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Vše nejlepší do nového roku, hodně zdraví,
chovatelských i životních úspěchů
přeje výbor KKMPL, z.s.

Foto: Daniela Strýčková
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Připomínáme

Vážení členové klubu,
žádám Vás o včasné zaplacení členských příspěvků na rok 2019.

Členský příspěvek je na rok 2019 stejný jako v loňském roce, tedy
350Kč. Platbu můžete zaslat na č.ú. 277839132/0300.
Dle stanov klubu mají být členské příspěvky na rok 2019 zaplaceny do 31.3.2019.
Nezaplacením členského příspěvku do 31.3.2019 - členství končí 15.4.2019 (1.4. 2019 bude
členům, kteří nezaplatili členské příspěvky pro rok 2019, zaslána výzva k zaplacení
členského poplatku pro daný rok, a to emailem nebo sms).
Předem děkuji všem členům, kteří zaplatí včas členské příspěvky na rok 2019.
Michaela Kadlecová

„C“ vrh Arfus
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Členská základna a GDPR

Ke dni 29.12.2018 měl Klub karelských medvědích psů a lajek, z.s. 88 členů. V
letošním roce přibylo 16 členů. 8 členů nezaplatilo členský příspěvek na rok 2018, tak že
jim bylo členství ukončeno. V posledních 7 letech se počet členů klubu pohybuje mezi 80 –
90 členy.
Dne 25.5.2018 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR – General Data Protection
Regulation).
Vzhledem k tomu, že jako spolek zpracováváme osobní údaje členů klubu,
potřebujeme od všech členů souhlas se zpracováním těchto osobních údajů. Osobní údaje
jsou veškeré informace, které se vztahují k již identifikované osobě, a pomocí nichž lze
danou osobu identifikovat. Při evidenci každého člena klubu pracujeme s těmito osobními
údaji: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa. Dále potřebujeme i souhlas
člena klubu k předávání jeho osobních údajů nadřízeným organizacím (především ČMKU,
ČMKJ), což se týká hlavně majitelů chovných jedinců. Jelikož klub má i webové stránky a
také skupinu na Facebooku, potřebujeme výše uvedený souhlas i s případným zveřejněním
osobních údajů na internetu, např.: zveřejnění inzerátu na prodej štěňat, kde je potřeba uvést
osobní údaje.
Dne 21.5.2018 bylo na webu klubu zveřejněno první upozornění na nutnost zaslání
„souhlasu se zpracováním osobních údajů“, který potřebujeme především k vedení seznamů
a evidenci členů klubu pro zajištění běžné činnosti spolku. Bez tohoto souhlasu nemůžeme
jednotlivé členy klubu evidovat. Bohužel k dnešímu dni máme souhlas pouze od 56 členů z
celkového počtu 88 členů.
Žádám tímto všechny členy klubu, kteří ještě nezaslali vyplněný „souhlas se
zpracováním osobních údajů“, aby tak učinili nejpozději do 31.3.2019.
Formulář je ke stažení na http://karelajky.eu/dokumenty/souhlas_gdpr.pdf
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Členům, kteří zaplatí členský příspěvek na rok 2019, a nezaslali „souhlas se
zpracováním osobních údajů“, bude tento příspěvek vrácen zpět na účet, ze kterého
byl příspěvek odeslán. Členové, kteří nezašlou do výše uvedeného data „souhlas se
zpracováním osobních údajů“, nebudou již moci být evidováni jako členové klubu a
bude jim tedy členství k 31.3.2019 ukončeno.
Nikdo nemůže tvrdit, že neměl dostatek času a že nebyl dostatečně informován.
Sama jsem na klubových akcích rozdávala formuláře k vyplnění. „Souhlas se zpracováním
osobních údajů“ zasílejte prosím pouze poštou (chci mít k dispozici podepsaný originál).S
ohledem na výše uvedené jsem již učinila první opatření a v současné době zasílám
informační emaily pouze členům, kteří zaslali „souhlas se zpracováním osobních údajů“ a
zároveň i vyplnili emailové adresy. Ostatním členům informační emaily již nezasílám.
Michaela Kadlecová

Angara Anika Vevos
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Plánované klubové akce na rok 2019
27.1.2019

Členská schůze – Výčapy (okr. Třebíč), 13.30hod

4.5.2019

KBZH Kostelní Střimelice CACT, r. CACT

5.5.2019

KZVVZ Kostelní Střimelice CACT, r. CACT

1.6.2019

Náměšť na Hané – Klubová výstava, CAC, bez Klubového vítěze

31.8.2019

Kostelní Střímelice – Klubová výstava, CAC, Klubový vítěz

31.8.2019

Kostelní Střímelice – bonitace

16. + 17.11.2019

Memoriál Ing. Tomáše Válka - KHZ – Střelice okr. Znojmo CACT,
r. CACT

Upozornění!
Došlo ke změně termínu Klubové výstavy v Náměšti na Hané, jelikož pořadatel byl nucen
změnit termín výstavy z důvodu konání Evropské výstavyv Rakousku. Původní termín
15.6.2019 (uveden i v minulém čísle zpravodaje) byl změněn na 1.6.2019.

Shaman Zabelinskiy
Foto: V. Leopoldová
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Setkání RELkařů 2018

Setkání Relkařů 2018 se konalo opět v Radkovicích u Hrotovic dne 24. a 25. 11. 2018. V
letošním roce byla účast trošku rozháraná, ale obstojná, přestože nám počasí příliš nepřálo.

Sobotní naháňky se zúčastnili Ing. René Doležal se psy Art ze Spravedlnosti a Fin
Bohemia Delikan, Lukáš Havlíček se psem Dasty ze Staré Moravy, Franc Elsner, předseda
klubu seveřanů z Rakouska, se psem Empire ze Staré Moravy, Bob Řehák s Fargem
Bohemia Delikan, skoromanželé Ing. Dalibor Pavézka a Bc. Veronika Makovcová s fenou
Meggi a manželé Leopoldovi s Šamanem Zabelinskim a Irmou.
V neděli to bylo trošku jinak, povinnosti nedovolily Lukáši Havličkovi pokračovat v
nedělní naháňce, ale místo něho nastoupil Ing. Erik Mišovič s fenami Bella z Krkavčího
hnízda a Flér Bohemia Delikan a nedělní naháňky se nemohli účastnit Ing. Dalibor Pavézka
s Bc. Veronikou Makovcovou.
Akce byla po oba dny perfektně připravena, bohužel počasí se moc nepovedlo, mokří
jsme byli jak myšáci, a to, že výřady byly letos poněkud chudší, na celé akci nic negativního
nezanechalo. Bohužel les na Vysočině díky kůrovcové kalamitě už není to, co býval a s
největší pravděpodobností už ani nebude.
Nezbývá mně nic jiného než poděkovat rodině Horníkových, Ing. Renému Doležalovi,
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který nám opět zpestřil program mezi naháňkovými dny a všem, kteří se nebojí jít s kůží na
trh.
V plánu akcí na rok 2019 opět setkání Relkařů máme, ale lokalita je otevřená. Nabízí se
nám několik možností, ty budou vyhodnoceny až těsně před další naháňkovou sezónou.

Dozvuky setkání RELkařů
Se konaly ve Starém Městě pod Landštejnem, kam nás pozval Ing. Dalibor Pavézka.
Účast neodmítli Ing. René Doležal s Artem ze Spravedlnosti, Finem Bohemia Delikan,
Lukáš Havlíček se psem Dasty ze Staré Moravy, Zdeněk Zvára s fenou KMP Airou spod
Sokola a manželé Leopoldovi s fenami Šerri, Irmou a na čumendu byl vzat pes ZSL Dumnar
Sava Giria. Vše bylo doplněno místní REL Meggi, kterou vedla jako vždy Bc. Veronika
Makovcová.
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Tato akce byla se vším všudy,
tak jak má být. Byla i s činiteli,
které nemůže pořadatel ovlivnit a
to je počasí, zvěř. Prostě paráda.
V posledních
letech nebývá moc naháněk,
které jsou na sněhu,a když se k
tomu přidá dostatek zvěře, jsou
spokojeni všichni. Všichni psi
ukázali, proč je vlastně držíme, na
co mají. U Dumnara jsme ještě
nevěděli, ale byl do ČR dovezen
za účelem posílení především
loveckých vloh, a to jak se ukázal
při této naháňce, do puntíku
splňuje.
S jakou razancí, při věku cca 7
měsíců, jde do prasat, to jsem
ještě neviděl. Uvidíme dál, kam
se posune, ale zatím je to velký příslib.
Na závěr poděkování našemu hostiteli, jeho teamu, dále všem, co nebyli líní a akce se
zúčastnili a někdy příště.
Josef Leopold
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Noví šampioni

29.8.2018

byl udělen psu KMP Ruskoilta Tieran (majitelka p. Čižinská)
titul Český šampion

3.10.2018

byl udělen feně REL Irma (majitel p. Leopold)
titul Mezinárodní šampion krásy - CIB

Gratulujeme!

Zen
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Plán výstav na rok 2019

12.1.- 13.1.2019

Hanácká národní výstava psů Brno

2.2.2019

Mezinárodní výstava psů DUO CACIB Brno

3.2.2019

Mezinárodní výstava psů DUO CACIB Brno

6.4.-7.4.2019

Národní výstava psů Ostrava

13.4.-14.4.2019

Mezinárodní výstava psů v Českých Budějovicích

20.4 .- 21.4.2019

Mezinárodní výstava psů Praha

18.5.-19.5.2019

Mezinárodní výstava psů Litoměřice

1.6.2019

Klubová výstava – Náměšť na Hané

22.6.-23.6.2019

Intercanis Brno

29.6.-30.6.2019

Národní výstava psů Klatovy

13.7.-14.7.2019

Národní výstava psů v Mladé Boleslavi

24.8.-25.8.2019

Interdog Bohemia Mladá Boleslav

7.9.-8.9.2019

Moravskoslezská národní výstava psů Olomouc

31.8.2019

Klubová výstava Kostelní Střímelice

12.10.-13.10.2019 Mezinárodní výstava psů v Českých Budějovicích
30.11.2019

Mezinárodní výstava Praha

1.12.2019

Mezinárodní výstava Praha
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Výsledky výstav

Moravskoslezská národní výstava psů 1.9. - 2.9.2018
rozhodčí Jouanchicot Christian
Cargo Czech Anela (KMP, třída otevřená) – majitel L. Kuchař - Výborný1
Ora Pikimusta (KMP, třída mezitřída) – majitel R. Przybylová – Výborný 1, CAC, NV, BOB
Aira spod Sokola (KMP, třída otevřená) – majitel Z. Zvára - Výborný1

Buddy ze Spravedlnosti (REL, třída mladých) – majitel V. Ježek - Výborný1, CAC, NV, BOB

Interdog Bohemia Mladá Boleslav 25.8. - 26.8.2018
rozhodčí Kuplyauskas Eugeny
Karhu Thorvalta (KMP, třída šampionů) – majitel B. Grossek - V1, CAC, CACIB, BOB, BIG

Endy Heřmánková stráň (ZSL, třída omladých) – majitel M. Šantroch - V1, CAJC, BOJ, BOS

Barssa Samvara Origin (ZSL, třída otevřená) – majitel P. Volejník – V1, CAC, CACIB,
BOB
Faten (JL, třída mladých) – majitel – L. Noveská – V1, CAJC, BOJ, BOB

Mezinárodní výstava v Českých Budějovicích 6.10.2018 – 7.10.2018
rozhodčí Havelka Tibor
Fino Czech Anela (KMP, třída mezitřída) – majitel V. Klein - Výborný1, CAC, CACIB, BOS
Dreys Czech Anela (KMP, třída otevřená) – majitel A. Novotný - Výborný1, CAC, RCACIB
Elie Czech Anela (KMP, třída šampionů) – majitel A. Kučerová - Výborný1, CAC, CACIB, BOB
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Bolt Samvara Origin (ZSL, třída otevřená) – majitel V. Hošek - Výborný1, CAC, CACIB,
BOB
Bekky Samvara Origin (ZSL, třída otevřená) – majitel L. Janda – Výborný1

rozhodčí Dolejšová Olga
Faten (JL, třída mezitřída) – majitel – L. Noveská – V1, CAC, BOB

Mezinárodní výstava psů Praha 2.12.2018
rozhodčí Vondrouš Otakar
Ayun Marlajan (KMP, třída otevřená) – majitel O. Bodocký - absence
Eiko Czech Anela (KMP, třída ošampionů) – majitel J. Kašpárek - Výborný1, CAC, CACIB, BOB

Poly Prostredný vrch (ZSL, třída dorostu) – majitel E. Cestrová – Velmi nadějný 1
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