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Členské příspěvky na rok 2017

Vážení členové,

připomínám, že členské příspěvky na rok 2017 mají  být dle stanov klubu zaplaceny do

31.3.2017. V případě nezaplacení členského příspěvku do 31.3.2017 bude člen vyzván k

zaplacení členského příspěvku sms nebo emailem, pokud ani po výzvě nezaplatí členský

příspěvek do 15.4.2017, bude mu členství v klubu ukončeno k tomto datu. 

Členský příspěvek je na rok 2017 stejný jako v loňském roce,  tedy
350Kč. Platbu můžete zaslat na č.ú. 277839132/0300.

Děkuji všem členům, kteří platí členské příspěvky včas.

Michaela Kadlecová (jednatelka  klubu)
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Aktuality

Dne 28.1.2017 se konala výborová schůze Klubu karelských medvědích psů a

lajek, z.s. ve Výčapech

Přítomni: J.Leopold, M. Kadlecová, I. Hennerová, L. Hanáček, R. Doležal, J. Dobeš

Omluveni: P. Škarda

• Zpráva hospodářky klubu příjmy 12/5015 – 12/2016 –  49843 Kč

• výdaje 12/2015 – 12/2016 -  29648 Kč

• stav pokladny k 28.1.2017 – 20623 Kč 

• Předseda  klubu  zajistí  přepsání  domény webu  klubu  na  klub  (teď  je  vedena  na  jméno

předsedy)

• Pořadateli výstavy na Kačině byli  navrženi rozhodčí na klubovou výstavu na Kačině, na

výstavu v Brně přislíbila posuzování p. Frnčová

• V roce 2017 nejsou plánované klubové zkoušky lovecké upotřebitenosti psů, pokud by se

někde uvolnilo místo, bude se řešit situace operativně

• Na ČMKJ má naše plemena nastarosti p. Velichová

• Byla podepsána smlouva s ČMKJ, smlouva je uložena k nahlédnutí v sídle klubu.

• Předběžné termíny zkoušek na rok 2018 (mohou se ještě změnit)

• 5.-6.5.2018- BZH Kostelní Střímelice (5.5.2018 – výcvikový den, 6.5.2018 zkoušky)

• ??? 2018 – ZVVZ hledáme honitbu

• 17. 11. 2018 – HZ honitba Habrová (Znojmo) (bez výcvikového dne)

• Ceny na klubovou výstavu na Kačině zajistí I. Hennerová

• Předseda klubu byl osloven majitelkou jakutské lajky o možnosti chovat toto plemeno pod

Klubem KMPL z.s

• Od letošního roku nebude IZ zasílán nikomu v tišněné formě poštou. Je to příliš nákladné

4 http://karelajky.eu

http://karelajky.eu/


Číslo 77 březen 2017
(téměř  3000Kč na  jedno číslo).  Nadále  budou vycházet  3  čísla  za  rok  – březen,  srpen,

prosinec. IZ bude nově pouze v elektronické podobě ke stáhnutí na webu a bude zasílán

mailem členům, kteří jednatelce klubu poskytli  mailové adresy.  Nově bude klub vydávat

ročenku (barevný tisk) – bude vycházet vždy v lednu následujícícho roku (první číslo vyjde

1/2018). Každému členovi bude zaslána ročenka – 1ks-  zdarma poštou. Budou k dispozici i

ročenky k prodeji, pokud by měl někdo zájem. V  ročence  bude  možnost  prezentace

chovatelské stanice pro členy (1 strana 500Kč), případně prostor na reklamu pro sponzory

klubových výstav. 

Pro: 4 Proti:0 Zdržel se: 0

• Navrženy nové kroky při jednání s p. Šafránkovou

• Revizní komise provedla revizi pokladny. Vše je v pořádku. 
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Komentář předsedy k     sezení výboru KKMPL, z.s.

   Jak jste již byli informováni dne 28. 1. 2017 se ve Výčapech u Třebíče konala schůze

výboru klubu. Nebudu komentovat vše, co se na této schůzi probíralo, ale jen chci vysvětlit

tu skutečnost, že v letošním roce již nebude rozesílán klubový zpravodaj ani jeho úvodní

strana. Zpravodaj bude i nadále zpracováván a bude ke stažení či vytištění na klubových

stránkách neboť nechceme, aby členové klubu nebyli dostatečně informováni o klubovém

dění.        

K tomuto kroku jsme se rozhodli z důvodu toho, že tisk a následné rozesílání při stále

rostoucích cenách za poštovné nás stojí nemalé peníze, které jsme se rozhodli využít jiným

způsobem a to je klubová ročenka, chcete-li  klubový zpravodaj cca o 24 stranách formátu

A5 v barevném provedení,  ve  kterém bude zachycen vždy průběh celého roku v akcích

klubu  a  běžného  života  s kareláky  či  lajkami.Tento  bude  rozesílán  v průběhu  ledna

následujícího roku, každý člen má nárok na jeden výtisk,  pokud bude mít  zájem o více

výtisků  je potřeba si o ně říct a připlatit. Navíc ten, kdo bude chtít prezentovat v ročence

svoji chovatelskou stanici popř. firmu, může dle sestaveného ceníku, který je k dispozici u

ekonomky klubu.  Při  tvorbě zpravodaje  bychom uvítali  pomoci  každého z vás,  zejména

v poskytnutí  kvalitních  fotek  jak  už  z klubových  akci,  tak  i  z akcí  pořádaných  jinými

subjekty, kterých se účastní naši členové se svými jedinci. Doufám, že jsem vše dostatečně

vysvětlil,  proto  nebuďte  zklamaní  či  v obavách,  že  se  něco s klubem děje,  protože  jste

nedostali  běžný  zpravodaj,  ale  buďte  v očekávání  něčeho  nového.  Já  osobně  jsem

přesvědčen, že lepšího, v podobě nového zpravodaje, za který se nemusíme stydět, protože

nechme na hlavě ty zpravodaje, které vám doposud chodili, jsou sice co se týče informací v

rámci našich možností, ale v provedení jsou velké rezervy a to tímto vyřešíme. 

                                                                                             Leopold Josef
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    Plánováné akce klubu na rok 2017

3.5. - 7.5.2017 – Radíkov 2017

27.5.2017 – Klubová výstava (se zadáváním titulu  „Klubový vítěz“) - zámek Kačina –

Kutná Hora

27.8.2017 - Klubová výstava (bez zadávání titulu „Klubový vítěz“) - Brno KK Zetor 

při krajské výstavě

2.9.2017 – klubové setkání a bonitace v Kostelních Střímelicích

listopad 2017 – setkání Relkařů (naháňka)

Přihláška na Klubovou výstavu na zámku Kačina je ke stažení na webu klubu 

http://karelajky.eu/

Uzávěrka přihlášek: 1.termín 3.dubna 2017

2.termín 25.dubna 2017

7 http://karelajky.eu

http://karelajky.eu/
http://karelajky.eu/


Číslo 77 březen 2017

Zpráva hlavního poradce chovu k     výpisům
z     plemenných knih

Rok 2016 se zásadním způsobem neliší od let předcházejících. Znatelné zlepšení se

projevilo u plemene KMP, kdy byl sice odchován jen jeden vrh se třemi psíky a čtyřmi

fenkami, ale co pro chov KMP zásadnější je to, že byl importován jeden psík a tři fenky

vzájemně nepříbuzné krve. 

U REL je to obdobné, taky byl odchován jeden vrh se stejným počtem i pohlavím jako u

KMP a k tomu byl importován jeden psík a jedna fenka  z jednoho vrhu.  U REL je to

znatelný propad proti loňskému roku, ale bude líp. U ZSL se nám to dostalo, proti loňskému

propadu v počtu ochovů, do normálu a celkem bylo odchováno dvanáct psíků, dvacet fenek

a k tomu byl importován jeden psík a jedna fenka. A nakonec k již evidované fence VSL byl

vloni improtován jeden psík nepříbuzné krve.

Co na závěr, nebudme si nalhávat, že ty počty jsou nějak závratné, ale na druhou

stranu lze předpokládat, že ti, co importovali, se budou snažit o co nejrychlejší uchovnění  a

zapojení svých posil do reprodukce. Osobně jsem rád, že po určitých letech stagnace se

začíná něco dít u KMP, což si plemeno jako takové určitě zaslouží. 

                                                                          Ladislav Hanáček (hlavní poradce chovu)

Noví šampioni
7.2.2017 byl udělen feně ZSL  Fanccora Finsternis (majitel p. Müller)

titul Český šampion

Gratulujeme!
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Výsledky výstav
Hanácká národní výstava psů 7.1.-8.1.2017

rozhodčí Deutscher Erwin

Fanccora Finsternis (ZSL, třída otevřená) – majitel L. Müller - Výborný1, CAC, NV, BOB 

rozhodčí Frnčová Lenka

Ajda Marlajan (KMP, třída mladých) – majitel E. Divínová - Výborný1, CAJC, BOJ, BOB 

Alma Helmikana (KMP, třída vítězů) – majitel J. Lička – absence

MVP– DUO CACIB Brno 4.2.2017 (rozhodčí Dolejšová Olga)

Niroz Doliny Srodkowej Odry  (KMP, třída otevřená) – majitel D. Strýčková – Výborný1, CAC,
RCACIB 

Lucky Pikimusta (KMP, třída šmpionů) – majitel J. Dopitová – Výborný1, CAC, CACIB, BOB 

UNIQUE PRINESSEW DELL´AMORETTO (KMP,  třída  štěňat)  –  majitel  P.  Mikulicová  –
Velmi nadějný 1

Lumihiutale Vihteljärven Vikkelä (KMP, třída štěňat) – majitel J. Dopitová – Velmi nadějný 1

Oksa Thorvalta (KMP, třída mladých) – majitel D. Strýčková – Výborný 1, CAJC, BOJ, BOS

Deik (ZSL, třída mladých) – majitel R. Slabík – V1, CAJC, BOJ, BOB

Ajša z Pusté Polomi (ZSL, třída mladých) – majitel L. Mičulková – V1, CAJC, BOJ

Alma Kamiro Valachia (ZSL, třída otevřená) – majitel R. Psota – V2, RCAC

Fanccora Finsternis (ZSL, třída otevřená) – majitel L. Müller  - V1, CAC, CACIB

MVP– DUO CACIB Brno 5.2.2017 (rozhodčí Tar Kristina)

Ajša z Pusté Polomi (ZSL, třída mladých) – majitel L. Mičulková – V1, CAJC, BOJ

Fanccora Finsternis (ZSL, třída otevřená) – majitel L. Müller  - V1, CAC, CACIB, BOB
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Kareláci v Brně

Začátkem února se v Brně konala každoroční mezinárodní výstava psů DUO CACIB. V sobotu 4.2.

jsme se před kruhem sešly tři, já, Jitka Dopitová a paní Strýčková. Všechny tři jsme v loňském roce

přivezly „posily“ pro budoucí chov Karelského medvědího psa. 

Paní Strýčková si přivezla fenku

Oksu  z  Polska,  Jitka  Dopitová

fenku Lumihiutale z Finska a já

nejmladší fenku Unique z Itálie.

Importy  jsou  to  rozmanité  a

uvidíme, co nám z holek vyroste.

Dále se výstavy zúčastnil Lucky

Pikimusta  a  Niro  z  Doliny

Srodkowej Odry.

Pro  mě  byla  tato  výstava

vyjímečná  díky  počtu  zúčastněných  psů.  Všichni  dostali  od  paní  rozhodčí  Dolejšové  krásné

hodnocení. 

Všem moc gratuluji a těším se na další setkání.

Petra Mikulicová (poradkyně chovu KMP)

Foto: Fenka UNIQUE PRINESSEW DELL´AMORETTO (majitelka P. Mikulicová) – nahoře

Fenka Oksa Thorvalta (majitelka D. Strýčková) - dole
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Karelačka, která mě donutila obléknout zelenou

Karelského medvědího psa jsem si pořizovala jako společníka a akčního psa, ne jako lovce. Začátek

pro mě a Fatimu nebyl vůbec snadný. Po absolvování základní poslušnosti jsem vymýšlela, jak tu

divoženku  zabavit

dál. 

V  mém  okolí  se

myslivci  na  kareláka

dívali  skrz prsty a  to

mě  štvalo.  Fatima

měla  silné  lovecké

pudy,  tak  proč  ji  v

tom  nepodpořit  a

neukázat těm zeleným

mužíkům,  co  je  to

vlastně  za  psa.  Začal

kolotoč telefonátů a emailů, kdo by nám pomohl s loveckým výcvikem. Známí i neznámí výcvikáři

si se mnou po telefonu nadšeně povídali. Když jsem ale vyslovila Karelský medvědí pes, bylo ticho

a po odmlce se omluvili a zavěsili. Tak jsme cvičily převážně samy a semtam se přidaly třeba k

jezevčíkům nebo brakám.

V roce 2015 složila Fatima barvářské zkoušky malých plemen ve druhé ceně (přiznávám, že slabým

článkem v naší partě jsem já). Fatima loni postupně složila ZVVZ, LZ a BZH v prvních cenách.

Společně jsme se od podzimu zúčastnily bezmála dvaceti naháněk. A že je na co vzpomínat.

A místní myslivci? Už se nepošklebují… 

Petra Mikulicová

Foto: Fatima Moravský medvídek (majitelka P. Mikulicová)

11 http://karelajky.eu

http://karelajky.eu/

