
ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE  
Klubu KMP a lajek, která se konala dne 19.2.2005 od 11,00 hodin 

v restauraci Z Kamene 

Přítomni : Hanáček, Homolková, Kroupová, Patočka, Šafránková, Šebková, Škarda, Válek 

Omluveni : Dopisová 

Program :  

1. Klubová výstava – způsob posuzování, ceny, posuzovatel pro r. 2006 
2. Zkoušky – kdy, kde 
3. chudozubost 
4. Čipování, tetování 
5. Žádost o zrušení zkoušek na titul šampiona u lajek 
6. Zprávy u Unie 
7. Reakce na článek p. Kašky 
8. Pokladní zpráva 
9. Čekatelé na posuzovatele 
10. Různé 

Klubová výstava v květnu ve Vojanových sadech. Koupit poháry na Klubový vítěz a BOB. 
Protože klub neorganizuje svody a bonitace, žádáme vždy posuzovatele klubové výstavy, aby 
posoudil podrobněji a důkladněji předvedené jedince na výstavě. Ne vždy vyhoví naší žádosti. 
Ing. Šebková navrhla tiskopis, který doporučuje, co je u každého psa třeba posoudit. 
Posuzovací list byl výborem připomínkován a předán k množení. S obsahem seznámí 
Homolková posuzovatele p. Němce.  

V r. 2006 požádáme o posouzení pí Ubrovou /zařídí Homolková/. 

Kdo má zájem, má možnost se zúčastnit /jak již v minulosti to někteří členové úspěšně 
učinili/, zkoušek BH. Zprostředkuje p. Škarda, telefon 721 319 771, adresa : Pavel Škarda, 
Kostelní Střímelice 75, Kostelec nad Černými Lesy, PSČ 281 63. 

Dne 29.5.2005 pořádá Klub honičů Klubovou výstavu v Praze – Kunraticích. Přihlášky a 
informace u p. Vinklárka, telefon 323 640 976. Ovšem – na této výstavě pro členové našeho 
klubu nelze získat titul Klubový vítěz a nepočítá se do podmínek chovnosti. 

Jistě je členům známo, že je možné štěňata nejen tetovat, ale i čipovat. Zatím záleží na 
chovateli, pro co se rozhodne. Musí ale být celý vrh buď tetován nebo čipován, nebo štěně 
tetované může být ještě načipováno /nutné obzvláště u štěňat, která se vyvážejí do ciziny/. 

Byla projednána otázka chudozubosti. Vzhledem k tomu, že ani u lajek, ani u kareláků není 
ve standardu uvedeno, že musí být jedinec plnochrupý, povoluje se a z chovu nevylučuje 
jedinec, který nemá plný chrup. Tato skutečnost musí však být uvedena v krycím listě, tj. že 
jedinec je chudozubý a na tuto skutečnost majitel chovného jedince bude upozorněn a to 
poradcem chovu (hlavně u psů). Při krytí je tuto skutečnost povinen sdělit majiteli chovného 
psa i majitel feny /pokud je tato chudozubá/. Upozorňujeme, že majitel chovného psa má 
právo – vždy a i bez udání důvodu – odmítnout fenu nakrýt. 



Poradce chovu bude dbát na to, aby vždy alespoň jeden z chovného páru byl plnochrupý. 
Plnochrupost se vždy upřednostňuje. 

Ing. Šebková se pokusí při plenárce ČMKU osobním kontaktem získat možnost, aby lajky 
měly výjimku a bylo jim umožněno odpuštěním loveckých zkoušek získat titul šampiona a 
nepůjde-li to jinak, alespoň šampiona ČR. 

Byl projednán článek pana Kašky z prosincového IZ. Náš chovatelský a zápisní řád 
neupřednostňuje jedince s loveckými zkouškami, ale naopak – přihlíží se k tomu, že řada 
majitelů chová obě plemena i pro jiné účely, nejen pro lov a využívá tak všestrannosti obou 
plemen i jejich učenlivosti a povahových schopností /karelsky chovám od r. 1969, kdy byli 
zařazeni mezi špice – chovnosti bez zkoušek. Aby pro toto plemeno projevili zájem lidi, Dr. 
Urban podmínil chovnosti loveckými zkouškami a byli zařazeni mezi honiče a to v Klubu 
ďuričů. Od r. 1990 jsme založili samostatný klub pro obě plemena, s podmínkou uznání 
chovnosti s klubovou výstavou i možností zkoušek. Není to dost tolerantní pro obě skupiny – 
lovců i přátel těchto plemen?/. 

Knihu o karelácích a lajkách plánujeme, totiž ne knihu, ale stručnou brožuru, protože 
z finančních důvodů si klub knihu nemůže dovolit. 

Byla projednána pokladní zpráva za rok 2004 – viz dále v tomto IZ. 

Stále usilujeme o to, aby naši členové mohli pracovat jako posuzovatelé. Dosud nebyly 
ČMKU zpracovány stanovy pro posuzovatele. Z vlastní iniciativy se připravuje paní Dopitová 
pro karelsky. Pro lajky byl klubem doporučen pan Činátl, z časových důvodů se zatím 
nepřipravuje. 

Ze zápisů schůzí výboru ČMKU byly předneseny jen důležité body.  

Od 1.3.2004 se ruší samostatný referát chovatelských stanic a slučuje se agendou pro vnější 
vztahy. 

Chovatel nemusí být členem klubu a naopak, může být členem více klubů pro dané plemeno. 
Chovat ale smí (tj. zapisovat vrhy) jen v jednou klubu. Krycí list je vydán klubem, kde je 
chov realizován. 

Byli zvoleni členové revizní komise : Kroupová, Patočka, Škarda. 

Schůze byla ukončena ve 14,30 hodin. 

Zapsala : Homolková 

 


