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Oznámení

Možná si někteří z Vás všimli, že došlo k určitému narovnání nesrovnalostí ohledně
udělování titulu Český šampion u plemen ruskoevropská lajka, východosibiřská lajka a
západosibiřská lajka. Zhruba do konce února 2017 ČMKU vystavovalo uvedené
certifikáty buď za 2xCAC + zkouška LUP nebo 4xCAC při splnění dalších podmínek.
ČMKU si následně samo uvědomilo, že udělovalo neoprávněně ČŠK při získání 4xCAC
bez zkoušky LUP uvedené v příloze příslušné směrnice, proto byl klub osloven, zda
nepožádá PČMKU i povolení výjimky. Vzhledem k tomu, že jsou ČR dva kluby, které
zastřešují výše uvedená plemena, klub nemohl sám rozhodnout a o výjimku požádat. Na
základě uvedeného došlo k jednání mezi KKMPL a KCHH kdy závěr z tohoto jednání je
takový: KKMPL z. s. nebude žádat o výjimku a klub žádá o striktní dodržování
současně nastavených podmínek pro udělování titulu ČŠK.
Co z toho plyne. Ti, kteří vedou svoje lajky lovecky problém nemají a při získání
čekatelství 2xCAC ( 1x z mezinárodní výstavy) + zkouška LUP ( BZH, HZ nebo ZVVZ,
jiná zkouška není přípustná) při splnění dalších podmínek, mohou zažádat o titul ČŠK.
Těm, kdo lovecky svoje lajky nevede se musí spokojit s titulem Šampion ČMKU, kde není
lovecká zkouška vyžadována a tím pádem musí svůj výstavní plán přizpůsobit tak, aby byly
splněny směrnicí dané podmínky.
Určitě se takto nastavené podmínky nebudou některým líbit, ale takto je to ve
směrnici a je to spravedlivé a navíc nezapomínejme na to, že od příštího roku má
každý možnost složit zkoušku LUP na zkouškách pořádaných naším klubem.
Josef Leopold (předseda klubu)

3

http://karelajky.eu

Číslo 78

srpen 2017
Pro rozptýlení obav

Na základě nepodložených a mně nepochopitelných obav z toho, že se bude snažit určitá
skupina v klubu prosadit zkoušku lovecké upotřebitelnosti do chovu, osvětluji níže.
Nejprve cituji: Zápisní řád ČMKU pro KKMPL, z. s.
1. Cílem ČMKU je chov čistokrevných plemen psů s PP, při zachování biologického zdraví
každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro jednotlivá
plemena, tak jak jsou popsána jednotlivými standardy FCI nebo národními standardy v
případě plemen NON FCI.
Standardy pro ZSL, REL a VSL říkají, že tato plemena jsou zařazena do 5/2 – severští
lovečtí psi ze zkouškou z výkonu s poznámkou, že se jedná o všestranné lovecké psy.
Z výše popsaného je zřejmé, že uvedená plemena lajek jsou primárně psi určení pro lov
a až sekundárně, tak jako jiná pracovní plemena, jako pes společenský. Protože se snažíme
cíle ČMKU naplňovat, což je zřejmé zejména z našeho přechodu od ČMKU pod ČMKJ, a i
to, že od roku 2018 budeme pořádat klubové zkoušky lovecké upotřebitelnosti, tak aby
každý člen, který pochopil výše popsané a navíc pochopil, že lovecký pes nepotřebuje
zaměstnat jenom nohy, ale i hlavu a to je pro loveckého psa především lov, mohl si zkoušku
lovecké upotřebitelnosti složit.
Toto je jedna část naší činnosti, další část je chov. Náš zápisní řád striktně, pro zařazení
jedince do chovu, požaduje klubovou výstavu a bonitaci a dále buď další výstavu nebo
zkoušku lovecké upotřebitelnosti. Zde je patrné, že ten kdo z nějakého důvodu nechce dělat
loveckou zkoušku, může uchovnit psa či fenu i bez zkoušky. Takto to máme nastavené, a
pokud bude výbor v tomto složení to takto bude, a není na pořadu dne to měnit. Připomínám
důvody, proč to nebudeme měnit.
Jeden z hlavních důvodů je ten, že naše plemena zastřešuje i Klub chovatelů honičů,
z. s., a oba kluby musí mít stejné podmínky pro zařazení do chovu a ty máme a ani KCHH
je měnit nebude a hlavně nechce. Další hlavní důvod je ekonomické hledisko.
Každý na tuto problematiku má svůj názor, a pokud se v budoucnu vedení klubu
zásadně zradikalizuje, já jim osobně svůj hlas pro změnu dám. Ale v současné době
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nebudeme měnit podmínky pro zařazení do chovu, tj., minimálně do konce volebního
odbobí se tento stav měnit nebude, i když se snažíme vytvořit takové podmínky, abychom
mohli naplnit i další cíl ZŘ ČMKU pro KKMPL, mimo zachování charakteru, kde se
hovoří o zachování biologického zdraví, neboť zdraví se skládá ze dvou základních částí a
to je fyzické zdraví a psychické zdraví a psi, kteří složili některou ze zkoušek lovecké
upotřebitelnosti, jsou částečně prověřeni i z psychického zdraví. Ten, kdo si to zjednodušuje,
to dělá, jak umí, ale musí počítat s tím, že nedosáhne ani na Českého šampiona krásy ani na
Interšampiona.
A ještě jednou, podmínky pro zařazení do chovu se měnit nebudou.
Josef Leopold (předseda klubu)
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Ze zápisů jednání předsednictva ČMKU
–

byla schválena úprava směrnice pro vystavování certifikátu pro plemeno karelský medvědí
pes, zkoušky: BZ, LZ, ZVVZ, BZH, HZ, max. kohoutková výška 55cm

–

úprava směrnice o označování štěňat, bod 4: Tetování je povoleno provádět nejdříve ve stáří
6 týdnů, čipování od stáří 4 týdnů, a to celý vrh najednou na základě vydaných
tetovacích čísel. Tetováním nebo čipováním je jednoznačně ověřen počet a pohlaví
zapisovaných štěňat. Označení potvrdí provádějící oprávněná osoba na příslušném formuláři

–

byla schválena žádost Klubu karelských medvědích psů a lajek, z.s. o zastřešení FCI
neuznaného plemene jakutská lajka, země původu Rusko, standard RKF. Plemennou
knihu povede ČMKJ
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Noví šampioni

23.6.2017

byl udělen feně ZSL Alta Kamiro Valachia (majitel Petr Culek)
titul Český šampion

20.7.2017

byl udělen feně ZSL Ajša z Pusté Polomi (majitel Lucie Mičulková)
titul Český junior šampion

23.6.2017

byl udělen feně REL Serri (majitel Josef Leopold)
titul Šampion ČMKU

6.3.2017

byl udělen psu KMP Niro z Doliny Środkowej Odry (majitel p.Strýčková)
titul Český šampion

25.7.2017

byl udělen feně KMP Oksa Thorvalta (majitel p.Strýčková)
titul Český junior šampion

Gratulujeme!
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Výsledky výstav

Mezinárodní výstava psů Praha 15.4. - 16.4.2017
rozhodčí Řehánek Petr
Edgar Ostravická niva (KMP, třída otevřená) – majitel I. Jirsová - Výborný1, CAC, CACIB, BOB
Nera Pikimusta (KMP, třída mladých) – majitel F. Ducháčková – Výborný 1, CAJC, BOJ, BOS

MVP v Českých Budějovicích 22.4.-23.4.2017
rozhodčí Marie Marušková
Bolt Samvara Origin (ZSL třída otevřená) – majitel V. Hošek – Výborný1, CAC, CACIB, BOB
Ajka Sibírska hviezda (ZSL, třída mezitřída) – majitel P. Činátl – Velmi dobrý 1
Arka z Malšína (ZSL, třída otevřená) – majitel J. Pardamec – absence

Mezinárodní výstava Litoměřice 20.5.-21.5.2017
rozhodčí Lenka Frnčová
Shaman Zabelinskiy (REL, třída otevřená) – majitel J. a V. Leopoldovi – V1, CAC, CACIB, BOS
Serri (REL, třída šampionů) – majitel J. a V. Leopoldovi – V1, CAC, CACIB, BOB
Alvin z Pusté Polomi (ZSL, třída otevřená) – majitel K. Mařík – absence
Geronimo z Letné (ZSL, třída otevřená) – majitel T. Kubec - V1, CAC, CACIB, BOB
Begila Samvara Origin (ZSL, třída otevřená) – majitel J. a V. Leopoldovi –V1, CAC, CACIB,
BOS

Intercanics Brno 24.6.-25.6.2017
rozhodčí Otakar Vondrouš
Oksa Thorvalta (KMP, třída mladých) – majitel D. Strýčková – Výborný 1, CAJC, BOJ
Aida Marlajan (KMP, třída mezitřída) – majitel E. Divínová– V1, CAC, CACIB, BOB
Bella z Krkvčího hnízda (REL, třída otevřená) – majitel E. Mišovič– V1, CAC, CACIB, BOB
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Ajša z Pusté Polomi (ZSL, třída mladých) – majitel L. Mičulková – Výborný 1, CAJC, BOJ, BOB

Národní výstava Ostrava 8.4.-9.4.2017
Alma Helmikana (KMP, otevřená) – majitel J. Lička – V1, CAC, NV, BOB

Národní výstava psů Klatovy 1.7.-2.7.2017
rozhodčí Zdenka Jílková
Eiko Czech Anela (KMP, třída mladých) – majitel J. Kašpárek - Výborný 1, CAJC, BOJ, BOB
Bolt Samvara Origin (ZSL, třída otevřená) – majitel M. Hošek - Výborný 1, CAC, NV, BOB

Národní výstava psů v Mladé Boleslavi 5.7.-16.7.2017
rozhodčí Miroslav Václavík
Bolt Samvara Origin (ZSL, třída otevřená) – majitel V. Hošek – Výborný1
Bereniké z Čehovského olší (ZSL, třída otevřená) – majitel K. Lokajová – Výborný1, CAC, NV,
BOB

Mezinárodí výstava psů v Mladé Boleslavi 128. - 13.8.2017
rozhodčí Zdenka Jílková
Karhu Thorvalta (KMP, mezitřída) – majitel – B. Grossek, Výborný 1, CAC, CACIB, BOB
Bessy ze Staré Moravy (REL, otevřená) – majitel – M. Chalupka, Výborný 1, CAC, CACIB, BOB
Argo z Malinového keře (ZSL, mladých) – majitel – Gajarská Anna – Výborný 1, CAJC, BOJ
Bolt Samvara Origin (ZSL, otevřená) – majitel – V. Hošek - Výborný 1, CAC, CACIB, BOS
Bereniké z Čehovského olší (ZSL, otevřená) – K. Lokajová - Výborný 1, CAC, CACIB, BOB

rozhodčí Miroslav Václavík
Ajhal Snezhnyl Angel (JL, mladých) – majitel – R. Grulíková – Velmi dobrý 1
Disa Majestic Queen Rundogs (JL, mladých) – K. Kunová - absence
JL – jakutská lajka
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Klubová výstava

Dne 27.5.2017 se konala na zámku Kačina u Kutné Hory klubová výstava Klubu karelských
medvědích psů a lajek, z.s. Na výstavu bylo přihlášeno 7 karelských medvědích psů, 5
ruskoevropských lajek a 19 západosibiřských lajek. Naše plemena posuzovala Marie Marušová.
Letos se poprvé vyhlašoval i vítěz klubové výstavy (BIS). Tento titul získala Alma Helmikana
(KMP) – majitel J. Lička

Vítězové plemen (BOB)
Karelský medvědí pes – Alma Helmikana (J. Lička)
Ruskoevropská lajka – Bella z Krkavčího Hnízda (Ing. E. Mišovič)
Západosibiřská lajka – Holly z Letné (Bc. I. Erbáková)

Celkové výsledky klubové výstavy najdete na stránkách klubu
http://karelajky.eu/akce/kv_kacina2017.pdf
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Ohrada 2017

Dne 24. 6. 2017 se konaly na zámku Ohrada Hluboká nad Vltavou Národní myslivecké
slavnosti. Několik dní před touto akcí jsme byli oslovení Ing. Janem Kubešem
místopředsedou ČMKU, jakožto člověkem zajišťujícím na této akci vše spojené s
mysliveckou kynologií, jestli bysme neodprezentovali některá z plemen zastřešených našim
klubem, plemen málopočetných a tím pádem nezasvěcené veřejnosti neznámých.

Vzhledem k tomu, že jsme se dostali do drobné časové tísně, rozhodli jsme se, že lajky
odprezentujeme my, rodinka Leopoldova, a aby byli odprezentováni i kareláci oslovili jsme
Peťku Mikulicovou o níž víme, že se nebojí skočit do zeleného a akce se zúčastnit. Bohužel
Peťka již měla program na uvedený víkend dopředu zajištěn a nikdo jiný nás v danou chvíli
nenapadl, proto jsme odjeli pouze z našima lajkama, konkrétně západosibiřkou Begilou
Samvara Origin a relkami Šamanem Zabelinskym, Šerinou a naše omladina Nelinka si vzala
svého miláčka Engie Bohemia Delikan.
Samotná akce probíhala podle předem daného harmongramu, kdy jsme se nejprve
11

http://karelajky.eu

Číslo 78

srpen 2017

zúčastnili nástupu před hlavním pódiem, dále průvodu a nakonec jsme dostali možnost
představit náš klub a plemena přímo na mikrofon, kdy zájem byl nemalý a závěrečný
potlesk potěšil.
Slavnosti jako takové byly velmi dobře připraveny, každý kdo má aspoň trošku vztah k
myslivosti, si přišel na své a kdo ne, tak mohl třeba ochutnat zvěřinové speciality.
Pokud budeme v roce následujícím osloveni opět, určitě neodmítneme, ale doufám, že
to dáme dohromady včetně kareláků popř. východosibiřek.
Josef Leopold

Jen tak......
V poslední době jsem vyslechl několik názorů členů klubu ohledně krytí, konkrétně kolik
si vlastně říct za krytí. Tato část chovu je vlastně z klubových normativ více či méně
vyčleněna a spadá do jiné oblasti a když to úplně ořežu, do oblasti dohody mezi majitelem
krycího psa a nakrývané feny. Když si majitel psa vezme za krytí štěně, na což má nárok, je
to bez problémů, ale co když chce peníze. Legitimní je si říci částku, za kterou jsou následně
štěňata prodávána, ale s názory některých členů klubu toto nekoresponduje a nejraději by
nedávali nic popř. jen nějakou malou částku. Tomuto ale nerozumím. Uchovnění psa či feny
vyjde na nemalé peníze, ale rozdíl v tom není, ba naopak feny dle klubového ZŘ mají měkčí
podmínky pro uchovnění, proto i náklady by mohly být nižší než při uchovnění psa.
Když se vrátím k meritu věci, tak tedy kolik si říct? Relkaři si to dohodli následovně, štěně
se prodává cca za 8.000.- Kč, krytí je za 7.000,-Kč při plném vrhu. Pokud se narodí méně
štěňat, částka se úměrně snižuje, což si myslím, že je velmi férové. U kareláků by to mělo
být obdobné, proto nechápu, proč to nemohou pochopit někteří chovatelé západosibiřek.
Osobně jsem byl přítomen placení slovenského chovatele za krytí a částka byla dohodnuta
na 600€, kterou s úsměvem zaplatil, průměrně se na Slovensku platí za krytí 500€ a u nás
by to někteří chtěli za 2.000,-Kč, opravdu trapné. Bohužel klub tyto neduhy neovlivní, ale
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držitelé chovných psů vzmužte se a nekryjte pod cenu, nedej Bože když by měl LUP krýt
fenu uchovněnou pouze na výstavy. Výstavní poplatek u psů i fen je stejný a připravit psa na
výstavu je otázkou několika dnů. Připravit psa na zkoušky je otázkou měsíců až roku u
tvrdších povah a výsledek je nejistý, jedno malé zaváhání a zkoušky můžeme opakovat a
opětovně platit poplatek za zkoušky a to jsou majitelé psů, kterým jedna jediná zkouška
nestačí a dělají klidně i 3 – 4 zkoušky LUP, proto si myslím, že cena za krytí ve výši kolem
ceny za štěně je naprosto legitimní. Mimo popsané máme držitele psů, kteří odmítají svoje
psy pustit na nelovecky vedené feny. Co k tomu, mají na to právo a jen trošku komplikují
práci poradce chovu, kdy praxe je taková, že ideál je pářit dva lovecky vedené jedince nebo
aspoň aby jeden byl lovecky veden. Nejsme na tom zas tak dobře, abychom mohli držet
vedle sebe dvě linky, linku pracovní a výstavní.
A na závěr opětovná apelace na držitele psů, nekryjte pod cenu a apelace na držitele fen,
buďte uznalí a věřte tomu, že i pes má svoje nemalé náklady a částka za krytí je jedna z
mála položek, kdy si může chovatel svoje náklady trošku zmírnit.
Josef Leopold
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