
Vazenf clenove vyboru KCHCF

Uplynul skoro rok od spadove schuze jihoceske pobocky v roce 2013. Na teto schuzi byli

prftomni zastupci vedenf klubu. Jako pozvanf hoste jsme se teto schuze zucastnili ctyri

zastupci zapadoceske pobocky. Vyuzili jsme moznosti a prednesli svou kritiku vuCi cinnosti

v r1zenf a denf v nejvyssfm zastoupenf klubu KCHcF. Na zakiade neopravneneho pozadavku

nektereho nebo nekterych clenu vedenf, ze se clenove klubu smejf na funkcionafe vyboru

obracet vyhradne prostfednictvfm predsedy pobocky, jsem tyto pfsemne vyhrady precetl a

prostfednictvfm naseho predsedy zpc. pobocky byly predany jiz zmfnenym zastupcum

vedenL 0 techto vystoupenkh a pfsemne stfznosti, nebylo nikde, za cele toto obdobf, na

informacnfch strankach klubu zmfneno, natoz vydano vyjadrenL

V uvodnfku kluboveho zpravodaje 1/2014, jsou hodnoceny jen kladne udalosti uplynuleho

obdobL Nenf vsak vse ruzove, tak jak to tento uvodnfk 116.Popisy prubehu klubovych akd

v tomto zpravodaji, coz je dobre, jsou vesmes hodnoceny pozitivne. Pokud si vsak pr06tam

zapis spolecne schuze vyboru a chovatelske rady ze dne 1.12.2013 z Perknova, naraZfm

v bode 4 na kritiku souteze "jihoceske derbyll, ze bylo ctyrmi rozhod6mi posuzovano 13 psu

na vodnfch pradch. Nenf to poprve, ze zjistuji, u nekterych klubovych rozhod6ch, dokonce i
vsestrannych slabsf znalost zkusebnfch radu. Jihoceske derby bylo dvoudennf akd, takze
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jeden den bylo na vode ctyrmi rozhod6mi posllzovano 7 psu a druhy den 6. Pokud si

zmfnenf kritici prectou dukladneji dosud platne ZR, jiste tuto svou neznalost uznajf a omluvf

se. Pokud jim pak toto nesta6, mohou take vznest kritiku, ze je zkusebnfm radem

umozneno, na MRK a MKP pro 20 psu nominace jen tfech rozhod6ch, kde je defakto pouze

o discipllnu "chovanf na stanovistill, poslusnost nep06tam, mene. Ze zapisu teto schuze,

vyplyvajl i nejake vyhrady k nominovanf rozhod6ch na tuto i dalsf klubove akce, poradane

jednotlivymi pobockami. Co Vas k tomu vede, chtft tyto nominace direktivne ovlivnovat?

Nejenom na zaklade predesleho, ale delsfm sledovanfm zapisu a vyroku prichazejfdch

z vedenf klubu, me vede k tomu ze, dtfm nevrazivost vedenf, vuci clenum s odlisnym

nazorem, predevsfm pak z jihoceske a zapadoceske pobocky.

Ja jsem byl pocten, tfm ze jsem smel posuzovat nekolik rocnfku Jihoceskeho derby, vcetne

toho v roce 2013. Sklanfm znovu poklonu panu ing. Sobollkovi a dalsfm z tymu, kterf

zajistovali toto derby, za perfektnf prfpravu a organizaci.

V zadosti KK CMMJ okresnfm mysliveckym svazum a chovatelskym klubum ze dne

25.11.2013, 0 zaslanf stanoviska k navrhum ZR, bylo mimo jine vyjadreno politovanf, ze ne

vsichni oslovenf se pripomfnkoveho rfzenf ucastnily. Podotykam, ze tato zadost byla

zpracovana take i nasfm jednatelem panem Mgr. Jaroslavem Ratajem. Pak, ale nechapu

odpoved' na mUj, klubem nezverejneny dopis ze dne 10.3.2012, kde upozornuji na vhodnost



se v ramci klubu, angazovat na jejieh tvorbe. Odpoved' znela, k tomuto se uz vyjadfily

vsichni kterf majf v kotci psa, nebo fenu. Kdo vseehno tfm byl myslen nevfm, ja osobne jsem

mel a mam v kotci teeh psu a fen loveeky upotfebitelnyeh vfe.

Vzhledem k tomu, ze mi nenf umozneno publikovat na klubovyeh strankaeh, me mnohdy

odlisne nazory, oproti nazorum soucasneho vedenf klubu, ac jak se domnfvam, nikoho

neurazfm a oponovat se snazfm slusne a veene, a navfe situace dosla tak daleko, ze je mi

upreno idle stanov klubu clanku 6. Prava a povinnosti clenu KCHCFbodu 1. pfsmena b).

pravo, podavat namety, dotazy, navrhy, pripomfnky a stfznosti organum KCHCF.Zadam tedy

o sdelenf, kde a jak mohu sve nazory publikovat, prfpadne co je v mych predehozfch clandch

zavadneho, ze neprosly cenzurou. Nechci tak zavdat prlcinu, aby bylo mozno proti mne

pouzft ustanovenf Karneho radu KCHCF,za porusenf § 2 karne provinenf, pfsmene e)

poskozenf dobreho jmena KCHCFnavenek.
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