
Zápis z náhradního zasedání členské schůze Klubu karelských medvědích psů a 

lajek, z.s.

Datum, čas a místo konání schůze:
3.9.2016, 10.30hod, lovecká chata Kostelní Střímelice

Předseda zasedání:
Josef Leopold (předseda klubu)

Přítomni: Na schůzi je přítomno 30 členů (z celkového počtu 122 členů) – viz. Listina přítomných 
členů 

Program:
1) Prezence
2) Zahájení
3) Zpráva hospodářky klubu
4) Informovaní členů o jednání členů výboru klubu s bývalou

hospodářkou klubu
5) Projednání přechodu klubu od ČMKU k ČMKJ 
6) Novinky a upozornění – předseda a jednatelka
7) Zpráva předsedy klubu o jednání s p. Šebkovou (možnost zveřejnění brožury o lajkách na 

webových stránkách klubu)
8) Nové logo klubu
9) Tituly na klubové a speciální výstavě
10) Možnost pořádat klubovou (speciální) výstavu ve vlastní režii
11) Diskuse
12) Usnesení
13) Ukončení schůze

Průběh jednání:

1) Prezence –  Na schůzi je přítomno 30 řádných členů klubu z celkového počtu 122 členů.

Jedná se o náhradní zasedání členské schůze, schůze je usnášeníschopná.

2) Zahájení – Schůzi zahájil předseda klubu J. Leopold

3) Zpráva hospodářky klubu – Hospodářka klubu I. Hennerová informovala členy o stavu

účtu klubu. Letos bylo vydáno 11 KL, do klubu vstoupilo 13 nových členů. Po členské

schůzi kontrolní komise provede revizi pokladny.

4) Informovaní členů o jednání členů výboru klubu s bývalou hospodářkou klubu

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

krocích. 

5) Projednání přechodu klubu od ČMKU k ČMKJ 

Přededa  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.

Hlasování – o přechodu klubu od ČMKU k ČMKJ. 

 Pro: 30 proti: 0 zdržel se: 0 

6) Novinky a upozornění – předseda a jednatelka

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.

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. 

7) Zpráva předsedy klubu o jednání s p. Šebkovou (možnost zveřejnění brožury o lajkách

na webových stránkách klubu)

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

Pro: 30 proti:0  zdržel se: 0

8) Nové logo klubu

Členové klubu byli seznámeni s novým logem klubu. 

Hlasování pro nové logo klubu.

Pro: 28 proti: 0 zdržel se: 2

9) Tituly na klubové a speciální výstavě

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

titul se nezapisuje do PP

10) Možnost pořádat klubovou (speciální) výstavu ve vlastní režii

Zatím ne, možná v budoucnosti.

11) Diskuse 

P. Rambousek ještě zašle další materiály, které převzal od p. Homolkové (až je roztřídí).

12) Usnesení 

Členská schůze odsouhlasila přechod klubu od ČMKU k ČMKJ.  

13) Ukončení schůze


