Slovo předsedy o činnosti klubu
Vážení a milí přátelé, členové a sympatizanti našeho klubu!
Obracím se na vás touto cestou, abych vás informovala o tom, co se v našem klubu během
tohoto roku seběhlo a co nás tedy čeká v příštím roce.
Náš chovatelský klub se vyznačuje tím, že každoročně pořádá pro svoje členy několik
různorodých akcí, ať už z oblasti výstavnictví, tak i z výkonu loveckých psů.
V roce 2012 přijala členská schůze úpravu, která řešila zadávání titulu CACT na klubových
akcích /jedna CACTová akce – jeden CACT, s výjimkou MJL, kde je udělování CACT řešeno
specielně zkušebním řádem. Co se týká trialových soutěží podle pravidel FCI, respektujeme
tento řád a CACTy se udělovaly výhradně dle mezinárodních zvyklostí ‐1 skupina –
nenárokově 1 CACT a 1 Res. CACT, CACTové postupují do baráže o CACIT a Res. CACIT/.
Bohužel, tato klubová praxe se střetla se směrnicí, kterou na něčí neprofesionální návrh
schválilo stejně neprofesionální předsednictvo ČMKU. V letošním roce jsme obdrželi
několikrát hlášky, že „po nás jdou“. I když jsem se snažila vyhovět všem požadavkům
sekretariátu ČMKJ, který si osobuje právo schvalovat klubům titulové akce z oblasti výkonu
(klub nemá k dispozici žádnou smlouvu, kde by tato pravomoc ČMKJ byla zakotvena, a to od
roku vzniku klubu, tedy od roku 1990!), přesto bylo našemu klubu pozastaveno pořádání
všech CACTových a CACITových akcí pro rok 2016. Dejme tomu, že klub porušil směrnici,
přijatou ČMKU, aťsi je nesmyslná /titul CACT lze zadat každému prvnímu jedinci plemene,
který se na soutěži prodere do 1.ceny – a tak vidíme mnoho „Českých šampionů práce“, kteří
o skutečné práci svého plemene nikdy ani neslyšeli!/, ale nikdy ani v nejmenším neporušil
pravidla pro zadávání titulu CACIT přesně v intencích zkušebních řádů FCI. Toto nelze říci
všeobecně o soutěžích, pořádaných jakoby dle pravidel FCI mnohými kynologickými
organizacemi v našem státě. Ale my jsme tato pravidla VŽDY STRIKTNĚ DODRŽELI!
Proto jsme se hodlali obrátit ke sněmu ČMKJ a žádat o změnu stanoviska ČMKJ v této
problematice. V podstatě se s naší delegátkou na toto téma nikdo příliš nebavil. Z přístupu
odpovědných vyrozuměla, že třeba když pěkně poprosíme a budeme ve všem poslušně
přikyvovat, můžeme se o tom ještě pobavit…. Jenže, milí přátelé, já jako statutár klubu jsem
nejen povinna respektovat vnitřní pravidla našeho klubu, včetně toho řádně přijatého
usnesení ČS 2012, ale také jsem příliš stará a mám příliš velký přehled v pravidlech FCI, než
abych se k takovému přístupu nechala donutit.
Nejbližší akcí, ke které bychom tedy chtěli přistoupit, je předložit VH ČMKU návrh na
přepracování nešťastné a nesmyslné „směrnice“ pro zadávání CACT.
I když jsme pro rok 2016 od příslušných klubů získali souhlas k zadávání titulů CACT‐CACIT
pro všechna plemena ohařů v naší republice a z ostatních klubů /a OMSů/ bylo naše
stanovisko pro jeden CACT na jednu akci vesměs schvalováno, na Sněmu ČMKJ se nikdo
z nich nevložil do diskuse, aby naši praxi podpořil. Nuže, jsme v tom sami…
Takže pro rok 2016 můžete prosím, milí kolegové‐kynologové, počítat s tím, že KBO uspořádá
pouze akce bez titulů, které nepodléhají souhlasu ČMKJ.
Bude to TAN v Konopišti – v souběhu s klubovou výstavou, NFT s titulem Vítěz NFT a TAN
v Brodě nad Dyjí, Memoriál Josefa Luxe v Konopišti s titulem Klubový vítěz pro nejlepšího
jedince klubového plemene a titulem Vítěz Memoriálu Josefa Luxe v každé z kategorií /britští
a kontinentální ohaři/, další TAN při této soutěži, Pohár Svatého Huberta – dvoudenní soutěž

lovců s ohaři a loveckými španěly a Svatohubertskou mši s troubením v rámci této lovecké
soutěže.
Výstavy budou dvě, jak už to v našem klubu chodí, Klubová v květnu na Konopišti a speciální
v říjnu krásném areálu v Předhradí u Skutče. Milevsko bohužel pro rok 2016 odpadá, OMS
Písek nehodlá pořádat Den Svatého Huberta, údajně pro návštěvnický propad v letošním
roce. Je fakt, že valná většina okolních myslivců preferovala lovy na kachny před podporou
takové krásné a naši myslivost po všech stránkách propagující akce. Škoda.
Začátkem příštího roku bude členům rozeslána ročenka, shrnující dění v klubu v tomto roce.
Přeji Vám všem, milí přátelé, pěkné svátky vánoční, pohodu a klid nejen o Vánocích a hodně
zdraví v nastávajícím roce 2016. Přejme si, aby byl lepší, než ten letošní!
Helena Dvořáková, předsedkyně
V Bystřici 4.12.2015
PS: V příloze přikládám doklady o korespondenci s ČMKJ: K tvrzení, že jsme dostali dopis, o
kterém jsem ve svém dopise uvedla, že na poštu v Bystřici nikdy nedorazil a že tedy lžu,
přikládám číslo zásilky. Tato zásilka nikdy do Bystřice nedorazila /informace pracovnice ČP/ a
že jsme se ozvali, to nebylo na základě dodané zásilky, ale na základě informací, získaných
z webu ČMKJ. Příslušnic řídících orgánů ČMKJ všeobecně velmi rádi osočují ty, kdo s nimi
polemizují, ze lži. Proč asi?
Číslo zásilky, která měla být podána doporučeně na adresu KBO, dodací pošta Bystřice:
RR50943899 9 CZ 279

