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Zápis z výborové schůze Klubu KMP a lajek,
konané dne 22.1.2011 v Praze
Schůze začala v 11,00 hod.
Přítomni: ing. Válek, Dopitová, Hanáček, Homolková, Kroupová, Rambousek,
Patočka, Šafránková, Škarda,
Omluveni: Kesely
Program : 1) Kritické ohlasy na posuzování exteriéru
2) Bonitace a bonitace v r. 2011
3) Účast na poradě posuzovatelů a postup při „školení“ rozhodčích
4) Různé
1) Hlavním bodem programu bylo projednání a kritické ohlasy na posuzování
exteriéru našich plemen na výstavách. Byla přečtena odpověď p. Václavíka,
předsedy komise rozhodčích ČMKÚ, kterému jsme o problému psali.
Bylo konstatováno, že u lajek je posuzování obvykle bezproblémové, ale u
KMP je příliš benevolentní a psi, kteří ,mají i zjevné exteriérové vady, jsou
často hodnocení jako výborní a pouštěni do chovu, neboť bohužel máme
k získání chovnosti jako kritérium jen výbornou z výstav a to klubové a pokud
není lovecká zkouška ještě další vyššího typu (MVP, NVP...) – naproti tomu
Klub honičů má jako podmínku chovnosti i svod. Vzhledem k tomu, že není
povoleno kritizovat způsob posuzování, stává se, že posuzovatelé hodnotí
známkou výborná i psy, kteří neodpovídají standardu, který je u KMP přísný a
vytýká i malé vady. Protože cílem chovu je uchovňovat jen kvalitní jedince,
rozhodli jsme se již vloni pro zavedení bonitace.
2) Doporučujeme, aby všichni psi, kteří nemají dosud uchovnění, museli
absolvovat bonitaci. Výbor klubu se rozhodl po diskuzi prodloužit věk pro
účast na bonitaci a to na 18 měsíců (tj. na bonitaci budou připuštěni jen
jedinci, kteří v den bonitace dosáhnou stáří 18 měsíců a více).
V příštích letech bude bonitace pravděpodobně jen jednou do roka.
Letos bude možné uspořádat bonitace dvě a to 15.5.2011 v rámci setkání
v Radíkově a 3.9.2011 v Kostelních Střímelicích, ale bude konána pouze
tehdy pokud bude vždy nejméně 5 zájemců (hlavně z finančních důvodů –
odměna rozhodčímu, jeho cestovné apod.).
Připomínáme, že přihláškou na bonitaci je zaslání kopie průkazu
původu a to nejpozději tak, aby došla 30 dnů před termínem bonitace
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tj. na Radíkov musí být kopie PP doručena nejpozději 15.4.2011 a to na
adresu Jitka Dopitová, Šeříková 16, 798 01 Prostějov 9, mob. 602 127 104,
tel::582364266e-mail: jitka_dopitova@volny.cz
na Kostelní Střímelice musí být kopie PP doručena nejpozději 3.8.2011
a to na adresu Pavel Škarda, Kostelní Střímelice 75, 281 63 Kostelec n/
Černými Lesy, mob. 721 319 777.
Poplatek je 200 Kč a platí se vždy na místě.
Bonituje komise ve složení: posuzovatel ČMKÚ, hlavní poradce chovu a
poradce chovu pro dané plemeno. Pokud z nějakého závažného důvodu není
HPCh nebo PCh přítomen, bude na místě nahrazen zvoleným zástupcem z řad
členů výboru klubu. Pokud není přítomen ani HPCh ani PCh, bude bonitace
odvolána a členům vráceny poplatky.
Při bonitaci se bude upozorňovat na exteriérové chyby a konzultovat je
s posuzovatelem. Bude přihlíženo i k věku psa, neboť např. starší psi budou
více osrstění, budou mít výraznější morfologické znaky pohlaví apod.
V případě, že se bude jednat o chyby, které by mohly být věkem napraveny,
bude toto vyznačeno v bonitační kartě a pes bude moci bonitaci ještě opakovat.
Jinak se bonitace absolvuje pouze 1x.
Jak nám doporučil pan Václavík, hlavní slovo v udělení chovnosti má
poradce chovu.
3) Při výborové schůzi byly určeny pí Dopitová a Kroupová, aby se zúčastnily
porady posuzovatelů a požádaly posuzovatele skupiny 5 FCI o důraz na
přednosti a větší pozornost k vadám při posuzování KMP, které se bohužel
začaly v chovu přehlížet.
4) Projednání aktualizace www stránek. Bylo projednáno, že je třeba přednostně
upravit některé zastaralé části např. přemístění přihlášky do klubu, vyměnit za
aktuálně platné základní dokumenty klubu (stanovy, zápisní řád, řád pro chov,
standardy plemen). Vzhledem k tomu, že všechny tyto písemnosti má
v počítači pí Šafránková, zařídí s webmasterkou pí Šteigerovou vše potřebné.
Pokud to bude časově možné, nejpozději do konce 1.čtvrtletí. Další bude
projednáno na další výborové schůzi.
Schůze byla skončena ve 14,30 hod.
Zapsala: Z. Homolková
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Odpověď Komise pro rozhodčí na dopis ze dne
22.10.2010 :
Vážená paní Homolková,
Komise pro rozhodčí od Vás obdržela dopis ze dne 22.10.2010 kde si stěžujete na
rozhodčí, že nedodržují standard při posuzování Vašich plemen.
Komise se Vaším dopisem zabývala 16.12.2010 a pověřila mě odpovědí.
Pokusím se Vám některé věci vysvětlit a objasnit.
1.
Rozhodčí, který získá aprobaci na jakékoliv plemeno musí splnit před zkušební
komisí závěrečné zkoušky. Je přezkoušen z řádů FCI a ČMKU, ze standardu daného
plemene včetně vylučujících vad. Komise je tříčlenná a v případě jakýchkoli
pochybností aprobaci neudělí.
2.
Nemáte pravdu v tom, že jedinec který obdržel tituly nemůže být nezařazen do
chovu. Garantem chovu je klub a ten určuje podmínky pro zařazení do chovu
(samozřejmě nesmí být v rozporu se standardem) záleží též na klubu kterého
rozhodčího si pro bonitace určí, případně pozve.
3.
Ptáte se, zda si umíme představit zlost majitelů psů, kteří budou při bonitaci
kritizováni.
Samozřejmě umím, jelikož sám bonituji jedince u více plemen i u více klubů a
v případě, že neodpovídá standardu tak tuto chybu nebo vadu vytknu a v případě
vylučující vady jedince do chovu nezařadím i kdyby měl sebevíce titulů z výstav.
Vždy je třeba oddělit od sebe výstavu a zařazování do chovu.
4.
Přezkoušení rozhodčích. Jasně vymezeno v řádech kdy rozhodčí musí být
přezkoušen aby mohl posuzovat.
5.
Setkání rozhodčích pro celou V. skupinu FCI. Toto tady již bylo a tento způsob
proškolení se nijak neosvědčil. Co se ale osvědčilo je to, že kluby pořádají setkání
(školení) s rozhodčími pro daná plemena v jejich klubu. To pořádá více klubů a pro
daná plemena a pro rozhodčí je velkým přínosem. Pouze je třeba nalézt vhodný
termín, kdy nejsou v běhu již výstavy.
6.
ČMKU pořádá setkání rozhodčích na celostátní úrovni jedenkrát za dva roky.
Příští se uskuteční v měsíci únoru 2011. Na těchto setkáních jsou různé přednášky,
změny v řádech, psaní posudků atd. Celkově všeobecná tématika týkající se
rozhodčích.
To je vše, co Vám mohu sdělit k Vašemu dotazu. V případě jakýchkoli nejasností se
na mě můžete obrátit, jsem ochoten se s Vámi sejít a vše podrobně probrat, případně
poradit jak postupovat.
Nový Bydžov 29.12.2010

Miroslav Václavík, Předseda KR
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Zápis z výborové schůze Klubu KMP a lajek,
konané dne 28.8.2010 v Kostelních Střímelicích.
Schůze začala v 9,00 hod.
Přítomni: ing. Válek, Šafránková, Hanáček, Škarda, Homolková, Rambousek
Omluveni: Kesely, Kroupová, Patočka, Hanáček
Jako host: Kučerová
Program : 1) Otázka poradců chovu
2) Bonitace
3) Systém vedení chovných jedinců na počítači
4) IZ a výročí klubu
5) Různé
2) Byla řešena otázka poradce chovu pro KMP. Pan Hanáček se nemohl
v poslední době plně věnovat práci poradce – ze zdravotních, rodinných a
jiných důvodů. Na schůzi bylo dohodnuto, že po projednání s ním bude
případně uvolněn z funkce poradce chovu pro KMP a bude pracovat jen jako
hlavní poradce chovu klubu. Po přechodnou dobu by mohla práci vykonávat pí
Alena Kučerová, které pan Hanáček předá podklady pro práci poradce chovu
pro KMP podle jejich vzájemné dohody. Na návrh výboru bude ještě proveden
průzkum mezi chovateli KMP, zda by poradce chovu neměla vykonávat pí
Dopitová. V organizaci chovu ZSL a REL nejsou v práci poradců chovu
problémy.
3) Bylo jednomyslně řečeno, že bonitace je nutná, ale bude vždy konána jako
samostatná akce (v žádném případě s výstavou). Pravděpodobně bude konána
vždy při klubovém setkání v Kostelních Střímelicích (pokud se sejde více než
5 zájemců, lze i jindy např. v Radíkově).
4) Hlavním úkolem pro r. 2011 je zavedení databáze a vytvoření programu pro
registraci členů a psů do systému v počítači (dále PC). O možnosti informovali
p. Válek a p. Rambousek. Na programu pracuje a bude pracovat sl. Pešková.
Bude třeba program a počítač „nakrmit“ daty, proto je třeba dodat sl. Peškové
včas všechny podklady pro program. Vyzýváme proto členy k dodání kopie
rodokmenu všech chovných psů a fen včetně aktuálních výstavních
výsledků a výsledků ze zkoušek (dobré by bylo i s kopiemi posudků). Dále
je třeba, aby zaslali souhlas nebo nesouhlas se zveřejněním své adresy
včetně telefonu a názvu chovatelské stanice (nebo sdělení, jak je může
případný zájemce o krytí kontaktovat). Tyto informace zašlete nejlépe do
30.6.2011 na adresu Zdenka Šafránková, Přívory 129, 277 16 Všetaty. Za
obsluhu v PC těchto dat bude odpovídat sl. Pešková, která bude informace
vkládat a aktualizovat, ale poradci chovu a hlavní poradce budou mít
přístupové heslo, aby i oni mohli aktualizovat data. Databáze bude běžet na

-6-

http://sweb.cz/karelajky/

Informace 60

Březen 2011

internetu pro nahlížení všem s tím, že každý si bude např. moci v databázi
vyhledávat vhodné partnery pro krytí. Očekáváme, že tak bude vylepšen i
výběr chovných párů, záznam titulů výstavních i pracovních, počet krytí a vrhů
atd. i např. platba členských příspěvků. V zahájení práce na PC doufáme co
nejdříve po novém roce. Musíme se připravit na zahajovací problémy, ale
doufáme ve všestranné zlepšení toku informací i činnosti klubu. O ceně
programu pro PC a odměně sl. Peškové nebylo zatím jednáno.
5) Bylo navrženo, aby paní Šafránkové byla vyplácena odměna za přípravu,
zajištění tisku a distribuci IZ, a to 500,- Kč za jedno vydání tj. 3x ročně.
6) Pan Rambousek a pí Šafránková propočítávali, zda by bylo pro klub finančně
únosné vydat k 20. výročí založení klubu (17.9.1990) stolní kalendář nebo
samostatné slavnostní číslo. Bohužel z finančních důvodů není tento úmysl
realizovatelný. Lze akceptovat vydání jen nástěnného kalendáře, nejlépe
čtvrtletního. Jeho přípravu a tisk si vzali pan Rambousek a pí Šafránková na
starost a členové ho obdrží s prosincovým číslem IZ.
Schůze byla skončena v 14,00 hodin, část členů šla cvičit vypracování stopy se
psy, část zůstala do neděle.
Zapsala: Z. Homolková

Mimořádná bonitace Radíkov u Olomouce
15.5.2011
Upozorňujeme majitele dosud neuchovněných psů a fen, že v případě
dostatečného zájmu, tj. minimálně 5 bonitovaných jedinců, se bude konat mimořádná
bonitace karelských medvědích psů a lajek, a to v neděli 15.5.2011 v Radíkově u
Olomouce.
Zájemci se nahlásí u pana Hanáčka nejpozději do 15.4.2011.
Je nutné poslat panu Hanáčkovi kopii PP (= přihláška na bonitaci) a uveďte na
sebe minimálně telefonní a raději i e-mailový kontakt. Pan Hanáček do 21.4.
vyrozumí zájemce o bonitaci, jestli se jich sešel dostatečný počet a bonitace se
uskuteční.
Poplatek za bonitaci je 200,- Kč a platí se na místě v hotovosti.
Bonitovaní psi i feny musí v den bonitace dosáhnout minimálního věku 18
měsíců.
Řádná podzimní bonitace v Kostelních Střímelicích se bude konat bez ohledu
na počet přihlášených zvířat. Předběžný termín 3.9.2011 bude ještě upřesněn, jak na
webových stránkách, tak ve Zpravodaji.
Irena Kroupová
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Hodnocení rozpočtu Klubu KMP a lajek za r. 2010
Příjmy : členské příspěvky
zápisné
rodokmeny
KV
ostatní
z toho: startovné bonitace
prodej brožur
úroky
ostatní
Příjmy celkem
Průběžné položky
Příjmy celkem
Výdaje: poštovné
tisk, kopírování

rozpočet skutečnost
38 000,42 700,1 000,1 700,2 000,2 440,2 000,4 400,4 000,
3 453,26
2 400,750,3,26
300,45 000,72 700,117 700,15 000,12 000,-

54 693,26
72 700,127 393,26
14 768,16 271,-

z toho: IZ
bonitační karty
novoročenky
ostatní
mimořádné číslo k výročí
členské známky a průkazy
kancelářské potřeby
odvody ČMKÚ
náklady na KV vč. cen

13 340,2 654,150,127,3 000,1 000,500,1 500,5 000,-

0,881,2 495,1 500,13 974,-

z toho: ceny věcné
poháry
za práce (zapisovatelka, foto apod.)
samolepky
materiál (desky, tašky apod.)
vedení BÚ
cestovné
telefony
kalendáře (byl k výročí klubu)
www stránky
ostatní
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z toho: rozhodčí na bonitaci
veterinář na bonitaci
měrka
ostatní
náklady na klub. setkání
Výdaje celkem
Průběžné položky

650,...…. 500,3 303,10 411,59
6 000,60 000,72 700,132 700,-

5 226,89 350,07
72 700,162 050,07

Výsledek hospodaření klubu :
Příjmy za rok 2010
Výdaje za rok 2010
Zůstatek v r. 2010

127 393,26
162 050,07
- 34 656,81

Zůstatek z roku 2009

37 141,27

Výsledek hospodaření klubu - výsledek z r. 2010
- zůstatek z r. 2009

- 34 656,81
37 141,27

Stav finančních prostředků Klubu k 31.12.2010

2 484,46

Zdenka Šafránková, hospodářka klubu

Plán akcí Klubu KMP a lajek na r. 2011


28.5.2011 Lysá nad Labem Klubová výstava (se zadáním Klub.vítěze)........





- členská schůze před zahájením klubové výstavy

11.5.2011 – 15.5.2011 Radíkovské karelajky (15.5. – bonitace)
3.9.2011 v Kostelních Střímelicích + bonitace
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Rozpočet Klubu KMP a lajek na r. 2011
Příjmy : členské příspěvky
zápisné
rodokmeny
KV
Bonitace
ostatní
Příjmy celkem

42 000,1 000,2 500,4 000,1 000,4 000,55 500,-

Výdaje: poštovné
tisk, kopírování
členské známky a průkazy
kancelářské potřeby
odvody ČMKÚ
náklady na KV vč. cen
bonitace
vedení BÚ
cestovné
telefony
kalendáře
www stránky
ostatní
náklady na klub. setkání
Výdaje celkem

15 000,15 000,1 000,500,1 500,5 000,1 000,1 000,2 000,5 500,3 000,1 500,1 000,1 000,54 500,Zdenka Šafránková, hospodářka klubu

Členské příspěvky na rok 2011
Upozorňujeme,
ŽE ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2011 (STEJNĚ JAKO VŽDY) MAJÍ
BÝT ZAPLACENY DO 31. 3. 2011. ZATÍM ZAPLATILO CCA 55% ČLENŮ.

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK NA ROK je 350,-Kč.
SLOŽENKA byla PŘILOŽENA k IZ č. 59 (prosinec 2010).
NOVÉ číslo účtu: 43 – 7566990287/0100 – KB
Zdenka Šafránková, hospodářka klubu

***********************************************************
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Členské příspěvky
Vzhledem k tomu, že se množí případy obtížně identifikovatelných nebo
dokonce neidentifikovatelných plateb, žádáme členy Klubu KMP a lajek, aby
nejenom platili členské příspěvky, ale také věnovali pozornost tomu, že pokladní,
paní Šafránková, se o platbě také musí dozvědět.
Ti členové, kteří platí složenkou, na které uvádějí své jméno a adresu, se
nemusí o ztotožnění své platby strachovat.
Stále však přibývá plateb „z konta na konto“ a u těch je třeba věnovat
zvýšenou pozornost tomu, aby se příjemce dozvěděl, o jakou platbu jde a od koho.
Zvláště důležité je to v případě kont, kdy se jako plátce automaticky zobrazí
manžel(ka), druh(družka), jiný příbuzný nebo firma. Paní Šafránková měla v poslední
době několik kuriózních plateb, kde byla jako plátce uváděn Sazka a.s., Česká pošta
nebo neznámé jméno. Platící člen je pak zbytečně rozhořčen, že nedostává Zpravodaj
a navíc mu „nespravedlivě“ přijde upozornění, že nezaplatil členské příspěvky, paní
Šafránková zas má zbytečnou práci a Klub zbytečné výdaje.
Dbejte, prosím, aby na výpisu z účtu bylo Vaše jméno a příjmení a ideálně
i město nebo obec. V době e-mailů můžete i s minimální námahou a bez výdajů
poslat paní Šafránkové informaci o zaplacení poplatků e-mailem a ušetřit jí tak
hodně práce a rozpaků nad podivnými platbami. Krátký mail typu: „v příloze zasílám
doklad o zaplacení členských poplatků za rok 2011, Jan Korýtko, Buková nad Lipou“
nedá mnoho práce ale hodně jí může ušetřit.
Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.
Za výbor klubu Irena Kroupová

2.Radíkovské karelajky
Připomínáme, že ve dnech 11.5.2011 – 15.5.2011 se bude konat další psí
soustředění., proto vás všechny zveme na 2. Radíkovské karelajky. Areál opět
poskytne Radíkov v kempu Pod věží. Přihláška a podrobnosti – viz IZ č. 59.
Vyplněnou přihlášku s ústřižkem složenky (záloha podle počtu osob)
zasílejte na níže uvedené adresy do 20.4.2011.
Cena soustředění včetně ubytování s plnou penzí, místních poplatků atd. činí:
Dospělý + 1 pes:……………………2200,-Kč
bez jídla 1 500,Dospělý bez psa……………………1900,-Kč
Dítě do 15 let……………………… 1500,-Kč
bez jídla 900,1 pes navíc………… …………....300,-Kč
Doplatek za ubytování na budově……….cca 20,-Kč na osobu a noc

- 11 -

http://sweb.cz/karelajky/

Informace 60

Březen 2011

Záloha 1000,-Kč na osobu. Doplatek bude vybrán na místě při příjezdu.
Jitka Dopitová
Šeříková 16
798 01 Prostějov 9
tel::582364266, mob.602 127 104
e-mail: jitka_dopitova@volny.cz

Mgr. Milada Dostálová
Na Letné 47
779 00 Olomouc
tel.:585226137, mob. 777858587
e-mail: dostalova.milada@quick.cz

Připomínky k článku o historii klubu z IZ č. 59
Jakub Petrů, Jindřiš 45, 377 01 J.Hradec:
Prosím o opravu ve vašem posledním " Informačním zpravodaji".
str. 5 - U ZSL byla klubovým vítězem pouze fena HEDA z Lipové stráně majitele
Jakuba Petrů.( mohu na rozdíl od pana Válka doložit zápisem i videozáznamem)
Pro upřesnění 12.10.1997 Heda vyhrála vše co se dalo i na Národní výstavě v Č.
Budějovicích
a o rok později i po štěňatech (viz. chovná fena Alča od Horusického rybníkavnučka) vyhrála tamtéž mezinárodní výstavu.
.
Vážená paní Šafránková,
Nepřesnosti jsem našla i já. například se v článku píše, že na Evropské výstavě v
Poznani (2000) jsme neměli žádného zástupce. No, tak zrovna já jsem tam byla posuzoval ing. Jaromír Dostál a dostala jsem tam se západosibiřskou lajkou Anna
Hvězda Sibiře CACIB, BOB a Evropský vítěz. Já navíc se stejnou fenou vybojovala
v roce 2000 v Miláně i vítěze Světového a v rove 2001 v Portugalsku v Portu jsem
titul Světového vítěze obhájila. (To jen na okraj).
Také připomínka (bývalého předsedy, kterého jsem dělala 7 roků). Prosím myslím si, že by bylo vhodné aby u všech článků a zpráv, které ve Zpravodaji
vycházejí byl vždy uveden autor. Děkuji.
Zdraví Naďa Šebková
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Omlouvám se tímto všem, kteří v článku objevili nepřesnosti, ale informace byly
vypisovány ze starých čísel IZ. To znamená - i původní informace v dotyčném IZ
nebyla správná, ovšem - tehdy se nikdo neozval, aby se informace opravila, jinak by
se tentokrát objevila správně. Pokud se u některého psa neobjevily všechny jeho
dosažené výsledky, je to stejné - neobjevily se nikde v původních IZ.
Pokud jde o přehozenou resp. obrácenou stránku, při namátkové kontrole po
přinesení z rozmnožení výtisky nejevily chybu. Jistě chápete, že není možné
prolistovat vpřed odesíláním všechny výtisky.
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Zdenka Šafránková

Výpis plemenné knihy plemene KMP chovní
jedinci
** Ch. stanice : Arfus
** Chovatel : Strýčková Daniela
** Otec : Bret z Lowiska Wasosz
** Matka : FUDŽI Nalle CS Dat. nar. 05.06.2000
CMKU/KMP 423/00/03 ARGON Pes
CMKU/KMP 425/00/04 AX Pes
CMKU/KMP 426/00/02 AISY Fena

** Ch. stanice : Pikimusta
** Chovatel : Dopitová Jitka
** Otec : Pax zo Soroša
** Matka : CAROLINE Pikimusta Dat. nar. 19.04.2002
CMKU/KMP 469/02/05 DAISY Fena
CMKU/KMP 470/02/04 DEINA Fena
** Otec : BON Moravský medvídek
** Matka : CAROLINE Pikimusta Dat. nar. 09.07.2003
CMKU/KMP 483/03 ELF Pes
CMKU/KMP 491/03/07 ESMERALDA Fena
** Otec : BON Moravský medvídek
** Matka : CAROLINE Pikimusta Dat. nar. 14.11.2004
CMKU/KMP 520/04 FIDO Pes
CMKU/KMP 522/04/10 FILIP Pes
CMKU/KMP 525/04/07 FRED Pes
** Otec : ARIK Ostravická niva
** Matka : CAROLINE Pikimusta Dat. nar. 03.05.2006
CMKU/KMP 557/06/08 GIMA Fena
** Otec : Bjornehusets Lucky
** Matka : CAROLINE Pikimusta Dat. nar. 20.04.2007
CMKU/KMP 579/07/09 HERKULES Pes
CMKU/KMP 580/07/10 HERO Pes
CMKU/KMP 581/07/09 HOMER Pes

** Ch. stanice : Nalle Bohemia
** Chovatel : Homolka Ph.D. Petr
** Otec : Outamaan Pami
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** Matka : FLORA Nalle CS Dat. nar. 06.10.2002
CMKU/KMP 473/02/06 ICK Pes
CMKU/KMP 476/02/06 INGE Fena
CMKU/KMP 478/02/05 IRIS Fena
** Otec : BON Moravský medvídek
** Matka : FLORA Nalle CS Dat. nar. 28.10.2003
CMKU/KMP 500/03 JETTY Pes
CMKU/KMP 502/03/06 JUFFY Pes
CMKU/KMP 504/03/08 JESSI Fena
CMKU/KMP 506/03 JUNO Fena

** Ch. stanice : Kiva IMPORT Z : FIN25606/99
** Chovatel :
** Otec : Kaaronnevan Rekku
** Matka : Naakiman Nätti Dat. nar. 17.04.1999
CLP/KMP 481/-03/99/03 Lappion Fena

** Ch. stanice : Ostravická niva
** Chovatel : Kublín Filip
** Otec : Erauspojan Piku
** Matka : Erauspojan Taru Dat. nar. 06.09.2003
CLP/KMP 497/03/05 BESSY Fena

** Ch. stanice : Nalle
** Chovatel :
** Otec : BRIT KMP
** Matka : TOSCA z Finských plání Dat. nar. 13.03.1992
CKS 5/92/96 EGI Fena

** Ch. stanice : Lucky IMPORT Z : DKK 16691/2003
** Chovatel :
** Otec : Bjornehusets Kitto
** Matka : Bjornehusets Micha Dat. nar. 23.08.2003
CMKU/KMP 507/-03/03/05 Bjornehusets Pes

** Ch. stanice : od Starých dubů
** Chovatel : Krejcarová Lenka
** Otec : ARGON Arfus
** Matka : Lappion Kiva Dat. nar. 25.02.2004
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CMKU/KMP 508/04/06 AMIR Pes
CMKU/KMP 512/04/05 AGIMA Fena
CMKU/KMP 513/04/06 ASSI Fena
** Otec : ARGON Arfus
** Matka : Lappion Kiva Dat. nar. 12.05.2005
CMKU/KMP 539/05/08 BRIT Pes
** Otec : ARGON Arfus
** Matka : Lappion Kiva Dat. nar. 28.07.2007
CMKU/KMP 592/07/09 CITA Fena

** Ch. stanice : pod Troskami
** Chovatel : Procházka Petr
** Otec : Bjornehusets Lucky
** Matka : DEINA Pikimusta Dat. nar. 01.05.2005
CMKU/KMP 529/05/07 ARAN Pes
CMKU/KMP 534/05/06 AMBRA Fena
CMKU/KMP 535/05/07 ANABELA Fena

** Ch. stanice : Sametový poklad
** Chovatel : Przybylová Radmila
** Otec : ARIK Ostravická niva
** Matka : DAISY Pikimusta Dat. nar. 06.10.2005
CMKU/KMP 549/05/07 ANDY Pes
CMKU/KMP 550/05 ARIS Pes
** Otec : Bjornehusets Lucky
** Matka : DAISY Pikimusta Dat. nar. 22.12.2007
CMKU/KMP 608/07/09 BASKO Pes

** Ch. stanice : z Korábského údolí
** Chovatel : Praštil Josef
** Otec : Bjornehusets Lucky
** Matka : AGIMA od Starých dubu Dat. nar. 31.07.2006
CMKU/KMP 561/06/09 AKIMA Fena

** Ch. stanice : Assi Kavon
** Chovatel : Novák František
** Otec : Bjornehusets Sambo
** Matka : ASSI od Starých dubu Dat. nar. 15.12.2006
CMKU/KMP 571/06/09 AIKA Fena
CMKU/KMP 573/06/09 ADONIS Fena
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** Otec : Bjornehusets Sambo
** Matka : ASSI od Starých dubu Dat. nar. 16.08.2007
CMKU/KMP 597/07/09 BELA Fena
CMKU/KMP 598/07/09 BONA Fena

** Ch. stanice : Tuikku IMPORT Z : FIN40738/07
** Chovatel :
** Otec : Viklen Saku
** Matka : Karhusuon Sára Dat. nar. 26.05.2007
CMKU/KMP 600/-07/07/09 Havurinteen Fena
Zpracoval: Ladislav Hanáček, hlavní poradce chovu
Žádáme chovatele, resp. Majitele chovatelských stanic, kteří zde nejsou uvedeni,
aby se ozvali, aby mohla být evidence doplněna.

PROPOZICE
ČMKU
Kynologická jednota ČR
SPOLEK CHOVATELŮ A PŘÁTEL PSŮ NYMBURK
dovoluje si Vás pozvat na

41. KRAJSKOU VÝSTAVU PSŮ
KLUBOVÉ A SPECIÁLNÍ VÝSTAVY
pro všechna plemena FCI
( společenská, lovecká, národní a neuznaná )
mimo německých ovčáků

dne 28.5.2011 v Lysé nad Labem (výstaviště)
Klubovou výstavu- memoriál MUDr. Jitky Pacltové (CAJC,CAC,BOB)
Klubu chovatelů a přátel barzojů
(barzoj, ruský krátkosrstý chrt )
Klubovou výstavou (CAJC, CAC, Klubový vítěz, BOB)
Klub karelských medvědích psů a lajek (karelský medvědí pes, lajky)
Klub chovatelů tibetských španělů
(tibetský španěl)
Lvíček klub ČR
(lvíček)
Tibetian terier klub
(tibetský teriér)
Klubovou výstavu (CAJC, CAC, BOB)
Klubu francouzských buldočků,
(francouzský buldoček)
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1 CZ jorkshire terier klubu
(jorkshire teriér, bostonský teriér)
Klubu chovatelů bišonků
(bišonek, boloňský psík, ,)
Speciální výstavu ( CAJC, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB)
Pro plemena (barevný boloňský psík, brazilská fila, cane corso, dánská doga)
Klubovou výstavou s titulem čekatel klubového vítěze:
Pudl klubu
(pudl)
Exotic klubu,
(papillon, chow chow, sharpei )
Klubu přátel černého ruského teriéra
(černý ruský teriér)
Českomoravský klub chovatelů maltézských a boloňských psíků (maltézský psík)
Posuzovatelé: Dolejšová O., ,RNDr.Ovesná J., Štěpničková G., Mgr.Ovesná B.,
Němec J., ing. Jančík L, Bc.Tichá V., Ubrová L, Kvasnička L., Kuriš D.,
Ing. Petrusová H. a další.
Změna rozhodčích vyhrazena
Přihlášku doplněnou kopií průkazu původu z obou stran a kopií dokladu o
zaplacení ( složenka, výpis z účtu,) kopie příkazu k platbě nestačí , zasílejte na
adresu:
Kamila Senohrábková -Dlabalová, Chotucká 269, Křinec 289 33 , tel. 736534581
Informace: Antonín Mudra, Slepá 154, Světice 251 01 , tel 602177943
Platbu zašlete na: číslo účtu : 173 383 038 , kód banky 0300, var. sym. 011
Adresa majitele účtu: Spolek chovatelů a přátel psů Nymburk, U Cukrovaru 1183,
288 02 Nymburk

1. uzávěrka : 22.4. 2011

2. uzávěrka : 6.5.2011

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY
Na výstavu mají přístup psi a feny klinicky zdraví. Při přejímce bude požadován
platný očkovací průkaz s potvrzením, že pes byl očkován proti vzteklině v době ne
kratší než 30 dnů a ne delší než 1 rok před výstavou .
VÝSTAVNÍ PODMÍNKY
Platí ustanovení Mezinárodního výstavního řádu FCI a Výstavního řádu ČMKU.
Výstava je přístupná psům a fenám zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří
dosáhli v den, kdy jsou vystavováni stáří požadované pro zařazení do třídy.
Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách.V případě, že by se
výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů
výstavy.Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo
vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.
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Volné pobíhání psů není dovoleno, kousaví psi musí být opatřeni náhubkem.
Každý vystavovatel je povinen se řídit pokyny pořadatelů a je odpovědný za škody
způsobené svým psem.Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni
březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k
odstranění vady v exteriéru psa.
Změny exteriéru psa prováděné nadměrným lakováním, tónování srsti, jakož i
základní úprava trimováním s dlouhodobým vyvazováním psů na stolech jsou dle
dispozic ČMKU zakázány.
Výstavy se nemohou zúčastnit psi a feny s kupírovanýma ušima. Tito jedinci
nebudou na výstavě posouzeni.
Doklady pro účast na výstavě: vstupní list, průkaz původu, očkovací průkaz
PROGRAM VÝSTAVY
7.0 - 9.00 - přejímka
9.15 -14 30 - posuzování
15.00 - soutěže a vyhlášení vítězů
VÝSTAVNÍ TŘÍDY
Třída štěňat
4-6 měsíců
třída dorostu
6 - 9 měsíců
třída mladých
9 - 18 měsíců
mezitřída
15 - 24 měsíců
třída otevřená
od 15 měsíců
třída pracovní
od 15 měsíců (nutno doložit certifikátem o zkoušce)
třída vítězů
od 15 měsíců (pro šampiona, klubového vítěze, národního
vítěze, vítěze speciální výstavy,- nutno doložit fotokopii
dosaženého titulu)
třída veteránů
od 8 let
třída čestná
bez nároku na titul
TITULY
Krajská výstava : Vítěz třídy, Krajský vítěz
Klubové výstavy : CAJC, CAC, Klubový vítěz, čekatel klubového šampiona a dle
propozic klubu.
Speciální výstavy: CAJC,CAC,Vítěz speciální výstavy, BOB.
společné : Vítěz Lysá nad Labem pes a fena, Mladý vítěz Lysá nad Labem pes a fena,
Nejlepší veterán
SOUTĚŽE
Soutěž dítě a pes - zúčastnit se může dítě ve věku od 3 do 9 let se psem přihlášeným
na výstavu.
Mladý vystavovatel 9-13 let, 13 až 17 let, v rámci krajské výstavy
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Soutěž Nejhezčí pár psů - soutěže se mohou účastnit pouze psi a feny, kteří jsou
přihlášeni na výstavu v majetku jednoho majitele
VÝSTAVNÍ POPLATKY
1. uzávěrka
Krajská výstava
Klubové a speciální výstavy
1. pes
400,- Kč
550,- Kč
další
350,- Kč
500,štěňata,dorost,veteráni, třída čestná (nelze použít jako první platbu)
250,- Kč
350,- Kč
soutěže
100,- Kč
100.-Kč
VÝSTAVNÍ POPLATKY 2. uzávěrka, všechny platby zvýšené o 100 Kč
Fotokopii ústřižku složenky nebo dokladu o zaplacení nalepte na přihlášku v
označeném místě. Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata V ceně je
zahrnuta i cena katalogu. Potvrzený vstupní list pro 1 psa platí jako vstupenka pro 1
osobu.
PROTESTY
Protest může být podán pouze písemně a pouze z formálních důvodů, po složení
jistiny 500,- Kč, nejpozději však do konce posuzování v kruzích.
INZERCE
1 strana 500,- Kč

1/2 strany 250,- Kč

1/4 strany 130,- Kč

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Volné pobíhání psů v areálu výstaviště je nepřípustné. Každý vystavovatel je
povinen se řídit pokyny pořadatelů a je odpovědný za škody způsobené psem.
Pořadatel neručí za újmy na zdraví psa ani za jeho ztrátu.
DŮLEŽITÉ : vzhledem k ustanovení výstavního řádu ČMKU nemůžeme
přihlášky po termínu uzávěrky přijmout.
Na Vaši účast se těší Výstavní výbor
Prodej štěňat na výstavě není dovolen

11.11.2010 Přečetli jsme za Vás :
Do EU od příštího července jen s čipy.
Ten, kdo by chtěl cestovat se psem (ale i kočkou či fretkou) po zemích EU, má
možnost označovat tato zvířata ještě do konce června 2011 kromě čipu i tetováním.
Od 3. 7. 2011 už to bude možné pouze elektronickým čipem. Na tuto skutečnost jsme
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při různých příležitostech upozorňovali. A je to i uvedeno na webových stránkách
www.svscr.cz pod odkazem Cestování se psy, kočkami a fretkami.
Zatím tedy, ještě sedm měsíců, jsou dva možné způsoby označení zvířete, a to
tetováním a mikročipem. Tetování musí být čitelné. Tento způsob označení je pro
cestování se zvířetem použitelný do 2. července 2011. Po tomto datu musí být psi,
kočky a fretky označeni mikročipem.
Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař.
K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a
čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785.
Tak cestovatelé pozor! Při plánování cest po členských zemích EU nezapomenout
na očipování svého chlupatého společníka či společnice!
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových
stránkách SVS ČR: www.svscr.cz

Výstavní tituly
Tituly zadávané ve výstavním kruh v rámci hodnocení plemene
Vítěz třídy
Zadává se jedinci oceněnému známkou výborný 1 ve třídě mladých, otevřené,
pracovní, mezitřídě , vítězů a veteránů - a to pouze na výstavách oblastních a
krajských. V případě členění plemene dle zbarvení, velikosti a váhy může být tento
titul udělen v každé třídě. U plemene německý ovčák může být, mimo mezinárodní
výstavy, udělen titul Vítěz třídy mladých jedinci, který získal ocenění velmi dobrý 1.
Ve třídě dorost se titul vítěz třídy nezadává (a neurčuje se ani pořadí).
Oblastní vítěz
Zadává se na oblastních výstavách nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů. U plemen členěných podle barev srsti,
velikostních rázů atd se zadává stejný počet oblastních vítězů jako na mezinárodní
výstavě CACIBů. Informaci o tom, kolik CACIBů se u plemene zadává najdou
zájemci na www.fci.be – standardy.
Krajský vítěz
Zadává se na krajských výstavách nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů. U plemen členěných podle barev srsti,
velikostních rázů atd. se zadává stejný počet krajských vítězů jako na mezinárodní
výstavě CACIBů.
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Nejlepší mladý pes nebo fena plemene
Zadává se na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních. Titul
získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých
jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC. Mezi vystavovateli se pro titul
vžilo označení Junior BOB. Jedná se vlastně o nejlepšího mladého jedince plemene.
Nejlepší veterán plemene
Titul získává nejlepší veterán pes nebo fena plemene z konkurence všech veteránů
plemene se zadaným oceněním výborný 1. Mezi vystavovateli se pro titul vžilo
označení Veteran BOB. Titul se zpravidla zadává na výstavách klubových,
speciálních, národních a mezinárodních.
Klubový vítěz
Zadává se na některých klubových výstavách. V propozicích výstavy je vždy
uvedeno, zda je možné titul na dané výstavě získat či ne. Podmínky pro přiznání
titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu. Titul může být např. vázán
na členství v klubu. Klubový vítěz se zpravidla zadává nejlepšímu jedinci – psovi i
feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní,
vítězů. V pravomoci chovatelského klubu je rozhodnout zda vůbec a za jakých
podmínek se bude zadávat titul Klubový vítěz mladých. Zpravidla jej získávají pes i
fena, kteří obdrželi čekatelství CAJC nebo u plemen posuzovaných podle barev nebo
velikostních rázů nejlepší mladý pes i fena z konkurence CAJC. Titul se uděluje pro
každý klub a jedno plemeno 1x v kalendářním roce.
Vítěz speciální výstavy
Zadává se na speciálních výstavách plemene a to nejlepšímu jedinci – psovi i feněz konkurence výborných 1 CAC z tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů
Národní vítěz
Zadává se na národních výstavách nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence
výborných 1 CAC z tříd- mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů
Vítěz plemene- BOB (BEST OF BREED)
Nezadává se na oblastních a krajských výstavách. Na klubových, speciálních a
národních výstavách se zadává nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence
nejlepšího mladého jedince plemene, nejlepšího veterána plemene a podle typu
výstavy z klubových, speciálních a národních vítězů psů i fen. Pokud se jedná o
klubovou výstavu bez zadávání titulu klubový vítěz, postupují do soutěže o BOB
nejlepší mladý jedinec plemene, nejlepší veterán plemene a všichni CAC. Na
mezinárodní výstavě postupuje do soutěže o BOB nejlepší mladý jedinec plemene,
nejlepší veterán plemene a pes a fena CACIB.

- 21 -

http://sweb.cz/karelajky/

Informace 60

Březen 2011

Tituly zadávané v slavnostním kruhu výstavy v rámci závěrečných soutěží
Vítěz velké národní ceny – BONB (BEST OF NATIONAL BREEDS)
Do kruhu nastupují na výstavě posouzení jedinci národních plemen (český teriér,
český fousek, český strakatý pes, český horský pes, chodský pes, pražský krysařík) a
plemene československý vlčák. Všechna plemena jsou představena. Samotné soutěže
o titul BONB se zúčastní pouze jedinci s titulem BOB.
Vítěz skupiny FCI –BIG (BEST IN GROUP)
Do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI.
Neuznaná národní plemena tvoří zvláštní skupinu, jejíž vítěz se na mezinárodní
výstavě na rozdíl od výstavy národní nemůže zúčastnit soutěže o titul BOD a BIS.
Vítěz dne – BOD (BEST OF DAY)
Soutěž může být zařazena na vícedenních výstavách a nastupují do ní jedinci jedinci,
kteří obdrželi titul BIG. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných
plemen.
Vítěz výstavy BIS (BEST IN SHOW)
Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI – BIG u jednodenních výstav nebo
Vítězové jednotlivých dnů (BOD) na výstavách vícedenních. Na MVP do soutěže
nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.
Dále mohou být pořadatelem vyhlášeny soutěže:
Vítěz mladých skupiny FCI - JBIG (BEST IN GROUP JUNIOR)
Do soutěže nastupují všichni Nejlepší mladí psi nebo feny plemen příslušné skupiny
FCI
Nejlepší mladý výstavního dne - J BOD (BEST OF DAY JUNIOR)
Soutěž může být zařazena na vícedenních výstavách a nastupují do ní všichni
vítězové mladých jednotlivých skupin FCI. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz
skupiny neuznaných plemen.
Juniorský vítěz výstavy JBIS (BEST IN SHOW JUNIOR)
Do soutěže nastupují všichni vítězové mladých jednotlivých skupin FCI u
jednodenních výstav nebo Juniorští vítězové jednotlivých dnů (JBOD). Na MVP do
soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.
Všechny tituly je možno zadat bez ohledu na počet předváděných jedinců, pokud
kvalita kandidáta na titul odpovídá požadavkům na jeho zadání. V každé třídě,
mimo třídy dorostu, může být určeno pořadí, ocenění budou zadána bez uvedení
pořadí.
Případné tituly je možno udělit pouze tehdy, je-li jejich udělení v souladu s
propozicemi výstavy.
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Čekatelství
CAJC – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU JUNIOR CHAMPIONAT) čekatelství
šampionátu mladých může být zadáno výbornému 1- psovi i feně .- ve třídě
mladých. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní
CAC – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) čekatelství šampionátu
krásy může být zadáno výbornému 1 – psovi i feně- ve třídách - mezitřídě,
otevřené, pracovní, vítězů a šampiónů. Zadává se na výstavě klubové, speciální,
národní a mezinárodní.
r.CAC –( RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) rezervní
čekatelství šampionátu krásy může být zadáno výbornému 2 – psovi i feně ve třídě,
kde byl zadán CAC. Zadává se ve třídách :- mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů
a šampiónů na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.
CACIB - (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL
DE BEAUTÉ) čekatelství mezinárodního šampionátu krásy může navrhnout
rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence
výborných 1 z tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů.
r.CACIB (RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT
INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) může navrhnout rozhodčí na mezinárodní
výstavě druhému nejlepšímu jedinci - psovi i feně. Do této soutěže postupují :
výborný 2 ze třídy, z které byl navržen CACIB a výborní 1 z ostatních tříd.
Zkratky používané pro označení mezinárodních šampionátů.
C.I.B (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) Mezinárodní šampion
krásy. Zkratka C.I.B se používá krátkou dobu, dříve se mezinárodní šampionát uváděl
jako ICH – International Champion.
C.I.E. (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE EXHIBITION) Mezinárodní
výstavní šampion
C.I.T. (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE TRAVAIL) Mezinárodní šampion
práce
zpracovala Vladimíra Tichá
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