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Informační zpravodaj
Klub karelských medvědích psů a lajek, z.s.
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Hodně zdraví, chovatelských i životních úspěchů
v novém roce
přeje výbor KKMPL, z.s.

Foto: Zdenda Zvára
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Připomínáme

Vážení členové klubu,
žádám Vás o včasné zaplacení členských příspěvků na rok 2020.

Členský příspěvek je na rok 2020 stejný jako v loňském roce, tedy
350Kč. Platbu můžete zaslat na č.ú. 277839132/0300.
Dle stanov klubu mají být členské příspěvky na rok 2020 zaplaceny do 31.3.2020.
Nezaplacením členského příspěvku do 31.3.2020 bude členství ukončeno k 31.3.2020 (bez
výzvy k zaplacení členského příspěvku)
Předem děkuji všem členům, kteří zaplatí včas členské příspěvky na rok 2020.
Michaela Kadlecová

foto Zdenda Zvára
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Plán klubových akcí na rok 2020

2.5.2020

KBZH – Kostelní Střímelice, CACT, r. CACT

3.5.2020

KZVVZ – Kostelní Střímelice, CACT, r. CACT

13.6.2020

Klubová výstava – Náměšť na Hané, CAC, Klubový vítěz

29.8.2020

Klubová výstava – Kostelní Sřímelice, CAC

5.9.2020

KBZH – Slatina Sruby Vysoké Mýto, CACT, r. CACT

6.9.2020

KZVVZ - Slatina Sruby Vysoké Mýto, CACT, r. CACT

14.+15.11.2020

III. ročník Memoriálu Ing. Tomáše Válka – KHZ - Střelice,
okr. Znojmo, CACT, r.CACT
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Pozvánka na II. ročník setkání chovatelů, majitelů
a přátel karelského medvědího psa
Vážené dámy a pánové,
pro velký úspěch I. ročníku, jsem se rozhodl pokračovat a uspořádat II. setkání KMP. Místo
a termín zůstává stejné - Slatina u Vysokého Mýta v areálu místního mysliveckého spolku
první sobotu v červenci (4. 7. 2020). Kvůli nutnosti zajistit občerstvení je nutné se přihlásit
a zaplatit dopředu. Termín uzávěrky přihlášek je neděle 21. června 2020. Minulého ročníku
se zúčastnilo přes 30 lidí a 17 psů, takže laťka je nastavena vysoko. Opět můžu slíbit skvělé
jídlo a pití a samozřejmě i zajímavý doprovodný program doplněný i odbornou přednáškou.
Pro účast se hlaste mně osobně na různých kynologických

akcích nebo na email

zvarazdenek@email.cz. Je mě možno kontaktovat i přes můj facebook.
Už teď se těším, až se zase všichni potkáme a strávíme spolu pohodový víkend plný
historek, smíchu a zábavy.
Zdenda Zvára
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Noví šampioni

25.8.2019

byl udělen feně JL Indigirka Krasa Sibiri Almazy Anabara (majitelka
p. Suchá) titul Český junior šampion

24.8.2019

byl udělen feně JL Faten (majitelka p. Novoveská)
titul Český Grandšampion

8.9.2019

byl udělen feně ZSL Alazeja Anika Vevos (majitel p. Brhlík)
titul Český junior šampion

13.10.2019 byl udělen psu KMP Bares from Bare Moutain (majitel p. Holcr)
titul Český junior šampion
8.10.2019

byl udělen feně KMP UNIQUE PRINESSEW dell´Amoretto (majitelka p.
Mikulcová) titul Český šampion práce (lovecký výkon)

Gratulujeme!
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Plán výstav na rok 2020

11.1.- 12.1.2020

Hanácká národní výstava psů Brno

1.2.2020

Mezinárodní výstava psů DUO CACIB Brno

2.2.2020

Mezinárodní výstava psů DUO CACIB Brno

4.4.-5.4.2020

Národní výstava psů Ostrava

10.4 .- 11.4.2020

Mezinárodní výstava psů Praha

18.4.-19.4.2020

Mezinárodní výstava psů v Českých Budějovicích

23.5.-24.5.2020

Mezinárodní výstava psů Litoměřice

13.6.2020

Klubová výstava Náměšť na Hané

27.6.-28.6.2020

Intercanis Brno

20.6.-21.6.2020

Národní výstava psů Klatovy

18.7.-19.7.2020

Národní výstava psů v Mladé Boleslavi

15.8.-16.8.2020

Interdog Bohemia Mladá Boleslav

5.9.-6.9.20120

Moravskoslezská národní výstava psů Olomouc

29.8.2020

Klubová výstava Kostelní Střímelice

3.10.- 4.10.2020

Mezinárodní výstava psů v Českých Budějovicích

28.11.2020

Mezinárodní výstava Praha

29.11.2020

Mezinárodní výstava Praha
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Výsledky výstav

Moravskoslezská národní výstava psů 7.9. - 8.9.2019
rozhodčí Dolejšová Olga
Vishnevyj Aromat Iz Sibirskoy Taygi (JL, třída mladých) – majitel D. Strýčková - Výborný1
Bohemia Rhapsodiya (JL, třída mladých) – majitel L. Novoveská – nenastoupil
Yurdel dly Tsuna No Ogava (JL, třída mezitřída) – majitel R. Grulíková – Výborný1, CAC, NV,
BOB
Faten (JL, třída vítězů) – majitel L. Novoveská – nenastoupil

rozhodčí Wieremiejczyk-Wierchowska Malgorzata
Angir Anika Vevos (ZSL, třída pracovní) – majitel M.Kadlecová – V1, CAC, NV, BOB
Alazeja Anika Vevos (ZSL, třída pracovní) – majitel M.Brhlík – V1, CAC, NV, BOS
Aira spod Sokola (KMP, třída pracovní) – majitel Z. Zvára – V1

Mezinárodní výstava České Budějovice 12.10.-13.10.2019
rozhodčí Piskay Vladimír, MVDr.
Akim z Perleťového města (KMP, třída mladých) – majitel A.Popelka - V2
Bares from Bare Moutain (KMP, třída mladých) – majitel J. Holcr - V1, CAJC, BOJ
Adolf Třešňové zahrady (KMP, třída otevřená) – majitel L. Novotná - V1, CAC, CACIB, BOS
Camella Arfus (KMP, třída mezitřída) – majitel J. Kubá – V2, r.CAC
Chelsea Arfus (KMP, třída mezitřída) – majitel P. Sládková - V1, CAC, r. CACIB
Elle Czech Anela (KMP, třída šampionů) – majitel A.Kučerová - V1, CAC, CACIB
Afrodite Czech Anela (KMP, třída veteránů) – majitel A.Kučerová - V1, BOV, BOB

Chiron Diament Jakucji (JL, třída mladých) – majitel I. Pleyerová - V1, CAJC, BOJ, BOB
Bogemskaya Rapsodiy (JL, třída mladých) – majitel L. Novoveská - VD1

Arnica z Malinového keře (ZSL, třída otevřená) – majitel I. Erbáková – V1, CAC, CACIB, BOB
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Mezinárodní výstava Praha 30.11.2019
rozhodčí Václavík Miroslav
Chiron Diament Jakucji (JL, třída mladých) – majitel I. Pleyerová - V1, CAJC, BOJ, BOB
Bogemskaya Rapsodiy (JL, třída mladých) – majitel L. Novoveská – VD2
Vintage Vespa Sambribert (JL, třída mladých) – majitel K. Bardzka – V1, CAJC, BOS
Faten (JL, třída šampion) – majitel L. Novoveská – V1, CAC
Chelsea Arfus (KMP, třída mezitřída) – majitel P. Sládková - V1, CAC, CACIB, BOB

Mezinárodní výstava Praha 1.12.2019
rozhodčí Mende Lothar
Chiron Diament Jakucji (JL, třída mladých) – majitel I. Pleyerová - V1, CAJC, BOJ, BOB
Bogemskaya Rapsodiy (JL, třída mladých) – majitel L. Novoveská – V2
Vintage Vespa Sambribert (JL, třída mladých) – majitel K. Bardzka – V1, CAJC, BOS
Faten (JL, třída šampion) – majitel L. Novoveská – absence
Karhu Thorvalta (KMP, třída šampionů) – majitel B. Grossek - V1, CAC, CACIB, BOB
Chelsea Arfus (KMP, třída mezitřída) – majitel P. Sládková – absence
Poly Prostredný vrch (ZSL, třída otevřená) – majitel E. Cestrová – dobrý
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ZVADLO

NA

Radíkov 2020
Dáváme vám všem, naše milá psí rodinko a všem zatím neznámým, tímto na vědomí:
Ve dnech 6.5. – 10.5..2020 se bude konat další psí setkání., proto vás všechny zveme na setkání
Radíkov 2020.
Areál nám opět poskytne Radíkov v kempu Pod věží.
Stravování je celodenní v místní restauraci. Je počítáno i s dietami.
Program: setkání bude zaměřeno převážně na výcvik ovladatelnosti a poslušnosti psa. Zájemci

mohou na konci soustředění složit zkoušky poslušnosti ZOP – nějaké zájemce už mám. Mimo jiné
nás čeká opět smečková výchova, socializace a příprava na výstavu - postoj, ukázání zubů, běh
v kruhu a předvádění včetně měření.. Dalším aktivitám se meze nekladou. Většině z vás je známo,
nehárající feny mají neomezený pohyb po areálu, hárající feny jsou na pohybu omezeny a psí kluci
se střídají dle předem domluvených hodin.
Denní program výcviku:
Obvykle probíhá ve 3 až 4 fázích - dopoledne po snídani, odpoledne cca od 15,00 a po večeři, kdy
jsou na řadě spíše zábavné hrátky s pejsky. Ranní ptáčata mohou vyrazit ještě před snídaní na
nácvik sportovní stopy - hromadný odchod z tábora cca 6,45hod., s sebou dlouhé vodítko, hodně
voňavé a zajímavé pamlsky (maso, uzenina), staré ponožky.
Čas a místo jednotlivých výcviků budou upřesněny při snídani s ohledem na počasí a stupeň únavy
psích účastníků.
V případě přípravy na ZOP počítejte s vyšší intenzitou výcviku, který bude pro pejska fyzicky i
duševně vyčerpávající a je třeba počítat s dostatečným prostorem pro jeho odpočinek. Ideální je mu
v období mezi výcviky dopřát klid v kenelce nebo chatce.
Doporučená výbava psa: očkovací průkaz, hladký stahovací obojek, vodítko, stopovací šňůra,
náhubek, hračky, pamlsky na odměny při výcviku (hodně, rozhodně více, než si myslíte, raději více
druhů - piškoty, sýr, maso; granule nejsou pamlsek), vodítko, dvě misky – na granule i na vodu.
Misky s granulemi však nenechávejte před chatkou plné nebo nedojedené, předejdete psím
šarvátkám o žrádlo nebo vodu. Pokud máte, vezměte s sebou i přepravku či výstavní klec. V té si
váš pejsek – pokud je zvyklý – nejlépe odpočine.
Mám / nemám předběžný zájem o složení zkoušky ZOP.
Nezapomeňte s sebou vzít Vašemu pejskovi PP, ať je mu případnou složenou zkoušku kam zapsat.
Je nutné účast na zkoušce předem nahlásit, abychom mohli domluvit rozhodčího. Většina z vás už
toho tolik umí, že to bude pro všechny hračka. Tak hurá do toho!!!
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Zdražili nám, musíme i my:

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

Dospělý + 1 pes:………………………..…2700,-Kč
Dospělý bez psa……………………..……2350,-Kč
Dítě do 15 let…………………………..…..2000,-Kč
1 pes navíc……………………………..…..1000,-Kč
Doplatek za ubytování na budově……….cca 100,-Kč na osobu a noc
Nevratná záloha 1000,-Kč na osobu.
Příjezd je počítán ve středu 6.5.2020 do 18.hodin. Samozřejmě myslíme i na to, že někteří
z větších dálek přijedou i později a večeře na ně počká do 21.hod. Po této hodině bude již kuchyň
uzavřena.
Vyplněnou přihlášku s ústřižkem složenky (záloha podle počtu osob) zasílejte na níže uvedenou
adresu Mgr. Milada………….. do 31.3..2020.
Doplatek bude vybrán na místě při příjezdu.
Těšíme se na naše setkání – vaše Milada a její psí holky
Jitka a její celá smečka

Ing. Jitka Dopitová
Šeříková 16
798 01 Prostějov 9
mob.602 127 104
e-mail: jitka_dopitova@volny.cz

Mgr. Milada Dostálová
Na Letné 47
779 00 Olomouc
mob. 777 858 587
e-mail: sarabrixie@seznam.cz

Přihláška na setkání Radíkov 2020
Jméno adresa účastníka…………………………………………………………………………
Tel., mail………………………………………………………………………………………..
Počet dospělých osob…………………………………………………………………………..
Počet dětí………………………………………………………………………………………..
Plemeno …………………………………………………………………………………………
Počet psů………………………………………………………………………………………...
Za vzniklé škody na majetku či zdraví způsobené mým psem plně odpovídám.
…………………………………….
datum

……………………………………………
podpis
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