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Setkání   PLUMLOV 
Datum setkání je pro letošek stanoven na dny 16.-17.září. 

v autokempu Žralok na Plumlově.  
Plumlov je malé město, ležící od Prostějova směrem na Boskovice. 

Projedete vesnicí Mostkovice a pak serpentinami do Plumlova. Asi v půli města, 
na malém náměstíčku, je příkrá odbočka vpravo do kempu Žralok. Kemp leží u 
rybníka, nad kterým se tyčí krásná dominanta zámku. Úžasný pohled!!!Ceny 
ubytování jsou uvedeny ve zpravodaji č.45, který jste dostali v březnu 2006.  

(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.). Pro zajištění ubytování volejte nebo meilujte pí Dopitové 
– v kempu je blokace, míst je dost. Nemusíte si tedy ubytování zajišťovat 
sami. 

Stravování zajištěno není. Můžete si sami vařit ve velmi dobře 
vybavené kuchyňce, popř. využít místní restaurací. 

Program:  
So 16.9.2006 do 12hod. se ubytujete a seznámíte s nejbližším okolím. 
                                        Do 14hod. budete mít čas na oběd. 
                                        14-15hod. ukázka, jak připravit psa na výstavu a co 

všechno musí umět a nechat si líbit. 
                                        15-16.30hod. ukázka agility, kde si to můžete 

vyzkoušet i vy. 
                                        17-?  Společná nebo soukromá vycházka do krásného 

okolí. 
                                        Večer se domluvíme dle aktuální situace. 
Ne 17.9.2006  09-10hod. ukázka stopování 
                                         10-11hod. ukázka obrany s figurantem – v případě jeho 

volného času. 
                                          Do 12hod. vyklizení chatek a čas na volnou debatu. Po 

té odjezd. 
 
Samozřejmě může být program upraven dle vašich připomínek a požadavků. 

Těšíme se na vaši brzkou kladnou odpověď. A věřte, uděláme vše, aby se vám 
setkání líbilo!! 

 
Svoje ANO dejte IHNED na vědomí: Jitka Dopitová, tel.602127104,   

jitka_dopitova@volny.cz 
Mgr.Milada Dostálová, tel.602478384,  dostalova.milada@quick.cz 

Žralok 
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Č. zařízení: 4264 

adresa: Rudé armády 302, Plumlov, 798 03 
 

Typ ubytování: Autocamp 

Rekreační oblasti v okolí: Střední Morava, Haná, Moravský kras a okolí 

Vodní plochy v okolí: Plumlovská přehrada 

telefon: 582393209 

mobil: 606922838 

e-mail: atczralok@seznam.cz 

Webové stránky: www.volny.cz/atc-zralok/ 
 

ATC Žralok Plumlov, s.r.o.  

Autokemp pod Plumlovským zámkem. Koupání u autokempu v Podhradském 
rybníku. Ubytování je zajištěno ve dvou až osmi lůžkových chatách. Kuchyňka, 
sprchy, WC jsou společné. 

 

 
Otevírací hodiny: 
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 Pondělí nonstop 
Úterý nonstop 
Středa nonstop 
Čtvrtek nonstop 
Pátek nonstop 
Sobota nonstop 
Neděle nonstop 
 
Kontaktní osoby: 

Karel Doležal (objednávky pobytů), Telefon: +420 606 922 838,E-mail: 
atczralok@seznam.cz 
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 Klubová výstava Vojanovy sady 6.5.2006 
„Povýstavní“ katalog 
 

Karelský medvědí pes 
Třída mladých – psi 
V1, CAJC Aran pod Troskami 
   o: Brojnehusets Lucky  m: Deina Pikimusta 
   ch: Petr Procházka   m: Petr Procházka 
 
 
Třída otevřená – psi 
V1, CAC, 
Kl. víť., BOB Amír od Starých dubů 
     o: Argon Arfus   m: Lappion Kiva 
   ch: Lenka Krejcarová  m: Milan Kučera 
 
V2   Ari od Starých dubů 
   o: Argon Arfus   m: Lappion Kiva 
   ch: Lenka Krejcarová  m: Miroslav Balcar 
 
 
Třída vítězů – psi 
V1, CAC  Juffy Nalle Bohemia 
   o: Bon Moravský medvídek m: ICH.Flora Nalle 
   ch: Ing.Petr Homolka  m: Josef Valta 
 
V2, res. CAC Ick Nalle Bohemia 
   o: Outamaan Pami   m: ICH.Flora Nalle 
   ch: Ing.Petr Homolka  m: Ing.Mirosl. Menglerová 
 
nedostavil se Ikar Nalle Bohemia 
   o: Outamaan Pami   m: ICH.Flora Nalle 
   ch: Ing.Petr Homolka  m: Ing.Magda Michálková 
 
 
Třída mladých – feny 
V1, CAJC, 
Klub, víť. Anabela pod Troskami 
   o: Brojnehusets Lucky  m: m: Deina Pikimusta 
   ch: Petr Procházka   m: Petr Procházka 
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 V2   Ambra pod Troskami 
   o: Brojnehusets Lucky  m: m: Deina Pikimusta 
   ch: Petr Procházka   m: Jiří Lička 
 
 
Třída otevřená – feny 
V1, CAC  Jola Nalle Bohemia 
   o: Bon Moravský medvídek m: ICH.Flora Nalle 
   ch: Ing.Petr Homolka  m: Alena Popelková 
 
V2, res. CAC Assi od Starých dubů 
   o: Argon Arfus   m: Lappion Kiva 
   ch: Lenka Krejcarová  m: František Novák 
 
VD 3  Bessy Ostravická niva 
   o: Erauspojan Piku  m: Deina Pikimusta 
   ch: Filip Kublín   m: František Rambousek 
 
nedostavil se Enja Pikimusta 
   o: Bon Moravský medvídek m: ICH.Caroline Pikimusta 
   ch: Jitka Dopitová   m: Bedřich Čížek 
 
nedostavil se Esmeralda Pikimusta 
   o: Bon Moravský medvídek m: ICH.Caroline Pikimusta 
   ch: Jitka Dopitová   m: Petra Olfancová 
 
 
Třída vítězů – feny 
V1, CAC  Iris Nalle Bohemia 
   o: Outamaan Pami   m: ICH.Flora Nalle 
   ch: Ing.Petr Homolka  m: Zlata Homolková 
 
 
 

Rusko–evropská lajka 
 
Třída otevřená – psi 
V1, CAC 
Klub. Víť. Car Bohemia Delikan 
   o: Razbolnik Alex   m: Akita Bohemia Delikan 
   ch: Vladimír Patočka  m: Vladimír Hokr 
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 Třída otevřená – feny 
V1, CAC, 
Kl. Víť., BOB Cita Bohemia Delikan 
   o: Razbolnik Alex   m: Akita Bohemia Delikan 
   ch: Vladimír Patočka  m: Pavel Vebr 
 
 

Západosibiřská lajka 
 
Třída mladých – psi 
V1, CAJC Car Heřmánková stráň 
   o: Asyr z Leknínové slati  m: Fatima Rejčkovské lesy 
   ch: Pavel Škarda   m: Jaroslav Horák 
 
V2   Cid Heřmánková stráň 
   o: Asyr z Leknínové slati  m: Fatima Rejčkovské lesy 
   ch: Pavel Škarda     m: Pavel Škarda 
 
 
Třída otevřená – psi  
vyloučen pro agresivitu Argo z Vlčího doupěte 
   o: CH.Dyr z Rapotínských skal  m: Rexa z Lipové stráně 
   ch: Jiří Kaška    m: Jiří Kaška 
 
 
Třída vítězů – psi 
V1, CAC, 
Kl. víť. BOB Bim Mutara 
   o: Asyr z Leknínéové slati  m: Abia Mutara 
   ch: Ing.Naděžda Šebková  m: Štefan Kesely 
 
 
Třída mladých – feny 
V1, CAJC, 
Klub. víť., Ambra od Mravenečníka 
   o: Athos od Horusic. rybníka m: Bessy od Horus. rybníka 
   ch: Jaroslav Luks    m: Pavel Vokoun 
 
V2   Face od Horusického rybníka 
   o: Cvik z Kokše   m: Ajka od Hamersk. potoka 
   ch: Pavel Činátl   m: Pavel Činátl 
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 VD3  Alissa Osičina 
   o: Asyr z Leknínové slati  m: Abia Mutara 
   ch: Jiří Pužman   m: Ing.Jarolav Pettík 
 
 
Třída otevřená – feny 
V1, CAC  Aranka z Akátové Čermy 
   o: Asyr z Leknínové slati  m: Aika z Malinového údolí 
   ch: Luboš Rajzl   m: Lubomír Šenk 
 
V2, res. CAC Antika od Katova můstku 
   o: Hasan z Lipové stráně  m: Aša z Pouznarovy stráně 
   ch: Ing.Jiří Pohl   m: Luboš Dobiáš 
 
 
Třída pracovní – feny 
V1, CAC  Bora od Horusického rybníka 
   o: CH.Cir z Rapotínských skal m: Kara-Kitáj Czara 
   ch: Pavel Činátl   m: Jitka Maxová 
 
 
Třída veteránů – feny 
V1, Nejlepší 
veterán   Džudy Hvězda Sibiře 
   o: Kučum    m: Lada 
   ch: V. I. Kovikov   m: Helena Žáková 
 
 
 

Klubová výstava Vojanovy sady 6.5.2006 
 
 Už tradičně se výstava konala v překrásném, ba exkluzivním prostředí 

Vojanových sadů. Příroda se snažila v každém směru, počasí bylo překrásné, 
nikoli však nesnesitelně horké, stromy kvetly jako o závod … a tak dále a tak 
dále. 

 Účast nebyla snad nadobyčej hojná, ale rozhodně uspokojivá.  

 Horší už to bylo s připraveností zvířat - a vlastně i majitelů, na výstavu. 
Už jsme se smířili s tím, že až na několik suverénních výstavních matadorů (ale 
že je to podívaná, když se pes umí a chce předvádět!) je „předvedení“ spíše 
v provedení „přivedení“. Budiž – kdyby totiž důvodem bylo pracovní zaměření 
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 zvířat a nechuť majitelů cvičit s nimi, řekněme - takovou šaškárnu. Jenže pes, a 
to bez ohledu na to, jestli je nebo není vystavován, by měl být přinejmenším 
ovladatelný a pokud možno i trochu vychovaný. Bohužel se nám předvedlo 
několik jedinců, u kterých o vychování nemohlo být ani řeči a kteří se dokonce 
klidně obořili nejen na ostatní psy v kruhu, ale i na vlastního majitele! To už je 
ale situace, kterou by nebylo možno ignorovat ani u plemen, od kterých se 
očekává značná ostrost i vůči lidem - nikdy ale ne vůči majiteli! Je opravdu 
alarmující, že došlo dokonce k vyloučení psa z posuzování pro agresivitu. A to 
paní rozhodčí byla poměrně trpělivá, protože zvířat, která se jí u příležitosti 
prohlídky chrupu pokusila kousnout, bylo několik. 

 Rovněž kondice některých jedinců byla přinejmenším diskutabilní. 
Zejména u mladých zvířat by si majitelé měli uvědomit, že překrmováním psovi 
škodí. Přetěžovaná páteř a klouby vyvíjejícího se organismu se psovi dříve či 
později vymstí.Ale i dospělá zvířata by měla být udržována v přiměřené kondici. 
Vždyť se jedná o pracovní plemena. 

 Jestli se mi chce někomu složit poklonu, tak zúčastněné veteránce. 
Samozřejmě, že přes výše uvedené zoufání bylo na výstavě několik zvířat, na 
které bylo v každém směru radost pohledět, ale - když vezmete v úvahu třináct 
let, které má Džudy na hřbetě - jak si dokázala udržet eleganci, to dává nejlepší 
vysvědčení její zdravé podstatě, ale i její majitelce. 

 Takže za rok nashledanou a hodně úspěchů v práci, výstavách i chovu. 

 
 
         Irena Kroupová 
 
 

Hlasy a ohlasy ke Klubové výstavě 
 
Přihláška na výstavu : Každý rok zdůrazňuji, že je nutno přihlásit se 

na výstavu včas. Musím přihlášky zpracovat a odeslat řediteli výstavy, aby je 
mohl v termínu připravit pro katalog. Datum výstavy oznamujeme již v prosinci 
předchozího roku, takže je možnost si rozmyslet účast. Zasíláním dodatečné 
přihlášky přímo na ředitele výstavy připravujete klub o peníze, protože část 
výstavního poplatku, která nám přináleží podle úmluvy s pořadatelem výstavy, 
nám pak není předávána. Uvědomte si, že ceny pro klubovou výstavu platí plně 
klub, ne pořadatel výstavy. Jsme rádi, že můžeme mít výstavu pod PON klubem, 
neboť nám toleruje, že pro náš celkem malý počet psů rezervuje posuzovatele 
jenom pro nás.  
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 Vyplnění přihlášky : Do rubriky „získané tituly národní a 
mezinárodní“ se neuvádí CAC, CACIB, BOB. To je výstavní ocenění, tedy 
hodnocení na výstavě, ale ne titul. Sem  patří Šampion, Interšampion, národní 
vítěz, oblastní vítěz, středoevropský vítěz atd. – no zkrátka skutečně udělený 
titul vítěze dané výstavy, ne plemene. Titul musí být doložen kopií udělení 
titulu. k přihlášce vždy, na všech výstavách, se přikládá kopie rodokmenu. 
Takže si nechte okopírovat rodokmen  v dostatečném počtu a časovém předstihu 
a pak jen sáhnete do šuplíku a s každou přihláškou na výstavu odešlete. Posílá se 
jen rodokmen (kopie), ne posuzovací list. Prohlédněte si, zda máte rodokmen 
podepsaný chovatelem  a majitelem psa. Bez těchto podpisů je rodokmen 
neplatný. 

Měření psa na výstavě : Byly námitky, že pes se tímto úkonem 
znejistí a že by se měl provádět až po posouzení. Musíte si uvědomit, že klubová 
výstava nám nahrazuje veškerá hodnocení psa. Nemáme ani svody, ani bonitace. 
V době, kdy se zakládal klub, jsme si nemohli dovolit výdaje, spojené s dalším 
placením posuzovatelů a zatím je patrno, že důkladné posouzení na klubovce je 
dostačující. Kdyby se pes měřil až po posouzení exteriéru – no umíte si 
představit posudek? Výška, délka psa, to je třeba k posouzení psa a ne dodatečně 
doplňovat : „fena je krásná, ale nízká“. Pro příště by bylo možné, vzhledem 
k tomu, že daný jedinec nepřenáší nějakou vadu a chovnost je doživotní, označit 
na přihlášce na klubovku, že pes/fena je chovný. Pak by nebylo nutno tyto psy 
opakovaně měřit. 

Fotografování : To je takový problém. Letos jsme museli podle katalogu 
odškrtávat, kdo byl fotografován a kdo ještě ne. Poradce chovu si fotkou 
doplňuje záznamy o psech, což je zvláště u lajek důležité, co se týče barvy. Ale i 
kareláků – příliš černý se raději nekryje s příliš černou fenou. I když složení 
barev není důležité, tmavý kareláků nebývá tak líbivý, jako s vhodnou 
kombinací s bílou a naopak, příliš bílé není žádoucí. Focení platí klub. Tak proč 
to nucení vystavovatelů, shánění a vyvolávání. Každý rok zdůrazňujeme, že 
majitel focení neplatí (jen pokud by si chtěl fotky objednat i pro sebe, zaplatí ty 
své). Letos to byl obzvlášť problém, takže ani nezbyl čas na projednání 
klubových věcí před posuzováním.  

Posuzování : Letos bylo narušeno nevhodnou poznámkou zapisovatelky 
I.Kroupové. Je pracovitá, rychlá a stálým kontaktem se psy zkušená pejskařka. 
Navíc je třeba, aby funkci zapisovatelky zastával někdo, kdo má nejen znalosti, 
ale nevystavuje, aby nebyla obava, že ovlivní posuzování. Veterinární ordinací, 
kde paní Kroupová pracuje, projde řádka psů a obezita je jedním z problémů, 
s kterými je nutné bojovat. To potřebuje trpělivost, pevnou vůli a trápení psa, 
protože ho musíme omezovat v množství a složení potravy. Mladý pes musí být 
dobře živený. Ale najít hranici mezi dobrou, hodnotnou výživou a 
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 překrmováním, je někdy umění. Zvykne-li si pes na velké dávky krmení, těžko 
ho převádíte na dávky menší. Vím, každý pes je jiný a zkušenosti majitelů jsou 
rozdílné. Majitel psa správně považuje ten svůj způsob vedení psa za nejlepší a 
svého psa za nejkrásnějšího. Je to správné, tak to má být. Proto kritika paní 
Kroupové lajky paní Pettíkové byla nevhodná a rozhořčení chovatelky chápu. 

Klub se tímto paní Pettíkové za výrok zapisovatelky omlouvá. 

 

         Zlata Homolková 
         jednatelka klubu 

 
 

KE   KLUBOVÉ   VÝSTAVĚ 
 
Zúčastnila jsem se klubové výstavy dne 6.května ve Vojanových sadech. 

Kouzelné prostředí zahrady, načasování na dobu rozkvetlých stromů, slunečný 
den a pro chovatele lajek i relativně hojná účast a počet lajek, téměř idyla. 
Zkušená rozhodčí pani Libuše Ubrová se svým přístupem a profesionalitou, 
obětavá a pozorná její asistentka paní Dr. Ing. Naděžda Šebková, co více si přát. 

V žádném případě to nemůže být ani rozdílnost v ocenění pejsků, vždyť 
všichni víme, že ocenění předností udělá každému chovateli radost a stejně tak 
nějaké ty chybičky našich miláčků nic nezmění na našem přesvědčení, že ten náš 
je stejně ten nejlepší. To je to kouzlo výstav, kouzlo vztahu člověka a pejska. 

A přesto jsem odešla z výstavy rozladěná. Způsobilo to nevhodné 
počínání zapisovatelky paní Kroupové.  

Chovám lajky 25 roků, měla jsem před současným štěnětem dvě chovné 
feny, obě s barvářskými zkouškami v I.ceně, šampiónky. Mám chovnou stanici 
UMKA CS, celkem 3 vrhy, řada štěňat později s nejvyššími oceněními. Obě 
moje feny se dožily 16 let a veterinu znaly jen z důvodů očkování. 

Důležitost výživy psa, zejména do roku věku ověřená na uvedených 
pejscích spolu s láskou k pejskovi projevující se i tím mu dopřát má tak blízko 
k tomu, aby se dostal na štír s váhou. Takže sama vím, že moje fenka /ještě 
štěně/ má větší váhu, /ale současně má díky stravě perfektně vyvinutý chrup, 
kvalitní srst a pevnou kostru/a nemám tudíž problém názor na v současné době 
větší váhu slyšet i od druhých. 

Co však nejsem připravena ani ochotna akceptovat jsou naprosto 
nevhodné komentáře hraničící s urážkou. 

Výrok paní Kroupové, že moje fenka je v JATEČNÍ KONDICI 
pokládám za projev nezdvořilosti, drzosti, projev neznalosti významu běžných 
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 slov /pro paní Kroupovou: jateční kondice je pojem vztahující se 
k hospodářským zvířatům a jejich porážce na jatkách, do této kategorie psi 
nepatří a výstava je zcela jiné prostředí než jatka/. 

Doporučuji proto pro další výstavu buď poučit paní Kroupovou, že není 
úkolem zapisovatelky urážet chovatele a není-li v jejich silách zdržet se od 
projevů nemístné familiárnosti projevenou i k dalším chovatelům, poohlédnout 
se po jiné zapisovatelce. 

 
Pettíková Marie, Praha 5, Mutěnická 1748, 

16.5.2006 
 
Dle zaslaného příspěvku doslova přepsala : 
Šafránková, 1.8.2006 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVÁ  PUBLIKACE  O  KMP  A  LAJKÁCH 
Sdělujeme tímto členům, že byla vydána nová brožura o karelácích a 

lajkách. 
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 Brožura kromě historie chovu těchto plemen u nás obsahuje články o 
chovu, zdravém vývoji, březosti fen a krmení štěňat, o výchově, výcviku a 
upotřebitelnosti plemen, standardy, a pod. 

 
Náklad byl poměrně malý, takže tisk byl drahý, tím je bohužel i 

značně vysoká cena – 150,- Kč. 
 
Kdo má zájem o zaslání – napište nebo zavolejte. Platba je složenkou, 

nejlépe předem, poštovné neúčtujeme. 
 
Upozorňujeme, že každé štěně, předávané novému majiteli, by mělo 

být touto brožurou vybaveno již od chovatele. 
 
      pište na adresu : Zdenka Šafránková 
         Přívory 129 
         277 16 Všetaty 

 

ZÁKLADNÍ  DOKUMETY  KLUBU  NOVĚ 
 

Jak jsme již chovatele informovali, ČMKÚ přijala nové dokumenty. 
 
Platnost stávajících klubových chovatelských řádů skončila k 01. 03. 

2006 /podle platné legislativy ČR/. K tomuto datu končí i platnost 
Chovatelského řádu ČMKU. 

 
Od 01. 03. 2006 je i pro náš klub platný Řád na ochranu zvířat při chovu 
ČMKU. Tento řád podléhá schválení ÚKOZ (Ústřední komise ochrany zvířat) a 
je platný pro všechny členské subjekty ČMKU.  

Kluby si mohly následně zpracovat své vlastní řády, které by opět 
podléhali schválení ÚKOZ. Náš klub se rozhodl vlastní Řád na ochranu zvířat 
při chovu nezpracovávat a nadále pro klub používat Řád na ochranu zvířat při 
chovu ČMKU. 

 
Náš dosud používaný Chovatelský a zápisní řád se dočasně 

přejmenovává na „Zápisní řád Klub KMP a lajek“. V průběhu letošního 
roku bude upraven tak, aby odpovídal novému Zápisnímu řádu unie a 
zbytečně neobsahoval části upravené Řádem na ochranu zvířat při chovu 
ČMKU. 
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 Řád na ochranu zvířat při chovu ČMKÚ je přílohou tohoto vydání 
IZ.  

 
Upravená Zápisní řád klubu KMP a lajek dostanete nejpozději 

v březnu 2007 – opět v IZ. 
 
V IZ postupně uveřejníme i směrnice ČMKU – je jich mnoho. Kdo 

nechce čekat, ať hledá na internetu : www. cmku.cz. nebo se mi ozve. 
 
Stanovy Klubu zůstávají v platnosti beze změn. 
 

 
        Zdenka Šafránková 
        (kontakty viz jiné články) 
 
 

KLUBOVÁ  VÝSTAVA  JIŽ  V  LEDNU  2007 
Klubovou výstavu jsme měli opět, jako již několik let předtím, 

zamluvenou u PON klubu na 5.5.2007. Bohužel, až 31.6. se pan Marek 
dozvěděl, že výstava není povolena. Protože musíme každoročně vždy do 15. 
srpna nahlásit termín klubové výstavy a rozhodčího na ní, byl to pěkný fofr 
sehnat dalšího pořadatele, který by nám umožnil klubovku. Protože již několik 
let byla klubovka v Praze, domluvili jsme se s pořadatelem Národní výstavy psů 
v Olomouci, že můžeme klubovku pořádat zde. Výstava se tedy koná v neděli 
– 14. ledna 2007. Celá klubovka je v režii klubu. Zaplatíme nájem za kruh 
výstavnímu výboru NVP. V kruhu, kde se budou v rámci NVP posuzovat 
kareláci a lajky, se po skončení posuzování bude posuzovat klubovka. Bude 
zvlášť rozhodčí pro posuzování, delegovaný pro NVP. Klubovku bude 
posuzovat pan Karel Hořák. Bude zajímavé, zda a jak se budou posudky u 
jednotlivých psů shodovat – pokud bude někdo vystavovat na obou výstavách. 

Každý účastník výstavy může, ale nemusí, vystavovat ráno na NVP. Po 
skončení posuzování – předpokládá se cca v 11,00 hod. – začne klubová 
výstava. Budeme mít svůj vlastní katalog, své diplomy, i své ceny. Zkrátka – 
výstava na výstavě.  

Přihlášky na klubovku každému na požádání zašlu (propozice jsou 
součástí IZ). Výstavní poplatky budete posílat na adresu : Zlata Homolková, 
Na Požáru 80, 251 66 Senohraby, tel. 323 655 532. Upozorňujeme, že nebude 
možné na klubovku se přihlašovat dodatečně – tj. po daném termínu. 
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 Kdo bude chtít vystavovat i v rámci Národní výstavy psů, zašlu mu na 
požádání propozice i přihlášku. Ovšem přihlášku i platbu bude posílat na 
výstavní výbor NVP Olomouc. Kdo bude vystavovat na obou výstavách bude 
tedy posílat každou platbu jinam a každou přihlášku též jinam a POZOR – 
nejspíše i v jiném termínu pro uzávěrku. 

Vystavovat na obou výstavách bude mít své výhody, ale i nevýhody, 
jako vše. Výhodou pro vystavovatele bude, že v jednom dni absolvují dvě 
výstavy, obě se zadáváním titulu CAC. Nevýhodou, že budete muset velmi 
pečlivě hlídat, kam kterou přihlášku a platbu posíláte. 

Jakoukoli nejasnost ohledně výstavy vysvětlím na telef. čísle 
323 655 532. 

POZOR: Je velmi pravděpodobné, že pořadatel NVP Olomouc 
přesune třídu V. – tedy i naši klubovku - JIŽ NA PÁTEK 12.1.2007 !!! 

        Zlata Homolková 
 
 
 

ČLENSKÉ  PŘÍSPĚVKY  ZA  ROK  2006 
 
K datu 1.5.2006 neměli členské příspěvky za rok 2006 uhrazeni 

tito členové : 
 
Aleš Zdeněk 
Balcar Miroslav 
Blažková Eva 
Dobiáš Luboš 
Grecová Jarmila 
Horálková Anna 
Hošek Vladimír 

ing. Hrubý Zdeněk 
Janíková Daniela 
Kadlec Jiří 
Kňourek Miloš 
Kopic Lubomír 
Králiková Marie 
Kratochvíl Václav 

Musil Radek 
Nováček David 
Petrů Jakub 
Toulcová Milada 
Veselý Václav 
Vojtko Viktor 
Zapletalová Sim. 

 
Členské příspěvky činí 250,- Kč na kalendářní rok a měly by být 

zaplaceny vždy do 31.3. daného roku. 
 
Vzhledem k tomu, že zapomnětlivců přibývá, bude se věcí zabývat výbor 

klubu a to nejpozději na začátku roku 2007. Nechá se očekávat usnesení výboru, 
že kdo nezaplatí do 31.3. bude muset znovu uhradit i zápisné (jako by se znovu 
přihlašoval). 
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 Pan Horák Jaroslav nemá zaplaceno ani zápisné – tj. 100,- + 250,- 
členské na rok 2006. 

 
Pokud někdo z uveřejněných členů mezi datem, ke kterému je statistika 

zpracována, a vydáním IZ členské příspěvky uhradil, prosím upozorněte mě, 
např. telefonicky nebo e-mailem. 

 
        Zdenka Šafránková 
        hospodářka klubu 
     tel: 315 696 721 (domů), 315 650 338 (práce) 
     e.mail: zdenka.safrankova@neratovice.cz 
        zdenkasafrankova@seznam.cz 
 
 

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY PSŮ V ČR 2007
INTERNATIONAL DOGS SHOWS 2007 

INTERNATIONALE HUNDEAUSSTELLUNGEN 2007 
 

10. 02.-11.02. 2007 Brno KJ ČR 
L. Ubrová 548522129 

21. 04.-22.04. 2007 České Budějovice ČMKJ 
D. Poláková 224949511 

28. 04.-29.04. 2007 Praha ČKS 
J. Šiška 266722235 

19. 05.-20.05. 2007 Litoměřice KJ ČR 
L. Ubrová 548522129 

23. 06.-24.06. 2007 Brno ČMKJ 
D. Poláková 224949511 

01. 09.-02.09. 2007 Mladá Boleslav KJ ČR 
L. Ubrová 548522129 

06. 10.-07.10. 2007 České Budějovice ČMKJ 
D. Poláková 224949511 

17. 11.-18.11. 2007 Praha ČKS 
J. Šiška 266722235 

 

 

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY PSŮ V ČR 2006
INTERNATIONAL DOGS SHOWS 2006 
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INTERNATIONALE HUNDEAUSSTELLUNGEN 2006 

02. - 03.09. Mladá Boleslav 

Interdog Bohemia 
MVP - Sekretariát 
Luční 286 
293 01 Mladá Boleslav 
tel.: 326 327 220 
www.interdogbohemia.com 
e-mail: interdogbohemia@seznam.cz 

07. - 08.10. České Budějovice  

MVP 
Českobudějovický kynol. klub 
p.o.box 238 
Klostermannova 7 
370 21 České Budějovice 
tel.+fax: 387 330 454 
tel.: 387 203 926 
e-mail: vystava.psu-cb@seznam.cz 

18. - 
19.11. 

 
Praha 

ČKS - Sekretariát výstavy 
U Pergamenky 3 
170 00 Praha 7 
tel.+fax: 266 722 235 
http://www.kynologie.cz  
e-mail: vystava@kynologie.cz 

 

NÁRODNÍ VÝSTAVY PSŮ V ČR 2006 
NATIONAL DOGS SHOWS 2006 

NATIONALE HUNDEAUSSTELLUNGEN 2006

23. - 24.09. Brno 

NVP 
Všetičkova 5 
602 00 Brno 
www.intercanis.cz 
e-mail: info@intercanis.cz 

 



Informace 46 Srpen 2006 
 

- 19 - 

 

ČESKOMORAVSK
Á KYNOLOGICKÁ 
UNIE  
Jankovcova 53 
CZ-170 00 PRAHA 7 

návštěvní 
hodiny :  

Út 9:00 - 12:00 
hod  

   12:30 - 17:00 
hod  

 

St 7:30 - 12:00 
hod 

   12:30 - 15:00 
hod 

 

 

 Sekretariát 
fax : 234 602 278 

Ing. A. Košťálová 
vedoucí sekretariátu 

email : cmku@cmku.cz 
tel : 234 602 275 

T. Opatrná 
chov. stanice, exportní PP 
email: opatrna@cmku.cz 

tel. 234 602 276 

Bc. L. Hromádko 
Plemenná kniha  

email: hromadko@cmku.cz 
tel. 234 602 273,  

602 216 874 
I. Jarošová 

agenda rozhodčích, chov. 
kluby 

email : jarosova@cmku.cz 
tel :234 602 274

L. Drábová 
Plemenná kniha  

email : drabova@cmku.cz  
tel :234 602 277 

L. Pečená 
Plemenná kniha  

email : pecena@cmku.cz  
tel :234 602 273,  

602 216 874  

Iveta Leová 
šampionáty ČR, 
interšampionáty 

email : leova@cmku.cz  
tel. 234 602 277 

 

 

Nové sídlo ČMKU je v obchodním a kancelářském areálu 
naproti dosavadní adresy, mezi ulicí Jankovcovou a U 

Pergamenky. 
 

Budova C je žlutooranžové barvy, přístup z ulice Jankovcovy  
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i z ulice U Pergamenky. 


