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JUDr. Ivana Jandová � předsedkyně klubu KaKCH�p. � Praha 
Vá�ení přátelé, 
 dostáváte do rukou povýstavní katalog s výsledky na�í Klubové výstavy, která 
se v leto�ním roce uskutečnila dne 11. října. Budova Společenského centra 
v Jesenici u Prahy poskytla pro konání na�í výstavy důstojné moderní prostředí 
s bohatým zázemím a pro vět�inu vystavovatelů byla díky své poloze snadno 
dostupná.  K úspěchu celé akce nemalou měrou přispěli početní sponzoři, jejich� 
jmenovitý seznam naleznete na jiném místě tohoto katalogu a kterým patří ná� 
srdečný dík. Jen jejich zásluhou si majitelé vítězných psíků odnesli krásné poháry a 
celou řadu dal�ích pěkných cen a jen díky sponzoringu bylo také zaji�těno 
profesionální fotografování v�ech vítězných jedinců (bohu�el ne v�ichni vítězové této 
slu�by vyu�ili). 
 V leto�ním roce mohli být s volbou rozhodčích spokojeni zvlá�tě majitelé 
kingů, neboť  Dr.Andreas Schemel je specialistou předev�ím pro toto plemeno, které 
také dlouhá léta s úspěchem chová. Rovně� účast dal�ích rozhodčích � slečny Rose 
Massey a hlavní rozhodčí ing. Ko�ťálové � přispěla ke zdárnému průběhu celé akce. 
 Leto�ní výstava byla výjimečná i co do počtu vystavovaných jedinců. Jen 
málokteré plemeno se mů�e pochlubit klubovou výstavou s takovou rekordní účastí. 
Úspěch a úroveň leto�ní klubové výstavy nás zavazuje do budoucna. U� nyní 
připravujeme klubovou výstavu 2004, která se díky přízni a pochopení vedení 
Společenského centra bude moci opět uskutečnit v krásném prostředí  Jesenice. 
Svou účast na posuzování přislíbili �pičkoví a renomovaní posuzovatelé z Velké 
Británie paní Ellie  Mordecai (CHS Milhill) a pan Mark Sedgwick (CHC Pascavale). 
 Závěrem chci poděkovat těm členům výboru, kterým nebylo zatě�ko věnovat 
desítky hodin svého volného času přípravě výstavy, i vám v�em vystavovatelům, 
kteří jste svou účastí přispěli k tomu, �e jsme mohli společně strávit spolu s na�imi 
čtyřnohými společníky příjemný podzimní den. Proto�e výstavní klání není jen o 
rivalitě a o boji o nejvy��í tituly, ale předev�ím o kontaktech a přátelství mezi lidmi, 
které spojuje společný u�lechtilý koníček � a tím chov na�ich kavalírů a kingů 
bezesporu je. 
 Tě�ím se s Vámi v�emi na shledanou na klubové výstavě 2004! 
 
Ing. Alena Ko�ťálová � rozhodčí Junior a Senior handlingu 
 Vá�ení přátelé, dovolte, abych se s Vámi podělila o své dojmy z Va�í krásné 
Klubové výstavy konané dne 11.10.2003 v Jesenici u Prahy. Nejprve děkuji 
výstavnímu výboru za pozvání a čest u Vás posuzovat mladé i dospělé 
vystavovatele, kteří předváděli psíky na vysoké úrovni a nebylo úplně jednoduché se 
pro někoho rozhodnout. 
Úroveň organizace výstavy byla opravdu dobrá, pořadatelé ochotní a zku�ení, místo 
samo velmi příjemné, sponzorské dárky a ceny bohaté a lákavé. Kruhy byly 
dostatečně prostorné. Abych jenom nechválila, malá poznámka � taneční parket 
trochu klouzal. Ne ka�dý pes se dobře předvede na extrémním povrchu, ale pruhy 
koberců situaci mnohdy zachránily. 
Volba zku�ených a znalých zahraničních rozhodčí, skutečných osobností 
s vynikajícím přístupem ke psům i vystavovatelům, s výborným vystupováním byla 
asi největ�ím kladem výstavy. A co zvlá�tě oceňuji, byla příjemná atmosféra mezi 
vystavovateli. Zkrátka bylo mi mezi Vámi dobře. 
Na závěr bych chtěla popřát Va�im krásným a milým plemenům a samozřejmě i 
jejich majitelům hodně chovatelských a výstavních úspěchů. 
          Alena Ko�ťálová 



 2

Dr. Andreas Schemel � rozhodčí kingů a kavalířích fen 
Dopis Dr. Schemela, adresovaný 
předsedkyni klubu JUDr. Jandové. 
 
Brighton 15.10.2003 
 
Vá�ená paní Dr. Jandová! 
Rád bych ze srdce poděkoval za přátelskou 
péči a pohostinnost, jaké se mi dostalo při 
mém pobytu v Praze! Byl to nádherný 
zá�itek a kvalita a zlep�ení úrovně psů na 
mne udělalo velký dojem. 
S přátelskými pozdravy 
           Andreas Schemel 
 
 
Český rozhlas � zahraniční vysílání 
Leto�ní klubové výstavě se dostalo pozornosti i ze strany médií a tak díky 
redakci zahraničního vysílání Českého rozhlasu mohli posluchači v německy 
hovořících zemích sly�et následující rozhovor s Dr. Schemelem ( na internetu 
lze tento rozhovor najít spolu s doprovodnou fotodokumentací na adrese:  
www.radio.cz/de/artikel/46258): 
 
Redaktorka:  Mo�nost upevňovat  kontakty a vyměňovat si zku�enosti na evropské, 
ba i světové úrovni ovlivnila v České republice po pádu �elezné opony i takové 
oblasti, jako je kynologie, tedy chov psů. S důkazy o tom se mů�eme setkávat na 
nejrůzněj�ích výstavách psů, k jejich� posuzování jsou zváni zahraniční renomovaní 
posuzovatelé. Tak i na klubovou výstavu Klubu chovatelů KAVALÍR a KING 
CHARLES �panělů � Praha, která se konala minulou sobotu ve středočeské Jesenici 
přijali pozvání zahraniční rozhodčí. Jedním z pozvaných byl v Anglii �ijící Dr. Andreas 
Schemel. Proto�e to nebyla z jeho strany první příle�itost posuzovat na české 
výstavě, mohl srovnávat: 
Dr. Schemel: Úroveň plemene Cavalier king Charles spaniel je v Čechách velmi 
vysoká, domnívám se, �e to mohu zodpovědně prohlásit, neboť jsem psy této rasy 
na klubové výstavě v Praze posuzoval před více ne� 10-ti lety. Tehdy byla jejich 
úroveň ni��í. Enormní zlep�ení této rasy zde za pouhých 10 let pokládám za 
neuvěřitelné. A výkon českých chovatelů v tomto směru pova�uji za úctyhodný. 
Redaktorka: K tomuto zlep�ení zajisté přispěly mezinárodní kontakty mezi chovateli, 
umo�něné vývojem po roce 1989. 
Dr. Schemel: Kdy� jsem zde posuzoval naposled � domnívám se �e v prvním roce 
po změně společenských poměrů, nemohl být tento faktor je�tě viditelný. Ale to, �e 
zdej�í chovatelé dokázali vzniklé situace velmi rychle vyu�ít, je na výsledcích nyní 
dobře patrné. 
Redaktorka: V čem vidíte příčinu toho, �e se právě kavalíři u nás v posledních letech 
stali velmi populárními? 
Dr. Schemel: Podívejte se � toto plemeno je populární v celém světě, v ka�dé zemi, 
neboť se jedná o ideálního rodinného psa. A u vás tomu není jinak. A to je dobře. 
Psi, kteří se na dne�ní výstavě umístili na prvních místech, mají �anci být úspě�ní i 
na mnohých evropských výstavách. 

http://www.radio.cz/de/artikel/46258
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Redaktorka: Co je podle Va�eho názoru důle�ité pro dal�í rozvoj tohoto pěkného 
plemene? 
Dr. Schemel:  V chovu je důle�ité nesoustředit se jen na exteriér psa, stejně 
důle�ité, ne-li důle�itěj�í, je dbát na jeho zdraví. Výstavní kariéra zaujímá jen krátký 
časový úsek psího �ivota, který je mnohem del�í, a proto je důle�ité, aby se 
chovatelé zaměřili také na problematiku zdravotní a zde � specielně u této rasy � 
jsou ji� známá kriteria, na která je třeba obzvlá�tě dbát. 
Redaktorka: Jak hodnotíte spolupráci s českým Klubem? 
Dr. Schemel: Pokládám samozřejmě za velkou čest, �e jsem byl na Klubovou 
výstavu pozván ji� podruhé. Obvyklé bývá jen jedno pozvání na akce takového typu. 
To, �e si na mne vzpomněli i po 10-ti letech mne velmi tě�í, a vzhledem k tomu, �e 
můj �ivot jak s kavalíry, tak s kingy byl a je těsně spojen, rád bych si i nadále udr�el 
dobré kontakty jak s českými chovateli, tak s jejich Klubem.  
Sponzoři Klubové výstavy 2003 
 Je�tě jednou děkujeme v�em sponzorům za jejich dary. Jsou to jak různé firmy 
se �psími potřebami� tak i jednotliví členové klubu.  
 
1. 1 All systems � balíčky kosmetických přípravků pro vítěze barev u kavalírů a 

klubovým vítězům u kingů. 
2. Eukanuba � ta�ky, desky pro posudky, startovní čísla, pásku. 
3. Royal Canine � pásku, ta�ky, tři pytlíky krmení a vzorky krmiva. 
4. Animonda � vzorky krmiva.  
      Poháry: 
5. Kavalír � 1. � 4. �těně pes / fena paní Alexandra Bedoui-Perglerová 
6. Kavalír � vítězové barvy BT   paní Luďka Václavíková 
7. Kavalír � vítězové barvy BH   paní JUDr. Ivana Jandová 
8. Kavalír � vítězové barvy RU   pan MUDr. Oldřich Bayer 
9. Kavalír � vítězové barvy TR   paní Jiřina Severová 
10. Kavalír � nejlep�í dorostenci  paní Hana Nováková 
11. Kavalír � nejlep�í mladí  paní Jitka Bajerová 
12. Kavalír � Kluboví vítězové  pan ing. Zdeněk Stehlík 
13. Kavalír � nejlep�í veterán  paní Zdena Krausová 
14. Kavalír � nejlep�í veteránka  paní Michaela Čermáková 
15. King � nejlep�í �těně   paní Alexnadra Bedoui-Perglerová 
16. King � nejlep�í mladí   paní Marcela Hroncová 
17. King � Klubový vítěz   pan Petr Fasora 
18. King � Klubová vítězka   paní Jaroslava Votápková 
19. King � BOB    paní Olga Dolej�ová a Andrea Kulhánková 
20. King � nejlep�í veterán   paní Irina Korbelová 
21. Společná cena � BIS    firma �Victoria � AG ART� 
22. Pro oba BOBy � �ampaňské  paní JUDr. Ivana Jandová 
23. Nejlep�í pár psů    paní Alexnadra Bedoui-Perglerová 
24. Nejlep�í chovatelská skupina paní  paní Libu�e Dosedělová 
25. Junior handling    paní Dana Zoulová a Jitka Bajerová 
26. Propagační letáky � kavalír a king pan ing. Jaroslav Hronec 
27. Fotografka pí Hofmanová  paní Alexnadra Bedoui-Perglerová 
28. Dárky pro posuzovatele  paní JUDr. Ivana Jandová 
 
Ceny placené klubem byly pouze pohár pro BOB kavalíra, medaile pro V1 a V2 
včetně stu�ek, upomínkový dárek (keramický pes) s oceňovacími stu�kami.  


