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Oznámení
Se  zármutkem  oznamujeme  členům  Klubu  karelských  medvědích  psů  a  lajek,  že  nás

4.2.2016  opustila  ve  věku  84  let  zakládající  členka  klubu,  dlouholetá  funkcionářka  a

chovatelka karelských medvědích psů, paní Zlata Homolková.

Byla  to  velice  činorodá  dáma,  do  dění  v klubu se  aktivně zapojovala  až  do posledních

měsíců.

Po  té,  co  se  ze  zdravotních  důvodů  vzdala  funkce  ve  výboru  klubu,  byla  doživotně

jmenována čestnou předsedkyní.  Budeme si ji pamatovat jako člověka s vlastními názory a

vizí, který nikdy nelitoval času ani námahy a koneckonců ani finančních obětí pro „své“

plemeno – ještě před několika lety se pokusila (i když bohužel bezúspěšně) oživit genofond

českých kareláků dovozem zmrazeného semene z Finska.

Poslední rozloučení s paní Zlatou Homolkovou proběhlo 11.2.2016 v Benešově, zúčastnili

se ho i zástupci Klubu KMP a lajek a odevzdali za klub květinový dar. 

Čest její památce.

I. Kroupová
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Zápis ze schůze  výboru Klubu karelských

medvědích psů lajek 13.2.2016

přítomni: J. Leopold, J. Rambousek, P. Škarda, V. Patočka, I. Hennerová, I. Kroupová,

    M. Dostálová, V. Koderová, M. Kadlecová

omluveni: J. Dopitová, L. Hanáček

nepřítomni: Z. Šafránková

1) Schůzi výboru klubu zahájil  předseda klubu J. Leopold vyzváním členů výboru k

minutě  ticha  za  zesnulou  čestnou  předsedkyni  klubu  Zlatu  Homolkovou,  která

zemřela dne 4.2.2016.

2) Předseda  klubu  J.  Leopold  vznesl  dotaz  k  členům výboru,  zda  chtějí  setrvat  ve

výboru. Všichni členové výboru se vyjádřili, že chtějí setrvat ve svých funkcích.

3) Navržení M. Kadlecové do revizní komise (za J. Leopolda, který byl na předchozí

výborové schůzi zvolen předsedou klubu)

pro: 8 proti: 0 zdrželo se: 0

4) Příspěvky k zveřejnění ve zpravodaji mohou členové zasílat redaktorce klubového

zpravodaje M. Kadlecové (michaela.kaskova@email.cz) do 10. března, 10.srpna, 10.

prosince  daného  roku.  Příspěvky  obdržené  po  tomto  datu  budou  zveřejněny  v

následujícím čísle.  Do 10 dnů od uzávěrky bude zpravodaj  zaslán v elektronické

podobě I. Hennerové, která bude zpravodaj tisknout a rozesílat členům, kteří si o něj

požádali (ostatní obdrží pouze první stranu s obsahem zpravodaje). Pokud by členové

chtěli  nově  dostávat  zpravodaj  v  tištěné  podobě,  nahlásí  tuto  skutečnost  I.

Hennerové.

5) Předseda klubu informoval o výpisech z plemenné knihy – nové vrhy, přeregistrovaní

jedinci (budou zveřejněny ve zpravodaji).

Nový zápisní řád  - neplánované vrhy (krytí)
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- nechtěné krytí mimo plemeno – bez sankcí

- nechtěné krytí v rámci plemene – bez sankcí

- nechtěné krytí jedinců s PP, ale neuchovněných – výjimka  (individuální bonitace)

6) Revize pokladny klubu bude probíhat 2x ročně, a to na výborových schůzích v lednu

a v září (v případě nejasností kdykoliv u I. Hennerové). V pokladně bude v hotovosti

max. 1000Kč, zbytek bude na účtu. Do poznámky u převodu platby by měli členové

uvádět JMÉNO ČLENA a ÚČEL PLATBY (např. krycí list). 

7) Návrh  zrušení  členských  průkazů  (nebudou  zasílany  roční  známky)  –  zbytečné

náklady

pro: 9 proti: 0 zdrželo se: 0

Členové klubu mají oproti nečlenům slevu na poplatky (vystavení krycího listu, bonitace, a

pod)

8) Aktuální adresa webových stránek klubu http://karelajky.eu 

9) Byl založen nový účet klubu – podpisová práva mají I. Hennerová (nová hospodářka

klubu) a J. Leopold (předseda klubu) 

10)Návrh nascanování brožury  o lajkách od p.  Šebkové a  vložení na  stránky klubu.

Předseda klubu zajistí souhlas autorky se  zveřejněním na webových stránkách (bez

možnosti stahování, pouze náhled). 

11)P.  Šafránková  (hospodářka  klubu)  byla  vyzvána  písemně  k  předložení  podkladů

týkajících se účetnictví klubu, ale podklady ani po opakované výzvě nepředložila a

na dnešní výborovou se schůzi se nedostavila, ani se neomluvila.

Návrh vyloučení p. Šafránkové z výboru klubu a ukončení její činnosti hospodářky klubu. 

pro: 9 proti:0 zdrželo se: 0

Nová hospodářka klubu bude I. Hennerová. P. Šafránková bude kontaktována, vyzvána k

předání všech materiálů týkajících se klubu a vyzvána k předání peněz z pokladny klubu a

účtu klubu.

12)Rozdělení kompetencí předsedy a jednatele.  J. Rambousek (jednatel  klubu)  bude

zastupovat klub při jednání mimo klub (ČMKU a pod). J. Leopold (předseda klubu)

bude jednat vrámci klubu.
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13)Bonitace  se  bude  konat  3.9.2016  v  Kostelních  Střímelicích.  Posuzovat  bude  p.

Hořák.

14)V roce  2017  je  v  plánu  uspořádat  speciální  výstavu  klubu  (návrh  –  při  krajské

výstavě v Náměšti na Hané).

15)ČMKU bude pro rok 2017 rušit krajské a oblastní výstavy, na které bude v r. 2016

přihlášeno méně než 150  psů.

16)Členové  výboru  byli  vyzváni  k  podpisu  Dohody  o  hmotné  odpovědnosti  mezi

klubem a členy výboru (nevztahuje se na sponzorské dary) – odmítly podepsat M.

Dostálová a I. Kroupová,

Omluveným J. Dopitové a L. Hánáčkovi budou dohody předány.

17) Příspěvky (případně fotky), které chtějí členové vložit na web, mohou členové klubu

zasílat M. Kadlecové (michaela.kaskova@email.cz)

18)Do krycího listu  se bude zapisovat,  pokud bude inbreeding (příbuzenské křížení)

jedinců vyšší než 10%. (Majitelé budou upozorněni na možný problém s odbytem

štěňat na Slovensku).

19)Je  potřeba  uvést  název  klubu  a  stanovy  klubu  do  souladu  s  novým  občanským

zákoníkem – podklady zajistí p. Rambousek.

Zapsala M.Kadlecová
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Členská schůze

Členská schůze Klubu karelských medvědích psů a

lajek se koná 21.5.2016 v 11hod na zámku Kačina

(u Kutné Hory)  

Pozvánka na členskou schůzi (včetně programu) bude zaslána všem

členům poštou a bude vyvěšena na webu klubu.

Vážení členové karelajek,

na 21. 5. 2016 máme svolánu mimořádnou členskou schůzi,  v běžném roku bývá

spojena s bonitací v termínu na přelomu měsíců srpna a září, ale letos tuto schůzi

musíme z důvodu časové tísně  svolat  na  nejbližší  klubovou akci  a  to  je  klubová

výstava na Kačině u Kutné Hory. Díky novele občanského zákoníku musíme, tak

jako všechny ostatní kluby, spolky...být zapsáni u rejstříkového soudu a tento zápis je

spojen se spoustou úkonů, které jsme povinni splnit tak, abychom mohli být zapsáni a

tudíž abychom jako klub - spolek mohli pokračovat. Na základě tohoto vás, všechny

členy, žádám, abyste si  na uvedený termín udělali  čas a dostavili  se,  protože pro

odsouhlasení  nových stanov a dalších úkonů, které budeme na mimořádné schůzi

klubu provádět, je potřeba nadpoloviční většina všech řádných členů. Pokud by se

tato  nadpoloviční  většina  v  tomto termínu  nedostavila  nastanou další  problémy a

pokud by došlo na nejhorší, klub by mohl být zrušen, což samozřejmě nechceme.

Děkuji všem, kteří neberou tento stav na lehkou váhu a přijdou uplatnit své právo. 

Josef Leopold (předseda klubu) 
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Připomínáme

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Připomínáme,  že  členské  příspěvky na  rok 2016 mají  být  zaplaceny do

31.3.2016. 

Č. účtu 0272432990/0300 (členský příspěvek je 350Kč).

Klubová výstava 2016

Klubová výstava se koná 21.5.2016 na zámku Kačina (u Kutné Hory)

první uzavírka přihlášek: 1.4.2016

druhá uzavírka přihlášek: 22.4.2016

(přihlášku a propozice si můžete stáhnout na  www.karelajky.eu)

I Váš článek může být ve zpravodaji!

Vaše  postřehy  a  informace  o  Vašich  úspěších  v  chovu  KMP  a  lajek  (na  poli

výstavním, loveckém, sportovním i jiném), o které by jste se rádi podělili s ostatními

členy,  můžete  zasílat  k  zveřejnění  v  IZ  přímo  na  mou  mailovou  adresu

michaela.kaskova@email.cz

Michaela Kadlecová 

        (redaktorka Informačního zpravodaje)
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BONITACE 2016

3.9.2016 v Kostelních Střímelicích

Přihláškou na bonitaci je zaslání kopie průkazu původu psa/feny poradci chovu.

Kopii PP doručte nejpozději do 3.8.2016 poradci chovu pro dané plemeno.

Poradce chovu pro KMP Poradce chovu pro REL

Jitka Dopitová Patočka Vladimír

Šeříková 16 Jižní 389

798 01 Prostějov 9 373 33 Nové Hrady 

jitka_dopitova@volny.cz patockavladimir@seznam.cz  

Tel.: 602 127 104  Tel.: 724 524 630

Poradce chovu pro VSL Poradce chovu pro ZSL

Hanáček Ladislav Veronika Koderová

Buková 142 Svatopluka Čecha 136

798 48  Protivanov 687 24 Uherský Ostroh

lada.hanacek@seznam.cz anikavevos@seznam.cz 

Tel.: 605 247 634 Tel.: 77 66 22 420 (ve všední den po 15hod)

Poplatek za bonitaci je 400Kč a platí se na místě (pro členy klubu je POSKYTNUTA sleva 

– poplatek za bonitaci pro členy klubu je 200Kč)

Posuzovatel: Karel Hořák
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Karelajky a lov

Setkání RELek

Ve dnech 29. a 30.12. 2015 jsme se na pozvání Ing. Michala Horníka zúčastnili jako náhončí

na dvoudenní naháňce MS Stříbrná Radkovice. Jak je vidět na fotce, účast byla hojná, i

když  rezervy  jsou  vždy,  a

když  to  představení

zúčastněných  vezmeme

zprava,  tak  jako  první  je

vidět  Bob  Řehák  s  fenou

Berry  ze  Staré  Moravy  a

psem  Fargo  Bohemia

Delikan,  dále  Ing.  Dalibor

Pavézka  a  fena  Feba  z

Hadího  vrchu,  Veronika

Koderová s fenou Šerry, Ing. René Doležal a pes Fin Bohemia Delikan, Ing. Bob Doležal a

pes Art ze Spravedlnosti, Ing. Pavel Krejčí s fenou Fatima z Hadího vrchu, Fanouš Toman

se  psem  Alanem  ze

Spravedlnosti,  Josef

Leopold a pes Donas nuo

Laiciu a fena Irma a jako

poslední  Ing.  Erik

Mišovič  s  fenou  Flér

Bohemia  Delikan.  Do

této  honitby  jezdíme  již

více  let,  ale  tato  akce

byla,  co  do  počtu

nadšenců pro plemeno REL a počtu psů, rekordní a to je samozřejmě výzva pro další léta

neboť jsem přesvědčen, že spolupráce bude pokračovat z důvodu oboustranné spokojenosti.
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Akce byla jako vždy byla výborně zorganizována, rodina Horníkova se o nás starala jako o

vlastní, a jak je vidět na druhé fotce zazvěřenost revíru je vysoká, takže psi se do zvěře

dostali a ukázali své přednosti,  a kdyby kluci z Rakouska lépe stříleli, byl by výřad ještě

početnější.

Nakonec bych rád všem relkařům poděkoval za to, že si udělali čas, ti, co se z nějakého

důvodu nemohli zúčastnit, mohou jenom litovat. Děkujeme organizátorům akce za vše, co

pro nás udělali, a těším se na další rok s relkami v MS Stříbrná.  

Josef Leopold

Lajky na Honičských zkouškách pořádaných OMS Kladno

Ve dnech  20.  -  21.2.  2016  OMS Kladno  pořádal  v  honitbě  Řisuty  Honičské  zkoušky,

kterých se  zúčastnili  čtyři  členi  našeho klubu se  svými  čtyřnohými  pomocníky v  lovu.

Jmenovitě Veronika Koderová vedoucí fenu ruskoevropské lajky Šerri, Jiří Mraček a jeho

pes  ZSL  Ašar  pod  Kralovcem,

Radek  Slabík  a  matka  Ašara

Connie  Firnsternis  a  nakonec

Josef  Leopold  s  fenou  REL

Irmou.  Skupina  byla  doplněna

ještě  psem borderteriéra  a  fenou

slovenského  kopova.  Po

úspěšném  ukončení  zkoušek

odjížděl  pes  Ašar,  feny  Šerri  a

Irma s I. cenou a fena Connie po

drobném zaváhání vůdce s III. cenou, sice vysokým počtem bodů, ale nízkou známkou z

disciplíny  Klid  na  stanovišti.  K  úplné  naší  spokojenosti  chybělo  jen  to,  aby  se  těchto

zkoušek zúčastnilo  více  lajek či  karelských medvědích psů,  což předpokládám,  že  se  v
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následujícím roce  stane  a  pokud  bude  zájem členů  trvalý,  mohou  se  tyto  zkoušky  stát

nepsanými zkouškami klubovými, neboť zkoušky byly v dobře zazvěřeném revíru, výborně

zorganizované, výborná strava, ubytování a v neposlední řadě jsme byli pozváni v sobotu

večer na myslivecký ples s  bohatou tombolou,  který byl pořádán místním mysliveckým

spolkem, takže nebyla jen práce a stres, ale i zábava, za což všem zúčastněným děkujeme.  

Lovecké kynologii Zdar 

Zpráva ze Státní veterinární správy
V České republice byl po více než roce potvrzen případ nebezpečné nákazy Aujeszkyho

choroby u psa. Vyšetření provedené ve Státním veterinárním ústavu v Olomouci potvrdilo

výskyt viru u uhynulého labradorského retrívra. V tuzemských chovech domácích prasat se

nebezpečná nákaza nevyskytuje a ČR si díky tomu udržuje status „země prosté“ této nákazy.

U divokých prasat je však onemocnění poměrně rozšířené. Státní veterinární správa (SVS)

proto znovu upozorňuje myslivce, aby se snažili zabránit svým psům v přímém kontaktu s

divočáky a rozhodně je nekrmili jejich syrovým masem či vnitřnostmi. Pro člověka není

nemoc nebezpečná.

V roce 2014 byly potvrzeny dva případy výskytu Aujeszkyho choroby u psů, loni nebyl

hlášen žádný podobný případ. 

Mgr. Petr Pejchal

Tiskový mluvčí SVS

(zdroj  http://eagri.cz/public/web/svs/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2016_Aujeszkyho-

choroba-u-psa-2016.html )
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Výpisy z plemenné knihy ČMKU za rok 2015

Zpráva  hlavního  poradce  chovu  k  výpisům  z  plemenné  knihy  ČMKU.

Ti,  co  dlouhodobě  sledují  počet  odchovaných  jedinců  v  Klubu  KMPL,  si  nemohli

nevšimnout toho,  že rok 2015 nebyl rokem, který bychom chtěli  zopakovat.  Karelských

medvědích psů se nenarodil, a ani nebyl importován, žádný jedinec. U západosibiřských

lajek byl odchován jeden jediný vrh se třemi jedinci a tři jedinci byli importováni což proti

jiným letům není to, co bychom si přáli. Krycích listů bylo vydáno 7 a to není málo, ale

bohužel  tři  další  feny  byly  nakryty,  ale  nezabřezly.  O  důvodu  proč  můžeme  jenom

spekulovat. U ruskoevropských lajek byly odchovány tři vrhy s 18 ti štěňaty a jedna fenka

byla importována ze země původu a to je počet, na který z let minulých nejsme zvyklí,

samozřejmě v pozitivním slova smyslu. Další pozitivum v roce 2015 je ta skutečnost, že

máme zapsánu první východosibiřskou lajku fenku, ta nám bude předvedena na klubové

výstavě na Kačině. Majitelka této VSL se rozhodla, že v letošním roce ještě importuje psa

nepříbuzné krve a snad se v následujících letech dočkáme prvních odchovů tohoto plemene. 

Hanáček  (hlavní poradce chovu)
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Informace z Klubu chovatelů honičů
(  www.klubhonicu.com  )

TERMÍNY ZKOUŠEK A VÝCVIKOVÝCH DNŮ KCHH PRO 
ROK 2016
16.04.2016 - VD - Lavičky (Orlík), okr. Příbram
17.04.2016 - BZH (CACT) - Lavičky (Orlík), okr. Příbram
10.09.2016 - VD - Lavičky (Orlík), okr. Příbram
11.09.2016 - ZVVZ (CACT) - Lavičky (Orlík), okr. Příbram
17.09.2016 - BZH (CACT) - spol. s Bloodhoundklubem - Zbečno, okr. Rakovník
15.10.2016 - BZH (CACT) - spol. s OMS Strakonice - Chelčice, okr. Strakonice
22.10.2016 - BZH (CACT) Memoriál Dr. Urbana - Petrovice, okr. Klatovy

!!! NOVĚ POŘÁDÁME !!!
13.-15.01.2017 - 1. ročník SPECIÁLNÍ HONIČSKÁ SOUTĚŽ 
Lavičky, okr. Příbram (bez lovecké upotřebitelnosti)
(tituly : CACIT, CACT, Diviačiar, Vítěz speciální honičské soutěže 2016/17)

VÝSTAVY KCHH
TERMÍNY KLUBOVÝCH VÝSTAV KCHH PRO ROK 2016 - CLUB SHOWS IN 2016

Klubová výstava (s tituly Klubový vítěz a Klubový Vítěz mladých) - sobota 4.června 2016
Klubová výstava (bez titulů KV a KVM) - neděle 5.června 2016
Rozhodčí: Birte a Kresten Scheel, Dánsko (CHS Scheel's)
Místo konání: Zárybničná Lhota u Tábora
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Výsledky výstav

IX. Hanácká výstava psů 9.-10.1.2016

Karelský medvědí pes

Západosibiřská lajka

MVP DUO-CACIB Brno 6.2.2016

Karelský medvědí pes

Ruskoevropská lajka

Západosibiřská lajka
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MVP DUO-CACIB Brno 7.2.2016

Karelský medvědí pes

Ruskoevropská lajka

Západosibiřská lajka

Noví šampioni

7.2.2016 byl udělen fenám REL Engie Bohemia Delikan, Irma a Šerri 

 (majitel Josef Leopold) titul Český šampion

7.2.2016 byl udělen feně ZSL  Fanccora Finsternis 

(majitel p. Müller) titul Český junior šampion

Gratulujeme majitelům i psům!
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Letní setkání členů klubu KMP a lajek

3.9.2016 a případně 4.9.2016 v Kostelních Střímelicích 

Zájemci, hlaste se na   tel. 721219771   (p. Škarda)   do 3.8.2016

Předběžná cena cca 200Kč/1osoba/1den a bude se platit až na místě.
Pokud bude zájem, je  pan Škarda ochoten připravit  na druhý den výcvik jednotlivých
disciplín na zkoušky BZH, ZH.
Strava a pití bude zajištěna přímo na lovecké chatě po oba dva dny (pouze jídlo, nikoliv
krmení pro psy).

Setkání je plánováno jako jednodenní (stejně jako vloni).
Dvoudenní by bylo pouze v případě, že bude zájem o nedělní program. Pokud má někdo
zájem o nedělní program je třeba tuto skutečnost nahlásit předem, aby bylo možné nedělní
program  organizačně  zajistit.  Ubytování  je  pak  možné  objednat  po  dohodě  s  hlavním
organizátorem p. Škardou. 

PROGRAM
První den (sobota 3.9.2016)

1) Příjezd dle dohody s p. Škardou a přejímka psů
2) Členská schůze – cca od 10hod
3) Oběd
4) BONITACE 
5) Večeře, společenské posezení (podle zájmu)

Ubytování (přespání) je nutné konzultovat s p. Škardou.

Druhý den (neděle 4.9.2016)   pouze v případě zájmu
1) Zkoušení jednotlivých disciplín zkoušek honičů
2) Oběd
3) Ukončení setkání

Členové si budou moci se svými psy vyzkoušet v honitbě veškeré disciplíny, které se zkouší
na  barvářských  zkouškách  honičů  a  honičských  zkouškách,  včetně  ostrosti  na  živého
divočáka. V neděli se bude v tomto programu pokračovat.

Příjezdové trasy od- Ondřejova –a-Kostelce n. Č.lesy –budou na webu. 
GPS—souřadnice—49°|55’15,119“N-----14°48’28,832“E
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Z V A D L O     N A 
Radíkov 2016

 Dáváme vám všem, naše milá psí rodinko, tímto na vědomí:

Ve dnech   4.5. – 8.5..2016   se bude konat další psí setkání., proto vás všechny zveme na setkání
Radíkov 2016.   

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.

Lovecký výcvik – p. Barák:

Tady podávám informace z loňského plánu.  Pokud by byly ze strany p.  Baráka nějaké změny,
budete informováni na místě. Také bude nutné, aby se zájemci o barvářský výcvik nahlásili hned ve
středu.  Není možné, aby během dne psovodi přecházeli z jedné cvičební skupiny do druhé dle toho,
v kolik hodin se probudí. Děkujeme za pochopení. Níže uvádím jeho loňské vyjádření:

„Nejlepší bude, když výcvik bude probíhat na Barvářské zkoušky. Tyto zkoušky jsou další 
odrazovou metou ke splnění lesních zk, barvářských zk. honičských zk.atd. Výcviku bych se 
zúčastnil po dobu tří dnů. Tyto dny bychom si upřesnili, až bude znám datum začátku kempu a kolik
lidí se přihlásí na výcvik.
 
Výcvik. Tyto disciplíny musí pes řádně dokončit, aby obstál:
1)Vodění (volně-na řemeni)
2)odložení (volně- na řemeni)
3)Práce před pobarvenou stopou( šoulačka, následování na řemeni-volně)
4)Barva 
Každý den, bych připravoval barvu, vezmu sebou morče a škáru, aby psy měli větší chuť, našli se i 
jedinci, kteří nejevili o pamlsek na konci stopní dráhy zájem.  Každou disciplínu bychom cvičili dle 
reakce psa. (dále může procvičovat a utvrzovat v disciplíně majitel psa sám) Dále je potřeba, aby 
každý měl lovecké vodítko na normální vodění psa tj, vodítko přes hlavu, nemusí být kožené + 
stopovací vodítko.“

Máte-li zájem o tento typ výcviku, uveďte to, prosím, v závěru přihlášky. Počet míst je omezený a 
výcvik je náročný na přípravu a proto je přednostně určen pro zájemce, kteří se budou účastnit 
všech výcvikových lekcí.
Lovecký výcvik není možné v průběhu setkání kombinovat s jinými typy výcviku.
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Dále máme v plánu zkusit si vyhledávání schovaných lidí  a soutěž pro ty, co se psem necvičí – 
převážně muži – a jen se nudí. Máte se na co těšit!

Fotografování psů 
Pokud budete chtít fotečky, domluvíte se přímo na místě a vemte si s sebou flešku.

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. Jak je většině  z vás známo, nehárající  feny mají
neomezený pohyb po areálu,  hárající  feny jsou na pohybu omezeny a psí  kluci  se  střídají  dle
předem domluvených hodin.  

Denní program výcviku:
Obvykle probíhá ve 3 až 4 fázích - dopoledne po snídani, odpoledne cca od 15,00 a po večeři, kdy 
jsou na řadě spíše zábavné hrátky s pejsky. Ranní ptáčata mohou vyrazit ještě před snídaní na 
nácvik sportovní stopy - hromadný odchod z tábora cca 6,45, s sebou dlouhé vodítko, hodně voňavé
a zajímavé pamlsky (maso, uzenina), staré ponožky.
Čas a místo jednotlivých výcviků budou upřesněny při snídani s ohledem na počasí a stupeň únavy 
psích účastníků.
Máte-li zájem o složení zkoušek ZOP nebo ZPU1, nezapomeňte s sebou vzít Vašemu pejskovi PP, 
ať je mu případnou složenou zkoušku kam zapsat. 
V případě loveckého výcviku a přípravy na ZOP a ZPU1 počítejte s vyšší intenzitou výcviku, který 
bude pro pejska fyzicky i duševně vyčerpávající a je třeba počítat s dostatečným prostorem pro jeho
odpočinek. Ideální je mu v období mezi výcviky dopřát klid v kenelce nebo chatce.

Doporučená výbava psa: očkovací průkaz,  hladký stahovací obojek, vodítko, stopovací šňůra, 
náhubek, hračky, pamlsky na odměny při výcviku (hodně, rozhodně více, než si myslíte, raději více 
druhů - piškoty, sýr, maso; granule nejsou pamlsek), 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 za celé soustředění včetně 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. 
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Příjezd je  počítán  ve středu  4.5.2016  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..2016. 
Doplatek bude vybrán na místě při příjezdu.

Stopa na barvu  ………uveďte počet zájemců z řad vašich psů

                                           Těšíme se na naše setkání  – vaše Milada a její psí holky   
                                                                                                 Jitka a její celá smečka

Jitka Dopitová Mgr. Milada Dostálová
Šeříková 16 Na Letné 47
798 01 Prostějov 9 779 00 Olomouc

   tel.:585 226 137
mob.602 127 104 mob. 777 858 587
e-mail: jitka_dopitova  @  volny.cz e-mail: dostalova.milada@quick.cz

Přihláška na  soustředění Radíkov 2016

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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