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ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE
Klubu KMP a lajek, která se konala dne
21.1.2006 od 11,30 hodin v restauraci Pravěk
Přítomni : Dopitová, Hanáček, Homolková, Kroupová, Patočka, Šafránková,
Šebková, Škarda, Válek
Omluveni : Kroupová
Program :
- dohodnutí psí brožury, vzít veškeré články, vezměte k posouzení vhodné,
dobré fotky
- posoudit upravený tiskopis na posudky
- p. Hanáček – seznam chovných psů a fen
- dohodnout klubovou výstavu – ceny, členská schůze
- pokladní zpráva
- oznamovat každý rok výstavní výsledky a lov. zkoušky (výsledky)
- oznámit, které zkoušky pro naše plemena se počítají do pracovní třídy
- pejskaření – kdy, kde
- rozhodčí na příští klubovku dohodnutí psí brožury, vzít veškeré články,
vezměte k posouzení vhodné, dobré fotky
- různé
Seznam chovných psů byl předán pí Šafránkové pro otištění v IZ.
V IZ bude uvedeno, kdo má zájem, aby poslal ke konci roku kopii
rodokmenu – výstavní posudky, aby v IZ mohly být uveřejněny výstavní
výsledky a výsledky loveckých zkoušek. Podmětem k tomu byl dopis pana
Keselyho, že nebyly uveřejněny výstavní úspěchy, kterých dosáhl a tak získává
i popularitu ZSL.
Upravený tiskopis na výstav.posudky byl schválen, vzor předán pí Šebkové,
natiskne ho na samopropisovací listy a přinese na klubovku.
Bude požádána I.Kroupová, zda by na klubové výstavě dělala se svou
sestrou vedoucí kruhu a zapisovatelku (zařídí Homolková).
Na klubovou výstavu máme ještě dostatek cen, musíme šetřit, dokoupit je
třeba jen poháry na BOB, případně Klubového vítěze – dokoupí se podle
přihlášených psů (Homolková).
Bude opět objednán fotograf pan Novotný, aby fotil psy (zařídí Homolková).
Byla přednesena pokladní zpráva pí. Šafránkovou (podrobnosti dále v IZ).
Pan Škarda oznámí v IZ, které zkoušky pro naše plemena opravňují zařazení
do třídy pracovní na výstavách.
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Pejskaření – bude v září na Moravě, připraví ho pí Dopitová s pí Dostálovou.
Nebylo dohodnuto, kdo by měl posuzovat na klubové výstavě v roce 2007.
Brožura : máme celkem dostatek článků, ale chybí nám pojednání o lajkách
– stručná historie a seznámení s plemenem. Kroupová nám ještě napíše článek
o očkování a odčervování – termíny, atd.
P. Válek se pokusí napsat o lajkách, bohužel, nemáme dostatek podkladů.
Homolková se pokusí setkat s paní Urbanovou a doplnit počátky KMP u nás.
V debatě s pí Šebkovou jsme prosadili, aby byly do brožury dány stanovy
klubu a chovatelský a zápisní řád. Zatím nebylo pevně stanoveno zařazení
jednotlivých článků – připraví z dosavadních podkladů Dopitová a pak se
znovu
Sejdeme a posoudíme vhodnost úpravy.
Tisk byl zatím dohodnut v tiskárně JAKOPA v Kobylisích. Předběžná cena
byly dohodnuta při 70ti stranách a 15 fotografiích (na stránku), v měkkých
deskách, lepený hřbet – za 97,-Kč. Předpokládáme asi 250 výtisků. To vše ještě
není konečné a podle materiálu, který bude shromážděn a podle finančních
možností klubu bude dohodnuto.
Dokončení brožury bude vyžadovat ještě několik setkání, patrně nebude
nutno, aby se sešel celý výbor. Další postup bude dohodnut od rozsahu práce,
která bude nutná k dokončení.
Schůze byla skončena v 15,00 hod.
Zapsala : Homolková

MALÉ UPOZORNĚNÍ PRO ČLENY
KLUBU
Výstavní ocenění pro chovnost se započítává až pro psy a feny starší 12
měsíců.
Krytí jedinců je možné (ale nedoporučuje se) až po 18. měsíci věku.
Do pracovní třídy na výstavách je možné zařadit psy a feny s úspěšným
složením loveckých zkoušek BH nebo BZH v I. nebo II. ceně. Jiné zkoušky
pro naše plemena neopravňují do této třídy zařadit (viz náš chovatelský a
zápisní řád).
Zlata Homolková
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HODNOCENÍ ROZPOČTU KLUBU KMP
A LAJEK ZA ROK 2 0 0 5
Rozpočet
PŘÍJMY : - členské příspěvky
25 000,- zápisné
1 000,- příjmy z vystavených rodokmenů 2 000,- z klubové výstavy
10 000,- ostatní příjmy
2 000,celkem
40 000,-

Skutečnost
31 250,1 400,3 310.13 450,107,93
49 517,93

VÝDAJE :
- poštovné
7 500,- tisk, kopírování
6 000,- členské známky
1 000,- kancelářské potřeby
2 000,- odvody ČMKÚ
1 500,- ceny na KV + výdaje s KV 2 000,- vedení BÚ
500,- cestovné
1 500,- telefonní poplatky
3 500,- kalendáře
2 500,- start. na klubovou výstavu
8 500,- za založení www stránek
0,- ostatní (fotopráce)
1 000,celkem
39 500,-

7 656,7 626,50
720,919,1 500,2 270,590,1 257,6 000,3 520,9 050,2 000,980,44 088,50

Výsledek hospodaření za rok 2005:
příjmy…………………49 517,93
výdaje…………………44 088,50
Výsledek…
5 429,43
Zůstatek z r. 2004…………………..25 779,05

Finanční prostředky Klubu KMP a lajek k 1.1. 2006
celkem

31 208,48

Sestavila : Šafránková
V Přívorech 10.1.2006

-5-

Informace 45

Březen 2006

ROZPOČET KLUBU KMP A LAJEK
NA ROK 2 0 0 6
♣ PŘÍJMY :

- členské příspěvky
- zápisné
- příjmy z vystavených rodokmenů
- z klubové výstavy
- ostatní příjmy
celkem
zůstatek z r. 2005

PŘÍJMY CELKEM
♣ VÝDAJE :

25 000,1 000,3 000,10 000,1 000,40 000,31 208,48
71 208,48 Kč

- poštovné
- tisk, kopírování
- členské známky
- kancelářské potřeby
- odvody ČMKÚ
- ceny na KV
- vedení BÚ
- cestovné
- telefonní poplatky
- kalendáře 2005
- klubová výstava – poplatky
- fotopráce
- ostatní
celkem
tisk brožury

VÝDAJE CELKEM
Plánovaný zůstatek k 31.12.2006

7 500,7 000,1 000,1 500,1 500,1 000,500,1 500,4 200,3 500,8 500.1 000,1 000,39 700,25 000,64 700,- Kč
6 508,48 Kč

Sestavila : Šafránková
V Přívorech 10.1.2006
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SVĚTOVÁ VÝSTAVA V POZNANI.
Lajky a kareláky posuzují v Polsku hned první den – ve čtvrtek
9. listopadu. Lajky posuzuje Wara Hübenthal (N) a kareláky Kenneth Edh (S).
První termín platby výstavních poplatků je do 20.8.2006 a to první
pes 60 EUR.
Pokud by se přihlásilo dostatek zájemců, a to nejen z řad našeho klubu, ale
i majitelů psů, kteří vystavují též 9.11.(jsou to psi skupiny 1, 4 5), objednali
bychom na přepravu majitelů a psů autobus. A to pro zájemce z oblasti Prahy a
okolí Prahy (nebo-li z Čech), malý autobus pro 19 osob (kdyby byl velký
zájem, může být objednán i větší). Malý autobus je sice pro 19 osob, ovšem
předpokládáme tak 10 osob a ostatní místa pro psy, aby bylo dost pohodlí.
Vyjížděli bychom ve středu 8.11. odpoledne z Prahy , přespání
v Polsku, ve čtvrtek výstava a po výstavě na noc cesta domů. Myslím, že by to
tak bylo méně únavné pro lidi i pro psy, než jet na noc tam, vystavovat a zase
jet na noc zpět. Sice to ušetří, ale jsem zásady „když praskne zahrádka, ať
praskne i plot“ a nebyli bychom na výstavě jako zmoklé slepice. Z Čech by
byla trasa : Praha, Hradec Králové, Lešno atd.
Druhý autobus – a to dle zájemců malý nebo velký – by vyjížděl
z Prostějova a byl by pro lid moravský (event. slezský). Podmínky tytéž,
odjezd odpoledne ve středu, přespání v Polsku, odjezd z výstavy ve čtvrtek
v nočních hodinách.
Tato varianta u obou autobusů by vyšla v cenové relaci asi 2.700,-.
K tomu nutno připočítat nocleh, kde zatím cenu nevíme.
Nebo další možnost – jet z Prostějova do Prahy, posbírat lidi po cestě a
pak teprve jet do Poznaně. Autobus buď velký nebo malý – podle počtu
zájemců. Ovšem – jízdné by bylo vyšší.
Všechny tyto možnosti by bylo možné udělat také nonstop, to je bez
přespání v Polsku, a jet na noc na výstavu a po výstavě na noc zpět.
Upozorňuji, že sice ušetříte, ale na výstavě byste pak dali království za postel,
nehledě na to, že i psi toho mají plné zuby (a podle toho vypadají nebo se
chovají). Vím co mluvím, jednak jsem takto jela na výstavu již mnohokrát,
jednak jsem více než 30 let sloužila noční. Nic z výstavy nemáte, jste unavení,
sice ušetříte, ale veškerá radost je pryč.
Prosím, každý si vyberte to, co Vám vyhovuje. Podle počtu zájemců
upřesníme další. Nocleh v Polsku se pokusí zajistit paní Dopitová a to
v přijatelné ceně. Rozhodujte se s rozmyslem a hlavně závazně.
Do naší Klubové výstavy mi, prosím, oznamte, který způsob dopravy
jste si zvolili.
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Do 31. července t.r. (to již budu vědět, která varianta cesty a kolik lidí
převažuje, což každému oznámím) každý účastník zájezdu pošle na adresu
Zlata Homolková, Na požáru 80, 251 66 Senohraby poukázkou „C“ zálohu
1.000,- Kč.
Tato záloha bude odečitatelná od ceny zájezdu, ale je nevratná.
Proto se přihlašujte s rozmyslem. Jedině, kdyby bylo tak málo zájemců, že
bychom autobusy neobjednávali (nebo by se z nějakých skutečně závažných
důvodů zájezd nekonal), peníze Vám vrátíme.
To vše ale nejpozději do 15.8.2006. Pozdější přihlášky nebudou
zohledněny.
Samozřejmě, že nedělíme zájemce na Čechy a Moravany, ale podle toho,
kdo má na který autobus blíže nebo výhodnější spojení.
Zlata Homolková

Zájezd na Světovou výstavu Poznaň 2006.
Jak jistě všichni víte, na podzim se koná v Poznani světová výstava.
Zjišťovali jsme možnosti společné dopravy. Jedna z možností, která se naskytla
je trasa : Prostějov-Praha-Náchod-Poznaň. Autobus by samozřejmě mohl
zastavovat i po cestě, takže by bylo možné přistupovat na nějakých vhodných
místech tak, aby se autobus nemusel odchýlit z trasy. Cena za celý autobus s 42
místy je 35 000,- Kč. Pokud bychom počítali jedna dvojsedačka – jeden pes,
vychází to zhruba na 1500-1700 Kč za psa a majitele, pokud pojede jeden pes +
jeden majitel. Pokud by se nám podařilo zaplnit všechny dvojsedačky a pokud
by na jednoho psa jelo více lidí, byla by cena ještě nižší. Proto prosím, dejte
v brzké době vědět kdo by měl zájem, řekněte i svým známým, kdo by měl
zájem jet i s jiným plemenem. Naše skupina V je ve čtvrtek 9. 11. společně
s plemeny 1. a 4. skupiny.
Dále ještě zvažte, zda by jste chtěli jet na výstavu obratem – vyjelo by
se na noc ze středy na čtvrtek tak, abychom ráno byli v Poznani a zpátky by se
jelo po posouzení všech psů – čeká se na posledního. A nebo zda by jste chtěli
vyjet ve středu ráno, do Poznaně dorazit navečer, přespat a na výstavu jet ráno
z místa přespání. Po výstavě by se také již jelo rovnou domů jako u první
varianty. Ubytování by bylo možné v campu Strzesynek, cena za dvojlůžkový
pokoj je 99 Pln, se snídaní 125. Čtyřlůžkový pokoj je 175 Pln, 225 se snídaní.
Příplatek za psa je 20 Pln. Samozřejmě bychom všichni dohromady museli
zaplatit ubytování řidiče. Pokud bychom se rozhodli pro variantu
s ubytováním, bylo by asi nejlepší pokoje rezervovat co nejdříve, sjedou se
vystavovatelé z celého světa. Proto dejte mi, prosím, co nejdříve vědět,
nelépe do konce června. Od zájemců budeme vybírat zálohu 1000Kč, bude to
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pro nás ujištění, že svůj zájem myslíte vážně. Takže pište, volejte, mailujte a
přiveďte i zájemce s jinými plemeny.
Jitka Dopitová
Šeříková 16
79801 PROSTĚJOV 9
tel: 582364266, 602127104
e-mail: jitka_dopitova@volny,cz

SEZNAM CHOVNÝCH PSŮ KMP
Výpis z plemenné knihy ČMKU :
AX Arfus
Otec
Matka
Majitel

nar. 5.6.2000
: BRET z Lowiska Wasosz
: FUDŽI Nalle CS
: Baarová, Prostějov

ARGON Arfus nar. 5.6.2000
Otec
: BRET z Lowiska Wasosz
Matka
: FUDŽI Nalle CS
Majitel
: Vařečková, Horní Cerkev

pes ČMKU/KMP/425/00/04

pes ČMKU/KMP/423/03

BPN Moravský medvídek nar. 19.9.1998 pes ČMKU/KMP/408/98
Otec
: BRET z Lowiska Wasosz
Matka
: AMANDA od Vápnika
Majitel
: Hloušek, Březko
BJORNEHUSETS Lucky nar. 23.8.2003 pes ČMKU/KMP/507/03
Otec
: BJORNEHUSETS Kitto
Matka
: BJORNEHUSETS Micha
Majitel
: Dopitová, Prostějov

COUDY Pikimusta nar. 16.10.1998
Otec
: BRET z Lowiska Wasosz
Matka
: CYNTHIA Nalle CS

-9-
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: Schulz, Machov

HART Nalle CS nar. 2.4.1998
pes ČMKU/KMP/398/98/02
Otec
: SUOPELLON Musti II
Matka
: CORINA Nalle CS
Majitel
: Filipová, Řevnice (zemřela – nový majitel neznámý)

SEZNAM CHOVNÝCH FEN KMP
AGIMA od Starých dubů nar. 25.2.2004
Otec
: ARGON Arfus
Matka
: LAPPION Kiva
Majitel
: Praštil, Kdyně

fena ČMKU/KMP/512/04

AISY Arfus
nar. 5.6.2000
Otec
: BRET z Lowiska Wasosz
Matka
: FUDŽI Nalle CS
Majitel
: Strýčková, Domažlice

fena ČMKU/KMP/426/00/02

BESSY Ostravická Niva nar. 6.9.2003
Otec
: ERAUSPOJAN Piku
Matka
: ERAUSPOJAN Taru
Majitel
: Rambousek, Horušice

fena ČMKU/KMP/497/03

DAYSY Pikimusta
nar. 19.4.2002
Otec
: PAX zo Soroša
Matka
: CAROLINE Pikimusta
Majitel
: Przybylová, Orlová

fena ČMKU/KMP/469/02

CAROLINE Pikimusta nar. 16.10.1998
Otec
: BRET z Lowiska Wasosz
Matka
: CYNTHIA Nalle CS
Majitel
: Dopisová, Prostějov

fena ČMKU/KMP/418/98

DEINA Pikimusta
nar. 19.4.2002
Otec
: PAX zo Soroša

fena ČMKU/KMP/470/02/04
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: CAROLINE Pikimusta
: Procházka, Radvance

IRIS Nalle Bohemia nar. 6.10.2002
Otec
: OUTAMAAN Pani
Matka
: FLORA Nalle CS
Majitel
: Homolková, Senohraby

fena ČMKU/KMP/478/02/05

HERA Nalle CS nar. 2.4.1998
Otec
: SUOPELLON Musti II
Matka
: CORINA Nalle CS
Majitel
: Hucula, Pavlíkov

fena ČMKU/KMP/403/98

LAPPION Kiva
nar. 17.6.1999 fena ČMKU/KMP/481/03/99/03
Otec
: KAARONNEVAN Rekku
Matka
: NAAKIMAN Natti
Majitel
: Krejcarová, Otovice
Pokud jste našli nějaké chyby, klub se omlouvá, ale není to jeho vina. Jde o
výpis zaslaný Plemennou knihou. Chyby jsou tudíž nejspíš tam a měli byste se
pokusit domluvit se na opravách.
Pokud jste svého psa nebo fenu v seznamu nenašli a máte dojem, že vaše
zvíře je chovné, nejspíše jste zapomněli dát psa nebo fenu přeregistrovat – viz
chovatelský a zápisní řád. Ihned se obraťte na poradce chovu nebo se přímo
domluvte s plemennou knihou.
Podle podkladů plemenné knihy zpracoval :
Ladislav Hanáček,
hlavní poradce chovu a poradce chovu KMP

NOVÝ ZÁPISNÍ ŘÁD ČMKÚ
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Žádost o chovatelskou stanici se podává na předepsaném formuláři.
Žádá se na rejstříku chovatelských stanic na ČMKÚ. Chovateli může být
registrován pouze jeden název chovatelské stanice. Schválený název není
možné měnit. Název chovatelské stanice se vždy uvádí za jménem psa.
Prokazatelné změny jména nebo stálého bydliště majitele stanice musí být
majitelem chovatelské stanice oznámeny do jednoho měsíce po změně rejstříku
chovatelských stanic ČMKÚ.
Zrušením – písemným – chovatelské stanice, zaniká majiteli již nárok na
jakékoli další chránění chovatelské stanice.
Štěňata v klubu musí být značena tetováním. Chovatel může navíc ještě
štěňata očipovat. Tetuje se nejdříve ve stáří 6 týdnů, a to celý vrh najednou.
Tetovací čísla přiděluje plemenná kniha na
a/ Formulář žádanka o tetovací čísla
b/ Přihláška k zápisu štěňat
Čísla může žádat přímo chovatel, nebo prostřednictvím klubu – přes poradce
chovu. Žádanka o přihlášku vrhu má obsahovat údaj o příslušnosti chovatele ke
klubu /razítko klubu/, podpis poradce chovu.
Žádost o čísla musí být doručena plemenné knize nejpozději mezi 3 – 4
týdnem věku štěňat. Vrhům starším 6 týdnů lze čísla vydat je výjimečně a
to pouze ze závažných doložených důvodů. PP přidělí čísla do 10 dnů po
doručení žádosti o jejich vydání.
Nová příloha průkazu původu /PP/ se vydává pouze majiteli psa. Majitel
doloží PP s vyplněnou rubrikou „majitel“. PP příloha musí obsahovat záznam o
majiteli.
Uhynutí chovného jedince má být do 15ti dnů oznámeno písemně vedení
chovatelského klubu a plemenné knize.
Změna držení chovného jedince musí být u psa oznámena neprodleně, u
feny lze se zápisem vrhu, a to chovatelskému klubu a plemenné knize.
V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize
souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitelů, podepsaný
všemi ostatními spolumajiteli nebo spoludržiteli.
V případě, že majitel feny nevlastní chráněný název chovatelské stanice,
může jednou fenu zapůjčit do jiné chovatelské stanice (pouze jedenkrát).
Zapůjčení musí být doloženo písemnou smlouvou.

KLUBOVÉ SETKÁNÍ
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Tak jako každý rok, i letos chystáme společné klubové setkání. Opět se
sejdeme na podzim, datum setkání je stanoven na 16 - 17. září 2006.
Setkání se tentokrát uskuteční na Moravě v autocampu Žralok
Plumlov – cca 10 km od Prostějova. V tomto kempu již setkání jednou bylo a
spokojeni snad byli všichni.
Tentokrát se zaměříme na jiné možnosti uplatnění našich kareláků a
lajek než jen lovecké. Takže se můžete těšit na praktickou ukázku a společné
cvičení agility, poslušnosti, socializace, stopování osob atd. Předvedeme Vám,
co vše musíte, a při troše snahy budete umět pro zvládnutí základních zkoušek
jako ZOP, ZZO. Pokud vše vyjde, přišel by i policejní psovod a figurant.
Podrobnější program uvedeme v pozdějším zpravodaji.
Cena za ubytování v kempu je 260 Kč za dvojlůžkovou chatu, 520 za
čtyřlůžkovou. Dospělý platí navíc 25 Kč/noc, dítě 6-15let 10Kč/noc,
automobil 35 Kč, pes 20Kč.
Takže si 16-17.září zaškrtněte v kalendáři, už se na Vás těšíme :
Jitka Dopitová a Mgr.Milada Dostálová
a karelák Lucky a lajka Sára

X. MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA PSU - PRAHA
1.5.2005
Karelský medvědí pes
posuzovatel: Olga Dolejšová
Psi - mezitřída
V1, CAC, CACIB,
BOB

Bjornehusets Lucky

Psi - tř. otevřená
V1, CAC,
r.CACIB

Ick Nalle Bohemia

Feny - mezitřída
VD1
Feny - tř. otevřená

Bjornehusets Kitto x Bjornehusets Micha
ch.: Larsen H + G
m.: Jitka Dopitová

Outamaan Pami x Flora Nalle
ch.: Homolka P., ing
m.: Zlata Homolková
Bessy Ostravická niva
Erauspojan Piku x Erauspojan Taru
ch.: Kublín F.
m.: Jaroslav Rambousek
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Iris Nalle Bohemia
Outamaan Pami x Flora Nalle
ch.: Homolka P., ing
m.: Zlata Homolková

Západosibiřská lajka
posuzovatel: Olga Dolejšová
Psi - tř. otevřená
V1, CAC, CACIB
BOB
Psi - tř. pracovní
V1, CAC,
r.CACIB

Bim Mutara
Asyr z Leknínové slati x Anna Hvězda Sibiře
ch.: Šebková N., ing
m.: Štefan Keselý
Alan Heřmánková stráň
Asyr z Leknínové slati x Fatima Rejčkovské lesy
ch. + m.: Škarda Pavel

AKCE KCHH NA ROK 2006
Klub chovatelů honičů zve naše členy na tyto akce v r. 2006 :
Klubová výstava se zadáváním titulů Klubová vítěz a CAC
Brno 3.6.2006, rozhodčí Miroslav Cvek
Klubová výstava se zadáváním titulu CAC
Praha 10.9.2006
Mezinárodní BZH se zadáváním titulů CACIT, res.CACIT, CACT a
res.CACT
Ondřejov, 14.10.2006, OMS Praha východ
Memoriál Dr. Urbana se zadáváním titulů CACT a res.CACT
OMS Klatovy, 21.10.2006
Mezinárodní holičské zkoušky se zadáváním titulů CACIT, res.CACIT,
CACT a res.CACT
Kostelní Střímelice, 11. – 12.11.2006, OMS Kolín
Přihlášky a podrobnější informace:
Miloš Vinklárek, předseda KCHH, Pod Budíkovem 684, 251 64 Mnichovice
Klub chovatelů honičů, Jungmanova 25, 110 00 Praha 1

UPŘESNĚNÍ VÝSTAVNÍCH OCENĚNÍ
BIM MUTARA
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V klubovém zpravodaji v prosinci 2005 byla uvedena tabulka chovných psů
ZSL. Klub KMP a lajek obdržel rozhořčený dopis pana Keselyho s tím, že
výstavní ocenění uvedená u jeho psa BIM MUTARA jsou nepravdivá.
Pro úplnost uvedl výstavní ocenění, která jeho pes BIM MUTARA získal
a která nyní uvádíme :
CAJC ČR
4x
CAJC SR
3x
Národní vítěz ČR 8x
CAC ČR
27x
CAC SR
1x
CAC ESP
1x
CAC A
1x
CACIB ČR
17x
CACIB SR
2x
CACIB ESP
1x
Res.CACIB A
1x
BOB ČR
27x
BOB SR
2x
BOB ESP
1x
Klubový vítěz
2x
Vítěz střední a východní Evropy 2003
Evropský vítěz Barcelona 2004
Ceský Junior-Šampion
BIG 6 x
Šampion šampionů 2004/2005 – 2.místo
Panu Keselymu se omlouváme a ubezpečujeme ho, že k chybě v žádném
případě nedošlo úmyslně, ale pouze nedopatřením.
Výbor Klubu KMP a lajek

V souvislosti s výše uvedeným nedopatřením znovu připomínáme
povinnost členů zasílat poradci chovu kopie všech výstavních ocenění,
nejlépe ihned, jak je pes nebo fena získají – zejména pes. Nejpozději by tak
měl chovatel učinit vždy ke konci každého kalendářního roku.

Příběhy ze života
- 15 -

Informace 45

Březen 2006

Ledový křest majitele
Coby dlouholetí chovatelé rasy „čepora“ (česká pouliční rasa), jsme se
rozhodli pořídit zvíře střední velikosti s PP na ostrahu domku. Zvítězil karelák.
Jelikož jsme již řadu štěňat kříženců odchovali, zjistili jsme, že ideální je
chov a výchova smečková – to je šest měsíců s fenou a psem volně na dvoře.
Pak je štěně v tomto věku již samostatné. Hlídá, je socializované a spoustu věcí
se nemusí učit, neboť ho to již naučila smečka. Proto jsme zajásali, když v té
době byli k mání právě šestiměsíční dorostenci.
Studená lázeň nás však čekala hned doma po přivezení „štěňátka“. Žádná
socializace ani vztah k lidem. Vyvstala otázka „co s tím“. Každá rada drahá.
Buď si koupit prášky na nervy a začít s výchovou, nebo doživotní kotec, stejný
jako ten, z kterého jsme ji dostali. Zvítězila výchova. Zvířátko přece nemůže za
to, že bylo zanedbáno. Prostě začal boj. Naše nervy na jedné straně a na druhé
zvíře svéhlavé, neposlušné, neochotné k pánovi a plaché před lidmi.
Smutné je, že toto všechno se na pejskovi podepíše nadosmrti. Některé
věci se už napravit nedají. Takže se prakticky chovatel pomstí jak majiteli, tak
psovi. Takové případy nakonec kazí dobré dobré jméno plemene a tím i
vzhlídky psů ve společnosti. Přece jen ozdoba kotce za 10 000,- je poněkud
komfort.

Jak naše fenka ke jménu Káča přišla
Po uvítání a seznámení naší fenky s novým domovem začala plánovaná
výchova. První, co jsme zjistili, bylo, že by se plemeno mělo spíše než karelák
jmenovat darebák, neboť vynalézavost feny neznala mezí. Vrchol nastal, když
jsme zjistili, že nám topení hlásí poruchu tepelného čerpadla. Naše šikulka totiž
ukousala řídící čidlo a to pod napětím. Fence nebylo nic, nám v domě zima a
portmonce hic. Holčička si měla s čím hrát – aport za 7 000,-. Přežili jsme.
Kotec nebyl. Další náš pokus bylo přivolání. Těsně před vánocemi byl slušný
mráz a tak jsme fenku pustili na zahradu v domnění, že budeme pilovat
přivolání. Chyba. Na druhém konci zahrady teče potůček a průtok skrz plot
zajišťuje trubka o průměru 40 cm. Fenka neváhala ani vteřinu a vybrodila se
ven. Nepomáhalo volání a nahánění. Jelikož již byl navečert a rychle se
setmělo, poručili jsme fenu osudu, šli domů a nechali otevřeno na zahradu.
Fenka přišla, ba dokonce s velkou radostí a že potěší páníčky i doma. Mezi
dveřmi nás míjela na plný plyn. To nevadilo, neboť bylo asi 10 ºC. Jen nás
zarazil podezřelý zvuk. Domů totiž nevběhlo zvířátko, ale křišťálový lustr.
Rampouchy ozdobená fenka ostrým cvalem zkontrolovala všechny přístupné
místnosti (i ložnici – bohužel) a uvelebila se na gauči v kuchyni. Teplo udělalo
s rampouchy své a tak jsme zjistili, že se naše krasavice vymáchala v močůvce
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a rozsela parfém po celém domě. Při úklidu jsme ještě zjistili, že stačila sežrat i
ozdobu ze stromečku.
Konečné rozhodnutí o jménu „Kača“ nastalo na jaře. Jelikož fena využila
každé naší chyby, stalo se, že v dubnu opět utekla. Zmizela a nám nezbylo zas
nic jiného než čekat. Dočkali jsme se. Navečer přišla manželka místního
nimroda, že ta mrcha je u nich a vyzvednout si ji máme dokud ještě žije.
Bodejť by ne – ráno v potu tváře nasázeli brambory a navečer už byly asi zralé
a pole opět přeorané. Než fenku zahnali do ohrádky, udupali zbytek. Tenkrát jí
zachránil život asi astmatický záchvat nimroda nebo závěr flinty v opravě.
A konečně správně pojmenovaná fenka „Káča“ prodělávala další
výchovu. Na podzim nás napadlo dopilovat výcvik na sportovním
kynologickém cvičišti. V řadě mezi ovčáky jsme opravdu vynikali. Výcvikáři
opravdu žasli, co je to za poleno. Ale píle dělá svoje a z polena bylo
zanedlouho polínko. Tak nás zkušený výcvikář vyzval, abychom provedli
přivolání na volné ploše. Provedli! Káča vzala šmíra a provozovala svoje
zájmy. To je koukání do tašek – bohužel na nedalekém hřbitově, a to rovnou
před dušičkama. Zděšení starších žen bylo dostatečné, ale nikdo si nestěžoval.
Asi měli všichni věnečky a svíčky v pořádku. Závěrem se pozůstalí smáli.
Když viděli, že Káča vždy předpisově zalehne za hrob, aby jí pán neviděl, nebo
vykukuje za náhrobkem a děsně se baví.
Vrtochy vyzbrojené zvíře dorazilo nejzkušenějšího výcvikáře při
revírování na figuranta. Výcvikář, pln nadšení že v Káče se probudil ten
správný duch, málem omdlel. V Káče se totiž vzbudil duch. Ale lovecký. To
jsme zjistili, když ho míjela nukleární rychlostí do houští kde bydlel bažant.
Výcvikář zahodil pomůcky a šel na kávu. Jeho obavy, že nasazené tempo fenky
neustojí, byly zbytečné. S odstupem času mohu tvrdit, že skutečně bylo
zajímavé období a hlavně poučné. Fenka se jeví stále zajímavě – co skutek, to
perla. Nikdy nezklame a stále má čím překvapit.
Jaroslav Rambousek

Pan Vinklárek, předseda Klubu chovatelů honičů požádal o uveřejnění
následujícího příspěvku :

HONIČI A JAK DÁL ?
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Dá se říci, že ještě před desetiletím byli honiči výlučně v rukách
myslivců a lesníků. Po značné oblibě a atraktivnosti některých plemen a změně
vlastnických vztahů obecně, se z nich stávají rodinní psi a miláčci dětí i
dospělých. I když jejich přirozeností byl donedávna volný pohyb a byli plně
zaměstnáni při lovu a ochraně zvěře.
Musíme si přiznat, že je smutnou pravdou a neodvratitelnou
skutečností, že tato doba je dobou minulou a s ní mizí i výlučné postavení
honičů jako pomocníků lovce a myslivce. Toto se odráží i na zájmu o
jednotlivá plemena, na počtech odchovaných štěňat a zužující se chovatelské
základně některých plemen. Velkou roli sehrává i silná antimyslivecká nálada,
která se šíří Evropou a i u nás nachází ohlas a živnou půdu. V budoucnu bude
záležet na naší prozíravosti a jak rychle se s touto, pro nás některé smutnou ,
skutečností dokážeme smířit a vytvořit předpoklady pro další rozvoj plemen,
která budou nadále používána i k lovu, ale také jako výborní rodinná´í psi. A
někteří i jako sportovní psi.
Jak jsem již předeslal, éra výlučného mysliveckého využití pominula.
Toto si určitá číst představitelů naší lovecké kynologie nechce uvědomit a snaží
se vývoj zabrzdit všem,i prostředky.
Měli by si uvědomit, že se otevírá nová cesta i nové pole působnosti a
nové využití – role rodinného a sportovního psa.
Sjednocené chovné podmínky jsou toho odrazem a napomohly tomuto
trendu u některých našich plemen, která se uplatňují jako rodinní psi. Dodnes
to nemohou někteří překousnout.
Myslím si, že kdo má zájem o lovecké využití svého kamaráda, tuto
možnost má.
Kdo chce chovat, může, a není omezován nutným složením zkoušek.
Trh řeší odběr štěňat bez „loveckého původu“. U plemen „zatím využívaných
při lovu“ nás tato situace čeká.
Zkušenosti dokazují, že naše plemena jsou schopna v dané situaci
obstát a dále se rozvíjet.
I přes všechna tato úskalí připravujeme změnu zkušebních řádů a
vytvoření nových zkoušek. Toto je v současnosti v jednání s ostatními kluby,
které řídí chov honičů.
Toto je příspěvek do diskuse , jak dál v chovu, využití jejich schopností
a další činnosti v budoucnu. Záměrně jsem uvedl témata, která se nás tykají.
Miloš Vinklářem, předseda KCHH

DROBNÉ ZPRÁVY A UPOZORNĚNÍ
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1) ZÁJEZD DO HELSINEK NA EVROPSKOU VÝSTAVU klub
organizovat nebude pro malý zájem.
Pokud by někdo jel individuálně, bylo by možné domluvit se nějakým
způsobem a jet ve dvojici nebo spolujízdou. To by však všichni, kdo by o
tomto uvažovali, musel dát vědět klubu – např. pí Homolkové, a ta by mu
řekla, o dalších zájemcích o výstavu a dále ba se již museli domluvit
chovatelé mezi sebou sami.
2) Kdo by jel na Evropskou výstavu nebo jinam do zahraničí na výstavu a měl
by zájem propagovat náš klub i jinak než přímou účastí na výstavě, zbylo
nám několik kalendářů na rok 2006 – je zde kontakt na klub.
3) Za Klub připomínáme prosbu udělat o navštívených výstavách – a to
nejen o Evropské, ale i ostatních, které navštívíte, článek nebo i fotky do
IZ. Bylo by dobré uvést, kteří psi našich plemen se zúčastnili a jak dopadli.
4) Znovu připomínáme povinnost nejpozději k 31.12, každého roku poslat
aktualizaci o dosažených výsledcích na výstavách a zkouškách
(fotokopii oceňovacích protokolů, příloh PP apod.) – a to i tehdy, byl-li na
předmětné výstavě poradce chovu přítomen. Tato povinnost se vztahuje na
všechny dosud chovné jedince, tj. i na ty, kteří nechtějí krýt, a mladé.
5) Znovu upozorňujeme: PP bez jména a adresy majitele je neplatný IHNED SI DOPLŇTE.

UPOZORŇUJEME, ŽE ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2006
(STEJNĚ JAKO VŽDY) MAJÍ
BÝT ZAPLACENY DO 31.3.
DOSUD NEZAPLATILO VÍCE NEŽ 50% ČLENŮ KLUBU.
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