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Zápis z členské schůze Klubu karelských medvědích psů a lajek
ze dne 31.8.2013 v Kostelních Střímelicích

Program : 1) Úvod
2) Klubová výstava 2014
3) Došlá pošta
4) Centrální datové úložiště 
5) Volba nového poradce chovu pro ZSL
6) Zpravodaj
7) Podmínky bonitace
8) Nový zápisní řád ČMKU
9) Různé
10) Diskuse a závěr

Přítomno: 22 členů dle prezenční listiny

Členská schůze schválila výše uvedený program svého jednání (přednesl př. Rambousek):
 pro: 22 proti: 0 zdrželo se: 0    SCHVÁLENO

1)    Schůzi zahájil předseda př. Tomáš Válek. Přivítal všechny přítomné a zkonstatoval, že na schůzi
je přítomno 22 členů.
Předseda  Tomáš  Válek  a  jednatel  Jaroslav  Rambousek  jménem výboru  předali  pozornost
posuzovateli p. Karlu Hořákovi.
Dále  veřejně  poblahopřáli  pí  Jitce  Dopitové  k úspěšnému složení  zkoušek  na  rozhodčího
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plemene KMP. 

2)   Pan Rambousek informoval o tom,  že  Klubová výstava v r. 2014 se bude konat  8.5.2014
v Mladé Boleslavi – v rámci NV. Posuzovat by měla paní Libuše Ubrová  (lajky) a pí
Jitka  Dopitová  (KMP). Systém  bude  stejný  jako  dosud,  tj.  přihlášky  přijme  pořadatel
výstavy, rovněž zajistí kruh i personál, klub dodá pouze ceny a poháry. 

Pokud jde o uvažovanou možnost o přádání klubové výstavy v režii samotného klubu, s
tím, že by v jednom dni probíhala výstava i bonitace, výbor Klubu celou věc znovu uváží pro
rok 2015, spíše ovšem jako výstavu speciální.
Členská schůze bere informaci na vědomí

3). Došlá pošta: 
a) nová adresa a kontakty na ČMKU: 

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE, Maškova 3, 182 53  Praha 8 – 
Kobylisy,  Fax  :  234  602  278

Návštěvní hodiny:
Út    9:00  -  12:00  a  12:30  -  17:00

St   7:30 - 12:00 a 12:30 - 15:00
Plemenná kniha                                              tel. 234 221 376    Libuše Pečená
Agenda rozhodčích výstav, chov. kluby       tel. 234 221 375    Ing. Kateřina Fialová

b) Od ČMKU byla převzata část archivu plemenné knihy pro naše plemena. ČMKU nám tuto
možnost nabídlo, než provede skartaci v rámci stěhování. Jedná se o přihlášky vrhů do r.
2006. Archiv převzala pí Šafránková, doplnila a zkontrolovala dle nich svou evidenci a
předala listiny dle plemen poradcům chovu.

Členská schůze bere informace na vědomí
4)    Centrální  datové  úložiště:  Pan  Rambousek  informoval,  že  bylo  pořízeno  centrální  datové

úložiště ve formě externího hard disku. V současné době je u pí Šafránkové. Pan Rambousek
naskenoval a uložil na tento disk dokumenty o založení Klubu vč. stanov potvrzených MV. Pí
Šafránková  uložila  svou  evidenci  –  plemenné  řady,  evidenci  členů  od  r.  1990,  základní
dokumenty atd.  Poradci chovů též doplní své databáze, příp. další dokumenty na centrální
úložiště.
Pan Hanáček informoval, že od Plemenné knihy získal kompletní seznam přeregistrovaných
(tj. chovných) jedinců, který bude jednak uložen na disk, jednak uveřejněn na  webu. Pokud
někdo bude chtít  doplnění informací nebo příp.  vypuštění z přehledu, bude kontaktovat pí
Kroupovou.

       Členská schůze bere informace na vědomí

5)    Pan Pavel Škarda před časem požádal výbor o uvolnění z funkce poradce chovu ZSL z důvod
zdravotních. Výbor rezignaci vzal na vědomí s tím, že pan Škarda zůstane členem výboru
s pověřením vycvikáte pro loveckou upotřebitelnost.

Výbor Klubu navrhuje kooptovat do výboru Klubu pani Veroniku Koderovou, Raisova 384,
407 47 Varnsdorf a pověřit jí funkcí poradce chovu pro ZSL.

pro: 22 proti: 0 zdrželo se: 0    SCHVÁLENO

6)   Zpravodaj - –tisk všech dokumentů zajišťuje jednatel  za cenu TONERU-(tj. cca 0,5kč za stranu).
Od roku 2014 bude členům, kteří si nezažádali o tiskovou formu, zasílána pouze titulní strana
s obsahem IZ (+ případné přílohy)

7)    Výbor  klubu  navrhuje  bonitaci  rozšířit  o  nepovinné  dobrovolné  kategorie,  bez  vlivu  na
uchovnění, jako zkoušku, zda je zvíře nadějné, nebo v jaké je kondici (u starších psů).Jde o
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kategorii „Junior“ a „Veterán“. Poplatek za posouzení by byl 50% než u normální bonitace, tj.
200 Kč, se slevou  100 Kč pro členy Klubu.

Diskuse: Návrh na pořádání více bonitací během roku.
Odpověď: Není dost dobře možné z finančních a organizačních důvodů, spíše by 

připadalo v úvahu individuální řešení
pro: 22 proti: 0 zdrželo se: 0    SCHVÁLENO

8) Nový zápisní řád ČMKU
      Seznámení s novým zápisním řádem  ČMKU-hlavní změny, případně vysvětlení pojmů .

Čl.1 chov a jeho řízení
   Bod 2. Uvedeny vady nepřípustné v chovech –zdravotní a estetické, pro které se chov zakazuje
   Bod  3.Druhy chovu z hlediska klubu – klub musí zvolit jeden a ten uplatňovat
           Kontrolovaný –řízený-evidovaný-volný-výběrový –Náš klub: chov kontrolovaný---

v návrhu musí být 3 psy
   Bod   7.  Ceny  chovatelského  servisu  pro  členy  a  nečleny  –  vykalkulovaná  cena  dle

prokazatelných nákladů
   ČL.3 .Chovní jedinci
    Bod 5. Bonitace    Musí být právo na odvolání - Pokud není majitel psa s výsledkem bonitace

spokojen a během bonitace neodstoupil ,může se písemně odvolat předsedovy klubu do 14
dnů po ukojení bonitace.   Pes bude na nejbližší  klubové výstavě bonitován znova .Pokud
nedojde ani potom ke shodě případ bude postoupen rozhodčí komisi ČMKU.

Sjednotit minimální věk psů hlášených k bonitaci na 17 měs. s řádem ČMKU

   ČL.5  Krycí listy.
Platnost krycích listů  je Klubem stanovena na 18 měs.

   ČL.6.  VRH---  (kontroly vrhu)   poradce chovu může požádat člena výboru o asistenci při
kontrole vrhu. Při kontrole vlastního vrhu  je asistence dalšího člena klubu nutná.

Poradci chovu se mohou ve zvláštním případě navzájem zastoupit – zástup oznámí předsedovi
Klubu.
pro: 22 proti: 0 zdrželo se: 0    SCHVÁLENO

9) Různé 
– Po úmrtí psa je třeba  odeslat průkaz původu psa na ČMKU k odhlášení z registru –poté jsou 

PP vráceny
 Přečipování  je nutno  řešit s příslušným poradcem chovu .
–

10)   Diskuse  a  závěr:  Předseda  Klubu  poděkoval  všem  za  účast.  Panu  Škardovi  a  jeho
pomocníkům a pomocnicím děkuje Výbor za zajištění setkání.

Zapsala a za správnost odpovídá Zdenka Šafránková

Slovo jednatele

Na závěr roku bych chtěl poděkovat všem členům za dosažené výsledky v letošním roce . 
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Zároveň bych chtěl vyzvat členy, pokud  to bude jen trochu možné, aby se účastnili na všech
akcích, kde o něco jde. V klubu máme dost pěkných psů, ale škoda, že jsou ozdobou –JEN DOMA.

Do Radíkova jsem pozval pí.Samkovou, aby si doplnila album psů. Pokud se nedostaví někdo
se šampionem, bude se fotit, co bude dostupné. Byla by to škoda. Budu se snažit pí Samkovou pozvat
i na bonitaci do Kostelních Střímelic, ale nevím zatím, zda a jak se vyjádří (nemusí být v  České
republice).

Pokud by někteří členové chtěli sami pro klub konat nějaké akce, klub jim bude nápomocen.

Dále připomínám, že  :

1. Od ledna  platí nový zápisní řád – ČMKU a našeho klubu.

2. Ti členové, kteří si letos nevyřídili poštovní odběr zpravodaje, budou od ledna poštou
dostávat pouze obsah zpravodaje a upozornění na akce , členské známky a případné důležité
dokumenty. Dále je možné si  k těmto zásilkám objednat v tiskové formě i nový zápisní řád,
bonitační řád  či jiné základní dokumenty klubu.

3. V Brně bude v r. 2014 Světová výstava.  Náš klub má pěkné psy a bylo by škoda, aby tam
nikdo nevystavoval .V rámci podpory bude na lednovém výboru projednána finanční podpora
vystavovatelům.

4.  A to  hlavní  na  konec   -  V roce  2014 budou  volby  do  výboru klubu. V březnovém
zpravodaji vyjde seznam členů, kteří by byli ochotni pracovat ve vedení klubu a prakticky se aktivně
účastnit přímého dění v chovech. Kdo by měl sám zájem o tuto činnost, nebo by někoho dalšího
navrhoval, může kontaktovat kohokoli z výboru. Členů, kteří by vykonávaly práci v chovatelských
klubech s radostí a zájmem, je potřeba.

                             

                                                                                                     Jaroslav Rambousek

Členské  příspěvky na  rok  2014

Upozorňujeme,

ŽE ČLENSKÉ  PŘÍSPĚVKY NA  ROK  2014   (STEJNĚ JAKO VŽDY)  MAJÍ  BÝT  
ZAPLACENY  DO  31. 3. 2014.  

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK NA ROK je 350,-Kč. - SLOŽENKA PŘILOŽENA.

Číslo účtu:  43 – 7566990287/0100 – KB

Upozorňujeme, že přehled členů včetně zaplacených členských příspěvků za r.2012 je
zveřejněn na webových stránkách Klubu, rubrika Klub, členská základna.

Zdenka Šafránková, hospodářka klubu

Výpis plemenné knihy plemene Karelský medvědí pes 
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Datum tisku: 07.11.2013

** Ch. stanice : Kukuschka
** Chovatel :
** Otec : Ahorannan Remu
** Matka : Erauspojan Tiku 
Dat. nar. 27.03.2012
CMKU/KMP 724/-13/12 Erauspojan Fena černá, bílé znaky, krátká, hrubá

IMPORT Z : FI42226/12

** Ch. stanice : Moravský medvídek
** Chovatel : Hanaček Ladislav
** Otec : Erauspojan Repe
** Matka : Nahe Enny 
Dat. nar. 07.06.2013
CMKU/KMP 725/13 EDAR Pes černá, bílé znaky, krátká, hrubá
CMKU/KMP 726/13 EDDY Pes vlkošedá, krátká, hrubá
CMKU/KMP 727/13 ELK Pes černá, bílé znaky, krátká, hrubá
CMKU/KMP 728/13 ERGO Pes černá, bílé znaky, krátká, hrubá
CMKU/KMP 729/13 ERON Pes vlkošedá, krátká, hrubá
CMKU/KMP 730/13 EŠ Pes černošedobílá, krátká, hrubá
CMKU/KMP 731/13 EBORA Fena černá, bílé znaky, krátká, hrubá
CMKU/KMP 732/13 ELLIS Fena černá, bílé znaky, krátká, hrubá
CMKU/KMP 733/13 ELKA Fena černá, bílé znaky, krátká, hrubá
CMKU/KMP 734/13 ENNY Fena černá, bílé znaky, krátká, hrubá

** Ch. stanice : Czech Anela
** Chovatel : Kučerová Alena
** Otec : BRIT od Starých dubu
** Matka : Tuikku Havurinteen 
Dat. nar. 15.06.2013
CLP/KMP 735/13 CONNY Pes  černá, bílé znaky, krátká, hrubá
CLP/KMP 736/13 CLODY Pes  černá, bílé znaky, krátká, hrubá
CLP/KMP 737/13 CAYLY Pes  černá, bílé znaky, krátká, hrubá
CLP/KMP 738/13 CARGO Pes  černá, bílé znaky, krátká, hrubá
CLP/KMP 739/13 CEYT Fena  černá, bílé znaky, krátká, hrubá
CLP/KMP 740/13 CROXY Fena  černá, bílé znaky, krátká, hrubá
CLP/KMP 741/13 CLER Fena  černá, bílé znaky, krátká, hrubá
CLP/KMP 742/13 CLAUDIA Fena  černá, bílé znaky, krátká, hrubá
CLP/KMP 743/13 CLARA Fena  černá, bílé znaky, krátká, hrubá
CLP/KMP 744/13 CORINA Fena  černá, bílé znaky, krátká, hrubá

Celkem vypsáno 10 psu a 11 fen. Dohromady 21.
Celkem vypsáno 2 vrhu
Celkem vypsáno 0 importu psu a 1 importu fen. Dohromady 1.
Celkem vypsáno 0 přeregistrací psu a 0 přeregistrací fen. Dohromady 0.

    - 8 -                                     http://sweb.cz/karelajky/8



Informace 68     Prosinec 2013

Výpis plemenné knihy plemene Západosibiřská lajka 
Datum tisku: 07.11.2013

** Ch. stanice : Samvara Origin
** Chovatel : Procházka Roman
** Otec : Kubar
** Matka : Kara 
Dat. nar. 02.02.2013

CMKU/ZSL 635/13 AKIM Pes vlkošedá, bílé znaky, SD
CMKU/ZSL 636/13 ANGEL Pes bílá, šedé znaky, SD
CMKU/ZSL 637/13 AXEL Pes vlkošedá, bílé znaky, SD
CMKU/ZSL 638/13 ABBI Fena vlkošedá, bílé znaky, SD
CMKU/ZSL 639/13 AGGY Fena bílošedá, SD
CMKU/ZSL 640/13 AKKI Fena vlkošedá, bílé znaky, SD
CMKU/ZSL 641/13 ANNIE Fena vlkošedá, bílé znaky, SD

** Ch. stanice : z Letné
** Chovatel : Dostálová Milada
** Otec : CIR Heřmánková stráň
** Matka : BRIXIE z Letné 
Dat. nar. 25.01.2013

CMKU/ZSL 642/13 GERONIMO Pes šedozlatá, bílé znaky, SD
CMKU/ZSL 643/13 GORO Pes šedozlatá, bílé znaky, SD
CMKU/ZSL 644/13 GRAND Pes šedozlatá, bílé znaky, SD
CMKU/ZSL 645/13 GURU Pes šedozlatá, bílé znaky, SD
CMKU/ZSL 646/13 GABRA Fena šedozlatá, bílé znaky, SD
CMKU/ZSL 647/13 GERDA Fena vlkošedá, bílé znaky, SD
CMKU/ZSL 648/13 GRETA Fena šedozlatá, bílé znaky, SD

** Ch. stanice : z Letné
** Otec : ARGO od Šargounského mlýna
** Matka : BORA z Letné 
Dat. nar. 14.04.2013

CMKU/ZSL 649/13 HARRY Pes zlatá, bílé znaky, SD
CMKU/ZSL 650/13 HECTOR Pes zlatá, bílé znaky, SD
CMKU/ZSL 651/13 HERO Pes zlatá, bílé znaky, SD
CMKU/ZSL 652/13 HUBERT Pes zlatá, bílé znaky, SD
CMKU/ZSL 653/13 HANNY Fena zlatá, bílé znaky, SD
CMKU/ZSL 654/13 HESSY Fena zlatá, SD
CMKU/ZSL 655/13 HOLLY Fena zlatá, bílé znaky, SD

** Ch. stanice : Finsternis
** Chovatel : Finsterlová Věra
** Otec : Hakim Prostredný vrch
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** Matka : CARMEN od Katova můstku 
Dat. nar. 16.06.2013

CMKU/ZSL 657/13 EBON Pes vlkošedá, bílé znaky, SD
CMKU/ZSL 658/13 ELIZABETHA Fena vlkošedá, bílé znaky, SD
CMKU/ZSL 659/13 ENNY ERMINE Fena vlkošedá, bílé znaky,SD 
CMKU/ZSL 660/13 ETA CARINA Fena bílá, šedé znaky, SD
CMKU/ZSL 661/13 EVERA ELL Fena vlkošedá, bílé znaky, SD

** Ch. stanice : Osičina
** Chovatel : Pužman Jiří
** Otec : Kubar
** Matka : AMY Umka z Vlčího doupěte 
Dat. nar. 10.05.2013

CMKU/ZSL 662/13 BARI Pes vlkošedá, bílé znaky, SD
CMKU/ZSL 663/13 BENNY Pes vlkošedá, bílé znaky, SD
CMKU/ZSL 664/13 BRIT Pes vlkošedá, bílé znaky, SD
CMKU/ZSL 665/13 BESSY Fena vlkošedá, bílé znaky, SD

Celkem vypsáno 15 psu a 15 fen. Dohromady 30.
Celkem vypsáno 5 vrhu
Celkem vypsáno 0 importu psu a 0 importu fen. Dohromady 0.
Celkem vypsáno 0 přeregistrací psu a 0 přeregistrací fen. Dohromady 0.

Výpis plemenné knihy plemene Ruskoevropská lajka 
Datum tisku: 07.11.2013

** Ch. stanice : Bohemia Delikan
** Chovatel : Patočka Vladimír
** Otec : ÁRON ze Spravedlnosti
** Matka : DUFFY Bohemia Delikan 
Dat. nar. 22.02.2013

CMKU/REL 107/13 FARGO Pes bíločerná, středně dlouhá
CMKU/REL 108/13 FIN Pes černoplavá, bílé znaky, středně dlouhá
CMKU/REL 109/13 FOX Pes bíločerná, středně dlouhá
CMKU/REL 110/13 FEJA Fena bíločerná, středně dlouhá
CMKU/REL 111/13 FLER Fena bíločerná, středně dlouhá

** Ch. stanice : ze Žirecké Podstrání
** Chovatel : Souček Josef
** Otec : ÁRON ze Spravedlnosti
** Matka : DOLLY z Rataj 
Dat. nar. 20.05.2013
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Z Reg/REL 112/13 AMUR Pes černobílá, středně dlouhá
Z Reg/REL 113/13 ARKAN Pes černobílá, středně dlouhá
Z Reg/REL 114/13 ADINA Fena černobílá, středně dlouhá
Z Reg/REL 115/13 ALMA Fena černobílá, středně dlouhá
Z Reg/REL 116/13 AMIRA Fena černobílá, středně dlouhá
Z Reg/REL 117/13 ARKA Fena černobílá, středně dlouhá

Celkem vypsáno 5 psu a 6 fen. Dohromady 11.
Celkem vypsáno 2 vrhu
Celkem vypsáno 0 importu psu a 0 importu fen. Dohromady 0.
Celkem vypsáno 0 přeregistrací psu a 0 přeregistrací fen. Dohromady 0.

VÝSLEDKY  BONITACE  Kostelní Střímelice  2013

Datum bonitace: 31.8.2013 Posuzovatel: Karel Hořák 

Ruskoevropská lajka

Pes

EGO BOHEMIA DELIKAN Nar.     31.1.2011 CMKU/REL/98/11
Otec: RUSIC Matka:  DUFFY Bohemia Delikan   
Chovatel: Vladimír Patočka, Jižní 217, 373 33 Nové Hrady
Majitel:  Josef Žampach, Rychtářov 107, 682 01 Vyškov

Celkové hodnocení:  

Výborně  osvalený  pes.  Dobrá  struktura  srsti.  Klidná,  vyrovnaná  povaha.  Zasloužil  by  si  lepší
předvedení.

EZOP  z     Rataj Nar. 10.2.2012 ZReg/REL/104/12
Otec: HANT Matka:  BRIA z Rataj
Chovatel: Jaroslav Strolený, Zborovy 80, 340 34 Plánice
Majitel:  Václav Kovář, Kozlovice 56, 335 01 Nepomuk

Celkové hodnocení: 

Středně velký pes, krásné tmavé oko, vynikající předhrudí. Měkčí hřbet a ocas no vždy pevně stočený
nad hřbetem.

Fena
EMA z     Rataj Nar. 10.2.2012 ZReg/REL/105/12

Otec: HANT Matka:  BRIA z Rataj
Chovatel: Jaroslav Strolený, Zborovy 80, 340 34 Plánice
Majitel:  Václav Kovář, Kozlovice 56, 335 01 Nepomuk

Celkové hodnocení: 
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Fena na  spodní  hranici  výšky s ne  pevně postaveným uchem.  Mírně  přestavěná záď  = ne  zcela
elegantní pohyb pánevních končetin. Nutno utužit povahu.

Západosibiřská lajka

Pes

BADDY z Vlašimských hor . nar. 27.3.2011 CMKU/ZSL/613/11
Otec :Kara-Kitaj Argus „Indy“  Matka:…Brita z Letné.............................
Chovatel:: Zdeněk Berla, Mánesova 1669, 258 01 Vlašim.………………………………..
Majitel::  Zdeněk Berla, Mánesova 1669, 258 01 Vlašim

Celkové hodnocení: 

Vysoký pes, krásné tmavé oko. Málo hrudníku.

ENDY z Akátové Čermy . nar. 17.3.2011.  ČLP/ZSL/611
Otec:…Amir Osičina Matka:…Camila z Akátové Čermy............
Chovatel:…Luboš Rajzr, Za Humny 256, 330 01 Kyšice..
Majitel:…ing. Petr Kalina, Skála 6, 538 21 Chrast u Chrudimi

Celkové hodnocení: 

Vysoký  pes  s mohutnou  hlavou,  světlé  oko.  Silně  nekorektní  pohyb  snižuje  hodnocení  psa.
Chybí osvalení.

CARMEN GIRL Finsternis nar. 16.3.2011  CMKU/ZSL/607/11
Otec:: Alan z Vlčího doupěte Matka::Carmen od Katova můstku........
Chovatel:…Věra Finsterlová, Hlubčická 31, 794 01 Krnov.………………………………..
Majitel:…Roman Psota, Poteč 150, 766 01 Valašské Klobouky
Celkové hodnocení: 

Fena drobné kostry, plochý, úzký hrudník bez předhrudí. Doporučeno krytí psem silné kostry
a tmavého oka.

CONNIE  Finsternis nar. 16.3.2011  CMKU/ZSL/608/11
Otec:: Alan z Vlčího doupěte Matka::Carmen od Katova můstku........
Chovatel:…Věra Finsterlová, Hlubčická 31, 794 01 Krnov.………………………………..
Majitel:… Radek Slabík, Poteč 266, 766 01 Valašské Klobouky

Celkové hodnocení: 

Fena střední velikosti,  slabší předhrudí. Ocas ne vždy pevně stočený nad hřbetem. Fena by
zasloužila lepší předvedení.

FIRST LADY z Letné nar. 21.8.2011  CMKU/ZSL/623/11
Otec:…Cir Heřmánková stráň Matka:…Brixie z Letné..............................
Chovatel:…Mgr. Milada Dostálová, Na Letné 47, 779 00 Olomouc………………………..
Majitel:…Veronika Koderová + Petr Pixa, Raisova 384, 407 47 Varnsdorf

Celkové hodnocení: 

    - 12 -                                     http://sweb.cz/karelajky/12



Informace 68     Prosinec 2013

Kompaktní fena dobře svázaná s výborným hrudníkem a skvělým pohybem. Feně bych přál
tmavší oko.

FREN z Letné nar. 21.8.2011  CMKU/ZSL/625/11
Otec:…Cir Heřmánková stráň Matka:…Brixie z Letné..............................
Chovatel:…Mgr. Milada Dostálová, Na Letné 47, 779 00 Olomouc………………………..
Majitel:…Veronika Koderová + Petr Pixa, Raisova 384, 407 47 Varnsdorf

Celkové hodnocení: 

Středně velká fena. Mírně přestavěná záď je vyrovnávána skvělým úhlením předních končetin.
Feně bych přál tmavší oko.

KARA nar.13.8.2009  CMKU/ZSL/634 -12/09/13
Otec:…VAIS Dunaychik Matka:…DANKA........................................
Chovatel:A.I. Yakovlev, Shevchenko 62 – 39, Smolensk…
Majitel:…Procházka Roman, Nebovidy 134, 280 02 Kolín....................

Celkové hodnocení: 

Fena drobného formátu předvedena v až příliš  dobré výživové kondici, což se podepsalo na
postavení hrudních končetin. Krásné tmavé mandlové oko.

V letošním  roce  na  zkoušku  byly  posuzování  psi  a  feny  též  v kategoriích  „Junior“  a
„Senior“.  V kategorii  „Junior“  si  nechaly své  psy ohodnotit  chovatelky Mgr.  Dostálová  (ZSL)  a
J.Dopitová  (KMP  Lucky  Pikimusta,  nar.  15.8.2012)  a  v rámci  kategorie  „Senior“  předvedl
rozhodčímu svou fenu pan Rambousek (KMP Bessy Ostravická niva, nar. 6.9.2003). Při předvedení
se majitelé dozvěděli,  co zlepšit,  jak postupovat, aby pes byl v co nejlepší kondici pro výstavy a
bonitaci, v případě seniorů do jaké míry je pes ještě v kondici.                       Zapsala: Z. Šafránková

Nultý ročník slovensko-českého setkání chovatelů ruskoevropských 
lajek se konal v letošním roce v Soblahově u Trenčína.      

Na  základě  pozvání  člena  KCHSPP a  zároveň  prvního  majitele  ruskoevropské  lajky  na
Slovensku MVDr. Ludovíta Janda  se  dne 16. 11. 2013 skupinka příznivců chovu REL z České
republiky vydala spolu se svými psy směr  Soblahov. Jmenovitě pozvání našeho společného přítele
využili ing. René Doležal, Bohumil Doležal, kteří vedli své psy Árona a Arta ze Spravedlnosti, dále
Josef Leopold, který vedl psy Engie Bohemia Delikan a Donas nuo Laiciu a jako poslední člen, který
se zúčastnil setkání byl Jiří Vaníček, špičkový chlap, myslivec, kynolog,  který sice v současné době
žádnou RELku nevlastní, ale určitě v brzké době se toto změní a rozšíří naše řady. Pozváno bylo
samozřejmě více členů našeho klubu, ale pro pracovní zaneprázdnění odmítly takové veličiny jako je
např. poradce chovu pro REL p. Vladimír Patočka  či  Erik Mišovič. 

Příjezd na místo byl plánován na 14.00 hod., což se nám téměř na minutu podařilo a po
vřelém  přivítání jsme společně zasedli v trucovně MVDr. Janda a začali řešit vše co se kolem našich
klubů,  psů,  myslivosti  apod.  děje.  Toto  se samozřejmě neobešlo  bez  něčeho ostřejšího,  tak jsme
degustovali několik ročníků a druhů pálenek z obou zemí. Následně jsme se všichni přemístili do
nádherné lovecké chaty, kde jsme se ubytovali a tam jsme pokračovali ve svých debatách, ale již bez
degustací,  neboť  na  ráno  byl  naplánován  společný  lov  na  černou  zvěř.  Tato  část  setkání  byla
naplánována z toho důvodu, že jsme chtěli porovnat pracovní úroveň českého a slovenského chovu
přímo při práci v honitbě. V neděli ráno na nástupu se sešlo šest jedinců našeho plemene, naše psy
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doplnil MVDr. Jando se svým Sobolem a taktéž Robert Minárik  se svou fenkou Britou, jejíž import z
Ruska zajistil ing. Doležal, ale ta je ještě ve štěněcím věku a proto se přímo lovu neúčastnila, ale
svoje nesporné kvality ukázala u kusu. Bohužel se ze zdravotních důvodů této akce nemohl zúčastnit
další chovatel Filip Ševčík, jehož fenka Ajda ze Spravedlnosti takto musela absentovat. Bylo nám jí
líto, určitě by byla velmi platná a Filipovi přejeme brzké uzdravení. Po běžné administrativě jsme se
přemístili  do honitby,  kde ve dvou lečích bylo sloveno celkem 17 ks černé zvěře.  Naháňka byla
perfektně zorganizována, provedena, psi pracovali výborně, o čemž svědčí  výřad a jediný rozdíl, na
kterém jsme se všichni shodli u práce našich psů a zástupce slovenského chovu je, že psi našich
hostitelů mají větší akční rádius, kdežto naši psi více spolupracují s vůdci.

      

Co na závěr, určitě poděkovat organizátorovi této akce MVDr. Jandovi, Robertu Minárikovi
za perfektní ubytování, předsedovi KCHSPP ing. Fillemu za vzorek do koštu a za CD „ Co navarit z
diviny“,  Filipovi Ševčíkovi za to, že i přes špatný zdravotní stav, nám umožnil pár foteček Ajdy ze
Spravedlnosti  a  v  neposlední  řadě  funkcionářům místního  PZ za  umožnění  se  účastnit  na  jejich
společném lovu černé zvěře. Příští rok se snad opět setkáme při prvním ročníku, a doufám,  že ve
větším počtu a třeba v Čechách či na Moravě.  

Josef Leopold

Na všech fotkách jsou psi ing. Doležala Áron a Art ze Spravedlnosti

Informace z KCHH 
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Nabídka zájezdu na výstavu Cruft´s 2014
• na adresu jednatele klubu přišla nabídka zájezdu na výstavu s tímto textem: 

Dobrý  den,  dovoluji  si  vás  oslovit  s  nabídkou  zájezdu (PDF),  který  pořádá  Czech
Deerhoun Club. Je naplánován tak, aby účastníci shlédli vystavovanou skupinu Hound Group,
kterou mimo jiné tvoří i plemeno Otterhound, Basset.

info na http://www.klubhonicu.com/

Nabídka knihy o honičích
Na e-mail jednatelky klubu ing Černohubové přišla nabídka ze slovenského nakladatelství s 

názvem Ďuriče ( v překladu Honiči). 
• Případní zájemci si mohou přečíst nabídku v souboru a touto přílohou na 

http://www.klubhonicu.com/

KVP Tábor 01.06.2013
Karelský medvědí pes - KMP

KMP / Třída mladých / psi

 05
Barny Czech Anela V1 CAJC, KVM, BOJ, BOB

 
 Majitel : Nekolný Václav

KMP / Třída otevřená / psi

 06
Apu z Modletic V1, CAC, KV

 
 Majitel : Rosenvald Tomáš

KMP / Třída mladých / feny

 07
Beryl Czech Anela V1, CAJC, KVM

 
 Majitel : Kučerová Veronika

KMP / Třída pracovní / feny

 08
Aris Czech Anela V1, CAC, KV

 
 Majitel : Mládek Jan

KVP Tábor 02.06.2013
Karelský medvědí pes - KMP

KMP / Třída otevřená / psi

 04
Apu z Modletic V1, CAC, KV

 
 Majitel : Rosenvald Tomáš

KMP / Třída mladých / feny

 05
Beryl Czech Anela V1, CAJC, BOJ

 
 Majitel : Kučerová Veronika

KMP / Třída vítězů / feny
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 06
Afrodite Czech Anela V1, CAC, KV, BOB

 
 Majitel : Kučerová Veronika

Mezinárodní BZH CACIT a CACT 27.04.2013
Zpráva ze zkoušek:
   27.dubna 2013 se v honitbě Lavičky-Orlík uskutečnily Mezinárodní BZH. 
  
Místo konání:      Lavičky-Orlík  
Pořadatel:          OMS Praha východ a KCHH  
Vrchní rozhodčí:  Pavel Štangl  
Počet přihlášených psů: 12  
Počet předvedených psů: 12  
Rozhodčí  Marek Chudý, Jiří Nejedlý, Petr Samek, Václav Pác  
 

Na http://www.klubhonicu.com/- zkoušky, výcvik – příručka je článek o výcviku psa
Poznámka spoluautora k obsahu článku:

  Článek vznikl před více než 15-ti lety, pokrok i technika ve výcviku jdou přece jen vpřed 
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 LOVEČTÍ PSI, JEJICH VÝCHOVA, VÝCVIK, VYUŽITÍ V MYSLIVOSTI

Z obsahu článku: 

1. Úvod
2. Výběr loveckého psa
3. Umístění psa, péče o něj
4. Návyk na obojek, vodítko
5. První a další vycházky
6. Vyjížďky se psem na kole
7. Přivolání psa
8. Sednutí psa
9. Vodění na řemeni (vodítku)
10. Daun, čili  "lehni !"
11. Plazení, čili  "daun vpřed !"
12. Daun pomocí  "cvičné udice"
13. Odstranění nectností - drůbež a dal.
14. Seznámení se s vodou, plavání
15. Volné sledování, bez vodítka
16. Vůdcova stopa

LOVECKÁ PRÁCE:
17. Pochůzky, čekaná
18. Stopa zajíce
19. Hledání a vystavování ohařů
20. Slídění
21. Přinášení - aport
22. Přinášení z vlečky, ze stopy
23. Volné nalezení a přinesení
24. Přinášení zvěře z vody
25. Slídění za kachnou, na volné hladině
26. Chování se psa při naháňce
27. Šoulačka s odložením
28. Práce na barvě, vodič na řemeni
29. Oznamovač
30. Hlásič, doštvání, stržení kusu
31. Nahánění drobné zvěře v lese, krytech
32. Nahánění černé zvěře
33. Ostrost
34. Ochrana vůdce, obydlí …
35. Co se žádá při různých zkouškách
36. Zavedení vyzkoušeného psa do praxe
37. Kondiční trénink starších loveckých psů

Přečetli jsme za Vás

2.10. 2013 Upozornění na změny ve Výstavním řádu ČMKU
P ČMKU na svém zasedání dne 12.9.2013 provedlo dílčí změny ve Výstavním řádu ČMKU. K

uvedeným úpravám došlo ze dvou důvodů. Platí nový Výstavní řád FCI a bylo povinností členských
států  upravit  svoje  předpisy  tak,  aby  s  řádem  FCI  nebyly  v  rozporu.  Některé  úpravy  našeho
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Výstavního řádu byly přijaty na základě požadavků členů ČMKU a vystavovatelů. Upozornit je třeba
na to, že pokud jsou již vydané propozice na výstavy konané v r. 2014 podle stávajícího řádu, musí
být uveden do souladu s novým VŘ platným od 1.1.2014 katalog výstavy a výstava musí proběhnout
již  podle nového řádu. Podrobnější  informace o konkrétních změnách jsou k dispozici  v rubrice
"odborné". Vladimíra Tichá

16.9. 2013 Práce na výstavě DuoCACIB 2014
Zájemci o práci v kruzích se mohou hlásit na adrese wini.cz@email.cz. Přihlášku k pracovní účasti

naleznete v příloze na stránkách ČMKÚ.. Ivana Jarošová

Výsledky výstav

Česká národní výstava Mladá Boleslav 24.- 25.8.2013

Ruskoevropská lajka                              otevřená            pes         
2 074. ENDY BOHEMIA DELIKAN          CZ             V1, CAC, NV, CAC ČMKU, BOB 

Jíra Ladislav, Sudoměř 17, 294 25, Katusice, CZ

Západosibiřská lajka                             pracovní            fena        
2 075. FREN Z LETNÉ                                 CZ             V1, CAC, NV, CAC ČMKU, BOB

Koderová Veronika, Raisova 384, 407 47, Varnsdorf, C

XIV.Pojizerská výstava Mladá Boleslav 27.4.2013 – bez účasti našich plemen

Mezinárodní výstava Mladá Boleslav 20.- 21.7.2013

Karelský medvědí pes                             mladých             pes         
2 164. BLACKBERRY Z MODLETIC    CZ             VD1  

Kňourkovi Petra a Miloš, Nádražní 259, 549 01, Nové Město n/Met.,CZ

Ruskoevropská lajka                              otevřená            pes         
2 186. ENDY BOHEMIA DELIKAN     CZ             V1, CAC, CACIB, CAC ČMKU,BOB 

Jíra Ladislav, Sudoměř 17, 294 25, Katusice, CZ,

Západosibiřská lajka                             otevřená            pes         
2 188. CYRAS VOM BÄRENRIEGEL    CZ             V1, CAC, CACIB, CAC ČMKU

Jelenecká Alžběta, Školní 4484, 468 01, Jablonec n. Nisou, CZ,

Západosibiřská lajka                             mezitřída           fena        
2 189. FRENI Z LETNÉ            CZ                            V1, CAC 

Šimek Petr, Kynická 2196, 190 16, Praha 9, CZ,

Západosibiřská lajka                             otevřená            fena        
2 190. BELLA Z VLAŠIMSKÝCH HOR  CZ             V2, Res. CAC  

Rašín Michal, Havlíčkova 49, 295 01, Mnichovo Hradiště, CZ,

2 191. FIRST LADY Z LETNÉ       CZ                        V1, Res. CACIB,CAC 
Koderová Veronika, Raisova 384, 407 47, Varnsdorf, CZ,
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Západosibiřská lajka                             pracovní            fena        
2 192. FREN Z LETNÉ             CZ                       V1, CAC, CACIB, CAC ČMKU,BOB  

Koderová Veronika, Raisova 384, 407 47, Varnsdorf, CZ,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MVP České Budějovice -     podzim 2013 -   05. 10. – 06. 10. 2013   
Karelský medvědí pes, skupina FCI V.   Karjalankarhukoira

psi/Rüden  třída otevřená/Ofene Kruh/Ring: 6
2027 Barny Czech Anela, CLP/KMP/696, 1 3.5.2012

výsledky: V1, CAC, CACIB, BOB
feny/Hündinnen třída mladých/Jugend Kruh/Ring: 6
2028 Beryl Czech Anela, CLP/KMP/701, 13.5.2012

výsledky: V1, CAJC, NMJ
feny/Hündinnen mezitřída/Zwischenklasse Kruh/Ring: 6
2029 Breta Czech Anela, CLP/KMP/702, 13.5.2012

výsledky: V1, CAC
feny/Hündinnen  třída šampionů/Champion kl. Kruh/Ring: 6
2030 Afrodite Czech Anela, CLP/KMP/669/13,  21.3.2011

výsledky: V1, CAC, CACIB
Ruskoevropská lajka, skupina FCI V.   Laika Russko-Evropeiskaia

psi/Rüden třída otevřená/Ofene Kruh/Ring: 11
2085 Egar Bohemia Delikan, CMKU/RE/97/11, 31.1.2011

výsledky: V1, CAC, CACIB, BOB
Západosibiřská lajka, skupina FCI V  . Laika Zapadno-Sibirskaia

psi/Rüden  třída otevřená/Ofene Kruh/Ring: 11
2118 Baddy z Vlašimských hor, CMKU/ZSL/613/11, 27.3.2011

výsledky: nedostavil se
psi/Rüden třída pracovní/Gebrauschs Kruh/Ring: 11
2119 Kubar , CMKU/ZSL/595/-10/09/12, RKF-2643752, 25.10.2009

výsledky: V1, CAC, CACIB, BOB

DOUBLE CACIB - PRAGUE EXPO DOG 2. a 3.11.2013
02.11.2013
KMP
Kat.číslo Kruh Třída Jméno Chov. stanice Majitel Rozhodčí Výsledek

1671 34 
Třída
 mladých 

LANDY Pikimusta 
Janoušek 
František 

Frnčová 
Lenka 

Výborný1, 
CAJC, BOJ, 
BOB 

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

1785 9 
třída 
dorostu 

Krasa 
Ohot 

Revansh 
Aleksandrova 
O. 

Václavík
 Miroslav 

Velmi nadějný1

1786 9 
třída 
otevřená 

ARGO z Vlašimských hor Mottl Václav 
Václavík 
Miroslav 

Velmi dobrý1 

1787 9 
třída 
šampionů 

Krasa 
Ohot 

Duh Lesa, CH. 
Aleksandrova 
O. 

Václavík 
Miroslav 

Výborný1, 
CAC, CACIB, 
BOB 
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1788 9 
třída 
šampionů 

Lesun'
Ya 

CH. 
Aleksandrova 
O. 

Václavík 
Miroslav 

Neposouzen 

03.11.2013
ZSL

Kat.číslo Kruh Třída Jméno
Chov. 
stanice

Majitel Rozhodčí Výsledek

6660 39 
třída 
dorostu 

Krasa
Ohot 

Revansh Aleksandrova O. 
Havelka 
Tibor 

Velmi nadějný1 

6661 39 
třída 
otevřená 

CYRAS 
vom 
Bärenriegel 

Jelenecká 
Alžběta 

Havelka 
Tibor 

Výborný1, CAC, 
RCACIB 

6662 39 
třída 
šampionů 

Krasa 
Ohot 

Duh Lesa,
 CH. 

Aleksandrova O. 
Havelka 
Tibor 

Výborný1, CAC, 
CACIB, BOB 

6663 39 
třída 
šampionů 

Lesun'
Ya 

CH. Aleksandrova O. 
Havelka 
Tibor 

Absence 

22.Moravskoslezská národní výstava psů     7.-8.9.2013
-----------------------------------------------------------------
Karelský medvědí pes / mezitřída /  psi
-----------------------------------------------------------------
1413    DON~MORAVSKÝ MEDVÍDEK          CZ             V1                            
            Soukup Jiří, Slopné 161, Slopné, PSČ 763 23, CZ
Karelský medvědí pes / třída vítězů /  psi
-----------------------------------------------------------------
1414    ASGARD~FROM BARE MOUNTAIN    CZ             V1,CAC,NV,CAC ČMKU,BOB
            Lička Jiří, Janovice 387, Janovice, PSČ 739 11, CZ
Karelský medvědí pes / třída mladých /  feny
-----------------------------------------------------------------
1415           LUSSI~PIKIMUSTA     CZ             V                             

Janoštíková Marie, Včelín 446, Kvasice, PSČ 768 21

INFORMACE ZE SLOVENSKÉHO 
KLUBU CHOVATELŮ SEVERSKÝCH 
LOVECKÝCH PSŮ

V súčasnosti má klub 44 členov, 8 chovných psov a 7 
súk troch vyššie uvedených plemien.

Ky " Lajky "

Milý priaznivci severských poľovných psov. 
Vyšla nová knižná publikácia pod názvom 
Lajky.
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Je možné si túto knihu objednať na internetovej stranke www.lajky.sk 

Email: lajky@lajky.sk 

Telefon: 0905-863-566

10.11.2012 Prebehla Klubová výstava psov a následne členská schodza na ktorej sa volil nový výbor.
Do výboru boli zvolení členovia : 

Imrich  FÜLE -  predseda klubu,  Ing.  Vasiľ  Ján  -  tajomník  klubu,  Schalek  Vladimír  -  poradca
chovu,  Ing.  Pádej  Ľubomír  -  Finančný hospodár,  Peter  Olexa  -  kontrolór,  Marek Marian  -  člen
výboru, Tagir Yakhyaev - člen výboru pre medzinárodne vzťahy

Zoznam chovných jedincov  v KCHSPP:

ZSL
Chovní psi:
 KARA - KITÁJ  ITIL " S O K "
Výstavy :

Šampión Slovenska,C A C - 4 x,
Klubová výstava - Klubový Vítat,
Najkrajší pes výstavy BOB, 

Skúšky : Odvaha III.FSMP 1. cena, 

Alex Dolná paseka 
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Odvaha 2                       __ 

 

Kara - Kitáj Irgus      "Indy"
SPKP 425/09
* 12. 5. 2008
Výstavy:

HAKIM PROSTREDNÝ VRCH
SPKP 412/09
Výstavy:
Klubová výstava - 2 x VÝBORNÝ 1, BOB, CAJC, CAC
Skúšky :
Odvaha 3 - 1 cena, FSD 1.cena

REL
Pes : Soboľ 
SPKP pod č.RG 102/09 dňa 10.1.2006
Výstavy :
3 x výborny, 3 x CAC, 1 x CACIB, 3 x BOB,
 Klubový VÍŤAZ
Skúška :
Odvaha 4 - 1 cena, FD- IIcena - 70b, 
Najlepší pes skúšok 2008

KMP
Chovní psi: 
ARTIC CANIS URSINUS BAKKAIA
Výstavy : 
Veľmi nádejný - Trieda mladých, 2 x Výborný, Klubový VÍŤAZ
Skúšky : 
FSMP 2 cena, FSD 2 cena, Skúška odvahy 4 - 1 cena, Najlepší pes skúšok 2009
 CHS – Canis Ursinus Bakkaia  Miriam Krempaská , web stránka : www.barka.6f.sk
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SAMBO BJORNEHUSETS
Odvaha 4            

CODY OSTRAVICKÁ NIVA
Výstavy :
7 x Výborny, 1 x CAC
Skúšky :

FSMP 2 cena, FSD 2 cena, Odvaha 3

VÝSTAVNÝ  KALENDÁR 2014
TRENČÍN 1x CACIB 18.-19.01.2014

NITRA 2x CACIB 29.-30.03.2014

NITRA 2x CACIB 31.5.-01.06.2014

VEĽKÁ IDA 1x CACIB 06.07.2014

BRATISLAVA 2x CACIB 16.-17.08.2014

LUČENEC 1x CACIB 14.09.2014

BRATISLAVA 2x CACIB 04.-05.10.2014

NITRA 2x CACIB 29.-30.11.2014

Klubová výstava severských honičů na Slovensku se konala dne 12.11. 2013

KLUBOVÁ VÝSTAVA KLUBU KMP A LAJEK V     R. 2014

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
Kynologická jednota České republiky 

Kynologický spolek Interdog Bohemia klub Mladá Boleslav
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XV.  POJIZERSKÁ  VÝSTAVA  PSŮ
Krajská výstava psů všech plemen

Pro plemena:  
staffordšírský bullteriér – klubová výstava, CAC ČR, bez zadávání KV
černý ruský teriér – klubová výstava, CAC ČR, bez zadávání KV
německý krátkosrstý ohař – klubová výstava, CAC ČR, KV
německá doga – speciální výstava, Memoriál Václava Krse, CAC ČR, VSV
barzoj – klubová výstava s titulem klubový vítěz
jorkšír a boston teriér - speciální výstava
lajky a karelský medvědí pes – klubová výstava

čtvrtek 8. května 2014
výstavní areál Krásná louka  Mladá Boleslav

Uzávěrky přihlášek:  I. 18. března  2014
II.   8. dubna   2014 

Kontaktní adresa:
INTERDOG BOHEMIA, Luční ul. 286              
293 01  Mladá Boleslav
Tel.+420 326 327 220                                         Program výstavy:
      +420 326 331 041                                          7.00 -  9.00 přejímka psů
e-mail: interdogbohemia@seznam.cz                  9.00 - 13.30 posuzování v kruzích
www.interdogbohemia.com                                12.00 - 13.00 předkolo soutěže Mladý vystavovatel
                                                                            14.30 - 16.00      soutěže a vyhlášení vítězů výstavy

Úřední hodiny:  pondělí až pátek  9-15.30 hodin

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NA :
ONLINE  na  www.dogoffice.cz
E-mail: interdogbohemia@seznam.cz
Poštou : INTERDOG BOHEMIA, Luční 286, 293 01  Mladá Boleslav

Při online přihlašování  dostanete v případě, že přihlášení úspěšně proběhlo, potvrzení na svůj e-mail!
Nepřijde-li, zkuste znovu nebo nám zavolejte.

VÝSTAVNÍ POPLATKY:      
♠ Výše výstavních poplatků je uvedena na zadní straně přihlášky. 
♠ Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se
zaslanou přihláškou poštou.
♠ Výstavní poplatek uhraďte složenkou typu A nebo převodem na účet  a kopii  dokladu přiložte.
Platbu  je nutné uskutečnit před odesláním přihlášky, platbu převodem se splatností ihned. 
♠Bez zaplacení výstavního poplatku si pořadatel vyhrazuje právo přihlášku nepřijmout. 
Bankovní spojení:
KB-Komerční banka-pobočka Mladá Boleslav, Palackého ul., 293 01  Mladá Boleslav 
Číslo konta: 19-5783930257 / 0100  pro vystavovatele z ČR – pouze Kč !
Variabilní symbol: číslo telefonu majitele psa
Majitel účtu: Interdog Bohemia, Luční 286, 293 01  Mladá Boleslav

Ve výstavním poplatku je zahrnut volný vstup pro jednu osobu na každého přihlášeného psa.
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Při přihlašování dvou nebo více psů jednoho majitele je za 1. psa považován vždy pes hlášený do
třídy mladých, mezitřídy, otevřené, pracovní nebo vítězů. Za psy hlášené do tříd štěňat, dorostu a
veteránů se vždy platí poplatky ve výši stanovené pro tyto třídy.

Spolumajitelství psa musí být prokázáno záznamem v průkazu původu psa.
Doklad o zaplacení výstavního poplatku je nutné přiložit k přihlášce ( kopii útržku složenky,

výpis z účtu nebo alespoň příkaz k úhradě ). 

Vyplňování přihlášek:
Přihlášky vyplňujte psacím strojem nebo tiskacím písmem. Každý pes má svou přihlášku. Sleva za
druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele v průkazu původu je
shodné s 1.přihláškou. Každá další změna na druhé přihlášce, např. doplnění spolumajitelství, bude
brána  jako  nová  přihláška  za  plnou  cenu.  Za  nesprávně  vyplněnou  přihlášku  nenese  pořadatel
odpovědnost.  Ke  každé  přihlášce  musí  být  přiložena  oboustranná  fotokopie  průkazu  původu.
Importovaní  psi  musí  být  zapsáni  v českých  plemenných  knihách,  na  přihlášce  je  nutné  uvést  i
původní zkratku plemenné knihy a číslo zápisu země, ze které pes pochází. 
 

Při přihlašování dvou nebo více psů jednoho majitele je za 1. psa považován vždy pes hlášený do
třídy mladých, mezitřídy, otevřené, pracovní nebo vítězů. Za psy hlášené do tříd štěňat, dorostu a
veteránů se vždy platí poplatky ve výši stanovené pro tyto třídy.

Třídy:
Rozdělení do tříd podle výstavního řádu ČMKU je uvedeno na přihlášce.

Tituly:
Pro krajskou výstavu: Vítěz třídy, Krajský vítěz, Vítěz Mladé Boleslavi  (do soutěže nastupují 

psi a feny s tituly VTM, Krajský vítěz, Nejlepší veterán).

Pro speciální a klubové výstavy: CAC ČR, Res. CAC ČR, CAJC ČR, Vítěz speciální výstavy, 
Vítěz klubové výstavy, BOB.

Návrh rozhodčích dle skupin FCI:  
dosud neurčeno -  stafordšírský bullterier
Josef Němec – německý krátkosrstý ohař, černý ruský teriér – klubové výstavy
Miroslav Václavík - německá doga  - speciální výstava
Iuza Beradze – I.sk.FCI, barzoj, ruský krátkosrstý chrt – klubová výstava
Mgr. Božena Ovesná – II.sk.FCI 
Doc. RNDr.Jaroslava Ovesná – III.sk.FCI, IX.sk.FCI
Josef Němec – IV.sk.FCI, VII.sk.FCI
Olga Dolejšová  -   V.sk.FCI, VI.sk.FCI
Petr Řehánek – VIII.sk.FCI
Ing. Alena Košťálová – IX.sk.FCI, zatím neuznaná plemena
Libuše Ubrová – I.sk.FCI, X.sk.FCI, lajky
Jakub Tvrdík – jorkšírský teriér
Michal Kuneš -  bostonský teriér
Jitka Dopitová – karelský medvědí pes

Soutěže:
Mladý vystavovatel: soutěží se ve dvou věkových kategoriích: I. 9-13 let, II. 13-17 let. Soutěží se 

i se psem, který nebyl na výstavě posouzen, ale vždy s plemenem, který je v daný den posuzováno. 
Hodnotí se předvedení psa, není důležitá jeho kvalita. Pes musí být zapsán do některé z plemenných 
knih států FCI.
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Nejlepší pár psů: pro fenu i psa stejného plemene vystavené na výstavě, v majetku jednoho majitele 
nebo spolumajitelů. Spolumajitelství musí být prokázáno zápisem v průkazu původu.

Nejlepší chovatelská skupina: minimálně 3 psi (feny) a maximálně 5 jedinců z jedné chovatelské
stanice z různých spojení, kteří byli na výstavě posouzeni.
Dodatečné hlášení do výše uvedených soutěží v     den výstavy není není možné.

Nejlepší veterán – soutěží psi/feny, kteří byli ve třídě veteránů oceněni známkou V1.
Nejkrásnější mladý pes výstavy – JBIS 
Nejkrásnější pes výstavy– BIS -  bude vyhlášen při závěrečné přehlídce Vítězů Mladé Boleslavi 

a BOBů.

Doklady k     účasti na výstavě:
Průkaz původu psa nebo potvrzení, že průkaz bude vydán (platí pouze pro třídy štěňat a dorostu);
očkovací průkaz;
vstupní list.

Všeobecná ustanovení:
♠Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI,
kteří dosáhnou ve výstavní den stáří požadovaného pro zařazení do třídy. 
♠Importovaní  psi  musí  být  zapsáni  v českých  plemenných  knihách,  na  přihlášce  nutno  uvést  i
původní zkratku a číslo zápisu země, ze které pes pochází. 
♠Ke každé přihlášce připojte fotokopii průkazu původu psa tak, aby z     ní bylo zřejmé jméno
psa, číslo zápisu, jméno a adresa majitele, případně spolumajitelů, a jména rodičů psa.  
♠Přijetí  psa na výstavu bude nejpozději 6 dnů před výstavou písemně potvrzeno vstupním listem
s uvedením dne, kdy bude pes posuzován. Neobdrží-li vystavovatel vstupní list v uvedeném termínu,
je třeba se o důvodu informovat telefonicky na sekretariátu výstavy.
♠Na výstavě se posuzuje podle výstavního řádu FCI, ČMKU a barevné rázy se posuzují dle dodatku
výstavního řádu ČMKU.
♠Změny  exteriéru  psa  prováděné  lakováním,  pudrováním,  tónováním  srsti  a  základní  úprava
trimováním a dlouhodobé vyvazování psů na stolech jsou zakázány.
♠Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí své psy tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání
nebo případnému poranění osob. Volné pobíhání psů není dovoleno.
♠Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo
ztrátu psa. 
♠Majitelé psů s uděleným titulem “BOB – Vítěz plemene” a „Vítěz Mladé Boleslavi“  jsou povinni se
zúčastnit se svými psy závěrečné přehlídky vítězů. 
♠Neúčast  přihlášeného  psa  na  výstavě  z jakýchkoliv  důvodů  nemůže  být  důvodem k  nároku  na
vrácení výstavního poplatku. 
♠V případě,  že  by se  výstava  nekonala  z objektivních  příčin,  budou  poplatky použity k uhrazení
nákladů výstavy. 
♠Je zakázán prodej štěňat na výstavě.
♠Vystavovatel souhlasí s uvedením své adresy v katalogu.
♠Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se bude řídit všemi ustanoveními výstavního řádu
ČMKU, těchto propozic a pokyny organizátorů výstavy.

  Ve výstavním poplatku je zahrnut volný vstup pro jednu osobu na každého přihlášeného psa.
Při přihlašování dvou nebo více psů jednoho majitele je za 1. psa považován vždy pes hlášený do

třídy mladých, mezitřídy, otevřené, pracovní nebo vítězů. Za psy hlášené do tříd štěňat, dorostu a
veteránů se vždy platí poplatky ve výši stanovené pro tyto třídy.

Spolumajitelství psa musí být prokázáno záznamem v průkazu původu psa.
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Doklad o zaplacení výstavního poplatku je nutné přiložit k přihlášce ( kopii útržku složenky,
výpis z účtu nebo alespoň příkaz k úhradě ). 

Veterinární předpisy
1. Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdravá. 
2. Psi musí být v imunitě proti vzteklině dle platných předpisů.
3. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo platným pasem pro
malá zvířata.
Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského 
Parlamentu a Rady Evropy 998/2003 ze dne 26.5.2003
4. Psi, kteří nesplňují tyto předpisy se nemohou výstavy zúčastnit.

Protest:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů, tj. 

pro porušení výstavních předpisů nebo propozic výstavy. Protest musí být podán písemně současně se
složením jistiny 1000,- Kč 

ve výstavní kanceláři v průběhu posuzování v kruzích. Nebude-li protest uznán jako 
opodstatněný, kauce propadá ve prospěch pořadatele výstavy. 

Protest podaný po skončení posuzování ve všech kruzích se neprojednává.

Upozornění:
Ve výstavním poplatku za prvního psa je zahrnuta cena katalogu.
Neúčast přihlášeného psa na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k nároku na 

vrácení výstavního poplatku.

_________________________________________________________________________________

Vážení přátelé,

rádi  bychom  Vás  jménem  Klubu  KMPL  pozvali  na  Evropskou
výstavu psů všech plemen, která se bude konat ve dnech 23. –
26. 10. 2014 (skupina V. 23. 10. 2014) v Brně. 
Výstava proběhne v atraktivních prostorách brněnského výstaviště. 
Výbor Klubu  Vás srdečně zve a těší se na Vaši hojnou účast i návštěvu na
kynologicky významné akci.

Vzhledem k obsáhlosti propozic a přihlášek budou jak propozice, tak
přihlášky umístěny pouze na www stránkách klubu. Pokud nemáte
možnost přístupu k internetu, ozvěte se ihned jednateli  Klubu panu
Rambouskovi.

Doporučujeme neváhat, neboť:
1. uzávěrka         2. uzávěrka              3. uzávěrka            4. uzávěrka
23. 2. 2014          1. 4. 2014  1. 6. 2014 24. 8. 2014
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Radíkov 2014 

Tak jsme tu s informacemi na rok 2014

Dáváme vám všem, naše milá psí rodinko, tímto na vědomí: 

Ve dnech  30.4.2014 – 4.5.2014  se bude konat  další psí soustředění, proto vás všechny
zveme na soustředění  Radíkov 2014.

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. Navíc jsem letos domluvila pro lidičky s malými dětmi i ubytování na budově. Cena by
se moc lišit neměla, tuším že 40,-Kč na osobu a noc. 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. 

Novinka – protože se prohlídka historické Olomouce nesetkala s vaším zájmem, tak jsme ji
pro tentokrát nedomlouvaly. Co se ale podařilo – a o to asi bude velký zájem -  je domluvený vášnivý   
kynolog      a nimrod v jedné osobě – pan. J. Barák.. Předběžně je dojednáno, že doveze barvu  a vaši
hafící si budou moci zkusit stopu na barvu. Vše je dojednáno, tak budeme doufat, že to klapne. Na
úvod by se nám představil a řekl pár slov o lovecké kynologii. Popsal by některé druhy zkoušek, které
by byly vhodné pro lajku ( severští lovečtí psi) Poví nám, jak se provádí výcvik na jednotlivé druhy
zkoušek,  včetně patřičných pomůcek. Pak nám určitě rád popíše  pár osobních  poznatků z praxe
(nebezpečí dosledů) Nakonec nebude chybět nějaká diskuze a hlavně , kdo by měl zájem vyzkoušet 
pobarvenou stopu. Vašim dotazům se meze nekladou. :-) 

Stravování  je celodenní v místní restauraci. Je počítáno i  s dietami. Pokud budou další
zájemci o nějakou dietu, dejte nám včas vědět. O těch „stálých“ už víme. 

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. 

Host  –jednatel klubu přislíbil naše setkání podpořit a přizval  -  spisovatelku, fotografku a
cestovatelku      Zuzanu  Samkovou  .V  rámci  návštěvy  si  p.Samková  bude  fotit  naše  pejsky  do
kalendářů, časopisů, knih atd. Zajisté nás u večerního ohně, co by cestovatelka, zaujme příběhy z
cest. 
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Doporučená výbava psa: očkovací průkaz,  hladký stahovací obojek, vodítko, stopovací
šňůra, náhubek, hračky, pamlsky na odměny při výcviku, 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: 

 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      30.4.2014      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 31.3.2014.  

Doplatek bude vybrán na místě při příjezdu. 

Stopa na barvu  …….......…uveďte počet zájemců z řad vašich psů 

Těšíme se na naše setkání  – Vaše Milada a její psí holky

Jitka a její celá smečka 

Jitka Dopitová Mgr. Milada Dostálová 

Šeříková 16 Na Letné 47 

798 01 Prostějov 9 779 00 Olomouc 

tel::582364266 tel.:585226137 

mob. 602 127 104 mob. 777858587 e-mail: 
jitka_dopitova@volny.cz dostalova.milada@quick.cz 
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Přihláška na  soustředění Radíkov 2014

Jméno adresa účastníka……..………………………………………………………………… 

Tel., mail………………….…………………………………………………………………….. 

Počet  dospělých osob………………………………………………………………………….. 

Počet dětí……………………………………………………………………………….……….. 

Plemeno ………...………………………………………………………………….…………… 

Počet psů……...…………………………………………………………………….…………... 

Mám / nemám předběžný zájem o složení zkoušky ZOP.  

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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Přejeme hromadu lásky, co srdce pohladí,

rodinu a přátele, co nikdy nezradí.

K bohatství krůček a ke štěstí krok,

přejeme nádherný Silvestr a šťastný nový rok.

Výbor Klubu KMP a lajek
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