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ZÁPIS z výborové schůze Klubu KMP a lajek konané dne
28.1.2012
Přítomni: Válek, Patočka, Škarda, Šafránková, Rambousek, Kroupová, Hanáček,
Homolková
Omluveni: Dopitová
Schůze byla zahájena v 11,00h.
Přizvaná pí Pešková se nemohla dostavit.
Šafránková přednesla pokladní zprávu – bilanci hospodaření za r. 2011 a
rozpočet na r.2012. Rozpočet je vyrovnaný, bližší bude uvedeno v IZ.
Klubová výstava v Lysé n/L – přečteny podmínky pořadatele výstavy . Bylo
rozhodnuto, že se nebudou dávat hmotné ceny tj. krmení pro psy apod., ale pouze
poháry vítězům CAC, CAJC, Klubový vítěz, BOB. Jako účastnické budou dávány
medaile.
Bonitace psů bude 1 x ročně. Letos v Kostelních Střímelicích. Podle počtu
narozených štěňat a po dohodě s majiteli psů je možné pořádat bonitaci v příštím roce
na Moravě. Do IZ je třeba dát informaci, že při bonitaci je možné kritizovat a
upozorňovat na případné chyby exteriéru, které budou přehlédnuty posuzovatelem a
budou v rozporu se standardem. Kritika musí být vždy věcná, ne osočování majitele
předváděného psa. V tom je rozdíl mezi bonitací a výstavou. Na výstavě je možné
kritizovat jen to, kdyby posuzovatel překročil podmínky výstavního řádu. Bonitace je
ale hodnocení kondice a případné upozornění na drobné vady majitele na drobné
nedostatky, které mohou být správným vedením nebo péčí o psa napraveny nebo
vylepšeny. Proto také bude v kalendářním roce pouze jedna bonitace, aby bylo možné
posoudit úroveň psů zároveň a to i zvířat z jednoho vrhu. Podrobněji bude o bonitaci
v IZ.
Přítomnost poradců na bonitaci je povinná a zvláště je nutné jejich vyjádření
k jedinci předváděném na bonitaci. Na bonitaci v Kostelních Střímelicích bude
posuzovat pan Hořák..
Vzhledem k nedobrému předvádění psů, které je většinou způsobeno
neznalostmi majitele, bylo navrženo, aby na klubovou výstavu byla pozvána naše
bývalá členka Beata Grossek. Její předvádění psa se budeme snažit nafilmovat a dát na
internet jako výukové. Bude tak vidět, jak pes i s případnými malými nedostatky
vynikne díky dobrému předvedení. Toto je zvláště dobře vidět na výstavách, nikoliv na
bonitacích, kdy pod bedlivým pohledem posuzovatele, poradců a dalších přihlížejících
je těžké zakrýt prohřešky proti standardu.
Byl projednán stále se vyskytující nešvar – není před krytím dohodnut poplatek
za krytí a způsob úhrady. Před každým krytím musí být dohodnut způsob odměny a to
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buď štěně nebo peníze a čas, do kdy musí být úhrada provedena či štěně odebráno. Tato
dohoda by mohla být poznamenána na krycí list. Odpadne tak nedůstojné handrkování o
výši odměny. Pí Šafránková se pokusí nalézt nějaké vzory řešení u jiných klubů (např.
vzor smlouvy o krytí) a případné výsledky budou zveřejněny.
Poradci chovu do 31.7.2012 předají pí Kroupové jména a kontaktní adresy
chovných psů a fen. Seznam bude každý rok k uvedenému datu doplňován a
aktualizován – u fen do 8 let věku a u psů dle kondice, většinou do 12 let.
Při výborové schůzi předala jednatelka pí Homolková svou funkci panu
Rambouskovi /ze zdravotních důvodů/. Návrh na předání funkce panu Rambouskovi byl
schválen hlasováním, a to všemi přítomnými členy výboru. Tuto funkci bude vykonávat
do řádných voleb s tím, že pí Homolková bude pracovat jako náhradní člen výboru (bez
práva hlasování). Změna bude nahlášena na ČMKÚ.
Dále byly projednány žádosti některých členů klubu, aby jejich kritiky byly
otiskovány v IZ. Zpravodaj by tak nejspíš přestal být chovatelským informačním
zpravodajem a stal by se debatním plátkem. Bylo rozhodnuto, aby kritiky byly zasílány
pí Kroupové, která je bez jakýchkoliv úprav předá na internetové stránky klubu. Zde
bude zřízena rubrika (např. diskuse nebo forum). Články obsahující urážky, neslušné
výrazy apod. zveřejněny nebudou a budou vráceny pisateli s poznámkou „nevhodné“.
Bohužel – námi navrženou možnost počítačového programu pro chov – chovné
linie, rodokmeny apod., není zatím proveditelný. Budeme muset využívat chovných dat,
která jsou v současné době na internetu již umístěna a které jako chovné řady
jednotlivých plemen zpracovala pí Šafránková. K doplnění údajů budou členové
vyzváni v IZ.
Schůze skončila v 15 hod.
zapsala: Zlata Homolková

Plán akcí Klubu KMP a lajek na r. 2012


2.6.2012 Lysá nad Labem Klubová výstava (se zadáním Klub.vítěze)




- členská schůze před zahájením klubové výstavy

4.5.2012 – 8.5.2012 Radíkovské karelajky



1.9. – 2.9.2011 Letní setkání v Kostelních Střímelicích



2.9.2012(neděle) BONITACE v Kostelních Střímelicích
(posuzovatel: K.Hořák)
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Členské příspěvky za rok 2012
Upozorňujeme,
ŽE ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2012 (STEJNĚ JAKO VŽDY) MAJÍ BÝT
ZAPLACENY DO 31. 3. 2012. ZATÍM ZAPLATILO CCA 60% ČLENŮ.

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK NA ROK je 350,-Kč.
SLOŽENKA byla PŘILOŽENA k IZ č. 62 (prosinec 2011).
číslo účtu: 43 – 7566990287/0100 – KB
Zdenka Šafránková, hospodářka klubu

*************************************************************
**

3. Radíkovské karelajky - připomenutí
Ve dnech 4.5.2012 – 8.5.2012 se bude konat další psí soustředění., proto vás
všechny zveme na 3. Radíkovské karelajky, tentokrát BEZ BONITACE. Bližší
informace – viz minulý IZ nebo internet.
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………………………… 400,-Kč

bez jídla 1 500,bez jídla 900,-

Doplatek za ubytování na budově…… cca 30,-Kč na osobu a noc
Nevratná záloha 1000,-Kč na osobu.
Vyplněnou přihlášku (viz minulý IZ nebo internet) s ústřižkem složenky (záloha
podle počtu osob) zasílejte na níže uvedené adresy do 10.4.2012.
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
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Letní setkání členů klubu KMP a lajek.
Tak jako každoročně, i v letošním roce proběhne

klubové setkání členů v Kostelních Střímelicích
dne 1. a 2.září 2012 .
V neděli 2.9.2012 bude členská schůze před bonitací.
Sobotní program bude zaměřen na přípravu psů ke zkouškám lovecké upotřebitelnosti
(BZH,HZ).

Zájemci se mohou hlásit na telef. čísle 721319771 do 4.srpna 2012.
Předběžná cena cca 200 Kč/ den a osoba se bude platit až na místě.
Strava a pití bude zajištěno.

Setkání je dvoudenní.
První den (SO 1.9.2012:
Program
1) Příjezd dle dohody s p. Škardou
2) Zkoušení jednotlivých disciplín zkoušek honičů
3) Večeře, společenské posezení
Ubytováni (přespání) konzultovat s p.Škardou
Druhý den (NE 2.9.2012): 8-9h. přejímka psů
Program:
1) členská schůze
2) oběd
3) BONITACE
4) ukončení setkání-předpoklad 15h.(podle počtu psů)
Přihlášku na setkání zasílejte do 4.8.2012 na adresu :
Pavel Škarda
Kostelní Střímelice 75
281 63 Kostelec n.Č.lesy,
tel. 321 693 638, mobil 721 319 771.
Příjezdové trasy od- Ondřejova –a-Kostelce n. Č.lesy –budou na webu.
GPS—souřadnice—49°|55’15,119“N-----14°48’28,832“E
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Bonitace 2012
Dne 2.9.2011 (neděle) v Kostelních Střímelicích.
Přihláškou na bonitaci je zaslání kopie průkazu původu a to nejpozději tak, aby došla
30 dnů před termínem bonitace.

Kopii PP doručte nejpozději 1.8.2011,
a to na adresu :
Zdenka ŠAFRÁNKOVÁ, Přívory 129, 277 16 Všetaty,
tel. do práce 3315 650 338, domů (večer) 315 696 721
Poplatek je pro členy klubu 200 Kč a platí se vždy na místě (pro nečleny je poplatek
dvojnásobný tj. 400 Kč). Posuzovatel: Karel Hořák.

Bonitace 2012
Dne 2. září 2012 bude v Kostelních Střímelicích bonitace KMP a lajek.
Posuzovatelem bude opět pan Karel Hořák. Přítomni budou poradci chovu jednotlivých
plemen a hlavní poradce chovu pan Hanáček. Dopoledne bude setkání členů a členská
schůze, po obědě bonitace. Mapka připojená na internetu Vám umožní, abyste příliš
nebloudili. Přihlásit své psy k bonitaci mohou všichni, zejména ti, kteří chtějí svá
zvířata uchovnit. V den bonitace musí pes nebo fena dosahovat stáří nejméně 18 měsíců.
Starší zvířata, pokud bonitaci nemají, se mohou též zúčastnit. Poplatek za bonitaci je pro
členy klubu 200,- Kč, pro nečleny 400,- Kč. Poplatek se platí na místě. Jako přihláška
na bonitaci slouží fotokopie rodokmenu (zkontrolujte, zda máte vyplněnou svou adresu
a podpis). Přihlašujte se na adresu pí Šafránkové (Zdenka Šafránková, Přívory 129, 277
16 Všetaty, telefon večer 315 696 721) – termín do 4.8.2012. Přihlásit se mohou i
hárající feny, jen je třeba na tuto skutečnost upozornit při přejímce a počítat s tím, že
budou posuzovány na konec.
Bonitace se mohou zúčastnit pouze zdravá zvířata. Majitel musí při přejímce
předložit očkovací průkaz s platným potvrzením o očkování proti vzteklině a vizozám.
Posuzovatel je oprávněn vyloučit z posuzování jedince špinavého, zahmyzeného nebo
nemocného.
Upozorňuji, že bonitace se nedá opakovat. Pouze v případě, že při hodnocení
bylo zjištěno, že určitý nedostatek může být časem odstraněn (např. kvalita osrstění,
bázlivost, nemožnost psa změřit apod.), může komise povolit odstoupení od bonitace a
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opakování bonitace za rok. Toto se zapíše do bonitační karty. Pokud bude zjištěna vada
vylučující z chovu, další bonitace již není možná.
Úspěšné absolvování bonitace je – spolu s klubovou výstavou a další výstavou
vyššího typu se známkou výborná (pokud má pes lovecké zkoušky i známkou velmi
dobrá) – součástí pro zařazení do chovu a vyhledávání vhodných spojení pro krytí.
Upozorňujeme, že zánik již dříve zadané chovnosti je možné pouze na základě
prokazatelného přenášení vad zásadního charakteru na potomstvo. V případě
negativního hodnocení jedince musí být v posudku zapsáno zdůvodnění a posudek musí
být vždy podepsán všemi členy bonitační komise včetně poradce chovu daného
plemene.
V bonitační komisi je posuzovatel, poradce chovu a člen výboru (případně
zkušený chovatel daného plemene). Do hodnocení na bonitaci – a v tom je velký rozdíl
proti předvádění na výstavách – mohou svými věcnými poznámkami zasahovat i
přihlížející, pokud mají dojem, že se posuzování odchyluje od standardu plemene.
Posuzovatel hodnotí tak, aby mohl zdůvodnit slyšitelně svůj posudek a to ať kladný, tak
záporný. Proto je třeba při předvádění přihlížet v klidu, bez rušivých zásahů, aby nebyl
poškozován případnými rušivými momenty předváděný pes.
Zapisovatel během bonitace zaškrtává v bonitační kartě příslušné body případně
slovně doplní posudek podle pokynů posuzovatele.
Veškeré údaje jsou zapsány v bonitační kartě. Originál obdrží majitel psa, kopie
je archivována u poradce chovu a jedna je zaslán ČMKU.
Zlata Homolková

Vyplňování přihlášek na výstavu
Dne 2.6.2012 bude v Lysá n/L klubová výstava.
Pořadatel výstavy nás upozornil na chyby, kterých se účastníci opakovaně dopouští
při vyplňování přihlášek na výstavu. Prosím, nevíte-li si rady při vyplňování na
jakoukoliv výstavu, obraťte se na kteréhokoliv chovatele nebo člena výboru, aby Vám
poradil.
Chyby a nedostatky, které se často vyskytují při vyplňování přihlášek :
a) Chovatel nepodepíše rodokmen, čímž je rodokmen neplatný.
b) Není vyplněna kompletní adresa a není vyplněna návratka.
c) Poplatky jsou odeslány na jiný účet nebo jinou adresu, než je uvedeno
v propozicích výstavy.
d) Není vyznačena třída, do které vystavovatel psa přihlašuje. Prosím, označte
zřetelně (např. zakroužkováním, vyškrtáním všech ostatních apod.) třídu, do které
psa přihlašujete. Věnujte pozornost i tomu, do které třídy svého psa přihlašujete,
rozhoduje věk psa v den konání výstavy. Pokud nemáte třídu vyznačenu,
vystavovatel psa někam musí zařadit a v množství psů přihlášených na výstavu to
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zdržuje při zpracování katalogu (když musí člen výstavního výboru počítat, do
které třídy psa zařadit). V zájmu psa je lepší zařadit - psa pokud to věkově jde do třídy mladší, aby měl stejně věkově vyvinuté konkurenty.
e) Při přihlášení do třídy pracovní, musíte doložit potvrzení o složené zkoušce,
v našem případě jen lovecké.
f) Při přihlášení do třídy šampiónů nutno doložit potvrzení o získání titulu.
Přihlašujte se, prosím, na výstavy VČAS a nenechávejte to na poslední chvíli.
Doporučuji udělat a schovat si kopii přihlášky na výstavu i dokladu o zaplacení, alespoň
dokud nedostanete zpět potvrzení o přijetí na výstavu, abyste v případě sporu mohli
dokázat, že jste vše řádně, včas a správně odeslali.
Zlata Homolková
Zdenka Šafránková

UPOZORNĚNÍ
V platnosti je nový VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU (2.vydání) a dnem nabytí platnosti
tohoto řádu se ruší Výstavní řád ČMKU ze dne 26.6.2008 včetně všech dodatků.
Nový Výstavní řád byl schválen předsednictvem ČMKU dne 26.10.2011 usnesením
č. 54/10/11 s platností od 1.1.2012. Jeho součástí je i Příloha VŘ - rozdělení plemen na
výstavách (vč. např. nutnosti zkoušky pro tř. pracovní).
Kompletní znění na http://www.cmku.cz/ rubrika „řády a předpisy“.
Jaroslav Rambousek, jednatel

KONTAKTY NA KYNOLOG. SVAZY SÁTŮ EVROPY
NA NAŠICH WWW STRÁNKÁCH JSOU UVEDENY KONTAKTY NA
KYNOLOGICKÉ SVAZY SÁTŮ EVROPY.
VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE NA KYNOLOGICKÉ SVAZY SVĚTA
NAJDETE NA : http://www.cmku.cz/ Cirkuláře FCI
NA 3/2011 příloha
NOVÁ KONTAKTNÍ INFORMACE:
Srbský kynologický svaz KSS informuje FCI členy a smluvní partnery o nových
kontaktech na svoji kancelář – adresa, tel, fax.
E-mail a web adresa zůstávají nezměněny.
KINOLOŠKI SAVEZ REPUBLIKE SRBIJE (KSS)
Bukovička 1, 11000 Belgrade, RS – Serbia
tel: +381 11 4124312, fax: +381 11 2472551
email: ksrs@yubc.net, net: http://www-ksrs.rs
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Hodnocení rozpočtu Klubu KMP a lajek za r. 2010
rozpočet
Příjmy : členské příspěvky
zápisné
rodokmeny
KV
bonitace
ostatní
z toho: prodej brožur
úroky
Příjmy celkem
Průběžné položky
Příjmy celkem
Výdaje: poštovné
tisk, kopírování
z toho: IZ

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

skutečnost
35 700,1 000,3 020,2 600,4 200,150,33
150,0,33

54 000,11 400,65 400,-

46 670,33
11 400,-__
58 070,33

15 000,15 000,-

8 080,11 050,11 050,-

členské známky a průkazy
kancelářské potřeby
odvody ČMKÚ
náklady na KV vč. cen
z toho: poháry a medaile
bonitace
vedení BÚ
cestovné
telefony
kalendáře (byl k výročí klubu)
www stránky
ostatní
náklady na klub. setkání
Výdaje celkem
Průběžné položky
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1 000,500,1 500,5 000,-

2 530,1 262,50,1 500,4 984,4 984,-

..1 000,1 000,2 000,5 500,3 000,1 500,1 000,1 000,54 000,11 400,65 400,-

3 418,645,63
2 538,5 500,0,1 500,500,1 000,44 508,13
11 400,55 908,13
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Výsledek hospodaření klubu :
Příjmy za rok 2011
Výdaje za rok 2011
Zůstatek v r. 2011

58 070,33
55 908,13
2 162,10

Zůstatek z roku 2010

2 484,46

Výsledek hospodaření klubu - výsledek z r. 2011
- zůstatek z r. 2010

2 162,10
2 484,46

Stav finančních prostředků Klubu k 31.12.2011

4 646,66

Zdenka Šafránková, hospodářka klubu

Rozpočet Klubu KMP a lajek na r. 2012
Příjmy : členské příspěvky
zápisné
rodokmeny
KV
Bonitace
ostatní
Příjmy celkem

35 000,1 000,2 500,3 000,3 000,1 000,45 500,-

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

9 000,13 000,500,500,1 500,5 000,2 000,500,2 000,5 500,2 000,2 000,1 000,1 000,45 500,Zdenka Šafránková, hospodářka klubu
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PLEMENNÉ ŘADY KMP, ZSL A REL A
PŘEHLEDY ODCHOVŮ V CHOVATELSKÝCH
STANICÍCH na internetu
Na webových stránkách našeho klubu v rubrice CHOV jsou umístěny plemenné
knihy jednotlivých plemen. Vždy je umístěna plemenná řada od r. 1998 do současnosti
tak, jak nám je posílala PK ČMKU. Dále je zde umístěna tabulka, která je v Excelu a má
list 1 a list 2 (zatím pouze u KMP a REL, u ZSL je zatím jen list 1).
Na listu 1 je plemenná řada plemene od prvopočátku, tj. od nejstarších známých
psů daného plemene do současnosti. Je zde uvedeno číslo, kód PK, datum narození
(nebo alespoň rok), jméno, pohlaví, barva, rodiče, chovatelská stanice a chovatel (event.
s adresou). V poznámce je uvedeno, zda jde např. o import, export a rok získání
chovnosti (přeregistrace). Dále je uveden majitel (bez adresy) pokud je znám.
Některé informace se ovšem nepodařilo v dokumentaci klubu dohledat
(podotýkám, že i tak to byla strašná práce) a řady nejsou úplné, zejména pokud jde o
data před r. 2000. Je to způsobeno např. tím, že plemenné knihy jednotlivých plemen
vedly různé subjekty (např. ČMMJ, ČKS, jednu dobu i kluby apod.) a vše se po
vytvoření ČMKU předávalo (a upřímně – kdo ví, kde to je i vzhledem k povodni 2002).
Dále možná i tím (zejména mezery v „nedávných“ letech), že PK ČMKU některé výpisy
vůbec neposlala, některé posílala přímo poradcům a v IZ se neobjevily apod.
Prosím VŠECHNY CHOVATELE A MAJITELE, tj. i z KCHD, aby byli
tak laskaví a pomohli tabulky doplnit, aby byly co nejpřesnější a
nejobsáhlejší..Tato databáze je veřejně přístupná a může sloužit všem chovatelům,
prosím chovatele a poradce jak klubu KMPL i KCHD o doplnění.
Z tabulek lze získat informace např. o odchovech v chovatelských stanicích, lze
najít předky vybraného psa nebo feny až hluboko do minulosti, s trochou námahy
sestavit i chovatelské linie apod. Velmi dobře může sloužit i poradcům chovu pro
orientaci v příbuzenských vazbách.
Plné adresy majitelů zvířat nejsou uváděny záměrně – s ohledem na zákon o
ochraně osobních údajů. Případným zájemcům o adresy aktuálních majitelů lze
pravděpod. zjistit přes kluby, nebo chovatele.
V tabulce na listu 2 jsou uvedeny vrhy (v časové posloupnosti) podle
jednotlivých chovatelských stanic.
Tabulky budou aktualizovány každoročně, většinou vždy po tom, kdy PK zašle
výpisy. Pokud by poradci chovů nebo chovatelé měli zájem o aktualizace bezprostřední,
musí mi poskytnout vždy všechny potřebné informace přímo.
Zdenka Šafránková
kontakt: Přívory 129, 277 16 Všetaty, e-mail: zdenkasafrankova@seznam.cz

Výsledky výstav
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Duo CACIB - 4.2.2012 - 5.2.2012 BRNO
Výsledky sobota
KMP
Pohlav
í
2317 Pes

Třída

Číslo

2318
2319
2320

Chov.
stanice
Assi Kavon

Jméno

mezitřída
CASS
třída
Fena
BONA
otevřená
třída
Fena
IRA
otevřená
třída
Irene
Fena
otevřená
Pikimusta

Assi Kavon
Pikimusta
Pikimusta

Majitel
Holcr Jan
Krbečková
Petra
Hybner
Stanislav
Pluskal
Antonín

Výsledek
VD
V1
V1, CAC,
CACIB, BOB
V2, res.CAC,
res.CACIB

ZSL
Číslo

Pohlav
í

2463

Pes

2465

Fena

2466

Fena

2467

Fena

Třída

Chov.
stanice

Jméno

třída
Karapracovní Kitáj Irgus
třída
Bila
otevřená
třída
Brixie
šampionů

z Bukowego
Wzgórza

třída
veteránů

Od
Horusického
rybníka

Indy

Z Letné

Alča

Majitel

Výsledek

V1, CAC,
CACIB, BOB
V1, CAC,
Špaček Jaroslav
res.CACIB
Mgr.Dostálová
V1, CAC,
Milada
CACIB
Füle Imrich

Mgr.Dostálová
V1, Nej.
Milada
Veterán

Výsledky neděle
KMP
Číslo

Pohlav
í

7031

Pes

Třída
mezitřída

Jméno
Asgar
d

Chov. stanice
from Bare
moutain

Majitel
Lička
Jiří

Výsledek
V1, CAC, CACIB,
BOB

ZSL
Číslo

Pohlav
í

7172

Pes

7174

Fena

7175

Fena

Třída

Chov.
stanice

Jméno

třída
Karapracovní Kitáj Irgus
třída
Brixie
šampionů
třída
veteránů

Alča

Indy
Z Letné
Od
Horusického
rybníka
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Majitel

Výsledek

V1, CAC,
CACIB, BOB
Mgr.Dostálová
V1, CAC,
Milada
CACIB

Füle Imrich

Mgr.Dostálová
V1, Nej.
Milada
Veterán
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VII. Hanácká národní výstava 7. - 8. 1. 2012
VÝSLEDKY ZATÍM NEJSOU K DISPOZICI

20.Moravskoslezská národní výstava psů 17.-18.9.2011
Karelský medvědí pes
tř. mladých/pes-----------------------------------------------------------------------------2015 ERAUSPOJAN REPE
CZ
V 1,CAJC,BOJ
Kublín Filip, Venclíkova 25, Ostrava-Jih, PSČ 700 30,
tř. otevřená/pes-----------------------------------------------------------------------------2016
ASGARD FROM BARE MOUNTAIN CZ
1,CAC,NV,CAC ČMKU,BOB
Lička Jiří, Janovice 387, Janovice, PSČ 739 11
tř. otevřená/fena----------------------------------------------------------------------------2017
ENNY NAHE
CZ
V1
Hanáček Ladislav, Buková 142, Protivanov, PSČ 798 48
Západosibiřská lajka
třída otevřená / psi-------------------------------------------------------------------------2110
DYK HEŘMÁNKOVÁ STRÁŇ
CZ
V 1,CAC,NV,CAC ČMKU,BOB
Mičulka Miloš, 24.dubna 3, Želešice, PSČ 664 43
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Akce KCHH
KLUBOVÉ VÝSTAVY 2012 (plánované):


KV s CAC, Klubový vítěz - Brno - 02.06. 2012,
rozhodčí: MVDr. Piskay (SK)



KV s CAC - Lhenice - 01.09.2012, rozhodčí: Polgár A. (CZ)
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PLÁN ZKOUŠEK a výcvikových dnů na rok 2012
Výcvikový den 14.04.2012 - Lavičky - Orlík (pro všechna plemena)
BZH (+CACIT) 21.04.2012- Orlík, okr. Příbram (pro plemena honičů)
BZH (+CACIT) 22.09.2012 – Petroviče, okr. Klatovy (pro plemena honičů)
Memoriál Dr.Urbana
ZH (+CACIT) 03.- 04. 11.2012 - Konojedy, okr. Praha - Východ (pro plemena
honičů, slídičů, jezevčíků, teriérů, křepeláků a jagdterieři)
Na http://www.klubhonicu.com/ jsou k dispozici propozice a přihlášky ke stažení.

Přečetli jsme za Vás
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA - Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový
mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
e-mail: j.duben@svscr.cz; web:
http://www.svscr.cz.
TISKOVÁ ZPRÁVA 6. 1. 2012
Jak za hranice se zvířaty v roce 2012
Bude to letos jiné? Mění se nějaké povinnosti pro ty, kdo v letošním roce hodlají
vyrazit na cesty se svými zvířecími miláčky? Bude to jednodušší.
Základním požadavkem je vakcinovat cestujícího psa, kočku, ale i fretku proti
vzteklině. Již v loňském roce platilo, že od poloviny roku 2011 bylo pro cestování po
EU nutné označit zvíře nikoli tetováním, jako tomu bylo do té doby, ale pouze čipem.
Pro "cestovně starší" zvířata platí, že pokud byla tetovaná před 3. červnem 2011 a
tetovací číslo je stále jasně čitelné, mohou se zvířata pohybovat ještě bez čipu. Avšak
pozor, některé evropské země (Velká Británie, Irsko, Malta, Chorvatsko) uznávají jen
identifikaci čipem.
I letos platí, že pes či kočka anebo fretka musejí mít pas, kde je absolutně nutné
potvrzení o platném očkování proti vzteklině (vydá a potvrdí schválený soukromý
veterinární lékař). První očkování proti vzteklině musí zvíře mít, jakmile dosáhne stáří
tří měsíců.
Velkou novinkou je, že Velká Británie, Irsko, Malta a Švédsko již nepožadují
potvrzení z EU schválené laboratoře o účinnosti vakcinace proti vzteklině vyšetřením
hladiny protilátek.
Navíc pro pohyb v EU není od 1. ledna nutné již zvířata před cestou ošetřit proti
klíšťatům. Ošetření před vstupem na své území prostředkem proti echinokokóze s
účinnou látkou praziquantel požaduje pouze u psů Velká Británie, Irsko, Malta a
- 15 -
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Finsko. Toto ošetření musí mít provedeno nově v rozmezí 120 až 24 hodin před
vstupem. Švédsko od požadavku na toto ošetření úplně upustilo.
Při cestě do třetích zemí je třeba mít pas pro malá zvířata (s potvrzením o vakcinaci
proti vzteklině), který může být zkontrolován při návratu na území EU. A vždy, a na to
pozor, je třeba splnit veterinární podmínky pro vstup do dané nečlenské země, proto je
vždy dobré se dotázat zastupitelského úřadu dotyčné země na podmínky.
Určitě není na škodu nechat psa očkovat i proti leptospiróze či parvoviróze,
popřípadě proti lymeské borrelióze, a to bez ohledu, zda majitel se psem hodlá
vycestovat, či nikoli.
V letošním roce je cestování po EU se zvířecími miláčky zase o něco jednodušší.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS. Další
informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS:
www.svscr.cz.

Plán výstav
Plán super výstav v příštích letech:



Světová výstava Salzburg, Rakousko 18-20.05.2012
Evropská výstava Bukurešť Rumunsko 05.-07.10. 2012
Světová výstava Budapešť, Maďarsko 16.-19.05.2013
Evropská výstava Ženeva, Švýcarsko 30.08.-01.09. 2013
Světová výstava Helsinky, Finsko 08.-10.08.2014



Evropská výstava Brno, ČR 24.-26.10.2014






Rozdělení skupin:



Čtvrtek 23.října
2014

I.

Pátek 24.října
2014

III.

VI.

Sobota 25.října
2014

II.

Non FCI

Neděle 26.října
2014

VII.

IV.

VIII.

V.
X.

IX.

Více na: http://eurodogshow.webnode.cz/
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PROPOZICE
ČMKU
Kynologická jednota ČR
SPOLEK CHOVATELŮ A PŘÁTEL PSŮ NYMBURK
dovoluje si Vás pozvat na

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

dne 02.06.2012 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, BOB)
Klub karelských medvědích psů a lajek
(karelský medvědí pes, lajky)
Klub chovatelů tibetských španělů
( tibetský španěl)
1 CZ jorkshire terier klubu
(jorkshire teriér, bostonský teriér)
Klubu chovatelů bišonků
(bišonek, boloňský psík, barevný
boloňský psík,)
Klub coton de Tuléar
(coton de Tuléar)
Speciální výstavu ( CAJC, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB)
Klub pinčů České republiky
(německý pinč, trpasličí pinč, opičí pinč)
Klub málopočetných dogovitých plemen psů.
Pro plemena:
(anglický mastif, argentinská doga, bordeauxská doga,
bullmastif, shar pei, tosa-inu, )
Klubová výstava- čekatel klubového šampiona Pudl klub (pudl)
Exotic klub (malý kontinentální španěl, chow-chow)
Klub černého ruského teriéra (ruský černý teriér)
Posuzovatelé: Kunišová J. SK, Němec J, Mgr.Ovesná B., Slapničková I. ,
Štěpničková G. Bc. Tichá V., Tvrdík J. Ubrová L. a další.
Změna rozhodčích vyhrazena

- 17 -

http://sweb.cz/karelajky/

Informace 63

Březen 2012

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, Chotucká 269, Křinec 289 33, tel: 736 534 581,
bichon.frise@seznam.cz
Informace: Antonín Mudra, Slepá 154, Světice 251 01, tel: 602 177 943
sofena.borsoi@seznam.cz
Platbu zašlete na: číslo účtu : 173 383 038 , kód banky 0300, var. sym. 012
Adresa majitele účtu: Spolek chovatelů a přátel psů Nymburk, U Cukrovaru 1183, 288
02 Nymburk
I uzávěrka : 30.4. 2012
II.uzávěrka : 7.5. 2012 všechny platby navýšené o 100 Kč
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
Doklady pro účast na výstavě: vstupní list, průkaz původu, očkovací průkaz
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.
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.
PROGRAM VÝSTAVY
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07- 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 třída
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,
třída čestná
bez nároku na titul
třída veteránů
od 8 let
vítěze speciální výstavy - nutno doložit fotokopii dosaženého titulu)
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 - fena), Nejlepší veterán, Nejlepší pár
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
Soutěž Nejhezčí pár psů - soutěže se mohou účastnit pouze psi a feny, kteří jsou
přihlášeni na výstavu v majetku jednoho majitele
Soutěž nejlepší veterán- vítězové tříd veteránů.
VÝSTAVNÍ POPLATKY
Krajská výstava :

Klubové a speciální výstavy .

1. pes 450,- Kč
550,- Kč
další 400,-Kč
500,- Kč
štěňata,dorost,veteráni, třída čestná (nelze použít jako první platbu)
300,- Kč
400,- Kč
Soutěže 100,- Kč
100,-Kč
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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
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