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Termíny, termíny, termíny….

S pořádáním  klubové  výstavy  přímo  Klubem  KMPL,  z.s.,   se  objevily  případy

(naštěstí zatím jen ojedinělé), kdy si členové klubu myslí, že termíny uvedené v propozicích

nejsou závazné,  pokud se jedná o výstavu pořádanou klubem, a že mohou přihlásit psa i po

uzávěrce. To samé i u bonitace (termín uzávěrky je uveden v „Bonitačním řádu“). Berte

prosím  klubovou  výstavu  stejně  jako  jakoukoliv  jinou  výstavu.  Pochybuji,  že  budete

přesvědčovat  někoho  z pořadatelů  MVP,  aby  vám  přihlásil  psa  na  výstavu  týden  po

uzávěrce.  Domnívám se, že informace o klubové výstavě byly zveřejněny v dostačeném

předstihu (na webu i na FB), před každou uzávěrkou jsem na termín uzávěrky upozorňovala

emailem všechny, na koho mám emailovou adresu. Chtěla bych vás tedy pro příště požádat

o  dodržování  příslušných  termínů.  Přihlášky  odeslané  po  uzávěrce  (rozhoduje  poštovní

razítko na obálce) byly odmítnuty a stejně tomu tak bude i v budoucnosti. 

Co se týče „Souhlasu se zpracováním osobních údajů“ (GDPR), stále ještě nemám od

mnoha  členů  vyplněné  formuláře.  Určitě  si  řada  z vás  všimla,  že  se  na  webu  klubu

nezobrazují  všechny  karty  chovných jedinců a  ztratily  se  některé  chovatelské  stanice  u

jednotlivých plemen. Jelikož majitelé chovných neposlali souhlas se zpracováním osobních

údajů,  nemůžeme osobní  údaje  o majitelích psů  zveřejňovat  na  stránkách klubu.  Pokud

chcete, aby byl Váš chovný pes či chovná fena zobrazena na webu, tak si stáhněte příslušný

formulář z webu a zašlete ho poštou na příslušnou adresu. Pokud se zúčastňujete klubových

akcí, tak není potřeba formulář zasílat poštou, ale stačí mi ho vyplněný předat na některých

z klubových akcí. Já osobně se účastním každé klubové akce. 

Všichni členové výboru klubu a také poradci chovu plní své funkce zodpovědně a

s nejlepším  vědomím a  svědomím.  Uvědomte  si,  že  všichni  pracují  pro  klub  ve  svém

volném čase, mají rodiny, kolikrát i malé děti, případně náročná zaměstnání, a věřte tomu,

že příprava klubové výstavy, bonitace a zkoušek zabere hodně času, a to jak fáze přípravná,

tak i realizační.

Tímto bych vás, členy klubu, chtěla požádat, abyste vedení klubu neztěžovali jejich
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práci.  Dodržujte  prosím  dané  termíny  pro  jednotlivé  akce  a  zasílejte  včas  potřebné

formuláře, které jsou nezbytné k bezproblémovému chodu klubu.

Michaela Kadlecová

Plán zkoušek LUP v     roce 2019

Zkoušky LUP v příštím roce by se měly konat v těchto lokalitách a termínech:

4.5.2019 KBZH Kostelní Střimelice CACT, r. CACT

5.5. 2019 KZVVZ Kostelní Střimelice CACT, r. CACT

16. + 17.11.2019 Memoriál Ing. Tomáše Válka - KHZ – Střelice okr. Znojmo CACT, 

r. CACT

V příštím roce jsme vynechali výcvikový den a zkusili realizovat zkouškový víkend. Pro

tento zkouškový víkend jsme se rozhodli z několika důvodů:  psi by měli být na zkoušku

připraveni a nepotřebují si něco zkoušet, z ekonomického hlediska a v neposlední řadě, že

lze získat kompletní loveckou upotřebitelnost pro honiče v jeden víkend.  Výcvikový den

zůstává zachován v termínu den  po bonitaci a navíc pokud bude zájem, tzn. min. 6 psů,

můžeme udělat po dohodě mimo plán, neboť tato akce nepodléhá oznamovací povinnosti a

schválení na ČMKJ na rozdíl od zkoušek.    

Plán klubových výstav a bonitace v roce 2019

15.6.2019 Klubová výstava s CAC – Náměšť na Hané

31.8.2019 Klubová výstava s CAC a Klubový vítěz – Kostelní Střímelice

31.8.2019 Bonitace – Kostelní Střímelice
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VII. sněm ČMKJ      

       VII. sněm ČMKJ se konal dne 22. 3. 2018 v restauraci Na tý louce zelený v Praze a

pozvání za KKMPL, z. s. dostal předseda klubu, který pozvání přijal, přestože termín nebyl,

díky sněmu ČMKU, příliš lákavý. Úvodní slovo na sněmu si vzal předseda ČMKJ, z. s.

Pavel Štangl a po přivítání delegátů předal slovo a tím i řízení sněmu čerstvé 70tnici Bc.

Vladimíře Tiché. Hlavními body sněmu byla volba  pracovního předsednictva, seznámení

s novými normativy a seznámení delegátů se vším, co se musí a může udělat při zkouškách

LUP.

          Legislativu si vzala na starost Bc. Tichá, svůj vstup rozdělila na tři části a to podle

důležitosti a tvůrce předpisu. Značnou část svého vstupu věnovala GDPR. Její vstup byl

velmi přínosný a kvalitní i co se týká projevu. Část sněmu zaměřenou na kynologické  akce

konaných pod záštitou ČMKJ si vzal za své kynologický referent ČMKJ p. Dalibor Smékal

a polopatisticky vysvětlil vše, s čím se musí pořadatel a další dotčené osoby poprat, aby byla

naplněna litera všech předpisů s tímto spojených. Taktéž byla velmi přínosná diskuze kolem

této problematiky. 

          Více se rozepisovat nemá smysl, většina členů nečte ani základní klubové normativy,

ale pokud bude zájem, není problém blíže seznámit kohokoli se změnami, které jsou pro

klub závazné.  

Josef Leopold
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Volební kongres KCHSPP

         Na tuto akci jsme byli pozváni společně s manželkou předsedou KCHSPP p. Imrichem

Fülem. My jsme rádi jeho pozvání přijali, akce pořádané tímto klubem mají vždy vysokou

úroveň, určitě se máme co učit, a také jsme chtěli být v jámě lvové při volbě výboru klubu,

se kterým určitým způsobem spolupracujeme, ale jak většina ví, spolupráce by mohla být

těsnější.

           Kongres se konal dne14. 4. 2018 v Ružomberku, účast byla velmi početná, jenom

jsme zírali a záviděli, a po obligátním zahájení, schválení programu a vstupech jednotlivých

funkcionářů výboru došlo k samotné volbě do výboru. Z našeho nezaujatého pohledu volba

dopadla tak, jak měla. Nás osobně potěšila změna na postě poradce chovu, ne že by byly

s bývalým poradcem nějaké problémy,  ale  omlazení  vnímáme jako velký krok dopředu,

zejména z důvodu  předávání si informací o našich plemenech a jejich využití v chovu. To,

že máme dost výrazné rozdíly v chovných podmínkách, není zas takovou překážkou, pro

kterou by nebylo možné  spolupracovat.  Slovo jsem dostal  i  já  a  vstup  jsem pojal  jako

odlehčené  seznámení  zúčastněných  o  nedávné  minulosti,  současnosti  a  nejbližší

budoucnosti KKMPL, z. s. Většina vůbec netušila, co dalo práce zachránit a stabilizovat

klub tak, aby byl schopen fungovat a  zařadit se mezi kluby, které zastřešují především

lovecká plemena. Z této neznalosti našich poměrů následně vznikaly různé fámy, které náš

klub zbytečně  poškozovaly a to snad odpadne.

        Co dodat, vedení  KCHSPP děkujeme za pozvání a ať se daří v dalším volebním

období. 

Josef Leopold
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Ještě pár slov ke KBZH
       Drobný komentář k této akci jsem již psal, nerad bych se opakoval, a trošku nyní

z jiného soudku. Zkoušky se konaly 6. 5. 2018, tento termín kolidoval s další akcí, která

dříve byla uváděna jako klubová, a to je Radíkov. Ne, že bych měl nějaké osobní trauma

z Radíkova, ale z mého pohledu to není klubová akce neboť finanční vstupy ani výstupy

nejdou přes klubovou pokladnu a klub nemůže ručit za to, o čem nemá přehled a z  toho

plyne,  že  do  budoucna  se  klub  nebude  ohlížet  při  plánování  akcí  na  akce  pořádané

soukromými osobami, byť by to byli i členové klubu. My se musíme v první řadě dívat na

termíny,  které  jsou  akceptovatelné  majiteli  či  nájemci  honiteb,  protože  většina  spolků

pořádá  více  akcí  během

roku,  v druhé  řadě  je  to

nejpozdější  termín,  kdy

musíme  nahlásit  plán

zkoušek na další rok, a to

je  do  15.  9.,  a  to  nás

svazuje  a  zároveň

zavazuje,  proto  po  tomto

termínu  nahlášení  na

ČMKJ   jsou  známy

termíny klubových zkoušek,  a ty nejsou tajné, zveřejňujeme je v následujícím klubovém

zpravodaji.  

        Zpět ke KBZH, ještě jednou poděkování všem zúčastněným, vůdcům za kvalitní práci

především  proto,  že  stopy  byly  velmi  těžké  díky  střídáním  různověkých  porostů,

nesrovnatelně  těžší  než  např.  na  Orlíku.  No,  s některými  se  určitě  uvidíme  na  dalších

zkouškách LUP pořádaných KKMPL, zejména s těmi, kteří se pokusí získat titul Českého

šampiona práce, který je zárukou pracovní kvality jedince popř. chovné stanice. 

Výsledky z KBZH najdte na http://www.karelajky.eu/akce/2018_kbzh.pdf

Josef Leopold
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  Viva Natura

Ve dnech 23. 5. – 27. 5. 2018 se konal veletrh myslivosti, rybářství a včelařství na výstavišti

v Lysé nad Labem.  Náš  klub  byl  osloven prostřednictví  Ing.  Linharta  z mysliveckého a

kulturně propagačního oddělení ČMMJ, z. s., zda bychom měli zájem o bezplatné zajištění

stánku  na  tomto  veletrhu,  a  tak  náš  klub  blíže  představit  odborné  i  laické  veřejnosti.

Vzhledem k tomu, že se jedná o vícedenní akci a pro jednoho je to až až,  oslovil  jsem

některé  členy  klubu  a  na  tuto  nabídku,  po  jejich  souhlasu,  jsme  kývli.  Nechali  jsme

vytisknout propagační materiál a banner a šli na to. Akci dne 23. 5. 2018 rozjeli manželé

Leopoldovi, další den si vzali páni Ing. René Doležal a Ing. Erik Mišovič, následovali Ing.

Dalibor Pavézka s Bc. Veronikou Makovcovou a Josefem Součkem, dále dámy Ing. Míša

Kadlecová a Ing. Ivka Hennerová s Lukášem Havlíčkem a celou akci ukončili Bc. Petra

Mikulicová s přítelem Jiřím Vašinou a všichni samozřejmě se svými psy či fenami.  Po celé

akci jsem všechny zúčastněné oslovil s tím, jak se jim tato propagace klubu zdála, co je

potřeba  příště  vylepšit,  čeho se  vyvarovat  apod.  Všichni  se  shodli,  že  akce  byla  velmi

přínosná a co nejvíce chybělo byly videa z lovu za pomocí našich plemen, ale ne z Ruska,

ale  z naších  podmínek,  proto  kdyby  měl  někdo  nějaké  kvalitní  video  neodporující  naší

legislativě a mohl ho poskytnout, byli bychom jenom rádi. Díky všem a příště třeba na jiné

akci.

Josef Leopold
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Akce KCHSPP

     Opět jsme neodolali pozvání od sousedů ze Slovenska a jeli se podívat na dvě jejich

klubové akce. Tou první byla dne 30. 6. 2018 zkouška ostrosti na divočáka. Přezkoušení se

konalo v obci Drietoma, dle mého soudu, ve velmi kvalitní obůrce, a přihlášeno bylo 16 psů

a fen. Z tohoto počtu uspěli tak, aby mohla být tato zkouška uznána do chovu, čtyři jedinci.

Možná  se  to  zdá,  že  rozhodčí  Ing.  Palo  Černák  byl  velmi  tvrdý,  ale  to  je  jen  zdání,

posuzoval tak, jak měl a to, že tolik psů neuspělo byla spíše věci přípravy než rozhodčího.

Z tohoto místa jsme se přesunuli na lovecký zámeček Antostál, kde jsme přespali a kde se

konala druhý den bonitace.  Na bonitaci bylo přihlášeno 19 psů a fen, konkrétně 3xNLP,

1xKMP a 15xZSL. Z tohoto počtu do chovu nepustila Lenka Frnčová dvě feny ZSL. Pokud

můžu hodnotit kvalitu zejména ZSL, tak výrazný rozdíl mezi našimi jedinci a předvedenými

jedinci na této bonitaci je především ve velikosti a s tím spojené váze. Slovenský chov je

hodně  ovlivněn  importovanými  jedinci  z Ukrajiny  a  náš  chov  je  hodně  ovlivněn

importovaným psem Kubarem.  Na závěr,  díky  za  pozvání  manželům Füleovcům a oba

očekáváme na naší KV a bonitaci v Kostelních Střimelicích.

 Josef Leopold
       

                                                   Bonitace KCHSPP
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Několik informací z dění v klubu

Určitě  si  někteří  z  vás  všimli,  že  nemáme  v  plánu  při  bonitaci  v  Kostelních

Střimelicích členskou schůzi. Toto je záměrně ze dvou důvodů, jednak proto, že letos již

jedna členská schůze proběhla a dále z časových důvodů, protože v době plánování není

znám počet psů přihlášených na klubovou výstavu ani na bonitaci ani jaké bude počasí.

Pokud se najde skulina není problém si sednout a „informativní schůzku o dění v klubu“ pro

přítomné udělat. 

       Dále pár informací o dění v klubu. 17.5.2018 bylo vedení klubu požádáno p. Grulíkem,

zástupcem majitelů jakutských lajek, o uvolnění  plemene Jakutská lajka z našeho klubu k

přestupu  do  Klubu  málopočetných  plemen.  Vzledem k  tomu,  že  se  dění  kolem tohoto

plemene nevyvíjelo dle  našich představ,  jsme souhlas  s  uvolněním dali.   Bohužel  tento

transfér neposvětilo P ČMKU a jakutské lajky zůtávají pod našim klubem. 

S dalším přechodem P ČMKU souhlasilo,  a to je  přechod plemene Finský špic z

Klubu  chovatelů  špiců  pod  náš  klub.  V tomto  případě  žádné  očekávání  nemám,  ale  v

minulosti jsem po tomto plemeni pokukoval, snad to dopadne lépe a toto plemeno dostane

šanci hlavně v našich honitbách díky výborným vlohám,  pracovitosti  a  velikosti,  kdy v

tomto  případě  není  potřeba  řešit  nějakou  kohoutkovou  výšku.   Díky  výše  popsanému

uděláme následně drobné korektury mezi poradci chovu. 

Josef Leopold
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Klubová výstava Náměšť na Hané

Dne 16. 6. 2018 se konala na zámku v Náměšti na Hané Klubová výstava Klubu karelských

medvědích psů a lajek, z.s. 

Přihlášeno bylo celkem 24 psů v zastoupení: 1 jakutská lajka, 11 karelských medvědích psů,

2 ruskoevropské lajky a 10 západosibiřských lajek.

Posuzování se ujal pan Leoš Jančík.

Titul vítěz klubové výstavy (BIS) získala  Alta Kamiro Valachia (ZSL) – majitel  Petr

Culek.

Alta Kamiro Valachia (majitel Petr Culek) a rozhodčí Ing. Leoš Jančík
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Vítězové plemen (BOB)

Karelský medvědí pes – Angee Marlajan

Západosibiřská lajka – Alta Kamiro Valachia (Petr Culek)

Celkové výsledky klubové výstavy najdete na stránkách klubu

http://www.karelajky.eu/akce/2018_kvnamest.pdf

Letos poprvé se klubová výstava konala v krásném prostředí zámku v Náměšti na Hané.

Naše plemena byla zařazena hned na začátek výstavy, za což jsme organizátorům velmi

vděční. V tomto teplém období to pro naše seveřany není jednoduché. Známe to z mnoha

jiných výstav. 

Posuzování  odsýpalo  a  nebyly  žádné  zdlouhavé  prodlevy,  za  což  samozřejmě  vděčíme

rozhodčímu panu Jančíkovi. 

Letos byl na klubové výstavě nejvíce zastoupen Karelský medvědí pes. Jsme rádi, že se toto

plemeno  dostává  do  povědomí  a  ať  už  noví  nebo  dlouholetí  majitelé  KMP se  nebojí

ukazovat své miláčky.

Bc. Petra Mikulicová (poradkyně chovu pro KMP)

Karelští medvědí psi a jejich majitelé v Náměšti na Hané
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Výsledky výstav

Mezinárodní výstava psů České Budějovice 21.4. - 22.4.2018

rozhodčí Šimon Oliver

Eiko Czech Anela (KMP, třída mezitřída) – majitel J. Kašpárek – V1, CAC, CACIB, BOS

Dino Czech Anela (KMP, třída otevřená) – majitel J. Weis – Výborný 1, CAC, RCACIB

Ruskolita Tieran (KMP, třída otevřená) – majitel P. Čižinský – Výborný2, RCAC

Elie Czech Anela (KMP, třída mezitřída) – majitel A. Kučerová – Výborný1, CAC, CACIB, BOB

Bella z Krkavčího hnízda (REL, třída pracovní) – majitel E. Mišovič – V1, CAC, CACIB, BOB

rozhodčí Šimek František MVDr.

Argo z Malinového keře (ZSL, třída mezitřída) – majitel A. Gajarská – V1, CAC, CACIB, BOS

Aika Sibirska hviezda (ZSL, třída otevřená) – majitel P. Činátl – absence

Arnica z Malinového keře (ZSL, třída otevřená) – majitel I. Erbáková – V1, CAC, CACIB, BOB

CACIB Prague Expo Dog 5. - 6.5.2018

rozhodčí Polgar Andraš

Eiko Czech Anela (KMP, třída mezitřída) – majitel J. Kašpárek - Výborný1, CAC

Ruskoilta Tieran (KMP, třída otevřená) – majitel P. Čižinský – V1, CAC, RCACIB

Karhu Thorvalta (KMP, třída šampionu) – majitel B. Grosek - V1, CAC, CACIB, BOS

Elie Czech Anela (KMP, třída otevřená) – majitel A. Kučerová - Výborný1, CAC, CACIB, BOB

Argo z Bělidel  (ZSL, třída otevřená) – majitel M. Levínský -  VD2

Bolt Samvara Origin (ZSL, třída otevřená) – majitel M. Hošek - VD1

Intercanis Brno 24.6. - 25.6.2018

rozhodčí Kuriata – Okarmus Monika

Lucky Pikimusta (KMP, třída šampionů) – majitel J. Dopitová – V1, CAC, CACIB, BOB

Niro z  Doliny Srodkowej Odry (KMP, třída veteránů) – majitel D. Strýčková – absence
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Unique Prinessew Dell´Amoretto (KMP, třída mezitřída) – majitel P. Mikulicová – V1, CAC

Lumihiutale Vihteljärven Vikkelä (KMP, třída otevřená) – majitel J. Dopitová – absence

Diviačiar  Shaman  Zabelinskiy  (REL,  třída  šampionů)  –  majitel  V.  Leopoldová  –  V1,  CAC,
CACIB, BOB

Avar Kamiro Valachia  (ZSL, třída otevřená) – majitel J. Kyncl – V1, CAC, CACIB, BOS

Argo z Bělidel  (ZSL, třída čestná) – majitel M. Levinský – absence

Ajša z Pusté Polomi  (ZSL, třída pracovní) – majitel J. Kyncl – V1, CAC, RCACIB

Diviačar Begila Samvara Origin   (ZSL, třída šampionů) – majitel V. Leopoldová – V1, CAC,
CACIB, BOB

rozhodčí Řehánek Petr

Ajhal Snezhnyi Angel  (JL, třída mezitřída) – majitel R. Grulíková – absence

Národní výstava psů Ostrava 7.4. - 8.4. 2018
Ora Pikimusta (KMP) – majitel R. Przybylová – V1, CAJC, BOJ

Unique Prinessew Dell´Amoretto (KMP) – majitel P. Mikulicová – V1, CAC, NV, BOB

Shaman Zabelinskiy (REL) – majitel V. Leopoldová – V1, CAC, NV, BOB

Ajhal Snezhnyi Angel  (JL) – majitel R. Grulíková – V1, CAC, BOJ, BOS

Bise Bona Diament Jakucji  (JL) – majitel A. Sztuba – V1, CAC, NV, BOB

Begila Samvara Origin  (ZSL) – majitel V. Leopoldová – V1, CAC, NV, BOB

Národní výstava psů Klatovy 30.6. - 1.7.2018

rozhodčí Jančík Leoš, Ing.

Jemchuzhina Chernogo Morya Almazy Anabara (JL, třída štěňat) – majitel V. Suchá – VN1

rozhodčí Václavík Miroslav

Eiko Czech Anela  (KMP, třída otevřená) – majitel J. Kašpárek – V1, CAC, NV, BOS

Ruskoilta Tieran (KMP, třída otevřená) – majitel P. Čižinský – absence

Elie Czech Anela (KMP, třída vítězů) – majitel A. Kučerová – V1, CAC, NV, BOB

Amur Sotis (ZSL, třída mladých) – majitel S. Váňa – V1, CAJC, BOJ

Alvin z Pusté Polomi  (ZSL, třída otevřená) – majitel K. Mařík– V1, CAC, NV, BOB
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Národní výstava psů v Mladé Boleslavi 14.7. - 15.7.2018

rozhodčí Frnčová Lenka

Karhu Thorvalta (KMP, třída vítězů) – majitel B. Grosek – V1, CAC, NV, BOB

rozhodčí Janda Jiří

Faten  (JL, třída mladých) – majitel L. Noveská – V1, CAJC, BOJ

Disa Majestic Queen Rundogs (JL, třída mezitřída) – majitel V. Sammerová – V1, CAC, NV, BOB

rozhodčí Dolejší Olga

Endy Heřmánková stráň (ZSL, třída dorostu) – majitel M. Šantroch – VN1

14 http://karelajky.eu

http://karelajky.eu/


Číslo 81 srpen 2018

Noví šampioni
6.5.2018 byl udělen feně KMP  Elie Czech Anela (majitelka p. Kučerová)

titul Šampion ČMKU

9.5.2018 byl udělen feně KMP  Elie Czech Anela (majitelka p. Kučerová))

titul Český šampion

9.5.2018 byl udělen feně KMP  Fatima Moravský Medvídek (majitelka p.Mikulicová)

titul Český šampion práce (lovecký výkon)

11.6.2018 byl udělen psu KMP  Eiko Czech Anela (majitel p. Kašpárek)

titul Český šampion

18.4.2018 byl udělen psu REL Shaman Zabelinskiy (majitelé Leopoldovi)

titul Český šampion práce (lovecký výkon)

22.4.2018 byl udělen feně REL  Bella z Krkavčího hnízda (majitel p. Mišovič)

titul Český šampion

24.6.2018 byl udělen psu REL Shaman Zabelinskiy (majitelé Leopoldovi)

titul Šampion ČMKU

24.6.2018 byl udělen feně REL  Bella z Krkavčího hnízda (majitel p. Mišovič)

titul Šampion ČMKU

18.4.2018 byl udělen feně ZSL  Begila Samvara Origin (majitelka p. Leopoldová)

titul Český šampion

18.4.2018 byl udělen feně ZSL  Begila Samvara Origin (majitelka p. Leopoldová)

titul Český šampion práce (lovecký výkon)

24.6.2018 byl udělen feně ZSL  Ajša z Pusté Polomi (majitelka p. Mičulková)

titul Český šampion 

1.8.2018 byl udělen psu ZSL  Avar Kamiro Valachia (majitel p. Kyncl)

titul Český šampion 

7.8.2018 byl udělen psu ZSL  Aris z Pusté Polomi (majitelka p. Gavorníková)

titul Český šampion 

Gratulujeme!
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