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Zápis ze schůze výboru KMP a lajek ze dne
2.9.2012 v Praze
Přítomni: Ing. Tomáš Válek, Jaroslav Rambousek, Zdenka Šafránková, Ladislav
Hanáček, Pavel Škarda, Vladimír Patočka, Irena Kroupová, Veronika
Koderová (jako host)
1. Schůzi zahájil Ing. Válek
2. Pí Šafránková přednesla účetní zprávu, výsledek hospodaření klubu je vyrovnaný.
Pokud to bude možné, pí Šafránková otevře internetový náhled na hospodaření klubu.
3. Pí Dopitová rezignovala na funkci poradce chovu pro KMP. Funkci do řádných
voleb převezme hlavní poradce chovu pan Hanáček.
4. Delegátem na valnou hromadu ČMKU je pan Rambousek
5. Klub do konce roku sladí stanovy se zápisním řádem ČMKU
6. Výbor klubu schválil nákup externího disku pro archivaci dat
7. S březnovým Zpravodajem se rozešle výzva, aby se přihlásili členové, kteří si i
nadále přejí dostávat Zpravodaj v papírové formě, kdo se neozve, bude se
předpokládat, že si Zpravodaj přečtou na webových stránkách klubu. Zároveň členové
obdrží plán stránek. Zajistí pí Šafránková
8. S webmasterkou bude projednána možnost a podmínky zveřejnění fotografií všech
psů a fen předvedených na klubové výstavě s dosaženým výsledkem. Zajistí pí
Kroupová
9. Na bonitaci v Kostelních Střímelicích 31.8. – 1.9. bude posuzovat pan Karel Hořák.
Zajištěno. Klubovou výstavu bude posuzovat paní Božena Ovesná. Zájemci si mohou
nechat vyfotografovat svého psa již před zahájením posuzování.
10. Pí Šafránkovou lze kontaktovat telefonicky pouze na mobil uvedený na
stránkách klubu.
11. Je třeba, aby poradci chovu vyžadovali po majitelích podklady pro zařazení zvířat
do databáze chovných jedinců na webu.
12. Pí Zlata Homolková bude jmenována čestnou předsedkyní Klubu karelských
medvědích psů a lajek
13. Úkoly z porady:
-

připravit podklady na zápisní řád klubu a předložit je na klubové výstavě
pan Rambousek zajistí trofej pro Klubového šampiona
změny v představenstvu zveřejnit na webu
zpřístupnit na webu hlášenku vrhu
zapsala Irena Kroupová
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Vážené přátele!
Již několikrát se klub snažil zkorigovat své výdaje, aby ušetřené peníze mohly
být věnovány i na jiné aktivity, nejen ty nejnutnější. Jak se sami můžete přesvědčit,
největší položku rozpočtu tvoří každý rok tisk IZ a poštovné (přičemž poštovné se
odvíjí i od tloušťky IZ). K tomu ještě v r. 2012 přistoupily neplánované těžkosti se
zajištěním tisku. Tisk IZ jsem vždy zajišťovala já, ale tentokrát jsem neměla možnost
tisk srpnového a prosincového čísla zajistit. Tisk zajišťoval „pokoutně“ pan
Rambousek (kupoval se pouze papír), a i proto byly oba IZ poměrně „hubené“ a chudé
na informace. Tato situace se může kdykoliv u kohokoliv z výboru opakovat (stačí
pouhé delší onemocnění).
Výbor klubu proto rozhodl, že by bylo dobré vzhledem k pokročilé
elektronizaci členů klubu, snížit náklad zpravodaje řekněme na - nutnou míru.
Nebudeme IZ zasílat na meily, ale každý si ho bude moci přečíst, případně
vytisknout z webových stránek. Ostatně – na webových stránkách byl IZ obvykle dříve
než dorazil do schránek.
V příloze proto dostáváte k vyplnění průzkumový korespondenční lístek
Pokud ale někdo trvá na zasílání v tištěné podobě dále, ponechá na
korespondenčním lístku „CHCI“ a slovo „nechci“ škrtne.
Pokud uváží, že není nutné mu zasílat tištěnou podobu IZ, škrtne slovo
„chci“ a ponechá „NECHCI“
Zároveň, prosím, vyplňte adresu odesílatele – pro kontrolu aktuální adresy.
Korespondenční lístek, prosím, vraťte co nejdříve, nejlépe IHNED. Děkuji.
Zdenka Šafránková, hospodářka klubu

Veřejná žádost k reakci na vydávání zpravodaje .
Je pravda, že tisk IZ má v poslední době jisté potíže. Ono zase není tak
jednoduché sehnat šéfa – pejskaře, který toto téměř GRÁTIS toleruje .
Rozbor nákladů 1 zpravodaje o 20 stranách :
- Oficiální tisk - 50Kč bez poštovného
- Tisk na vlastní tiskárně — tisk /9Kč-papír/ 1Kč - odpis tiskárny/4Kč – obálka /1 Kč poštovné/14 Kč. Po sečtení 30Kč.
Při nákladu cca 100 ks IZ to není zrovna malá částka, která by se nechala
použít třeba na kvalitnější poháry na klubovku.
Jaroslav Rambousek
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Jak je to s Českou poštou a dopisem .
Chceme-li něco někam poslat poštou a mít jistotu, že byl dopis doručen v
pořádku máme dvě možnosti:
1. Doporučený dopis – za 100gr zaplatíme 34kč - a nevíte, jestli byl doručen a v
případě ztráty dostanete náhradu pouhých 520Kč (zásilku hledat nebudou) .
2. Cenné psaní - za 100gr zaplatíte 36kč, možno pojistit za+5kč. Při ztrátě je úhrada
5000 Kč.
Také je možno na portálu pošty podle kódu zjistit, kdy bylo cenné psaní
doručeno.
Je pravda, že zaplatíte o 7Kč více, ale můžete si být jisti, že se psaní neztratí .
Jaroslav Rambousek

Vážení přátelé a majitelé ZS lajek.
Prosím Vás o zaslání aktualizace chovatelských stanic a chovných jedinců
(fotografie, kopie PP, telefonního kontaktu, úspěšně složených zkoušek a získaných
výstavních titulů).
Velice to usnadní evidenci chovných jedinců a sestavování chovných párů.
Opravdu není v mých silách shánět na všechny majitele kontakty a následně obvolávat
každého zvlášť.
Děkuji za spolupráci
poradce chovu ZSL Pavel Škarda
Podklady zasílejte na adresu: Pavel Škarda, Kostelní Střímelice 75,
281 63 Kostelec n. Č. lesy (tel.: 721319771, e-mail: skarda@hacka.cz)
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Plán akcí Klubu KMP a lajek na r. 2013


18.5.2013 - zámek KAČINA Klubová výstava (se zadáním Klub.vítěze)
- členská schůze před zahájením klubové výstavy, posuzuje B.Ovesná



8.5. - 12.5.2013 – Radíkov 2013



31.8. – 1.9.2013 - Letní setkání v Kostelních Střímelicích
+ BONITACE v Kostelních Střímelicích (posuzovatel: K.Hořák)

Rozpočet Klubu KMP a lajek na r. 2013
Příjmy : členské příspěvky
zápisné
rodokmeny
KV
Bonitace
ostatní
Příjmy celkem

30 000,1 000,2 500,3 000,2 000,1 000,39 500,-

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 PC vybavení
Výdaje celkem

6 000,10 000,500,1 500,1 500,4 000,2 000,500,2 000,5 500,2 000,2 000,1 000,1 500,41 000,Zdenka Šafránková, hospodářka klubu
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Hodnocení rozpočtu Klubu KMP a lajek za r. 2012
rozpočet

Příjmy : členské příspěvky
zápisné
rodokmeny
KV
bonitace
ostatní
Příjmy celkem
Průběžné položky
Příjmy celkem

35 000,1 000,2 500,3 000,3 000,1 000,45 000,19 700,64 700,-

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

9 000,13 000,500,500,1 500,5 000,2 000,500,2 000,5 500,2 000,2 500,1 000,1 000,45 000,19 700,64 700,-

skutečnost

31 500,700,2 270,3 150,1 600,0,20
39 220,20
19 700,-__
58 920,20

7 072,4 165,0,3 369,1 500,4 729,1 600,1 123,84
2 713,5 800,2 610,1 500,0,0,36 181,84
19 700,-________
55 881,84

Výsledek hospodaření klubu :
Příjmy za rok 2012
Výdaje za rok 2012
Zůstatek v r. 2012

58 920,20
55 881,84
3 088,36

Výsledek hospodaření klubu - výsledek z r. 2012
- zůstatek z r. 2011

3 088,36
4 646,66

Stav finančních prostředků Klubu k 31.12.2012

7 735,02 Kč

Zdenka Šafránková, hospodářka klubu
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Klubová výstava KAČINA – PŘIPOMENUTÍ
OBLASTNÍ VÝSTAVA PSŮ
všech plemen zapisovaných v plemenných knihách ČMKU
spojenou s klubovou výstavou
Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha, Klubu chovatelů polských ovčáků
nížinných se sídlem v Praze
Klubu karelských medvědích psů a lajek Praha
Speciální výstavou Klubu Českých horských psů, Speciální výstavou Klubu chovatelů
švýcarských honičů

sobota dne 18. května 2013
zámecký park na Kačině u Kutné Hory
Program:

7.00 – 9.00 přejímka psů
9.30 - 10.00 zahájení výstavy
10.00 - 15.00 posuzování v kruzích

Přihlášku zasílejte na adresu:

Uzávěrka přihlášek:

Výstavní výbor ČMKJ
U Jelena 487
Kutná Hora – 284 01
tel.: 327512543

1. termín : 31. března 2013
2. termín : 20. dubna 2013

Výstavní poplatky

1. uzávěrka
(31.3.2013)
za prvního psa (včetně katalogu,parkovného )
600,-Kč
za dalšího psa
400,-Kč
štěňata, dorost a veteráni (nesmí být jako první pes)
150,-Kč
soutěže
100,-Kč
Ve výstavním poplatku je započteno vstupné pro jednu osobu.

2. uzávěrka
(20.4.2013)
700,-Kč
500,-Kč
200,-Kč
100,-Kč

Poplatek uhraďte přiloženou složenkou, č. .441723319/0800, k.symbol 0379
(poštovní poukázka A-V). V případě úhrady jiným způsobem uveďte jako variabilní
symbol číslo zápisu vystavovaného psa.
Kopii dokladu o zaplacení je nutno přilepit na přihlášku. Poplatek se vrací jen
v případě, že přihláška byla odmítnuta. Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin není
důvodem k vrácení výstavního poplatku. Přihlášky, na kterých nebude přilepen
doklad o zaplacení, nebudou přijaty.
Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního
razítka na obálce se zaslanou přihláškou. Přijetí psa na výstavu bude písemně
potvrzeno vstupním listem deset dnů před výstavou.
Propozice a přihláška na : http://www.oms-kh.cz/kynologie.htm a na webových
stránkách Klubu KMP a lajek
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Předvedení psa na výstavě
Opět se blíží termín Klubové výstavy. Výbor Klubu karelských medvědích psů a
lajek udělal vše, co bylo v jeho silách, aby se výstava konala na pěkném a pohodovém
místě. Majitelé, kteří se výstavy zúčastní, by zase mohli udělat něco pro to, aby jejich
plemeno bylo předvedeno v co nejlepším světle.
Pokud má předvádění psa na výstavě být prezentací a ne jenom pustým vláčením
zmateného a nešťastného tvora vymezeným prostorem, je třeba splnit několik
podmínek.
1) Majitel by měl přistupovat k výstavě ne-li s entuziasmem, tedy alespoň s trochou
sportovního odhodlání. Jestliže je majitel znechucen, otráven a naštván, pes jeho
špatnou náladu přejímá, případně přímo vztáhne k sobě. Je třeba, aby pes v kruhu
vypadal energicky, vyrovnaně a pozorně. Když má pes pocit, že se něčím provinil a
pán se na něj zlobí (jak má, chudák tušit, že pán se zlobí na ty, co ho k účasti na
výstavě donutili), bude vypadat schlíple, smutně a unaveně.
2) Se psem je třeba komunikovat. Jestli psi něco nenávidí, tak neznámé situace, kdy
nevědí, co se po nich chce. Přitom se po nich na výstavě nechce nic, co by běžně
neovládali. Časy, kdy se na výstavách předváděli necivilizovaní tvorové, kteří ani
neuměli chodit na vodítku a neznali nejzákladnější povely, už dávno minuly.
Dneska, pokud to mohu posoudit, všichni psi předvádění na výstavách jsou dobře
vychovaní a ovladatelní. Problém je, že nevědí, co se od nich očekává a co se bude
dít. V takové situaci se i ostřílený bijec, který je zvyklý se postavit divokému kanci,
mění v apatickou hromádku neštěstí. Přitom stačí málo: povel na který je zvyklý
(„k noze, zůstaň“) aby věděl, že se chová správně a pochvala („tak je pěkně, šikovný
pes“) aby se mu dostalo povzbuzení v nezvyklé situaci a odměna (poplácání,
pohlazení, kradmo podstrčený pamlsek) aby se trochu zaradoval.
3) Patřičná výstroj. Pokud si nechcete pořizovat výstavní vodítko (zbytečná investice
kvůli jedné výstavě, navíc pes nemusí neznámou výstroj respektovat), je výbornou
alternativou řetízkový obojek, případně úzký kožený a úzké kožené vodítko. Na
výstavě by v žádném případě pes neměl být předváděn na postroji! Prostě to
nevypadá dobře. Navíc to působí dojmem, že svého psa neovládáte.
Všem zúčastněným přejeme co nejlepší hodnocení, pokud možno pohodový průběh
celého dne a co možno nejpříjemnější setkání s ostatními majiteli a příznivci
karelských medvědích psů a lajek.
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VÝSTAVY v r. 2013
mezinárodní
místo
Brno(nominace Crufts 2014)
Brno
České Budějovice
Praha
Litoměřice
Brno
Mladá Boleslav
České Budějovice
Praha
Praha

datum
02. 02. 2013
03. 02. 2013
30.- 31.03. 2013
04. - 05.05. 2013
25. - 26.05. 2013
29. – 30.06. 2013
20.- 21.07. 2013
05.– 06.10. 2013
02. 11. 2013
03. 11.2013

zahraniční
SVĚTOVÁ VÝSTAVA 2013 - Budapešť, Maďarsko 16.- 19.05.2013
EVROPSKÁ VÝSTAVA 2013 - Ženeva, Švýcarsko 30.08.- 01.09. 2013
Plán super výstav v příštích letech:

Světová výstava Helsinky, Finsko 08.-10.08.2014

Evropská výstava Brno, Česko 24.-26.10.2014

Bonitace 2013
Dne 31.8.2013 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 tedy nejpozději 31.7.2013,
a to na adresu : Zdenka ŠAFRÁNKOVÁ, Přívory 129, 277 16 Všetaty,
tel. do práce 3315 650 338, domů (večer) 315 696 721
Poplatek je 400 Kč a platí se vždy na místě (pro členy klubu je POSKYTNUTA
SLEVA 200,- Kč, tj. činí 200 Kč). Posuzovatel: Karel Hořák.
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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 31. 8. a 1.září 2013 .
V sobotu bude členská schůze před bonitací .
Nedělní program bude zaměřen na přípravu psů ke zkouškám lovecké
upotřebitelnosti (BZH,HZ). UPŘESNĚNÍ PROGRAMU BUDE NA WEBU.

Zájemci se mohou hlásit na telef. čísle 721319771 do 4.srpna 2013.
Předběžná cena cca 200 Kč/ den a osoba se bude platit až na místě.
Strava a pití bude zajištěno.

Setkání je dvoudenní.
Přihlášku na setkání zasílejte NEJPOZDĚJI do 4.8.2013 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

Výsledky výstav
Klubová výstava KCHH Lhenice – 1.9.2012
Rozhodčí: Andráš Polgár
(SRB)
ČLP/KMP/669
Datum narození: 21.3.2011
Otec: Amir od Starých dubů
Matka: Havurinteen Tuikku
Chovatel: Kučerová Alena
Majitel: Kučerová Veronika
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DUO CACIB 2. – 3. ÚNORA 2013 - BRNO
2.2.2013 KMP
Kat.
číslo

Kruh Třída

2113

24 Tř. štěňat

2114

24

Tř.
otevřená

2.2.2013 REL
Kat.
Kruh Třída
číslo
2214

Jméno

Chov. stanice Majitel

Rozhodčí

Výsledek
Velmi
nadějný1
Výborný1,
CAC,
CACIB,
BOB

LUCKY Pikimusta

Dopitová
Jitka

Bosnjak
Tibor

Claire

Lacina Jan

Bosnjak
Tibor

Assi Kavon

Jméno Chov. stanice Majitel

23 Tř. otevřená EGO

Bohemia
Delikan

Žampach
Josef

Rozhodčí

Výsledek

Jílková
Zdenka

Výborný1,
CAC,
CACIB,
BOB

3.2.2013 - nikdo

VIII. NÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ 5. LEDNA – 6. LEDNA 2013 V BRNĚ
ZSL
Kat.
kruh Třída
číslo

Jméno

Chov. stanice

2280 23

Mezit.

BADDY

2281 23

Tř. vítězů DYK

2282 23

Tř.
otevřená

Rozhodčí

Výsledek

z Vlašimských Berka
hor
Zdeněk

Jílková
Zdenka

Heřmánková
stráň

Jílková
Zdenka

Výborný1
CAC
Výborný1
CAC, NV,
BOB
Výborný1
CAC, NV

DOLORES z Letné
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Majitel

Mičulka
Miloš

Coufalová Jílková
Lenka
Zdenka
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Radíkov 2013 - připomenutí
Ve dnech 8.5.2013 – 12.5.2013 se bude konat další psí soustředění., proto vás
všechny zveme na Radíkov 2013, tentokrát BEZ BONITACE. Bližší informace –
viz minulý IZ nebo internet.
Cena soustředění vč. ubytování s plnou penzí, místních poplatků atd. činí:
Dospělý + 1 pes:………………2250,-Kč
bez jídla 1 550,Dospělý bez psa……………....1950,-Kč
Dítě do 15 let………………… 1550,-Kč
bez jídla 950,1 pes navíc………………… 500,-Kč
Doplatek za ubytování na budově……….cca 40,-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 31.3..2013.
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

Memoriál Dr. Urbana – BZH – 22.9.2012
Zpráva z memoriálu Dr.Urbana:
Dne 22.9.2012 uspořádal Klub chovatelů další ročník Memoriálu Dr.Urbana
zkoušky BZH se zadáváním titulu CACT a res.CACT. Ředitelem zkoušek byl
pan Jiří Nejedlý.
Zkoušek se zúčastnili 3psi a 10 fen.
Opravená zpráva bude dodána později. Vítězem zkoušek byl vyhlášen pan
Jan Mládek s fenou plemene Karelský medvědí pes - Aris Czech Anela
Na závěr byl průběh zkoušek zhodnocen.
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Vítězové – Jan Mládek a fena KMP Aris Czech Anela

Z kalendáře akcí KCHH v r. 2013
Výcvikový den
20. dubna 2013 - Lavičky-Orlík (okres Příbram)
21. září 2013 - Lavičky-Orlík (okres Příbram)
Informace: Pavel Burda a http://www.klubhonicu.com

Klubové zkoušky
mezinár. BZH (CACT, CACIT) - 27. 4. 2013 – Lavičky-Orlík (okres Příbram)
mezinár. BZH (CACT, CACIT) - 28. 9. 2013 – Lavičky-Orlík (okres Příbram)
mezinár. ZH (CACT, CACIT) - ·30. 11. - 1. 12. 2012 - Lavičky-Orlík (okr.Příbram)
Informace: Pavel Burda a http://www.klubhonicu.com
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Výstavy pořádané KCHH
Klubová výstava KCHH (CAJC, CAC se zadáváním titulu KVM a KV)
1. června 2013 - Tábor, Hotel-camp Knížecí rybník
rozhodčí výstavy: Jose Homem de Mello, P
Klubová výstava KCHH (CAJC, CAC)
2. června 2013 - Tábor, Hotel-camp Knížecí rybník
Rozhodčí výstavy: MVDr. Šimek, CZ, V. Dvořáková, CZ
Speciální výstava honičů (CAJC, CAC)
15. září 2013 - Tábor, Hotel-camp Knížecí rybník
Rozhodčí výstavy: Phyllis Aigner-Poduschka, A
Propozice a přihlášky: webové stránky klubu http://www.klubhonicu.com

Další kynologické akce
Informace o výstavách (nejen v ČR) a zkouškách najdete na webových stránkách
KCHH http://www.klubhonicu.com.
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