
    
                                                                                                                                  

Mnichov, 12.12.2012 

 

 

Milí členové EALC a přátelé leopardů, 

 

 
Tady jsou poslední  novinky z EALC v tomto roce. 

 

 

1. The European Association of Louisiana Catahoulas – EALC,  která byla založena 1. 

srpna 2012, má v současné době 22 členů a 24 leopardů. 

 

Máme teď členy z Rakouska, České republiky, Nizozemí, Belgie a Německa. 

 

2. Rozhodnutí přijatá na schůzi, která se konala 3. listopadu 2012 

 

 Roční členský příspěvek, který je v současné době 19 €, se zvýší v r. 2013. 

Více informací dostanou členové EALC emailem. 

 

 Zpráva pokladníka, která uvede příjmy a náklady, bude k dispozici koncem 

roku 2013. 

 

 EALC je podporována svými členy. Velice si ceníme  této podpory a uvítali bychom 

však i další nabídky podpory od našich členů. 

 

 

 Diskutovalo se o partnerství mezi EALC a původní organizací NALC (National 

Association of Louisiana Catahoulas). 
 

 

 Ze série návrhů loga zvolili členové níže uvedený návrh jako oficiální logo EALC: 

 
 

 

Návrh a provední je od Sylvie Klausen. 

Konečné zpracování a formátování pro digitalní tisk je od Petera Prasilika 

http://www.pesign.de/ 

 

                       Moc vám oběma děkujeme! 

 

http://www.pesign.de/


 

Nejdříve budou vyrobeny trička, kšiltovky a nálepky. To je plánováno na první čtvrtletí r. 

2013. 

 

Pokud chcete uvést EALC logo na vašich stránkách, prosím, udělejte to; soubor je v příloze. 

 

 

3. Fotografie z listopadového setkání 2012 jsou na EALC stránkách: 
 

Česky: http://www.ealc.info/cs/media/obrazky/ 

 

 

4. První akce, které jsou plánovány na první polovinu r. 2013, můžete najít na EALC 

stránkách: 

 

Česky: http://www.ealc.info/cs/akce/ 

 

 

Je samozřejmě také spousta času na vzájemné kontakty, přednášky a ostatní možnosti, 

jak si vyměňovat zkušenosti s leopardy. 

  

5. Nová e-mailová adresa EALC (od 1. ledna 2013)  je: 

 

Catahoula@ealc.info 

 

Ostatní emailové adresy: 

 

Stephanie Lang von Langen: s.langvonlangen@gmx.de 

 Anke Boysen: ankekatharina@gmx.de 

 

 

6. Články o práci s LC nebo zprávy o různých testech můžete do EALC poslat. Budou 

pak přidány na EALC stránky. Dali bychom přednost německé a anglické verzi, ale 

není to podmínkou. 

 

 

7. Vzrůstá poptávka po LC pro lovecké upotřebení. Některé země neuznávají toto 

plemeno jako lovecké, a tak to může být v praxi složité. Je to proto, že FCI neuznává 

LC jako samostatné FCI plemeno. I když tento status LC přináší řadu výhod, má to i 

svou stinnou stránku. 

 

Víme, že Catahoula může být vynikající lovecký pes, proto je naším cílem získat 

odpovědi založené na zkušenostech skutečných lovců a myslivců. To by nám umožnilo 

vytvořit profil tohoto plemene pro lovecké využití v Evropě. 

 

Proto jsme připravili 2 dotazníky: 

 

 První dotazník nám může dát detailní představu o LC jako o loveckém 

plemeni. Tento dotazník bude také zaslán americkým chovatelům a lovcům. 

 

 Další dotazník bude zaslán lovcům a myslivcům v Evropě, kteří se o toto 

plemeno zajímají a chtěli by ho lovecky využít. Cílem je vytvořit profil tohoto 

plemene, protože to může být jedno z jeho pravých uplatnění v Evropě.  

Umožní nám to také říci vice o vhodnosti LC jako loveckého psa pro 

podmínky v evropských zemích.  

 

 

http://www.ealc.info/cs/media/obrazky/
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mailto:Catahoula@ealc.info
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Oba dotazníky jsou v příloze. Rádi bychom pozvali lovce a myslivce, aby je pro nás 

vyplnili a poslali nám je zpátky ke zpracování. Výsledky tohoto průzkumu budou 

publikovány v souladu s politikou ochrany osobních údajů na EALC stránkách. 

Zašlete tyto dotazníky také všem, o kterých víte, že by chtěli LC lovecky  využít.  
 

8. Jakékoliv otázky a návrhy jsou vítány, použijte prosím e-mail (výše), případně 

nám zatelefonujte: 

 

Stephanie Lang von Langen +49 178-4623000 

Anke Boysen +49 151-1410 1907 

 

Otázky, týkající se výcviku a výchovy LC, můžete posílat e-mailem, ale také je můžete uvádět 

jako součást blogu EALC v obecné diskuzi.  

 

 

Tak to je vše, letos už žádné další zprávy. Vše, co ještě zbývá, je: 

 

 
 

 
 

Přejeme všem členům EALC a milovníkům leopardů a jejich rodinám 
šťastné vánoce 

 

 

 

 

                                                                    
Zdraví  

 

        

EALC tým        


