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Připomínáme

Vážení členové klubu,

připomínám, že členské příspěvky mají být zapaceny do 31.3.2018. 

Členský  příspěvek  na  rok  2018  činí  350Kč.  Platbu  můžete  zaslat  na  č.ú.

277839132/0300.

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).

Děkuji všem členům, kteří zaplatili či zaplatí včas členské příspěvky na rok 2018.

Michaela Kadlecová (jednatelka klubu)

Agapa Anika Vevos
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Aktuality

Kdo sleduje webové stránky klubu, tak si jistě všiml, že se na webových stránkách

objevila nová emailová adresa, a to  karelajky@email.cz. Na tuto emailovou adresu prosím

zasílejte veškeré  podklady ke zvěřejnění na webu http://karelajky.eu 

Tato emailová adresa bude také sloužit k zasílání přihlášek na klubovou výstavu v

Kostelních Střímelicích. Propozice na výstavu v Kostelních Střímelicích byly odeslány na

ČMKU ke schválení. 

Vaše  postřehy  a  informace  o  Vašich  úspěších  v  chovu  KMP  a  lajek  (na  poli

výstavním, loveckém, sportovním i jiném), o které by jste se rádi podělili s ostatními členy,

můžete zasílat k zveřejnění v IZ přímo na mou mailovou adresu michaela.kaskova@email.cz

Většině členů klubu zasílám informace o dění v klubu emailem (např.: připomenutí

konání různých akcí). Pokud někdo z vás nedostává ode mě informace  emailem a měl by o

tyto informace zájem, tak mi napište na michaela.kaskova@email.cz .

          Michaela Kadlecová 

        

  Megii
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Plánované klubové akce na rok 2018

6.5.2018 KBHZ Kostelní Střímelice (CACT, res.CACT),

 5.5.2018 výcvikový den

Propozice a přihláška na  http://karelajky.eu

16.6.2018 Náměšť na Hané – Klubová výstava, CAC, Klubový vítěz

Propozice a přihláška na  http://karelajky.eu

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)

Bessy Osičina
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Výsledky výstav

Hanácká národní výstava psů Brno 13.-14.1.2018

rozhodčí Ing. Leoš Jančík

Auri z Chyšeckého vrchu (KMP, třída dorost) – majitel K. Vrbová – Velmi nadějný

Niro z Doliny Srodkowej Odry (KMP, třída ovítězů) – majitel D. Strýčková – Výborný 1,
CAC, NV, BOS

Unique  Prinessew  Dell´Amortto (KMP,  třída  pracovní)  –  majitel  P.  Mikulicová  –
Výborný1, CAC

Oksa Thorvalta (KMP, třída otevřená) – majitel D. Strýčková – Výborný1, CAC, NV, BOB

Ajša z Pusté Polomi (ZSL třída mezitřída) – majitel L. Mičulková – Výborný1, CAC, NV, BOB

DUO CACIB mezinárodní výstava psů Brno 3.2.2018

rozhodčí Klein Jean-Claude

Bella z Krkavčího hnízda (REL, třída otevřená) – majitel E. Mišovič - Výborný1, CAC, CACIB,
BOB

Lucky Pikimusta (KMP, třída šampionů) – majitel J. Dopitová – absence

Lumihiutale  Vihteljärven  Vikkelä (KMP,  třída  mezitřída)  –  majitel  J.  Dopitová  -
Výborný1, CAC, CACIB, BOB

Aris z Pusté Polomi (ZSL, třída mezitřída) – majitel A.Gavorníková - Výborný1, CAC, CACIB,
BOB

Ajša z Pusté Polomi (ZSL třída mezitřída) – majitel L. Mičulková - absence

Breniké z Čehovského olší (ZSL, třída otevřená) – majitel K. Lokajová - Výborný1, CAC,
CACIB, BOS
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DUO CACIB mezinárodní výstava psů Brno 4.2.2018

rozhodčí Jílková Zdenka

Lucky Pikimusta (KMP, třída šampionů) – majitel J. Dopitová – absence

Lumihiutale  Vihteljärven  Vikkelä (KMP,  třída  mezitřída)  –  majitel  J.  Dopitová  -
Výborný1, CAC

Oksa Thorvalta (KMP, třída otevřená) – majitel D. Strýčková – V1, CAC, CACIB

Unique  Prinessew  Dell´Amortto (KMP,  třída  otevřená)  –  majitel  P.  Mikulicová  -
Výborný2, Res.CAC

Alma Helmikana (KMP, třída šampionů) – majitel J. Lička – V1, CAC, Res.CACIB

Shaman Zabelinskiy (REL, třída pracovní) – majitel J. a V. Leopoldovi - Výborný1, CAC

Bella z Krkavčího hnízda (REL,  třída otevřeá) – majitel E. Mišovič – Výborný1, CAC, Res.
CACIB

Irma (REL, třída šampionů) – majitel J. a V. Leopoldovi - Výborný1, CAC, CACIB, BOB

Aris z Pusté Polomi (ZSL, třída mezitřída) – majitel A.Gavorníková - Výborný1, CAC, CACIB,
BOB

Breniké z Čehovského olší (ZSL, třída otevřená) – majitel K. Lokajová - Výborný1, CAC,
CACIB, BOS
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Noví šampioni
10.10.2017 byl udělen feně REL Serri (majitel p. Leopold)

titul Mezinárodní šampion krásy - CIB

4.12.2017 byl udělen feně ZSL  Begila Samvara Origin (majitelé Leopoldovi)

titul Český junior šampion

4.2.2018 byl udělen feně ZSL  Bereniké z Čehovského olší (majitel p. Lokajová)

titul Šampion ČMKU

4.2.2018 byl udělen feně KMP  Alma Helmikana (majitel p.Lička)

titul Český Grandšampion

4.2.2018 byl udělen psu REL Shaman Zabelinskiy (majitelé Leopoldovi)

titul Český šampion

13.2.2018 byl udělen feně KMP  Alma Helmikana (majitel p.Lička)

titul Mezinárodní šampion krásy - CIB

Gratulujeme!

Art a Aron ze Spravedlnosti a Fin Bohemia Delikan
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BONITACE 2018

1.9.2018 v Kostelních Střímelicích

Přihláškou na bonitaci je zaslání kopie průkazu původu psa/feny poradci chovu.

Kopii PP doručte nejpozději do 1.8.2018 poradci chovu pro dané plemeno.

Poradce chovu pro KMP a JL       Poradce chovu pro REL

Petra Mikulicová Patočka Vladimír

Pod Padělky 487 Jižní 389

691 10 Kobylí 373 33 Nové Hrady 

      p.mikulicova@email.cz        patocka.ls206@lesycr.cz  

Tel.: 775 083 341  Tel.: 724 524 630

    Poradce chovu pro ZSL a VSL

Veronika Leopoldová

Svatopluka Čecha 136

 687 24 Uherský Ostroh

anikavevos@seznam.cz 

    Tel.: 77 66 22 420

Poplatek za bonitaci je 400Kč a platí se na místě (pro členy klubu je POSKYTNUTA sleva 

– poplatek za bonitaci pro členy klubu je 200Kč)

Posuzovatel: Karel Hořák
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Letní setkání členů Klubu KMP a lajek, z.s.

1.9.2018 a případně 2.9.2018 v Kostelních Střímelicích 

Zájemci, hlaste se na   tel. 721219771   (p. Škarda)   do 1.8.2018

Předběžná cena cca 200Kč/1osoba/1den a bude se platit až na místě.
Pokud bude zájem, je  pan Škarda ochoten připravit  na druhý den výcvik jednotlivých
disciplín na zkoušky BZH, ZH.
Strava a pití bude zajištěna přímo na lovecké chatě po oba dva dny (pouze jídlo, nikoliv
krmení pro psy).

Setkání je plánováno jako jednodenní.
Dvoudenní by bylo pouze v případě, že bude zájem o nedělní program. Pokud má někdo
zájem o nedělní program je třeba tuto skutečnost nahlásit předem, aby bylo možné nedělní
program  organizačně  zajistit.  Ubytování  je  pak  možné  objednat  po  dohodě  s  hlavním
organizátorem p. Škardou. 

PROGRAM
První den (sobota 1.9.2018)

1) KLUBOVÁ VÝSTAVA - posuzování v kruhu od 9hod
2) Oběd
3) BONITACE 
4) Večeře, společenské posezení (podle zájmu)

Ubytování (přespání) je nutné konzultovat s p. Škardou.

Druhý den (neděle 2.9.2018)   pouze v případě zájmu
1) Zkoušení jednotlivých disciplín zkoušek honičů
2) Oběd
3) Ukončení setkání

Členové si budou moci se svými psy vyzkoušet v honitbě veškeré disciplíny, které se zkouší
na  barvářských  zkouškách  honičů  a  honičských  zkouškách,  včetně  ostrosti  na  živého
divočáka. 

Příjezdové trasy od Ondřejova a Kostelce n. Č.lesy budou na webu. 
GPS—souřadnice—49°|55’15,119“N-----14°48’28,832“E
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