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Zápis z členské schůze Klubu KMP a lajek,
 která se konala dne 12. září 2009 v Kostelních Střímelicích.

Účast : 21 členů (dle prezenční listiny)

Program : 1/ volby výboru Klubu
            2/ projednání bonitace pro KMP a pro lajky

1/ Ti, kteří nevyužili možnost volit do výboru rozeslanými korespondenčními lístky,
volili po zahájení členské schůze. Výsledek voleb bude oznámen kompletně v IZ.

2/ Hlavním pořadem schůze bylo projednání a způsob bonitace našich plemen, tj.
kareláků a lajek. Vzhledem k tomu, že se schůze nezúčastnil poradce chovu pro
REL, byli přítomni seznámeni  podrobně s jednotlivými body bonitace jen pro
KMP a ZSL.

Celkově proti bonitaci nebylo námitek, bylo navrženo jen několik doplňujících změn a
to :
a) Bonitace bude povinná pro všechny psy a feny, kteří se narodili v roce 2008 a

později.
b) Bonitace se mohou zúčastnit i psi a feny starší. Pokud budou mít již

v rodokmenu potvrzenou Chovnost, ta se jim neodebere ani v případě zjištěné
vylučující vady (vady budou uvedeny v bonitačním řádu).

c) Ti, kteří ještě ne,mají chovnost, podléhají plně podmínkám bonitace.
d) Na bonitaci se budou sčítat body – podle tabulek uvedených v bonitační kartě.

Celkový počet bodů se bude zveřejňovat v IZ. Počet bodů se nebude známkovat.
e) Vylučující vada bude znamenat zákaz jedince pro využití k chovu (tj. plodit

potomky), ale nebude zábranou využití jedince pracovně (včetně zkoušek).
f) Bonitace se smí pes nebo fena zúčastnit jen jednou v životě. Pouze v případě,

kdy se jedná sice o vylučující vadu, ale takovou, kterou je možné věkem
odstranit (např. bázlivost, špatné osrstění a pod.) poznamená se do bonitační
karty „OLOŽENÁ BONITACE“. Majitel psa nebo feny se s touto poznámkou
může zúčastnit další bonitace, jejíž výsledek bude již konečný.

g) Podpisem na bonitační kartě majitel psa nebo feny vysloví zároveň svůj souhlas
(nebo nesouhlas) se zveřejněním výsledků na internetu.  

Schůze byla ukončena ve 14,00 hod.
Výborová schůze Klubu (ustavující( se bude konat v Praze 7. 11. 2009.

Zapsala: Homolková

Zápis z výborové schůze Klubu KMP a lajek,
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 která se konala dne 7. listopadu od 11,00 hod. v Praze 1, Jeruzalémské ul.

Přítomni: Kroupová, Patočka, Rambousek, Škarda, Válek, Homolková, 
Omluveni: Dostálová, Hanáček, Kesely, Šafránková

Program : 1/ Výsledky voleb
- volba funkcionářů klubu

2/ Bonitace
3/ Vybavenost na jarní setkávání členů klubu na Moravě
4/ Výročí založení Klubu
5/ Různé

1/ Výsledky voleb : Dostálová       48 hlasů
Hanáček          50 hlasů
Homolková     51 hlasů
Kesely             48 hlasů
Kroupová        48 hlasů
Rambousek     49 hlasů
Patočka            51 hlasů
Šafránková      51 hlasů
Škarda             49 hlasů
Válek               50 hlasů

Paní Dostálová se z rodinných důvodů vzala možnosti pracovat ve výboru.

Volba funkcionářů Klubu :
Předseda : Tomáš Válek
Poradci chovu : Vladimír Patočka pro REL

 Pavel Škarda pro ZSL
 Ladislav Hanáček pro KMP a hlavní poradce Klubu

Hospodářka : Zdenka Šafránková
Jednatelka, kontaktní osoba (matrikářka) a mluvčí: Zlata Homolková
Kontaktní osoba pro internet (shromažďování podkladů pro zveřejnění, styk 

s webmasterem : Irena Kroupová
Shromažďování výstavních výsledků: Štefan Kesely
Dozorčí a revizní komise: I. Kroupová, Š. Kesely a Jaroslav Rambousek

2/ Bonitace byla členy klubu přijata, bude se konat 29.5.2010 po skončení Klubové
výstavy v Lysé n/L.
Bonitace bude zaznamenána do bonitační karty. Originál bude předán majiteli
zvířete, kopie hlavnímu poradci, další kopie poradci pro příslušné plemeno.
Posuzovatel zaznamená do rodokmenu „chovný“, při nezdaru „nechovný“,
případně „odložená bonitace“ a v tomto případě i důvod.
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Před zahájením klubové výstavy bude krátká informativní členská schůze.

3/ Paní Dostálová požádala o zakoupení překážek pro agility (využívají se na jarním
setkání klubu v Radíkově pro cvičení ovladatelnosti). Uskladněny by byla u ní.
Letos po předložení faktury uhradí klub překážku „A“, která je nejnákladnější.
ostatní se budou event. nakupovat postupně, a to po výběru z internetu – možnost
levnějších nákupů.

4/ Dne 15.5.2010bude výročí 20 let od založení Klubu KMP. K výročí bude vydán
slavnostní IZ – historie a vývoj klubu, chovatelské úspěchy. Bude zadáno
zhotovení triček.

5/ Různé:
Z akcí v r. 2010 se bude konat setkání klubu v Radíkově. Po telefonické domluvě je

možnost v Kostelních Střímelicích vyzkoušet stopu, kontakt s divočákem, případně
se i přihlásit k loveckým zkouškám. V září bude v Kostelních Střímelicích setkání
spojené s členskou schůzí.

Na návrh pana Rambouska budou členové výboru při klubových akcích označeni
jmenovkami.  

Schůze byla ukončena ve 14,00 hod. Příští výborová schůze se bude konat v únoru
2010.

Zapsala: Homolková

Práce ve výboru
         Někdy z kraje září mi zavolala p. Homolková. Oslovila mne, abych pracovala

ve výboru KMPL. Moje první kategorické odmítnutí  nechtěla slyšet, že není mnoho
lidí, kteří chtějí pracovat pro druhé bez nároku na cokoliv. Moje následná odpověď
tedy byla, že „možná, někdy, snad jako malinkatý náhradník“. 

     V těchto dnech mi přišla pozvánka na jednu listopadovou sobotu, kdy bude
schůze výboru.. Jelikož jsem s klidnou hlavou zvážila vše pro a proti, tak vám všem
dávám na vědomí moje stanovisko, které jsem napsala i p. Homolkové:

 
Vážená paní Homolková,

     Děkuji za pozvánku na schůzi klubu. S lítostí Vám ale chci oznámit, že ve
výboru KMPL pracovat nebudu. Při našem osobním rozhovoru jsem Vám řekla, že
budu jen malinkatý náhradník, pokud by nikdo jiný nebyl. Ale na kandidátce bylo tolik
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jiných lidí, že není důvod, abych tam byla právě já. Navíc vím, že bylo hodně hlasů
proti mé práci ve výboru a nechci dělat žádné rozbroje.

     Nadále se budu věnovat s výcvikem a výchovou všem, kteří o to budou stát. Ať
už to bude Radíkov nebo kdykoliv jindy a jinde dle zájmu a potřeb. Ale časový prostor
a moje domácí podmínky – 3 psi – mi nedovolují nikam na celý den cestovat bez nich..
A cesta do Prahy z Olomouce je na celý den.

     Poděkujte všem, kteří mne svým hlasem podpořili. Budu vždy ochotna pomoci a
poradit každému potřebnému.

     Tolik citace mého dopisu. Chci tedy ještě jednou poděkovat všem těm, co mi hlas
dali. Ale abych mohla být co platná, musela bych bydlet někde o hodně blíž Praze.
Plnohodnotná práce na 300km není možná.

     Děkuji za pochopení. 
S pozdravem Mgr. Milada Dostálová

Kontakty na členy výboru Klubu : 
PŘEDSEDA:
Válek Tomáš, Chlum 65, 384 51 Volary,  Tel. domů 388 333 072    
do práce 380 738 113,  Mobil : 737 226 516
e-mail : tom.valek@quick.cz

JEDNATELKA, KONTAKT, MLUVČÍ ATD.
Homolková Zlata, Na požáru 80, 251 66 Senohraby,  Tel. 323 655 532

HOSPODÁŘKA:
Šafránková Zdenka, Přívory 129, 277 16 Všetaty
tel: domů 315 696 721, do práce 315 650 338, mobil: 775 24 65 18
e-mail: zdenkasafrankova@seznam.cz;   zdenka.safrankova@neratovice.cz

HLAVNÍ PORADCE CHOVU A PORADCE CHOVU PRO KMP
Hanáček Ladislav, Buková 142, 798 48 Protivanov,   Mobil  605 247 634 domů
582 399 335

PORADCE CHOVU PRO ZSL
Škarda Pavel, Kostelní Střímelice 75, Kostelec n.Č.Lesy
tel. 321 693 638, mobil 721 319 771.

PORADCE CHOVU PRO REL 

mailto:tom.valek@quick.cz
mailto:zdenkasafrankova@seznam.cz
mailto:zdenka.safrankova@neratovice.cz
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Patočka Vladimír, Jižní 389, 373 33 Nové Hrady,   Mobil: 724 524 630,
do práce 386 362 338
fax: 386 361 224 /do práce/
e-mail: patocka.ls206@lesycr.cz

KONTAKT PRO INTERNET A POD.+RK
Kroupová Irena, Jažlovická 1313/11, 149 00 Praha 4,  
tel. domů 267 914 339,  do práce  974 823 725,  Mobil  723 438 983
e-mail: irken@seznam.cz

SHROMAŽĎOVÁNÍ VÝSLEDKŮ + RK
Kesely Štefan, 542 41Vlčice 39
tel. 499 899 131, MOBIL 607 984 000

ČLEN VÝBORU + RK
Rambousek Jaroslav, 285 73 Horušice 89
tel. domů 327 399 087, do práce 327 506 108, mobilů 724 130 567
i-mail: 28GPPCW@iex.cz

OPRAVA VÝSLEDKŮ A TITULŮ KV LYSÁ N/L 2009 

PSI  

TŘÍDA - MEZITŘÍDA 
 ALF ČÁSLAVSKÁ NEDĚJE
                                  O. CH.ICK NALLE BOHEMIA  

                            M. BESSY OSTRAVICKÁ NIVA        NEDOSTAVIL SE

TŘÍDA - OTEVŘENÁ
 AGIM ASSI KAVON                                                  

O. BJORNEHUSETS SAMBO  
M.ASSI OD STARÝCH DUBŮ              VÝBORNÝ 1,CAC

HERKULES PIKIMUSTA
                           O. ICH.BJORNEHUSETS LUCKY 

M.ICH.CAROLINE PIKIMUSTA          VÝBORNÝ 3

HERO PIKIMUSTA
                               O. ICH.BJORNEHUSETS LUCKY 

    M. ICH.CAROLINE PIKIMUSTA          VÝBORNÝ 2
 TŘÍDA - VÍTĚZŮ 

mailto:patocka.ls206@lesycr.cz
mailto:irken@seznam.cz
mailto:28GPPCW@iex.cz
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 ICH.CH.AMÍR OD STARÝCH DUBŮ
                                O. ARGON ARFUS 

    M. LAPPION KIVA       VÝBORNÝ 1,CAC, 
    BOB, NEJLEPŠÍ PES

FENY 
 
TŘÍDA – DOROST
 IRENE PIKIMUSTA  
                                 O. ICH.BJORNEHUSETS LUCKY 

      M. CH.GIMA PIKIMUSTA     NEDOSTAVIL SE

TŘÍDA - MLADÝCH 
BELA ASSI KAVON
                                  O.BJORNEHUSETS SAMBO 
        M.ASSI OD STARÝCH DUBŮ       VÝBORNÝ 1, CAJC
                                               
BERGIE SAMETOVÝ POKLAD
                                   O. ICH.BJORNEHUSETS LUCKY 

        M.CH.DAISY PIKIMUSTA               VELMI DOBRÁ

TŘÍDA - MEZITŘÍDA 
AJA ČÁSLAVSKÁ NADĚJE
                                   O. CH.ICK NALLE BOHEMIA 

        M. BESSY OSTRAVICKÁ NIVA        VÝBORNÝ 1 

TŘÍDA - OTEVŘENÁ 
ADONIS ASSI KAVON
                                     O. BJORNEHUSETS SAMBO 
           M. ASSI OD STARÝCH DUBŮ         VELMI DOBRÁ
 
TUIKKU HAVURINTEEN
                                     O. VIKLEN SAKU  

          M. KARHUSUON SARA              VÝBORNÝ 1,CAC, 
         NEJLEPŠÍ FENA

 
TŘÍDA – PRACOVNÍ
AJKA Z KORÁBSKÉHO ÚDOLÍ
                                    O. BJORNEHUSETS LUCKY  

         M. AGIMA  OD STARÝCH DUBŮ    NEDOSTAVILA SE
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AKIMA Z KORÁBSKÉHO ÚDOLÍ                                                   
        O. BJORNEHUSETS LUCKY  
        M. AGIMA OD STARÝCH DUBŮ     VÝBORNÁ 1, CAC

Za správnost: manž. Kučerovi

Výpisy z plemenné knihy
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Členské  příspěvky na  rok  2010
Upozorňujeme,
ŽE  ČLENSKÉ  PŘÍSPĚVKY NA  ROK  2010 (STEJNĚ 
JAKO VŽDY) MAJÍ   BÝT  ZAPLACENY  DO  31. 3. 2010.
POZOR !!!!
PRO RPK 2010  JE  ČLENSKÝ  PŘÍSPĚVEK   STÁLE   350,-Kč 

SLOŽENKA  JE  PŘILOŽENA.

Číslo účtu:  161472252/0300    – Poštovní spořitelna

Zdenka Šafránková
hospodářka Klubu

PUBLIKACE  O  KMP  A  LAJKÁCH
Sdělujeme tímto členům, že je stále k dispozici brožura o karelácích a

lajkách.
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.
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  pište na adresu : Zdenka Šafránková
Přívory 129, 277 16 Všetaty

Přehled výsledků zkoušek loveckých psu:

Mezinárodní zkoušky honičů, CACIT,CACT.
Konané v : Agrowald Přízeř
Pořadatel: OMS Č.Krumlov, KCHH, Agrowald     Dne: 25. - 26. 10. 2008

Počet přihlášených psů: 11 Počet předvedených psů: 11

Vrchní rozhodčí: Ing. Hrůza František
Rozhodčí: Pils Zdeněk,  Bican Miroslav,  Ing. Vojtěch Oldřich,  Ing. Hanzlík Libor

Zkoušek se zúčastnil pes ZSL DAK Heřmánková stráň, majitel Pavel Škarda, vůdce
Pavel Škarda, získal 144 bodů (ve III.ceně)

ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA 
Jungmanova 25.11525 Praha 1

Výsledky výstav
 – převzato z výsledkových listin na stránkách ČMKÚ

Duo CACIB ve dnech 06.-07.02.2010 VE VÝSTAVNÍM AREÁLU
BRNĚNSKÉHO VÝSTAVIŠTĚ

Pohlaví Třída Jméno Chov. stanice Majitel Výsledek

2
3
3
6

Fena třída
otevřená Brixie Z Letné Dostálová

Milada, Mgr.
V1, CAC,

CACIB

2
3
3
7

Fena třída
veteránů Alča Od Horusického

rybníka
Dostálová

Milada, Mgr.
V1, Nejl.

vet., BOB
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MVP České Budějovice CELKOVÁ VÝSLEDKOVÁ LISTINA 25.-26.4.2009
==============================================================================

Karelský medvědí pes / třída mladých / psi
-----------------------------------------------------------------
2882           ALF ČÁSLAVSKÁ NADĚJE                                CZ 

velmi dobrý 1                 
Karelský medvědí pes / třída šampionů / psi
-----------------------------------------------------------------
2883           ICH.AMIR OD STARÝCH DUBŮ                            CZ 
            výborný 1,CAC,CACIB,BOB       
-----------------------------------------------------------------
Karelský medvědí pes / mezitřída / feny
-----------------------------------------------------------------
2884           BELA ASSI KAVON                                     CZ 
           výborný 1,CAC,CACIB           
2885           TUIKKU HAVURINTEEN                                  CZ 
            výborný 2,REZ.CAC,REZ.CACIB   
-----------------------------------------------------------------

Západosibiřská lajka / třída mladých / psi
-----------------------------------------------------------------
2987           ARON UMKA Z VLČÍHO DOUPĚTE                          CZ 
            v1,CAJC,nejl.mladý,BOB        

Západosibiřská lajka / mezitřída / feny
-----------------------------------------------------------------
2988           ALASKA UMKA Z VLČÍHO DOUPĚTE                        CZ 
            výborný 1,CAC,REZ.CACIB       
-----------------------------------------------------------------
Západosibiřská lajka / třída otevřená / feny
-----------------------------------------------------------------
2989           AMY UMKA Z VLČÍHO DOUPĚTE                           CZ 
            výborný 1,CAC,CACIB           

Ruskoevropská lajka / třída mladých / feny
-----------------------------------------------------------------
2949           D-FEJA                                              CZ 
            v1,CAJC,nejl.mladý            
-----------------------------------------------------------------
Ruskoevropská lajka / třída otevřená / feny
-----------------------------------------------------------------
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2950           DUFFY BOHEMIA DELIKAN                               CZ 
            výborný 1,CAC,CACIB,BOB       

43.MVP INTERCANIS CELKOVÁ VÝSLEDKOVÁ LISTINA 27.-28.6.2009
===============================================================================

Karelský medvědí pes / mezitřída / psi
-----------------------------------------------------------------
2546           BASKO SAMETOVÝ POKLAD                               CZ 
            výborný 1,CAC,CACIB,BOB       
-----------------------------------------------------------------
Karelský medvědí pes / třída otevřená / feny
-----------------------------------------------------------------
2547           AIKA ASSI KAVON                                     CZ 
            výborný 1,CAC,CACIB           

Národní výstava psů Klatovy, Termín konání: 13.6.2009 - 14.6.2009
Číslo Pohlaví Třída Jméno Chov.

stanice
Majitel Výsledek

1655 Pes třída
vítězů

Brit od Starých
dubů

Kučerovi
Milan + Alena

V1, CAC,
NV, BOB

1656 Fena třída
otevřená

Tuikku Havurinteen Kučerovi
Milan + Alena

V1

NORD BOHEMIA CANIS, MVP LITOMĚŘICE,
Katalog výsledků 2009  - 23.5.2009 - 24.5.2009
ZÁPADOSIBIŘSKÁ LAJKA

Třída Jméno
psa Stanice Majitel Kat.

číslo Hodnocení

mezitřída ARON
UMKA Z

VLČÍHO
DOUPĚTE

Heřmánek Martin 2801 CACIB, CAC, 
BOB, V1

mezitřída AGIE BESKYDSKÉ
HVOZDY Knorr Jindřich 2802 VD

otevřená AMY
UMKA Z

VLČÍHO
DOUPĚTE

Pužman Jiří 2803 CACIB, 
CAC, V1
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Česká nár. výstava, Mladá Boleslav  Výsledky  18. a 19. 7. 2009
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Karelský medvědí pes                             mezitřída           fena        
Karjalankarhukoira                               Zwischenklasse      Huendinnen  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------
  2 759. AJA ČÁSLAVSKÁ NADĚJE                                            CZ  
           V1, CAC                                                     

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Karelský medvědí pes                             šampiónů            fena        
Karjalankarhukoira                               Championklasse      Huendinnen  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------
  2 760. AIKA ASSI KAVON                                                 CZ  
           V1, NV, CAC, BOB                                       

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------
Západosibiřská lajka                             mladých             fena        
Zapadno-Sibirskaia Lajka                         Jugendklasse        Huendinnen  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  2 739. BILA Z BUKOWEGO WZGÓRZA                                         CZ  
          V1,nejl.mlad., CAJC                                     

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------

IV. Hanácká národní výstava Olomouc - Pátek 
Karelský medvědí 
pes psi třída mladých BARNEY Sametový poklad V1, CAJC 

               BASKO Sametový poklad absent 
 psi mezitřída Homer PikimustaV1, CAC, NV, BOB

Západosibiřská lajka
 feny třída otevřená Cora od Katova můstku V1, CAC
 feny třída vítězů Brixie Z Letné V1, CAC, NV
 feny třída veteránů Alča Od Horusického rybníka V1, Nejl. vet., BOB

Výsledky výstav KMP za rok 2009

MVP - České Budějovice-jaro
psi - mladých - ALF ČÁSLAVSKÁ NADĚJE - VD
        šampionů - AMÍR OD STARÝCH DUBŮ - V1,CAC,CACIB,BOB
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feny - mezitřída - BELLA ASSI KAVON - CAC,CACIB
                            HAVURINTEEN TUIKKU - V2,r.CAC,r.CACIB
MVP - Praha -jaro
psi - otevřená - HOMER PIKIMUSTA - V1,CAC,r.CACIB

         šampionů - AMÍR OD STARÝCH DUBŮ - V1,CAC,CACIB,BOB,Vítěz Prahy
feny - mezitřída - HAVURINTEEN TUIKKU - V1,CAC,CACIB 

MVP - Brno 
psi - mezitřída - BASCO SAMETOVÝ POKLAD - V1,CAC,CACIB,BOB 
feny - otevřená - AIKA ASSI KAVON - V1,CAC,CACIB 

MVP - Mladá Boleslav 
feny - mezitřída - AJA ČÁSLAVSKÁ NADĚJE - V1
          otevřená - AIKA ASSI KAVON - V1,CAC,CACIB,BOB
          šampionů - HAVURINTEEN TUIKKU - V1,CAC,r.CACIB

MVP - České Budějovice - podzim
psi - štěňat - CEASAR ART ASSI KAVON - VN 1
         otevřená - AGIM ASSI KAVON - V1,CAC,CACIB,BOB
                          HERKULES PIKIMUSTA - V2
feny - otevřená - ADONIS ASSI KAVON - V1
           šampionů - HAVURINTEEN TUIKKU - V1 

MVP - Praha - podzim
feny - štěňat - CLAIRE ASSI KAVON - VN1
           šampionů - HAVURINTEEN TUIKKU - V1,CAC,CACIB,BOB,Vítěz Prahy

Národní výstavy

Olomouc
psi - mladých -BARNEY SAMETOVÝ POKLAD -V1,CAJC
        mezitřída - HOMER PIKIMUSTA - V1,CAC,Národní vítěz,BOB

Ostrava
psi - mladých - BASCO SAMETOVÝ POKLAD - V1,CAJC
        vítězů - BJORNEHUSETS LUCKY - V1,CAC,Národní vítěz,BOB
feny - mezitřída - CITA OD STARÝCH DUBŮ - V1,CAC
          vítězů - GIMI PIKIMUSTA - V1,CAC,Národní vítěz

Klatovy
psi - vítězů - BRIT OD STARÝCH DUBŮ - V1,CAC,Národní vítěz,BOB
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        otevřená - HAVURINTEEN TUIKKU - V1

Mladá Boleslav
feny - mezitřída - AJA ČÁSLAVSKÁ NADĚJE - V1,CAC
           vítězů - AIKA ASSI KAVON - V1,CAC,Národní vítěz,BOB

Brno
psi -    štěňat - ASGARD FROM BARE MOUTAIN - VN1 
feny -  štěňat - AVALANCHE FROM BARE MOUTAIN - VN1
           mladých - IRA PIKIMUSTA - V1

Zpracovala: Alena Kučerová

Kareláci na Světové výstavě psů Bratislava 2009

PSI
MEZITŘÍDA
BIPES ONE – DÁNSKO, VÝBORNÝ, CAC

OTEVŘENÁ
TSARSHADOWS WAR AND REMEMBRANCE – ITÁLIE, CAC, CACIB, 

SVĚTOVÝ VÍTĚZ 
HOMER PIKIMUSTA – ČR, VÝBORNÝ 2, R.CAC 
KARELIAN FEIRLINE CHARGER – DÁNSKO, VÝBORNÝ 3 
AKIM ASSI KAVON – ČR, VÝBORNÝ 4 

PRACOVNÍ 
BJORNEHUSETS LUCKY – ČR, V1. CAC, R. CACIB 

ŠAMPIONŮ 
BIPES YOU AINTSEEN NOTHING YET – DÁNSKO, VÝBORNÝ1, CAC 
CH. KOSSELON OLLE – FINSKO, VÝBORNÝ2, R.CAC 
ICH. AMÍR OD STARÝCH DUBŮ – ČR, VÝBORNÝ 3 
CH. BILBO BJORNEHUSETS – POLSKO, VÝBORNÝ 4 
TSARSHADOWS I SPEACK OF WAR – ITALIE, VÝBORNÝ 

VETERÁNŮ 
BJORNEHUSETS KITTO – DÁNSKO, V1, SVĚTOVÝ VÍTĚZ VETERÁNŮ 

FENY 
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MEZITŘÍDA 
BJORNEHUSETS KARRI – POLSKO, VÝBORNÝ 1,CAC 
OTEVŘENÁ 
BIPES LADY STARDUST – DÁNSKO, V1, CAC, R.CACIB 
KARELIAN FAIRLINE ELEKTRA – DÁNSKO, VÝBORNÝ 2, R.CAC 
HESSY PIKIMUSTA – DÁNSKO, VÝBORNÝ
VALKEA THORVALTA . POLSKO, VÝBORNÝ 

ŠAMPIONŮ
BIPES BLACK MAGIC WOMEN – DÁNSKO, V1, CAC, CACIB, SVĚTOVÝ
VÍTĚZ, BOB 
KOSSELON SONJA – FINSKO, VÝBORNÝ2, R.CAC 
BJORNEHUSETS SILKE – DÁNSKO, VÝBORNÝ 
CH. GIMA PIKIMUSTA  - ČR, VÝBORNÝ

VETERÁNŮ
ELGBJORNS KUUSI MIRKA – DÁNSKO, V1, SVĚTOVÝ VÍTĚZ VETERÁNŮ 

Organizace této výstavy byla tragédie, kruh pro kareláky byl 10x10x10  trojúhelník a
hned vedle byly dva prostorné prázdné kruhy, tak to jsem # nechápala. Bohužel ani ty
výsledky na internetu nesouhlasí se skutečností.
Akorát potěšením pro mě bylo, že psi z České republiky byli jedni z nejpěknějších, ať
už rozhodl rozhodčí, jak rozhodl, škoda, že nás nebylo víc.     

Kučerová Alena

Výsledky z výstav  - podle dodaných posudků
KARELSKÝ MEDVĚDÍ PES:

AIKA ASSI KAVON
CH: Novák František Klubová výstava 2008 V2
M: Mašková Zuzana Klubová výstava 2009 V1,CAC, Klub. vítěz, BOB

ICH.AMIR OD STARÝCHDUBŮ
CH. MV Praha 3.5.09 V1,CAC,CACIB,BOB
M: M. a A. Kučerovi V.Hlubocká KV 8.5.09 V1, vít.tř, krajský vítěz

TUIKKU HAVURINTEEN
CH: 
M: M. a A. Kučerovi MVP Č. Budějovice 26.4.09 V2, res CAC, res CACIB

MVP Praha 3.5.09 V1, CAC, CACIB
V.Hlubocká KV 8.5.09 V1, vít.tř, krajský vítěz
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MVP München 03/2009 V1,CAC, VDH, CACIB, BOB
NV Klatovy 13.6.09 V1

HOMER PIKIMUSTA
CH: Dopitová Jitka Klubová výstava 2008 V3
M:  Divínová Eliška Klubová výstava 2009 V1, CAC, Klub. vítěz

4 NV Olomouc V1, CAC, NV, BPB
NVP Ostrava 13.4.08 V1, CAJC
MVP Brno 29.6.08 V1,CAJC, BOB
Moravskoslezská NVP 19.10.08 V1, CAC, NV, BOB
MVP Trenčín 25.1.09 V1, CAC, CACIB, BOB

BRIT OD SRTARÝCH DŮBŮ
CH: NV Klatovy 13.6.09 V1, NV, CAC
M : Milan a Alena Kučerovi

BAX SAMETOVÝ POKLAD
CH: Przybylová Radmila Klubová výstava 2009 V2
M: Hájek Zbyněk

ZÁPADOSIBIŘSKÁ LAJKA:

ARON UMKA Z VLČÍHO DOUPĚTE
CH. Pettík Jaroslav Klubová výstava 2009 V1, CAJC
M: Heřmánek Martin MVP Č. Budějovice 26.4.09 V1, CAJC, BOB

NBC Litoměřice 24.5.09 V1, CAC, BOB, CACIB

CAR MUTARA
CH. Ing. Šebková Naděžda Klubová výstava 2008 V1
M: Žáková Helena Klubová výstava 2008 V2, res CAC

Klubová výstava 2009 V1, CAC

GAS OD HORUSICKÉHO RYBNÍKA
CH. Činátl Pavel Klubová výstava 2008 V1, CAC
M: Mařík Karel Klubová výstava 2009 V2, res. CAC

MVP Č. Budějovice 7.10.07 V1, CAC, res. CACIB

BIM MUTARA
CH. Ing. Šebková Naděžda Klubová výstava 2008 V1, CAC, BOB, Klub. vítěz
M:Kesely Štefan Klubová výstava 2009 V1, CAC, BOB

FANTAZIA IZ ANTAGRADA
CH. T.Yakovleva Klubová výstava 2008 V1, CAC, 

Klubová výstava 2008 V2, res.CAC
M. Kesely Štefan Klubová výstava 2009 V1, CAC, 

Zpracováno dle posudků zaslaných chovateli.
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Zpracoval: Kesely Štefan

Přehled výstavních výsledků KMP za období 2005 - 2009

Pro ty, co by to náhodou zajímalo, jsem udělala průměrný přehled výstavních
výsledků za toto období, kdy sleduji chov KMP u nás.

Je to přehled výstav konaných v ČR, zajímal mě hlavně vrchol - tedy třída šampiónů
a nejvyšší tituly.

Za celé období byl až v roce 2006 pes ve třídě šampiónů IKAR NALLE  BOHEMIA
1x,  ICK NALLE BOHEMIA 2x, a v roce 2007 JUFFY NALLE BOHEMIA 1x.. Od
roku 2006 až do konce roku 2009 zastupoval třídu šampiónů pouze AMÍR OD
STARÝCH DUBŮ  a  BRIT OD STARÝCH DUBŮ.

Za celá ta léta se třídy šampiónů zúčastnila pouze jedna fena! a to ještě  import
TUIKKU HAVURINTEEN.

Já si myslím, že to jsou hodně slabé výsledky, když si představíte, že během  tohoto
období bylo předvedeno okolo 90 kareláků s tím, že některý byl předvedený  vícekrát.
Je to nezájem chovatelů nebo je to špatným chovem? Tedˇ se  objevili na výstavách
kareláčci ve třídě štěňat. Jeden měl skoro v pěti měsících sklopená ouška, druhý - jeho
sourozenec - měl výrůstky na kloubu na přední noze.

Rozhodčí, který je i veterinářem, upozornil majitele, že štěně bylo špatně živené a
radil  jim v kruhu, co přidávat za léky. Bohužel tudy cesta budoucích šampiónů
nepovede.

Bylo by třeba se nad tím zamyslet, proč tomu tak je.
Za období 2005 - 2009 získali nejvyšší titul INTERŠAMPION pouze tři psi :
LUCKY BJORNEHUSETS /import /, AMÍR OD STARÝCH DUBŮ a BRIT OD

STARÝCH DUBŮ. Feny IRIS NALLE BOHEMIA a TUIKKU HAVURINTEN
/import/ odesláno do Belgie splněné  podmínky.

Český šampión - LUCKY BJORNEHUSETS /import/
                            JUFFY NALLE BOHEMIA
                            AMÍR OD STARÝCH DUBŮ
                            ARAN POD TROSKAMI
                            BRIT OD STARÝCH DUBŮ

Feny  --              DAISY PIKIMUSTA
                           DEINA PIKIMUSTA
                           ANABELA POD TROSKAMI
                           AMBRA POD TROSKAMI
                           IRIS NALLE BOHEMIA
                           GIMA PIKIMUSTA
                           TUIKKU HAVURINTEEN /import/
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Titul Český Grand šampión získali pouze dva psi AMÍR OD STARÝCH DUBŮ a
BRIT OD STARÝCH DUBŮ.

Na klubových výstavách pouze jeden pes obhájil svoje vítězství AMÍR OD
STARÝCH DUBŮ a pouze jedna fena AMBRA POD TROSKAMI své vítězství
obhájila dokonce třikrát. Nebýt zmatených podmínek okolo titulu Klubový vítěz, tak
by si právem zasloužila tato fena titul Klubový šampión.

Na klubové výstavě jsem se též domáhala titulu klubový šampión pro svého psa.
Vznikl chaos, kdy mi nikdo nedokázal na místě vysvětlit, jaké jsou podmínky pro

udělení tohoto titulu. Při vysvětlování jistá dáma prohlásila, že musí jít pryč, že mě
nemůže poslouchat. Chápu, že kdo nevystavuje nebo na daný titul nedosáhne, že ho to
nezajímá. Ale vážení, nebyla jsem sama, kdo to nechápal a jestli mi někdo chtěl dát
najevo, že jsem byla za místního blba, tak prosím, pro ty co jsou méně nadaní jako
jsem já, vysvětlení, co PLATÍ, pokud možno jednou větou s tím, že se  to nebude
každý zpravodaj měnit. Milá dámo prosím čtěte : 

IZ 41 2004 - ......po získání titulu Klubový vítěz a to 3x od dvou  různých
rozhodčích, mohou získat titul Klubový šampión.

IZ 48 2007 - ......člen klubu může získat titul Klubový vítěz. Získá-li tyto tituly dva
ve dvou nejméně výstavních sezonách, může požádat o udělení titulu Klubový vítěz -
z./ předpokládám, že šlo o překlep a mělo tam být Klubový šampión ??/ 

IZ 49 2007  - / pouze jedna věta/ Připomínáme, že získáním druhého CAC na
Klubové výstavě umožňuje získání titulu Klubový šampión.

IZ 50 2007 - / pouze jedna věta/ Připomínáme, že získáním druhého CAC na
Klubové výstavě umožňuje získání titulu Klubový šampión.

IZ 52 2008  - Klubový šampión je udělován ........trojím získáním CAC, z  toho 2x
na Klubové výstavě a 1x na mezinárodní výstavě a dvojím získáním titulu Klubový
vítěz.

A nejlepší na konec IZ 53 2008 - V Olomouci se zadává titul Klubový  vítěz.
A mimo titul Klubový vítěz, také možnost získat titul Nejlepší pes/fena - CAC,???
Získaný CAC je možno také uplatnit pro získání Klubového nebo Českého

šampióna.
Milé dámy já se zříkám titulu místního blba, protože já už jsem si obtelefonovala,

jak to vlastně je ve skutečnosti s titulem Klubový  šampión, ale přibývá plno nových
zájemců o výstavy a těm bych přála jasné a jednotné informace.

Ze srdce přeji všem jenom pohodičku Kučerová Alena 

Udělování titulů 
Vzhledem k výše uvedenému znovu zveřejňujeme všechny řády :

Udělování titulu "KLUBOVÝ ŠAMPION“
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Tento titul je udělován každému psovi nebo feně v majetku člena klubu a to
po trojím získání CAC ČR, z toho 2x na klubové výstavě a 1x na mezinárodní nebo
národní výstavě a po dvojím získání titulu Klubový vítěz od dvou různých
rozhodčích.

Titul uděluje Klub KMP a lajek na základě žádosti majitele psa/feny a po
předložení právoplatných dokladů hlavnímu poradci chovu. Titul bude psovi/feně
zapsán do PP a bude vydán diplom a pohár.

Řád pro udělování titulu “ČESKÝ JUNIOR ŠAMPIÓN”
1. CAJC čekatelství Českého junior šampióna se uděluje psům a fenám jednotlivě v

třídě mladých (9 – 24 měs.) na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a
klubových.

2. CAJC muže být zadán pouze psovi a feně oceněným známkou výborný 1
3. CAJC se muže zadat také psovi nebo feně, kterým byl již titul Český junior šampión

přiznán.
4. Zadat psovi nebo feně CAJC muže pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.
5. CAJC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách

psa nebo feny. 

Udělení titulu Český junior šampión je podmíněno:
a) Trojím získáním čekatelství ve veku 9-24 měsíců.
b) Nejméně dvě čekatelství na titul musí být získána ve třídě mladých- CAJC a

jedno čekatelství (CAC) muže být získáno ve třídě otevřené, pracovní ,
mezitřídě nebo třídě vítězů-.Toto čekatelství CAC nelze použít pro přiznání
titulu Český šampión.

c) Čekatelství musí být získána nejméně od dvou rozhodcích.
d) Titul Český junior šampión uděluje CMKU na základe právoplatných dokladu

předložených majitelem psa/feny. tj. potvrzení z výstav ( karty), kde byla
čekatelství udělena, průkazu původu psa ( u zahraničních majitelů fotokopii
průkazu původu psa) a žádosti majitele psa.

e) Titul “Český junior šampión” neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo
šampiónu.

f) Pro titul Český junior šampión nelze použít ocenění Res. CAC, i když pes, který
obdržel ocenění CAC je již Českým junior šampiónem nebo Českým
šampiónem.

Schváleno P CMKU 22.11.2001.
Rád nabývá platnosti od 1.1.2002.

Řád pro udělování titulu " ČESKÝ ŠAMPION "
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1. CAC - čekatelství šampionátu krásy CR se uděluje psům a fenám jednotlivě v
mezitřídě, tř. otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) na výstavách mezinárodních,
národních, speciálních a klubových požádaných v CR.

2. CAC se muže zadat psovi a feně oceněným známkou výborný 1.
3. CAC se muže zadat také psovi nebo feně, kteří titul Český šampión mají.
4. Navrhnout psa nebo fenu na CAC muže pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.
5. CAC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách

psa nebo feny.
Udělení titulu Šampion CR je podmíněno:
1) a) u plemen, která mají získání titulu Interšampion podmíněno zkouškou z výkonu:

Úspěšným absolvováním takové zkoušky z výkonu, která opravňuje pro zařazení
do třídy pracovní a dvojím získáním čekatelství CAC, z toho nejméně 1x na
mezinárodní výstave psu. Druhé čekatelství muže být získáno na některé z těchto
výstav - národní, speciální, nebo klubové výstave. Absolvování zkoušky musí být
doloženo certifikátem předepsaným pro třídu pracovní. Chovatelské kluby jsou
oprávněny zpřísnit pocty požadovaných čekatelství pro přiznaní titulu Šampion
CR. Žádost musí být podána písemně a musí být schválena P CMKU.

    b) u ostatních FCI uznaných plemen: čtverým získáním čekatelství CAC - z toho 2x
na mezinárodní výstave a 2x na národní, speciální nebo klubové výstave.

    c) u FCI zatím neuznaných plemen : čtverým získáním čekatelství CAC

2) předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezonách
(výstavní sezona = kalendářní rok) a minimálně od dvou rozhodcích,

3) získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC CR,
4) po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa /feny osvědčení o získání CAC a

průkaz původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu psa)
sekretariátu CMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou
evidenci o udělených titulech. Jedincům ohodnoceným na stejné výstavě
známkou " výborný 2 ", muže rozhodčí udělit Res. CAC. Rezervní CAC se
uděluje zvlášť psovi nebo feně v mezitřídě, otevřené, pracovní a šampionů
(vítězů) a to jen při mimořádných kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělil
CAC, kdyby na výstave nebyl přítomen jedinec oceněný známkou "výborná 1".
Pokud získá na výstave CAC CR jedinec, který už má potvrzený titul Český
šampion, přízná se CAC jedinci ve stejné třídě, který obdržel Res.CAC. Potvrzení
tohoto titulu si ověří majitel jedince s Res. CAC na sekretariátu CMKU.

schváleno P CMKU 22.11.2001 Rád nabývá platnosti od 1.1.2002

Použití Res.CAC pro přiznaní titulu Český šampión - výklad.
Ocenění Res. CAC doložené výstavním posudkem a vystavenou kartičkou lze použít
jako ocenění CAC v tom případě, že pes/fena, který na výstavě získal titul CAC, měl
v době udělení titulu res. CAC CMKU přiznán titul Český šampión. Praktický postup
je takový, že majitel psa/feny, který uplatňuje nárok na titul Český šampión a dokládá
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jej oceněním Res. CAC, je povinen sekretariátu CMKU sdělit, který jedinec získal
před ním titul CAC (jméno a chovatelská stanice, c. zápisu, katalogové číslo) a doložit
kopii posudku vítězného psa.

Udělování titulu "INTERŠAMPION“
K získání tohoto titulu je nutné získat 4 x CACIB na mezinárodní či světové

výstavě a to ve 2 výstavních sezonách ve třech státech, z nichž jeden musí být ČR.
Získání tohoto titulu je možné za těchto podmínek jen pro KMP, lajky musí mít

loveckou zkoušku – viz podmínky jako u šampiona ČR. 

Řád pro udělování titulu "ČESKÝ GRANDŠAMPION"
1. Pes/fena musí být držitelem titulu Český šampion krásy.
2. Po potvrzení titulu Český šampión krásy musí pes/fena 3x získat ve třídě

šampionů/vítězů čekatelství CAC na mezinárodních, národních, klubových nebo
speciálních výstavách pořádaných kynologickými organizacemi v CR pod záštitou
CMKU.

3. Čekatelství CAC musí být zadáno minimálně dvěma různými rozhodčími.
4. Získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC

CR
4. Jedno čekatelství CAC musí být získáno na mezinárodní výstave psu. Ostatní

čekatelství mohou být získána na výstavách národních, speciálních nebo klubových.
5. Po získání potřebného poctu CAC zašle majitel psa/feny osvědčení o získání

CAC a průkaz původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu psa)
sekretariátu CMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci
o udělených titulech.

Řád je platný od 1.1.2008
Poznámka: čekatelství potřebná pro udělení se započítávají od 1.1.2008

Řád pro udělování titulu "ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION"
Podmínky pro psa a feny::
1) zisk 3x ocenění VÝBORNÝ 1 ve třídě veteránu, z toho minimálně 1 x na MVP
2) ocenění minimálně od 2 rozhodcích
3) započítávají se výstavy konané v CR
4) započítávají se výsledky od roku 2005 (výstavy pořádané od 01. 01. 2005)
5) titul bude udělován od 01. 01. 2006
6) diplom vystavuje sekretariát CMKU

Schváleno P CMKU 05. 05. 2005
Rád nabývá platnosti od 1.1.2006
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Řád pro udělování titulu "ŠAMPION PRÁCE ČR"
1. CACT - čekatelství šampionátu práce (výkonu) se uděluje nejlepšímu jedinci

plemene na mezinárodních, republikových, národních nebo speciálních (klubových)
soutěžích a zkouškách z výkonu (dále jen soutěžích), konaných v České republice,
na kterých jsou discipliny schválené pro udělování tohoto titulu a zařazených na
základe požadavku clenu CMKU do plánu vrcholných výcvikových akcí na
příslušný rok. Pro FCI sk.X na dostizích /coursingách vypsaných jako bodovací
dostihy se zadáváním tohoto titulu v Národním dostihovém kalendáři schváleném P
CMKU

2. CACT se muže udělit nejlepšímu psovi nebo feně, kteří se v soutěži , pokud není
propozicemi uvedeno jinak, umístili na 1. místě v I. ceně (v každém plemeni) nebo
splnili předepsaný bodový limit,. Druhý pes nebo fena v poradí v I.ceně nebo se
splněným bodovým limitem muže obdržet Res. CACT.

3. CACT a Res. CACT se muže udělit i psovi nebo feně, kteří již titul Šampion práce
mají.

4. Navrhnout psa nebo fenu na CACT a Res. CACT muže jen sbor rozhodcích,
delegovaných na příslušnou soutěž.

5. CACT a Res. CACT není nárokový titul a uděluje se jen za mimořádné kvalitní
výkony předváděné v průběhu celé soutěže. Udělení titulu Šampion práce (výkonu)
je podmíněno:

a) trojím získáním titulu CACT CR nejméně ve dvou výcvikových sezónách
(výcviková sezona = kalendářní rok ), z toho minimálně jednou na
mezinárodní, národní nebo republikové soutěži. Pro FCI sk.X trojím získáním
CACT na dostizích /coursingách vypsaných jako bodovací dostihy se
zadáváním tohoto titulu v Národním dostihovém kalendáři schváleném P
CMKU

b) získání CACT a Res. CACT potvrdí rozhodčí vystavením osvědčení a
zapsáním do průkazu původu psa,

c) po získání potřebného poctu CACT zašle majitel psa nebo feny osvědčení o
získání CACT a průkaz původu psa (zahraniční majitel fotokopii průkazu
původu psa) sekretariátu CMKU, který vydá potřebný doklad a diplom a
vydání zaznamená do jím vedené evidence.

Pokud získá v soutěži CACT CR jedinec, který už má potvrzený titul Šampion práce
CR, přizná se CACT jedinci ve stejném plemeni, který obdržel Res. CACT. Potvrzení
tohoto titulu si ověří majitel jedince s Res. CACT na sekretariátu CMKU.

Schváleno předsednictvem CMKU 18.12.2001 Rád nabývá platnosti od 1.1.2002.

Použití Res. CACT je obdobné jako použití Res. CAC - viz Řád pro udělování titulu
"Český šampión".



Informace 56     Prosinec 2009

    - 29 -                    http://sweb.cz/karelajky/

Upozornění pro vystavovatele:
hned - před skončením posuzování na výstavě - se přesvědčte, zda máte ocenění
zapsáno v posuzovacím listu. Čekatelství šampiona (CAC, CACIB, res. CAC a
res.CACIB) je zapisováno na samostatné kartě, zkontrolujte správnost vyplnění a
podepsání karty rozhodčím – jinak je doklad neplatný.

Seznam krycích psů KMP zaregistrovaných do r. 2007.
Na žádost některých nových členů jsem si dovolila sestavit momentální přehled
krycích psů u nás (v klubu). V závorce jsou pro přehled vypsané příbuzné generace
opakující se u fen. Bohužel nově zaregistrované krycí psy z nedostatku času pan
poradce nedodal, tak ho musíte požádat osobně. 

Kučerová 

r.nar. 2000 AX ARFUS, o.Bred z Lowiska Wasosz / m.Fudži Nalle /II.gen. Corina
Nalle / 

r.nar. 2000:  ARGON ARFUS,  o. Bred z Lowiska Wasosz / m. Fudži Nalle / II.gen.
Corina Nalle / 

r.nar. 2001 : ARIK OSTRAVICKÁ NIVA, o. Drak z Polúnky / m. Erauspojan Taru 
r.nar. 2002 : ICK NALLE BOHEMIA, o. Outamaan Pami / m. Flora Nalle / u feny která

má otce Erauspojan Piku a Erauspojan Taru je blízká příbuznost I - II.gen. Panu.
Navíc příbuznost Outamaan Pami s Piku I. - II.gen.bratři./

r.nar.2003 : JUFFY NALLE BOHEMIA, o.Bon Moravský Medvídek / m. Flora Nalle  / II.
gen. Bred z Lowiska Wasosz / 

r.nar.2003 : BJORNEHUSETS LUCKY, o.Bjornehusets Kitto / m. Bjornehudets Micha  / u
fen, které mají otce Sambo Bjornehusets je blízká příbuznost I.-II.gen.  Micha
Bjornehusets a II.-II.-III. Ceasar Bjornehusets /Lucky - Sambo//.

r.nar.2004 : AMÍR OD STARÝCH DUBŮ,  o. Argon Arfus / m. Lappio Kiva, /II.gen. Bred
z Lowiska Wasosz /

r.nar. 2005 : ANDY SAMETOVÝ POKLAD,  o.Arik Ostravická Niva / m. Daisy Pikimusta
/ III.gen. Bred z Lowiska Wasosz/ 

r.nar. 2005 : BRIT OD STARÝCH DUBŮ, o. Argon Arfus / m. Lappion Kiva / II.gen. Bred
z Lowiska Wasosz/ 

Alena Kučerová
POKUD MÁTE ZÁJEM VYUŽÍT NĚKTERÉHO PSA KE KRYTÍ NEBO 
O JINÉ BLIŽŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE PORADCE CHOVU.
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SEZNAM   CHOVNÝCH   psů KMP - březen 2006 
AX Arfus       nar. 5.6.2000 ČMKU/KMP/425/00/04
Otec              :  BRET z Lowiska Wasosz Matka           :  FUDŽI Nalle CS
Majitel          :  Baarová, Prostějov    

ARGON Arfus   nar. 5.6.2000 ČMKU/KMP/423/03
Otec              :  BRET z Lowiska Wasosz Matka           :  FUDŽI Nalle CS
Majitel          :  Vařečková, Horní Cerkev

BON Moravský medvídek nar. 19.9.1998 ČMKU/KMP/408/98
Otec              :  BRET z Lowiska Wasosz Matka           :  AMANDA od Vápnika
Majitel          :  Hloušek, Březko

BJORNEHUSETS Lucky nar. 23.8.2003   ČMKU/KMP/507/03
Otec              :  BJORNEHUSETS Kitto Matka      :  BJORNEHUSETS  Micha
Majitel          :  Dopitová, Prostějov  

COUDY Pikimusta     nar. 16.10.1998 ČMKU/KMP/333/94/02
Otec              :  BRET z Lowiska Wasosz Matka           :  CYNTHIA Nalle CS
Majitel          :  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)

VÝPISY přeregistrovaných jedinců
dle PK (uveřejňované v IZ) 

ze dne 29. 04. 2004
ARGON Arfus      ČMKU/KMP    423/00/03 05. 06. 2000 Pes černá, bílé zn.
Otec : Bret z Lowiska Wasosz MatkaM: FUDŽI Nalle CZ
Majitel: Vařečková H.  

ze dne : 28.05.2007
AMIR od Starých dubů     CMKU/KMP 508/04/06      25.02.2004     
otec :   ARGON Arfus         matka: Lappion Kiva                                                 
Majitel: Kučera, Sudoměřice

ICK Nalle Bohemia   CMKU/KMP 473/02/06      06.10.2002     
otec :   Outamaan Pami        matka: FLORA Nalle CS                                               



Informace 56     Prosinec 2009

    - 31 -                    http://sweb.cz/karelajky/

Majitel: Menglerová, Staré Buky

JUFFY Nalle Bohemia     CMKU/KMP 502/03/06    28.10.2003   
otec :   BON Moravský medvídek     matka: FLORA Nalle CS      
Majitel: Valta, Příbram          

ze dne : 28.05.2009 - v tomto IZ

Pokud jste našli nějaké chyby, klub se omlouvá, ale není to jeho vina. Jde o výpisy
zaslané Plemennou knihou. Chyby jsou tudíž nejspíš tam a měli byste se pokusit
domluvit se na opravách.
Pokud jste svého psa v seznamech nenašli a máte dojem, že vaše zvíře je chovné,
nejspíše jste zapomněli dát psa přeregistrovat – viz chovatelský a zápisní řád. Ihned se
obraťte na poradce chovu nebo se přímo domluvte s plemennou knihou.

Podle podkladů plemenné knihy zpracovali   Ladislav Hanáček,
 hlavní poradce chovu a poradce chovu KMP

a Zdenka Šafránková

V návaznosti na výše uvedené články upozorňujeme, že v IZ na žádost

mnohých chovatelů chceme zveřejňovat plné kontakty (jméno a adresu) majitelů

zvířat, zejména chovných jedinců. Žádáme proto všechny chovatele a majitele psů

a fen, zejména chovných, aby nejpozději do 1 měsíce vyjádřili svůj nesouhlas

(jednatelce pí Homolkové), pokud nechtějí, aby jejich adresy byly v IZ

uveřejněny.

Přečetli jsme za Vás : 
TISKOVÁ ZPRÁVA 22. 9. 2009: 

Se zvířaty z nečlenských zemí do ČR jen na letiště. 
Státní veterinární správa ČR uskutečnila revizi míst vstupu na území republiky pro
cestující, kteří přilétají se svými zvířátky ze zemí, které nejsou členy EU. A připomíná,
že cestující, z těchto třetích zemí, kteří, úředním jazykem, přilétají v doprovodu zvířete
v zájmovém chovu, mohou vstoupit na území ČR pouze přes 5 uvedených míst vstupu:
1.Praha Ruzyně, veřejné mezinárodní letiště, 2.Brno Tuřany, veřejné mezinárodní
letiště, 3.Ostrava Mošnov, veřejné mezinárodní letiště, 4.Pardubice, veřejné
mezinárodní letiště, 5.Kunovice, neveřejné mezinárodní letiště.

mailto:jitka_dopitova@volny.cz
mailto:dostalova.milada@quick.cz
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Zvířaty v zájmovém chovu se podle nařízení (ES) č. 998/2003 rozumí maximálně 5
zvířat vyjmenovaných druhů: psů, koček, fretek, bezobratlých (s výjimkou včel a
korýšů), okrasných tropických rybek, obojživelníků, plazů, hlodavců a domácích
králíků.
Pro ptáky doprovázející svého majitele či osobu, která za ně odpovídá, je jediným
schváleným místem vstupu mezinárodní letiště v Praze Ruzyni a tito ptáci musejí být
předloženi k pohraniční veterinární kontrole na Pohraniční veterinární stanici Praha
Ruzyně. Pro dovoz ptáků platí speciální podmínky, je tedy nutné před dovozem
kontaktovat Státní veterinární správu ČR.
Základní informace o dovozu zájmových zvířat i o obchodních dovozech lze získat na
webových stránkách Státní veterinární správy: www.svscr.cz.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových
stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Schůzka chovatelských klubů (11.12. 2009)
Schůzka chovatelských klubů se bude konat 13. března 2010 v Top hotelu Praha.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - DUOCACIB BRNO 2010 !( 15.12. 2009)

Na některých tištěných přihláškách na výstavu Duo-CACIB v Brně 6.-7.2.2010 došlo
bohužel k závažné tiskové chybě v čísle účtu pro zasílání plateb (v české verzi).
Správné číslo účtu pro zasílání plateb je GE Money Bank, 192 080 358/0600. 

Chybně uvedené číslo 192080385/0600 je nefunkční; platby zaslané na tento účet
tedy nemohou být akceptovány a banka je neprodleně vrací zpět plátci.
Velmi se omlouváme za případné nepříjemnosti způsobené touto chybou

Radíkovské karelajky roč. 1
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A je to tady opět !! Dáváme vám všem, naše milá psí rodinko, tímto na
vědomí:

Ve dnech 5.5.2010 – 9.5.2010 se bude konat další psí soustředění. Jelikož však
vloni jsme už konečně vybrali název, takže vás všechny zveme na 1. Radíkovské
karelajky.   

Areál nám opět poskytne Radíkov v kempu Pod věží. Většina už víte, že to
jsou typické táborové 4 – lůžkové chatky velmi jednoduše vybavené. Sociální zázemí
je společné, čistě udržované a v pořádku. Okolí Radíkova může nabídnout ZOO Svatý
Kopeček, jízdárnu s koňmi, možnost koupání v místím rybníku, jízdy na kole a spoustu
turistických tras. Obrovskou výhodou je skutečnost, že budeme mít celý oplocený
areál zase jen pro sebe. V případě špatného počasí máme přislíbenou možnost cvičit
v kryté jízdárně.

Stravování je celodenní v místní restauraci. Je počítáno i s dietami. Pokud
budou další zájemci o nějakou dietu, dejte nám včas vědět. O těch „stálých“ už víme.

Program: soustředění bude zaměřen převážně na výcvik ovladatelnosti a
poslušnosti psa. Zájemci mohou na konci soustředění složit zkoušky poslušnosti ZOP
nebo ZPU1. Mimo jiné nás čeká opět agility, smečková výchova, socializace, noční
hrátky a příprava na výstavu -  postoj, ukázání zubů, běh v kruhu a předvádění včetně
měření. Dalším aktivitám se meze nekladou. V případě vhodného počasí nás nemine i
něco z vodního výcviku.

Doporučená výbava psa: hladký stahovací obojek, vodítko, stopovací šňůra,
náhubek, hračky, pamlsky na odměny při výcviku, kotvící kolík na vodítko, dvě misky
– na granule i na vodu. Pokud máte, vezměte s sebou i přepravku či výstavní klec. V té
si váš pejsek – pokud je zvyklý – nejlépe odpočine.

Cena soustředění včetně ubytování s plnou penzí, místních poplatků atd.
činí:

Dospělý + 1 pes:………………………2200,-Kč
Dospělý  bez psa………………………1900,-Kč
Dítě do 15 let………………………….1500,-Kč

           1 pes navíc…………… ……………....300,-Kč
Záloha 1000,-Kč na osobu. 

Příjezd je počítán ve středu 5.5.2010 do 18.hodin. Samozřejmě myslíme i na
to, že někteří z větších dálek přijedou i později a večeře na ně počká do 21.hod. Po této
hodině bude již kuchyň uzavřena.
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Vyplněnou přihlášku  s ústřižkem složenky (záloha podle počtu osob)
zasílejte na níže uvedené adresy do 31.3.2010. 

Doplatek bude vybrán na místě při příjezdu.

Těšíme se na naše setkání v novém kabátě    – vaše Milada a Jitka a jejich psí holky.   

Jitka Dopitová Mgr. Milada Dostálová
Šeříková 16 Na Letné 47
798 01 Prostějov 9 779 00 Olomouc
tel::582364266 tel.:585226137
mob.602 127 104 mob. 777858587
e-mail: jitka_dopitova@volny.cz e-mail: dostalova.milada@quick.cz

Přihláška na  1. Radíkovské karelajky   2010

Jméno adresa účastníka…………………………………….……………………………

Tel., mail…………………………………………………...……………………………

Počet  dospělých osob…………………………………………………...………………

Počet dětí…………...……………………………………...…………………………….

Plemeno :…...……………………………………………………………………………

Počet psů……...……………………………………………………………..…………..

Mám / nemám předběžný zájem o složení zkoušky ZOP. 

Mám / nemám předběžný zájem o složení zkoušky ZPU 1.

datum podpis
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Hodně štěstí, neboť je krásné,
hodně zdraví, neboť je vzácné,
hodně lásky, neboť jí málo
a všechno další, 
co by za to stálo

Přeje do roku 2010
výbor Klubu
KMP a lajek
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