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 Plán klubových výstav a bonitace na rok 2021

12.6.2021 Klubová výstava Náměšť na Hané (při oblastní výstavě) – bez titulu Klubový 

vítěz

28.8.2021 Klubová výstava Kostelní Střímelice – s titulem Klubový vítěz

28.8.2021 Bonitace – Kostelní Střímelice

Novinky ČMKU

14. -15.11.2020 Mezinárodní výstava psů Brno (CACIB) – mimořádná výstava

 uzávěrka přihlášek 10.10.2020 (pouze přes dogoffice)

foto:Zdenek Zvára
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Antonstál  4.- 5.7.2020

     Letošní rok je na nejenom kynologické akce skoupý a nejen u nás v ČR.

Podobný stav je i na Slovensku, kde KCHSPP některé plánované akce zrušil, ale jakmile

epidemiologická  situace  to

dovolila, se vrátil k původnímu

plánu  a  akce  se  uskutečnily,

bohudík.  Tak  měly  namále  i

akce,  dle  klubových  normativ,

velmi  důležité  pro  chovnost.

Konkrétně  SO  a  bonitace,  na

které  jsme  byli  výborem

KCHSPP pozváni.  Každoročně

se tyto akce konají na loveckém zámečku Antonstál, kde má klub výborné zázemí spojené i

s osobou hlavního správce areálu Ing. Minárika, a s perfektní organizací lze zařadit tyto

akce mezi špičkové. 

      Abych jenom nemlel, na sobotní obůrku bylo přihlášeno 19 psů, úspěšně složilo zkoušku

9 jedinců, pouze jeden pes Amur

Wilcza  Zlaja  majitele  Martina

Strnála  obdržel  od  výborně

posuzujícího  rozhodčího  ing.

Pala  Černáka  známku  4.

Výsledek je přijatelný, obůrka v

Antonstálu  není  jednoduchá

především  z  důvodu  velmi

hustého  bylinného  i  keřového

podrostu a ten jedinec, který nemá výdrž samostatně celou plochu obůrky prohledat, najít

prasata a ty hlasitě stavět,  nemůže uspět.  Ti,  co neuspěli,  musí v přípravě zabrat,  SO je

zkouška jako každá jiná. 
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      Na  nedělní  bonitaci  bylo  přihlášeno 18 psů/fen.  1x  KMP,  1x  REL,  zbytek  ZSL,

oblíbenost plemene v rámci klubu je jasně nastavena, je s čím pracovat.  Poradce chovu

může ukázat svoje kvality. Bonitaci posuzovala p. Zdenka Jílková, naše výborná rozhodčí

exteriéru,  která  zbonitovala  všechny předvedené jedince.  Jako vždy,  někteří  jedinci  byli

lepší,  někteří  horší,  ale  jako celek bych konstatoval,  že  je  patrný  posun dopředu.  Když

vynechám fenu REL z našeho chovu, tak se nám velmi líbily feny ZSL Dibba a Donna Vlčí

chodník, Basha ze Sibiřské tajgy a pes ZSL Ares Radové skaly. Český a slovenský chov se

velmi prolíná, často jsou jako krycí psi využívání psi ze Slovenska, jestli jsou lepší než ti z

ČR, o tom bych nechtěl spekulovat, ale určitě toho musí daleko více ukázat, než se dostanou

do chovu. 

        Všem úspěšným gratuluji, neúspěšným ať nevěší hlavu a nenechají se odradit dílčím

neúspěchem, nakonec velký dík manželům Füleovým za pozvání a opateru. 

                                                                                   Leopoldovi

 foto: Veronika Leopoldová
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Klubová výstava 29.8.2020 – Kostelní Střímelice

Výsledkovou listinu z výstavy najdete zde: http://karelajky.eu/akce_vysledky.html

Nejkrásnější pes výstavy – Chelsea Arfus (KMP), majitelka Pavlína Sládková

foto: Zdenek Zvára
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Výsledky výstav

Národní výstava psů – Mladá Boleslav 15.8.2020

rozhodčí Andrzej Stepinski

Bogemskaya Rapsodiya (JL, mezitřída) – majitel L. Novoveská – V1, CAC, BOB, NV

Chelsea Arfus (KMP, otevřená) – majitel P. Sládková -  V1, CAC, BOB, NV

Národní výstava psů – Mladá Boleslav 16.8.2020

rozhodčí Andrzej Stepinski

Bogemskaya Rapsodiya (JL, mezitřída) – majitel L. Novoveská – V1, CAC, BOB, NV

Chelsea Arfus (KMP, otevřená) – majitel P. Sládková -  V1, CAC, BOB, NV

rozhodčí Kristina Vaníčková

Arny Canivora Boreas (REL, otevřená) – majitel J, Chein – V1, CAC, BOB, NV

Gaia ze Staré Moravy REL, pracovní) – majitel Z. Zvára -  V1, CAC, BOS, NV
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Národní výstava psů – Floracanis Olomouc 5.-6.2020

rozhodčí Petr Řehánek

Akira z Voděradského údolí (KMP, třída štěňat) – majitel B. Popelková – VN1

rozhodčí Tibor Havelka

Aron Cheeky dog (ZSL, třída dorostu) – majitel J. Manfrinová – VN1

Funny Lieskova skala (ZSL, třída mladých) – majitel V. Šmída – V1, CAJC, BOJ, BOB

foto: Zdenek Zvára
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