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  Opět něco k JL.....

     Jak je patrno z poradny ČMKU, nastalo určité zděšení mezi majiteli JL.
Toto zděšení patrně vyvolala změna podmínek, které jsou nutné pro zařazení daného jedince
do  chovu.  Změna  spočívá  v  tom,  že  je  nutné  složit  zkoušku  LUP.  Pro  někoho
nepochopitelné, pro mě navazující vyústění k těm změnám, které proběhly v loňském roce.
Někteří asi ty změny nezaznamenali, ale jenom ve zkratce. JL byla zařazena mezi lovecká
plemena se vším, co z toho plyne. Ne mezi tažná či společenská. 
     Pár let zpětně byl KKMPL požádán, zda by nezastřešil nové plemeno v ČR,tedy JL. Ti,
co žádali, byli srozuměni s tím, že klub se orientuje především na lovecké využití psů/fen. V
tu dobu mohli žádat třeba KCHH, ale nestalo se tak. Veškeré kroky KKMPL směřovaly a
směřují  k  tomu,  že  se  snažíme dodržovat  ZŘ ČMKU nejen  co  se  týká  exteriéru,  ale  i
specifických vloh, což je lov. JL má se svém standardu uvedeno, že je to pes saňový a
lovecký se zkouškou z výkonu. Klub zastřešuje jenom lovecká plemena, uvedená v seznamu
loveckých plemen, který vede ČMMJ, ČMKU i ČMKJ a samozřejmě i schvalují všechny
dotčené směrnice. A na základě těchto skutečností jsem žádal výbor klubu a následně členy
klubu o výše popsanou změnu chovných podmínek. Jsem přesvědčen, že JL je využitelná
pro lov a mám ověřeno, že v Jakutsku se s ní aktivně loví. Ten, kdo chce JL využívat ke
sportu, proč ne, RELky i ZSL taky tahají při správném vedení, ale nejsou pro tuto činnost
určeny. JL jsou v tomto univerzálnější, ale ti, co žádali KKMPL o zastřešení, nasměřovali JL
k lovectví, za což jim děkuji. 
       V současné době poradkyně chovu pro JL pomáhá s přípravou JL na zkoušky LUP a
psík vypadá velmi nadějně, neměl by mít problém zkoušku složit a tím pádem být následně
zařazen mezi chovné jedince. 
       Na závěr bych se vrátil k prvnímu řádku tohoto článku, pí. Tichá tuto věc ozřejmila
velmi dobře, chovné podmínky spadají čistě do kompetence klubu,poradkyně chovu pro JL
s danou změnou souhlasila a protože nikdo neargumentoval proti  změně, nebyl problém
změnu, či změny (měnily se chovné podmínky i pro plemeno REL ), schválit. 

   Josef Leopold (předseda klubu)
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Zrušení zkoušek BZH + ZVVZ

Na základě probíhajících opatření jsme nuceni zkoušky BZH + ZVVZ, které se měly

konat 2. a 3. 5. 2020, zrušit. Byla by sice možnost je posunout, ale po dohodě s výcvikářem

klubu jsme rozhodli, jak jsme se rozhodli. Myslivci to pochopí. V roce 2020 máme nahlášen

ještě  další  termín  se  stejnými  zkouškami  a  věřím,  že  tyto  zkoušky  se  konat  budou.  Je

potřeba sledovat klubový web a hlídat si propozice. 

Josef Leopold 

Foto: Zdenda Zvára
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Noví šampioni

1.2.2020 byl udělen psu  ZSL Angir Anika Vevos (majitelka p.Kadlecová)

titul Český šampion

18.3.2020 byl udělen feně REL Aischa Carnivora Boreas (majitel p. Chalupka)

titul Český junior šampion

18.3.2020 byl udělen feně REL Bessy ze Staré Moravy (majitel p. Chalupka)

 titul Český šampion

Gratulujeme!

Foto: Veronika Leopoldová
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Výsledky výstav

Brněnská výstava psů 11.-12.1.2020

rozhodčí Mikolková Zuzana

Vzryvnoj Harater iz Sibirskoy Taygi (JL, třída otevřená) – majitel D. Strýčková - V1

Chiron Diament Jakucji (JL, třída vítězů) – majitel I. Pleyerová – V1, CAC, BOB, NV

Vintage Vespa Sambribet (JL, třída mladých) – majitel K. Bardzka – VD1

Disa Majestic Queen Rundogs (JL, třída vítězů) – majitel K. Kunová –  absence

Buddy ze Spravedlnosti (REL, třída otevřená) – majitel V. Ježek – V1, CAC

Zen (REL, třída pracovní) – majitel D. Pavézka – V1, CAC, BOB, NV

Angir Anika Vevos (ZSL, třída pracovní) – majitel M. Kadlecová – V1, CAC, BOB, NV

rozhodčí Vaníčková Kristina

Darja Kolatselän (KMP, třída mladých) – majitel D. Hybner – V1

Babeth from Bare Moutain (KMP, třída otevřená) – majitel M.Martynková – V1

DUO CACIB Brno 1.2.2020

rozhodčí Ivo Ingraffia

Vzryvnoj Harater iz Sibirskoy Taygi (JL, třída otevřená) – majitel D. Strýčková – V1, CAC

Chiron Diament Jakucji (JL, třída šampionů) – majitel I. Pleyerová – V1, CAC, BOB

Erkki Cień Tajgi (KMP, třída mladých) – majitel A. Prokopec – V1, BOB, BOJ, CAJC

Darja Kolatselän (KMP, třída otevřená) – majitel D. Hybner – V1

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

Gaia ze Staré Moravy  (REL, třída mladých) – majitel Z. Zvára – V1, BOB, CAJC

Angir  Anika  Vevos  (ZSL,  třída  pracovní)  –  majitel  M.  Kadlecová  –  V1,  CAC,  BOS,
CACIB

Aja ze  Sibiřské  tajgy  (ZSL,  třída  šampionů)  –  majitel  M.  Oravec  –  V1,  CAC,  BOB,
CACIB
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DUO CACIB Brno 2.2.2020

rozhodčí Mariano Di Chicco

Chiron Diament Jakucji (JL, třída šampionů) – majitel I. Pleyerová – V1, CAC, BOB

Erkki Cień Tajgi (KMP, třída mladých) – majitel A. Prokopec – V1, BOB, BOJ, CAJC

Babeth from Bare Moutain (KMP, třída mezitřída) – majitel M.Martynková – VD1

Buddy ze Spravedlnosti (REL, třída otevřená) – majitel V. Ježek – V1, CAC

Zen (REL, třída pracovní) – majitel D. Pavézka – V1, CAC, BOB, CACIB

Gaia ze Staré Moravy  (REL, třída mladých) – majitel Z. Zvára – V1, BOJ, CAJC, BOS

Aja ze Sibiřské tajgy (ZSL, třída šampionů) – majitel M. Oravec – absence

Foto: Zdenda Zvára
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