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Informační zpravodaj
Klub karelských medvědích psů a lajek, z.s.
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Vše nejlepší do nového roku, hodně zdraví,
chovatelských i životních úspěchů
přeje výbor KKMPL, z.s.
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Připomínáme

Vážení členové klubu,
žádám Vás o včasné zaplacení členských příspěvků na rok 2018.

Členský příspěvek je na rok 2018 stejný jako v loňském roce, tedy
350Kč. Platbu můžete zaslat na č.ú. 277839132/0300.
Dle stanov klubu mají být členské příspěvky na rok 2018 zaplaceny do 31.3.2018.
Nezaplacením členského příspěvku do 31.3.2018 - členství končí 15.4.2018 (1.4. 201 bude
členům, kteří nezaplatili členské příspěvky pro rok 2018, zaslána výzva k zaplacení
členského poplatku pro daný rok, a to emailem nebo sms).
Předem děkuji všem členům, kteří zaplatí včas členské příspěvky na rok 2018.
Michaela Kadlecová (jednatelka klubu)
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Plánované klubové akce na rok 2018
6.5.2018

KBHZ Kostelní Střímelice (CACT, res.CACT),
5.5.2018 výcvikový den

16.6.2018

Náměšť na Hané – Klubová výstava, CAC, Klubový vítěz

1.9.2018

Kostelní Střímelice – Klubová výstava, CAC, bez Klubového vítěze

1.9.2018

Kostelní Střímelice – bonitace

13.10.2018

KZVVZ Kobeřice u Brna (CACT, res. CACT)

17. - 18.11.2018

KHZ Střelice (CACT, res. CACT)

Cid Osičina (majitel D. Sochr) – bonitace Kostelní Střímelice (2017)
4

http://karelajky.eu

Číslo 79

prosinec 2017
Novinky z ČMKU

Česká republika bude hostit Světovou výstavu v roce 2021

Plán výstav na rok 2018
13.1.- 14.1.2018

Hanácká národní výstava psů Brno

3.2.2018

Mezinárodní výstava psů DUO CACIB Brno

4.2.2018

Mezinárodní výstava psů DUO CACIB Brno

7.4.-8.4.2018

Národní výstava psů Ostrava

21.4.-22.4.2018

Mezinárodní výstava psů v Českých Budějovicích

5.5.-6.5.2018

Mezinárodní výstava psů Praha

19.5.-20.5.2018

Mezinárodní výstava psů Litoměřice

16.6.2018

Klubová výstava – Náměšť na Hané

23.6.-24.6.2018

Intercanis Brno

30.6.-1.7.2017

Národní výstava psů Klatovy

14.7.-15.7.2018

Národní výstava psů v Mladé Boleslavi

25.8.-26.8.2018

Interdog Bohemia Mladá Boleslav

1.9.2018

Moravskoslezská národní výstava psů Olomouc

1.9.2018

Klubová výstava Kostelní Střímelice

6.10.-7.10.2018

Mezinárodní výstava psů v Českých Budějovicích

3.11.2018

Mezinárodní výstava Praha

4.11.2018

Mezinárodní výstava Praha

5

http://karelajky.eu

Číslo 79

prosinec 2017
Klubové akce 2017

27.5.2017

Klubová výstava na zámku Kačina

Výsledky zde: http://www.karelajky.eu/akce/kv_kacina2017.pdf
27.8.2017

Klubová výstava při oblastní výstavě KK Zetor Brno

Výsledky zde: http://www.karelajky.eu/akce/kv_brno2017.pdf
2.9.2017

Bonitace Kostelní Střímelice

Výsledky zde: http://www.karelajky.eu/akce_vysledky.html

Alma Helmikana
(Vítěz klubové výstavy)
majitel:Jiří Lička
KV Kačina
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Setkání RELkařů 2017

Letošní setkání RELkařů se poprvní konalo v honitbě našeho kamaráda ing. Dalibora
Pavézky v k. ú. obce Landštejn. Účast přislíbilo dostatek vůdců, ale nakonec některé
nepustily do akce jiné povinnosti či nemoc. Jako vždy nezklamali ing. René Doležal se psy
Art ze Spravedlnosti a Fin Bohemia Delikan, ing. Erik Mišovič s fenami Anča a Bella z
Krkavčího hnízda, Leopoldovi vzali tentokrát Šerri a Šamana Zabelinského, Bc. Veronika
Makovcová vedla fenu Meggi, Lukáš Havlíček přivezl ukázat psa Dastyho ze Staré Moravy
a letos jsme byli posíleni přátely ze Slovenska, kdy Štefan Kiliany vedl psa Agara z
Kelblovského kopce a Karol Soĺus psa Marfa.
Ihned

na

nástupu

jsme

byli

rozděleni do dvou skupin, jedna
skupina byla zastoupena Šerri,
Šamanem, Agarem a Dastym,
zbytek RELek byl ve druhé
skupině honců.
Ze začátku jsem měl obavy z
toho, že psi půjdou do sebe, ale
obavy jsem měl zbytečné, ihned
po vypuštění v lečích psi dělali to,
co se od nich očekává a o sebe neměli vůbec žádný zájem, 10 kusů černé a 2 kusy mufloní
zvěře není zas tak špatný výsledek a určitě by byla i početnější výlož, kdyby byli lepší
střelci. Na poslední leči jsme vše řádně probrali a už se zase těšíme na další ročník.
Pokud se mám vyjádřit k práci jednotlivých psů, tak práci většiny psů znám z jiných akcí,
ale nejvíce jsem byl pozitivně překvapen prací Dastyho, který šel k novému majiteli až v 10
ti měsících a neměl se od koho učit a ani Lukáš vlastně nevěděl, jak má lajka pracovat,
neboť Dasty je jeho první pořádný lovecký pes, a Dasty maká jak starý matador. Loni mě
mile překvapila práce feny KMP Fatimy Moravský medvídek Peťky Mikulicové, letos to
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byl Dasty.
Na závěr obrovský dík Daliborovi za špičkově připravenou akci, všem, kteří nejsou líní
provětrat sebe i své psy a určitě přátelům ze Slovenska, kteří nás i přes těch mnoho mnoho
kilometrů posílili.
Josef Leopold
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Můj první rok pod Kletí se západosibiřkami
V zimě nám přibylo do smečky štěně z podzimního vrhu 2016 naší Holly. Vybrali jsem si
šedovlkou krásku Arnicu s ruskou krví po tátovi. Nastal nám nový kolotoč kolem prcka.
Pracovali jsme na základních povelech poslušnosti a utvrzovali její pozici ve smečce.
Na jaře jsme Arnicu naučili aportovat. Miluje vodu jako její táta Axel. Majitel ho využíval
při honu nejen na černou zvěř ale i na kachny. Má to prostě v
krvi.
Již po třetí jsme byli na táboře v Radíkově, kde se každý rok
setkávají chovatelé Karelajek. Vyměňujeme si zkušenosti s
výchovou, radosti i starosti a procvičíme poslušnost. Holly si
vyzkoušela kapanou barvu, kterou pro nás připravila
poradkyně chovu KMP.
27.5.2017 proběhla Klubová výstava KKMPL na zámku
Kačina, kde Arnica z Malinového keře získala VN1 ve třídě
dorost a její matka Holly z Letné dostala Klubového vítěze
ZSL , V1, CAC, BOB. Udělaly mi holky radost.
Na začátku léta 2017 jsem požádala OMS v Českým Krumlově o pomoc s výcvikem na
zkoušky lovecké upotřebitelnosti obou holek. Vzal si nás na starosti bezva myslivec, který
nám neustále radí, jak na to. Holly jednou za čas našlápnu stopu, na které si vždy vede
skvěle.
V září jsem jela s Arnicou na výcvikový den pořádaný Klubem Honičů, kde jsem si
vyzkoušela všechny disciplíny na zkoušku ZVVZ a BZH. Atmosféra byla opravdu parádní.
Rozhodčí nás přesvědčili k další práci se ZSL. Přihlásila jsem na nejbližší volný termín
ZVVZ, které jsem s Holly složily v III. ceně. Holly by to zvládla ještě lépe, kdybych jí to
nekazila a měla více zkušeností. Tak příště.
Na konci listopadu jsem byla s Hollynou na první naháňce, kterou jsme si obě náramně
užily. Už se těším, že se zase dostaneme do lesa. Další pozvánky už přišly.
V zimě budeme Arnicu připravovat na zkoušky BZH a čekají nás i výstavy. S Holly
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plánujeme její druhý vrh buď na jaře nebo na podzim. Třeba zvládneme zkoušky i s ní. To
čas ukáže
Na konec chci připomenout, že nejsem
myslivec. Přestěhovali jsme se s manželem na
venkov, kde nám naše holky ukazují, co se
přírodě děje. Rozhodla jsem se tedy, že
nakouknu do nové oblasti. Oba kluby, které
jsem zmínila, podpoří všechny nadšené nové
lidi. Tak hurá do lesa! Lovu zdar!
Ahoj Ivana Erbáková
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Výsledky výstav

Mezinárodní výstava psů České Budějovice 7.10. - 8.10.2017
rozhodčí Špoljarić Bris
Eiko Czech Anela (KMP, třída mezitřída) – majitel J.Kašpárek - Výborný1, CAC, CACIB, BOS
Ruskoilta Tieran (KMP, třída otevřená) – majitel J. Čižinská – Výborný 1, CAC, RCACIB
Elie Czech Anela (KMP, třída mezitřída) – majitel A.Kučerová - Výborný1, CAC, CACIB, BOB

Shumka Zabelinskaya (REL, třída mezitřída) – majitel J.Dobeš - Výborný1, CAC, CACIB, BOB
Meggi (REL, třída otevřená) – majitel D.Pavézka– Výborný 1, CAC, RCACIB

Argo z Malinového keře (ZSL, třída mladých) – majitel A.Gajarská - Výborný1, CAJC,BOJ, BOB
Arnica z Malinového keře (ZSL, třída mladých) – majitel I. Erbáková - Výborný1, CAJC
Ajka Sibírska hviezda (ZSL, třída mezitřída) – majitel P.Činátl – Absence

rozhodčí Karban Antonín
Jizneradostny Deadpool Rundogs (JL, třída štěňat) – majitel K. Kunová – Velmi nadějný 1
Faten (JL, třída dorostu) – majitel L. Novoveská - Absence
Disa Majestic Queen Rundogs (JL, třída mladých) – majitel K. Kunová – Výborný1, CAJC, BOJ,
BOB

Mezinárodní výstava psů Praha 4.11.2017
rozhodčí Frnčová Lenka
Elie Czech Anela (KMP, třída otevřená) – majitel A.Kučerová - Výborný1, CAC, CACIB, BOB

rozhodčí Richarčíková Gabriela, MVDr.
Bessy ze Staré Moravy (REL, třída otevřená) – majitel M. Chalupka - Výborný1, CAC, CACIB,
BOB
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Yasavei Vaenga (REL, třída otevřená) – majitel E.A.Solomatina– absence

Cid Osičina (ZSL, třída otevřená) – majitel D. Sochr - Výborný1, CAC, CACIB, BOB

Yasavei Hamba (ZSL, třída mladých) – majitel S.V.Solomatin - Absence

Mezinárodní výstava psů Praha 5.11.2017
rozhodčí Marušková Marie
Ruskoilta Tieran (KMP, třída otevřená) – majitel P. Čižinský - Výborný1, CAC, CACIB, BOB

Yasavei Vaenga (REL, třída otevřená) – majitel E.A.Solomatina – Výborný1, CAC, CACIB, BOB

Yasavei Hamba (ZSL, třída meztřída) – majitel S.V.Solomatin - Výborný1, CAC, CACIB,
BOB

Moravskoslezská výstava psů Brno 23.9. - 24.9.2017
rozhodčí Matyáš Jaroslav, Ing
Shaman Zabelinskiy (REL, třída pracovní) – majitel J.a V. Leopoldovi - Výborný1, CAC, NV,
BOB

Ajša z Pusté Polomi (ZSL, třída mezitřída) – majitel L. Mičulková – Výborný 1, CAC
Begila Samvara Origin (ZSL, třída pracovní) – majitel J.aV. Leopoldovi - Výborný1, CAC
Bereniké z Čehovského olší (ZSL, třída vítězů) – majitel K. Lokajová - Výborný1, CAC, NV,
BOB
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Informace k novele veterinárního zákona
V červnu tohoto roku Poslanecká sněmovna ČR schválila novelu veterinárního zákona
č. 302/2017 Sb., následně ji v srpnu schválil i Senát (viz Sbírka zákonů z 19. 9. 2017, částka
104).
Novela zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů, (dále jen
veterinární zákon) má mimo jiné za cíl omezit působení tzv. množíren psů, neboť
chovatelům ukládá povinnost oznamovat chov 5 a více fen, dále zavádí povinnost registrace
útulků pro zvířata, upřesňuje odchyty zvířat a ukládá povinnosti pro označování psů v
návaznosti na očkování proti vzteklině.
Zákon zavádí nové opatření ve vztahu k chovu psů – chovatelům ukládá povinnost
oznamovat místně příslušné krajské veterinární správě (dále jen KVS) chov pěti a více fen
starších 12 měsíců, a to do sedmi dnů ode dne, kdy bylo tohoto počtu dosaženo.
„§ 4 odst. 3 – Chovatel, který chová 5 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců, je
povinen tuto skutečnost oznámit krajské veterinární správě Státní veterinární správy nebo
Městské veterinární správě v Praze Státní veterinární správy (dále jen „krajská veterinární
správa“) nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy počet chovaných psů samičího pohlaví starších
12 měsíců dosáhl 5 a více chovaných zvířat; tato povinnost se nevztahuje na osobu, jejíž
oznamovací povinnost upravuje jiný právní předpis *), a na osobu, jejíž právo nebo
povinnost držet, cvičit nebo používat psa stanoví jiný právní předpis, zejména na chovatele
služebních psů, psů se zvláštním výcvikem, vodicích psů, asistenčních psů, psů určených k
odhalování výbušnin a loveckých psů. V oznámení chovatel uvede počet chovaných zvířat a
místo jejich chovu. Za chovatele tvořící domácnost může oznamovací povinnost splnit jeden
z nich.“
Doposud měli oznamovací povinnost pouze chovatelé psů, kteří podnikali na základě
živnostenského oprávnění (*) § 13a zákona č. 246/1992, na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů).
Výjimka z oznamovací povinnosti chovu pěti a více fen se krom těchto chovatelů
podnikajících v chovu psů na základě živnostenského oprávnění vztahuje také na služební
psy, tj. psy ozbrojených složek státu; psy se zvláštním výcvikem, tj. psy vodící a asistenční;
psy určené k odhalování výbušnin a psy lovecké, tj. psy loveckého plemene se složenou
zkouškou lovecké upotřebitelnosti.
Zdroj (a více informací na):
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/informace-k-novele-veterinarniho-zakona-chov-psu-autulky/oznamovaci-povinnost-chovatelu-peti-a-vice-fen/
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Fotogalerie

Begila Samvara Origin

Adél z Pusté Polomi a Arven z Pusté Polomi
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Brix z Březáku a Mája

Barssa Samvara Origin a Alvin z Pusté Polomi
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Dyk Heřmánková stráň a Ajša z Pusté Polomi
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