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SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ 
 

Výbor Klubu s lítostí oznamuje, že zemřela naše zakládající 
členka a dlouholetá úspěšná chovatelka a propagátorka 
kareláků paní Milena Filipová. Čest její památce. 

 
V souvislosti s tím hledáme nový domov pro jejího psa. Jde 

o chovného psa Bret Nalle CS, stáří 7  let, velmi dobrého 
exteriéru (2 x CACIB, res CAC ). 

 
Kdo by měl zájem nebo o zájemci věděl ozvěte se obratem 
paní Zlatě Homolkové, Na požáru 80, Senohraby, tel. 
323 655 532.  
 
 



 

ZÁPIS  Z  ČLENSKÉ  SCHŮZE KLUBU 
KMP  A  LAJEK  KONANÉ  PŘI  KLUBOVÉ  

VÝSTAVĚ  DNE  13. KVĚTNA 2005  V  
PRAZE 

 
 

Schůzi zahájila předsedkyně ing. Šebková a zahájila tak debatu o 
chudozubosti  - zda pouštět do chovu psy, kteří mají neúplný chrup. Rozvinula 
se debata, ozývaly se hlasy pro a proti a nakonec na žádost chovatele lajek pana 
Činátla bylo dohodnuto, že v příštím IZ bude zveřejněn malý dotazník, který 
vyzve členy k písemnému vyjádření k této problematice. 

Protože debata byla rušná, dlouhá a neváhám napsat bezvýsledná, další 
body schůze byly projednány stručně a to : 

 
Byli vyzváni poradci chovu, aby zpřísnili vydávání krycích listů, a 

to takto : 
 
Vzhledem k tomu, že uznání chovatelské stanice trvá tak 10 – 12 

měsíců, měli by majitelé fen, které chtějí krýt, zažádat o chovatelskou stanici 
včas, se zřetelem k této lhůtě. 

Při prvním krytí, se žádostí o krycí list, předloží majitel feny poradci 
chovu kopii udělení chráněného názvu chovatelské stanice, případně písemný 
souhlas toho chovatele, na kterou chovatelskou stanici chce vrh hlásit. 
Upozorňuji, že majitelé chovatelských stanic neradi tento souhlas dávají, neboť 
je to pro každého chovatele vizitka kvality vrhu, což u chovatelů-začátečníků 
lze těžko předem zaručit. Dále je nutno k žádosti o krycí list poradci chovu 
poslat potvrzení o zaplacení členských příspěvků na daný rok. 

 

Po odběru štěňat je chovatel povinen nahlásit jména a adresy odběratelů 
štěňat 

Nový – další – krycí list nebude poradcem chovu vystaven, pokud 
některou z výše uvedených podmínek chovatel nesplní. 

 
 
 

                                                                               Zapsala : Homolková 
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KLUBOVÁ VÝSTAVA 2005 
 
 
 

Dne 7.května 2005 se ve Vojanových sadech konala již tradiční 
klubová výstava. Rok od roku pomalu, ale jistě přibývá počet vystavovaných 
jedinců. Letos to bylo 15 karelských medvědích psů a 12 západosibiřských 
lajek. Myslím, že u jiných klubů by tento počet přihlášených psů mohl vyvolat 
útrpný úsměv, ale pro nás to byl skutečný svátek, jelikož běžně se radujeme, 
pokud se nás na výstavě sejde více než 3 psi. Náš klub stále patří k těm 
málopočetným a bohužel, stále své psy vystavuje jen nepatrný počet z nás. 
Bylo tedy pastvou pro oči vidět více jedinců v jedné třídě, srovnávat jednotlivé 
psy a odchovy. Vítězové mohli být na sebe právem pyšní, titul si tentokrát 
museli vybojovat. 

Tento rok klubovou výstavu posuzoval zkušený rozhodčí pan Ing. 
Jaromír Dostál DrCs. a musím říct, že nikomu nedal nic zadarmo, rozdávala se 
i známka velmi dobrá. Bohužel, stále někteří vystavovatelé neumí svého psa 
správně předvést a postavit, opět někteří pejsci v kruhu spíše poskakovali, než 
ladně klusali, točili se a nepostáli. Někteří pejsci nebyli v ideální výstavní 
kondici, to znamená, byli příliš obézní nebo naopak hubení, někteří pejsci by 
potřebovali vykartáčovat. Takto se občas stalo, že jinak pěkný pejsek dostal 
velmi dobrou jen díky nedostatečné přípravě jeho majitelem.A protože naše 
klubové stanovy ukládají chovné podmínky 2x výbornou na výstavě, z toho 
jedna na klubové výstavě, nebo velmi dobrá + lovecké zkoušky, musí majitelé, 
kteří svého psa špatně připravili nebo předvedli, rok počkat a psa si lépe 
připravit, nebo s ním složit lovecké zkoušky. Je to tak trochu paradox poté co 
klub od letošního roku povolil do chovu psy s chybějícím zubem (a ejhle, letos 
byli na klubovce 2 kareláci s chybějícím zubem, ale protože to standart 
povoluje, jeden dostal výbornou). Tímto se bohužel do chovu  dostávají pěkně 
předvedení psi s chybějícím zubem dříve než psi v podstatě bez chyby, ale 
(znovu se opakuji) psi ve špatné kondici nebo nepředvedení. Možná by se 
majitelé mohli nad tím zamyslet a příště se na klubovou výstavu připravit lépe.   
Na druhou stránku musím říct, že je to spíše sestupný trend a většina majitelů si 
uvědomuje, že pes by měl být na výstavu připravený.  

 
A nyní již výsledky posuzování: 
 

KARELSKÝ MEDVĚDÍ PES 
 
PES 
Třída mladých: 
256 Ari od Starých dubů   V1,CAJC 
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Třída dospívajících: 
257 Juffy Nalle Bohemia   V1,CAC 
258 Bjornehusets Lucky   V2,res.CAC 
 
Třída otevřená: 
259 Danny Pikimusta    VD3 
260 Ikar Nalle Bohemia   V1,CAC,Klubový  vítěz,BOB 
261 Ick Nalle Bohemia   V2,res.CAC 
 
Třída pracovní: 
262 Argon Arfus    V1,CAC 
 
 
FENA 
Třída mladých: 
263 Agima od Starých dubů   V1 
264 Assi od Starých dubů   VD2 
 
Třída dospívajících: 
265 Bessy Ostravická niva   VD4 
266 Esmeralda Pikimusta   VD2 
267 Jessi Nalle Bohemia   V1 
268 Jola Nalle Bohemia   VD3 
 
Třída otevřená: 
269 Inge Nalle Bohemia   nedostavila se 
 
Třída vítězů: 
270 Daisy Pikimusta    V1,CAC,Klubový vítěz 
 
 

ZÁPADOSIBIŘSKÁ LAJKA 
 
PES 
Třída mladých: 
513 Endy od Horusického rybníka  V2 
514 Erny od Horusického rybníka  V1,CAJC 
 
Třída otevřená: 
515 Argo z Vlčího doupěte   VD2  
516 Astor z Chrastic    VD3 
531 Cir od Horusického rybníka  V1,CAC 
 
Třída vítězů: 
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517 Bim Mutara     V1,CAC,Klubový vítěz,BOB 
 
Třída pracovní: 
518 Alan Heřmánková stráň   V1,CAC 
 
 
FENA 
Třída dospívajících: 
519 Denny od Horusického rybníka  V1 
 
Třída otevřená: 
520 Adélka z Letné    V1,CAC,Klubový vítěz 
521 Aranka z Malinového údolí  V2,res.CAC 
522 Bernadeta od Katova můstku  VD3 
 
Třída seniorů: 
523 Džudy Hvězda Sibiře   V1,Nejlepší veterán 
 
  
A co říci na závěr? Snad jen Sláva vítězům, čest poraženým.........a nezbývá 

nám než se těšit na další ročník. 
 
         J.Dopitová 
 
 
 
 

EVROPSKÁ VÝSTAVA TULLN 2005 
 
 

Tento rok 3.-5.června se konala významná kynologická akce, Evropská 
výstava, v pro nás blízkém Rakouském Tullnu. Tuto událost si 4 odvážlivci s 
karelskými medvědími psy a 1 se západosibiřskou lajkou nemohli nechat ujít a 
vydali se změřit své síly s Evropskou špičkou. 

Den D se konal v neděli 5.června. Ráno vypadalo pochmurně a tvářilo 
se deštivě. A tak jsme s přáním ať déšť počká až do večera vyjeli. Výstaviště 
jsme našli dobře, cesty byly dobře značené. Ovšem s parkováním byl trochu 
problém, parkování nikdo neorganizoval, pořadatelé vybrali poplatek a dále se 
nestarali, takže každý parkoval jak chtěl a podle toho to také vypadalo. Dál už 
to bylo lepší. Vstupní prohlídka byla rychlá, svůj pavilon a kruh jsme podle 
mapky našli docela dobře. Kareláci byli v kruhu č. 50 a měli štěstí, před nimi  
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byly jen akity a tak se dostali docela brzy na řadu. Lajky byly v kruhu 45 a byli 
na tom poněkud hůře, před nimi byli grónští psi a samojedi, a tak byly 
posuzovány až odpoledne. 

Karelské medvědí psy posuzoval chorvatský rozhodčí Boris Spoljaric. 
Celkem bylo přihlášeno 17 kareláků – 11 psů a 6 fen. 4 psi byli z České 
republiky, 4 z Chorvatska, 7 z Dánska a 2 z Kanady. 

Nejlepší fenou výstavy se stala dánská fena Bjornehusets Bessi, 
nejlepším psem a vítězem plemene se stal dánský veterán Bjornehusets Dandi. 
Pes i fena jsou oba v majetku jedné dánské chovatelky- Lindy Alerth, což je 
jistě obrovský úspěch. 

Ovšem ani naši čeští zástupci si nevedli špatně, zde jsou jejich 
výsledky: 

 
PES: 
Bjornehusets Lucky - třída dospívajících - V2,res.CACA 
ch.Hanne Larsen, m.Jitka Dopitová  
 
Coudy Pikimusta - třída otevřená - V3 
ch.Jitka Dopitová, m.Jiří Scholz 
 
Argon Arfus - třída pracovní - V1, CACA 
ch.Daniela Strýčková, m.Iveta Vařečková 
 
FENA: 
Iris Nalle Bohemia - třída otevřená - V1,CACA 
 

Západosibiřských lajek bylo na výstavu přihlášeno 8, z toho 5 psů a 3 
feny. Vítězem plemene BOB, CACIB se stal pes Micha - majitel Sauro Rani. 

Ovšem naše horké želízko v ohni, Bim Mutara - ch.Šebková Naďa,m. 
Kesely Štefan- si nevedl vůbec špatně a získal V1, CACA, res. CACIB. 
Gratulujeme! 

 
Příští Evropská výstava se koná v Helsinkách ve Finsku a Světová 

výstava se koná v Poznani v Polsku. Polsko je opět pro nás blízko a tak se snad 
najde ještě více odvážlivců a vydá se navštívit tak výjimečnou událost, jakou 
Světová výstava bezpochyby je. 

 
         J. Dopitová 
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Výstavy pro rok 2006 
 
 

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY PSŮ V ČR 2006 
INTERNATIONAL DOGS SHOWS 2006 

INTERNATIONALE HUNDEAUSSTELLUNGEN 2006 
11. 02. - 12. 02. 2006  MVP Brno KJ ČR
8. 4. – 9.4. 2006 MVP Ostrava  
22. 04. - 23. 04. 2006 MVP České Budějovice  ČMKJ
29. 04. - 30. 04. 2006 MVP Praha ČKS
20. 05. - 21. 05. 2006 MVP Litoměřice KJ ČR
24. 06. - 25. 06. 2006 MVP Brno ČMKJ
02. 09. - 03. 09. 2006 MVP Mladá Boleslav KJ ČR
07. 10. - 08. 10. 2006 MVP České Budějovice ČMKJ
18. 11. - 19. 11. 2006 MVP Praha ČKS

 
 

 

NÁRODNÍ VÝSTAVY PSŮ V ČR 2006 
NATIONAL DOGS SHOWS 2006 
NATIONALE HUNDEAUSSTELLUNGEN 2006  

14. 01. - 15. 01. 2006  NVP Olomouc MSKS
01. 04. - 02. 04. 2006 NVP Ostrava KJ ČR a ČMKJ
22. 07. - 23. 07- 2006 NVP Mladá Boleslav KJ ČR 
23. 09. - 24. 09. 2006 NVP Brno ČMKJ a SKK

 

Krajská výstava   5.8.2006   Ostrava 
 

KLUBOVÁ VÝSTAVA: KAMPA, Praha, 6.5.2006    
– posuzovatel: Ubrová 

 

Světová výstava :  9. – 12. 11. 2006  Poznaň 
 

Evropská výstava  :  9. – 11. 6. 2006  Helsinky 
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Setkání pejskařů 2005 
Letošní klubové setkání se uskuteční dne 11.9.2005 na 

Mělnicku v obci Liběchov – na jednom z výchozích míst do 
chráněné krajinné oblasti Kokořínsko.  

V této turisticky atraktivní lokalitě je možné uspořádat výlety 
za přírodními sochami Václava Levého, jeskyně Klácelky, na hrad 
Kokořín, známé kokořínské Pokličky, zámek Mělník nebo za 
lidovou architekturou. variantně je možná i cykloturistika. z měst je 
v dosahu pak návštěva Mělníka, Mšena, Veltrus, ale i Litoměřic, 
Roudnice n/L nebo Prahy.  

 
Vlastní program setkání je na jeden den – sobotu 10.9.2005.  
 
Sejdeme se v obci Liběchov v areálu campu Zahrada, Nad 

hřištěm 270. Ideální je doprava autem.  
V případě využití hromadné dopravy – BUS zastávka linky 

Praha –Štětí, Česká Lípa, Mimoň a pod., Mělník – Liběchov atd. 
ČD –zastávka Liběchov je asi 1,5 km od kempu na trati Lysá 

n/l – Všetaty – Děčín / trať č. 072/ 
 
zájemci  o ubytování (na dny před i po srazu) si zajistí 

pobyt sami. 
Ubytování je možné  : 

- v kempu Zahrada ve 4 lůžkových chatách za noc stojí 180,-/osoba, 
pes 30,-/den. parkovné 30,-/den. chaty mají kuchyňku a 
sociální zařízení. k dispozici bazén, restaurace. Info na 
www.campzehrada.cz, tel. 315 697 275 

- v kempu TJ SK Liběchov, který je hned vedle, je mírně skromnější 
a levnější, tel. pí Tótová  728 739 813 nebo večer 315697 
705 

- hotel Aveco, Pod kostelíčkem 120, Liběchov – ceny za pokuj: 2 
lůžkový 700,-, 3lůžkový 1100,-, 4lůžkový 1400,-  

(http://www.volny.cz/aveco_libechov/hotel_aveco_CZ.ht
m , ale stačí do hledej zadat Aveco, tel. 315 697 063 

- lze bydlet i v Mělníku (do Liběchova je to cca 5 km) nebo 
v sousední obci Želízy (kemp i penzion). 
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Přihlášky posílejte na adresu :  Zdenka Šafránková 
     Přívory 129 
     277 16 Všetaty 
tel. práce : 315 650 338,    domů:  315 696 721 

nebo na e-mail: zdenkasafrankova@seznam.cz, 
zdenka.safrankova@neratovice.cz 
 

PROGRAM 

9:00  - 10: 00 sraz v Liběchově u campu Zahrada 
v 10 hod. úvod poté přesun do prostoru louky vedle kempu  
Praktickou část vedou a připraví poradci chovu a výcvikář : 10:30 

nácvik se psy – ukázka pomůcek, ukázka našlapání stop, nácvik 
výstavního předvádění, případně konzultace problematiky výcviku, 
klubové záležitosti apod. 

13:00 oběd v restauraci v v kempu (požadavek na oběd – počet, 
prosím oznamte již s přihláškou) 

14:30 pro zájemce : individuální nácvik se psy 
16:30 závěr  
Večer případně posezení v restauraci – probereme naše úspěchy i 

neúspěchy.  
 

Praktická část se uskuteční v prostorách soukromé honitby 
pana Homolky. Celý den bude koncipován podle počtu 
zúčastněných, je možné zařadit na přání i jiný program vaše 
příspěvky a podobně. 

 
přihlášky zašlete nejlépe obratem – nejpozději do 20.8.2005 . 
nezapomeňte si zajistit ubytování. 
 
 

     za výbor klubu :       poradci chovu Tomáš Válek 
         Vladimír Patočka 
         Ladislav Hanáček 
                  a hospodářka Zdenka 

Šafránková 
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P Ř I H L Á Š K A 

 
ZÚČASTNÍM SE SETKÁNÍ, KTERÉ SE KONÁ V SOBOTU 

10.9.2005 V LIBĚCHOVĚ. 
 
 

Jméno, příjmení a adresa : 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………… 

 
 
počet osob:……………                          …   počet psů : 

………………… 
 
počet obědů :………………………….. 
 
 
mám zájem procvičit 

:………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……. 

 
Plánuji/neplánuji, že budu přespávat (nehodící se škrtněte). 
 
 
Poznámka: 
 
 
 
       ……………………………… 
         podpis 
 


