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Číslo 76 prosinec 2016
Vážení členové klubu,

i když není ještě rok 2016 za námi, chtěl bych trošku pobilancovat to, co se v letošním roce
v  klubu  událo  a  případně  objasnit  to,  co  by  nás  nemělo  minout  v  roce  následujícím.
Letošní  rok  pro  nás  začal  13.  2.  2016,  kdy  jsme  se  vydali  ku  Praze  na  výbor  klubu.
Očekával jsem bouřlivou debatu o tom, kam bude klub nasměrován, ale vše proběhlo, jak
mělo.  Jediná  zásadní  změna,  která  byla  více  či  méně  vynucená,  bylo  jmenování  nové
revizorky  klubu  Míši  Kadlecové  za  odstoupivší  paní  Kroupovou  a  paní  Šafránkouvou
nahradila na místě hospodářky klubu Ivka Hennerová.  Další akcí byla klubová výstava na
zámku  Kačina,  která  dle  mého  soudu  byla  velmi  zdařilá  Sama  rozhodčí  paní  Ludmila
Pavlíková  byla  velmi  spokojena  s  prací  našich  kolegyň  a  přímo  nadšena  kvalitou
vystavovaných jedinců. Osobně jsem jí poděkoval za velmi kvalitní posuzování s možností
další  spolupráce.  Bohužel o mimořádnou členskou schůzi,  která následovala po výstavě,
nebyl až takový zájem, ikdyž šlo o hodně, a proto musel být vypsán náhradní termín a dne
18. 6. 2016 v obci Výčapy, aby bylo to, co žádá litera zákona, splněno. Ve zkratce se na
tomto  náhradním  termínu  mimořádné  členské  schůze  událo  následující.  S  určitými
drobnými úpravami byly schváleny nové stanovy klubu a základě tohoto odhlasování byl
znovu volen výbor klubu a revizní komise. Jediný člen výboru, který neobhájil svůj mandát
byl  pan Rambousek, který byl nahrazen Míšou Kadlecovou, z pozice poradce chovu pro
KMP odstoupila Jitka Dopitová, která byla na místě nahrazena Petrou Mikulicovou. Nyní
následovala administrativa a na základě všech těchto výše popsaných událostí jsme mohli
podat přihlášku k zapsání klubu do rejstříku spolků, což se taky stalo a vše jsme bezplatně s
odřítýma ušima stihli do konce června 2016 a nyní jedeme pod novým názvem dál. Toto byl
v tomto roce prioritní úkol a já tímto děkuji všem, kteří vynaložili byť i minimální úsilí k
tomu, aby klub jako takový neměl existenční problémy. Letošní bonitace proběhla 3.  9.
2016  a  kde  jinde  než  u  Pavla  Škardy  v  Kostelních  Střimelicích,  této  akci  předcházela
členská  schůze,  kde  byl  jednohlasně  schválen  přechod klubu z  ČMKU pod ČMKJ.  Na
základě tohoto hlasování byla podána žádost na ČMKJ, zda by měli o náš klub zájem, ta
byla kladně přijata, a poté bylo zažádáno na ČMKU o ukončení spolupráce s také kladným
vyjádřením,  proto  od  1.  1.  2017  se  stáváme  subjektem  ČMKJ  a  tím  pádem  můžeme
provádět svoje klubové zkoušky lovecké upotřebitelnosti psů. Tady bych se trošku rozepsal,
k přechodu pod ČMKJ mě nakoplo především to, že se velmi často setkávám s problémy
našich plemen při zkouškách LUP ne, že by na to neměli nebo nebylo možné složit zkoušku
u jakéhokoliv OMSu, ale jsou neoblíbena. Již samo prohlášení paní Tiché, že naše plemena
nejsou vhodná pro honitby v ČR je zarážející a podle toho se asi řídí i někteří rozhodčí, a to
bych rád odboural především tím, že na naše zkoušky budeme zvát takové rozhodčí, kteří
mají cit pro plemeno. To neznamená, že zkoušku složí každy zúčastněný pes či fena a nic
nepředvede, tudy cesta nevede, ale je potřeba rozlišit práci jezevčíka a třeba kareláka a dle
toho je hodnotit. Vrátím se k bonitaci. Letos jsme přistoupili k samotnému hodnocení velmi
stroze, změnili jsme, zjednodušili bonitační karty tak, aby tomu rozuměl každý, nechceme
jít do nějakých bonitačních kódů a pod. To, co jsme zjednodušili chovatelům, tak větší díl
práce navíc mají  nyní poradci chovu,  kteří  by měli  mít  jak přehled,  tak i  cit  pro výběr
krycího psa na fenu. Kolem poradců chovu bylo v poslední době  hodně diskuzí, byl bych
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rád, kdybyste je brali jako poradce, kteří vám chtějí pomoci či poradit a neobracejte se na
různé jiné, kteří mohou sice psům rozumět, ale nemusí mít zrovna přehled o tom, co je
možné a vhodné pro dané krytí. 

Abych splnil slovo z úvodní věty, určitě přehled klubových akcí v tomto zpravodaji najdete,
ale  jenom tak trošku pro objasnění  věci.  V následujícím roce budeme mít  dvě klubové
výstavy,  to  z  důvodu  toho,  že  máme  hárající  feny,  máme  Čechy  a  Moravu,  máme
zaneprázdněné držitele apod.,  proto bude jedna klubovka v květnu na Kačině a druhá v
srpnu v Brně - Zetoru. Bonitace jako taková zůstane zachována, není potřeba ji rušit nebo jí
dávat větší význam než má, ale co mě osobně mrzí, zkoušky LUP v následujícím roce ještě
nestihneme, protože v době, kdy jsme dostali písemné vyjádření od ČMKU měly KK OMSů
svoje plány uzavřené a ve většině oslovených OMSů i odeslané na ČMMJ a s tím už nešlo
hnout.  Zkusíme ještě  něco vymyslet  v  případné  spolupráci,  ale  to  nyní  nemůžu slíbit.  
Na úplný závěr  bych všem popřál  do nového roku 2017 hodně chovatelských úspěchů,
hodně příjemných zážitků s vašimi miláčky a taky hodně úspěchů v osobním životě. 

Josef Leopold (předseda klubu)

Nový účet klubu

Vážení členové,

byl založen nový účet klubu. Číslo nového účtu klubu je 277839132/0300. Jedná se o účet
spolku, již to není účet soukromé osoby. Platby můžete zasílat na nový účet. Starý účet bude
aktivní do 30.6.2017, pak bude zrušen.

Michaela Kadlecová (jednatelka  klubu)
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Aktuality

Dne 3.9.2016 v 10.30hod se konalo náhradní zasedání členské schůze na lovecké chatě v Kostelních

Střímelicích. 

• Na schůzi je přítomno 30 řádných členů klubu z celkového počtu 122 členů. Jedná se o

náhradní zasedání členské schůze, schůze je usnášeníschopná.

• Členové klubu byli informováni o průběhu jednání s bývalou hospodářkou klubu a o dalších

krocích. 

• Předseda  klubu na  žádost  několika členů objasnil,  proč  je  pro klub přínosný přechod k

ČMKJ. Hlavním důvodem je možnost pořádání zkoušek lovecké upotřebitelnosti psů, což

pod ČMKU není možné. Za posledních několik let vzrostl počet členů klubu, kteří mají o

zkoušky  lovecké  upotřebitelnosti  velký  zájem,  a  tím  vzrostl  i   tlak  větší  části  členské

základny k přechodu od ČMKU k ČMKJ. I po přechodu k ČMKJ bude zkouška lovecké

upotřebitelnosti u plemen, které klub zastřešuje,  pouze dobrovolná.

Klub  bude i nadále podporovat sportovní kynologii a bude zastřešovat zkoušky ze sportovní

kynologie.

• Jednatelka klubu M. Kadlecová informovala členy o zapsání změn týkajících se klubu do

rejstříku  spolků.  V  současné  době  je  již  zápis  v  rejstříku  spolků  v  souladu  s  novým

Občanským  zákoníkem.  Dále  jednatelka  informovala  o  aktualizaci  údajů  ve  Veřejném

registru zpracování osobních údajů  (Úřad na ochranu osobních údajů). 

V roce 2017 budou 2 klubové výstavy: 27.5.2017 bude Klubová výstava na zámku Kačina

(se zadáváním titulu Klubový vítěz a CAC), 27.8.2017 bude Klubová výstava při krajské

výstavě  Brno  KK  Zetor  (se  zadáváním  titulu  CAC).  Pro  uchovnění  jsou  obě  výstavy

rovnocenné. 

Předseda klubu informoval, že na webových stránkách nebude zřízena zaheslovaná sekce,

do které by měli přístup pouze členové klubu, protože by to bylo finančně nákladné. Seznam

členů klubu zůstane i nadále neveřejný, zápis z členské schůze bude zveřejněn na webových

stránkách a v IZ klubu. 

Změny při kontrolách vrhů – Vlastní chovy poradců a chovy příslušníků jeho domáctnosti

podléhají kompetenci jiného poradce v rámci klubu, kterého určí hlavní poradce chovu.
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Nebudou udělovány žádné výjimky k uchovnění. Výjimky udělené do dnešního dne platí.

Budou  sjednoceny  číselné  řady u  KL a  od  roku  2017  bude  jednotný  KL pro  všechna

plemena.

Změna standardu KMP – Pes určený především k zadržení zvěře při lovu losů a medvědů.-

Není  všestranný  lovecký  pes,  proto  se  u  nás  pro  toto  plemeno  nevydává  certifikát  pro

pracovní třídu. Klub může zažádat o změnu – vedení klubu je pověřeno podáním žádosti o

změnu. 

• P. Šebková souhlasí se zveřejněním brožury o lajkách na webových stránkách klubu (Chce

být uvedena jako autorka části  o lajkách).  Klub má k dispozici  několik výtisků brožury

(obsahuje neaktuální standardy jednotlivých plemen a neaktuální podmínky k uchovnění). 

Členové klubu budou mít možnost si brožuru zakoupit za 50Kč  - hlasování

• Členové klubu byli seznámeni s novým logem klubu.

• Na klubové i speciální výstavě bude udělovám titul BIS (nejlepší z celé klubové výstavy), 

titul se nezapisuje do PP
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Připomínáme

Vážení členové klubu,

žádám Vás o včasné zaplacení členských příspěvků na rok 2017. 

Členský příspěvek je na rok 2017 stejný jako v loňském roce,  tedy

350Kč. Platbu můžete zaslat na č.ú. 277839132/0300.

Dle  stanov  klubu  mají  být  členské  příspěvky  na  rok  2017  zaplaceny  do  31.3.2017.

Nezaplacením členského příspěvku do 31.3.2017 - členství končí 15.4.2017 (1.4. 2017 bude

členům,  kteří  nezaplatili  členské  příspěvky  pro  rok  2017,  zaslána  výzva  k  zaplacení

členského poplatku pro daný rok, a to emailem nebo sms).

Předem děkuji všem členům, kteří zaplatí včas členské příspěvky na rok 2017.

Michaela Kadlecová (jednatelka klubu)

Plánováné akce na rok 2017

3.5. - 7.5.2017 – Radíkov 2017

27.5.2017 – Klubová výstava (se zadáváním „Klubového vítěze“) - zámek Kačina – 

Kutná Hora

27.8.2017 - Klubová výstava (bez zadávání „Klubového vítěze“) - Brno KK Zetor při 

krajské výstavě

2.9.2017 – klubové setkání a bonitace v Kostelních Střímelicích

listopad 2017 – setkání Relkařů (naháňka)
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Novinky z ČMKU

Předsednictvo ČMKU na svém zasedání dne 10.11. 2016 (Třeboň)  jednomyslně schválilo 

Návrh na doplnění Zápisního řádu, Preambule, bod 3:

Štěňata i dospělí psi mohou být předáni novému nabyvateli pouze přímo od chovatele 

nebo předchozího majitele, nikoli prostřednictvím třetí osoby; výjimku tvoří smluvně 

zajištěný přepravce. Není povolen prodej v obchodech, na burzách, tržištích a 

prostřednictvím výkupu. 

Platnost: S okamžitou platností

Příspěvky členů klubu

Naše fenka v Praze.

Lesu zdar. Představuji fenku západosibiřské lajky Altu Kamiro Valachia od chovatele a
kamaráda pana Psoty Romana z Bílých Karpat a chtěl bych mu touto cesto poděkovat
za  štěně  z  jeho  odchovu.  Letos  po  mnoha  úspěších  čubinky  jsme  se  rozhodli,  že
připravíme fenu na mezinárodní výstavu do tř. pracovní. Po již znova dvouměsíčním
martíriu u motocyklu, auta a i kola( tak jako na jaře na Kačinu, zámek u Kutné hory), 
jsme jeli  na mezinárodní výstavu na kterou jsme fenku přihlásili  již po Kačině po

obdržení  certifikátu  z  práce a
to  třídy  pracovní  Praha
Letňany  mezinárodní  výstava
psů Prague  EXPO  Dog.
Posuzovala  španělská
rozhodčí  Carmen  Navarro
Guisa.  Když  jsme  opuštěli
výstaviště  tak  to  čubinka  na
krku ani  nemohla  utáhnout.
Usmívali  jsme  se  z naší
holčinou  od  ucha  k
uchu. Lajky  jsou
kvadratičtější,  nemají  až  tak
výrazný  obdélníkový  rámec
jako psi klusáci např. němečtí

ovčáci  nebo  českoslovenští  vlčáci a  proto  se velmi  těžce  se  cvičí  a  připravují  na
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výstavu  do  těžkého  pracovního  trapu  (klusu  s  maximálním  záběrem  hrudních  a
pánevních končetin, zadní tlapy musí jít do stopy předních tlap, v kterém se většina
pracovních  plemen  posuzuje).  Nejraději  jde  lehkým,  pracovním  vytrvalým  a nebo
těžkým cvalem(skokem),  ke  kterému  je  její  tělo  uzpůsobeno.  Bylo  to  mnoho  km
příprav ale vždy tak aby se ze psa nestal  marátonec( tzn. vyhoněný šlachovec) ale
mohutně osvalený jedinec ( jakoby u člověka sprinter nebo kulturista) co se u psa těžce
dělá. Podmínka samozřejmě přísun bílkovin z masa (vařeného), telecích chrupavek a
lopatek, tvaroh, med, ryby, vajíčko a lněné semínko na srst, přesně tak jak nám říkali
naši  dědové a otcové a potom samozřejmě pohyb a to mnoho km. Trénink rozdělit na
kratší etapy např. denně dohromady tj. 20 km. 5 km ráno, hodina přestávka a zase 5
km. Pes  tahne  klusem  a  opírá  se  lehce  do  obojku  a  tím osvaluje  kýty  a  plece  a
zpevňuje  hřbet.  Pes  to  dělá  rád  protože  má  pohyb. Zbylé  dvě  etapy  zase  navečer.
Výcvik  a  práce  v  lese  bez  omezení(  jednou  týdně  volno  a pohyb  např.  jen  v
lese. Nicméně podařilo se ale největší zásluha je ale v pejskovi, nikoli v nás lidech,
vůdcích  a  psovodech a  to,  že  dobře  vyrostla.  Utvoření  dlouhých rovných kosti  je
podmínka již  výživou štěněte,  toť  recept  našich dědů pejskařů.  A pak samozřejmě
genetika a když bůh dá a není doma. Berte to tak, že 90 procent je v psovi. Příspěvek
jsem napsal z důvodu podělit se s vámi o velkou radost. Přidávám am. foto (omluvte
prosím  kvalitu). Získala  další  tři ceny  a  to  CAC  na  zlaté  medaili,  a  na
kokardách CACIB a BOS. Zrovínka v sobotu jsme se vrátili ze skal ( Tisské stěny za
Děčínem u hranic) kde nadehnala v 6km dlouhé leči na střelce 10 ks vysoké a 11 ks
černé a provedla nelehký, delší dosled vysoké holé v náročném terénu.

 Mějte se lesu, lovu a lajkám zdar Petr.Culek.

(foto archiv Petra Culka)
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Kareláci na výstavě v Bratislavě

Zúčastnila  jsem  se  se  svými  psi
5.11.2016  Mezinárodní  výstavy
DuoCacib  Bratislava.  Fenka  Oksa
Thorvalta  byla  přihlášená   ve  třídě
dorostu s umístěním V1,velmi nadějná
,jako  6ti  měsíční  velmi  pěkná
kompaktní fena,  s těsným nůžkovým
skusem,v  dospělosti  s  předpokladem
výborného  jedince.  Je  to  její  první
výstava  s  pěkným  výsledkem.  Pes
Niro z Doliny Srodkowej Odry získal
cenu první V1,Cac,Cacib a BOB.Paní
rozhodčí se pes velice líbil  s tím ,že
má  velmi  vyrovnanou  a klidnou
povahu.  Tělo  má   silné  a  osvalené  s
pevnými  zády  a  typickým  ocasem  s
výbornou  mechanikou  pohybu.  Bohužel
jiní jedinci se na výstavu nepřihlásily, což
mě  mrzelo.Závěrečného  defilé  jsme  se
nezůčastnili.

Strýčková 
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Setkání Relkařů

Tak  se  nám  sešel  rok  s  rokem,  a  jako  již  několik  let  zpětně,  nás  neminulo  pozvání  rodiny
Horníkových na dvoudenní naháňku do Radkovic okr. Třebíč. I když pozvánku dostalo více členů
klubu,  letos  neodmítli  Ing.  René Doležal  se  svou smečkou Áronem a Artem ze  Spravedlnosti,
Finem Bohemia Delikan a Bonny, Ing. Erik Mišovič s fenou Flér Bohemia Delikan, Ing. Dalibor
Pavézka s fenou Meggi,  Bob Řehák s Fargem Bohemia Delikan, manželé Leopoldovi tentokrát
vzali Engie Bohemia Delikan, Irmu a na zkušenou Šamana Zabělinského a ZSL Begilu Samvara

Origin, Kuba Kyncl přivezl ZSL Avara Kamiro Valachia a určitě nesmíme zapomenout na Bc. Petru
Mikulicovou s fenou KMP Fatima Moravský medvídek.

Sobotní naháňka byla mokrá, bylo po dešti, porost byl doslova nacucán vodou a ten, kdo neměl
kvalitní nepromokavé oblečení zaplakal. Psům to zas tak nevadilo, dělali to, co měli,  ale i přes
jejich kvalitní  práci byla slovena pouze jedna liška a dva kusy černé zvěře. Večer, kdy nám na
penzionku schlo oblečení, jsme tentokrát nedebatovali u krbu, ale čerstvý padesátník René Doležal
nám zajistil lístky na Halali, které se konalo  Jaroměřicích nad Rokytnou, a my se bavili u dobrého
vína, jídla a taktéž jsme protáhli trošku unavená těla na parketu. 

Nedělní naháňka, ta se povedla se vším všudy, nebylo tak mokro a  na výřadu bylo celkem 15 kusů
černé zvěře, jeden jelínek siky a jedna liška, kluci rakouští byli velmi spokojeni a všem poděkovali
za kvalitní práci v lečích s tím, že se určitě nevidíme naposledy. 

Pokud můžu sám zhodnotit  práci psů,  tak většina psů předváděla velmi kvalitní,  u starších psů
standardní,  práci,  naše omladina Šaman a Begila  toho zatím moc nepředvela,  ale  velmi kladně
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hodnotím práci feny KMP Fatimy, přestože nevelká vzrůstem, tak výkon v lečích obdivuhodný.
 Co na závěr? Určitě poděkování všem zúčastněným, rodině Horníkových, obchodní společnosti
CANDY s.r.o, která nás obdarovala svými produkty řady K9, ten, kdo vydržel do samého závěru
dostal,  a příští rok opět a věřím tomu, že minimálně ve stejném počtu jako letos. 

Lovecké kynologii Zdar 

  

Na Slovensku na klubových zkouškách KCHSPP

Dne 8.10. 2016 pořádal KCHSPP na zámečku Antonstál klubové zkoušky FD se zadáváním titulů
CACT, res. CACT a protože obdobné zkoušky máme v plánu od r. 2018 i my, tak jsme se vypravili
do zmíněného místa osondovat  jak to dělá spřízněný klub na Slovensku. O tom jak to dělají pánové
v KCHH  máme představu, ale jak to dělají na Slovensku jsme doposud nevěděli a i  proto, že
klubové zkoušky KCHSPP dělal  poprvé.  Tentokrát  s náma nejela  Míša Kadlecová,  ale nabídku
přijala  poradkyně  pro  KMP  Petra  Mikulicová,  která  jako  správný  poradce  chovu  se  akcím
spojeným s výcvikem či zkouškama, nevyhýbá. Samotné zkoušky probíhaly v přátelském duchu,
bez nějakých excesů a i díky velmi dobré připravenosti psů pouze jedna fena skončila ve II. ceně
jinak pšichni psi dosáhli  bodově na  I. cenu, což hovoří za vše.  Přípravu nepodcenili ani vůdci, a
jak bývá u KCHSPP obvyklé, ani vedení klubu zkoušky organizačně nepodcenilo a proto proběhlo
vše jak mělo. Zázemí na Antonstálu je špičkové a my můžeme jenom poděkovat vedení klubu, že
nám umožnilo  pasivně se zkoušek zúčastnit a i za to, že se o nás nadstandardně postarali. Opět
jsme dlužníci, ale není všem dnům konec a věříme, že pro vedení KCHSPP není Vysočina příliš
daleko a poctí nás svou návštěvou při našich zkouškách. A nakonec blahopřání MVDr. Jandovi a
jeho RELce  Amírovi zo Soblahova, kteří zmíněné zkoušky vyhráli. 

Lovecké kynologii Zdar 

11 http://karelajky.eu

http://karelajky.eu/


Číslo 76 prosinec 2016
Šerri

Když jsme společně s přítelem Josefem Součkem v srpnu 2014 importovali z Ruska feny Emmu a
Šerri,  tehdy jsme mezi sebou špičkovali, která že to fena bude lepší a jak ukázal čas asi Šerri má
trošku navrch. Co se týká exteriéru doposud získala ocenění český šampion a český grandšampion,
ale čeho si vážím daleko více je to, že získala jako první lajka v ČR titul český šampion práce.
Znám daleko více jedinců, kteří na to tzv. mají, ale není jim to dopřáno, proto na jednu stranu mám
z toho úspěchu radost, na druhou stranu mě mrzí, že jsou chovatelé, kteří se spokojí s minimem pro
chovnost nebo loveckou upotřebitelnost. Ale jak se to seběhlo. Tak jak většina z nás jsem začal s
přípravou již v brzkém věku a na první zkoušky ZVVZ jsme jeli v říjnu 2015 na Lavičky - Orlík.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o první zkoušku a my jsme před naháňkou sezónou potřebovali
loveckou upotřebitelnost, nic jsme nepodcenili a jeli jsme na jistotu neboli všechny disciplíny, kde
byl možný výběr, jsme dělali na řemeni. Šerri dostala ve všech discilínách čtverky, umístila se v I.
ceně s titulem CACT. Toto byla poslední zkouška, kterou jsem s Šerri dělal já a dál ve výcviku
pokračovala dnes již moje manželka Veronika. Jako další zkoušku jsme měli naplánovanou zkoušku
HZ se zadáváním titulů, ale bohužel tato byla pro malý zájem zrušena a holky tuto zkoušku dělaly v
únoru 2016 v Řisutech okr. Kladno, kde se Šerri umístila v I. ceně, ale zde se tituly nezadávaly,
proto  bez  titulu.  Jako  další  následovala  v  září  2016  opět  zkouška  ZVVZ,  kde  již  Veronika
zariskovala a tyto zkoušky s Šerri vyhrála o pověstné prsa. Na vítěze zkoušek si brousili zuby jiné
kapacity z řad rozhodčích, ale Veronika jim vypálila rybník a zkoušky s Šerri vyhrála a opět I. cena
a titul CACT. Poslední titul CACT potřebný k titulu český šampion práce holky získaly opět v září
2016 na zkouškách BZH ve Zbečně, kde sice nevyhrály, ale umístění v I. ceně s titulem CACT
stačilo na pěkné třetí místo z dvanácti psů a dále následovala administrativa a korespondence s
ČMKU.
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Na závěr obrovský dík manželce a samozřejmě hlavně Šerri, že se opravdu povedla, dá se říct se
vším všudy, je vysoce exteriérová, výborný pracant v lese a navíc výborně cvičitelná, vypadá to tak,
že životní fena.  

Josef Leopold

Plán akcí Klubu chvatelů honičů, z.s

13.-15.01.2017 - 1. ročník SPECIÁLNÍ HONIČSKÁ SOUTĚŽ 

15.4.2017 Výcvikový den, Lavičky 
16.4.2017 BZH, Lavičky 
9.9.2017 Výcvikový den, Lavičky 
10.9.2017  BZH, Lavičky 
16.9.2017 BZH, Zbečno 
14.10.2017 BZH, Chelčice
21.10.2017 ZVVZ, Lavičky 
2.12.-3.12.2017 HZ, Lavičky 
13.1. – 14.1.2018 Speciální honičská soutěž, Lavičky 

Plán výstav na rok 2017
7.1.-8.1.2017 Hanácká národní výstava psů Brno

4.2.2017 Mezinárodní výstava psů DUO CACIB Brno

5.2.2017 Mezinárodní výstava psů DUO CACIB Brno

8.4.-9.4.2017 Národní výstava psů Ostrava

15.4.-16.4.2017 Mezinárodní výstava psů Praha

22.4.-23.4.2017 Mezinárodní výstava psů v Českých Budějovicích

20.5.-21.5.2017 Mezinárodní výstava psů Litoměřice

27.5.2017 Klubová výstava – Kačina u Kutné Hory

24.6.-25.6.2017 Intercanis Brno

1.7.-2.7.2017 Národní výstava psů Klatovy

15.7.-16.7.2017 Národní výstava psů v Mladé Boleslavi

12.8.-13.8.2017 Interdog Bohemia Mladá Boleslav
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27.8.2017 Klubová výstava při krajské výstavě Brno KK Zetor

23.9.-24.9.2017 Moravskoslezská národní výstava psů Brno

7.10.-8.10.2017 Mezinárodní výstava psů v Českých Budějovicích

4.11.2017 Mezinárodní výstava  Praha

5.11.2017 Mezinárodní výstava  Praha

Noví šampioni

1.8.2016 byl udělen feně ZSL Holly z Letné (majitel Ivana Erbáková) titul Český Šampion

20.9.2016 byl udělen feně REL Serri (majitel Josef Leopold) titul Český šampion práce

30.9.2016 byl udělen feně REL Clea ze Staré Moravy (majitel M. Procházková a P. Kopal)

titul Český junior šampion

30.10.2016 byl udělen psu ZSL Irtysh (majitel V. Bakaban) titul Český Šampion

Gratulujeme psům i majitelům!

Výsledky výstav

MVP České Budějovice 8.10.-9.10.2016 (rozhodčí Deschuymere Norman)

Alka z Keblovského kopce (REL, třída pracovní) – majitel J. Hlaváček -V1, CAC, CACIB, BOB

Baxy Samvara Origin (ZSL, třída dorostu) – majitel Nora Uhríková – Velmi nadějný 1

Ruta (ZSL, třída otevřená) – majitel Martin Heřmánek – V1, CAC, CACIB, BOB

Clody Czech Anela (KMP, třída otevřená)  - majitel I. Vařečková - V1, CAC, CACIB, BOB
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Prague Expo Dog – DUO CACIB 29.10.2016 (rozhodčí Garcia Parrondo Rafael)

Irtysh (ZSL, třída šampionů) – majitel V. Bakaban – V1, CAC, CACIB, BOB

Bessy Osičina (ZSL, třída otevřená) – majitel M. Hamerníková – V2, RCAC, RCACIB

Famira Finsternis (ZSL, třída otevřená) – majitel K. Hornová – V1, CAC, CACIB, BOS

Prague Expo Dof – DUO CACIB 30.10.2016 (rozhodčí Garcia Parrondo Rafael)

Irtysh (ZSL, třída šampionů) – majitel V. Bakaban – V1, CAC, CACIB, BOB

Alta Kamiro Valachia (ZSL, třída pracovní) – majitel P. Culek - V1, CAC, CACIB, BOS

Moravskoslezská  národní  výstava  psů  24.9.-25.9.2016  (rozhodčí  Szczepańska  –
Korpetta Joanna pro ZSL, MVDr. Fr. Šimek pro KMP)

Arno z Čehovského olší (ZSL, třída otevřená) – majitel J. Novotný – V1, CAC, NV, BOB

Alma Helmikana (KMP, třída vítězů) – majitel Jiří Lička – V1, CAC, NV, BOB

Bonitace 2016

Výsledková listina BONITACE 2016
3.9.2016 – Kostelní Střímelice

posuzovatel: Karel Hořák

KARELSKÝ MEDVĚDÍ PES

PSI

ANDY z Krbečkova dvora
Datum narození: 20.8.2013                    
Číslo zápisu:ČLP/KMP/747
Otec: Artic Canis Ursínus-Bakkaia
Matka:Bona Assi Kavon

Chovatel:Petra Krbečková
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Jméno a adresa majitele: Rostislav Daněk, Slatinice 288, 783 42 Slatinice

PROSPĚL

FENY

ALMA Helmikana
Datum narození: 13.5.2014               
Číslo zápisu:  CMKU/KMP/768/14
Otec:  Bjornehusets Bilbo
Matka:  AILI from Bare Moutain

Chovatel:  Jana Romanská
Jméno a adresa majitele: Jiří Lička, Janovice 387, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

PROSPĚLA – POUZE PLNOCHRUPÉHO PARTNERA

BEE z Kvildských plání
Datum narození: 4. 2. 2014                
Číslo zápisu: CMKU/KMP/755/14
Otec: Bjorn
Matka: AKIMA z Korábského údolí

Chovatel: Václav Hřebek
Jméno a adresa majitele: Václav Hřebek, Kvilda 36, 384 93 Kvilda

PROSPĚLA

FAIRA Moravský medvídek
Datum narození: 9. 7. 2014                     
Číslo zápisu:CMKU/KMP/779/14
Otec: Bjorn
Matka: Nahe Enny

Chovatel: Ladislav Hanáček
Jméno a adresa majitele: Ladislav Hanáček, Buková 89, 798 48 

PROSPĚLA

FATIMA Moravský medvídek
Datum narození: 9. 7. 2014                     
Číslo zápisu:CMKU/KMP/780/14
Otec: Bjorn
Matka: Nahe Enny

16 http://karelajky.eu

http://karelajky.eu/


Číslo 76 prosinec 2016
Chovatel: Ladislav Hanáček
Jméno a adresa majitele:Petra Mikulicová, Pod Padělky 487, 691 10 Kobylí

PROSPĚLA

RUSKOEVROPSKÁ LAJKA

PSI

BLESK ze Staré Moravy
Datum narození:  22.8.2014                                    
Číslo zápisu:Z Reg/REL/132/14
Otec:Sobol
Matka:ENGIE Bohemia Delikan

Chovatel:Josef LEOPLOD
Jméno a adresa majitele:ing.Svatopluk Rolenc,67971 Blatnice p.Sv.Antonínkem

PROSPĚL

GORO
Datum narození:  17.10.2006                                   
Číslo zápisu :P Reg/REL/139/0806
Otec: 
Matka:

Chovatel:
Jméno a adresa majitele: ing.Ivana Hennerová,Fr.Šafaříka 604,27646 Veltrusy

PROSPĚL
FENY

CLEA ze Staré Moravy
Datum narození:  14.5.2015                                    
Číslo zápisu :Z Reg/REL/148/15
Otec: Donas Nuo Laiciu
Matka:ENGIE Bohemia Delikan

Chovatel:Josef Leopold
Jméno a adresa majitele: Michala Procházková,Ohrazenice 257,51101TURNOV

PROSPĚLA
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VÝCHODOSIBIŘSKÁ LAJKA

FENY

MINGA iz Doma Podgorkinyh
Datum narození:  24.12.2014                                  
Číslo zápisu: CMKU/VSL/1/-15/14
Otec: Altyn
Matka: Yu-Zeya

Chovatel:   A. Podgorkin
Jméno a adresa majitele: Viktorija Rozenbergová, Tetínská 288/13, 150 00 Praha 5

PROSPĚLA

ZÁPADOSIBIŘSKÁ LAJKA

PSI

AVAR Kamiro Valachia
Datum narození: 29.11.2014                                      
Číslo zápisu: CMKU/ZSL/693/14
Otec: Kubar
Matka: Carmen Girl Finsternis

Chovatel: Roman Psota
Jméno a adresa majitele: Jakub Kyncl, Sv.Čecha 107, Uherský Ostroh 687 24

PROSPĚL

BENNY Osičina
Datum narození: 10.5.2013                                     
Číslo zápisu:  CMKU/ZSL/663/13
Otec: Kubar
Matka: Amy Umka z Vlčího doupěte

Chovatel: Jiří Pužman
Jméno a adresa majitele: Pavel Činátl, Horusice 87, 391 81 Veselí n/Lužnicí

PROSPĚL
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BERRY z Vlašimských hor
Datum narození: 27.3.2011                                      
Číslo zápisu: CMKU/ZSL/614/11
Otec: Kara-Kitaj Irgus Indy
Matka: Brita z Letné

Chovatel: Zdeněk Berka
Jméno a adresa majitele: Jan Jecha, Marxova 668, Kamenický Šenov, 471 14

PROSPĚL

BRIT Osičina
Datum narození: 10.5.2013                        
Číslo zápisu: CMKU/ZSL/664/13
Otec:  Kubar
Matka: Amy Umka z Vlčího doupěte

Chovatel:  Jiří Pužman
Jméno a adresa majitele: Tomáš Kašpar, Nová Telib 85, Březno, 294 06

PROSPĚL

LAY iz Doma Podgorkinyh
Datum narození: 30.5.2014                                 
Číslo zápisu: CMKU/ZSL/713/-15/14
Otec: Chu
Matka: Bella

Chovatel: Podgorkin A.
Jméno a adresa majitele: Ing. Petr Kalina, Skála 6, 538 21 Chrást u Chrudimi

PROSPĚL

FENY

ALMA Kamiro Valachia
Datum narození: 29.11.2014                                      
Číslo zápisu: CMKU/ZSL/694/14
Otec: Kubar
Matka: Carmen Girl Finsternis

Chovatel: Roman Psota
Jméno a adresa majitele: Roman Psota, Poteč 144, 766 01, Valašské Klobouky

19 http://karelajky.eu

http://karelajky.eu/


Číslo 76 prosinec 2016

PROSPĚL – PARTNER PLNOCHRUPÝ

ALTA Kamiro Valachia
Datum narození: 29.11.2014                                      
Číslo zápisu: CMKU/ZSL/695/14
Otec: Kubar
Matka: Carmen Girl Finsternis

Chovatel: Roman Psota
Jméno a adresa majitele: Petr Culek, Vojenice 38, 517 21 Týniště nad Orlicí

PROSPĚLA

BERENIKÉ z Čehovského olší
Datum narození: 4.12.2014                                   
Číslo zápisu: CMKU/ZSL/699/14
Otec: Andy od Šargounského mlýna
Matka: Bila z Bukowego Wzgorza

Chovatel: Ing. Jaroslav Špaček
Jméno a adresa majitele: Klára Lokajová, Jabloňová 31, Vyškov 682 01

PROSPĚLA

ETA CARINA Finsternis
Datum narození: 16.6.2013                                      
Číslo zápisu: CMKU/ZSL/660/13
Otec: Hakim Prostredný vrch
Matka: Carmen od Katova můstku

Chovatel: Věra Finsterlová
Jméno a adresa majitele: Ing. Petr Kalina, Skála 6, 538 21 Chrást u Chrudimi

PROSPĚLA

FAMIRA Finsternis
Datum narození: 28.8.2014                                     
Číslo zápisu: CMKU/ZSL/685/14
Otec: Apis z Prószkowskiego Jaru
Matka: Carmen od Katova můstku

Chovatel: Věra Finsterlová
Jméno a adresa majitele: Karolina Hornová, Hraběcí 196, 460 08 Liberec 19
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PROSPĚLA

FANCORA Finsternis
Datum narození:  28.8.2014                                    
Číslo zápisu:  CMKU/ZSL/688/14
Otec:  Apis z Prószkowskiego Jaru
Matka:  Carmen do Katova můstku

Chovatel:  Věra Finsterlová
Jméno a adresa majitele:Ladislav Muller, Hrázky 253/6, 798 11,Prostějov Vrahovice

PROSPĚLA

HOLLY z Letné
Datum narození: 14.4.2013                                
Číslo zápisu: CMKU/ZSL/655/13
Otec: Argo od Šargounského mlýna
Matka: Bora z Letné

Chovatel: Mgr. Milada Dostálová
Jméno a adresa majitele: Ivana Malíková, Vltavská 12, 370 10 České Budějovice

PROSPĚLA
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Zajímavosti

Skryté nebezpečí nepoznaných nákaz
Vážení chovatelé,

určitě jste zaregistrovali, že se u řady plemen v nedávné době vyskytl problém s 

 opakovaným nezabřezáváním, 
 sníženou schopností donosit zdravé plody 

 či častým poporodním úhynem novorozených mláďat. 

Příčin tohoto stavu může být samozřejmě celá řada, ale než by člověk bádal nad těmi 

nejkomplikovanějšími, je dobré se zamyslet nad těmi nejčastějšími. 

I v našem moderním století, kdy bychom si mohli myslet, že infekce už jsou pouze banalitou

na okraji našeho zájmu, bývají bohužel tou nejčastější příčinou funkčních poruch fertility.  

Řada z Vás tuší, že tomu tak může být a zaměřuje své diagnostické úsilí na rozpoznání 

některých bakteriálních druhů či některých virů (typicky streptokoky, herpetické viry), o 

kterých víme, že mohou být zodpovědné za výše zmíněné potíže. Však to, co je zcela 

nejčastější primární příčinou sterilit, perinatálních a neonatálních úmrtí mláďat jsou 

infekce způsobené skupinou velmi primitivních parazitárních bakterií, které jsou klasickou 

kultivací velmi obtížně detekovatelné nebo zcela nedetekovalné – mykoplasmy, 

ureaplasmy a chlamydie. 

Dlouhodobá přítomnost těchto mikrobů na sliznicích (v biologicky významných 

množstvích) má za následek chronické dráždění a poškození jemné výstelky 

urogenitálního traktu, s následkem jizvení, sekundárních bakteriálních či houbových 

infekcí, čehož důsledkem je sterilita či závažná funkční dysfunkce vejcovodů vedoucí 

k     neschopnosti dopravit oplozené vajíčko do dělohy. Léta trvající chronické nepoznané 

infekce si bohužel vyberou svou daň v     podobě nevratných změn.

Nicméně infekce včas odhalená a zaléčená v naprosté většině případů vede k plné úzdravě. 

Protože je ale populace zvířat v zájmových a profesionálních chovech silně promořená 
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mykoplasmovými, chlamydiovými a ureaplasmovými infekcemi, dochází i u zaléčených 

zvířat k opakovaným reinfekcím (od jiného infekčního zvířete), což obnáší opakované kúry 

antibiotiky podávaných dlouhodobě (alespoň 4 týdny, častokrát i déle), 

s neakceptovatelnou zátěží pro zvíře i jeho majitele.

Proto bychom rádi apelovali na všechny zodpovědné chovatele a profesionály, aby 

především před krytím, výstavami a jinými hromadnými akcemi dbali mikrobiologického 

stavu svých zvířat, s důrazem na pohlavně přenosné choroby s neblaze proslulým 

potenciálem. 

Protože nelze udržet zdravé chovy, pokud nebude obecně přijat zodpovědný přístup 

k pohlavně přenosným nemocem, chtěli bychom tímto příspěvkem přimět všechny 

chovatele k zamyšlení, zda pro ozdravení chovů svých zvířat činí to, co je vlastně velmi 

jednoduché a přitom maximálně výtěžné – řádná léčba řádně diagnostikovaných infekčních 

chorob.  

Přeji Vám mnoho zdaru a radosti z chovatelské práce,

MUDr. Soňa Peková, PhD.

Vemodia a.s. - Laboratoř veterinární molekulární diagnostiky, Praha

Fertility Plex – balíček vyšetření 

cena pro chovatelské kluby ČMKU - 1550Kč vč DPH 

sleva - 300Kč – vyjednala ČMKU

 Mycoplasma spp.

 Chlamydia spp. 
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Radíkov 2017

 Ani se to nechce věřit, ale oslavíme 10. rok na Radíkově !!!!!

Ve dnech   3.5.  – 7.5..2017   se  bude konat  již  10.  psí  setkání.,  proto vás  všechny zveme na
Radíkov 2017.   Součástí oslavy bude jeden večer grilované selátko a živá hudba !

      Areál nám opět poskytne Radíkov v kempu Pod věží.  Většina už víte,  že to jsou typické
táborové  4  –  lůžkové  chatky  velmi  jednoduše  vybavené.  Sociální  zázemí  je  společné,  čistě
udržované a v pořádku.  Okolí Radíkova může nabídnout ZOO Svatý Kopeček, jízdárnu s koňmi,
možnost koupání v místím rybníku, jízdy na kole a spoustu turistických tras. Obrovskou výhodou je
skutečnost, že budeme mít celý oplocený areál zase jen pro sebe. V případě špatného počasí máme
přislíbenou možnost cvičit v kryté jízdárně.

      Stravování je celodenní v místní restauraci. Je počítáno i s dietami. Pokud budou další zájemci
o nějakou dietu, dejte nám včas vědět.  
       Program: soustředění 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 agility,  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 6,45, 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.
Máte-li zájem o složení zkoušek ZOP nebo ZPU1, nezapomeňte s sebou vzít Vašemu pejskovi PP, 
ať je mu případnou složenou zkoušku kam zapsat. 
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.

Cena za celé soustředění včetně ubytování s plnou penzí, místních poplatků atd. činí:
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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  3.5.2017  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 uvedené
adresy do 31.3.2017. 
Doplatek bude vybrán na místě při příjezdu.

Na závěr jedna prosba – pokud byste mohli přispět finančním darem, tentokrát budeme opravdu
rádi, bude použit na uhrazení oslavy.

                                           Těšíme se na naše setkání  – vaše Milada a její psí holky   
                                                                                                 Jitka a její celá smečka

Ing. Jitka Dopitová Mgr. Milada Dostálová
Šeříková 16 Na Letné 47
798 01 Prostějov 9 779 00 Olomouc

   tel.:585 226 137
mob.602 127 104 mob. 777 858 587
e-mail: jitka_dopitova  @  volny.cz e-mail: dostalova.milada@quick.cz

Přihláška k setkání Radíkov 2017

Jméno adresa účastníka…………………………………………………………………………
Tel., mail………………………………………………………………………………………..
Počet  dospělých osob…………………………………………………………………………..
Počet dětí………………………………………………………………………………………..
Plemeno …………………………………………………………………………………………
Počet psů………………………………………………………………………………………...

Mám / nemám předběžný zájem o složení zkoušky ZOP. 
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Mám / nemám předběžný zájem o složení zkoušky ZPU1.

Za vzniklé škody na majetku či zdraví způsobené mým psem plně odpovídám.

……………………………………. ……………………………………………
datum podpis
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