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Ze zápisů v výborových schůzí ČMKÚ

* Na stránkách internetu – www.cmku.cz – je zveřejněn seznam rozhodčích
exteriéru –jméno, titul, aprobace pro národní a mezinárodní výstavy.

* Ceník služeb ČMKÚ   - titul šampion ČR……………119,- Kč
                   - titul Junioršampion……...….119,- Kč
                   - titul Veterán šampion………..zdarma

* Byla podána žádost na FCI, aby se v r. 2011 konala evropská výstava v Praze.
* Problémy s kynologickou organizací Kanady /CKC/ - od 1.1.2007 nebudou

průkazy vydané CKC uznávány FCI. Šampionát Kanady neumožní vstup
do třídy šampionů. Rozhodčí z Kanady nemohou posuzovat na akcích FCI.

* Pokud kterýkoliv klub je nespokojen se svou plemennou knihou, má možnost
po podání řádné výpovědi přejít na jiné pracoviště PK.

* Komise pro chov a zdraví doporučuje všem klubům, aby jasně stanovily
podmínky zahraničního krytí ve svých řádech. Podle Mezinárodního řádu
chov. FCI k chovu nelze použít psy s vylučující vadou, jako jsou poruchy
charakteru, vrozená hluchota nebo slepota, zaječí pysk, rozštěp patra,
významné vady chrupu nebo anomálie čelisti, PRA, epilepsie,
kryptochorismus, monochirmus, chybné barvy a zjištěné dysplazie
kyčelního kloubu těžkého stupně. Členské země jsou povinny
zaznamenávat dědičné vady, např. DKK nebo PRA, metodicky je potírat,
neustále zaznamenávat jejich vývoj a na základě požadavků FCI o nich
poskytnout zprávu. P ČMKU ukládá chovatelským klubům dodržovat toto
ustanovení. Pokud u některého psa/feny bude zjištěn těžký stupeň DKK (4 i
jednostranně), nelze na tomto jedinci chovat.

* ČMKU vstoupila jednání s Tle Kannel Clubem o pořádání nominační  výstavy
pro Drift 2009. První výstava bude v 11/2007 v Praze, další pak 04/2008
(Praha ?) a poslední v r.2009 (nebude v Praze). Nutno zřídit stránku
PRESIDENT@ckmu.cz.

* Proběhlo jmenování komisí ČMKU :
Tisková a propagační          - Bc. V. Tichá
Mládež                                 - E.Susková
Ekonomická                        - V. Panuška
Chov a zdraví                      - MUDr. V Novotný
Rozhodčích                          - M Václavík
Výstavní                              - ing. R. Lysák
Dostihová a coursingová     - MVDr. S. Chrpa

http://www.cmku.cz/
mailto:PRESIDENT@ckmu.cz
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* Kluby,které nepodají včas plán klubových výstav ke schválení ČMKU, budou
v následujícím roce sankcionovány – nepovolením pořádání výstavy se
zadáváním titulu CAC a Klub.vítěz.

* Do soutěže Šampion šampionů se mohou přihlásit i čeští Junioršampioni, čeští
šampioni, Veterán šampioni a interšampioni. Šampion šampionů proběhne
19.1.2008.

* Národní a Mezinárodní výstavy v r. 2008 :
11.1.  -  13.1 2008       NVP Olomouc
12.4.  -. 13.4. 2008      NVP Ostrava
19.7.  -  20.7. 2008      NVP Mladá Boleslav

  9.2.  -  10.2. 2008      MVP Brno
19.4.  -  20.4. 2008      MVP České Budějovice
26.4.  – 27.4. 2008       MVP Praha
24.5.  – 25.5. 2008       MVP Litoměřice
28.6.  -  29.6. 2008       MVP Brno
30.8.  -  31.8. 2008       MVP Mladá Boleslav
  4.10  -  5.10. 2008      MVP České Budějovice
15.11. - 16.11. 2008     MVP Praha

* Klubové výstavy Klubu KMP a lajek v r.2008 :
V lednu 2008 při NVP Olomouc (den bude upřesněn podle dohody

s pořadatelem), se zadáváním titulu CAC, CAJC. Posuzovatelka : Marie
Marušková.

3. května 2008 v Lysé nad Labem se zadáváním titulu CAC, CAJC, Klubový
vítěz. Posuzovatel: Karel Hořák.

Připomínáme, že účast na KV je jednou z podmínek získání chovnosti.
Zúčastnit se mohou samozřejmě všichni obou výstav, tj. i ti, kteří již
chovnost u svého psa mají.

Zlata Homolková 
jednatelka Klubu
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KLUBOVÁ VÝSTAVA OLOMOUC 2008

Rok se rychle překulil, a tak nás opět čeká Klubová výstava, již
podruhé v Olomouci. 

Opět tuto Klubovou výstavu pořádáme při Hanácké národní
výstavě, a tak je opět možné získat 2xCAC,CAJC v jednom víkendu.
Naše Klubová výstava se koná v sobotu 12. ledna 2008, karelští
medvědí psi a lajky (skupina V. FCI) by měli na Národní výstavě být
posuzováni v pátek.

Na sobotu nám pořadatelé Národní výstavy opět přislíbili kruh na
galerii, takže bychom, stejně jako loni měli mít dostatek místa a
soukromí. 

Věříme, že se nám znovu podaří oslovit naše štědré sponzory a
nikdo neodejde s prázdnou. 

Pro letošní rok jsme připravili i nové tituly Nejlepší štěně a
Nejlepší dorost, aby ani naše nová nastupující generace nepřišla
zkrátka a štěňátka si kromě toho, že se můžou otrkat a také můžou
získat svůj první titul, pánečci si můžou  okouknout klubovou
výstavu, co je čeká v dospělém věku jejich pejska. 

Připomínáme, že získání druhého CAC na Klubové výstavě
umožňuje získání titulu Klubový šampion.

Věříme, že se všemi sejdeme v hojném počtu, těšíme se na loňské
účastníky a vítáme všechny nové.

Za výstavní výbor

Jitka Dopitová Mgr. Milada Dostálová

 

Pejskaření v září  2007
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Znovu připomínáme, že podzimní setkání členů Klubu karelských
medvědích psů a lajek se uskuteční ve dnech 15. – 16. 9. 2007 v lovecké chatě
MS Kňour v Kostelních Střímelicích (Střední Čechy – 2 km od obce
Ondřejov). 

Sraz účastníků bude v 10,00 hod. dne 15.9.2007.
Do oběda proběhne schůze, kde projednáme všechny důležité informace o

chovu našich plemen a odpoledne začne hlavní program setkání. Členové si
budou moci se svými psy vyzkoušet v honitbě veškeré disciplíny, které se
zkouší na barvářských zkouškách honičů a holičských zkouškách, včetně
ostrosti na živého divočáka. V neděli se bude v tomto programu pokračovat.

Ubytování je možné objednat v pensionu „U dvou studní“, vzdáleného asi
500m od lovecké chaty (ubytování si zajistí každý sám). Cena za noc je 200,- Kč
za lůžko. Jinak je možnost přespat i na chatě ve spacáku (po dohodě
s hlavním organizátorem).

Strava bude zajištěna přímo na lovecké chatě po oba dva dny (nikoliv pro
psy).

Včas – tj. nejméně 10 dní před konáním, je třeba se přihlásit p. Škardovi a
sdělit předpokládaný počet osob(a psů), které přijedou.

Případné dotazy volejte na telefon 721 319 771 p. P. Škarda.

Kontakt na pension „U dvou studní“:
Penzion U dvou studní
Kostelní Střímelice 67
281 63 Kostelec nad Černými Lesy

mob. 721 668 952,  607 125 385
Mail: penzion@udvoustudni.cz

Ubytování - 200 Kč lůžko:
Čtyřlůžkový pokoj (4+0), pokoj s příslušenstvím (S+WC). Dvou- až čtyřlůžkové
menší pokoje v prvním poschodí, vybavené WC, sprchou a televizorem. Část
pokojů má výhled do údolí, část k silnici.

Doprava:
Vlak - st. Stránčice, dále autobusem integrované dopravy č. 393 a 490.
Bus - st. metra Skalka, dále autobusy integrované městské dopravy do

Ondřejova a dále do obce Kostelní Střímelice č. 383.
Na požádání zajistí majitel odvoz do penzionu z Ondřejova nebo ze Stránčic.
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Autem - parkování u penzionu bez poplatku na nehlídaném parkovišti nebo
pod penzionem.
Penzion se nachází na okraji malé klidné vesničky obklopené lesy mezi
středisky Jevany a Stříbrnou Skalicí, cca 40 minut autem z centra Prahy.

Penzion a restaurace se sálem i zahrádkou „U dvou studní“ v Kostelních
Střímelicích, je zasazen do nádherné přírody a přímo z něj je výhled na
kostelecké polesí. Nedaleko je technická pamětihodnost hvězdárna Ondřejov, a
okolní lesy jsou jako stvořené pro houbaře. Učiněným rájem je ale blízké okolí
pro cykloturistiku, motorkáře a pěší turistiku. Koupání je v okolí hned na
několik způsobů, počínaje řekou a v okolí je několik koupališť a rybníků.
Nedaleko se rozkládají Voděradské bučiny, největší bukový porost u nás, který
je samozřejmě rezervací, chráněnou Unesco – blízkým okolím se vine řeka
Sázava. Ne nadarmo si již za první republiky vybrala lokalitu pro stavbu letních
sídel pražská honorace, která ostatně v kraji zdomácněla dodnes. Koneckonců
kousek jsou i Jevany, kde žije špička našich celebrit. Na těchto internetových
stránkách si Vám dovolujeme prezentovat možnosti, které můžete čerpat,
rozhodnete-li se u nás strávit víkend, spojený s oslavou čehokoli nebo i rodinnou
dovolenou.

Pavel Škarda

Klubové setkání květen 2007 na Plumlově

Letošní klubové setkání kareláků a lajek se pro loňský velký úspěch opět konalo
na Plumlově v autokempu Žralok ve dnech 25. – 27.5.2007 

Protože bylo naplánováno mnoho různých sportovních aktivit, bylo s účastníky
domluveno, že se v co nejpočetnějším množství sejdeme již v pátek v podvečer.
Tento čas byl věnován vzájemnému přivítání a popovídání si o tom, co vše se
událo za dobu, co jsme se neviděli.
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V sobotu ráno po deváté, až se sjeli i ostatní, začala pracovní náplň. Zahájili
jsme výcvikem agility, kde se předpokládá hlavně poslušnost psa a fixace psa na
psovoda. A to z toho důvodu, že po parkuru se pes pohybuje bez vodítka zcela
na volno a pouze reaguje na slovní či tělesné povely psovoda. Všichni byli
rozděleni do jednotlivých skupinek podle toho, zda už předběžné zkušenosti
měli, či zda byli úplnými nováčky. Pro některé pejsky bylo zprvu velké
překvapení probíhání tunelem a měli k tunelu nedůvěru, ale po překonání
ostychu se jim nakonec všem probíhání velice zalíbilo. Až tak, že někteří chtěli
v tunelu i ”bydlet

Opět perfektním závěrem byl už známý barel běh, který se líbil nejen
pejsánkům. Co by hafík pro kus buřta neudělal?

Mezi 12. – 15.hod. byla polední pauza. Jednak z důvodu nesnesitelného horka,
také pro možnou výuku plavání psů, kteří zrovna vodu nemusí, ale také pro

páníčky, aby si mohli natáhnout do chládku
svá potem zbrocená těla. Většina páníčků a
pejsků využila možnost koupání ve vcelku
velmi čisté vodě místního Podhradského
rybníka. Dokonce se nám společnými
silami podařilo naučit plavat Boru a Alexu,
která si dříve namočila snad jen kotníčky,
jsme přesvědčili, že namočení bříška a
krčku může být v tom vedru velice
příjemné.

V polední pauze jsme schytali pořádný liják s kroupami, ale to nic nezměnilo na
tom, že po dešti, v 15.30hod. začalo odpolední cvičení poslušnosti. Cvičilo se ve
skupině, aby si psi zvykli na to, že se musí poslouchat i v blízké přítomnosti
dalších   psů. Zkoušely se obraty na místě, za pochodu, odložení a přivolání.

Dalším bodem
programu byla
obrana.Toho se
ujal nám známý
figurant Lukáš.
Bylo velice
pozitivní, že
před samotným
výcvikem
udělal malou
přednášku, proč
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vůbec se obrana učí a co je vlastně cílem. Opětovně zdůraznil, že tento výcvik
nijak nepodporuje agresivitu psa, právě naopak. Při výcviku se využívá
vrozených loveckých pudů – lov kořisti – a hlavně radost ze hry s pánečkem a
s figurantem. Krásný demonstrativní příklad předvedla sl. Tereza se svým flet

coat retrívrem
Aronem. 

Po tomto úvodu
se Lukáš
každému psu
individuálně
věnoval., ať už
pejsek věděl, co
má dělat, nebo se
s tím teprve

seznamoval.

Obrana nám zabrala veškerý čas až do
večeře. Po večerní pauze byla na
programu noční hra s přepadením, která
měla být zaměřena na testování psa
v krizové situaci. Opět to měl na starosti
Lukáš.

Bohužel prudká průtrž mračen nám hru
znemožnila. Tak nám nezbývá nic
jiného, než nechat tento nápad na příští
setkání.

A tak po zbytek večera měli lidi volný
program. Stejně lilo celou noc, tak si
alespoň a psi pořádně odpočinuli.
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V neděli nás
probudilo
horko a
sluníčko, takže
v chládku na
našem
výcvikovém
plácku bylo
velmi
příjemně.
Ranní výcvik
jsme věnovali
cvičení
poslušnosti

podle ZOP zkoušky. Účastníkům jsme ukázaly na příkladu Milady Dostálové s
 lajkou Bixou co vše tato zkouška obnáší a následovně si to všichni vyzkoušeli.
Cvičili ve skupině, přecházeli nepříjemný materiál a zkoušelo se přenášení psa
cizí osobou. Majitele psů tento výcvik velmi zaujal a tak se zrodila myšlenka, že
by se na příštím, možná vícedenním setkání, končilo právě splněním této
zkoušky ZOP (základní ovladatelnost psa). Protože ovladatelný musí být každý
pes a i majitel je spokojen, že jeho pes je poslušný a dokonce na to má doklad i
do rodokmenu.

Po krátké pauze jsme se věnovali přípravě
na výstavu. Po ukázce Jitky Dopitové
s karelákem Luckym jak má správné
předvedení vypadat, jsme si udělali výstavu
nanečisto se vším všudy. Všichni nastoupili
do kruhu, ukazovaly se zuby, psi byli
měřeni a prohmatáváni přesně jako na
výstavě. Zde se právě projevily některé
slabiny pejsků, kterým se to moc nelíbilo a
každý majitel si zde mohl ověřit, co jeho
pejskovi zrovna nesedí a na čem by měl
doma pracovat. Aby to nevypadalo jako na
klubové výstavě u některých posuzovaných
jedinců, kde si rozhodčí občas musela
připadat jako na rodeu.

Setkání bylo ukončeno slavnostně. Všem účastníkům, kteří do závěru víkendu
vydrželi, byl předán diplom, dárky a vzorky krmení od sponzorů.
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Po oficiálním ukončení této klubové akce měli zájemci možnost osobních
individuálních konzultací a výcviku.

Tímto bychom chtěly poděkovat všem, co přijeli a doufáme, že všechna jejich
očekávání jsme s úspěchem splnily. Reakce všech byla velmi pozitivní a náš
návrh na vícedenní setkání příští rok i s možností splnění zkoušky ZOP byl
přijat velice pozitivně. V co nejkratší době bychom předpřipravily možný
program na zmíněné vícedenní setkání. Potom bychom požádali veškeré
zájemce o předběžné vyjádření k termínu a pracovní náplni. 

Všem ještě jednou děkujeme a těšíme se na příští setkání.

 Mgr.Milada Dostálová a Jitka Dopitová

ZNOVU upozorňujeme,
ŽE  ČLENSKÉ  PŘÍSPĚVKY NA  ROK  2007 (STEJNĚ JAKO
VŽDY) MĚLY  BÝT  ZAPLACENY  DO  31. 3. 2007.
DOSUD NEZAPLATILO CCA 20% ČLENŮ KLUBU

*********************************************

PŘEDEM SE OMLOUVÁME, POKUD JSME NĚKOMU ZKOMOLILI JMÉNO NEBO JINÉ
ŮDAJE, ALE PLEMENNÁ KNIHA POSÍLÁ VÝPIS VE FORMÁTU, KTERÝ NELZE
DOBŘE PŘEČÍST ANI PO ÚPRAVÁCH.

Výpis z plemenné knihy plemene 
dne 26.04.2007                   

plemene : Laika Zapadno-Sibirskaia/ Západosibiřská lajka

Celkem vypsáno  0 psů a 0 fen.    Dohromady 0.

Výpis přeregistrovaných / importovaných
jedinců ze dne : 28.05.2007
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plemene : Karjalankarhukoira/ Karelský medvědí pes 

**    AMBRA pod Troskami                                    Fena
      CMKU/KMP 534/05/06      01.05.2005                        černá, b.zn.   
      otec :   Bjornehusets Lucky                                           
      matka: DEINA Pikimusta                                              
             XI.06Lička, Janovice  

**    ASSI od Starých dubů                                      Fena
      CMKU/KMP 513/04/06      25.02.2004                        černá, b.zn.   
      otec :   ARGON Arfus                                                  
      matka: Lappion Kiva                                                 
             VIII.06   Fr.Novák,  Holice

**    INGE Nalle Bohemia                                        Fena
      CMKU/KMP 476/02/06      06.10.2002                       černá, b.zn.   
      otec :   Outamaan Pami                                                
      matka: FLORA Nalle CS                                               
             VI.06    Ing.Zahradníčková, Třebíč

**    AMIR od Starých dubů                                   Pes 
      CMKU/KMP 508/04/06      25.02.2004                       černá, b.zn.   
      otec :   ARGON Arfus                                                  
      matka: Lappion Kiva                                                 
             IIX.06    Kučera, Sudoměřice

**    ICK Nalle Bohemia                                            Pes 
      CMKU/KMP 473/02/06      06.10.2002                        černá, b.zn.   
      otec :   Outamaan Pami                                                
      matka: FLORA Nalle CS                                               
             II.06    Menglerová, Staré Buky

**    JUFFY Nalle Bohemia                                     Pes 
      CMKU/KMP 502/03/06      28.10.2003                        černá, b.zn.   
      otec :   BON Moravský medvídek                                        
      matka: FLORA Nalle CS                                               
             VI.06   Valta, Příbram          

Celkem vypsáno 3 psů a 3 feny.    Dohromady   6.

Výpis přeregistrovaných / importovaných
jedinců ze dne : 26.04.2007
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plemene : Laika Zapadno-Sibirskaia/ Západosibiřská lajka  

**    AGNES Finsternis                                              Fena
      Z Reg/ZSL 406/02/06      07.09.2002          vlkošedá       
      otec :   CVIK z Kokše  CS                                             
      matka: ABBA z Pouznarovy stráně CS                                  
             3,II.06   Finsterlová , Krnov

**    Fantazia iz Antagrada                                       Fena
      CMKU/ZSL 505/-06/06     08.03.2006      šedá              RKF 1860912 
      otec :   Baykal                                                       
      matka: Vihra                                                        
             0,X.06    Kesely, Vlčice

**    Bony z Maračkova                                             Pes 
      Z Reg/ZSL 407/-02/02/06  23.02.2002 bílogrošovaná  SK-SKJ/SPKP 350
      otec :   Axi z Lubietovskkého Vepra                                   
      matka: CILA z Lipové stráně                                         
             3,II.06   Činátl, Horusice

**    CIR od Horusického rybníka                         Pes 
      CMKU/ZSL 430/03/06      30.04.2003      vlkošedá, b.zn.
      otec :   CIR z Rapotínských skal CS                                   
      matka: Lörinci Lajka Bea
             0,V.06   Jaroš, Nové Hrady

**    ENDY od Horusického rybníka                    Pes 
      Z Reg/ZSL 454/04/06      16.04.2004         hnědá, b.zn.   
      otec :   CIR z Rapotínských skal CS                                   
      matka: AJKA od Hamerského potoka                                    
             3,II.06     Salamon, Dlouhá Lhota

**    ERNY od Horusického rybníka                     Pes 
      Z Reg/ZSL 455/04/06      16.04.2004         hnědá, b.zn.   
      otec :   CIR z Rapotínských skal CS                                   
      matka: AJKA od Hamerského potoka                                    
             3,II.06   Činátl, Horusice

Celkem vypsáno 4 psy a 2 fen.    Dohromady   6.

Výpis z plemenné knihy plemene 
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Karjalankarhukoira / Karelský medvědí pes 
dne 26.04.2007 
                                                               
** Ch.stanice : Pikimusta                               Dat. nar. 03.05.2006
**  Chovatel   : Jitka Dopitová
**  Otec       :   ARIK Ostravická  niva                         
**  Matka      : CAROLINE Pikimusta                               

   CMKU/KMP        555/06         GERY              Pes          černá, b.zn. KU
   CMKU/KMP        556/06         GOLDIE          Pes          černá, b.zn. KU
   CMKU/KMP        557/06         GIMA              Fena        černá, b.zn. KU

** Ch.stanice : z Korábského údolí                      Dat. nar. 31.07.2006
**  Chovatel   : Josef Praštil
**  Otec       :   Bjornehusets Lucky                                   
**  Matka      : AGIMA od Starých dubů                         

   CMKU/KMP        558/06         ARGO              Pes         černá, b.zn. KU
   CMKU/KMP        559/06         AGILA             Fena       černá, b.zn. KU
   CMKU/KMP        560/06         AJKA               Fena       černá, b.zn. KU
   CMKU/KMP        561/06         AKIMA            Fena       černá, b.zn. KU
   CMKU/KMP        562/06         AKIŠA             Fena       černá, b.zn. KU
   CMKU/KMP        563/06         ALISA             Fena        černá, b.zn. KU
   CMKU/KMP        564/06         ALMA             Fena        černá, b.zn. KU
   CMKU/KMP        565/06         AMANDA       Fena        černá, b.zn. KU
   CMKU/KMP        566/06         AURA              Fena       černá, b.zn. KU

** Ch.stanice : Assi Kavon                              Dat. nar. 15.12.2006
**  Chovatel   : František Novák
**  Otec       :   Bjornehusets Sambo                                   
**  Matka      : ASSI od Starých dubů                        

   CMKU/KMP        567/06         AKIPUS          Pes         černá, b.zn. KU
   CMKU/KMP        568/06         AGIM              Pes         černá, b.zn. KU
   CMKU/KMP        569/06         ASIM              Pes          černá, b.zn. KU
   CMKU/KMP        570/06         AKIM              Pes         černá, b.zn. KU
   CMKU/KMP        571/06         AIKA              Fena        černá, b.zn. KU
   CMKU/KMP        572/06         AFRA              Fena       černá, b.zn. KU
   CMKU/KMP        573/06         ADONIS         Fena        černá, b.zn. KU
** Ch.stanice : ze Zlatého luhu                         Dat. nar. 21.12.2006
** Chovatel   : Luděk Hucula
** Otec       :   BON Moravský medvídek                       
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** Matka      : HERA Nalle CS                                

   CMKU/KMP        574/06         BRIT                Pes         černá, b.zn. KU

Celkem vypsáno 8 psů a 12 fen.   Dohromady   20.

Výpis z plemenné knihy plemene 

Laika Zapadno-Sibirskaia / Západosibiřská lajka             
dne 26.04.2007                   

** Ch.stanice : od Horusického rybníka                  Dat. nar. 21.04.2006
**  Chovatel   : Pavel Činátl
**  Otec       :   CVIK z Kokše  CS                             
**  Matka      : AJKA od Hamerského potoka                    

   Z Reg/ZSL        495/06             GAS                      Pes         bílá,  hnědé zn. SD
   Z Reg/ZSL        496/06             GÁBI                    Fena       hnědá, b.zn. SD
   Z Reg/ZSL        497/06             GINA                    Fena       hnědá, b.zn. SD
   Z Reg/ZSL        498/06             GIPSY                  Fena       hnědá, b.zn. SD
   Z Reg/ZSL        499/06             GITA                    Fena       hnědá b.zn. SD
   Z Reg/ZSL        500/06             GRACE                Fena       hnědá b.zn. SD
   Z Reg/ZSL        501/06      EXPORT GUCCI        Fena        hnědá b.zn. SD

** Ch.stanice : od Mravenečníku                         Dat. nar. 07.07.2006
**  Chovatel   : Jaroslav Luks
**  Otec       :   ATHOS od Horusického rybníka                  
**  Matka      : BESSY od Horusického rybníka                  

   Z Reg/ZSL        502/06             BEN                     Pes         šedá, b.zn. SD
   Z Reg/ZSL        503/06             BÁRA                  Fena       hnědá, b.zn. SD
   Z Reg/ZSL        504/06             BRITA                 Fena       šedá, b.zn. SD

** Ch.stanice : iz Antagrada                            Dat. nar. 08.03.2006
**  Chovatel   : Yakovleva T.                                                            
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**  Otec       :   Baykal                                         
**  Matka      : Vihra                                         
   CMKU/ZSL        505/-06/06              Fantazia                 Fena       šedá SD
    IMPORT Z :  RKF 1860912             0,X.06   Kesely     

** Ch.stanice : od Katova můstku                        Dat. nar. 10.12.2006
** Chovatel   : Jiří Pohl

** Otec       :   ALAN Heřmánkové stráně                        
** Matka      : BEATRIX od Katova můstku                        
   CMKU/ZSL        506/06          C'HARON             Pes         tm.hnědá, b.zn. SD
   CMKU/ZSL        507/06          CAMERON           Fena       tm.hnědá, b.zn. SD
   CMKU/ZSL        508/06          CARMEN              Fena       tm.hnědá, b.zn. SD
   CMKU/ZSL        509/06          CLAIR                   Fena       tm.hnědá, b.zn. SD
   CMKU/ZSL        510/06          COLOMBINA       Fena       tm.hnědá, b.zn. SD
   CMKU/ZSL        511/06          CONIE                   Fena       tm.hnědá, b.zn. SD
   CMKU/ZSL        512/06          CORA                    Fena       tm.hnědá, b.zn. SD

** Ch.stanice : od Šargounského mlýna                Dat. nar. 06.12.2006
**  Chovatel   : Jiří Pinkava

**  Otec       :   Bony z Maračkova                         
**  Matka      : ADÉLKA z Letné                                 
   CMKU/ZSL        513/06          AMIR                    Pes         hnědošedá,b.zn. SD
   CMKU/ZSL        514/06          ANDY                   Pes         vlkošedá, b.zn. SD
   CMKU/ZSL        515/06         ARGISH                Pes         hnědošedá,b.zn. SD
   CMKU/ZSL        516/06         ARGO                   Pes          hnědošedá,b.zn. SD
   CMKU/ZSL        517/06          ALBY                    Fena       bílá, hnědé zn. SD
   CMKU/ZSL        518/06          ANNY                   Fena       hnědošedá,b.zn. SD

** Ch.stanice : z Lhotecké tvrze                        Dat. nar. 05.12.2006
**  Chovatel   : Igor Bárta
**  Otec       :   CVIK z Kokše  CS                             
**  Matka      : ARANKA z Malinového údolí                      

   Z Reg/ZSL        519/06            AKYM                  Pes         hnědošedá,b.zn. SD

Celkem vypsáno 8 psů a 17 fen.     Dohromady    25.

Mezinárodní zkoušky honičů v okrese Kolín
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Ve dnech 11. a 12.listopadu 2006 uspořádal Klub chovatelů honičů
mezinárodní zkoušky honičů v honitbě MS Kňour Stříbrná Skalice.

Myslivecké sdružení hospodaří na výměře 1470 ha, z toho je 220 ha
lesa. Třicet členům střílí kolem 100ks černé zvěře ročně, což dává dobrý
předpoklad k uspořádání honičských zkoušek. Tyto zkoušky opravňují psa k
nahánění a dosledu černé a spárkaté zvěře.

Na zkoušky bylo přihlášeno 6 vůdců psů těchto plemen: 1 štýrský
brakýř, 1 bernský honič a 4 západosibiřské lajky.

V sobotu 11. listopadu se po sedmé hodině začali sjíždět do příjemně
vytopené chaty místní myslivci, vůdci psů a rozhodčí. Zahájení bylo stanoveno
na 8,30. Při nástupu uvítal ředitel zkoušek Oldřich Skolil místní myslivce, vůdce
psů rozhodčí delegované ČMMJ v tomto složení: Stanislav Volík (vrchní),
Miloš Vinklárek, Jiří Veselý a Josef Veselý. Po přivítání ředitel předal slovo
vrchnímu rozhodčímu, který rovněž přivítal všechny zúčastněné.

Následovala kontrola tetovacích čísel a losování pořadí zkoušených psů.
Hospodář MS Stanislav Heřman seznámil účastníky naháňky s průběhem a
organizací lečí a upozornil na bezpečnost při zacházení se střelnou zbraní.Všem
lovcům, vůdcům psů a rozhodčím popřál hezký den a Lovu zdar! Potom se
odjelo do honitby, kde se během dvou lečí zkoušely náročné disciplíny: nos,
hledání, nahánění divočáka, vytrvalost a orientace.

Tyto disciplíny byly zkoušeny na dostatku černé zvěře. Všech 6
zkoušených psů přišlo do přímého kontaktu s divočáky, což dávali najevo
vytrvalým hlášením. Horší však bylo střelecké štěstí, protože z 15 vyhnaných
divočáků se objevili na výřadu pouze 3.

Po ukončení naháňky se pokračovalo následujícími disciplínami:
chování na stanovišti, odložení a vodění na řemeni. Výsledky prvního dne byly
až na malé výjimky vyrovnané, což svědčí perfektní připravenosti psů.

V neděli ráno jsme se sešli v 8,00 hod. po zahájení se začínalo ochotou
k práci na černou zvěř, která se zkouší na živém divočákovi, umístěném
v obůrce 3 x 3m a výšce 2m. Výsledky byly vyrovnané stejně jako předchozí
den. O konečném pořadí rozhodly poslední disciplíny: dosled černé zvěře na
uměle založené šlapané a současně pobarvené stopě staré nejméně 4 hodiny a
disciplína chování u střelené zvěře. Před každou stopní dráhou se losovalo číslo
psa, který stopu půjde. Zde nejlépe uspěl pes ZSL CID Heřmánkova stráň
vedený Pavlem Škardou, který pracoval na stopě jako hlásič a tím rozhodl o
vítězi zkoušek.

Na druhou hodinu se odjelo do lovecké chaty na výborný oběd  a
závěrečné vyhodnocení MHZ.
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Chtěl bych touto
cestou jménem vůdců
loveckých honičů
poděkovat sboru
rozhodčích za
objektivní
posuzování, KCHD a
MS Kňour Stříbrná
Skalice za výbornou
organizaci a přípravu
celých zkoušek,
chutné občerstvení a
příjemné prostředí.

Přehled výsledků Mezinárodních zkoušek honičů

 Jméno psa/feny zápis
Člp.. vůdce bod klas. Další ocenění 

1
CID Heřmánkova
stráň, 

ZSL

ZSL
472/05

Pavel Škarda
Kostelní
Střímelice 75 224

026678
1 c

CACIT,
CACT
DIVIAČIAR
Barva -hlásič

2
CIR Heřmánková
stráň

ZSL

ZSL
473/05

Stanislav Nehasil
Voděrádky 20 202

026679
I. c

RES. CACT
DIVIAČIAR
RES. CACIT

3
INARI ze Sulické
tvrze

bernský honič

B24
335/05

Radoslav Levý
Praha 5 201 026675

I. c
DIVIAČIAR
CACT

4
CAR Heřmánková
stráň

ZSL

ZSL
471/05

Jaroslav Horák
Hradové
Střímelice

199 026677
I. c

DIVIAČIAR
 

5
ARANKA z Akátové
Čermy

ZSL

ZSL
453

Pavel Škarda
Kostelní
Střímelice 75 197

026681
I. c

DIVIAČIAR

6 FRONA z Větrné vsi
brakýř štýrský

SB
339

Petr Pořádek
Lhenice 365 194

026676
I. c

DIVIAČIAR
RES ČÁST

           Jaroslav Horák
Hradové Střímelice, 281 63 Kostelec n.Č.L
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Inzerce : 

Představuji Vám karelského medvědího psa
BRIT od Starých dubů     nar. 12. 05. 2005 – CHOVNÝ PES

Otec : ARGON Arfus            Matka: IMPORT FINSKO Lappion
Kiva

OCENĚNÍ: 
CACIB, BOB, 2 x CAC, res-. CAC, 2 x Vítěz třídy, Oblastní vítěz,

Krajský vítěz (Nejkrásnější pes skup. V. – 2.místo)
- lovecky veden
POSUDKY:
p.Ovesná, Řehánek, Pavlíková, Marušková.
Velmi pěkný typ.pes,ušlechtilá hlava, výborná krční linie, prostorný

hrudník, méně výrazné předhrudí, rovný pevný hřbet, výborně
utvářená tlapka. Jeho předností je vynikající úhlení končetin a
výborná mechanika pohybu. Tmavé oko, plnochrupý, jemnější stavba
těla.

Kontakt na psy ICH. CH. AMÍR a BRIT od Starých dubů hledejte na
www.volny.cz/makucerovi

Tel. kontakt: 604 74 26 05, 721 144 603 - Kučerovi, Sudoměřice u Bechyně

Ukazatel růstu mladých ZSL
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