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Informační zpravodaj

Klub karelských medvědích psů a lajek
Vytištěný IZ dostávají poštou pouze členové, kteří o to požádali. 
Ostatní členové dostávají pouze první stranu IZ s obsahem a 
případné důležité dokumenty.
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Aktuality 

Dne  18.6.2016  v  10hod  se  konalo  náhradní  zasedání  členské  schůze  Klubu  karelských
medvědích psů a lajek. Členské schůze se nakonec zúčastnilo 19 členů (z celkového počtu
119 členů). Jelikož to bylo náhradní zasedání členské schůze, rozhodovala o dění v klubu
nadpoloviční většina přítomných členů. 

– Byl schválen nový název klubu – Klub karelských medvědích psů a lajek, z.s. (v
souladu s novým Občanským zákoníkem).

– nové sídlo spolku je: Svatopluka Čecha 136, 687 24 Uherský Ostroh.
– Pokud  člen  nezaplatí  členský poplatek  do  31.3.  běžného  roku,  bude  mu členství

ukončeno k 15.4.  běžného roku. 1.4.  běžného roku bude členům, kteří nezaplatili
členské příspěvky pro daný rok, zaslána výzva k zaplacení členského poplatku pro
daný rok a to emailem nebo sms)

– Seznam členů klubu bude neveřejný – bude přístupný na webových stránkách, ale
pouze pro členy klubu. Bude uložen v sekci, do které se budu moci členové přihlásit
pomocí přihlašovacího jména a hesla. Zajistí předseda klubu. V této sekci budou i
zápisy  z  členské  a  výborové  schůze.   -  Předseda  klubu  zjistil,  že  vytvoření
zabezpečené  části  webových stránek by  bylo  finančně  velmi  náročné,  tak  že
zatím  nebude  provedeno.  Seznam  členů  klubu  byl  odstraněn  z  webových
stránek klubu

– Počet  členů  výboru  se  snížil  na  5  členů  –  předseda,  jednatel,  hospodář,  hlavní
poradce chovu, výcvikář. 

– Byly  schváleny  nové  stanovy  klubu  (aktuální  verze  je  zveřejněna  na  webových
stránkách klubu www.karelajky.eu)

– Volba  členů  výboru  klubu,  poradců  chovu,  kontrolní  komise.  Poradci  chovu  se
mohou účastnit schůzí výboru klubu, ale pouze s hlasem poradním.
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Číslo 75 srpen 2016
Členové výboru Klubu karelských medvědích psů a lajek
Předseda : Josef Leopold

Svatopluka Čecha 136, 687 24 Uherský Ostroh
Tel.: 736 257 597, email: leopoldjos@seznam.cz  

Jednatel: Ing. Michaela Kadlecová
Hranice IX – Uhřínov 5, 753 61 Hranice 4
Tel.: 604512691, email: michaela.kaskova@email.cz 

Hospodář: Ing. Ivana Hennerová
Fr. Šafaříka 604, 277 46 Veltrusy
Tel.: 774 999 051, email: ivka22@seznam.cz 

Hlavní poradce chovu: Ladislav Hanáček
Buková 142, 798 48 Protivanov
Tel. : 773 665 880, email: lada.hanacek@seznam.cz 

Výcvikář: Pavel Škarda
Kostelní Střímelice 75,  281 63 Kostelec nad Černými 
lesy 
Tel.: 721 319 771 email: skarda@hacka.cz 

Členové kontrolní komise
Předseda: Ing. René Doležal

Ke Spravedlnosti 659, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Tel.: 724 524 151, email: rene.dolezal@email.cz  

Člen: Ing. Jiří Dobeš
Výčapy 38, 674 01 Výčapy
Tel.: 602 326 176 , email: jdobes@vycapy.com 

Člen: Bc. Ivana Malíková
Křemže 136, 382 03 Křemže
Tel.: 777 866 369, email: ivana.malikova@email.cz  

Poradci chovu
Poradce chovu pro KMP: Bc. Petra Mikulicová

Pod Padělky 487, 691 10 Kobylí
Tel.: 775 083 341, email: p.mikulicova@email.cz 

Poradce chovu pro ZSL a VSL: Veronika Koderová
Svatopluka Čecha 136, 687 24 Uherský Ostroh
Tel.: 77 66 22 420, email: anikavevos@seznam.cz 

Poradce chovu pro REL: Vladimír Patočka
Jižní 389, 373 33 Nové Hrady
Tel.: 386 362 538  (domů), 386 361 224 (do práce)
Mobil: 724 524 630, email: patockavladimir@seznam.cz 
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Připomínáme

BONITACE 3.9.2016

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 (viz. výše).

Letní setkání členů Klubu KMP a lajek

3.9.2016 a případně 4.9.2016 v Kostelních Střímelicích 

Zájemci, hlaste se na   tel. 721  3  19771   (p. Škarda)   do 3.8.2016

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
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Ka  relajky a lov

Můj noční lov a ranní dosled fenky ZSL

Lesu zdar přátelé.  Píši vám příběh, který se mi přihodil v nočním lese ( v Dříženských
hvozdech), ze včerejška na dnešek při čekané na škodnou a černé rytíře našich lesů tzn.
divočáků. Sedím na vysutém žebříkovém posedu na jedli, který jsem stavěl s naší holčinou a
kamarádem Lukášem v době když ještě u mne adjunktoval. Po třech a půl hodinách během
níž jsem párkrát sáhl po flintě neb jsem vždy po vábení ( čili lov lestný) myškovačkou neb
jen  tak  na  hubu,  poté  co  jsem navětřil  zrzku  ale  nespatřil  ale  tiché  kročeje  její  slyšet
byly. Bylo  to  divné  protahovaly  se  houštinami  okolo  ale  potichu  jako  by  měli
přestávku, každý rok skolí  a  vaují  do konce února.  Navětřit  mne nemohli  neb posed je
vysoký 5m ve stínu koruny a k tomu jsem je cítil já čili vítr dobrý, byl poměrně čerstvý a
syrový (zvaný syrovina). Uslyšel jsem oklepávání divočáků v houštině smrkové mlaziny se
spoustou suchého obřího ostružinčí a shnilých soušek, taky podivné nic mi prostě nehrálo,
jiné  zimy bych slezl  a  šel  šoulat  po  loveckých šoulácích  nebo po ochozech a  spádech
zvěře pod větrem ale nyní když jsem je již slyšel říkám si vydržím. Táhl jsem již 4 hodinu

pomalu  začínala  pátá
bez  většího  pohybu
absolutně v klidu jako
pěna a to bolí více než
nějaká  rachota. Něco
není jak má být. Jsem
příšerně  ztuhlý,
nemohu se protáhnout
nic  abych  nezradil
černou zvěř. Na beton
jsem již věděl, že jde o
divočáky neb se občas
prozradily  hlasitým
dechem a větřením. Po
čtyřech a půl hodinách
se  konečně  ozve  zvěř
hlasitým
zachrochtáním  jak
vůdčí  bachyně  dává

povely a ostatní jí odpovídají na rozkazy a po té vytahuje na tři roky zalesněnou paseku, z
mlází půldruhéhometráku bachna a za ní 3m její  loňské sele a za ním nic,  okamžitě ve
zlomku vteřiny se rozhoduji pro odlov flinta je již hodinu odjištěna napínaček nebudu dávat
flinta mi spíše střílí silou vůle není třeba ji nějak zvláště obsluhovat jde o těsnou blízkost tak
maximálně do 15m, musím vystřelit záhy během vteřiny neb pasíčka je úzká střílet budu ale
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Číslo 75 srpen 2016
pod obrovským úhlem více jak 45 stupňů všude v horách ale i jinde při střelbě s kopce miř
níže při  střelbě do prudkého kopce ještě níže jedná se o zákony balistiky a přitažlivosti
zemské, to vše mi proběhlo hlavou, nenadsazuji a nepozdsazuji, ani nepředsazuji divočáci
jsou v mírném klusu lovím druhý kus, lončáka mířím spíše hozenou ranou na komoru ehjle
kus  neznačí ránu ale spíše  jakoby značí chybenou,  otáčí  se na  obrtlíku a i  s  matkou se
prudce vrací skokem zpět do mlází kudy vyšly. I když mám vždy přebito než dozní rána,
nestačím už prostě tuplovat.  Jsem příliš  ztuhlý dává se do mne lovecká horečka.  Slyším
odbíhat tlupu divočáků odhadem 6 až 8. A pak ticho, jen dvakrát slabounké zalámaní, žádné
odkazování prostě nic. Otvírám termosku a dopřávám si loka čaje s rumem potřebuji to jak
sůl,  mírné  zarachocení  již  nevadí. Kouřím  již  druhou  cigaretu.  Kalousi  ušatí  klapou
zobanama.  Zapínám  si  hubertus  a  slézám  z  posedu,  najednou  kousíček  ode  mne  se
zachechtal výr tak hrozně jsem se lekl až jsem málem sletěl, úplně jsem na něj zapomněl, že
sem pravidelně zaletuje na lov hlodavců, je to tím jak neustále myslím na to co se stalo a
nestalo. Stojím na zemi zvedám hlavu a koukám ke hvězdám jsou divné okolo každé je
opar, tma jak v ranci je to velmi divné, do paseky nepůjdu mám strach, bojím se ataku, již
jsem ho zažil, jdu potichu na nástřel z odjištěnou zbraní,  svítím  nic, žádná barva, žádné
ústřelky,  stříž  ani žádné  štětiny  je  to obrovské  zklamání,  nic  říkám  si  obejdu celou
mlazinu ale potichu a uvidím zda v některé stopě nenajdu barvu. Za půl hodiny jsem měl
obejíto, beru věci, nikde nic. Po cestě přemítám již máš pár křížků na hřbetě, již ti to nejde,
na druhou stranu se uklidňuji vždyť flint si hledíš, často střílíš jak jedeš okolo střelnice vždy
si dáš ránu a pokud možno nastřeluješ, trénuješ na sucho každý týden, výsledky máš  dobré
a pak zas neslyšel jsem úhoz, odpovídám si vždyť jsem se jich mohl dotknout jak šli blízko
úhoz  si slyšet  nemohl,  pak  zas  střílel  jsem pod sebe  to  se  většinou přestřelí  měl  jsem
podsadit.  Potom  jsem  si  uvědomil,  že  jsem  prasata  necítil  nevím  proč  ani  když  jsem
obcházel mlazinu atd. pořád dokola. Byla to velmi divná noc jakou jsem ještě nezažil. No
nic ráno moudřejší večera. Ráno když jsem jem jel do kravína v půl třetí tak pěkně lilo. Při
rozednění jsme s naší  čubinou byli  v lese nechal jsem jí  stranou a šel  znova ohledávat
nástřel na nástřelu nic potom jsem si všimnul na sněhu asi pěti osin narezlé barvy, na hřbetu
má štětináč načernalé osiny na bocích s rezavým nádechem a na břiše a spodku sivý nádech
(našedlé) no nic říkám zkusím,   Apinu.  Nasazuji  jí  na stopu nic,  popojdu metr čubinka
znovu nasává stopu otištěných spárků a začíná prohrabovat jako pes Filipes, stopa je stará
cca  7  hodin  nechávám  jí  pořádně  nasát  protože  stop  tu  je  mnoho,  po  vydráždění  jí
vypouštím  na  volno,  jinak  to  nejde  je  to  tady  džungle.  čubina  jde  jako  střela  po  pár
sekundách laje (ozval se štěkot neboli hlášení) Trhne to se mnou okamžitě nabíjím breneky
a vydávám se za ní ale o nějakém pelášení nemůže být ani řeč plížím se jako na vojně po
čtyřech. Sem tam vidím růžové fleky rozpité jak nad ránem pršelo. Trvá mi to zhruba 10
min,  hlášení  je  z  jednoho  místa,  říkám  si  prase  žije  nebo  staví  dalšího  divočáka
jiného, najednou je ticho pojednou uslyším vrčení a cvakání tesáky naší Apky plížím se za
zvukem voda ze mne jenom crčí jsem na kůži, mlazina je nasáklá jak houba. Tu spatřím
ležícího na boku zhaslého divočáka Apinka ho popotáhla z lože o metr,  neustále ho má
plnou mordu chválím jí je to její první opravdový ostrý dosled( zatím má jen cvičné noční a
z ostrých dvě nalezené selata u pana Urbana a to u Stojavek) v 10 měsících věku, nyní je již
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Číslo 75 srpen 2016
v druhém poli je jí třináct měsíců, provádím rituál poctu ulovené zvěři, včetně posledního
hryzu a ůlomků za dosled pejskovi za obojek a další za klobouk, štětináč šel s komorovou
ránou přes 150 m, mimochodem neprostřelený neb se kulka roztrhla, proto nebarvil ven ale
dovnitř,  játra  na  kaši  celá,  slezinka  zbyl  cm kousek,  zasáhlé  srdce  a  prostřelená  plíce
všechny důležité orgány přesto tento černý rytíř  odešel  skoro 180m houštinou. Všechny
dosavadní zákony byly porušeny hrubým způsobem a k tomu ještě obrovská vitalita této
zvěře. Z pošmourné noci a dne se stal rázem nádherný lovecký den a mnoho témat k bádání
a velkému a velmi hlubokému zamyšlení ale to příště, pojedu asi do fabriky ve Vlašimi. Píši
toto proto aby se to vědělo a to, že bez psa bych ho nenašel. Po zasažení vždy zvěř značí a
jde dopředu ať již se zápory nebo bez nich  a nikdy se netočí o 180 stupňů zpět i když jsem
to již  slyšel  ale  nepřikládal jsem tomu důraz.  Děkuji  sv.  Hubertovi  za  krásný zážitek a
úlovek a mému pejskovi především a mysl. kynologii zdar. 
(foto z archivu P.C.)

Petr C.

Barvářské a lesní zkoušky OMS Třebíč

25.6.  a  26.6.2016  se  v  honitbě  Ostrůvek
(OMS Třebíč) konaly barvářké zkoušky a
lesní  zkoušky.  Zkoušek  se  zúčastnil  také
Ing. René Doležal s fenkou REL Bonny.
Lesní zkoušky absolvovala fenka Bonny v
I.ceně  (236b.)  a  stejně  tak  i  barvářské
zkoušky (112b.). 

Gratulujeme

Foto převzato z www.omstrebic.cz
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Bonitace Klubu chovate  ľov   severských po  ľ  ovných

psov - Antonstál
Ve dnech 8. -  10. 7. tohoto roku KCHSPP poprvé ve své historii pořádal svoje klubové akce

v nádherném prostředí loveckého zámečku Antonstál u Nemšové (SR). Původně jsme chtěli,

já,  Veronika  Koderová  a

Míša  Kadlecová,  zhlédnout

sobotní  i  nedělní  program,

ale  nakonec  jsme  se

rozhodli  vynechat  obůrku,

neboli  prověření  loveckých

vlastností  a  přijeli  jsme  až

na  nedělní  bonitaci.

Bonitováno bylo 12 jedinců,

jedna relka,  jeden norský losí  pes a deset  západosibiřek.  Pan Tibor Havelka společně s

předsedou klubu Imrem Fülem a poradcem chovu Vladem Schalkem neměli lehkou práci,

poprali se s ní s naprostou elegancí a to, že nebyl do chovu zařazen jeden pes ZSL není

možné bonitační komisi mít za zlé, pes v tom stavu a zejména věku, na to prostě neměl.

Možná  se  zadaří  příští  rok.  Úroveň  předvedených  psů  byla  velmi  vysoká,  určitě  bych

většinu rád viděl v rodokmenech našich psů, ale jak to většinou bývá, vše není ideální tak,

jak bychom si přáli a jak zaznělo i v závěrečném zhodnocení bonitační komise, je potřeba

zapracovat na předvedení a lepší souhře mezi vůdcem a předváděným jedincem, ale to je

problém obecný a nevyhýbá ani nám. Nakonec nás mrzelo,  díky nádhernému prostředí,

výborné organizaci lidí z KCHSPP, zúčastněným psům i vřelému přijetí, že jsme nepřijeli již

v pátek, kdy celá akce začínala, ale určitě se v příštím roce polepšíme.

Dámy a pánové z KCHSPP, děkujeme vám za vše, děláte to na velmi vysoké úrovni a snad

se nám někdy podaří dostat se tam, kde jste nyní vy.

(za foto děkujeme P. Kamenské)  Leopold Josef 
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Zápis ze setkání chovatelských klubů 4.6.2016

Zpráva předsedy ČMKU

Do  konce  června  2016  budou  nové  webové  stránky  ČMKU  (mimo  jiné  tam  budou  i

seznamy  rozhodčích  pro  jednotlivá  plemena).  V  ČR  je  334  rozhodčích  –  z  toho  10

rozhodčích pro všechna plemena (8 rozhodčích pro V.skupinu). 

Zápisy do plemenných knih za rok 2015

ČMKU ČKS ČMKJ celkem

Počet vrhů 4153 1722 2304 8179

Narozených štěňat 17847 9193 12672 39712

Import 809 42 338 1189

Zpráva místopředsedkyně Dozorčí rady ČMKU

Dozorčí  rada  projednala  již  za  rok  2016 10 případů.  V zahraničí  jsou  běžné  genetické

kontroly (někde i povinné). Místopředsedkyně DR nabádala k pečlivosti při zpracovávání

normativů klubu, aby si jednotlivá ustanovení neodporovala (pozor na detaily).

Rozhodčí

Rozhodčí mohou požádat, aby byli vzděláváni jako skupinoví rozhodčí. Budou osloveny

chovatelské kluby, jestli s rozhodčím souhlasí. Pokud s ním nesouhlasí, musí mít konkrétní

důvod (chovatelské kluby budou potvrzovat žádost žadateli, jestli s ním souhlasí). Chystá se

plošné  školení  rozhodčích.  Konzultanti,  kteří  mají  určitou  skupinu  plemen  na  starosti,

mohou  oslovit  chovatelské  kluby.  Kluby  mohou  vznést  požadavky  nebo  podmínky  na

rozhodčí..

Dogoffice (Informační systém pro správu výstav) – Ing. Pavel Čapek

Je určen pro MVP, NP, ale i KV, KV a SV. Od roku 2009 bylo realizováno 500 výstav přes
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Dogoffice. Ing. Čapek představil Dogoffice a ukázal postup, jak vložit do systému výstavu,

a jak s ním pracovat. Pokud chce někdo pořádat výstavu a použít pro přípravu Dogoffice,

tak musí požádat ČMKU. Budou mu přidělila práva správce výstavy. Poplatky za použití

Dogofficu – 1Kč za každého přihlášeného psa, 500Kč za odeslání vstupních listů (celková

částka bez ohledu na počet přihlášených jedinců)

Prezentace firmy Vemodia – geneticky podmíněné choroby u zvířat v zájmových chovech

– možnosti diagnostiky a chovatelského využití

Přednáška  byla  zaměřena  na  monogenně  podmíněné  genetické  choroby.  Genom

čistokrevných zvířat je silně zatížen inbreedingem. 

Účastníci byli seznámeni s Genetickým pasem zvířete (soustava vyšetření). 

– narůstá počet známých monogenně podmíněných genetických chorob

– výběr  partnerů  pro  křížení  na  základě  exteriéru,  povahy,  ale  i  GENETICKÉHO

ZRAVÍ

– naprostá většina těchto chorob je AR (autozománě  recesivní)

– eradikace (vymýcení) závažných mutací z chovu (ověření genetické kvality vlastního

chovu)

– zabránění zanesení mutací zpět do chovu ( genetické vyšetření partnera při krytí)

– možnost požadovat geneticky zdravé štěně

– doporučeno současně provést genetické ID zvířete

– certifikát zvířete v zájmovém chovu

U každého plemene existuje seznam geneticky podmíněných chorob, které se u plemene

vyskytují a mohou se testovat.

STR analýza (paternita) – laboratoř VEMODIA - - 950Kč (preferují vyšetření krve – větší

kvalita než stěr z dutiny ústní, vzorek se uchová pro další rozbory). 

VEMODIA provádí většinu vyšetření do 2-3 dní. Nabízí konzultace pro chovtelské kluby

10 http://karelajky.eu
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pro geneticky podmíněné choroby (zdarma).

Testy na chlamydie a mykoplazmy (vyšetření před krytím) do 6hod – za 950Kč.

Diskuse

Chovatelský  klub  nemůže  chovateli  při  prohřešku  zakázat  chov  plemene.  Může  pouze

pozastavit  chovatelský servis  nebo pozastavit  zápis  vrhů  (klub  k  tomu musí  mít  vážný

důvod).  Nebo může  klub  chovatele  vyloučit  z  klubu,  ale  musí  mu i  nadále  poskytovat

chovatelský servis, a teprve za další případný prohřešek mu může pozastavit chovatelský

servis.

Michaela Kadlecová

11 http://karelajky.eu
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Informace   z Klubu chovatelů honičů
(  www.klubhonicu.com  )

13. - 15.1. 2017 KCHH pořádá 1. ročník SPECIÁLNÍ HONIČSKÉ SOUTĚŽE
Lavičky (okr. Příbram) - bez lovecké upotřebitelnosti
(tituly : CACIT, CACT, Diviačiar, Vítěz speciální honičské soutěže 2016/17) 

Plán  akcí KCHH na rok 2016
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 

KCHH pořádal 4.6. a 5.6.2016 – Klubovou výstavu v Zárybniční Lhotě u Tábora
Výsledky 4.6.2016

Výsledky 5.6.2016

12 http://karelajky.eu

KMP
Kat. Č. Kruh Třída Jméno Chov.stanice Majitel Rozhodčí Výsledek

2 mezitřída Debbie Czech Anela Krejčí Miloslav
V1, CAC, Klubový 

vítěz, BOB

ZSL
Kat. Č. Kruh Třída Jméno Chov.stanice Majitel Rozhodčí Výsledek

5 otevřená Axel Kadlec Jan

6 pracovní Alisa Škarda Pavel

Samvara 
Origin

V1, CAC, Klubový 
vítěz, BOB

V1, CAC, Klubový 
vítěz, BOS, BIS 
Working Class

REL
Kat. Č. Kruh Třída Jméno Chov.stanice Majitel Rozhodčí Výsledek

4 vítězů Serri Leopold Josef
V1, CAC, Klubový 

vítěz, BOB

REL
Kat. Č. Kruh Třída Jméno Chov.stanice Majitel Rozhodčí Výsledek

2 vítězů Serri Leopold Josef
V1, CAC, VKV, 

BOB

http://karelajky.eu/
http://www.klubhonicu.com/
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Výsledky výstav

MVP České Budějovice 23.-24.4.2016

Karelský medvědí pes

Západosibiřská lajka

MVP Praha – Prague Expo Dog 30.4.-1..2016

Karelský medvědí pes

Západosibiřská lajka

MVP Litoměřice 28.5.-29.5.2016

Ruskoevropská lajka

13 http://karelajky.eu

Kat. Č. Kruh Třída Jméno Chov.stanice Majitel Rozhodčí Výsledek

2297 9 mladých Debbie Czech Anela Krejčí Miloslav

2298 9 otevřená Bee Hřebek Václav V1, CAC, RCACIB

Václavík 
Miroslav

V1, CAC, CACIB, 
BOB

z Kvildských 
plání

Václavík 
Miroslav

Kat. Č. Kruh Třída Jméno Chov.stanice Majitel Rozhodčí Výsledek

2401 9 otevřená Benny Osičina Činátl Pavel Výborný 1

2402 9 otevřená Holly z Letné Malíková Ivana VD1

Václavík 
Miroslav
Václavík 
Miroslav

Kat. Č. Kruh Třída Jméno Chov.stanice Majitel Rozhodčí Výsledek

2422 22 mezitřída Fatima Mikulicová Petra Iversen Petr VD
Moravský 
medvídek

Kat. Č. Kruh Třída Jméno Chov.stanice Majitel Rozhodčí Výsledek

2539 22 otevřená Bessy Osičina Hamerníková Marta V1, CAC, RCACIB

2540 22 pracovní Alisa Škarda Pavel

Václavík 
Miroslav
Václavík 
Miroslav

V1, CAC, CACIB, 
BOB

Kat. Č. Kruh Třída Jméno Chov.stanice Majitel Rozhodčí Výsledek

2100 12 mladých Clea Mudra Antonín V1, CAJC, BOJ

2101 12 šampionů Serri Leopold Josef Mudra Antonín

ze Staré 
Moravy

Procházková 
Michala

V1, CAC, CACIB, 
BOB

http://karelajky.eu/
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Západosibiřská lajka

Intercanis Brno 18.6.-19.6.2016

Karelský medvědí pes

Ruskoevropská lajka

NVP Ostrava 9.4.-10.4.2016

Karelský medvědí pes

Západosibiřská lajka

Noví šampioni

7.6.2016 byl udělen feně REL Serri (majitel Josef Leopold) titul Český Grandšampion

Gratulujeme majiteli i feně!

14 http://karelajky.eu

Kat. Č. Kruh Třída Jméno Chov.stanice Majitel Rozhodčí Výsledek

2140 12 otevřená Berry Jecha Jan Mudra Antonín Výborný 1
z Vlašimských 

hor

Kat. Č. Kruh Třída Jméno Chov.stanice Majitel Rozhodčí Výsledek

1929 5 mezitřída Faira Hanáček Ladislav Bala Karlo V1, CAC

1930 5 otevřená Alma Helmikana Lička Jiří Bala Karlo

Moravský 
medvídek

V1, CAC, CACIB, 
BOB

Kat. Č. Kruh Třída Jméno Chov.stanice Majitel Rozhodčí Výsledek

1980 12 mezitřída Blesk Rolenc Svatopluk Bala Karlo VD1
ze Staré 
Moravy

Kat. Č. Kruh Třída Jméno Chov.stanice Majitel Rozhodčí Výsledek
1913 otevřená Cargo Czech Anela Kuchař Luděk Jílková Zdena VD1

1914 mezitřída Faira Hanáček Ladislav Jílková Zdena VD1

1915 otevřená Alma Helmikana Lička Jiří Jílková Zdena VD1

1916 otevřená Brusinka Hampel Tomáš Jílková Zdena diskvalifikace

Moravský 
medvídek

z Kvildských 
plání

Kat. Č. Kruh Třída Jméno Chov.stanice Majitel Rozhodčí Výsledek

1553 otevřená Artem z Bělidel Vojkůvková Libuše neposouzen
Šimek 

František

http://karelajky.eu/
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VÝSLEDKY KLUBOVÉ VÝSTAVY 21.5.2016 
NA ZÁMKU KAČINA

KARELSKÝ MEDVĚDÍ PES

PSI

Třída otevřená

154 Andy z Krbečkova dvora
nar.: 20.8.2013 KMP/747
O: Artic Canis Ursínus-Bakkaia M: Bona Assi Kavon
Chovatel: Krbečková Petra Majitel : Daněk Rostislav

VELMI DOBRÝ 4

155 Bim Čáslavská naděje
nar.: 28.9.2010 KMP/654/10
O: Kan Trace Yarpen M: Bessy Ostavická niva
Chovatel: Jaroslav Rambousek Majitel: Jaroslav Rambousek

VELMI DOBRÝ

156 Black Berry z Modletic
nar.: 6.7.2012 KMP/703/12/16
O:Erauspojan Repe M: Aika Assi Kavon
Chovatel: Mašková Zuzana Majitel:Kňourek Miloš a Petra

VÝBORNÝ 2, r.CAC

157 Landy Pikimusta
nar.:15.8.2012 CMKU/KMP/709/12/16
O:Bjornehusets Lucky M: Gima Pikimusta
Chovatel: Dopitová Jitka Majitel: Janoušek František

VÝBORNÝ 3

158 Niro z Doliny Środkowej Odry
nar.: 21.5.2010 CMKU/KMP/660/-10/10
O:Kan Trace Yarpen M: Mya Cień Niedźwiezia
Chovatel: Marzena a P. Mikita Majitel: Strýčková Daniela

VÝBORNÝ 1, CAC, KLUBOVÝ VÍTĚZ, BOS
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FENY

Třída štěňat

159 Nera Pikimusta
nar.: 1.12.2015 CMKU/KMP/803/15
O: Opal z Doliny Środkowej Odry M:Lussi Pikimusta
Chovatel: Dopitová Jitka, Bc Majitel: Ducháčková Františka

VELMI NADĚJNÝ

Třída mezitřída

160 Faira Moravský medvídek
nar.: 9.7.2014 CMKU/KMP/779/14
O: Bjorn M: Nahe Enny
Chovatel: Hanáček Ladislav Majitel: Hanáček Ladislav

VÝBORNÝ 1, CAC

161 Fatima Moravský medvídek
nar.: 9.7.2014 CMKU/KMP/780/14
O: Bjorn M: Nahe Enny
Chovatel: Hanáček Ladislav Majitel: Mikulicová Petra

VÝBORNÝ 2, r. CAC

Třída otevřená

162 Alma Helmikana 
nar. : 13.5.2014 CMKU/KMP/768/14
O: Bjornehusets Bilbo M: Aili from Bare Mountain
Chovatel: Romanská Jana Majitel: Lička Jiří

NEDOSTAVILA SE

163 Bee z Kvildských plání
nar. : 4.2.2014 CMKU/KMP/755/14
O: Bjorn M: Akima z Korábských údolí
Chovatel: Hřebek Václav Ing. Majitel: Hřebek Václav Ing.

VÝBORNÝ 1, CAC, KLUBOVÝ VÍTĚZ, BOB
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RUSKOEVROPSKÁ LAJKA

PSI

Třída otevřená

227 Blesk ze Staré Moravy
nar.: 22.8.2014 Z Reg/REL/132/14
O: Sobol M: Engie Bohemia Delikan
Chovatel: Leopold Josef Majitel: Rolenc Svatopluk Ing.

VÝBORNÝ 1, CAC, KLUBOVÝ VÍTĚZ, BOS

FENY

Třída mladých

228 Clea ze Staré Moravy
nar.: 14.5.2015 Z Reg/REL/148/15
O: Donas Nuo Laciu M: Engie Bohemia Delikan
Chovatel: Leopold Josef Majitel: Procházková Michala

VÝBORNÝ 1, CAJC, BOJ

Třída otevřená

229 Alka z Keblovského kopce
nar.: 18.1.2014 CMKU/REL/130/14
O: Áron ze Spravedlnosti M: Edie Bohemia Delikan
Chovael: Pipka Antonín Majitel: Hlaváček Jaroslav

VÝBORNÝ 1, CAC

230 Berry ze Staré Moravy
nar.: 22.8.2014 Z Reg/REL/135/14
O: Sobol M: Engie Bohemia Delikan
Chovatel: Leopold Josef Majitel: Řehák Bohuslav

NEDOSTAVILA SE

17 http://karelajky.eu

http://karelajky.eu/


Číslo 75 srpen 2016
Třída pracovní

231 Emma
nar.: 6.6.2014 CMKU/REL/138/-14/14
O: Hart Urchum M: Pulka
Chovatel: Bashilov A.V Majitel: Souček Josef

VÝBORNÝ 1, CAC

Třída vítězů

232 Serri
nar.: 20.5.2014 CMKU/REL/139/-14/14
O: Korsar M: Zena
Chovatel: Tsybulko N.A. Majitel: Leopold Josef

VÝBORNÝ 1, CAC, KLUBOVÝ VÍTĚZ, BOB

VÝCHODOSIBIŘSKÁ LAJKA

FENY

Třída otevřená

248 Minga iz Doma Podgorkinyh
nar.: 24.12.2014 CMKU/VSL/1/-15/14
O: Altyn M: Yu-Zeya
Chovatel: Podgorkin Aleksandr Majitel: Rozenbergová Viktorija

NEDOSTAVILA SE
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ZÁPADOSIBIŘSKÁ LAJKA

PSI

Třída otevřená

252 Bari Osičina
nar.: 10.5.2013 CMKU/ZSL/662/13/15
O: Kubar M: Amy Umka z Vlčího doupěte
Chovatel: Pužman Jiří Majitel: Šťáva Blažej

 VÝBORNÝ 1, CAC

253 Benny Osičina
nar.: 10.5.2013 CMKU/ZSL/663/13
O: Kubar M: Amy Umka z Vlčího doupěte
Chovatel: Pužman Jiří Majitel: Činátl Pavel

VÝBORNÝ 3
254 Brit Osičina
nar.: 10.5.2013 CMKU/ZSL/664/13
O: Kubar M: Amy Umka z Vlčího doupěte
Chovatel: Pužman Jiří Majitel: Kašpar Tomáš

VÝBORNÝ 2, r.CAC

255 Lay iz Doma Podgorkinyh
nar.: 30.5.2014 CMKU/ZSL/713/-15/14
O: Chu M: Bella
Chovatel: Podgorkin A. Majitel: Kalina Petr Ing.

VÝBORNÝ 4

Třída pracovní

256 Bor z Myťských jezárek
nar.: 1.6.2011 CMKU/ZSL/618/11/15
O: Gas od Horusického rybníka M: Bora od Horusického rybníka
Chovatel: Maxová Jitka Majitel: Maxová Jitka

VÝBORNÝ 1, CAC, KLUBOVÝ VÍTĚZ

19 http://karelajky.eu

http://karelajky.eu/


Číslo 75 srpen 2016
Třída veteránů

257 Fin od Horusického rybníka
nar.: 1.3.2005 ZSL/462/05/08
O: Cvik z Kokše M: Ajka od Hamerského potoka
Chovatel: Činátl Pavel Majitel: Stehno Radek

VÝBORNÝ 1, BOV, BOB

FENY

Třída mezitřída

258 Famira Finsternis
nar.: 28.8.2014 CMKU/ZSL/685/14
O: Apis z Prószkowskiego Jaru M: Carmen od Katova můstku
Chovatel: Finsterlová Věra Majitel: Hornová Karolína

VÝBORNÝ 2, r.CAC

259 Fancora Finsternis
nar.: 28.8.2014 CMKU/ZSL/686/14
O: Apis z Prószkowskiego Jaru M: Carmen od Katova můstku
Chovatel: Finsterlová Věra Majitel: Müller Ladislav

VÝBORNÝ 1, CAC

Třída otevřená

260 Akira od Sibiřské jedle
nar.: 10.3.2014 Z Reg/ZSL/673/14
O: Cyras vom Bärenriegel M: Brita Finsternis
Chovatel: Kadlecová Michaela Majitel: Šimáňová Eva

VÝBORNÁ

261 Alma Kamiro Valachia
nar.: 29.11.2014 CMKU/ZSL/694/14
O: Kubar M: Carmen Girl Finsternis
Chovatel: Psota Roman Majitel: Psota Roman

VÝBORNÁ
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262 Alta Kamiro Valachia
nar.: 29.11.2014 CMKU/ZSL/695/14
O: Kubar M: Carmen Girl Finsternis
Chovatel: Psota Roman Majitel: Culek Petr

VÝBORNÝ 1, CAC

263 Besy Osičina
nar.: 10.5.2013 CMKU/ZSL/665/13/15
O: Kubar M: Amy Umka z Vlčího doupěte
Chovatel: Pužman Jiří Majitel: Hamerníková Marta

VÝBORNÝ 3 

264 Eta Carina Finternis
nar.: 16.6.2013 CMKU/ZSL/660/13
O: Hakim Prostredný vrch M: Carmen od Katova Můstku
Chovatel: Finsterlová Věra Majitel: Kalina Petr Ing.

VÝBORNÝ

265 Holly z Letné
nar.: 14.4.2013 CMKU/ZSL/655/13
O: Argo od Šargounského mlýna M: Bora z Letné
Chovatel: Dostálová Milada Mgr. Majitel: Malíková Ivana

VÝBORNÝ 4

266 Ruta
nar.: 3.3.2013 CMKU/ZSL/702/-15/-13
O: Irkut M: Dora
Chovatel: Pit-K Os Majitel: Heřmánek Martin

VÝBORNÝ 2, r.CAC

Třída pracovní

267 Alisa
nar.: 19.6.2014 CMKU/ZSL/701/-14/14
O: Atagay M: Norka
Chovatel: Palamar Ye.M. Majitel: Škarda Pavel

VÝBORNÝ 1, CAC, KLUBOVÝ VÍTĚZ, BOS
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Radíkovské Karelajky 2016

4. – 8.5. se konaly deváté Radíkovské Karelajky.
Jak  vidno,  jedná  se  o  akci  dlouholetou,  stále  hojně  navštěvovanou  –  tedy  úspěšnou  a
oblíbenou.
Pro  ty,  kdo  náhodou  nevědí  o  co  se  jedná  a  jak  to  funguje,  pár  stručných  informací.
Duchovními rodiči této akce jsou samozřejmě Miládka Dostálová a Jitka Dopitová, které

pochopily,  že  přistoupit
na  premisu,  že  lajka  či
karelák  je  neovladatelný
a nevychovávatelný tvor,
je jen způsob, jak docílit
nešťastných  lajek  a
kareláků  a  zoufalých  a
otrávených majitelů, kteří
budou  tato  plemena  jen
pomlouvat  a  odrazovat
případné zájemce.  Takže
přivedly  na  svět  akci,
která  je  plní  funkci
osvětovou,  sociální  i
podpůrnou.  Účastníci  se
mnohé  dozví,  spoustu  si
toho vyzkouší, ledacos se

naučí, popovídají si a pochlubí se a mohou po chuti holdovat sociálním kontaktům, ať už
jsou to psí společenské aktivity, lidské dlouhé – hluboké debaty, konzumace všech možných
pochutin a nápojů, nebo oddávání se sladkému nicnedělání.
První dva roky pořádaly Jitka s Miládkou setkání na Plumlově. Od 3. ročníku se setkání
koná  v objektu  dětského  tábora  v Radíkově  u  Olomouce,  už  pod  značkou  Radíkovské
Karelajky.  Od té doby také k realizačnímu týmu přibyla Terka Sorbiová,  která  společně
s Jitkou vede výcvikové lekce a  organizuje  ranní  stopy.  Miládka vždy zařídí,  že  v době
konání  máme  bez  ohledu  na  počet  obsazených  chatek  areál  pro  sebe,  což  je  základní
podmínka pro to, aby setkání fungovalo tak, jak funguje.  Areál je oplocený, takže v době
mezi organizovanými aktivitami se feny a štěňata mohou pohybovat volně, psi se pouští
podle domluvy majitelů po jednom, aby se eliminovaly testosteronové konflikty (konflikty
estrogenové si feny srovnají mezi sebou, aniž jsou majitelé nuceni zasahovat, ledaže hluk
přesáhne hladinu snesitelnosti).
Účastníci jsou se svými psy ubytováni v chatkách, sprchy jsou společné, v případě zájmu
lze bydlet na pokojích v penzionu v areálu, kde se také účastníci stravují.
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Obvyklá  kostra  programu  –  ráno  stopy,  snídaně,  dopolední  výcvik,  oběd,  polední  klid,
odpolední výcvik, večeře, podvečerní aktivity (agility, nácvik předvádění na výstavě nebo
bonitaci), večerní táborák s přednáškou nebo volnou debatou, bývá rok od roku obzvláštněn
tu ukázkou výcviku vodní záchranařiny, tu coursingem, tu nabídkou možnosti zkusit práci
na vlečce či pobarvené stopě … atd. V případě dostatečného počtu zájemců se obvykle na
konci  pobytu  konají  zkoušky  ZOP nebo  ZPU1,  takže  u  mnohý  hrdý  majitel  se  vrací
z Radíkova s dokladem, že jeho pes je řádně vychován a ovladatelný. Pro případ nepřízně

počasí
organizátorky vždy
domluví  možnost
cvičit pod střechou
v jezdecké hale.
Účast na programu
samozřejmě  není
povinná,  takže  lze
během  pobytu
vyrazit  na
procházku do lesa,
do  ZOO,  na
prohlídku  Svatého
kopečku  či
Olomouce.
Letošní  Karelajky
měly  o  něco  nižší
účast,  než  byl

průměr posledních let, ale podle mého názoru to nebylo věci nikterak na škodu. Jednak mně
osobně  komornější  atmosféra  vyhovuje,  za  druhé  méně  lidí  znamená  statisticky  menší
pravděpodobnost  účasti  rýpalů s nepříjemnou opicí  nebo nespokojenců,  kteří  mají  pořád
dojem, že si za vynaložené peníze nepřišli dost na své. Tím nechci říci, že by se mi kterýkoli
ročník  Karelajek  nějak  nezamlouval  nebo  byl  objektivně  nevydařený.  Za  druhé  nebyly
Terka s Jitkou tak unavené jako když se každý cvičební blok jede na tři směny a měly také
trochu času na své vlastní psy. Třetí výhoda (z mého pohledu velmi, velmi, velmi podstatná)
je, že při menší účasti není program tak nabitý a je více času, kdy je možné nechat feny a
štěňata (a střídavě po jednom i psy) volně pohybovat a holdovat společenským aktivitám,
vytvářet  sociální interakce a upevňovat své postavení v hierarchii  smečky. Což je běžně
málokdy možné, protože vzhledem k obecné horší ovladatelnosti lajky a kareláci nemají
příliš  mnoho  pohybu  na  volno  a  potom,  potkat  vhodného  sparingpartnera  není  nic
běžného.Tvrdím, že právě možnost volného pohybu a minimálně omezovaného kontaktu je
neocenitelným  přínosem  pro  zúčastněné  psy  a  obrovským  zdrojem  poučení  pro  jejich
majitele. 

23 http://karelajky.eu

http://karelajky.eu/


Číslo 75 srpen 2016
A  pro  mě  osobně  je  patrně
nejoblíbenější  činnost  právě
sledování  společenských
aktivit psů. Požitek ještě zvýší,
padnu-li na oběť s kterou mohu
probíhající  děj  probírat  a
komentovat.  Zajímavé  je,  že
čtyřnozí  účastníci  se  očividně
poznávají a pamatují si, kdo je
v jaké  pozici.  Naprostou
královnou  je  Jitčina  KMP
Gimi,  za  ní  se  prodrala
Miládčina  mladá,  ale  velmi
ambiciózní  ZSL  Gabra.
Veteráni  jsou  zdvořile

ignorováni,  což  Miládčině  ZSL  Brixince  naprosto  vyhovuje,  zato  moje  čtnáctiletá
holaňďanka  Viki  s postavením  mimo  hru  dvakrát  nesouhlasí,  takže  alespoň  čeká  na
příležitost,  až  se  někdo  ocitne  v nemilosti,  aby  si  mohla  přisadit.  Terčiny  flat  coated
retrívřice, mají respekt ze stany lajek zajištěn svým neotřesitelně vyrovnaným postojem a
zřetelně vyšší váhovou kategorií  a jejich osobní zájmy jsou: panička, aport a žrádlo (ne
nutně v tomto pořadí) a společenskému dění nevěnují pozornost. Nohatá border colie Benži
je neustálým terčem represí ze strany lajčích dračic, protože je posedlý aportér a jak už to
bývá, jak lajky obecně žádní zvláštní aportéři nejsou, tak v Radíkově byly aportérky hned
dvě. Z toho plynuly potíže pro chudáka Benžiho, protože pokud šlo o aport, zastával postoj
„kdo dřív přijde, ten dřív mele“, kdežto zejména Kora se držela zásady „přenechám ti bez
protestů tvůj aport (pokud k němu doběhneš včas), ale MÉHO APORTU SE NEDOTÝKEJ,
I KDYBYCH BYLA NA DRUHÉM KONCI TÁBORA!!!“, takže měla prakticky neustále
výbornou záminku za hlasitého spílání hnát Benžiho kolem tábora. 
Naštěstí  Benži není z těch, kdo by si  hýčkal pocit  ukřivděnosti  – i  když příčinu Kořina
rozhořčení  pravděpodobně  za  celou  dobu pobytu  nepochopil.  Psi,  jak  řečeno výše,  byli
pouštěni po jednom, takže si každý mohl chvíli hrát na pána harému. Nejzajímavější na tom
bylo, že vůbec nezaznamenali přítomnost háravé feny v táboře. Byla to Lusinka (KMP),
kterou její stav vyřadil ze společenského dění. Majitelky se ubytovaly v chatičce těsně u
východu a důsledně ji chodily venčit  mimo areál,  ale stejně bych byla přísahala,  že její
přítomnost nemůže psům zůstat utajena – a ono ano. Kapitolou sama pro sebe jsou vždy
štěňata.  Letos  opravdu  mladinká  (snad  tříměsíční)  ZSL které  jsem pro  její  aktivnost  a
neuvěřitelnou sebejistotu říkala Stříbrná střela (dále jen SS) a dva o nějaký týden starší
sourozenci KMP (tuším Nessy a Neri, dále NN). Moc bych si přála, aby majitelé SS přijeli
na některý z příštích ročníků, protože jsem hrozně zvědavá,  co z ní vyroste.  Že to bude
exteriérem nádherné zvíře, to je nepochybné, ale jak bude se svými majiteli vycházet, to
bude opravdu otázka jejich důslednosti  a rafinovaných opatření,  kterými by ztlumili její
dominantní chování. Po příjezdu předváděla SS chování dospělé dominantní feny a těžko
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byste  hledali  někoho  překvapenějšího,  když  zjistila,  že  skutečně  dospělé  feny  od  ní
očekávají  (a  také  si  ji  umí  zajistit)  patřičnou  dávku  uctivosti.  NN její  prozření  během
víkendu završili, protože využívali svoji váhovou i početní převahu aby ji při nekonečných
hrách,  honičkách,  potyčkách  a  jiných  vztekanicích  vnukli  patřičný  přístup.  Mohu-li
podotknout, náramně jí to prospělo, ke konci pobytu se chovala víc jako šťastné štěně a
méně jako nafoukaná neurvalá primadona a zdálo se,  že i  její  majitelé začali uplatňovat
přístup milujících, ale autoritu uplatňujících páníčků místo původního postoje nekritických a
ve všem ustupujících obdivovatelů.
Jinak vše šlo jako na jiných Karelajkách, páníčkové se v průběhu lekci učili velet a psíci
plnit  pokyny,  řešily  se  i  individuální  problémy,  jako Artova  skoro  obsesivní  nechuť  ke
kontaktu s kýmkoli jiným než s majiteli, došlo i na trénink chování na výstavě a na bonitaci
(nutno podotknout, že všichni, i ti nejpotrhlejší jedinci snášeli podivuhodně dobře prohlížení
a měření).
Pokud někdo nabyl dojmu, že si užívali jenom psi, omyl. Lidé se měli jak na zámku. Večery
až  do  noci  patřily  společenské  aktivitě  u  ohně.  Zejména  pro  pány  (ne  že  by  někdo
diskriminoval  ženy,  když  projevily  zájem)  byl  k dispozici  naražený  sud  (piva,
pochopitelně), pro dámy (ale i pro pány, oni také rádi)v neomezen množství teplá čokoláda
a káva (o tom bude ještě zmínka) a pro všechny Luboš, který vařil velkém, jeden večer
topinky s báječnou maso-zeleninovou směsí,  další  večer skvělý guláš.  Opékaly se buřty,
ochutnávaly se domácí i kupované lihoviny a víno a vládla všeobecná pohoda.  O Lubošovi
Janírkovi se patří podotknout, že je dlouholetým příznivcem a podporovatelem Karelajek,
jak finančně,  tak osobně a  materiálně.  Tím chci říci,  že kromě opakovaného poskytnutí
nikoli nevýznamných peněžních darů (za které byly pořízeny např. překážky na agility) se
také dostaví osobně, doveze materiál a uvaří výborné jídlo a to v množství rozhodně větším
než malém.
Třešničkou  na  dortu  byla  skutečnost,  že  Miládčina  dcera  Martina  zajistila  na  letošek
sponzory,  takže  každý  účastník  dostal  několik  propagačních  balíčků  s informačními
materiály,  psími  pochoutkami  a  vzorky  krmiva,  tříkilové  balení  Pedigree  Pal  a  hezkou
plechovou dózu na pamlsky. Kromě toho byly k dispozici „frolíky“, kterých si každý mohl
za  účelem  motivace  psa  při  výcviku,  případně  kažení  psů  mezi  výcvikem,  průběžně
„natankovat“ kolik potřeboval. Dále bylo zajištěno v podstatě neomezené množství kávy a
teplé  čokolády.  Osobně kávu nepiji,  ale na  čokoládu jsem si  vytvořila  prakticky návyk.
Takže mě poměrně roztrpčilo,  že tato značka zásobuje pouze restaurační zařízení a není
k sehnání v maloobchodě. Po té, co odezněly abstinenční příznaky, jsem usoudila, že tento
fakt mě zachránil před obrovskými finančními náklady a nejspíš i cukrovkou.
Takže 9. Radíkovské Karelajky hodnotím jako (jako obvykle) vydařenou akci a těším se na
shledání na jubilejních desátých v roce 2017.

(fotky z archivu I. Kroupové)

Irena Kroupová
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