným za účast a přátelské a
konstruktivní jednání.
Zapsala a za správnost odpovídá Irena Kroupová

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012
VÍTEJTE v novém roce 2013
Rok 2012 byl skutečně v mnohém výjimečný. Rozvádět chování ve společnost
je zbytečné, i když to některým členům klubu zajisté zkomplikovalo život. Přes všechny
potíže a útrapy, které jsme zažili, jsem rád, že mohu všem členům poděkovat za
dosažené výsledky a práci.
ČMKU od nového roku uvádí v život nový zápisní řád. Řada věcí, o kterých
se budˇ jen mluvilo nebo se složitě řešily, je zde konečně ošetřeno, a má i nějaké
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mantinely. Změny týkající se klubu, našich plemen a chovů budou průběžně
umísťovány na web.
O zeštíhlování akcí a aktivit Klubu se zatím neuvažuje, spíše naopak.
Na členské schůzi ve Střímelicích jsem okrajově hovořil též o používání
chlazeného a mraženého spermatu psů (na odborném článku pracuji a po odborné
konzultaci bude též na webu). Pokud by mezi členy klubu byl zájem o osobní
přednášku je možno přizvat do Střímelic na členskou schůzi paní MVDr Přenosilovou
(předběžně souhlasí).
Nerad bych Vám citoval nějaký novoroční projev- snad postačí skromné a
přesto srdečné přání:
V novém roce hodně zdraví, spokojenosti a životního elánu!
S úctou Jaroslav Rambousek

Členské příspěvky na rok 2013
Upozorňujeme,
ŽE ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2013 (STEJNĚ
JAKO VŽDY) MAJÍ BÝT ZAPLACENY DO 31. 3. 2013.

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

Číslo účtu: 43 – 7566990287/0100 – KB
Upozorňujeme, že přehled členů včetně zaplacených členských příspěvků za r.2012 je
zveřejněn na webových stránkách Klubu, rubrika Klub, členská základna.
Zdenka Šafránková, hospodářka klubu
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VÝSLEDKY BONITACE Kostelní Střímelice
2012
Datum bonitace: 2.9.2012

Posuzovatel: Karel Hořák

Karelský medvědí pes
Pes
NIRO Z DOLINY ŠRODKOWEJ ODRY
Nar: 21.5.2010
CMKU/KMP/660/-10/10
Otec: KAN TRACE YARPEN
Matka: MYA Cien Niedźwiedzia
Chovatel: Marzena a P. Mikita, 55-300 Šroda Ślaska, Malczycka 22
Majitel: Daniela Strýčková, Radvanice 50, 751 21 Prosenice
Celkové hodnocení: Nevyběhaný pes s nedostatečně upevněným pohybem
(nutno běhat). Použít na feny s tmavým okem a pevně stočeným ocasem.
Fena
BETY OD STARÝCH DUBŮ
Nar: 12.5.2005 CMKU/KMP/541/05
Otec: ARGON Arfus
Matka: Lampion KIVA
Chovatel: Lenka Krejcarová, 549 72 Otovice 94
Majitel: Ivo Valášek, Kalvárie 1380, 54 01 Vrchlabí
Celkové hodnocení: NEDOSTAVILA SE
CILA ASSI KAVON
Nar.
člp: ČMKU/KMP/640/09
Otec:Bjornehusets Sambo
Matka: Assi od Starých dubů....…...…….
Chovatel: František Novák, 9. května 840, 534 01 Holice.
Majitel: Imrich Mrázik, Rasošky 123, 552 21...
Celkové hodnocení: Fena na nižší noze, asymetrické zbarvení hlavy. Partnera
vyšší výšky.
Rusko-evropská lajka
Pes
ENDY BOHEMIA DELIKAN
Nar. 31.1.2011
CMKU/REL/99/11
Otec: RUSIC
Matka: DUFFY Bohemia Delikan
Chovatel: Vladimír Patočka, Jižní 217, 373 33 Nové Hrady
Majitel: Ladislav Jíra, Sudoměř 17, 294 25 Katusice
Celkové hodnocení: Velmi „chutný“ pes, světlé oko, krýt feny s tmavým okem
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EDIE BOHEMIA DELIKAN
Nar. 31.1.2011
CMKU/REL/101/11
Otec: RUSIC
Matka: DUFFY Bohemia Delikan
Chovatel: Vladimír Patočka, Jižní 217, 373 33 Nové Hrady
Majitel: Antonín Pipka, Keblov 73, 257 65 Čechtice
Celkové hodnocení: Světlejší oko, měkčí hřbet, nádherná hlava
EGAR BOHEMIA DELIKAN
Nar. 31.1.2011
CMKU/REL/97/11
Otec: RUSIC
Matka: DUFFY Bohemia Delikan
Chovatel: Vladimír Patočka, Jižní 217, 373 33 Nové Hrady
Majitel: Vladimír Patočka, Jižní 217, 373 33 Nové Hrady
Celkové hodnocení: Doporučovat na sebevědomé feny.

Fena
DAYA z Rataj
Nar. 10.12.2009 ZReg/REL/85/09
Otec: SOBOL
Matka: BRIA z Rataj
Chovatel: Jaroslav Strolený, Zborovy 80, 340 34 Plánice
Majitel: Ivana Strolená, Čeminy 72, 330 33 Město Touškov
Celkové hodnocení: Měkčí záda – nutný partner s rovnými zády nebo malinko
klesající zádí. Dále partner musí mít plochou lebku (snížit dědění výrazného
stopu).
ENGIE BOHEMIA DELIKAN
Nar. 31.1.2011
CMKU/REL/102/11
Otec: RUSIC
Matka: DUFFY Bohemia Delikan
Chovatel: Vladimír Patočka, Jižní 217, 373 33 Nové Hrady
Majitel: Josef Leopold, Sv. Čecha 136, 687 24 Uherský Ostrov
Celkové hodnocení: Partnera s tmavým okem a vysoko nasazenýma ušima.

Západosibiřská lajka
Pes
BRIX Z BŘEZÁKU
Nar: 5.11.2010 CMKU/ZSL/597/10
Otec: GAS od Horusického rybníkaMatka: ARANKA z Akátové čermy
Chovatel: Lubomír Šenk, Humenec 3, 256 01 Benešov
Majitel: Tomáš Válek, Chlum 65, Volary
Celkové hodnocení: Bez zásadních připomínek, lépe předvádět.
Zapsala: Z. Šafránková
-7-

http://sweb.cz/karelajky/

Informace 65

Prosinec 2012

NOVÉ STANDARDY LAJEK v češtině
Upozorňujeme chovatele a majitele lajek, že FCI přijala ke dni 2.3.2011 pro
všechna plemena lajek zcela nové standardy.
Nové standardy jsou konečně k dispozici v češtině na webových stránkách
ČMKU (Standardy, skupina V.). Jsou umístěny i na stránkách našeho klubu – viz část
„Plemena, standardy ...“ (též v češtině).
Za výbor klubu: Zdenka Šafránková

Výsledky výstav
MVP MLADÁ BOLESLAV 25. a 26. 8. 2012
Karelský medvědí pes
tř. šampiónů
pes
3 116. Ch. INDY PIKIMUSTA
PL
V1, CAC ČMKU, CACIB, CAC, BOB
Binek-Kasperkowiak Martyna, Os. Kon. 3 Maja 9/26, 63-200, Jarocin, PL
Karelský medvědí pes
tř. otevřená
fena
3 117. AFRODITE CZECH ANELA
CZ
V1, CAC ČMKU, CACIB,CAC
Kučerová Veronika, č.p. 45, 391 72, Sudoměřice u Bechyně, CZ
3 118. LUMI JÄTTÖSARVEN
PL
nepřít. Binek-Kasperkowiak Martyna, Os. Kon. 3 Maja 9/26, 63-200, Jarocin, PL
Ruskoevropská lajka
tř. otevřená
pes
3 102. ENDY BOHEMIA DELIKAN
V1, CAC ČMKU, CACIB, CAC, BOB
Jíra Ladislav, Sudoměř 17, 294 25, Katusice, CZ

CZ

Ruskoevropská lajka
tř. mezitřída
fena
3 103. ENGIE BOHEMIA DELIKAN
CZ
V1, CAC ČMKU, CACIB,CAC
Leopold Josef, Sv.Čecha 136, 687 24, Uh.Ostroh, CZ
Západosibiřská lajka
tř. otevřená
pes
3 104. ARGO OD ŠARGOUNSKÉHO MLÝNA
V1, CAC ČMKU, CACIB, CAC, BOB
Koderová Veronika, Raisova 384, 407 47, Varnsdorf, CZ

CZ

Západosibiřská lajka
tř. mladých
fena
3 105. FIRST LADY Z LETNÉ
CZ
V1, BOJ, CAJC
Koderová Veronika, Raisova 384, 407 47, Varnsdorf, CZ,
-8-
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MVP České Budějovice - 13. 10. – 14. 10. 2012
Karelský medvědí pes, skupina FCI V.
------------------------------------------------------------------------------------------------feny/
mezitřída/
Kruh: 10
2110 Afrodite Czech Anela,
CLP/KMP/669,
21.3.2011
výsledky: V1, CAC, CACIB, BOB
Ruskoevropská lajka, skupina FCI V.
------------------------------------------------------------------------------------------------feny/
třída otevřená/
Kruh/: 10
2162 Ebby Bohemia Delikan,
CMKU/REL/100/11,
31.1.2011
výsledky: V2
2712 Edie Bohemia Delikan,
CMKU/REL/101/11,
výsledky: V1, CAC, CACIB, BOB

31.1.2011

Západosibiřská lajka, skupina FCI V.
-----------------------------------------------------------------------------------------------psi/
třída otevřená/
Kruh/: 10
2199 Baddy z Vlašimských hor, CMKU/ZSL/613/11,
27.3.2011
výsledky: V1, CAC, CACIB, BOB

Mezinárodní výstava psů Praha 3. a 4. 11.2012
KMP
Kat.čís. Kruh Třída

Jméno

Chov. stanice Majitel

1763

46 otevřená

AFRODITE Czech Anela

Kučerová
Veronika

6602

17 otevřená

AFRODITE Czech Anela

Kučerová
Veronika

ZSL
Kat.čís Kruh Třída
1904

30

Jméno

Výsledek
Výborný 1,
CAC,
CACIB,
BOB
Výborný 1,
CAC,
CACIB,
BOB

Výsledek
Velmi
Krtička František
dobrý 1

Chov. staniceMajitel

otevřená DOLCE VITA
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NÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ KLATOVY 30.6.2012 - 1.7.2012
KMP
Číslo

Kruh

Třída

1765

S11

1766

S11 mezitřída

třída
mladých

REL
1805 S11 Tř. otevřená

Jméno
ALMA

Chov.
stanice
z Modletic

AFRODITE Czech Anela

Majitel
Švojgrová
Tereza
Kučerová
Veronika

EBBY Bohemia Delikan

Brejcha Luboš

Výsledek
D
VD1

absence

Česká národní výstava, Mladá Boleslav 14. a 15.7. 2012
Karelský medvědí pes
tř. mladých
pes
1 289. ADAR Z MODLETIC
CZ
V1, BOJ, CAJC Klejšmíd Václav, č.p. 27, 544 55, Dubenec, CZ,
Ruskoevropská lajka
tř. otevřená
pes
1 292. ENDY BOHEMIA DELIKAN
V1, CAC ČMKU, NV, CAC, BOB
............. Jíra Ladislav, Sudoměř 17, 294 25, Katusice, CZ

CZ

Západosibiřská lajka
tř. mladých
fena
1 293. FIRST LADY Z LETNÉ
CZ
V1, BOJ, CAJC, BOB
Pixa Petr + Koderová Veronika, Raisova 384, 407 47, Varnsdorf, CZ
1 294. FRENI Z LETNÉ
CZ
V2 Šimek Petr, Kynická 2196, 190 16, Praha 9, CZ,

Přečetli jsme za Vás
26.7. 2012 Jaké je riziko Aujeszkyho choroby v ČR
O této nákaze lze uvést, že je nebezpečná pro více druhů zvířat, přičemž prase je
považováno za přirozeného hostitele, od kterého je nákaza přenosná na skot, ovce, kozy,
psy, kočky, králíky i na volně žijící živočichy, u kterých vyvolává nesnesitelné svědění
a následný úhyn. Nákaza se na člověka nepřenáší. U prasat se onemocnění projevuje
především příznaky postižení centrální nervové soustavy, dýchacího traktu a působí
potraty. Obecně platí pravidlo, že čím jsou prasata při infekci mladší, tím výrazněji u
nich onemocnění probíhá. U dospělé černé zvěře proto může onemocnění probíhat
- 10 -
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nenápadně, bez výrazných klinických příznaků.
Od ukončení ozdravovacího programu od Aujeszkyho choroby v roce 1987 se
v naší republice v chovech domácích prasat tato nákaza nevyskytuje a proto je
vakcinace zakázána. Při vstupu ČR do EU bylo rozhodnutím Komise č. 320/2004 ze dne
31. 3. 2004 celé území republiky prohlášeno za úředně prosté Aujeszkyho choroby
prasat.
Podmínkou statutu země prosté je zákaz vakcinace v chovech domácích prasat.
Pokud by tedy byla v ČR registrovaná vakcína proti Aujeszkyho chorobě pro jiné druhy
zvířat než pro prasata, nebránilo by nic jejímu použití. Tato vakcína by mohla vyřešit
riziko nákazy u loveckých psů. V současné době však není v ČR žádná taková vakcína
registrována.
Výskyt Aujeszkyho choroby v populaci černé zvěře
V roce 2011 bylo rozhodnuto uskutečnit v populaci divokých prasat monitoring
na základě sérologického vyšetření a bylo zjištěno, že pozitivních ulovených kusů je
kolem 30 %.
Je tedy na místě upozornit držitele loveckých psů, aby dbali na to, aby psi
nepřicházeli do přímého kontaktu s ulovenými prasaty, a také se syrovým masem a
vnitřnostmi. Virus Aujeszkyho choroby je likvidován při vaření. Proto v žádném
případě nekrmit psy syrovým, tj. tepelně neošetřeným, masem ani vnitřnostmi!
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS:
www.svscr.cz

17.12. 2012 Se psy pozor v lese na kontakty s divokými prasaty
Státní veterinární správa již několikrát upozorňovala myslivce, aby počítali
s rizikem, že se jejich pes může od černé zvěře nakazit Aujezskyho chorobou.
A právě tento týden diagnostikoval Státní veterinární ústav Olomouc případ
Aujezskyho choroby u psa ze Severní Moravy. Jednalo se o sedmiletého amerického
stafordšírského teriéra, který počátkem prosince na naháňce divokých prasat přišel do
styku s divočáky. Po provedené pitvě zvířete byl virus následně potvrzen molekulárně
genetickými metodami.
Aujeszkyho choroba je celosvětově rozšířené virové onemocnění prasat, ale i
dalších zvířat. V Evropě i přes výraznou snahu dosud nedošlo v celé řadě států
k eliminaci této nákazy. V ČR byl ozdravovací program na Aujeszkyho chorobu
ukončen v roce 1987 a od roku 2004 má ČR statut země prosté Auzjeszkyho choroby u
domácích prasat. Prase divoké je však i v ČR dále hostitelem a zároveň rezervoár viru.
Tato virová infekce postihuje nervový aparát a respirační trakt, má vysokou mortalitu,
zejména u selat. Aujeszkyho chorobou se mohou od prasat nakazit i další druhy zvířat, u
kterých onemocnění končí vždy úhynem, léčba není možná. U psů onemocnění imituje
infekci vzteklinou. Vakcinace v současné době neexistuje. Člověk není k infekci
vnímavý.
V červenci 2011 vydala Státní veterinární správa pokyn k zahájení sledování
Aujeszkyho choroby u prasete divokého v ČR. Do pololetí letošního roku bylo
sérologicky na průkaz protilátek vyšetřeno zhruba 4,5 tisíce vzorků divočáků a z toho
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bylo 34 % pozitivních. Referenční laboratoří pro Aujezskyho chorobu je pro Českou
republiku Státní veterinární ústav Olomouc.
V současné době představují pozitivní divočáci riziko především pro lovecké
psy, kteří při lovu přicházejí s černou zvěří do přímého kontaktu. Velmi ostražití musejí
být také zemědělci chovající prasata, aby nedošlo k zavlečení nákazy do chovu
domácích prasat. Státní veterinární správa i soukromí veterinární lékaři nákazovou
situaci sledují a jsou v kontaktu s myslivci, kynology a zemědělci, které o rizicích
informují.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS:
www.svscr.cz.

Velmi dobré jsou informace o této chorobě na: //www.klubhonicu.com v rubrice
Zajímavosti

OBLASTNÍ VÝSTAVA PSŮ
všech plemen zapisovaných v plemenných knihách ČMKU
spojenou s klubovou výstavou
Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha
Klubu chovatelů polských ovčáků nížinných se sídlem v Praze
Klubu karelských medvědích psů a lajek Praha
Speciální výstavou Klubu Českých horských psů
Speciální výstavou Klubu chovatelů švýcarských honičů

Program:

sobota dne 18. května 2013
zámecký park na Kačině u Kutné Hory
7.00 – 9.00 přejímka psů
8.30 porada rozhodčích
9.30 – 10.00 zahájení výstavy
10.00 - 15.00 posuzování v kruzích

Přihlášku zasílejte na adresu:

Uzávěrka přihlášek:

Výstavní výbor ČMKJ
U Jelena 487
Kutná Hora – 284 01
tel.: 327512543

1. termín : 31. března 2013
2. termín : 20. dubna 2013

Výstavní poplatky
za prvního psa (včetně katalogu,parkovného )
za dalšího psa
- 12 -

1. uzávěrka
(31.3.2013)
600,-Kč
400,-Kč

2. uzávěrka
(20.4.2013)
700,-Kč
500,-Kč
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štěňata, dorost a veteráni (nesmí být jako první pes)
150,-Kč
soutěže
100,-Kč
Ve výstavním poplatku je započteno vstupné pro jednu osobu.

200,-Kč
100,-Kč

Poplatek uhraďte přiloženou složenkou, č. .441723319/0800, k.symbol 0379
(poštovní poukázka A-V). V případě úhrady jiným způsobem uveďte jako variabilní
symbol číslo zápisu vystavovaného psa.
Kopii dokladu o zaplacení je nutno přilepit na přihlášku. Poplatek se vrací jen v
případě, že přihláška byla odmítnuta. Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin není
důvodem k vrácení výstavního poplatku. Přihlášky, na kterých nebude přilepen doklad
o zaplacení, nebudou přijaty.
Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního
razítka na obálce se zaslanou přihláškou. Přijetí psa na výstavu bude písemně potvrzeno
vstupním listem deset dnů před výstavou.
Propozice a přihláška na : http://www.oms-kh.cz/kynologie.htm a na webových
stránkách Klubu KMP a lajek nebo na vyžádání u p. Rambouska nebo pí Šafránkové.

Akce KCHH v r. 2013


Klubové a speciální výstavy
Knížecí rybník u Tábora

druh
KV s CAC, KV
KV s CAC, bez KV

datum
01.06.2013
02.06.2013

Navržený rozhodčí
Jose Homem de Mello (P)
MVDr.Šimek, V.Dvořáková
Více na : http://www.klubhonicu.com

Radíkov 2013
Už se nemůžete dočkat ? Je to na cestě…..
Dáváme vám všem, naše milá psí rodinko, tímto na vědomí:
Ve dnech 8.5.2013 – 12.5.2013 se bude konat další psí soustředění., proto vás
všechny zveme na soustředění Radíkov 2013.
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 40,-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.
Novinka – pro zájemce můžu domluvit prohlídku historické Olomouce s
průvodcem Bylo by to asi v pátek dopoledne, kdy míváme ten 3. den volnější,
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Domluvím podle zájmu, cena se rozdělí mezi účastníky, není v ceně. Pejska byste
nechali v areálu Radíkova a postarají se organizátoři.
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 zaměřeno 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.. 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, vezměte s sebou i přepravku či výstavní klec. V té si váš pejsek – pokud je zvyklý
– nejlépe odpočine.
Cena soustředění vč. ubytování s plnou penzí, místních poplatků atd. činí:
Dospělý + 1 pes:………………2250,-Kč
bez jídla 1 550,Dospělý bez psa……………....1950,-Kč
Dítě do 15 let………………… 1550,-Kč
bez jídla 950,1 pes navíc………………… 500,-Kč
Doplatek za ubytování na budově……….cca 40,-Kč na osobu a noc
Nevratná záloha 1000,-Kč na osobu.
Příjezd je počítán ve středu 8.5.2013 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.
Vyplněnou přihlášku s ústřižkem složenky (záloha podle počtu osob) zasílejte
na níže uvedené adresy do 31.3..2013.
Doplatek bude vybrán na místě při příjezdu.
Prohlídku historické Olomouce ……uveďte počet lidiček, pokud ano
Těšíme se na naše setkání – vaše Milada, 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
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Přihláška na soustředění Radíkov 2013
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.
Za vzniklé škody na majetku či zdraví způsobené mým psem plně odpovídám.

…………………………….
datum

…………………………………
podpis
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