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Informační zpravodaj
Klub karelských medvědích psů a lajek, z.s.
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Členský příspěvek

Vážení členové klubu,
k 17.3.2019 ještě téměř polovina členů nezaplatila členský přípěvek na rok 2019.

Členský příspěvek je na rok 2019 stejný jako v loňském roce, tedy
350Kč. Platbu můžete zaslat na č.ú. 277839132/0300.
Dle stanov klubu mají být členské příspěvky na rok 2019 zaplaceny do 31.3.2019.
Zároveň žádám členy, kteří tak ještě neučilnili, aby zaslali nejpozději do 31.3.2019 „souhlas
se zpracováním osobních údajů“ (GDPR). Formulář ke stažení najdete na
http://karelajky.eu/dokumenty/souhlas_gdpr.pdf
Děkuji
Michaela Kadlecová (jednatelka klubu)

Aira spod Sokola
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Plánované klubové akce na rok 2019
4.5.2019

členská schůze Kostelní Střímelice

4.5.2019

KBZH Kostelní Střimelice CACT, r. CACT

5.5.2019

KZVVZ Kostelní Střimelice CACT, r. CACT

1.6.2019

Náměšť na Hané – Klubová výstava, CAC, bez Klubového vítěze

31.8.2019

Kostelní Střímelice – Klubová výstava, CAC, Klubový vítěz

31.8.2019

Kostelní Střímelice – bonitace

16. + 17.11.2019

Memoriál Ing. Tomáše Válka - KHZ – Střelice okr. Znojmo CACT,
r. CACT

Aischa Carnivora Boreas
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Výsledky výstav

Hanácká národní výstava psů 12.1. - 13.1 2019
rozhodčí Vaníčková Kristina
Angir Anika Vevos (ZSL, třída mladých) – majitel M.Kadlecová - Výborný1, CAJC, BOJ, BOS
Ajša z Pusté Polomi (ZSL, vítězů)- L. Mičulková – V1, CAC, NV, BOB

rozhodčí Jančík Leoš, Ing.
Chiron Diament Jakucji (JL, třída dorostu) – I. Pleyerová - VN1

Mezinárodní výstava psů DUO-CACIB Brno – 2.2.2019
rozhodčí Leonard Michael
Oksa Thorvalta (KMP, třída otevřená) – majitel D. Strýčková - V1, CAC, CACIB, BOB
Aja ze Sibiřské tajgy (ZSL, třída otevřená) – majitel – M. Oravec – V1, CAC, CACB, BOB

rozhodčí Staviarska Viera, Mgr.
Chiron Diament Jakucji (JL, třída dorostu) – majitel – I, Pleyerová - VN1
Robinzon (JL, třída mladých) – majitel – A. Sztuba – V1, CAJC, BOJ, BOB
Zhemchuzhina Chernogo Morya Almazy Anabara (JL, třída mladých) – majitel – V.
Suchá – VD1

Mezinárodní výstava psů DUO-CACIB Brno – 3.2.2019
rozhodčí Jančík Leoš, Ing.
Angir Anika Vevos (ZSL, třída mladých) – majitel M.Kadlecová - Výborný1, CAJC, BOJ, BOB
Aja ze Sibiřské tajgy (ZSL, třída otevřená) – majitel – M. Oravec – V1, CAC, CACB, BOS
Ajša z Pusté Polomi (ZSL, šampionů) - L. Mičulková – V1, CAC, RCACIB
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rozhodčí Karban Antonín
Chiron Diament Jakucji (JL, třída dorostu) – majitel – I, Pleyerová - VN1
Robinzon (JL, třída mladých) – majitel – A. Sztuba – V1, CAJC, BOJ, BOB
Zhemchuzhina Chernogo Morya Almazy Anabara (JL, třída mladých) – majitel – V.
Suchá – V1, CAJC, BOS

Fenris ze Staré Moravy
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Sportovní aktivity s jakutskou lajkou v roce 2018
Na jaře jsme se zúčastnili prvního canirossového závodu Chupa-chups canicross,
aneb závod o lízátko.
Tento závod pořádá
Mushing

team

Ostrava, délka trati
byla

necelé

3

kilometry a probíhal
v Bělském lese. Mé
nadšení
probíhalo
celého

oprávněně
během
závodu,

protože Ajgal běžel
krásně v tahu celé tři kilometry. Následně probíhaly dětské závody, které si naše děti také
vyzkoušely. Za doprovodu naší asistence, Ajgal by je mohl potahat. Celý závod probíhal za
doprovodu slunečného počasí a pohody celé akce. Po závodu jsem měla pocit, že se naše
lajka trochu unavila.
Druhým

canicrossovým

závodem byl v květnu Rajecký
canicross na Slovensku. Místem
konání byl rybník Košiare. Závod
byl ve znamení krásného počasí,
perfektní organizace a hlavně ve
velmi pěkném prostředí rozlehlého
rybníka. Během canicrossu probíhal
závod v další disciplíně scootering,
neboli závod na koloběžkách, který pro nás nezůstal bez povšimnutí a naše nadšení nejenom
z běhu, bylo doplněno nadšením si vyzkoušet i jízdu v tahu na koloběžce. Celý závod
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proběh velmi hladce, JL má ráda vodu a velkou odměnou pro Ajgala byla možnost vykoupat
se opakovaně v rybníku.
Disciplínou, kterou jsem si s naší JL chtěla
vyzkoušet byl dogtreking. V blízkosti našeho
bydliště se konal závod Stínem beskydského
rysa. Na začátek jsme zvolili variantu
vzdálenosti 20 km. Trasa procházela CHKO
Beskydy,

postupně

jsme

se

vyšplhali

z Trojanovic na Pustevny a klesli do Ráztoky.
Během 20 km nebyla na Ajgalovi znát únava,
vypadalo to jako lehké rozehřátí na další
kilometry.

Všechny sportovní disciplíny absolvujeme
jako nadšení amatréři, kteří mají rádi přírodu a
pohyb. Loni jsme pořídili pro aktivního Ajgala
koloběžku,

proto

věřím, že se během
roku

2019

zúčastníme závodu
v disciplíně
scootering.
Radka Grulíková
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ZVADLO

NA

Radíkov 2019
Dáváme vám všem, naše milá psí rodinko a všem zatím neznámým, tímto na vědomí:
Ve dnech 1.5. – 5.5..2019 se bude konat další psí setkání., proto vás všechny zveme na setkání
Radíkov 2019.
Areál nám opět poskytne Radíkov v kempu Pod věží.
Stravování je celodenní v místní restauraci. Je počítáno i s dietami.
Program: setkání 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
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 6,45hod., 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.
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.
Mám / nemám předběžný zájem o složení zkoušky ZOP.
Mám / nemám předběžný zájem o složení zkoušky ZPU1.
Nezapomeňte s sebou vzít Vašemu pejskovi PP, ať je mu případnou složenou zkoušku kam zapsat.
Je nutné účast na zkoušce předem nahlásit, abychom mohli domluvit rozhodčího. Většina z vás už
toho tolik umí, že to bude pro všechny hračka. Tak hurá do toho!!!
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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.
Příjezd je počítán ve středu 1.5.2019 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 uvedenou
adresu Mgr. Milada………….. do 31.3..2019.
Doplatek bude vybrán na místě při příjezdu.
Těšíme se na naše setkání – vaše Milada a její psí holky
Jitka a její celá smečka

Ing. Jitka Dopitová
Šeříková 16
798 01 Prostějov 9
mob.602 127 104
e-mail: jitka_dopitova@volny.cz

Mgr. Milada Dostálová
Na Letné 47
779 00 Olomouc
mob. 777 858 587
e-mail: sarabrixie@seznam.cz

Přihláška na setkání Radíkov 2019
Jméno adresa účastníka…………………………………………………………………………
Tel., mail………………………………………………………………………………………..
Počet dospělých osob…………………………………………………………………………..
Počet dětí………………………………………………………………………………………..
Plemeno …………………………………………………………………………………………
Počet psů………………………………………………………………………………………...
Za vzniklé škody na majetku či zdraví způsobené mým psem plně odpovídám.
…………………………………….

……………………………………………

datum

podpis
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