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1.Pobočka MORAVA 
Vá�ení členové RKČR, chovatelé a příznivci RTW, 

rádi bychom Vám tímto oznámili, �e dne 23. 9. 2001 byla po skončení NVP v Brně zalo�ena 1. 
regionální pobočka Rottweiler klubu České republiky �pobočka Morava. 

Proč byla pobočka Morava zalo�ena ?  
Hlavními důvody je� vedly k  zalo�ení pobočky uvnitř RKČR je snaha o zlep�ení kvality 

informovanosti členů RKČR, úrovně zpracování chovatelských dat a pomoc klubu při 
organizování lokálních chovatelských akcí jako jsou svody, bonitace či výcviková a chovatelská 
setkání.  

Kdo se mů�e stát členem ?  
     Členství v pobočce Morava není podmiňováno splněním �ádné zvlá�tní podmínky, ani 

regionální příslu�ností. Členem pobočky mů�e být tedy ka�dý člen RKČR, ale i ten, kdo členem 
klubu je�tě není, ať ji� je z Čech, Moravy či Slezska. Stačí pouze písemně vyjádřit vůli stát se 
členem pobočky Morava. Pokud členem RKČR doposud nejste, stáváte se jím tak automaticky po 
odeslání přihlá�ky a zaplacení členských příspěvků, a to se v�emi právy a povinnostmi. 

Co mě to bude stát ?  
Regionální pobočka Morava nemá vlastní právní subjektivitu. Je to pouze jeden z organizačních 

článků RKČR. Členové této pobočky zůstávají plně členy RKČR se v�emi právy a povinnostmi a 
nemusí tedy přispívat zvlá�tními příspěvky do pobočky Morava.  

Jak to celé bude fungovat ?  
Členové regionální pobočky Morava nehodlají budovat a zřizovat dal�í finančně nákladné 

funkce uvnitř RKČR. Pobočka by měla fungovat maximálně flexibilním způsobem, a to za pou�ití 
nejmoderněj�ích komunikačních technologií, předev�ím internetu, telefonu a SMS.  

Ve�keré rozhodování o činnostech pobočky bude probíhat formou hlasování na internetovém 
serveru pobočky Morava (www.rtw.cz), kde se členové i nečlenové klubu mohou seznámit 
s aktuálním děním uvnitř pobočky i v celém RKČR.  

Členové pobočky Morava obdr�í hlasovací oprávnění, pomocí kterého se budou moci 
vyjadřovat k ve�kerým aktivitám pobočky.  

Rozhodně ale nehodláme zanedbávat ani ty členy pobočky, kteří přístup k internetu nemají. Tito 
budou informováni pomocí klubového zpravodaje, pobočkového zpravodaje a do jednání a 
rozhodování  pobočky mohou zasahovat například pomocí SMS zpráv, telefonických hovorů, 
případně obyčejných dopisů zasílaných jediné funkci, kterou pobočka má � jednatel/jednatelka 
pobočky.  

 

Co Vám tedy členství v pobočce Morava přinese ? 
1) kompletní a předev�ím pravidelně aktualizovaná  chovatelská data 

- rtw databáze (informace o jednotlivých rtw: datum narození, tetovací číslo, č. 
zápisu, svodový a bonitační kód, počet krytí, počet potomků, statistiky svodů a 
bonitací, aktivní rodokmen, fotografie, vyhledávání podle otce, matky, chovatelské 
stanice, tetovacího čísla, bonitačních a svodových kódů �.) ve formě on-line na 
internetu nebo na CD-ROM. 

- přehledné a pravidelně (a� 1x měsíčně) aktualizované  katalogy rentgenů dysplazie 
kyčelních kloubů (RTG DKK) řazených podle otců, i podle matek 

- statistiky počtů �těňat RTW za jednotlivé roky 
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- přehledné statistiky kontrol vrhů 

- kompletní vyhodnocení svodů dorostu a bonitací 

- výsledky svodů plemeníků včetně katalogu plemeníků s barevnými fotografiemi i 
videozáznamy 

- výsledky svodů dorostu a bonitací s fotografiemi a videozáznamy 

- výsledky RTW výstav za několik posledních let. Poslední roky jsou ji� doplněny o 
posudky a fotografie jednotlivých zvířat 

 

2) demokratický princip 

- informace o dění v RKČR bez cenzury 

- mo�nost podílet se na vedení pobočky a organizování jednotlivých akcí či úkolů 

- objektivní a důsledné ře�ení stí�ností či námětů členů 

- podpora, případně zastupování členů při projednávání jejich stí�ností a podnětů na 
předsednictvu či u KRK 

 

3) informace o aktuálním dění ve světě kynologie a RTW 

- termíny kynologických akcí (soutě�e, výstavy, závody, zkou�ky �.) 

- výsledky výstav 

- výsledky závodů a soutě�í 

- výsledky chovatelských akcí  

- v�e včetně fotografií popřípadě videozáznamů 

 

4) poradenský servis mezi členy pobočky Morava 

- v oblasti chovu 

- v oblasti výchovy a péče o RTW 

- v oblasti výcviku 

- v oblasti veterinární péče 

 

5) pořádání akcí s RTW 

- dny RTW (předná�ky, semináře �) 

- výcvikové dny 

- soutě�e, závody, zkou�ky 

- chovatelské akce 

 

6) informace na internetových stránkách 

- mo�nost bezplatné inzerce na serveru www.rtw.cz, který nav�těvuje denně a� 150 
náv�těvníků !! 

- zdarma presentační stránky psů či chovatelských stanic členů pobočky 

- konference členů klubu 
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- otevřená diskuse o přáních a potřebách na�ich členů s anketním hlasováním o 
jednotlivých problémech či potřebách 

 

7) informace v ti�těném zpravodaji vydávaném RKČR nebo dle potřeby v samostatném 
zpravodaji pobočky Morava. 

 

Jak mám postupovat v případě, �e se chci stát členem RKČR - pobočky Morava? 
 
a) Jsem členem Rottweiler klubu České republiky (RKČR):  

Stačí, kdy� vyplníte přihlá�ku, kterou naleznete v tomto zpravodaji či na internetových 
stránkách pobočky Morava www.rtw.cz, nebo si ji mů�ete vy�ádat písemně či telefonicky, 
popřípadě e-mailem na adrese jednatelky pobočky: Hana Klementová, Rok�tejnská 317, 588 32 
Brtnice, mobil : 0607 / 630 561, e-mail: datlik@rtw.cz. 

Vyplněnou přihlá�ku za�lete na vý�e uvedenou adresu jednatelky pobočky Morava. Ta provede 
automaticky ověření zaplacení Va�eho členského příspěvku na příslu�ný rok a nejpozději do 14 
dnů obdr�íte po�tou svůj členský průkaz, který je platný v rámci celého klubu. 

Placení členských příspěvků na následující roky probíhá podle platného organizačního řádu 
RKČR, tedy tak, jak jste byli dosud zvyklí. 

 

b) Nejsem členem Rottweiler klubu České republiky (RKČR):  
Vyplníte přihlá�ku, kterou naleznete v tomto zpravodaji či na internetových stránkách pobočky 

Morava www.rtw.cz, nebo si ji mů�ete spolu s předti�těnou slo�enkou vy�ádat písemně či 
telefonicky, popřípadě e-mailem na adrese jednatelky pobočky: Hana Klementová, Rok�tejnská 
317, 588 32 Brtnice, mobil: 0607 / 630 561, e-mail: datlik@rtw.cz. 

  

Předti�těnou slo�enkou RKČR zaplatíte členský příspěvek + zápisné dle platného organizačního 
řádu RKČR. 

Roční členský příspěvek činí: 

a) členství jednotlivce z ČR nad 15 let věku 500 Kč 

b) členství jednotlivce z ČR do 15 let věku 100 Kč 

c) členství jednotlivce s bydli�těm mimo ČR 600 Kč 

d) členství rodinné 395 Kč   

- jednorázové zápisné činí 60 Kč 

 

Vyplněnou přihlá�ku za�lete spolu s kopií dokladu o zaplacení členského příspěvku a zápisného  
(ústři�kem slo�enky) na příslu�ný kalendářní rok na vý�e uvedenou adresu jednatelky pobočky. 
Nejpozději do 14 dnů obdr�íte po�tou svůj členský průkaz, který je platný v rámci celého klubu. 
Zároveň obdr�íte i stanovy klubu a dal�í normativy. 

 

Upozorňujeme nové členy, �e členské příspěvky jsou platné na rok kalendářní, tzn. od 31. 12. 
roku současného do 31.12 roku následujícího.  
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Pozn.: členský průkaz je platný pouze s dokladem o zaplacení členského příspěvku RKČR.  
Vstupem do pobočky Morava RKČR se stáváte automaticky členem RKČR se v�emi právy a 

povinnostmi z členství vyplývající. 
Pokud Vám není v�e zcela jasné, mů�ete se obrátit se svými dotazy, připomínkami či náměty, 

po�tou klasickou, elektronickou, telefonicky či pomocí webového formuláře umístěného na 
www.rtw.cz přímo na jednatelku pobočky Morava. 

2. Představení kandidátů  do předsednictva a KRK  RKČR 
Někteří funkcionáři předsednictva jsou ji� ve svých funkcích tak dlouho, �e stě�í najdete něco, 

čím je�tě na�emu plemeni prospívají.  
Nic jiného ne� alibismus a snaha o udr�ení ve funkcích nelze spatřovat v tvrzeních jako: 

�Nedoká�eme si představit, �e by to dělal někdo jiný�, �V�dyť mi ani nikoho jiného nemáme� a 
podobných.  

Dovolujeme si Vám představit kandidáty, kteří se tímto ucházejí se o Va�i přízeň ve volbách do 
předsednictva a KRK na nejbli��í členské schůzi. Najdete mezi nimi na slovo vzaté odborníky jak 
v oblasti chovu RTW, tak i v oblasti výcviku psů. Společně by tak mohli představovat velmi 
slu�nou  alternativu ke stavu který v RKČR vládne u� skoro desetiletí. 

 

BUCHTA  Franti�ek, 53 let. 
Vzdělání, praxe: USO , ekonomika vnitřního obchodu, praxe 35 let.  

Chov a výcvik: V kynologii se pohybuje ji� od roku 1984. Choval a 
cvičil předev�ím plemeno Německého ovčáka. Slo�il s nimi mnoho 
zkou�ek dle národního zku�ebního řádu. Od roku 1999 se věnuje pouze 
chovu RTW a v současné době je majitelem psa Dan ze Strahovské 
vyhlídky, se kterým se pravidelně setkáváme na mnoha výstavách a 
jiných kynologických akcích.  

Cíle: V ka�dém případě se chce zasazovat o vět�í informovanost členů 
a to zejména nováčků v klubu, kterým se doposud nedostává informací 
a klub je více či méně zanedbává. Za svůj cíl si také klade působit 
v RKČR ve směru zpestření akcí pořádaný  nebo pod patronací klubu.  
Hodlá uplatnit svoje hluboké ekonomické znalosti ve prospěch a 

zkvalitnění hospodaření klubu, které je v současné době spí�e chaotické. 
 

 
BURIÁNKOVÁ Alena , 51 let 

Zaměstnání:  Operátor výpravčího u ČD 

Dal�í znalosti: Mezinárodní rozhodčí exteriéru psů pro plemeno 
rottweiler a plemeno jezevčík. 

 Chov: Práce v kynologii a se  psy ji�  od roku 1963. Prvního 
rottweilera měla v roce 1975 a v roce 1976 zalo�ila a registrovala 
významnou českou chovatelskou stanici ORTLES. 

První vrh rottweilerů odchovala  v roce 1977  a od té doby  to bylo ji� 
118 �těňat plemene RTW. Z těchto vrhů bylo mnoho českých �ampiónů 
a dokonce 2 inter�ampióni. Není třeba ani nijak zvlá�ť připomínat, �e 
mnoho z těchto jedinců se zapsalo i po stránce  pracovní. 
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Kromě vlastních odchovů do České republiky přivezla i několik vynikajících importovaných 
zvířat. S RTW má na účtu mnoho slo�ených zkou�ek z výkonu.  

Není určitě bez zajímavosti, �e na feně z chovné stanice této chovatelky, BEGY ORTLES  
�ampiónce ČSSR,  začínal svoji chovatelskou kariéru nyněj�í ÚPCH RKČR dr.Sedlář. 

Cíle: Hodlá se zasadit předev�ím o mnohem lep�í informovanost chovatelské základny a to jak 
v oblasti pravdivosti a úplnosti chovatelských údajů, tak v oblasti vzájemné pomoci a 
chovatelských rad. Domnívá se, �e tyto informace, rady a pomoc významně přispějí ke zkvalitnění 
chovu v ČR.   

Hodlá v�dy ctít a respektovat usnesení  Členské schůze jako vrcholného orgánu klubu a zabránit 
poru�ování rozhodnutí členské schůze. Chov plemene podřídit platnému standardu a zasadit se 
také o dodr�ování zákona na ochranu zvířat.  

 

CÍSAŘ Miloslav,  51 let 
Vzdělání, praxe:  Vyučen v oboru elektro slaboproud, SE� � 

maturita.  Jako vedoucí  Městského stavebního podniku řídil 
kolektiv  a� 180 lidí včetně brigádníků. Má tedy velmi rozsáhlé 
organizační schopnosti, které by velmi rád dal k dispozici RKČR. 
V současnosti podniká v oblasti  realit.  

Dal�í znalosti a zájmy:  Psi, práce na PC � textové a grafické 
programy, internet, fotografování.  

Chov a výcvik:  V současnosti 3 členná psí smečka, z toho 2 
feny RTW 

Cíle: Vedení klubu je víceméně mana�erská činnost. Pokud se 
například předseda doká�e obklopit schopnými lidmi, kteří vyře�í 
odborné otázky, není nezbytným předpokladem pro zastávání této 
funkce odborná znalost. Ka�dý člen týmu musí mít své kompetence 
a zodpovídat za určitou přidělenou oblast. Činnost celého týmu 
musí řídit člověk, který se nebrání převzít zodpovědnost a bude se 
zodpovídat za práci svého týmu členské základně. 

Dostupnost informací celé členské základně, ale i odborné a 
neodborné veřejnosti. Zavedení diskusního fóra prostřednictvím internetu, kde budou vyhrazeny 
�úřední hodiny� např. první středa v měsíci 20.00 � 22.00. V tuto dobu by měl na dotazy 
zúčastněných odpovídat např. ÚPCH nebo jiná pověřená osoba. 

 

KLEMENTOVÁ Hana, 24 let 
Vzdělání, praxe: Střední zemědělská �kola v Jihlavě, 

2 leté pomaturitní studium oboru ekologie a geodézie 
v Táboře. O�etřovatelka koní státního statku. Počítačový 
grafik soukromé reklamní společnosti. Od roku 1999 AT 
pracovník a správce internetového serveru www.rtw.cz 

Dal�í znalosti a zájmy: Práce na PC, administrativní 
činnost, ekonomika, účetnictví. Rottweiler klub, 
kynologie v�eobecně, jízda na koni, internet, plavání, 
přátelé a rodina. 

Chov a výcvik: Práce se psy od roku 1997 (psí 
útulek). V současnosti má v péči 2 RTW: Barry Anaco a 
Athose ze Stránčických svahů se kterými cvičí a účastní 
se výstav. 
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Cíle:  Zlep�it chod, organizaci a předev�ím komunikaci  Rottweiler klubu se svými členy. 

Zvý�it informovanost členů klubu předev�ím zpřístupňováním aktuálních chovatelských dat a 
materiálů.  

Zaměřit se na zvý�ení pomoci členům prostřednictvím odborných poradců z oblasti nejen 
chovu, ale také výcviku, veterinární péče a péče a výchovy o RTW. 

Zasadit se o lep�í propagaci plemene jak u kynologické, tak u �iroké nekynologické veřejnosti, 

Bez navý�ení, pouze zlep�ením hospodaření s prostředky klubu zvý�it počet chovatelský a 
výcvikových akcí - pořádat společná setkání majitelů RTW, výcvikové dny, předná�ky a semináře 
na různá témata. 

 

KR�KOVÁ Andrea, 30 let 
Vzdělání, praxe: SOU Obchodní, Soukromě podniká, v 

domácnosti 
Chov: Majitelka chovatelské stanice Level od roku 1996. RTW 

chová od roku 1991. Jako první RTW měla fenu Alba Finská Rů�e, se 
kterou se ji� zapojovala jako kynolo�ka v Jihočeské záchranné brigádě. 
Odchovala jeden vrh RTW na chovné feně Bessy Černý levhart, se 
kterou sama splnila v�echny podmínky pro přidělení chovnosti. 

Výcvik: Účastnila se speciálních záchranářských závodů. Ze 
v�eobecného výcviku splnila ji� s fenou Alba Finská Rů�e zkou�ky a� 
do stupně IPO3, SchH1, ZVV1, OP1, ZZP1, ZZLP1, ZVP1. S touto 
fenou se pravidelně účastnila výběrových závodů na MR ČKS. Kromě 

toho se opakovaně umisťovala  i  speciálních závodů RTW.  

I v současné době ji pravidelně vídáme na mnoha kynologických akcích se psem Vandal 
Bohemia Ortles. Tento pes má ji� zpleněny zkou�ky IPO3, ZVV1, ZZZ,RHE,RHWA, RHTA. V 
tomto roce se s Vandalem nominovala i na MR ČKS v�ech plemen. Mimo jiné obsadila například 
druhé místo na RTW CUPu 2001 dle IPO 3, se skvělým výsledkem 276 bodů. 

Cíle: Ráda by přispěla k co nejlep�í a  hladké práci RTW klubu. Její obsáhlé zku�enosti z 
vrcholového výcviku a soutě�í by ráda dala k dispozici i v�em ostatním členům RKČR. Chce 
pomoci ve vytvoření obrazu RTW jako vyrovnaného a společensky akceptovatelného psa, 
vhodného jak do rodiny tak i do slo�ité práce třeba při zachraňování lidských �ivotů 
v kynologických  v záchranných brigádách. 

 

LU�NÁ Barbora, 26 let 
Vzdělání: V současné době 5. ročník České zemědělské 

univerzity - diplomová práce na katedře vý�ivy na téma Vý�iva psů 
ve v�ech �ivotních obdobích 

Dal�í znalosti: Plynně německý, francouzský a ruský jazyk, 
částečně anglický a italský jazyk. 

Chov: Pracuje  se psy různých plemen ji� od roku 1985. Je 
majitelkou chovatelské stanice �Z LEBEDOVA DVORA� 
registrované  v roce 1995.  

Vlastní fenu RTW Vanesa Bohemia Ortles, kterou vycvičila, 
uchovnila a odchovala na ní 1 vrh RTW. Mimo to má  22 
odchovaných vrhů anglických buldoků. 
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Výcvik: Slo�eno 24 zkou�ek z výkonu v oblasti  v�estranného  a záchranářský výcviku. S fenou 
RTW Vanesa Bohemia Ortles dosáhla i zkou�ek nejvy��ích, jako ZVV3, IPO3, SchH3 či OP2.  

3 x 1. místo v soutě�i o nejúspě�něj�í pracovní fenu RTW (1998, 1999, 2000) 

Dr�itelka odznaku �Vzorný výcvikář� 3. stupně. Působí jako výcvikář v ZKO v České Lípě 
(dříve v Litoměřicích) 

Cíle:  Zasadit se o chov a propagaci vyrovnaných, pracovně a exteriérově kvalitních RTW. 
 

MORAVCOVÁ Magda, 28 let 
Vzdělání, praxe:  Gymnázium, 8 let u Policie ČR jako psovod.  

Chov:  Aktivní zájem o psy od r. 1983. V roce 1992 začala chovat  
RTW, registrovala chavatelskou  stanice Ballotada. Do dne�ního dne  
odchovala úspě�ně  48 �těňat v �esti vrzích. 

Výcvik: Velmi aktivně se účastní i závodů  a to ji� od roku 1988, 
kdy se účastnila na Mistrovství mláde�e (1989). Slo�ila se svými psy 
přibli�ně 30 zkou�ek z výkonu, z toho 3 vrcholové. Se svojí fenou 
Haska z Města Lučenca se stala 1 x Mistryní Slovenské republiky 
RTW. K dne�nímu dni má absolvováno s RTW více ne� 100 závodů. 

Výstavnictví: Se psem vlastního odchovu úspě�ně dosáhla titulu 
Český �ampión. 

Cíle: Ráda bych se podílela na dal�ím vývoji v chovu a výcviku 
rotvajlerů takovým směrem, aby odpovídal standartu a aby byly co nejvíce vyu�ity v�echny vlohy, 
které v tomto plemeni jsou. V první řadě na povahové vlastnosti s cílem odchovávat neagresivní, 
dobře ovladatelné bezproblémové psy pou�itelné jako rodinné společníky, ke sportovní kynologii i 
ve slu�bě. 

 

KAMIL Řádek, Ing., 57 let, nar. 6.6.1944 
Vzdělání, praxe: zaměstnání: Střední průmyslová �kola 

elektrotechnická Brno, Vysoká �kola technická, fakulta 
elektrotechnická, silnoproud  11 semestrů, Brno. Postgraduál 4 
semestry VUT, fakulta strojní, energetika, Praha. 33 roků 
průmyslový energetik. Nyní �ivnostník - práce pro  průmyslové 
podniky montá�e, opravy, údr�ba a revize elektrických zařízení, 
rozvodů a zařízení spalujících zemní plyn, tlakových nádob, 
vodních i parních kotlů. 

Chov: Majitel psa celý �ivot, čistokrevný chov od roku 1981. 
Chovatelská stanice Berot� mara ( dříve národní Berot CS a s 

man�elkou její Mara CS pro BSP ). 

Odchováno 7 vrhů = 38 �těňat RTW ( bylo omezeno na max. 6 �těňat ve vrhu ),  13 vrhů = 98 
�těňat bernských sala�nických psů. 

Dal�í kynologické aktivity: Od roku 1988 rozhodčí, od roku 1990 mezinárodní rozhodčí 
exteriéru psů  pro RTW a skupinu �výcarských sala�nických psů. V zahraničí posuzování 
Slovensko, Ukrajina, Rusko, Polsko, Rakousko, Německo, Dánsko. 

Cíle: Poctivý chov psů v mezích hobby (je mo�né i v rámci �ivnosti CHOV PSŮ, je to jen 
forma účtování příjmů  a výdajů. I v zájmovém chovu je nutno příjmy zdaňovat.) 
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Demokratizace organizace �pejskařiny� v ČR s přístupem v�ech zájemců jak ke v�em 
informacím, tak ke spoluúčasti na práci v�ech úrovní organizace kynologie v ČR, i ke kontaktům 
do zahraničí. 

Pomoc při soustavném zvy�ovaní znalostí majitelů a chovatelů psů předná�kami a články 
odborníků,  výměnou zku�eností a zejména jejich poskytování začátečníkům. 

 

SCHÁNILEC Pavel, MVDr., 42 let 
Vzdělání, praxe:  Absolvent Vysoké �koly 

veterinární v Brně, t.č. asistent Kliniky chorob 
malých zvířat Veterinární a farmaceutické univerzity 
Brno, specializace: neurologie a poruchy chování 
malých zvířat. V roce 2000 aktivní člen iniciativy 1M 
proti zákonu o chovu psů. 

Kynologická praxe:  Práce se psy od r. 1969, člen 
ČKS (dříve Svazarm) do r. 1982 (výcvikář a figurant 
ZKO), cca od roku 1988 předseda Chovatelské 
skupiny pro plemeno rottweiler,na republikové a 
později i na federální úrovni.  

Do r. 2000 předseda RKČR a člen pléna ČKS. Od 
1990 do února 2001 oblastní poradce chovu (OPCH) pro plemeno RTW. Od r. 1993 rozhodčí pro 
plemeno RTW (od 1997 mezinárodní). 

Chovatelská a výstavní činnost:  Chovatelská stanice Rot-Pascha od roku 1997, 9 
odchovaných �těňat RTW, 2x splnění podmínek chovnosti (pes i fena povaha 5). Pes Axl z Jalovčí 
� krajský vítěz,  Cira z Údolí Střely � český �ampion 

Výcvik: 9 zkou�ek z výkonu (se psem Axl z Jalovčí ZM � ZVV3, IPO 2, ZPO, ZZP1) 

Cíle: zprůhlednění činnosti předsednictva RKČR (zveřejňování kompletních zápisů z jednání 
bez následných doplňků), zveřejňování v�ech chovatelských výsledků pro členskou základnu. 

Zasadit se o dodr�ování platného standardu RTW v ČR a zákona na ochranu zvířat proti týrání, 
obnovit řádnou spolupráci RKČR s IFR (mezinárodní federace RTW). Zvý�it spolupráci se 
zahraničními kluby zabývajícími se chovem RTW, zvl. s ADRK 

 

�pindler Lubo�, 42 let. 
Vzdělání a praxe:  Absolvent SH� v Mariánských Lázních. Ji� 10 let 

samostatně podnikám v oboru potravinářství.  

Kynologická praxe: O práci v kynologii se zajímám  5 let, kdy jsem 
si zakoupil svého prvního RTW a začal jsem se zabývat intenzivním  
výcvikem. K dne�nímu dni jsem slo�il  9 zkou�ek z výkonu a v leto�ním 
roce jsem se ji� zúčastnil RTW CUPu  v Mělníce, kde jsem se  umístil na 
3 místě v kategorii IPO 1.  

Cíle: Mým sna�ením a cílem je propagovat RTW jako pracovní 
plemeno.Prioritou je práce a výcvik . 
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Typovský Luká�, 24 let 
Vzdělání, praxe:  SOU zěmědělské, o�etřovatel zvířat 

Chov a vycvik: Majitel známého psa, Českého a Slovenského 
�ampióna Bart Drotar, se kterým dosáhl mnohokrát titulů CAC, 
CACIB BOB. RTW se zabývá od roku 1997. Od té doby  aktivně 
pomáhá i ostatním chovatelů v oblasti výcviku i  na výstavách kde 
ochotně pomáhá nebo i sám  předvádí jejich RTW.   

Výcvik: S Barte Drotárem sám splnil v�echny podmínky pro 
přiznání chovnosti a titulu �ampióna. Přesto nepřestává s výcvikem a 
pokračuje k vy��ím zkou�kám.  

Cíle: Hodlá se zasadit o důsledněj�í a mnohem efektivněj�í 
dodr�ování bonitační, svodových a ostatních řádů tak, aby do�lo k 

celkovému zkvalitnění chovu RTW v ČR.  Chce pomáhat předev�ím začínajícím chovatelům a 
vystavovatelům, předávat jim své zku�enosti tak, aby byl nápomocen při překonávání v�edních 
problému v chovu RTW.  

Pravidelně se účastní výcvikových táborů a proto chce být nápomocen například  lidem, kteří 
teprve s RTW začínají i v oblasti výcviku. 

Hodlá přispět k zlep�ení úrovně informovanosti  a příprav na klubové akce jako jsou  svody, 
bonitace a pod.  Chce také zprůhlednit systém výběru krycích psů aby v budoucnosti nebyli 
preferováni pouze psi poradců chovu či funkcionářů klubu.  

 
 

WLUDYKOVÁ Alice, 30 let 
Vzdělání, praxe: Gymnázium, praxe ve veterinární 

o�etřovně 

Dal�í znalosti: Canisterapeutické zkou�ky, canisterapie v 
praxi s fenami Ch. Fucci Kamej a Fleurine z Amiho dvora. K 
canisterapii je vyu�íván také dal�í pes odchovaný v 
chovatelské stanici z Amiho dvora � Fergusson 

Chov:  Pracuje se psy ji� od roku 1979. Majitelkou 
chovatelské stanice Z AMIHO DVORA od roku 1990.  
Odchovala 59 �těňat RTW na 3 chovných fenách (3 z nich 
dosáhla titulu Český �ampión nebo Český junior �ampión) 

Výcvik: Se svými psy slo�ila celkem 21 zkou�ek z výkonu 
a zajímá se i o v�estranný a záchranářský výcvik  a také o canisterapii.  

Cíle: Změnit systém řízení chovu prostřednictvím poradců tak, aby byla vyu�ívána celá chovná 
základna, nikoliv pouze omezený počet jedinců patřících funkcionářům klubu.  

Omezit neopodstatněnou příbuzenskou plemenitbu.  

Zaměřit práci poradců spí�e na poradenskou činnost � výběr vhodného partnera, vý�iva březí a 
kojící feny, �těňat, vedení porodu� 

Zasadit se o vybudování dobrého jména plemene rottweiler např. jeho uplatněním v canisterapii 

Dodr�ování platného standardu RTW a zákona na ochranu zvířat. 
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ZAVORALOVÁ Lucie, Mgr., 31 let 
Vzdělání, praxe:  Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 

tohoto času na mateřské dovolené. 

Dal�í znalosti: Zku�enosti s funkcí poradce chovu a chovem RTW. 

Chov: Chov RTW od roku 1985, mimo to chovala  i jiné rasy ne� 
RTW. Je majitelkou známé chovatelské stanice VOMBAT, kterou 
zalo�ila roku 1993. 

Odchovala 44 �těňat po 2 chovných fenách (Birma - 
ZVV2,IPO2,ZPS,ZLP,ZZP...Český �ampion, Comma - Korung, 
ZVV2,VZ2,ZPO,ZPS,ZVP...1.Junior�ampion, �ampion ČR...) 
Odchovy - Deis - CACIB, Junior�ampion, Daddy - BOB, Český 
�ampion, Elina - Kanadský �ampion.., Comma....). V současné době 

je poradkyní chovu RTW pro Jihočesky kraj. 

Výcvik: Slo�eno 35 zkou�ek z výkonu a to jak v�estranného tak i  záchranářského výcviku. Od 
r. 1989 Instruktor výcviku psů.  V roce 1996 členem Pohotovostní jednotky Záchranné brigády pro 
Prahu. 

Cíle: Vrátit plemeni bývalou popularitu bez "cejchu" bojového psa.  Maximálně se sna�it 
pomáhat začínajícím majitelům RTW i ostatním příznivcům plemen. Usilovat se o  nej�ir�í mo�né 
vyu�ití kvalitních zahraničních plemeníků  

 
 

3. III. přidělování Výběrové třídy chovnosti � Körung 
Ve zpravodaji RKČR č. II/01 byly oti�těny pouze velmi strohé výsledky vrcholové akce RKČR, 

akce které se mohou zúčastnit pouze ti kteří proká�ou kvalitu jak ve oblasti exteriéru, tak i v oblasti 
pracovní -  Körung.  

Jeliko� leto�ní akce Körung se zůčastnili hned dvě feny a jeden pes, rozhodli jsme se proto se 
k této významné události vrátit a přiblí�it Vám atmosféru této vrcholné akce několika obrázky.  

 

5.května.2001, za krásného počasí v perfektně vybaveném kynologickém areálu města 
Chrudimi se konalo historicky třetí přidělování výběrových tříd chovnosti - Körung. 

 

O toto nejvy��í ocenění, které mů�e zvíře v RKČR dosáhnou, se rozhodli  ucházet hned tři 
zvířata, která splnila komplexní podmínky nominace.  
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Dagles Sanblu a paní Vintrová Věra 

 
Comma Vombat  a Lucie Zavoralová 

 
Vanesa Bohemia Ortles s paní Barborou  

Lu�nou 

 

Jen ve zkratce a pro informaci je třeba zmínit organizační fakta. Vedoucím akce byl pověřen 
pan.Karel �vancara, exteriér posuzovala mezinárodní rozhodčí a dlouholetá chovatelka RTW, paní 
Alena Buriánková. Pro povahy byl delegován zku�ený rozhodčí  pan Jánský. Obranu figuroval 
MVDr. Karel Čoudek.   

 

   
 

Paní Vintrová s Daglesem odstoupila těsně po zahájení posuzování exteriéru. Celý incident byl 
zapříčiněn neochotou přítomného ÚPCH rozhodnout v otázce chrupu Daglese Sanblu.  

Obě zbývající feny pro�ly úspě�ně a� do samého finále a podařilo se jim získat nejvy��í 
ocenění, udělované RKČR - Výběrovou třídu chovnosti na dobu dvou let.  
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Obě zvířata se v průběhu exterierového i povahového posouzení chovala naprosto korektně a 
bez problémově, tak jak se na typického RT W slu�í. 

Comma předvedla po�adovanou obranu dle SchH1 na 81b a Vanesa na úctyhodných 95b. 
Podrobné výsledky byli oti�těny ve zpravodaji RKČR č. II/01. 

   

   
Vyhlá�ení a předávání diplomů 

 

4.Rottweiler Cup 2001 - Mělník 29.9.2001 
 

Leto�ní ročník RTW Cupu se konal  na fotbalovém hři�ti u kynologického cviči�tě v Mělníku. 
Účastnilo se celkem 17 psovodů, kteří závodili dle IPO1 a IPO3. Poslu�nosti a obrany posuzoval 
rozhodčí pan Ťuhýk  a stopy pan Sankot 

 
Tyto krásné poháry čekali na vítěze. 
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Vítězové a účastníci  kategorie IPO 1 

 
 

Nejlep�í stopu, za 89 b., a obranu, za 96b.,  předvedl p. Mareček se psem Dug od Březového 
potoka, který také skončil celkově na prvním místě. Nejlep�í poslu�nost, za 90 b., nám ukázala 
Jitka Slánská s Armanim Jinecký kostel.  

 
Poř. Psovod St. číslo Pes Body 

1. Cach Oldřich  1 Klen z Opatovických rovin 79 83 80 242 4. 
4. Lexa Pavel  2 Dasty Paulex 57 87 79 223 5. 
7. �pindler Lubo�  3 Marco Mivanga 85 87 86 258 3. 
8. �tolovský Jiří  4 Clyde Medvědí tlapa 81 66 0 147 8. 
3. Jano�ek Bohumil  5 Filip Holubí dům 74 79 50 203 7. 
5. Mareček Marcel  6 Dug od Březového potoka 89 74 96 269 1. 
2. Holý Gerhard 7 Kiss Mivanga 81 80 60 221 6. 
9. �vancara Karel  8 Eggy z Tyrosu 26 63 0 89 9. 

6. Slánská Jitka  9 Armani Jinecký kostel 87 90 88 265 2. 
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Kategorie  IPO3 � vítězové a účastníci 

 
 

V kategorii IPO3 nikoho nepřekvapí známé tváře. Nejlep�í stopu, za 96 bodů, i poslu�nost, za 
92 bodů předvedla paní Dagmar Macků se psem Valmont Bohemia Ortles a nejlep�í obranu, za 96 
b., zvládla Andrea Kr�ková s Vandalem Bohemia Ortles. Ne nadarmo jsou to sourozenci.  

Pan Hynek Procházka s Andy Gerixem  po stopě za 15 bodů odstoupil pro náhle se objeviv�í 
zranění psa. 

 
Poř. Psovod St. číslo Pes Body 

5. Janáček  1 Larry Tichý Dvůr 88 62 0 150 7. 
8. Poukar  2 Brix Cony Vakas 72 89 80 241 5. 
1. Behenský  3 Adar z Adaru 52 86 89 227 6. 
2. Kr�ková A. 4 Vandal Bohemia Ortles 89 91 96 276 2. 
3. Macků D. 5 Valmont Bohemia Ortles 96 92 94 282 1. 
4. Rů�enec  6 Alf Horký dech 92 88 88 268 4. 
6. Pícha K. 7 Ax od Mutěnického jezu 93 87 89 269 3. 
7. Procházka H. 8 Andy Gerix  15 odstoupil 
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5.Představujeme VÁM ��.. 
Má vá� pejsek nebo fenka výstavní či pracovní úspěchy a chcete, abychom pří�tě představovali 

je, napi�te nám něco o něm či o ní a nezapomeňte poslat i fotografie, rádi v�e zveřejníme.  

Ch. Vanesa Bohemia Ortles 

 
 č.zápisu: CMKU 5969/97/99, tet. č.: 7102,  RTG DKK 0/0 

bonitační kód: A3, B1, C1, F3, H3, K4, T3/5, Körung (výběrová bonitace)do r.2002 
zkou�ky: ZVV3, IPO3,BH,SchHA,SchH3,FH2,ZPO2,SPS1,VZ1,RHE,ZZZ,  

Opakovaná účast na MR ČKS 500b.  
výstavy: 2xCAC,1x res.CAC, �ampiónka ČR. 

 
Otec: Simba v. Burgthann 
Matka: Janka v.d. Zigeunerinsel 

Majitelka: Barbora Lu�ná, Okře�ice 30, 470 01 Česká Lípa, tel.: +42 0608/970640 
e-mail: bara.l@atlas.cz 

Fena, která se narodila 25.2.1997 v chovatelské stanici paní Buriánkové. Co o ní říct? Povahově velmi 
vyrovnaná, nikdy bezdůvodně neútočí. Spokojeně �ije volně pu�těná v objektu, kde se pasou kozy, ovce a 
koně � nikdy je nenapadla, dokonce je pou�tí i k misce s krmením. Pokud jsem přítomna, mů�e si ji 
kdokoliv pohladit, hrát si s ní. Pokud se jí něco nelíbí, ne� aby zavrčela nebo se ohnala, raději se zvedne a 
jde pryč.  

Na �cvičák� chodí od �těněcího věku, ale pracovat v tom pravém slova smyslu začala a� ve 14 měsících. 
V 16-ti měsících jsem s ní odjela na dva měsíce na výcvikový tábor, a tam slo�ila zkou�ku ZVV1, BH a 
v 18-ti měsících ZPO1. Do konce roku (1998)stihla udělat je�tě zkou�ky SchHA, SchH1, IPO1, ZOP, 
ZPU1, SchH2, ZPS1, IPO2, ZVV2 a stala se tak nejúspě�něj�í pracovní fenou roku. 

V první polovině roku 1999 Vanesa slo�ila v�estranné zkou�ky nejvy��í, a to IPO3, SchH3 a ZVV3. 
Byly jí dva roky a tři měsíce... Pak byla Vanesa nakryta a po Axovi od Mutěnického jezu se narodilo 6 
�těňat. Na podzim roku ´99 stihla je�tě slo�it zkou�ky stopařské, a to FH1 a FH2. Podruhé se stala 
nejúspě�něj�í pracovní fenou. 

V roce 2000 jsme byly skládat znova zkou�ku IPO3, proto�e jsme potřebovaly lep�í body, kdyby jsme 
chtěly jet na výběrový závod na MR. Body se povedly, ale já se rozhodla, �e Vanesa bude závodit podle 
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národního zku�ebního řádu, a tak jsme jely na výběrový závod na MR ČKS, tzv. �pětistovák�. Na 
Mistrovství jsme skončily na 7.místě. Vanesa se stala potřetí nejúspě�něj�í fenou z kategorie pracovní. 

Letos, tedy v roce 2001, jsme se začaly tro�ku věnovat záchranářskému výcviku a v únoru Vanesa 
slo�ila zkou�ky VZ1, ZZZ a RH-E. V dubnu udělala nejtě��í obranářskou zkou�ku ZPO2 a v květnu 
úspě�ně absolvovala výběrovou třídu chovnosti � Körung. Pak se nominovala na MR ČKS a Mistrovstí se 
účastnila � skončila 16. 

Výstavy mě nikdy moc nebavily,a tak kdy� Vanesa dostala ocenění �výborná�, byla jsem spokojená a u� 
jsem nikam jet nechtěla. Leč přátelé mě přemluvili a tak jsem je�tě na pár výstav jela a dostaly jsme 2xCAC 
a 1x res.CAC. Letos získala Vanesa titul ��ampion České republiky�.  

 

A co nám je�tě o ní prozradila její majitelka?  
Vanesa � můj první rottweiler 
Vyrostla jsem v rodině, kde v�dy byli psi. Já sama jsem začínala s německými ovčáky, ale v roce 1995 

jsem se �zakoukala� do rottweilerů, a tak jsem na čísi radu kontaktovala paní Buriánkovou a chtěla z její 
chovatelské stanice �těně (fenku) na výstavy a výcvik. 

Kdy� se narodil vrh �U�, tak tam byly feny dvě, jedna byla zadaná a tu druhou mi paní chovatelka 
odmítla prodat, �e to není �těně vhodné k těm účelům, ke kterým ho chci. Tehdy jsem byla velmi zklamaná, 
dnes jsem jí za to vděčná. 

Proto�e jsem si �těně domů nepřivezla, odjela jsem do skokové stáje do Rakouska a trénovala tam koně. 
Po mém příjezdu na Vánoce jsem volala paní Buriánkové, a ta mi sdělila, �e v únoru by se měla narodit 
�těňata. A tak jsem skončila s koňmi a v dubnu 1997 jsem si jela pro Vanesu. 

Vanesa byla velmi sebevědomá, s velkou radostí se zabydlela u mé postele a sdílela se mnou denní 
radosti i starosti. Začala jsem ji seznamovat s různým prostředím, s lidmi, se psy, s koňmi, prostě se v�ím, 
na co jsme narazili. 

V létě 1998 jsem byla celé dva měsíce na táboře na Slovance v České Lípě, který zde pořádala paní 
Pocnerová a tam jsme se začaly připravovat na první zkou�ku. 

S velkou nervozitou jsem nastoupila na zkou�ku BH, ze které mě pan rozhodčí Fáček vyhodil s tím, �e 
se fena stra�ně bojí a poté mi sdělil, ať se s takovým zvířetem vůbec nezaobírám a ať ji prodám, dokud je 
čas. Nikdy prý �ádnou zkou�ku neslo�í!!! Velmi jsme se nepohodli a já opustila �plac� a začala přemý�let, 
co dál. Rozhodla jsem se, �e s Vanesou nastoupím za čtrnáct dní na zkou�ku ZVV1 � povedlo se a zkou�ku 
jsme splnily. 

Na konci srpna přijel znova pan Fáček posuzovat národní zkou�ky a kdy� zjistil, �e nastupuji na 
obranářskou zkou�ku prvního stupně, málem ho trefil �lak. Začal na mě řvát, �e mě vyhodil pro strach psa 
ze zkou�ky BH a já si dovolím k němu nastoupit na zkou�ku speciální! Odpověděla jsem mu, �e uvidíme na 
poslu�nosti a obranách, jestli se ta fena bojí. Z poslu�nosti jsme si odnesly 90b. a tak jsme odjely do lesa na 
provedení obran. V�echno vypadalo dobře, nastoupily jsme na kontrolní výkon. Vanesa se rozběhla, a� 
duněl les � odrazila se a přeskočila figuranta. Její pád na zem ji stál vyra�ený dech, ale ona se zvedla a 
zákrok dokončila. Tento pád nás stál hodně bodů a do budoucna brzdu při kontrolních výkonech, ale 
zkou�ku jsme udělaly a pan rozhodčí to dlouho nemohl rozdýchat. Dnes, kdy� se potkáme na 
kynologických akcích, se ke mě velmi hlásí a říká, jaká super fena Vanesa je. V tom má tedy pravdu... 

A tak jsme se nenechaly odradit a cvičily jsme dál. Ve dvou letech jsem s Vanesou skládala zkou�ky 
nejvy��í, a to IPO3, SchH3 a ZVV3. Dnes má Vanesa slo�ených 22 zkou�ek. 

Vanesa je pro mne hlavně kamarád, na kterého se mů�u spolehnout. Vytváříme spolu pevné přátelství a 
snad obě jsme spokojené. 

Chtěla bych poděkovat paní Buriánkové, s jakou péčí �těňata odchovala. Děkuji, �e mi umo�nila mít 
takové skvělé zvíře, vyrovnané v povaze, hodné k dětem, obětavé a pracovité. 

Snad něco z Vanesiných skvělých vlastností zdědí i její potomci. 
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6. Jak zmanipulovat členskou schůzi � geniální plán předsednictva 
Kdo by se snad domníval, �e blí�ící se termín členské schůze ponechává současné členy 

předsednictva RKČR a KRK klidnými, asi se plete.  

Situace je zřejmě úplně opačná. Přípravě na členskou schůzi se předsednictvo věnuje  velmi 
pečlivě a svědomitě.  

Nejde zde ale snad o to zajistit, aby výroční členská schůze probíhala k maximální spokojenosti 
členů, jde o to, jak to udělat, aby se pokud mo�no vůbec nedostalo na ře�ení excesů, které 
funkcionáři provádí. Proto byl také vedením schůze pověřen p. Karel �vancara (ano, ten K. 
�vancara, který veřejně prohlásil �e Ústava ČR platí v�ude, ale v RKČR prý ne),  aby svým 
mocným hlasem udr�el kázeň a pořádek.   

Dnes ji� se dá velmi tě�ko zjistit, kdo při�el s geniálním nápadem, jak poopravit průběh schůze 
tak, aby to nebylo snad ani nápadné, ale aby při závěrečném hlasování bylo mo�no prosadit v�e co 
se předsednictvu hodí. Tedy aby přítomno bylo co nejvíce věrných, a co nejméně �nepohodlných�.  

Plán je velmi jednoduchý � uděláme schůzi dvoudenní.  
�e jste to nikdy nesly�eli ? �e máte doma práci a �e nemů�ete celý víkend obětovat schůzi? No 

vidíte, jak je ta my�lenka geniální!  

V organizačním řádu RKČR toti� stojí.: 

�Z jednání členské schůze provádí zvolená 3členná návrhová komise zápis, tzn. usnesení. Má-li 
usnesení vstoupit v platnost a být závazné pro členy, musí být schváleno nadpoloviční vět�inou 
v�ech přítomných členů.� 

A to je právě ono. Je třeba, aby se o usnesení hlasovalo a� nakonec, tedy druhý den, a aby tam 
bylo co nejméně těch �nepohodlných� členů.  

Zku�enosti z průběhu minulých výročních schůzí jsou toti� naprosto jednoznačné. Prvních 
několik hodin, po které jsou členové je�tě �čerství� se probírají naprosto nedůle�ité věci. 

Posléze, kdy� pozornost a koncentrace členů začíná polevovat snad i pod tlakem blí�ícího se 
odjezdu vlaků , hladových dětí nebo nenakrmených psů doma na zahradě, dostávají se teprve na 
pořad zále�itosti, které jsou pro zájmy funkcionářů mnohem důle�itěj�í.  

Zabíhání do nepříjemných podrobností lze pak také mnohem jednodu�eji rázně utnout 
zvoláním: � Na takové blbosti nemáme čas!� 

Nová varianta současného plánu dopracovává tuto teorii k naprosté dokonalosti.  
I kdyby do�lo k nepříjemné koncentraci nespokojených členů na členské schůzi, budou muset 

počkat, a� si předsednictvo řekne svoje. Stačí jednodu�e argumentovat �Toto teď není na 
programu, teď je na programu něco jiného!!!�.  

Taková zpráva funkcionářů mů�e být velmi, velmi dlouhá. Určitě se také najde spousta 
�důle�itěj�ích� věcí, které bude třeba přednostně projednat tak, aby se vlastní volby a hlasování o 
funkcionářích předsednictva uskutečnilo a� �druhý den�, kdy u� bude vět�ina nespokojenců odjeta, 
nebo bude tak zmatena, �e nebude vědět kde je vlevo a kde vpravo.  

Domníváme se, �e je třeba hned po začátku schůze vyře�it nejpalčivěj�í otázky.  

Vyře�it odvolání a stí�nosti členů podané k členské schůzi, vyře�it přemr�těně účtované částky 
poradců chovu, nekorektní vedení účetnictví RKČR, l�ivá tvrzení KRK a také peníze, které si po 
celá léta PCH ponechávali, a které dnes v pokladně RKČR chybí.  

Teprve pak, a� se �prádlo vypere�,  a to pěkně doběla i včetně odhlasování usnesení z jednání 
plynoucího, mu�e se pokračovat ve zbytku schůze.  
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Není zde přece �ádný důvod protahovat schůzi do druhého dne.  

Ov�em pokud si členové předsednictva chtějí poplakat nad výsledky své roční práce, mohou 
tam klidně sedět třeba měsíc. 

 

7.Jak funkcionář a jeho kamarádi k negativnímu psu při�li 
Jednou z podmínek pro získání chovnosti u psa či feny je, tak jak to popisuje chovatelský řád,  

vyhodnocený snímek RTG DKK. Snímky  provádí od stáří  18 měsíců jedince různá veterinární 
pracovi�tě a  vyhodnocovány jsou pak, pro zaji�tění objektivity, centrálně jedním, RKČR 
stanoveným, veterinárním lékařem.  

Tyto výsledky jsou zasílány v kopii plemenné knize ČKS a měly by být (ale u� mnoho let  
nejsou ) zpracovávány klubem tak, aby byly k dispozici v�em těm kteří mají o plemeno zájem.  

Do chovu jsou pak zařazování pouze jedinci s DKK stupně 2 a lep�ího.  

Současná praxe je bohu�el tro�ku odli�ná. Vzhledem k tomu, �e chovných krycích  psů je v ČR 
několik desítek, psi se stupněm DKK jiným  ne� 0/0 se díky naprosto chybějící osvětě v chovu 
prakticky vůbec neuplatňují. A to i kdy� rozdíl mezi DKK stupně 0 a DKK stupně 1 je velmi 
nepatrný.  

Máte-li tedy na posudku napsáno například 2/0, fakticky to  znamená, �e tento jedinec nebude 
v chovu pou�íván asi nikdy. 

Ka�dý normální člen RKČR se s tímto výsledkem RTG DKK, faktickým důsledkem kvality 
řízení chovu chovatelskou radou RKČR a ÚPCH, musí smířit. Jiná �ance pro něj není. Útěchou mu 
snad mů�e být jen fakt, �e se tato zlá nemoc nebude �ířit dál do dal�ích generací potomků.  

 

Kamarádíte-li se s ÚPCH, nebo jste li dokonce  sám poradcem chovu či členem předsednictva 
máte teoreticky několik dal�ích mo�ností, jak dosáhnout negativního výsledku DKK u svého psa. 
Myslíte si �e přeháníme ? Podívejme se tedy, co se dělo v minulém roce.  

Celá aféra kolem posuzování vypukla v den, kdy paní I.Mudrová obdr�ela vyhodnocení svého 
psa stupně 2. Ano, je to ta paní Mudrová, která byla nedávno potrestána za produkci �těňat bez 
průkazu původu a také za fal�ování výsledků zkou�ek u svého psa Kubo Jailbirds, zákazem 
chovatelské činnosti na dobu přibli�ně jeden rok.  

Po vlně agresivních a� výhru�ných telefonátů a SMS zpráv adresovaných  dotyčnému 
veterinárnímu lékaři, jen� si dovolil napsat pozitivní hodnocení DKK, po�ádala o vydání snímku.  

Ano, čtete dobře. Neodvolala se proti rozhodnutí, tak jak by to udělal ka�dý normální člověk. 
Paní Mudrová �ádala vydání snímku i přes to, �e při podpisu �ádosti souhlasí majitel psa 
s archivací snímku po dobu 10 let u veterinárního lékaře. Zde je snímek k dispozici odborné 
komisi či případnému soudu. Na co ho asi chtěla ? Přece si nemyslíte, �e by ho třeba vyměnila� 
Byla jí nabízena mo�nost pořízení kopie, ale toto ona odmítla. 

Jak tu�íte, s tímto po�adavkem u posuzovatele neuspěla. Obrátila se tedy na RKČR. I tento ji na 
svém jednání dne 7.ledna 2001 doporučil, aby věc ře�ila  s komorou posuzovatelů DKK. 

Paní Mudrová se  ale namísto toho dohodla s  ÚPCH RKČR, MVDr. Sedlářem, který ji� o 
několik dnů později telefonoval Doc.MVDr.Aloisu Nečasovi a sna�il se ho opět přimět 
k intervenci za  vydání snímku u posuzovatele. Tato zále�itost je dobře popsána v jiné části této 
publikace, tak�e jen krátce řekneme, �e ani MVDr. Milo� Sedlář s vydáním snímku neuspěl.  

Dal�í fází boje za lep�í produkci negativních psů, o které se také mnoho psalo byla snaha ÚPCH 
o �výměnu posuzovatele DKK�.  Tato kampaň, která trvá i do dne�ních dnů, mohutně 
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podporována a �ivena stí�nostmi, světe div se, opět paní Mudrové. Bohu�el tato cesta u� nemů�e, 
ani v případě, �e by skončila úspěchem, vrátit nulové RTG psům s ji� zapsaným DKK.  

�Jedna paní povídala�, �e dotyčná tedy nelenila a vyrazila za  negativním RTG na Slovensko. 
Tam byla u psa údajně  shledána opět pozitivní DKK, tentokrát v�ak pouze stupně 1 a tak paní 
Mudrová pokračovala  ve své pouti za nulovým RTG DKK, tentokrát v�ak na druhém konci 
republiky, ve Spolkové republice Německo.  Není znám nikdo kdo výsledek viděl ale tato paní 
tvrdí, �e tam byl pes shledán čistým � tedy negativním.   

Jsou tu v�ak  i dal�í případy které si �ádají ře�ení. Například pejsek jedné členky chovatelského 
kolegia, který, ač exteriérově vcelku velmi úspě�ný, v ČR byl ohodnocen kvůli pokročilé artróze 
kyčelních kloubů DKK stupněm nejméně 2.  I tato měla údajně, podle nepotvrzených zpráv,  
vyrazit za negativním DKK, tentokrát v�ak na sever republiky, tedy do Polska.  

Či dal�í případ chovatelky, která svoji fenu, exteriérově nadprůměrnou, raději nechala na 
Slovensku zrentgenovat rovnou. Snad pro jistotu, aby byla negativní do začátku.... 

Podle toho co se tak přes hranice se Slovenskou republikou proslýchá, 0/0 RTG  stojí  přibli�ně 
6000,- SK. A pes tam prý snad ani nemusí chodit.. 

  

Doposud v�ak zaplať bůh stále je�tě platí stávající chovatelský řád, kde je psáno, �e zvíře musí 
mít vyhodnocení RTG z ČR. Jen tak lze toti� garantovat odpovídající kvalitu posouzení, jen tak je 
mo�no kontrolovat pravost vystaveného posudku a jen tak je mo�no dohnat případné nekorektní 
posuzovatele k odpovědnosti.  

 

Ji� dnes má ale ná� ÚPCH, podporován jako v�dy předsednictvem RKČR připraven návrh, 
který má být předlo�en na členské schůzi.  

Podstatou návrhu je, aby RKČR povolil  na�im zvířatům pro přiznání chovnosti RTG provedené 
a vyhodnocené v jiných státech. 

 

Tak�e ka�dý kdo bude mít pozitivního psa, budete potom moci objí�dět sousední státy tak 
dlouho, a� najdete někde dobráka, který Vám napí�e 0/0. Potom budete mít zvíře chovné  bez vady 
a o to tady přece jde.  

 

Kdo si doposud myslel, �e ÚPCH a předsednictvu jde předev�ím  o zdraví psů a plemene, tomu 
se hluboce omlouváme� 

   
 

8. �Děláme to zadarmo!�, 
je bezesporu jedno z  nejoblíbeněj�ích tvrzení v�ech funkcionářů RKČR, předev�ím pak 

některých poradců chovu. Je tomu ale doopravdy tak? Dělají v�e skutečně tak nezi�tně a zadarmo, 
jak o sobě hlasitě prohla�ují? Zkusme se podívat na jednu skutečnost, o které se v RKČR nesmí 
moc mluvit.  

Začneme citací z listopadového čísla časopisu Svět psů, strana 49, rubrika Právní poradna � 
funkcionáři klubu:  

�Za výkon funkce nepříslu�í funkcionářům odměna, ani náhrada u�lého zisku nebo u�lé 
mzdy. Příslu�í jim  v�ak náhrada cestovních výdajů ve vý�i, kterou obecně závazné právní předpisy 
přiznávají zaměstnancům v pracovním poměru pro vyúčtování pracovních cest, s výjimkou 
stravného. � 
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Chovatelský řád RKČR stanovuje, �e narozená �těňata RTW nebudou zapsána do PK, pokud 
nebude provedena kontrola vrhu.  

Platný organizační řád RKČR - článek 18 stanovuje, �e klub za kontrolu vrhu účtuje 40 
Kč/�těně u člena a 200 Kč/�těně u nečlena klubu.  

Členská schůze 11.listopadu 1995 na návrh p. Karla �vancary zru�ila účelové poplatky za 
tetování �těňat, stejně jako pau�ální poplatek za kontrolu �těněte a odhlasovala jednotnou sazbu 20 
Kč/�těně. 

Členská schůze 28.listopadu 1998 z důvodu sni�ujících se potřebných finančních prostředků 
klubu rozhodla o zdvojnásobení v�ech vybíraných poplatků, tedy i poplatku za kontrolu vrhu. Od 
této doby se tedy chovatelům účtuje 40 Kč/�těně. 

V současné době tedy ji� v klubových normativech �ádnou polo�ku �pau�ál za tetování� či 
�tetování jednotlivě� nenajdete. V�e je toti� zahrnuto v poplatku za kontrolu vrhu.  

Při provedení kontroly 
vrhu vystavují  poradci chovu 
potvrzení o kontrole na 
formuláři s hlavičkou RKČR a 
opatřují je svým podpisem s 
razítkem RKČR, nebo bě�ně nevystavují potvrzení �ádné. 

Od 1.1.1996 do 31.12.2000 bylo v PK RKČR zaregistrováno přibli�ně 
2.800 �těňat. Z toho asi 1.700 jedinců bylo zapsaných v období 1996-1998 
(poplatek za kontrolu vrhu 20 Kč/�těně) a 1.100 v období 1999 a� březen 
2001 (40 Kč/�těně).  

Předpokládáme-li, �e se na ka�dý vrh průměrně provádí 1,2 kontroly 
(vět�inou jedna, někde v�ak ale i dvě - proto průměrně 1,2)  dostáváme se k  částce asi  92.000,-Kč  
vybraných za  kontroly vrhů.  

Podle údajů zveřejněných ve zpravodaji 
1/2001, bylo za období 1996-2000 
zkontrolováno 487 vrhů RTW.   

Odhadujeme, �e na těchto kontrolách bylo 
chovatelům účtováno bez opory v normativech 
RKČR dal�ích přibli�ně 8. 000,- Kč jako jakýsi 
�pau�ál za tetování� a odhadem 10. 000,- Kč za tetování �těňat.  

Sečteno a podtr�eno, dobrali jsme se k zaokrouhlené částce  110.000,- Kč. 

 
A proč o tom celém vlastně pí�eme?  Čtěte dál �.. 

1. Vypočtených 110. 000 Kč  NIKDY neskončilo v pokladně RKČR.  

V�ichni poradci chovu, mezi které patří i předseda, místopředseda, předsedkyně KRK, 
ÚPCH a dokonce i výcvikář, si v�echny peníze jednodu�e ponechali, ani� by 
v normativech RKČR existovalo slovo o tom, �e by peníze do klubu přijít neměly. Navíc 
na tuto formu podnikání nemají �ádnou �ivnost, licenci či co je na to potřeba, a také zřejmě 
bez toho, aby tyto peníze řádně zdanili.  

2. Zmiňované doklady na hlavičkovém papíře RKČR, opatřené  razítky RKČR nebyly 
nikdy zakládány do účetnictví klubu. Dochází tak vlastně k podvodu, poru�ení zákona o 
účetnictví a daňového zákona.  

3. I přes to, �e zvlá�tní poplatky za tetování �těňat a pau�ální poplatek za kontrolu vrhu  
byly zru�eny ji� někdy v roce 1995 a v dne�ních klubových normativech o nich není 
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ani zmínka (neboť jsou logicky obsa�eny v poplatku za kontrolu vrhu), je někteří PCH 
chovatelům účtují dodnes.  I tato �navý�ení� si samozřejmě ponechávají.  

4. Z informací, které máme k dispozici vyplývá, �e ÚPCH MVDr. Milo� Sedlář vědomě a 
úmyslně instruuje poradce chovu, aby si tyto peníze patřící členům klubu ponechávali 
pro svoji potřebu a pokud je to mo�né, aby nevystavovali �ádná potvrzení o příjmu 
těchto peněz. Sám tak samozřejmě činí také. 

5. Při účtování cestovného jsou i při pou�ití stejného vozidla chovatelům účtovány spotřeby 
pohonných hmot nikoliv podle technického průkazu vozidla, ale podle �mínění� PCH. 
Není se pak čemu divit, �e se ve výkazech bě�ně objevují u stejného vozidla různé 
hodnoty průměrné spotřeby �dle TP�.  

        
6. Předsedkyně KRK � MVDr. Lenka Hanu�ová po celá léta mlčky ignoruje vý�e 

uvedené skutečnosti. Dokonce se sama, ve funkci PCH, chová navlas stejně jako ostatní 
PCH - tyto částky si ponechává. 

7. Vý�e uvedené skutečnosti zakládají oprávněné podezření z naplnění skutkové 
podstaty trestného činu �Poru�ení pravidel při zprávě cizího majetku�.  

 

Dnes u� díky informacím, které jsou bě�ně k dispozici, není �ádným problémem naprosto 
přesně vyčíslit, kolik peněz z  uvedené částky si který poradce ponechal. Není to ale účelem tohoto 
článku. Účelem je upozornit na značnou nesrovnalost v hospodaření předních funkcionářů klubu. 
Sami členové budou muset rozhodnout, co se bude dít dál. 

Poznámka.: Vzhledem k tomu, �e předsednictvo RKČR nevede doklady vydané v souvislosti 
s kontrolou vrhů, byli jsme nuceni počty �těňat a částky odhadnout.  

Pro výpočet jsme pou�ili veřejně dosa�itelné informace uveřejňované na internetu a ve 
zpravodaji RKČR. Přesný výpočet lze udat pouze na základě přesných podkladů RKČR.  

 
 

9.Náklady na schůze předsednictva, není to u� trochu moc ? 
Ji� před několika roky po�ádal pan I. Sejkanič o sdělení informace, kolik peněz stojí členy 

RKČR jedna schůze předsednictva. I přes mnohá opakovaná tvrzení: �není problém�, nedostal 
po�adované údaje do dne�ního dne.  

Pročtete-li si podrobně zápisy z členských schůzí a zpravodaje z minulých let dozvíte se, kolik 
bylo tehdy vyplaceno na cestovních nákladech členům předsednictva. Například za celý rok 1998 
vyplatil RKČR na cestovném 59.473,- a na rok 1999 naplánovala pokladní částku přibli�ně  
60. 000,- Kč.  

V roce 2000 u� klub vyplatil pouze na cestovném částku 102. 170,- Kč, co� není oproti rokům 
1998 a 1999 zrovna málo. Mů�e to v�ak přibli�ně odpovídat navý�ení zákonných sazeb za 
cestovné a uspořádanému počtu schůzí. Částka poměrně vysoká, ale  měla by u� určitě stačit na 
úhradu nákladů na schůze předsednictva v roce 2001.  
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Rok 2001 doposud neskončil, ale i tak se mů�eme pokusit odhadnout, jak v jeho průběhu 
předsednictvo hospodařilo.  

Ač to nebylo původně účelem, jedna z posledních stí�ností ke KRK přinesla v tomto směru 
překvapující zji�tění ohledně nákladů na pořádání jedné schůze předsednictva v roce 2001 v Praze. 
Paní předsedkyně nám ve svém dopise ze dne 4.9.2001 pí�e:  

„Celkem bylo vyplaceno 17 152,-Kč a  to na cestovních nákladech pro 
zúčastněných sedm členů předsednictva RKČR.� 

Víme kdo jsou členové předsednictva, víme kde bydlí a víme, kde se schůze konala. Víme i jak 
se cestovní náklady musí účtovat a mů�eme se tedy pokusit odhadnout, kolik by mělo být členům 
předsednictva vyplaceno. Jeliko� nám nemů�e být přesně známo, jaké vzdálenosti si 
funkcionáři účtovali, sna�ili jsme se jim spí�e pomoci. Dokonce i těm co bydlí přímo v Praze 
jsme přiznali 40km. Cenu na 1 l pohonných hmot jsme stanovili na 28 Kč/l. A co nám vy�lo?  

 

 
Tam a zpět 
(v km) 

Odhad 
spotřeby v l 

Cena na 1km 
včetně pau�. 

Náklady 
na cestovné 

p. Nosek 260 9 5,82 1 513,20 

p. �vancara 480 7 5,26 2 524,80 

p. Procházka 272 9 5,82 1 583,04 

pí. Havlová 600 9 5,82 3 492,00 

pí. Dubská 430 9 5,82 2 502,60 

pí. Procházková 40 9 5,82 232,80 

p. Sedlář 40 9 5,82 232,80 

     

   Součet nákladů 12 081,24 Kč 

     

 

Jak je z tabulky patrné a je-li pravda to co pí�e KRK (a to by pravda asi měla být, neboť to 
podepsali oba členové KRK), sedm členů předsednictva vyúčtovalo klubu nejméně o 5.000 korun 
více, ne� jim skutečně příslu�elo !!!  

Určitě se ptáte, jak je to mo�né ? Podívejte se na tabulku č. 2. 
pí. Hanu�ová Terezín - 140 9 5,82 814,80 

pí. Damaskinosová/Fialová Ostrava - 740 9 5,82 4 306,80 

    5 121,60 

Jak se zdá, KRK (pí. Hanu�ová, p. Cach) ve své zprávě o nákladech schůze úmyslně zatajila  
dvě skutečnosti.  

1.) Cestovní náklady byly zcela zjevně proplaceny i MVDr. Hanu�ové (přibli�ně 900,- Kč)  

2.) Cestovní náklady byly proplaceny i dvojici Fialová / Damaskinosová ( cca 4. 300,- Kč) 

Určitě Vás teď napadá otázka, jak vlastně pracuje na�e KRK odpovědná za kontrolu 
hospodaření s financemi,  kdy� není ani schopna podat seriozní informaci o nákladech cestovného 
vynalo�ených na jednu schůzi předsednictva.  

Druhá, ov�em mnohem záva�něj�í otázka zní: Co dělaly dámy Fialová a Damaskinosová na 
mimořádné schůzi předsednictva, která byla svolána z důvodu projednání přestupku Ing.Přikryla 
tak důle�itého, �e předsednictvo pova�ovalo za vhodné vyplatit 5.000 korun na jejich cestovné?  
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I kdy� ani jedna z nich nebyla zvolena členskou základnou, přesto se tyto dámy účastní 
prakticky v�ech schůzí předsednictva a vesele se podílí na jeho rozhodování !!! A klub, tedy řadoví 
členové, za to platí. Na co tedy pak ty volby vlastně jsou ?  

**************** 

Pokračujme ale dále.  

Z veřejných zdrojů víme, �e předsednictvo uspořádalo ke dne�nímu dni nejméně 8 schůzí (a to 
je�tě není určitě v�echno). Průměrné částky vyplacené na jednu schůzi,  a to předev�ím díky 
mno�ství vyplacených �hostů� přijí�dějících a� z daleké Ostravy, odhadujeme na cca. 17.000,- Kč. 
Při počtu 8 schůzí se dostáváme k závratné částce 136. 000 Kč.   

Tak�e ji� dnes, pokud je ná� odhad pravdivý, zřejmě převy�ují pouze náklady vyplacené na 
cestovném významně náklady celého roku 2000, o předchozích letech ani nemluvě. 

Ano vá�ení přátelé, předsednictvo proschůzuje a rozdělí mezi sebe skoro 40% v�ech členských 
příspěvků! 

Z této částky bylo vý�e zmíněným hostům, kteří museli dle slov místopředsedy  K.�vancary být 
přizváni takřka na ka�dou schůzi předsednictva �kvůli internetu�, vyplaceno odhadem ji� více ne� 
30. 000 korun. 

Ruku na srdce, myslíte si �e odvedli práci odpovídající těmto částkám ? 

Poznámka.: Vzhledem k tomu, �e předsednictvo RKČR odmítá uvolnit přesné účetní informace 
týkající se vyúčtování jednání předsednictva jsme byli nuceni částky odhadnout. Pou�ívali jsme 
volně zveřejněné zápisy ze schůzí, ve kterých je uveden seznam zúčastněných. Dále vyhlá�ku pro 
účtování cestovních nákladů a tabulky vzdáleností. Spotřeba a cena pohonných hmot byla 
stanovena s ohledem na zachování rezervy ve prospěch funkcionářů klubu.  

 

10. Divná pozvánka � Kolik ten paskvil vlastně stál ?  
 
Členská schůze RKČR 
24.listopadu 2001 

KRK RKČR  
MVDr. Lenka Hanu�ová 
p. Oldřich Cach        Brno 2. října 2001 

 

Věc:  Stí�nost na plýtvání finančními prostředky klubu 
Dne 1. října 2001 jsem po�tou obdr�el pozvánku na členskou schůzi Rottweiler klubu ČR, která 

se má konat dne 24.listopadu 2001 v Kralupech nad Vltavou.  

Podle razítka na této obálce jsem zjistil, �e jeden takový dopis stál členy RKČR 9,- Kč. Jak je 
známo, RKČR má více ne� 700 členů, tak�e celkové náklady na vyti�tění a rozeslání těchto 
�pozvánek� odhaduji přibli�ně na 7.000,- Kč. 

Vzhledem k tomu, �e v  pozvánce není uveden čas ani místo konání (o plánku příjezdu ani 
nemluvím) této pravděpodobně nejvýznamněj�í akce RKČR, byly ve�keré vý�e odhadnuté 
finanční prostředky �prohozeny oknem� -  promrhány.   

 
Nebudu nyní dopodrobna rozebírat tento �předra�ený� dokument, soustředím se ale je�tě na 

jedno  naprosto l�ivé tvrzení. 
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V odstavci tři tohoto dokumentu je uvedeno následující: �Snaha předsednictva o dialog je 
neustále zahrávána do autu jednáním p.Přikryla a Schánilce. Na klub podali �alobu u soudu (soud 
ji zamítl),��. 

Nebudu se vyjadřovat ke snahám předsednictva o dialog. Budu se věnovat tvrzení o zmítnutí 
�aloby. Pokud si dobře přečtete dokumenty přilo�ené k �pozvánce�, zjistíte neprodleně následující 
skutečnosti: 

a) �alobu nepodal Ing.Přikryl a MVDr. Schánilec, ale celkem 12 členů klubu, 

b) �aloba nebyla nikdy zamítnuta � zamítnut byl pouze návrh  předbě�ného opatření.  A to je 
velmi, velmi zásadní rozdíl.  

 

�ádám proto o: 
a) pro�etření celé události a zveřejnění přesných nákladů, které  byly vynalo�eny 

rozesláním těchto nesmyslných pozvánek 

b) sdělení, kdo vý�e jmenovaný dokument sepsal a kdy a na kterém jednání 
předsednictva byl tento dokument projednáván a odhlasován. Po�aduji kopii zápisu z 
tohoto jednání předsednictva.  

c) neprodlené uvedení l�ivého tvrzení o zamítnutí �aloby na pravou míru.  
d) vysvětlení, proč nemohla být pozvánka na členskou schůzi vyti�těna v klubovém 

zpravodaji, jeho� uzávěrka byla před třemi dny a jen� by měl být rozesílán během 
dvou a� tří týdnů.  

e) o sdělení, jaká opatření budou učiněna, aby se takto promrhané prostředky vrátily 
zpět do pokladny klubu  a kdo je za toto plýtvání zodpovědný 

 

Se srdečným pozdravem  

Ing. Ivo Přikryl 
Jamborova 25 

615 00 Brno 

 
 

11.Výběr závodníků na MS RTW � Náhoda nebo podvod na členy 
Naprostá vět�ina členů RKČR se jistě domnívá, �e na MS RTW by měli na�i republiku a klub 

representovat nejlep�í psovodi a předev�ím nejlep�í psi.  

V jiných zemích na MS RTW jezdí tedy bě�ně ty dvojice, které dosáhly nejvy��í počty bodů 
v klubových, případně i neklubových kynologických soutě�ích odpovídajících výkonnostních 
stupňů.  

Tento rok v RKČR v�ak byl výjimečný. Jak se hlásalo v časech hluboké totality: letos bylo 
v�echno lep�í, hezčí a mnohem pokrokověj�í� 

Pokusíme se Vám přiblí�it podivnou manipulaci s výběrovými podmínkami, předvedenou 
na�ím předsednictvem.  

 

Klub pořádá ka�doročně dva významné závody � Mistrovství republiky RTW a RTW CUP. 
MR RTW bylo uspořádáno 15. dubna 2001 v Klánovicích  a RTW CUP 29. září 2001 v Mělníku.  

Hlavními �hrdiny� na�eho příběhu jsou psi  Vandal a Valmont Bohemia Ortles a jejich psovodi.   
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Dne 7.ledna 2001 na své první schůzi projednávalo předsednictvo RKČR mimo jiné i změnu 
výběrových podmínek pro účast na  Mistrovství světa RTW 2001 konané v Itálii. Citujme ze 
zápisu schůze: 

�10. Změna podmínek pro účast na Mistrovství světa 
Povinná zkou�ka IPO 3 nebo ShCH 3 a účast na posledním Mistrovství republiky nebo RTW 

Cupu.� 
Předsednictvem projednaná a odsouhlasená změna byla zveřejněna v klubovém zpravodaji 

č.1/2001  a tento pak v měsíci březnu rozeslán členům.  

Nic moc slo�itého. Valmont i Vandal mají slo�eny po�adované zkou�ky a podle zveřejněného 
rozhodnutí předsednictva by jim mělo k nominaci stačit zúčastnit se jednoho ze dvou závodů 
pořádaných RTW klubem a dosáhnout patřičného počtu bodů. Tak se i stalo a tito psi stanuli na 
stupních vítězů RTW CUPu. Jeden s 282 , druhý s 276 body, tak�e nominace by vlastně měla být 
naprosto jistá.  

Termín MR RTW také kolidoval s vylučovacími závody na MR ČKS v�ech plemen. Ov�em 
s odvoláním  na vý�e uvedené rozhodnutí předsednictva  a také s ohledem na presti� RTW, který 
se doká�e probojovat na MR v�ech plemen, rozhodly se obě psovodky nastoupit na vylučovacích 
závodech v�ech plemen. Jako druhý �povinný� závod si vybraly, v souladu s podmínkami 
zveřejněnými ve zpravodaji,  podzimní RTW CUP.  

Pro dovr�ení v�í smůly se Valmont během vylučovacího závodu na MR ČKS dne 7. dubna 
zranil a  nemohl se zúčastnit MR RTW ani kdyby chtěl.  

Paní Kr�ková, netu�e nic zlého, nastoupila tedy na vylučovacím závodě pro MR ČKS v�ech 
plemen, dosáhla 268 bodů a nominovala se s Vandalem na MR ČKS. Velký a u RTW  u� ne moc 
často vídaný úspěch.  

Pro úplnost dodáme, �e MR RTW skončilo vítězstvím p. Procházky, který stejně jako 
p.Behenský a p.Rů�enec nasbíral 257 bodů. Pan Pícha o bod méně, tedy bodů 256.  

Vyhněme se spekulacím, zda je 268 bodů na �v�ech plemenech� srovnatelných s 268 body na 
MR RTW. V ka�dém případě mů�eme říci, �e jsou to závody přinejmen�ím stejné kategorie a je 
tedy jasné, �e p.Kr�ková dosáhla výborného výsledku a zcela zřejmě i lep�ího, ne� vítězové  
MR RTW.  

Jen�e ani� by to někdo z �obyčejných� členů  tu�il, v�echno u� tou dobou bylo jinak. 

Naprosto postrádaje snahu informovat, dohodlo se předsednictvo u� měsíc před pořádáním MR 
RTW na schůzi 17. března 2001 v Chrudimi na změně  podmínek  výběru representantů na MS 
RTW. Samozřejmě bez ohlednu na skutečnost, zda se to členové mají nebo nemají �anci je�tě  před 
vlastním MR RTW dozvědět.  

V zápise č.3 vý�e zmiňovaného jednání předsednictva se tedy říká:  

�11.Výběr závodníků na MS v Itálii 11.11.2001 - provede výcvikářka I.Procházková po  
MR RTW v Klánovicích. Podmínkou účasti je účast na MR RTW� 

Nutno znovu upozornit na absolutní absenci snahy  členů z jinak neomylného předsednictva 
zabývat se  faktem, �e toto rozhodnutí se dostane mezi členy a� ve zpravodaji, který má uzávěrku 
31.května a je rozesílán tedy a� v měsíci červnu.  

Do�lo zde tedy k zásadní změně podmínek výběru na MS RTW, a to ani� by tyto byly 
kdekoliv zveřejněny. Neobjevily se  dokonce ani na oficiálních internetových stránkách 
klubu.  

A stalo se tak to, co se stát muselo.  
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Kdy� tedy paní Dagmar Macků ji� se zdravým psem na podzimním RTW CUPu zvítězila s 282 
body a paní Kr�ková si s 276 body zabrala místo druhé myslely si chvíli, �e mají nominaci jistou. 
Jak jim ale asi muselo být po zprávě, �e  na MS RTW nepojede zřejmě ani jedna z nich��..  

Ptáte se proč ? No proto�e jak jsme uvedli o pár řádků dříve,  závodníci byli ji� vybráni po MR 
RTW a účast, nebo dokonce vítězství RTW CUPu  nehrálo ji� pro předsednictvo �ádnou roli.  

Jeliko� ale jeden z těchto závodníků - p.Hynek Procházka na RTW CUPu ji� na stopě �vyhořel� 
a následně  odstoupil ze �zdravotních důvodů�, neodvá�ilo se ji� ani předsednictvo delegovat ho 
na MS RTW.   

Po dlouhém přemý�lení za zavřenými dveřmi, představili funkcionáři �alamounské a pro 
rozhodování tohoto předsednictva typické ře�ení.  

P. Procházka na MS RTW �ze zdravotních důvodů� nepojede.  Tím se uvolnilo místo pro 
vítězku RTW CUPu,  p.Macků.  

Co v�ak s paní Kr�kovou? Přeci jen 276 bodů je 276 bodů a o jejím psovi se  ví co umí.  

I spatřilo tedy světlo světa dal�í o�klivé káčátko: 

Veřejně, před v�emi zúčastněnými zaznělo: �Paní Kr�ková pojede jako náhradnice a pokud se 
umístí do 3 místa české výpravy, bude jí cesta proplacena. � 

Mnohým není jasné jak bude �náhradník�, aby se mohl do po�adovaného třetího místa umístit  
závodit, kdy� je jen náhradník.  

Na druhé straně, kdyby si předsednictvo myslelo, �e závodit nebude, tak by paní Kr�kové asi 
nenechávalo �ít �klubovou� soupravu v ceně 2.000 korun a neslibovalo jí proplacení cesty. 

Nejpravděpodobněj�í verzí asi bude, �e si předsednictvo představovalo, �e do závodu nastoupí 
v�ech pět závodníků. 

Ke smůle paní Kr�kové ale v propozicích MS RTW zveřejněných na internetu o kterých zřejmě 
předsednictvo nemělo ani potuchy jasně stojí, �e dru�stvo tvoří maximálně čtyři závodníci.  

Tak�e co teď. Paní Kr�kové veřejně oznámili, �e na MS RTW jede a bude závodit. Ta dále 
připravuje psa, najezdila mnoho kilometrů a v�e jen pro to, aby mohla ná� klub a republiku co 
nejlépe representovat.  

Čtrnáct dnů před pořádáním MS RTW se u� v�ichni včetně předsednictva dozvěděli co se na ně 
hrne, ale nikdo z odpovědných se neobtě�oval paní Kr�kové oznámit, �e ve skutečnosti vůbec 
závodit nebude.  

Sama, neboť se mo�ná i díky serveru pobočky Morava dozvěděla o skutečném stavu věcí, 
telefonovala p.Damaskinosové,  původně to pověřené předsednictvem organizací representace. Ta 
ji v�ak jen zmateně odkázala na výcvikářku klubu.  

Teprve po té co musela paní Kr�ková výcvikářce sama telefonovat jí bylo potvrzeno, �e je 
pouze náhradnice a tudí� nikam nejede� 

 

Jak to dnes vypadá, pokud by paní Kr�ková sama nezačala zji�ťovat stav věcí, asi by odjela do 
Itálie na MS RTW a teprve tam by se od předsednictva dozvěděla, �e v závodě, na který se dlouho 
připravovala a tě�ila vůbec nenastoupí. Tedy teprve potom, co u� by nemělo předsednictvo kam 
před ní utéct,  a muselo by s pravdou ven. 

A na MS RTW nás tedy pojedou representovat psi, kteří sice mají bodů významně méně ne� 
ona, zato v�ak mají �účast� na obou klubových akcích� 

MS RTW bude zanedlouho, tak se nechme překvapit, jak si representace sestavená na základě 
nových a jistě pokrokových metod předsednictva povede.  

V�dyť, a tady  raději citujme slova místopředsedy RKČR Karla �vancary: 
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 � Co  vykládáte  za nesmysly, v�ecko je v pořádku�.� 
P.S. �těstí se v�ak k paní Kr�kové neobrátilo tak docela zády. 2 dny před odjezdem na MS RTW,  jí 
bylo ve večerních hodinách předsednictvem telefonicky oznámeno, �e pan Behenský odstoupil ze 
své nominace na MS RTW z důvodu zdravotních problémů svého psa a tak mů�e p.Kr�ková 
nastoupit na jeho místo.   

 

12. Zbavme se ho ! 
Ve druhém týdnu měsíce května spatřila světlo světa Bílá Kniha č.I. Jistě si doká�ete barvitě 

představit nad�ení členů předsednictva RKČR, doposud pevně v rukou dr�ících monopol na 
sdělování v�ech informací ohledně dění v RKČR.  

V duchu nad�ení z BK I. se nesla i pátá schůze předsednictva. Sice bez poradců chovu, zato 
v�ak v přítomnosti nezbytně nutných V.M, M.D. a L.F. měla jasný úkol a směr, za který by se 
nemuseli stydět ani komunističtí funkcionáři v době hluboké totality. 

�Je třeba vymyslet, jak se toho Přikryla zbavit�! 
Byl vypracován plán. Plán jednoduchý a léty prověřený: �Slu�ní a pohor�ení� členové klubu si 

budou rozhořčeně stě�ovat na obtě�ování či cokoliv jiného a předsednictvo, jak mu velí jeho 
povinnost, v�e promptně a ke v�í spokojenosti vyře�í.  

Jak řekli, tak udělali.  

Dne 3.června pí�e předseda klubu �zvací� dopis Ing. Přikrylovi, a něm� sděluje, �e na 30. 
června  byla u MVDr. Sedláře v ordinaci svolána mimořádná schůze předsednictva. Obsahem bude 
projednání stí�ností členů klubu proti jeho osobě. �ádné dal�í podrobnosti. 

Věrní a spolehliví u� mezitím vyrábějí �stí�nosti�. Je  přece potřeba v klubovém zpravodaji 
otisknout rozhořčené hlasy a názory řádných členů, neboť potrestání bude  tvrdé a exemplární! 

Psala a rozhořčovala se tedy A.D.. Ráda by psala i věrná V.M, ale proto�e ona sama BK I 
nedostala, musela najít někoho jiného. Opatřila proto �známé� majitele �těňat po jejím 
plemeníkovi a ti náhle zjistili, jak jim BKI vlastně moc vadí. I s psaním jim paní V.M. určitě ráda 
pomohla. 

Netrvalo dlouho a ji� 6.června předsedovi Noskovi putoval od právního zástupce Ing. Přikryla 
zdvořilý dopis, ve kterém byl předseda po�ádán o podrobnou specifikaci obvinění, aby bylo mo�no 
se na obhajobu řádně připravit. Vlastně nic neobvyklého, v�dyť jste-li obviněni třeba  u soudu, 
máte právo si podrobně prostudovat spis ob�aloby. Ka�dý má dnes právo se  co nejúčinněji 
obhajovat. Presumpce neviny se tomu dneska  říká.  

V RKČR je tomu ale úplně jinak. Dle zpráv očitých svědků, na MVP Praha dne 17.června, 
vládnul chaos. Samozřejmě ne kolem organizace výstavy, ale v hloučku kolem osoby MVDr. 
Sedláře: v hloučku nejvěrněj�ích z věrných. Náhodní kolemjdoucí měli mo�nost sly�et výroky dr. 
Sedláře: �Nemáte někdo nějakého známého právníka?�, �U� s tím Přikrylem musíte něco udělat.�, 
�Zbavme se ho, přece si nenecháme takhle rozvracet klub�, �Musíme na něho něco najít !�. 

Právní zástupce Ing. Přikryla �ádaná  konkrétní obvinění nedostal. Ona jednoduchá věc  je 
rozhodnout se a někoho osočit, druhá věc je ale předlo�it jasné a pádné důkazy. Zvlá�ť, kdy� se to 
dělá obráceným postupem - tedy prvně obvinění, pak vymý�lení z čeho �e vlastně.  

19.června proto putoval p.Noskovi dal�í dopis, ve kterém mu bylo sděleno, �e se Ing. Přikryl 
pro absenci po�adovaných materiálů na �inkviziční� schůzi nedostaví.  

�Mimořádná� schůze byla tedy zru�ena. Důkazy nebyly je�tě vyrobeny v takové formě, aby 
obstály. Ing. Přikrylovi se nikdo ani neobtě�oval zru�ení oznámit, v�dyť se tam stejně dostavit 
nechtěl a byla by to tedy �koda dopisu. 
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Zde bychom měli je�tě ocitovat �alamounském vysvětlení předsedkyně KRK MVDr. Lenky 
Hanu�ové, ve kterém vysvětluje důvody zru�ení schůze.   

�Proto�e  bylo  zřejmé, �e  po sdělení  podrobností  projednání přestupku, které by jste obdr�el 
nejdříve 27.6.2001, se v uvedeném termínu z časových důvodů nestihnete připravit a  schůze se 
zúčastnit, byla schůze  dne 30.6.2001 zru�ena a  byl dojednán nový termín výborové schůze 
předsednictva a to dne 21.7.2001.� 

Dne�ní po�ta doručuje dopisy bě�ně do druhého dne. Proč tedy Ing.Přikryl dostat �ádané 
podrobnosti obvinění ne 6. června, ale a� 27. června, jak paní Hanu�ová pí�e? Asi jediným  a 
zároveň logickým vysvětlením je, �e důkazy a obvinění prostě nebyly v té době je�tě vyrobeny. 

Nějak se toti� nechce věřit zmiňované náhlé ohleduplnosti předsednictva a strachu, �e by se 
Ing.Přikryl nebyl schopen během 4 dnů na schůzi připravit.. 

Dal�í kolo bylo, jak MVDr. Hanu�ová pí�e, dohodnuto na 21.června 2001 opět u dr.Sedláře 
v ordinaci. Asi aby to měl blí�.. 

Předsednictvo klubu od počátku vědělo, �e Ing. Přikryl je  v této věci zastoupen advokátem. Ve 
smyslu platných právních předpisů tedy mělo být v�e v�dy důsledně doručováno k rukám právního 
zástupce. To se nikdy nestalo a předsednictvo obesílalo neustále Ing. Přikryla. Z důvodů tohoto 
nesprávného  postupu ze strany předsednictva docházelo k problémům v komunikaci mezi jím  a 
advokátní kanceláří, která mu sdělovala, �e mů�e tě�ko reagovat na podněty, které neobdr�ela. 

I dne 11. července dostal zprávu o stanovení nového termínu projednávání údajných přestupků 
Ing.Přikryl.  

Bohu�el se ve stejném termínu konal na Slovensku jeden z největ�ích kynologických závodů - 
závod �O pohár časopisu Kynologická Revue� a Ing. Přikryl tam byl se svým RTW ji� dlouho jako 
jediný reprezentující český psovod v kategorii IPO1 předem přihlá�en.  

Organizační řád RKČR, článek 19, bod 5 hovoří jasně: � Nedostaví-li se člen bez řádné omluvy, 
proběhne jednání bez jeho účasti.�.   

Právní zástupce Ing. Přikryla proto dne 18. června v brzkých ranních hodinách zaslal k rukám 
předsedy RKČR omluvný dopis, ve kterém ho informoval, �e Ing. Přikryl je v době plánovaného 
jednání mimo území republiky. Vcelku jasná a pádná omluva, zajisté i řádná. 

Není pravdou, �e by Ing. Přikryl poslal omluvu z jednání pozdě. Tato omluva ode�la 
z advokátní kanceláře dne 18.7.2001 v brzkých ranních hodinách. Předseda klubu jej tedy měl na 
po�tě  k vyzvednutí ráno 19.7.2001 a měl tedy celé dva pracovní dny na to, aby oznámil ostatním 
členům předsednictva změnu. Ing. Přikrylovi nemů�e být snad kladeno za vinu, �e si předseda 
klubu nevyzvedává včas svoji do�lou po�tu. 

Také stanovy RKČR hovoří pouze o �řádné� omluvě. Nikde není psáno nic o tom, jak dlouho 
dopředu musí být omluva odeslána. Předseda Nosek si ji v�ak vyzvedl a� 20. Nemá smysl ře�it, 
zda se tak stalo dle zápisu ze chůze předsednictva v 16.30, nebo v 17.00 jak tvrdí MVDr. 
Hanu�ová.  

Zajímavěj�í je zdůvodnění předsedkyně KRK MVDr.Lenky Hanu�ové, proč předsednictvo 
nemohlo schůzi odvolat:  

�Neboť telefonicky nebyly zasti�eny členové předsednictva  p.Havlová, p.Dubská a 
předsedkyně KRK MUDr. Hanu�ova.� 

Je pozoruhodné, �e ani jedné z těchto dam nefungoval jejich mobilní telefon. Navíc účast paní 
Hanu�ové na jednání není potřeba vůbec, neboť není členskou předsednictva, ale  členkou KRK.  

Na druhé straně není povinností člena se starat o to, koho je či není předseda schopen 
zastihnout. Člen je povinen starat se o to, aby se omluvil včas a řádně.  
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A tak si předsednictvo udělalo schůzi bez Ing. Přikryla. Ten se nemohl hájit a pro výbor to tak 
asi bylo mnohem jednodu��í. V�dyť obvinění vůči němu vznesená nejsou jen tak lehce právně 
podlo�itelná. No, posuďte sami:  

�Poru�ení základní etiky, které předsednictvo spatřuje v po�kozování dobrého jména klubu, 
poru�ení autorských práv ke znaku klubu, jednání jmény členů bez jejich souhlasu, manipulace s 
texty (vytrhávání z kontextu), distribuce klubového časopisu za úplatu bez souhlasu výboru, 
zveřejňování příspěvků členů přes jejich výslovný zákaz, zneu�ití adres členů klubu, eventuelně 
je�tě dal�í stí�nosti a připomínky členů klubu.� 

Předsedkyně KRK MVDr. Lenka Hanu�ová se sice aktivně zúčastnila samotné schůze, ale ji� 
z titulu své funkce by měla zastávat zájmy členů a kontrolovat práci předsednictva. Proto se  Ing. 
Přikryl odvolal ke KRK.   

Kontrolní a revizní komise v�ak k jeho překvapení na tento podnět  nezareagovala tak, jak by se 
předpokládalo. Místo toho, aby členu klubu dala prostor k vyjádření nebo s ním provedla �etření,  
potvrdila �od stolu� bez jakéhokoliv jednání rozhodnutí předsednictva. Tento postup orgánů klubu 
tak zcela popírá základní princip demokratické společnosti - presumpci neviny. 

Sdělení KRK trpí také vnitřním rozporem, kdy� se v něm na jedné straně uvádí, �e podklady 
pro jednání, které Ing. Přikryl po�adoval dopisem z 6.6.2001 by mu nemohly být doručeny dříve 
ne� 27.6., tudí� by se nemohl na jednání připravit a na straně druhé KRK konstatuje, �e jeho dopis 
nebyl uznán jako řádná omluva. Dále není zřejmé, z čeho KRK odvodila, �e by mu podklady 
(sdělení co mu vlastně je kladeno za vinu) nemohly být doručeny dříve ne� 27.6., stejně tak jako 
to, kdo rozhodl, co je Ing. Přikrylovi vlastně kladeno za vinu. 

Nezdá se také býti správné, �e rozhodnutí předsednictva klubu přezkoumává člověk, který se jej 
účastní a je tak přítomen prvoinstančnímu rozhodovacímu procesu. Domníváme se, �e takový 
člověk logicky nemů�e objektivně a kompetentně posoudit obsah a způsob rozhodování 
předsednictva. 

�ádná z těchto skutečností MVDr.Hanu�ové nevadila a vydala následující rozhodnutí:  
 

�Dle výsledků �etření KRK RKČR je rozhodnutí předsednictva o udělení důtky bez účasti Ing. 
Ivo Přikryla oprávněné.�  

 

Co dodat na závěr? Snad jen málo. Za toto zdařilé představení  zaplatili členové RKČR 17.152,-
Kč údajně na cestovném, vyplaceném sedmi členům předsednictva. Dost vysoká částka s ohledem 
na skutečnost, �e se jednání konalo v Praze a dva ze členů předsednictva jsou místní.. 

 

�U� by to mohl být konec, ale není.  
Předsednictvo zřejmě stále není spokojeno s vý�í potrestání Ing. Přikryla a zaslalo mu dne 

16.října, tedy 38 dnů před členskou schůzí znovu dopis, v něm� mu sděluje: 
Jeliko� opakovaně dochází k poru�ování normativů RKČR i přes to, �e Vám bylo 

uděleno kárná opatření dle ČI. 19, Organizačního řádu RKČR, zveme Vás na 
jednání schůze předsednictva, které se koná dne 20.10.2001, ve 14.00 hod. na 
cviči�ti ZKO Praha 8 - Libeň, Prosecká ulice. 

Dal�í Va�e iniciativy, které např. znemo�ňovaly jednání předsednictva v 
Mělníku dne 29.9.2001 a pokračující napadání a po�kozování dobrého jména RKČR, 
nás nutí k tornu, aby tyto přestupky byly s Vámi projednány. 

Švancara Karel  
místopředseda 

Chelčického 65 
678 01 Blansko 
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Mysleli jste si, �e v tomto státě vládne demokracie, svoboda slova a projevu? Myslíte si, �e člen 
klubu má právo vědět co a jak za jeho peníze funkcionáři dělají? Proberte se, nebo budete hrát 
v některém z dal�ích dílu této komedie... 

Ale pokračujme dál.  

Schůze se konala po skončení svodu dorostu dne 20. října v Praze � Libni. Předsednictvo, a� na 
paní Dubskou se zúčastnilo v plném počtu a pro doplnění řad si přizvalo i poradce chovu. Nemohla 
chybět ani nikým nevolená věrná pomocnice předsednictva slečna Fialová. V�dyť vlastně ona je 
tam prý kvůli internetu. (co se má ale ona co plést do vylučování členů?) 

Za Ing. Přikryla se účastnil jeho právní zástupce a jednatelka pobočky Morava, které je on 
takté� členem.  

Schůze byla připravena tak dobře, �e se předsednictvo ihned po zahájení jalo číst rozhodnutí o 
udělení kárného opatření. Na taktní upozornění v�ak pochopilo, �e by mělo zachovávat alespoň 
přibli�nou podobu projednávání a tak se uvolilo, �e nejdříve předvede, z čeho Ing. Přikryla 
shledalo vinným a teprve pak přečte rozhodnutí.  

Na�i funkcionáři připravili celkem osm bodů. V�echny �podle názoru předsednictva� 
představovaly záva�né poru�ení morálních a etických zásad chování člena.: 

1. Stí�nost zaměstnavateli na nečlena klubu p.Hřebíka 

2. �aloba na MUDr. Mare�ovou a A.Dočekalovou 

3. Dopis p.Hrubého o ukončení členství v klubu 

4. Dopis JUDr. Chlupáčové 

5. Vykrádání internetových po�tovních schránek členů klubu 

6. Sabotování schůze předsednictva v Mělníku 

7. �aloba na předsednictvo klubu 
8. Zveřejňování l�ivých informací na internetových stránkách.  

 O co tedy vlastně �lo ?  
1. Ing. Přikryl platil f.Radiomobil (mobilní telefony Paegas), kde je p.Hřebík zaměstnán, 

poplatky za telefonní hovory. Zřejmě i za tyto peníze zaměstnávala f.Radiomobil 
p.Hřebíka, po kterém se logicky chtělo, aby v pracovní době pracoval. Jak v�ak dokazují 
záznamy z logů internetových serverů trávil p. Hřebík namísto usilovné práce, několik 
hodin denně na internetu a věnoval se různým posmě�ným aktivitám zaměřeným proti 
osobě Ing.Přikryla. 

Není se tedy čemu divit, �e po několika taktních upozorněních a �ádostí o zastavení 
rádoby �zábavných� anket p. Hřebíka  trpělivost Ing. Přikryla přetekla. V�echny důkazy 
strčil do obálky a poslal f.Radiomobil s tím, �e ukončuje spolupráci, neboť odmítá svými 
penězi podporovat firmu, její� zaměstnanci se  v pracovní době baví aktivitami zaměřenými 
proti svým klientům. Pan Hřebík ať si pí�e o Ing.Přikrylovi co chce, ale rozhodně ne za 
jeho  peníze. 

Doposud snad logické, ne  tak ale pro p.Hřebíka a předsednictvo.  

P.Hřebík, ač není členem klubu, se hluboce urazil a napsal předsedovi klubu dopis. 
Naříká zde, jak byl RKČR  po�ádán o zpracování katalogu plemeníků  a jak v této činnosti 
díky stí�nosti Ing.Přikryla nemů�e pokračovat. Nebudeme zkoumat pravdivost tvrzení i 
přes to, �e zcela zřejmě v zápisech jednání předsednictva není o spolupráci p. Hřebíka 
jediné slovo. Zajímavěj�í je závěrečný úsudek předsednictva.  

Předsednictvo se tedy dohodlo: Díky tomu, �e p.Hřebík ji� údajně nemů�e ve své 
pracovní době na počítačích svého zaměstnavatele pracovat pro RKČR, vznikla klubu 
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�koda, za kterou mů�e Ing. Přikryl. Jeliko� p.Hřebík není členem klubu nezbývá ne�  
tvrdit, �e přizvání ke spolupráci na katalogu plemeníků je vlastně stejné  jako by se členem  
dočasně stal.  

2. V posledním zpravodaji napsala MUDr. Mare�ová a pí. A.Dočekalová článek o Ing. 
Přikrylovi. Ob�írně v něm vysvětlují, jak tento vyúčtoval RKČR více ne� 9.000 Kč za 
telefon a pou�íval ho více méně pouze k přenosu dat na svůj internet.  

Jeliko� se jednalo o nepravdivé informace rozhodl se Ing.Přikryl, tak jak mu umo�ňuje 
Ústava České republiky, bránit se �alobou na ochranu osobnosti.  

Zcela jasně se zde jedná o soukromý spor mezi uvedenými dámami a Ing.Přikrylem a 
právo podat �alobu má ka�dý občan tohoto státu, ani� by směl  být za toto jakkoliv 
perzekuován.  

Bohu�el Ústava ČR v�ak podle slov místopředsedy K.�vancary platí mo�ná v�ude, ale 
ne prý v RKČR.  Předsednictvo pova�uje podání �aloby na členky klubu blízké 
předsednictvu za naprosto  neetické a nemorální.  

3. Pan Hrubý napsal předsednictvu dopis, ve kterém oznamuje ukončení členství v RKČR. 
Jako důvod uvádí, �e má ji� dost rozporů uvnitř klubu.  

I kdy� p.Hrubý nikoho ve svém dopise nejmenuje a ani neuvádí �ádnou konkrétní 
událost, která ho vedla k ukončení členství, předsednictvo RKČR zcela jednoznačně 
konstatovalo: �Mů�e za to Ing.Přikryl� 

4. JUDr. Chlupáčová (právní zástupkyně ob�alovaných MUDr.Mare�ové a pí. Dočekalové) 
zaslala  předsednictvu na vědomí dopis adresovaný právnímu zástupci Ing. Přikryla týkající 
se podání �aloby na její klientky. Pí�e v něm (to by asi nikdo neočekával), �e její klientka 
se necítí vinna, �e její klientka pouze vyjádřila svůj názor a Ing. Přikryl to prostě 
nepochopil. Dále zde uvádí (naprosto opět bez jakýchkoliv důkazů), �e Ing.Přikryl vykrádá 
e-mailovou schránku MUDr. Mare�ové a �e pokud �alobu nestáhne, vystavuje se riziku 
trestního stíhání. 

I kdy� takovýto dopis neobsahoval �ádné důkazy provinění a je pouze logickou reakcí 
právního zástupce na podanou �alobu, spatřuje v něm předsednictvo opět (jak jinak) 
poru�ení morálních a etických zásad Ing. Přikrylem.  

5. Ing. Přikryl vykrádal internetovou schránku MUDr. Mare�ové, pota�mo i klubu.  

Toto tvrzení začala �ířit MUDr. Mare�ová po té co jí při�lo divné, �e v BK II reagoval 
Ing. Přikryl na pomluvy, které ona o něm �íří ani� by je stihla vytisknout v klubovém 
zpravodaji.  

Zcela ignorujíc fakt, �e se s pomluvami nikde netajila a dokonce je otevřeně a značně 
nahlas presentovala během MVP Praha �Chuchle do�la k názoru, �e Ing. Přikryl vykrádá 
její internetovou schránku.  

Opět, ani� by byly předlo�eny jakékoliv důkazy o této činnosti (mimochodem jedná se o 
obvinění z trestného činu a tudí� důkazy předlo�eny být musí), předsednictvo do�lo 
k názoru, �e Ing. Přikryl schránky vykrádal a hotovo. V�dyť prý o tom pí�e i JUDr. 
Chlupáčová ve svém dopise.  

Předsednictvo důkazy prý má, ale zapomnělo je doma. Předlo�í je prý a� na členské 
schůzi. Přesto se shodlo, �e tak jak je věc podána to předsednictvu stačí. 

6. Po skončení RTW CUPu v Mělníku se chtělo více ne� 10 členů pobočky Morava zúčastnit 
jednání předsednictva ve věci projednání nutných organizačních zále�itostí potřebných 
k chodu pobočky. Činili tak na základě příslibu předsedy klubu, který se nechal sly�et �e 
nevidí důvodu, proč by se členové nemohli schůze účastnit. V�dyť prý se tam nic tajného 
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neprojednává. Konec konců, občan se mů�e účastnit klidně i jednání v parlamentu pokud o 
to má zájem a nebude jednání ru�it, co� nikdo ze zúčastněných logicky v úmyslu neměl.  

Bohu�el, jak se dočtete v zápise č.2 pobočky Morava na konci této publikace, nebylo 
členům RKČR umo�něno se schůze zúčastnit a předsednictvo �uteklo� jednat do jiné 
místnosti.  

I kdy� jsme se ji� zmínili o počtu více ne� 10 lidí, kteří se chtěli jednání předsednictva 
zúčastnit, předsednictvo do�lo k názoru, �e to byl opět Ing. Přikryl, kdo �sabotoval� jednání 
předsednictva a uvádí tuto teorii jako dal�í z důvodů vyloučení  z klubu.  

7. Zákon 83. o sdru�ování osob jasně uvádí: �Není-li člen klubu spokojen s rozhodnutím 
předsednictva klubu, má právo se obrátit na příslu�ný okresní soud, který rozhodnutí 
přezkoumá.� 

Jak jistě víte z povedených pozvánek rozeslaných v�em členům klubu, podalo asi 12 
členů klubu �alobu na předsednictvo RKČR z důvodu podezření na překročení pravomocí.  

I kdy� ka�dé malé dítě vidí dvanáct �alujících jmen, i kdy� ka�dý občan má právo podle 
zákona �alobu podat (konec konců, je to za jeho peníze) a nikdo za toto právo nesmí být 
perzekuován, uvádí předsednictvo tuto skutečnost opět jako důvod k vyloučení Ing. 
Přikryla z klubu.  

Údajně, znovu si připomeneme slova místopředsedy K.�vancary,  

�Co má člen co podávat �alobu, kdy� jsem mu my, předsednictvo, jasně řekli, �e to 
bude tak a tak!!! Dělá lidem v hlavě gulá� a hotovo�. 

8. Závěrečným, ale neméně zábavným bodem bylo údajné zveřejňování �l�ivých� informací 
na soukromých internetových stránkách Ing. Přikryla.  

Ignorujíc fakt, �e ka�dý občan s ohledem na svobodu projevu si na svých soukromých 
stránkách mů�e zveřejňovat co chce a opět zcela bez jakýchkoliv důkazů, zalo�eno pouze 
na �tvrzení� osob blízkých předsednictvu dr�í se jeho členové názoru, �e je to dostatečný 
důvod k vyloučení Ing.Přikryla z klubu.  

Aby jste si mohli udělat představu, jak málo stačí k vyloučení z klubu, citujme alespoň 
PCH paní M.Damaskinosovou: �No, mo�ná to tam nenapsal, ale on si to určitě myslel, 
nebo to napsat chtěl!� 

Co dodat závěrem ? U� moc nezbývá. Argumenty právního zástupce obviněného nará�ely na  
hluchotu předsednictva a tak na základě těchto �nezvratných� důkazů dospělo předsednictvo 
hlasováním k rozhodnutí Ing.Přikryla z RKČR vyloučit.  

 

Spravedlnost opět zvítězila !!! 

Slovy lze tě�ko popsat atmosféru jednání, ale pokud máte zájem, mů�ete si na internetovém 
serveru regionální pobočky RKČR � Morava poslechnout celý záznam popsaného  �inkvizičního� 
jednání. V případě, �e nemáte zvukovou kartu, mů�ete si přečíst jeho přepis. 

 

13. Kam a komu  ten Přikryl před rokem volal, o čem s ním mluvil !? 
U peněz je�tě chvíli zůstaneme. Nejsou to sice �ádné veliké peníze, ani nebyly ukradeny, ale u� 

skoro rok jsou středem zájmu celého předsednictva, které se je v�emo�ně sna�í pou�ít k očernění 
nepohodlné osoby proti které vedou svatou válku o udr�ení  �koryta�.   

Ale napřed trochu historie.  

Ing.Přikryl, jako jediný z bývalého předsednictva hovořící anglicky a německy, byl v roce 2000 
pověřen vedením výpravy českého RKČR na MS RTW do Belgie. Jako vedoucí výpravy měl na 
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starosti členy, organizaci a zaji�tění průběhu. Zcela logicky k této práci pou�íval mobilní telefon. 
Proč by ne, je to normální a dnes u� má snad mobilní telefon ka�dý.  

Za týden pobytu v Belgii protelefonoval něco přes 2 hodiny. Roamingová sazba v Belgii je 
55Kč za ka�dou započatou minutu. Tedy i kdy� voláte 3s, platíte 55 Kč. Celkově zaplatil za 
hovory něco kolem 6.500,- Kč. V celkových asi 120.000 korunách nákladů na pořádání výpravy 
MS RTW se jedná přibli�ně o 5%.  

Po návratu z Belgie přeúčtoval Ing.Přikryl podle podrobného rozpisu hovorů RKČR hovory 
nutné pro zaji�tění organizace mistrovství. Tedy pouze hovory. SMS a datová volání si hradil sám.  

Pokladní RKČR fakturu převzala, předsednictvo ji v dané vý�i  schválilo a proplatilo. Tím 
akceptovalo podle obecných zvyklostí její správnost.  

Členská schůze - nejvy��í orgán RKČR také neměla proti vyúčtování MS RTW �ádné námitky. 
Věc by se dala normálně pova�ovat za uzavřenou.  

V�e bylo v pořádku do doby, kdy se Ing. Přikryl odvá�il veřejně zeptat, proč MVDr. Milo� 
Sedlář nevrátil po své abdikaci odpovídající část proplacených pau�álních nákladů za 
telefon.  

Pro ty co nejsou informováni: Členové předsednictva dostávají podle rozhodnutí členské schůze 
ka�dý měsíc částku 150 Kč jako úhradu telefonních nákladů. Tato částka je jim vyplácena na rok 
dopředu.  

Pokud tedy MVDr. Sedlář abdikoval na svoji funkci, ztratil logicky nárok na úhradu telefonních 
nákladů za měsíce říjen a listopad, kdy nebyl ve funkci. Dobré účty dělají dobré přátele a částka to 
není vysoká, nějakých 300 Kč, jistě by soukromého veterinárního lékaře MVDr. Sedláře 
nezruinovala.  

On se ale rozhodl, �e nic vracet nebude.  
Naopak, pře�el do útoku. Začal roz�iřovat o Ing. Přikrylovi (člověku, který upozornil na 

skutečnost, �e si potichu �ponechal� peníze které mu nepatří), �e okradl klub tím, kdy� si z Belgie 
posílal zprávy telefonem na �svůj� internet.  

Ing. Přikryl  proto udělal logický krok. Sám po�ádal KRK, aby jeho vyúčtování prověřila. KRK 
tak učinila a sdělila mu, �e neshledává na vyúčtování �ádné závady.  

Ale ani toto lidem kolem MVDr. Sedláře nestačilo. Dále pokračovali ve �tvavé kampani a ani  
se neobtě�ovali zjistit, o kolik peněz se vlastně jedná. Dámy MUDr. Mare�ová a A.Dočekalová, 
dokonce neváhaly  a napsaly do zpravodaje klubu článek kde se pohor�ovaly nad tím, jak si  
Ing. Přikryl za klubové peníze přená�í data na svůj internet a kolik důchodců by za tyto peníze 
mohlo být celá léta  členy klubu. 

Dnes je pro tato křivá nařčení podána proti oběma �aloba na ochranu osobnosti u Okresního 
soudu v Praze. �aloba dolo�ená kopiemi faktur, které dokazují nepravdivost jimi uváděné částky 
9.500 korun a také podrobným výpisem telefonního účtu, ze kterého je patrné, �e datové hovory 
RKČR nikdy fakturovány nebyly. Soud ať rozhodne.  

Ale věrní se stále nevzdávají.  

Vynořila se dal�í obětavá bojovnice, osoba známa na veřejnosti pod pseudonymem �redakce�, 
tedy Ludmila Fialová. Více ne� rok po pořádání MS RTW se náhle do�aduje, tentokrát v�ak u� 
opatrněji, podrobného rozpisu nákladů  a pro�etření pořádání výpravy na MS RTW 2000. 

Zní to tro�ku jinak, ale v principu se jedná stále o toté�.  

Prokazuje to také absurdní dopis předsedy Noska v něm �ádá Ing. Přikryla o ověřené kopie 
rozpisu telefonních hovorů. Prý 720 Kč za ověření 24 stran není pro něj tak vysoká částka, aby ji 
nemohl klubu věnovat. Po�aduje také, aby mu bylo sděleno, kdo byl majitelem telefonů, na které 
bylo voláno  a také proč a o čem s nimi Ing. Přikryl tehdy mluvil.  
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V�e odůvodněno promptně vyřizovanou stí�ností �řádného� člena, tedy slečny Fialové. 
Zajímavé ale je, �e nikdo jiný kromě Ing. Přikryla osloven nebyl. �e by tam byl  jenom on?  Prý by 
Ing.Přikryl měl pochopit, �e to je vlastně v jeho zájmu! 

Celý po�adavek předsedy Noska  je absurdní a dá se mu oponovat v několika jednoduchých  
bodech.  

1. Ing. Přikryl byl, jak prokazují zápisy jednání předsednictva roku 2000, oficiálním 
vedoucím výpravy. Byl tedy odpovědný za zaji�tění výpravy s plnou pravomocí 
rozhodovat.  

2. Jeho náklady na telefon nebyly předem nijak omezeny a vzhledem ke slo�itosti úkolu se 
nedá říci, �e by protelefonovaných asi 20 minut denně bylo nějak přehnaně mnoho. Také 
vzhledem k tomu, �e mu předsednictvo předem �ádným způsobem neomezilo rozpočet 
bylo zcela v jeho kompetenci rozhodnout, zda je nutné pro chod výpravy telefonovat či 
ne.  

3. Rozpis telefonních hovorů Ing. Přikryla s časy, délkou hovorů a částkami jsou ji� del�í 
dobu volně k dispozici na internetovém serveru pobočky Morava (www.rtw.cz), kde je 
mohlo najít i předsednictvo..  

4. Je naprosto absurdní po�adovat po  Ing. Přikrylovi informaci, kdo je vlastníkem telefonu, 
na který před rokem volal. Nedoká�eme si představit, jak by například zji�ťoval, komu 
patřil telefon funkcionářů Belgického Rottweiler klub, kterým volal kvůli zaji�tění stop.  

5. Ing. Přikryl ji� několikrát nabízel předsednictvu k nahlédnutí originály telefonních 
rozpisů. Předsednictvo nikdy neprojevilo zájem se do nich byť jen  podívat, ale na 
veřejnost se staví jako by po ničem jiném netou�ilo. 

6. Ing. Přikryl neměl nikdy mo�nost vysvětlit a prokázat kam, komu a proč volal. Poslední 
vstřícný pokus uzavřít tuto zále�itost se uskutečnil 29.9.2001 při schůzi předsednictva 
v Mělníku. Není třeba opakovat, �e to byl pokus marný.  

 

Tak�e co se vlastně děje? Někdo ukradne, tedy omlouváme se, �ponechá si� klubové peníze, 
které mu jednoznačně nepatří a tváří se, �e v�e je v pořádku. A to a� tak v pořádku, �e pro jistotu  
předsednictvo dokonce dá do zápisu z jednání, �e tyto peníze ji� nikdy po  MVDr. Sedlářovi 
nebude po�adovat, neboť určitě protelefonoval mnohem, mnohem víc.. 

Na druhé straně máme člověka, ze kterého předsednictvo naprosto veřejně, otevřeně  a bez 
jakýchkoliv důkazů udělá zloděje a přitom mu samo řeklo, bě� tam a udělej to. Zloděje i přes to, �e 
prokazatelně pou�íval telefon pro zabezpečení nutného chodu výpravy.  

Napadá nás v tomto případě trefné přísloví: �Postřelená husa nejvíc kejhá !!�.  
 

 

14. Jednatelka � co ta paní vlastně dělá ? 
Jednatelka klubu je vět�inou první osoba, se kterou se setkáte, rozhodnete-li se vstoupit do řad 

RKČR. Je obecně známo, �e první dojem, který si z tohoto setkání uděláte, zůstává  po dlouhou 
dobu dojmem rozhodujícím a ve značné míře utváří názor na celý klub.  

Je tedy velmi důle�ité, aby tento první kontakt probíhal hladce a bez jakýchkoliv zádrhelů.  

Jednatelka RKČR má zřejmě na svoji práci názor naprosto odli�ný. Zřejmě se rozhodla ka�dého 
nového kandidáta na člena klubu předem otestuje na trpělivost, aby bylo naprosto jasné, �e má 
tento o členství v klubu opravdový zájem.   



 37 

Ji� před dvěma lety jsme byli kontaktováni jednou z nyněj�ích členek se stí�ností a �ádostí o 
pomoc. Přihlásila se do klubu, řádně vyplnila přihlá�ku, zaplatila členský příspěvek a v�echno 
poslala jednatelce klubu paní Havlové. Pak u� jen čekala. 

Čekala týden, dva, měsíc, měsíce dva. Čekala dlouho. Občas zavolala paní Havlové a v�dy se 
dozvěděla, �e dopis u� vlastně včera ode�el a nejpozději zítra musí dorazit. Minulý dopis se prý 
vrátil z toho či onoho důvodu. Jednou �patná adresa, jindy třeba zavřená po�ta.  

Tato historie se prakticky do slova a do písmene opakovala mnohokrát  a opakuje se i  
v současné době. Není se čemu divit, kdy� se někteří lidé,  původně rozhodnutí pro členství toto 
přehodnotili dřív, ne� se členy vůbec stali.  

Dal�í činnost, za kterou stojí v současné době tato jednatelka je pořizování zápisů z jednání 
předsednictva.  

Nevíme, zda tyto zápisy ve zpravodajích čtete, ale věřte tomu nebo ne, stojí to za to. Rozhodně 
ale nemáme v úmyslu chválit, spí�e obráceně. Nenajdete tam toti� vět�inou prakticky nic, co musí 
zápis obsahovat. Zřídka zápisy obsahují potřebné výsledky hlasování, nebo usnesení. 

Na tento text o délce přibli�ně jedné strany A4 text, který je během schůze jednatelce členy 
předsednictva diktován prakticky slovo do slova,  potřebuje paní jednatelka  v�dy přibli�ně jeden 
měsíc ne� se jí podaří v�e přepsat, okopírovat a rozeslat.  

V tomto roce je známo ji� několik případů, kdy předsednictvo, zřejmě právě díky �kvalitní� 
práci zapisovatelky � jednatelky  údajně �zapomnělo� do zápisu něco uvést a zápis upravovalo 
dodatečně, tedy v�dy tak, jak se mu to hodilo. 

Mimo těchto dvou činností je pak u� velmi obtí�né zjistit, co paní Havlová vlastně dělá. 
Projdete-li si jednání schůzí předsednictva za posledních několik let najdete velmi zřídka věc, 
svěřenou jednatelce úkolem a svědomitě vykonanou. Vlastně si jezdí asi na schůze hlavně 
popovídat s pokladní klubu.  

Ale ano, abychom nezapomněli �� je tu je�tě prodej kalendářů a upomínkových předmětů. 
Určitě velmi záslu�ná činnost kvůli které je třeba, aby tato osoba seděla v předsednictvu RKČR a 
za ka�dou schůzi předsednictva ji bylo propláceno několik set a� tisíc korun na cestovném za 
stovky najetých kilometrů.  

 

15.Katalog DKK � Sliby, chyby. 
Jak si mnozí z Vás určitě lehce vzpomenout, v kapitole 4 BK II se autor obsáhle věnoval, dnes 

ji� proslavenému katalogu RTG kyčelních kloubů RTW.   

Pouze v krátkosti přiblí�íme, o co vlastně jde.  

Po více ne� pěti letech naprostého nezájmu o tuto základní chovatelskou publikaci, jako přímou 
reakci na snahu Ing. Přikryla, který katalog DKK zpracoval ji�  v září roku 2000, začalo 
předsednictvo RKČR 12.  května distribuovat �svůj� , ÚPCH MVDr. Milo�em Sedlářem 
autorizovaný katalog DKK.  

Jak se ale brzy  ukázalo, jednalo se o zmetek, ve kterém chybělo několik stovek zvířat, u 
kterých bylo RTG DKK prokazatelně provedeno.  

Předsednictvo na obvinění z promrhání sponzorského daru na výrobu tohoto zmetku reagovalo 
tvrzením, �e se jedná pouze o �pracovní verzi katalogu� a uji�těním o usilovné práci na finální 
verzi. Viz. tehdy citovaný zápis ze schůze předsednictva. 

�8. Katalog plemeníků a DKK. -  Katalog DKK byl proveden jako pracovní verze a v současné 
době je doplňován o chybějící údaje, které budou majitelům katalogů dodány. Katalog 
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plemeníků na internetu slou�í jako pomocné médium. Celý materiál bude vydán na svod 
plemeníků 2001.� 

Od vydání BKII i katalogu DKK uplynulo u� několik měsíců, a tak se  mů�eme ohlédnout 
zpátky a zrekapitulovat následný běh událostí. 

Pro ty, co se u� snad začínali tě�it, �e předsednictvo splnilo co slibovalo máme bohu�el 
nepříjemnou zprávu. Katalog DKK, který byl tak usilovně doplňován ji� v květnu 2001, dodnes, 
tedy do listopadu 2001  nikdo neviděl. 

 

Ale vraťme se tam, kde BK II skončila.  

Byla podána stí�nost na KRK, k rukám MVDr. Lenky Hanu�ové. Jak ji� víme, činnost 
předsedkyně KRK se nezaměřuje na objektivní hájení zájmů členů klubu a kontrolu kvality práce 
předsednictva, ale věnuje spí�e ve�kerou mo�nou snahu vymý�lení výmluv, omluv, vysvětlení a 
nebojíme se pou�ít slova l�í, kterými se pokou�í obhájit něco velmi tě�ce obhajitelného, tedy v�ech 
mo�né fau-paux předsednictva.  

Přečtěte si tedy, jak odpověděla p.předsedkyně na stí�nost Ing.Přikryla na nekvalitní práci 
předsednictva v případě katalogu DKK. 

�K bodu c) Va�í stí�nosti: 
Vydání katalogu DKK ve stávající podobě schválilo předsednictvo RKČR.   Katalog byl 

sestaven z materiálů poskytnutých Plemennou knihou v době jeho sestavování. Doplňování 
katalogu bude prováděno průbě�ně po získání dal�ích dat z Plemenné knihy.� 

Ji� v tomto bodě paní předsedkyně KRK nesděluje pravdu hned ve dvou věcech.  

1. Pokud by předsednictvo schválilo katalog DKK, musel by být o projednávání tohoto 
katalogu v zápisech jednání předsednictva záznam. Tento se nám ale nepodařilo nikde 
najít. Mo�ná Vy budete úspě�něj�í. 

2. Paní Hanu�ová pravděpodobně nikdy neviděla datové záznamy plemenné knihy. Jak jsme 
uvedli, ji� v září roku 2000 zpracoval Ing. Přikryl podle stejných záznamů PK katalog 
DKK. Data poskytnutá mu tehdy Plemennou knihou je mo�no kdykoliv předlo�it a 
dokázat tak l�ivost tvrzení předsedkyně KRK. Jedině snad, �e by se od září 2000 do 
března 2001 část záznamů PK ztratila nebo rozplynula ve vzduchu. 

�K bodu d) Va�í stí�nosti: 
ÚPCH schválil vydání Katalogu DKK, proto�e se jedná o vět�inu zpracovaných informací, 

které ji� mohou chovatelé vyu�ít pro svou potřebu i v této podobě.� 
K tomuto není snad třeba moc dodávat. Podle předsedkyně KRK máme být vlastně rádi, kdy� 

po pěti letech dostaneme do ruky alespoň zmetek. V�dyť podle mínění ÚPCH �vět�ina� tam toho 
je, tak�e co se vlastně rozčilujete? Hlavně �e se nemuselo vydat to, co zpracoval Ing. Přikryl. Nebo 
�e by v tom byl úmysl vynechat z katalogu zvířata chovatelských stanic některých PCH a ÚPCH ? 

Prakticky se opět sna�í odvést pozornost od faktu, �e ji� o půl roku existoval katalog DKK 
zpracovaný Ing. Přikrylem, který byl podstatně kompletněj�í a stačilo provést jeho doplnění, 
kontrolu, případně vyřazení zahraničních jedinců.  

�K bodu e) Va�í stí�nosti: 
Po zpracování dal�ích materiálů z Plemenné knihy bude katalog DKK doplněn o dal�í údaje. 

Katalog plemeníků bude v písemné podobě vydán k akci Svodu plemeníků a současně průbě�ně 
doplňován na internetových stránkách.� 
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Tak to čtete sami. Katalog bude doplněn o dal�í údaje. Bohu�el chytře opět KRK vynechává 
kdy a jak bude vyře�eno promrhání sponzorského daru.  

Faktem zůstává, �e u� máme listopad a doplněno nebylo stále vůbec nic.  

�K bodu f) Va�í stí�nosti: 
O provedení kompletního odborného zpracování Katalogu DKK jste byl po�ádán na členské 

schůzi RKČR konané dne 25.11.2000 (viz zápis z této schůze). 
Dne 7.1. 2001 na výborové schůzi v Chrudimi, kam jste byl přizván, jste odmítl spolupráci z 

časových důvodů (viz. zápis ze schůze.) Z tohoto důvodu předsednictvo pověřilo touto prací jiné 
členy RKČR. Materiály, které jste ji� měl zpracovány jste předsednictvu nepředal s odůvodněním, 
�e nejsou zpracovány v konečné podobě, a �e tuto formu zpracování, by kromě Vás neuměla jiná 
osoba pou�ívat.� 

Toto tvrzení předsedkyně KRK není opět nic jiného ne� nehorázná le�.  Zdá se, �e paní 
předsedkyni KRK dochází fantazie. V zápise z jednání schůze je toti� napsáno, �e Ing. Přikryl 
odmítl pracovat na internetových stránkách klubu. Není tam ani slovo o katalogu DKK. Právě 
naopak. Existuje zvukový záznam jednání předsednictva ze dne 7.1.2001, ze kterého jasně vyznívá 
marná snaha Ing. Přikryla o přístup k chovatelským údajům, které mu MVDr. Sedlář odmítl vydat 
s odůvodněním:  

�Já u� ty údaje nemá, proto�e u� je zpracovává někdo jiný.� 
V případě zájmu je mo�no poskytnou zvukový záznam celého jednání, aby se v pravém světle 

představila kvalita práce předsednictva krytá je�tě mo�ná kvalitněj�í prací předsedkyně KRK.  

 
 

16.Zpracování chovatelských dat � Sliby, chyby na druhou.. 
Ji�  5.  dubna 2001 zaslal Ing. Kamil Řádek předsednictvu RKČR nabídku na zpracování 

chovatelských dat RTW z let 1991-1993, které v počítačově vedené PK ČKS chybí. Nabízel 
bezplatné zpracování těchto dat a jejich poskytnutí klubu a členům. 

Jeho nabídka byla předsednictvem RKČR odmítnuta s odůvodněním, �e na zpracování těchto 
dat ji� pracuje jiný tým � tým emeritního ÚPCH MVDr. Milo�e Sedláře.  

Přesto�e Ing. Kamil Řádek nabízel dokončení zpracování do 30. května 2001, jeho nabídka byla 
odmítnuta.  

Nyní je listopad, více ne� sedm měsíců od nabídky Ing.Řádka a členové klubu doposud neviděli 
naprosto �ádný výsledek práce onoho �jiného týmu MVDr. Sedláře�.  

Co dodat ?  

Snad jen to, �e uplynul dal�í rok a díky zarputilé snaze současného předsednictva udr�et se u 
moci, řadoví členové klubu stále nedostávají to, na co mají ze samé logiky věci nárok.  

Lidé jsou tříděny na ty �slu�né členy� a na ty, co mají tu drzost ptát se, co za své peníze a za 
svoji snahu věnovanou plemeni RTW dostávají.  

 

17.KRK -  Rukojmí předsednictva II � V�e je v pořádku ! 
V Bílé knize č. II jste se mohli dočíst o chování  předsedkyně KRK MVDr. Lenky Hanu�ové na 

kontrole jednoho z vrhů �těňat po plemeníkovi Simba v. Burgthann.  
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Ve zkratce �lo o to, �e paní Hanu�ová, tehdy ve své druhé funkci � poradkyně chovu � 
vyhro�ovala chovateli nezapsáním celého vrhu �těňat. Jako důvod uváděla, �e majitelka 
plemeníka, se kterým chovatel na základě platného krycího listu kryl, nezaplatila členský 
příspěvek a tudí� dlu�í klubu přibli�ně 720 Kč.  

Ano, čtete správně. Tato poradkyně chovu vyhro�ovala naprosto nevinnému chovateli 
nezapsáním celého vrhu �těňat v hodnotě několika desítek tisíc korun kvůli údajnému dluhu 720 
Kč. Pomineme fakt, �e údajný dluh majitelky krycího psa byl smy�lený a  budeme se věnovat spí�e 
reakci paní MVDr. Hanu�ové, tentokrát v�ak ve funkci předsedkyně revizní komise.  

Paní Hanu�ová naprosto v klidu ignoruje fakt, �e v právním státě není mo�né omezit práva 
třetích osob proto, aby si jiné dvě osoby mezi sebou urovnaly finanční dluhy. To je naprosto 
neakceptovatelné, neboť právě z toho důvodu máme v této republice soudy, na které se RKČR 
v případě vymáhání dluhu mohl a měl obrátit.  

Předsedkyně KRK toto samozřejmě ví, ale také ví, �e by soud RKČR trval dlouho. Rozhodla se 
tedy vzít si za rukojmí naprosto nevinného chovatele, a kdy� pak v�echno prasklo,  ospravedlňuje 
svou fatální chybu po dohodě s kolektivním mozkem předsednictva bodem 7, článku 4 
chovatelského řádu. Zde se říká:  

�Poradce chovu navrhuje odstranění závad, které při kontrole zjistil. Přijímá od chovatelů 
přihlá�ky �těňat, odpovídá za jejich úplnost, uvádí na nich svůj nález kontroly a vyjadřuje se, zda 
doporučuje zápis �těňat do Plemenné knihy.� 

Chovatelský řád, článek 10 popisuje, co je předmětem kontroly vrhu. A věřte nebo ne, rozhodně 
tam nestojí nic o tom, �e by předmětem kontroly vrhu byl členský poplatek majitele krycího psa. A 
jestli�e to není náplní kontroly vrhu, nemů�e tedy z tohoto důvodu být pozastaven ani zápis �těňat.  

I kdy� to mo�ná není MVDr. Hanu�ové milé v tomto případě naprosto přestřelila, neboť jak je 
patrné, chovatel není naprosto povinen kontrolovat zda ten, s kým se rozhodl nakrýt svoji fenu je 
či není členem klubu. Jediné co je povinen zkontrolovat je, zda jedinec, se kterým kryje splnil nebo 
nesplnil podmínky pro zařazení do chovu.  

Ka�dému, kromě paní předsedkyně je u� dnes jasné, �e předsedkyně KRK Hanu�ová není 
naprosto schopna objektivně vy�etřit stí�nost na PCH Hanu�ovou.  

 

18. KRK � Já na bráchu, brácha na mě 
Ve své stí�nost ze dne 22.května polo�il Ing. Přikryl KRK dotaz, proč nevydal ÚPCH MVDr. 

Milo� Sedlář ke zpracování materiály RKČR, tak jak to slíbil na členské schůzi roku 2000.  

Odpověď KRK na sebe nechala čekat a� do půlky června, ale stála za to:  

�Dle vyjádření ÚPCH:  Uvádí, �e v době členské schůze   25.11.2000 se s   Vámi dohodl    o 
provedení kompletního   a odborného zpracování chovatelských dat, av�ak po Va�em odmítnutí 
spolupráce   ze dne 7.1.2001 na výborové schůzi v Chrudimi, byl Va�ím přístupem donucen 
hledat náhradní ře�ení v podobě nových zpracovatelů dat, kteří byli nuceni i nově data získat� 

Jak lze dokázat zvukovým záznamem průběhu jednání schůze ze 7.1.2001,  Ing. Přikryl nikdy 
neodmítl zpracování dat, ale MVDr. Sedlář naopak data na této schůzi odmítl vydat, putovala na 
KRK dal�í stí�nost s po�adavkem na předlo�ení podkladů o průběhu �etření tohoto sporného bodu 
tedy agendy,  kterou KRK při svém jednání je povinna vést spolu s kopií sporného prohlá�ení 
MVDr. Sedláře.  

I v tomto případě jsme se nedozvěděli nic. MVDr. Hanu�ová, předsedkyně na�í KRK, která má 
stát za zájmy členů v případě sporu s předsednictvem toti� napsala:  

�ÚPCH se vyjadřoval k ře�ené problematice telefonicky (byl vyzván mnou). Zápis telefonátu 
jsem neprováděla, nemohu tedy Vám tedy zaslat zápis hovoru.� 
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Co dodat? Předsedkyně KRK s ÚPCH jednala pouze telefonicky a �ádný zápis neprovedla. Tím 
jednoznačně poru�ila článek 12, bod 8 organizačního řádu RKČR. V tom případě nemů�e být ani 
řeči  o nějakém �etření. V�dyť ÚCPH mů�e cokoliv z tohoto �etření zapřít nebo tvrdit, �e tak to 
prostě neřekl.  

Spí�e to vypadá, �e se věc odehrála asi takto: �Milo�i, promiň �e ti volám, ale mám tady zase 
od toho otravného Přikryla stí�nost. Co s tím uděláme, ať od něj u� máme pokoj.. Řekneme, �e 
odmítl věci zpracovávat a tak jsme si museli najít někoho jiného a je to!�  

Ale to asi jen v případě, �e se stí�ností doopravdy vůbec někdo zabýval. 

Tak nějak nelze ne� vzpomenout na členskou schůzi RKČR roku 2000, kde se znovu zvolený 
ÚPCH neskrývaně rozhořčoval na neslýchaností projednávání věcí po telefonu. Zřejmě pokud jde 
o jeho osobu, dostává telefonická forma komunikace úplně jiný rozměr. 

 

19. KRK � Čím míň, tím líp 
Jak jste byli informování v BKII, původní členka KRK Iva Seifertová po té, co se dozvěděla o 

podivných aktivitách předsedkyně KRK MVDr. Lenky Hanu�ové, zva�ovala vystoupení z KRK.  

K tomuto kroku posléze do�lo a paní Seifertová z KRK skutečně odstoupila.  

KRK je jedním z pojistných a tedy i velmi důle�itým kontrolních mechanizmů ka�dé 
organizace. Je proto jasné, �e by v�dy měla být pokud mo�no  kompletní.  

Jestli�e jeden z jejích členů vystoupí, je povinností předsedkyně KRK oslovit v pořadí dal�í  
kandidáty a po�ádat je o spolupráci a zajistit tak kompletnost komise.  

Opět je ale v RKČR v�echno jinak. Kdy� u� se jednou zbavili zřejmě ne moc pohodlného člena, 
proč by vůbec měli někoho dal�ího shánět? V�dyť ve dvou se to táhne mnohem lépe ne� ve třech.  

Zápis z jednaní předsednictva mluví jasně: �Předsednictvo vzalo na vědomí odstoupení z 
funkce členky KRK, pí Ivy Seifertové. Na členské schůzi RKČR bude člen KRKu doplněn.� 

KRK je podřízena přímo členské schůzi. Je tedy logické, �e předsednictvo se nemá co KRK 
zabývat ani rozhodovat o tom kdo, jak a kdy bude do KRK doplněn.   

Jak je tedy patrno, paní předsedkyně KRK MVDr. Lenka Hanu�ová se  ani neobtě�ovala KRK 
doplňovat. Pouze se dohodla s předsednictvem na skutečnosti, �e současný stav je vyhovující pro 
obě strany. V�dyť oni si přece rozumějí� 

 

20. KRK � Mnoho let nečinnost ÚPCH � v�e odpu�těno. 
Ji� několikrát se na stránkách internetu i BK psalo o chronické nečinnosti ÚPCH. O tom, �e toto 

zanedbávání povinností ve funkci ÚPCH má pro zdraví a chov na�ich RTW fatální následky. 
Nikdo snad a� na předsednictvo a  revizní komisi nepochybuje.  

KRK je v�ak s výsledky práce ÚPCH naprosto spokojena a v�e mu u� odpustila.  

�KRK se domnívá (Hanu�ová, Cach), �e otázky, které se týkají doby před členskou schůzí  r. 
2000, dr. Sedlář zodpověděl ve svém abdikačním dopise � důvody, které ho vedly k nečinnosti. 
Znovu zvolením dr. Sedláře na členské schůzi jako ÚPCH , mu členové klubu znovu dali 
důvěru, kterou vyjádřili svou volbou. Tím pova�ujeme (KRK) kapitolu nečinnosti dr. Sedláře 
před tímto datem za uzavřenou. � 

Ji� na první a letmý pohled má tato konstrukce MVDr. Hanu�ové záva�né nedostatky. Nevíme, 
mo�ná se domnívá, �e v�ichni trpíte ztrátou paměti, ale my věříme �e tomu tak není.  

1. MVDr. Sedlář nikdy a nikomu nezodpověděl �ádné otázky týkající se doby před členskou 
chůzi 2000, a u� vůbec ne ve svém abdikačním dopise. On toti� MVDr. Sedlář ve věci 
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zanedbávání povinností pouze zarputile mlčí, případně nám pí�e o tom, jak se po 
nekonečné počty hodin, dní, měsíců, let a mo�ná i desetiletí věnoval RTW a jak za ně i 
trpěl. �ádná fakta a u� vůbec ne nějaká vysvětlení.  (Viz Reakce ÚPCH na dopis sl. 
Kopcové a Ing. Přikryla ve zpravodaji č.1/01). V�dycky je přece lep�í abdikovat, nechat se 
znovu zvolit a je zameteno! 

2. MVDr. Sedláře nikdy nikdo nevolil do funkce ÚPCH. Volí se  pouze do předsednictva a 
funkce si pak rozdělují jednotliví členové předsednictva  mezi sebou tak, jak se jim to hodí.  

3. Jestli�e tedy vidíme, �e dr. Sedlář nebyl nikdy zvolen �do funkce� ÚPCH, tak zcela logicky 
mu nemohla být touto volbou odpu�těna jeho několikaletá nečinnost.  

4. Na členské schůzi 2000 nebylo zanedbání jeho povinností vůbec projednáváno. Zato na 
členské schůzi 2001 určitě projednáváno bude a domníváme se, �e tentokrát neuspěje se 
svojí oblíbenou strategií �Dejte mě to písemně, já se k tomu (mo�ná) písemně vyjádřím� 

 

21. Předsedkyně KRK MVDr. Lenka Hanu�ová, oblastní poradkyně chovu a 
dnes u� i dočasná pokladní klubu veřejně klame budoucí chovatele. 

Myslíme, �e se nebude nikdo hádat, kdy� na tomto místě prohlásíme, �e by se ka�dý člověk měl 
chovat čestně a upřímně.  

Toto pravidlo platí dvojnásob pro ty, co stojí v čele skupiny osob, sdru�ení, třeba i RKČR.  

Mo�ná trojnásobně pak toto tvrzení platí  pro funkcionáře, je� byli vybráni, aby kontrolovali 
práci těch co vedou ostatní, pro ty co mají kontrolovat dodr�ování řádů a pravidel.  

Bezesporu jedním z těchto lidí je i předsedkyně na�í kontrolní a revizní komise MVDr. Lenka 
Hanu�ová.  

Tato paní, ač zastává kromě svého zaměstnání mnohé funkce, je tak jako vět�ina z nás 
majitelkou RTW. Na tom není vůbec nic �patného.  

Vlastní fenu RTW Orka ze �těrbů, která ač fena po výrazně temperamentním otci � Simba v. 
Burgthann, je sama spí�e povahy klidněj�í.  

Budi� důvodem cokoliv, tato fena nebyla dne 1.10.2000 na bonitaci v Praze - Libni zařazena 
do chovu, neboť byla bojácná a nejevila naprosto �ádný zájem o figuranta. Bonitační komise jí 
přidělila kód 9. Nechceme teď rozebírat průběh bonitace ani výkony tohoto zvířete. Koho to 
zajímá, videozáznam najde na  internetovém serveru pobočky Morava � www.rtw.cz. 

Dne 12.5.2001 nastoupila MVDr. Hanu�ová s touto fenou znovu na bonitaci pořádanou ve 
Velké Bystřici, kde úspě�ně splnila v�echny bonitační podmínky a byla zařazena do chovu 
s přiděleným bonitačním kódem povahy 7.  

Fence nezbývá ne� gratulovat, ale k MVDr. Hanu�ové máme přece jen několik připomínek.  

Bonitační řád RKČR ve svém článku 1, v�eobecná ustanovení, bod 2 jasně praví:  
�Bonitace se provádí zpravidla jednou za �ivot zvířete. Ve výjimečných případech mů�e 

předsednictvo RKČR nařídit nebo povolit, na základě návrhu poradce chovu nebo písemné �ádosti 
majitele posti�eného zvířete, přebonitaci jedince.�.  

A zde nám začíná první zádrhel.  

Mů�ete studovat zápisy z jednání předsednictva zveřejněné v klubovém zpravodaji jak chcete, 
dojdete stejně jako my k jedinému závěru. ��ádost o přebonitaci feny v dr�ení MVDr. 
Hanu�ové nebyla nikdy předsednictvem projednávána a u� vůbec ne povolena.� 

Je vcelku jasné, �e obrátíte-li se s dotazem na předsednictvo nebo kontrolní a revizní komisi, 
odpoví Vám její předsedkyně (MVDr. Lenka Hanu�ová), �e zřejmě, jako ji� v tomto roce 
několikrát, do�lo opět k opomenutí, chybě či překlepu v zápisu z jednání předsednictva a �e její 
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�ádost byla, to se přece rozumí samo sebou, projednávána. Zápis pak bude �zpětně� �vylep�en� a 
v�e bude  podle mínění předkyně KRK v naprostém pořádku. 

Je to přinejmen�ím trapné, kdy� u� ani předsedkyně KRK sama nepostupuje podle řádů, které 
by měla  znát a jejich� dodr�ování by měla kontrolovat.  

Dělejme ale jakoby nic a  pojďme dál.  

Po zařazení fenky do chovu byla tato úspě�ně nakryta psem Happy Holubí dům a narodila se jí 
pěkná �těňátka.  

A jak �těňátka rostla, bylo se jim třeba postarat i o nové pánečky.  

Vzhledem k informacím, které má MVDr. Hanu�ová určitě ve svých funkcích k dispozici ví, �e 
lidé hledají předev�ím zvířata ochotná k práci � tedy pracovní povahy.  

I kdy� je její fenka povahy spí�e klidné, bez výrazného temperamentu a zájmu o obranu, 
inzeruje paní Hanu�ova například nejen v Annonci ale i během chovatelských akcí jako je svod 
dorostu a bonitace v Praze - Libni �Výborné pracovní spojení�.  

Mů�ete jistě namítnout, a budete mít samozřejmě pravdu, �e ka�dý si mů�e představovat 
pracovní  spojení jinak. Je zde v�ak je�tě dal�í fakt.  

V čísle 10 časopisu �Svět psů� podala MVDr. Hanu�ová 
inzerát na prodej svých �těňat. V tomto inzerátu vědomě 
zveřejňuje nepravdivou informaci o povahovém kódu svojí feny.  

Zprvu jsme se domnívali, �e se jedná o tiskovou chybu.  
O měsíc později se v�ak inzerát stejného znění objevil v časopise 
�Pes přítel člověka�. Pravděpodobnost, �e by dva různí vydavatelé udělal stejnou tiskovou chybu 
je velmi malá a proto jsme se informovali přímo v redakci s dotazem, zda nedo�lo k překlepu. 
Redakce potvrdila, �e inzerát byl vyti�těn přesně tak, jak ho zadavatel po�adoval.  

První co asi vět�ina z nás udělá, kdy� vyjde inzerát, který jsme si podali je kontrola správnosti 
obsahu. Tě�ko věřit, �e to neudělala i MVDr.Hanu�ová. Spí�e ka�dý uvěří, �e to udělala a 
s výsledkem byla  naprosto spokojena. Kdyby toti� spokojena nebyla, tě�ko by se ten stejný inzerát 
objevil o měsíc později ve stejném znění znovu.  

Co dodat? Omyl je vyloučen a tak zde máme jasný důkaz pokusu oklamat potencionální kupce 
za účelem snadněj�ího prodeje �těňat.  

Bonitace je v rámci RKČR takřka �úředním dokumentem�. Kódy i povahu stanovila komise a 
rozdíl mezi povahou 5  a 7 by paní doktorka Hanu�ová určitě znát měla.  

Není to tak dávno, kdy byli potrestáni chovatelé zákazem chovatelské činnosti na  jeden rok za 
to, �e si přisvojili výsledky zkou�ek, kterých nikdy nedosáhli.  

A proto se ptáme: Bude stejným způsobem potrestána i MVDr. Lenka Hanu�ová za 
publikování výsledků bonitačního povahového testu, který nikdy nedosáhla ?  

Nebo ji v�echno opět projde, neboť kamarádi v předsednictvu si přece musí pomáhat ?  

22.Stí�nost na MVDr.Lenku Hanu�ovou podaná ke kárné komisi ČKS 
Č K S 

U Pergamenky 3 
117 00  PRAHA 7 

Věc :  stí�nost na  MVDr. Lenku Hanu�ovou 
Podávám tímto stí�nost ke kárné komisi ČKS na  PCH RTW a předsedkyni KRK klubu RTW , 

MVDr. Lenku Hanu�ovou , bytem  :  Máchova 178 , 411 55  Terezín 
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Stí�nost podávám z těchto důvodů : jak je v�eobecně známo, vlastní paní MVDr. Lenka 
Hanu�ová fenu RTW, Orka ze �těrbů . Tato fena nebyla dne 1.10.2000 na bonitaci v Praze Libni 
zařazena do chovu, neboť byla bojácná a nejevila naprosto �ádný zájem o figuranta . Bonitační 
komise jí přidělila vyřazující  kód  č. 9 . 

   Dne 12.5.2001 nastoupila MVDr. Hanu�ová s touto fenou znovu na bonitaci a byla zařazena 
do chovu s přiděleným bonitačním povahovým kódem č. 7 .  

   �ádost o přebonitaci feny MVDr.Hanu�ové, nebyla nikdy předsednictvem projednávána a 
u� vůbec ne povolena , tak jak to ukládá bonitační řád klubu . Otázkou je zda nebyl poru�en řád 
klubu  ve smyslu paragrafu 1 odst.1,2  t.j.  zda jedinec vyřazený na bonitaci z důvodu povahy 
slo�il alespoň jednu zkou�ku z výkonu  po této vyřazující bonitaci . 

V čísle 10.časopisu �Svět psů� podala MVDr. Hanu�ová inzerát na prodej svých �těňat. 
V tomto inzerátu vědomě zveřejňuje nepravdivou informaci o povahovém kódu svojí feny. O 
měsíc později se tento inzerát, přesně stejného znění objevil znovu v časopise � Pes přítel člověka 
�. Pravděpodobnost, �e by druhý vydavatel udělal přesně stejnou tiskovou chybu je velmi malá a 
proto jsem se informoval přímo v redakci s dotazem , zda nedo�lo k překlepu. Redakce mi 
potvrdila dne 24.10.01 v 15 hodin ústy paní �éfredaktorky Zuzany Trankovské , �e inzerát byl 
vyti�těn přesně tak , jak si ho zadavatel napsal .  

Co dodat ? Omyl je vyloučen a máme zde jasný důkaz klamání potencionálních kupců za 
účelem snadněj�ího prodeje �těňat .  

Nastává otázka zda nebyl poru�en Kárný řád ČMKU v těchto bodech : 
§. 2, bod 1. Kárného řádu ČMKU, neboť úmyslně nebo z nedbalosti poru�il normativy ČMKU, 

subjektivním, tendenčním či zi�tným jednáním po�kodil jiného člena ČMKU a svým jednáním 
po�kodil důvěru veřejnosti k ČMKU.  

§. 2, bod 2. Kárného řádu ČMKU, neboť vědomě jednala proti zájmům ČMKU.  

§. 2, bod 3. Kárného řádu ČMKU, neboť za kárné provinění se pokládá i pokus, pomoc či jiná 
forma součinnosti takového provinění.  

Z vý�e uvedených důvodů , �ádám touto cestou o neprodlené zahájení kárného řízení proti 
MVDr. Lence Hanu�ové a o vydání trvalého zákazu činnosti ve funkci , tak jak o tom hovoří 
Kárný řád ČMKU v §. 3, bod c) .  

   Důvodem k po�adavku tohoto opatření je vysoký stupeň nebezpečnosti a také skutečnost , �e 
provinění bylo spácháno naprosto úmyslně, nikoliv z nedbalosti a také zde do�lo k po�kození 
pověsti v�ech slu�ných členů RTW klubu a ČMKU. 

Na vědomí :   dozorčí rada ČMKU 

            členské schůzi RTW klubu ,zasláno k rukám př. M.Noska  

    MVDr . L. Hanu�ová 

    p.Němec Josef 

Ve Lhotě pod Libčany  3.11.2001        Sejkanič Ivan 

 

23. �aloba proti předsednictvu RKČR � o co tady vlastně jde? 
Je�tě předtím, ne� se začneme zabývat vý�e zmiňovanou �alobou podanou vůči současnému 

předsednictvu RKČR, je třeba vyjasnit jednu základní a pro toto téma velmi důle�itou věc.  

I kdy� se předsednictvo v�emo�ně  sna�í navodit ten dojem, tato �aloba se vůbec nezabývá 
otázkou zda kupírovat ocasy u RTW nebo ne.  
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Důvody, které přiměly dvanáct členů RKČR k podání �aloby jsou úplně jiné. Nesna�í se 
v �ádném případě ře�it otázku kupírování ocasů. Tyto důvody budou v následujících odstavcích 
dopodrobna vysvětleny.  

Přiblí�íme  si tedy je�tě jednou celou zále�itost od začátku. .  

Ať se nám to líbí nebo ne, v minulém roce byl změněn FCI standard RTW. Ke této změně do�lo 
ji� někdy v první polovině roku a pouze úřední ��iml� a prázdninové období zapříčinilo, �e tento 
nový standard dorazil přes ČMKU do RKČR a� v září roku 2001. 

Nový standard, o kterém pí�eme vý�e,  definuje ocas RTW  jako volně visící, ponechaný 
v přirozené podobě a nekupírovaný. V novém standardu jsou dokonce vyjmenovány nejméně tři 
vady ocasu vylučující zvířata z chovu.    

S ohledem na nejasnosti týkající se  postoje na�ich i zahraničních rozhodčích ke kupírovaným � 
tedy podle nového standardu  nestandardním zvířatům, rozhodlo se ji� minulý rok předsednictvo 
zavést i v ČR zákaz kupírování ocasů, a to pokud mo�no bez zbytečných prodlev, které v�dy jen 
prohlubují  a jitří diskuse kolem velmi citlivé otázky kupírování ocasů.  

Není ji� aktuální rozebírat okolnosti stanovení data 15. října 2000 jako data uvedení zákazu 
kupírování ocasů v platnost. Pro na�e povídání stačí uvést, �e se jednalo o plně pravomocně 
odhlasované rozhodnutí předsednictva RKČR.  

Dal�ím, pro na�e povídání, v�ak velmi důle�itým a zlomovým bodem   byla členská schůze 
roku 2000 konaná v Brně.  

Podle organizačních dokumentů RKČR je členská schůze nejvy��ím orgánem RKČR. Vy��ího 
orgánu v RKČR není.  

A tento nejvy��í orgán se ve velmi bouřlivé diskusi  zabýval otázkou kupírování ocasů. Diskuse 
byla zakončena hlasováním, které prakticky jednoznačně rozhodlo tak, jak uvádí zápis z členské 
schůze: "Vady ocasů budou posuzovány podle standardu" 

Tím by vlastně mohla být celá zále�itost ukončena, pokud by nebylo nového předsednictva 
RKČR, doplněného o �staronového� ÚPCH MVDr. Sedláře,  úplně nového p.Procházku a p. Karla 
�vancaru.  

Počátkem roku se objevilo na veřejnosti prohlá�ení FCI s datem vydáním 1994, zabývající se 
�připu�těním kupírovaných a nekupírovaných zvířat na mezinárodní výstavy pod patronací 
FCI�.  Zde se praví, �e na mezinárodní výstavy budou připu�těna zvířata bez ohledu na to, 
zda jsou kupírovaná nebo ne.  Víc nic.  

I toto v�ak stačilo ÚPCH MVDr. Milo�i Sedlářovi, aby spolu s předsednictvem roz�ířil 
informace, �e tento sedm let starý obě�ník FCI vlastně v�em dovoluje vesele kupírovat a  připravil 
malý převrat, čím� zasel naprosto kompletní zmatek do řad členů RKČR.   

Na čtvrtou schůzi předsednictva konanou dne 8. dubna 2001 po skončení jarního svodu dorostu 
v Praze - Libni, kde se převrat uskutečnil, přivedl MVDr. Sedlář svůj velký trumf. Přizval toti� 
předsedkyni sboru rozhodčích p.Tichou, která ač nevědomky, potvrdila jeho připravené hypotézy. 
Vlastně prý není �ádný problém ocasy znovu začít kupírovat. To co stojí ve standardu vlastně 
neplatí a nemusí se tudí� brát vůbec v úvahu.  

Na tomto jednání se vyskytl pouze jeden jediný rozumný hlas. Nikdo ho ale neposlouchal,  
kdy� upozorňoval na reálné nebezpečí vyloučení či sní�ení známky u okopírovaných zvířat na 
mezinárodních výstavách některých zemí nebo zahraničním rozhodčím. Opravdu nikdo tento hlas 
neposlouchal. MVDr. Sedlář u� měl prohlá�ení předsednictva napsané z domu na papíře a pouze 
ho za souhlasného mručení předsednictva přečetl.  

Je�tě před touto povedenou schůzí předsednictva upozornil Ing. Přikryl předsedu RKČR 
doporučeným dopisem na skutečnost, �e jediný způsob, jak je mo�no změnit ji� jednou 
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odhlasované rozhodnutí členské schůze je svolání mimořádné členské chůze a ka�dé jiné chování 
je poru�ením základních organizačních dokumentů RKČR.  

Za vydatné podpory p. Procházky barvitě líčícího jak zájemci při spatření ocasatých �těňat 
�zvraceli hnusem� a za pomoci místopředsedy  K. �vancary tvrdícího �My jsme předsednictvo, 
my mů�eme přece změnit cokoliv�, bylo odhlasováno znovuzavedení kupírování ocasů u plemene 
RTW.  Tedy spí�e ře�ení, při kterém si prý mů�e chovatel sám vybrat zda kupírovat nebo ne.   

Je tedy jasné, �e předsednictvo ve své aroganci a opilosti mocí ignorovalo varovné hlasy a 
dr�elo se své, tedy MVDr. Sedlářem předem vytyčené cesty, ani� by si dělalo nějaké starosti 
s mo�nými následky.  

Na po�ádání Ing. Přikryla zpracovala Právnická fakulta Masarykovy university v Brně odborný 
posudek, který velmi silně podporuje teorii překročení pravomocí předsednictvem RKČR.  

Ani tomuto odbornému právnímu posudky předsednictvo ve své bezmezné sebejistotě 
nevěnovalo nejmen�í pozornost. 

Dokonce, opět v přímém rozporu se stanovami RKČR, tedy bez předchozího schválení 
členskou schůzí byl změněn i chovatelský řád. Sem si předsednictvo samo vlo�ilo články, které 
by měly �rádoby� legalizovat jejich usnesení.  

Zákon č.85/1990 sb. O sdru�ování osob dává v�em členům občanského sdru�ení, kterým je i 
RKČR v případě, �e nesouhlasí s rozhodnutím svého předsednictva právo obrátit se na příslu�ný 
okresní soud a po�ádat o přezkoumání  rozhodnutí.  

Ani� by to zřejmě kdokoliv z absolutistických členů předsednictva jenom tu�il, přece jen 
existuje �vy��í instance�, ke které se v případě nesouhlasu s jednáním předsednictva člen mů�e 
obrátit.  

A to se také stalo.  

Dvanáct členů RKČR se odhodlalo k něčemu, co nemá v celé historii RKČR obdoby - napadlo 
rozhodnutí předsednictva u příslu�ného okresního soudu.  

Jak jsme ji� uvedli na začátku, důvodem tedy není spor o to, zda mají na�i RTW mít ocas 
kupírovaný nebo ne. Pravým důvodem vyúsťujícím v  podání �aloby je arogance a samolibost 
předsednictva, neochota diskutovat se v�emi členy klubu a předev�ím odborným posudkem 
podpořené podezření z překročení pravomocí. 

Na výsledek soudu si musíme je�tě chvíli počkat, neboť první jednání je předbě�ně nařízeno na 
15 prosince 2001. O výsledku tohoto jednání, ať ji� bude jakýkoliv, Vás budeme samozřejmě 
informovat.  

 
 

24.Posudek právnické fakulty - pravomoci předsednictva 
PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY 
611 80 BRNO, Veveří 70 

pro potřeby                

Rottweiler klubu 
České republiky 
Věc: odborné stanovisko ke konkrétně formulovaným otázkám  objednatele, souvisejícím s 

mo�nostmi a mezemi  rozhodování orgánů "Rottweiler klubu ČR", jako�to zájmového  
sdru�ení 
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Vstupní údaje 
 

 V minulých dnech se obrátil na Právnickou fakultu MU v Brně pan  Ing. Ivo Přikryl, člen 
Rottweiler klubu ČR (dále jen "RK ČR"), se �ádostí o zaujetí odborného stanoviska ke konkrétně 
formulovaným otázkám, souvisejícím s mo�nostmi a mezemi rozhodování orgánů RK ČR, jako�to 
zájmového sdru�ení, a to ve spojení s konkrétněji definovatelnými a také definovanými 
skutečnostmi. 

 Objednatel tohoto odborného stanoviska má podle vlastního osobního vyjádření, neoficiální 
informaci o tom, �e předsednictvo RK ČR na svém jednání v uplynulých dnech změnilo usnesení 
členské schůze RK ČR ze dne 25.11.2000, a to v bodu stran dodr�ování tzv. Standardu RTW, v 
jeho� smyslu se členská schůze RK ČR usnesla na zákazu kupírování psů (tzn., �e předsednictvo 
RK ČR údajně tento zákaz odvolalo, resp. zru�ilo). 

 Za této situace objednatel tohoto odborného stanoviska �ádá zodpovězení následujících otázek 
: 

1) Je předsednictvo RK ČR oprávněno odvolat, resp. změnit  usnesení členské schůze  RK ČR ? 

2) Mů�e "národní RK", který se hlásí ke "Standartu RTW" (je� je  svou povahou nadstátní či 
nadnárodní dokument) povolit svým  členům postup v rozporu s tímto dokumentem (jmenovitě  
povolit kupírování ocasu) ? 

 

přičem� objednatel tohoto právního posouzení jako výchozí podklady dolo�il : 

- Stanovy RK ČR 

- zápis z členské schůze, konané dne 25.11. 2000 v Brně 

- text (v českém znění) Standardu RTW (dokument F.C.I. č.  147/19.06.2000/D) 

- Chovatelský řád RK ČR 

 

Rekapitulace a hodnocení věcného i právního stavu 
 Při po�adovaném posouzení je, podle mého odborného názoru, nutno předev�ím vyjít ze 

skutečnosti, �e předmětný RK ČR má postavení tzv. zájmového sdru�ení ve smyslu zákona č. 
83/1990 Sb., o sdru�ování občanů, ve znění pozděj�ích předpisů, který (mimo základních přímo 
vyjádřených právních principů a institutů) výslovně předpokládá, �e bli��í podmínky pro postavení 
a činnost sdru�ení, jako� i jeho orgánů, stanoví jeho stanovy. 

 S ohledem na shora formulované otázky objednatele tohoto odborného posouzení je tedy 
důle�ité, jakým způsobem upravují Stanovy RK ČR pravidla pro jednání členské schůze, to na 
straně jedné, a jakým způsobem pravidla pro jednání předsednictva tohoto sdru�ení, na straně 
druhé. 

 Z dolo�eného textu Stanov RK ČR vyplývá, �e "Předsednictvo klubu volené členskou schůzí 
řídí činnost klubu v období mezi členskými schůzemi v souladu s usnesením členské schůze" (čl. 5, 
písm. b/ Stanov). 

 Za této situace, ani� by bylo myslím třeba při odpovědi na shora uvedenou "první otázku" 
hledat jiné, či event. dal�í, právní argumenty, je podle mého odborného názoru mo�no, a současně 
i nutno, dospět k jedinému závěru, a to, �e při stávající textaci zákona č. 83/1990 Sb., ve znění 
pozděj�ích předpisů, a dále při stávající textaci (na obsah zákonných ustanovení tohoto předpisu) 
navazujících Stanov RK ČR, není předsednictvo RK ČR oprávněno odvolat, resp. změnit 
usnesení členské schůze RK ČR. 
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 Jinak vyjádřeno, jestli�e členská schůze RK ČR svým usnesením (viz zápis z čl. schůze RK ČR 
ze dne 25.11.2000) rozhodla (ve smyslu Standardu RTW) o zákazu kupírování ocasů (jmenovitě s 
účinností od 15.10.2000), ani� přitom zmocnila předsednictvo RK ČR toto usnesení příp. odvolat, 
resp. změnit, nemů�e být takovéto příp. rozhodnutí předsednictva RK ČR (právně vzato) 
relevantní, tedy závazné, resp. určující pro členy RK ČR. Naopak nadále by jako závazné a 
určující mělo, pro členy RK ČR, být rozhodnutí členské schůze, vyjádřené jejím usnesením, 
ukládajícím zákaz kupírování ocasů. 

 Tento závěr myslím nepřímo potvrzuje i dal�í bod usnesení té�e členské schůze RK ČR, které 
stanoví, �e "Vady ocasů budou posuzovány podle standardu" (tady ve spojení s výslovným 
po�adavkem "Standardu", znějícím "Ocas: Ponechán v přirozené podobě, ......", a návaznou 
formulací "Vady: Ka�dá odchylka od vý�e jmenovaných bodů musí být pova�ováno za vadu,....".) 
Na tomto místě je třeba myslím také poznamenat, �e tento přístup Standardu RTW navíc 
koresponduje i ust. čl. 7 (odst. 5 - staré znění, či odst. 6 - nové znění) Chovatelského řádu RK ČR, 
kterým je sledováno vyloučení "z chovů takových psů a fen, na nich� byl proveden zákrok pro 
odstranění nebo zakrytí některé anatomické nebo exteriérové vady" (z povahy věci není 
vyloučeno, �e právě kupírování ocasu by mohlo v některých případech být spojováno s takto 
ne�ádoucí event. snahou po "odstranění nebo zakrytí některé anatomické nebo exteriérové vady"). 

 Současně je pro úplnost (a také i objektivnost) předmětného pohledu či stanoviska je�tě třeba 
zmínit, �e na shora uvedeném "závěru" by neměla nic měnit ani "závěrečná" poznámka textu (v 
českém znění) Standardu RTW (dokument F.C.I. č. 147/19.06.2000/D), která "upozorňuje", �e 
členské země musí povolit účast na mezinárodních výstavách bez ohledu na to, zda  ...byl ocas 
ponechán v původní přirozené délce, v souladu se zákony své země, odkud pocházejí". Tato 
poznámka, po mém soudu, svým významem reaguje toliko na skutečnost, �e v souladu s národními 
zákonnými úpravami mohou přicházet v úvahu psi jak s přirozenou, tak s upravenou délkou 
ocasu, a ti (takto "rozdílní") potom mají mít zaji�těn rovný přístup na příslu�né mezinárodní 
soutě�e. V na�ich podmínkách, resp. "v prostředí na�í národní zákonné úpravy" této "poznámce" 
koresponduje ust. § 7 odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozděj�ích předpisů, které (ve spoj. s § 4 písm. g/ konec věty) ve svém písm. c) připou�tí "krácení 
ocasu u ....�těňat mlad�ích 8 dnů", a tak podle "na�í národní zákonné úpravy" přichází (ve spojení 
s cit. "závěrečnou poznámkou" pro příslu�né mezinárodní soutě�e") v úvahu jak "psi se 
zkrácenými ocasy (za podmínky, �e krácení bylo provedeno v zákonem dovolené době)", tak "psi s 
ocasy nekrácenými, resp. ponechanými v přirozené délce". 

 Ve vztahu k aktuálnímu znění Standardu RTW (dle údaje na tisku - platný od r. 2000) je tak 
myslím třeba členskými zeměmi (členskými národními kluby) od data platnosti tohoto dokumentu 
obecně respektovat (shodně jako po�adavky ostatní) jeho po�adavek na "ponechání ocasu v 
přirozené podobě". Shora cit. "závěrečné poznámce" Standardu RTW je potom zřejmě třeba 
rozumět tak, �e pro potřeby předmětných mezinárodních výstav nelze vyloučit ani psy se 
zkrácenými ocasy, co� by se při respektování dne�ního znění Standardu RTW patrně ponejvíce 
vztahovalo ke psům, jim� byl ocas zkrácen za podmínek a v čase předchozího "standardu". 

 Pokud jde o odpověď na �druhou� shora formulovanou otázku, a to, zda "Mů�e "národní RK", 
který se hlásí ke "Standartu RTW" (je� je svou povahou nadstátní či nadnárodní dokument) povolit 
svým členům postup v rozporu s tímto dokumentem (jmenovitě povolit kupírování ocasu?", tady je 
třeba předev�ím vyjít z re�imu závaznosti Standardu RTW (jako svou povahou nadstátního či 
nadnárodního dokumentu pro "členské země", resp. členské národní kluby). 

 Osobně jsem při prostudování Standardu RTW (v mně dolo�ené české verzi) nena�el �ádné 
ustanovení, ze kterého by vyplývalo, �e členské země (členské národní kluby) mohou pro svoje 
potřeby (resp. potřeby své členské základny) stanovovat ze Standartu RTW výjimky, resp. 
rozhodovat odchylně od Standardu RTW. 

 Z uvedeného tedy dovozuji, �e "národní RK", který se hlásí ke "Standartu RTW" nemů�e 
svým členům povolit postup v rozporu s tímto (svou povahou "nadnárodním") dokumentem. 
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 To myslím také plně koresponduje pravidlům, obvyklým pro mezinárodně právní závazky, 
jako� i po�adavkům na jejich dodr�ování. Pokud RK ČR ke Standardu RTW přistoupila a chce 
vystupovat jako členský subjekt F.I.C., potom se podle pravidel obvyklých pro mezinárodně 
právní závazky musí cítit být takovýmto dokumentem (Standardem RTW) vázána, a měla by jej 
také v plném rozsahu respektovat. 

 
Z á v ě r 

 Po podrobném prostudování předlo�ených podkladů, s přihlédnutím k platné právní 
úpravě, jsem toho názoru, �e : 

 
ad 1) Předsednictvo RK ČR není oprávněno odvolat, resp. změnit usnesení členské schůze 

RK ČR. 
 
ad 2) "Národní RK", který se hlásí ke "Standartu RTW" nemů�e svým členům povolit 

postup v rozporu s tímto (svou povahou "nadnárodním") dokumentem. 

 

Zpracoval: 

                                                                                       doc. JUDr.Petr Průcha, CSc. 

 
 

25. Některé postřehy z výstavy Národního rottweiler klubu Bulharska 
(NKR). 

V Brně 17. 10. 01  

 

Na 6. 10. 01 jsem byl předsednictvem NKR k posuzování speciální klubové výstavy NKR v 
Sofii. 

NKR je jedním z klubů zabývajícím se chovem RTW v Bulharsku, který byl zalo�en před 
necelými 10 roky.  

Cílem, který si chovatelé sdru�ení dali bylo přiblí�it chov RTW v Bulharsku co nejvíce chovu v 
zemi původu. NKR je členem IFR a prostřednictvím BRFK (kynologická federace) je členem FCI. 

Pro zařazení do chovu je, v tomto Klubu, například nutno slo�it zkou�ku chovnosti (toto�nou s 
ZTP). Do chovu mohou být zařazeni pouze jedinci s negativním hodnocením RTG DKK. Bě�ně se 
také provádí a hodnotí RTG DLK. Rtg. mohou provádět pouze 2 RTG pracovi�tě, Sofia a Stará 
Zagora a hodnotící pracovi�tě je ve Staré Zagoře. 

Dal�í zajímavostí, která dokládá opravdový zájem NKR o chov RTW shodný s Německem, je 
fakt, �e NKR zakázal kupírování ocasů u �těňat ji� od 1.září.1998, tedy v době, kdy bylo 
kupírování v Německu zakázáno jako týrání zvířat, a tedy 2 roky před změnou standardu. Této 
změně NKR přizpůsobil i svůj nový znak. 

Na klubové výstavy NKR jsou často zváni rozhodčí ze zahraničí, posuzovali zde i W. Hedtke a 
P. Fleige, a bylo tedy i pro mě ctí přijmout pozvání k posuzování. 

Speciální klubová výstava NKR se konala v jednom z velkých sofijských parků. Vzhledem k 
malému mno�ství přihlá�ených RTW probíhalo posuzování pouze v jednom kruhu, střídavě feny a 
psi. 
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Jediným organizačním nedostatkem bylo, �e posuzování začalo s asi 45 minutovým zpo�děním 
(jak jsem byl s omluvou pořadateli upozorněn, vystavovatelé si s dochvilností nedělají velké 
problémy). 

Naopak jsem byl velmi mile překvapen vystupováním  v�ech účastníků a zvlá�tě vystavovatelů. 
To bylo ve v�ech případech zcela korektní, od �ádného z vystavovatelů nebyly sly�et, tak jak tomu 
bývá nezřídka na na�ich výstavách, �ádné projevy nespokojenosti s výrokem rozhodčího. Stejně 
tak předvádění jedinců probíhalo bez nadměrné, někdy a� agresivní, snahy pomocníků přimět zvíře 
k lep�ímu předvedení. 

Myslím, �e v mnoha ohledech se máme co učit i od bulharských vystavovatelů. 

Dal�ím milým překvapením byla i exteriérová úroveň předvedených jedinců. Musím se přiznat, 
�e jsem se před odjezdem sna�il získat nějaké informace o úrovni chovu psů v Bulharsku. Nepřímé 
informace byly spí�e negativní s ohledem ne to, �e v Bulharsku nebyl údajně dlouhodobě zájem o 
chov psů. Předvedení jedinci mě přesvědčili opaku. Jsem přesvědčen, �e vět�ina z nich má 
minimálně srovnatelnou úroveň s na�ím chovem a ti nejlep�í by mohli bojovat o nejvy��í tituly na 
kterékoli výstavě. Myslím, �e i toto bylo odrazem zájmu NKR o kvalitní chov. 

Výsledky této výstavy i s některými fotografiemi jsem předal ke zveřejnění serveru RKČR - 
pobočky Morava na www.rtw.cz . 

        MVDr. Pavel Schánilec 

 
 

26. Na co ty stanovy vlastně jsou, kdy� je nikdo nedodr�uje ?  
 
Spolu se Zpravodajem RKČR 2/01 republiky obdr�eli členové jako zvlá�tní přílohu 

Organizační dokumenty RKČR.  Po mnoha letech �temna� se řádný člen dozvídá, kdo vede klub, 
jak se má krýt a chovat či jaký je vlastně průběh  bonitací a  svodů.  

Na první pohled se nám chce zvolat �Konečně!�. Bohu�el, jak se pomalu stává bě�nou tradicí, 
nezaváhalo  předsednictvo RKČR tuto aktivitu zneu�ít pro svoje účely. Ale v�echno pěkně jedno 
po druhém.  

Ve stanovách Rottweiler klubu České Republiky, registrovaných Ministerstvem vnitra  v bodě 
5/a)  je napsáno:  

� Členská schůze je nejvy��ím organizačním i kárným orgánem klubu. Schvaluje ve�keré 
organizační normativy klubu, které musí být v�dy v souladu s normativy kynologické organizace 
FCI�. 
Časopis �Svět psů�, číslo 10/2001 na straně 31, ve své právní poradně věnované stanovám a 

řádům klubu výslovně uvádí:  

�Výbor klubu není oprávněn: � rozhodovat o podmínkách zařazení jedinců do chovu 
(bonitační řád), měnit rozhodnutí členské schůze.� 

Jinak řečeno, v chovatelských věcech  co schůze neschválí, neplatí a co schůze schválí, mů�e 
změnit zase jenom schůze. Podívejte se do Zpravodaje III/00 kolik  změn normativů bylo členské 
schůzi předlo�eno ke schválení. To je také jediný správný postup!  Napřed členové (předsednictvo) 
navrhnou změny, tyto předlo�í členské schůzi ke schválení a teprve pokud je tato schválí, mohou 
být zařazeny do organizačních dokumentů.  

Pozor, vý�e uvedené v�ak asi neplatí pro současné předsednictvo RKČR. Mo�né je, �e  pro ně 
stanovy RKČR neznamenají nic nebo je snad ani neznají. Ať u� je to jak chce, v  ka�dém případě 
se jimi neřídí.  
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Jak jsme ji� napsali, i kdy� je to v přímém rozporu se stanovami, tedy nejdůle�itěj�ím 
dokumentem na�eho občanského sdru�ení, přidalo (vpa�ovalo) předsednictvo pokud mo�no 
nenápadně do posledního vydání organizačnách dokumentů články, které nikdy členská schůze ani 
neviděla, nato� aby je schválila. Tyto jsou přesto členům předkládány �jako hotová věc�, tedy jako 
platné.  Vezměme si chovatelský řád a mů�eme začít.: 

Chovatelský řád, článek 3, bod 9.:  
�Nezprostitelnou povinností chovatele při prodeji nebo předávání �těňat ze zapisovaného vrhu 

je povinnost informovat řádně nového majitele �těněte s okupírovaným ocáskem, o nemo�nosti 
účasti na výstavách a chovatelských akcích, v některých zemích světa. Chovatel musí včas 
informovat OPCH, který mu vystavil KL, o narození �těňat, tak, aby byla umo�něna řádná kontrola 
�těňat, která mají být kupírována, je�tě před kupírováním. Chovatel je sám kompetentní 
rozhodnout o faktu, zda a kolik �těňat z vrhu bude nebo nebude kupírováno. V jednom vrhu mohou 
být ponechána �těňata jak kupírovaná, tak nekupírovaná.� 

Chovatelský řád, článek 4, bod 9.: 
�Nezprostitelnou povinností  chovatele při prodeji nebo předávání �těňat ze zapisovaného vrhu 

je povinnost: informovat řádně nového majitele �těněte s okupírovaným ocáskem, o nemo�nosti 
účasti na výstavách a chovatelských akcích, v některých zemích světa. Chovatel musí včas 
informovat OPCH, který mu vystavil KL, o narození �těňat, tak, aby byla umo�něna řádná kontrola 
�těňat, která mají být nakupírovaná, je�tě před kupírováním. Chovatel je sám kompetentní 
rozhodnout o faktu, zda a kolik �těňat z vrhu bude nebo nebude kupírováno. V jednom vrhu mohou 
být ponechána �těňata jak kupírovaná, tak nekupírovaná� 

Chovatelský řád, článek 7, bod 2 odst. h).: 
�Přeregistrace psa Plemennou knihou ČMKU.� 

Chovatelský řád, článek 7, bod 3.: 
�Je-li chovný jedinec ve spoluvlastnictví více osob z různých zemí, musí splňovat podmínky pro 

zařazení do chovu v�ech zemí spolumajitelů � nejedená se v tomto případě o zahraniční krytí.� 

Chovatelský řád, článek 9 , bod 3.: 
�Inseminace nesmí být v �ádném případě pou�ita mezi jedinci, kteří se ji� před tím úspě�ně 

nereprodukovali přirozeným způsobem.�  

Chovatelský řád, článek 9 , bod 14.: 
�Součástí �ádosti o vystavení krycího listu pro krytí po dovr�ení 8. roku věku feny musí být 

jednoznačné vyjádření v�eobecného veterinárního lékaře o způsobilosti feny k dal�ímu chovnému 
vyu�ití po 8. roce věku.� 

 

Samotné mno�ství a charakter předlo�ených �vsuvek� naprosto vylučuje omyl. Je zcela 
jednoznačně patrné, �e se jedná o úmyslnou manipulaci se základními chovatelskými normativy, a 
to je v přímém rozporu se stanovami klubu.  

Není tady třeba ani zdůrazňovat, �e by některá z těchto změn byla zmiňována v některém ze 
zveřejněných zápisů z jednání předsednictva.  

A co na to KRK? Tedy ne vlastně komise,  ale spí�e to  co z ní zbylo, neboť jeden její člen, paní 
Iva Seifertová po té co se dozvěděla jak kvalitně a předev�ím samostatně to předsedkyně MVDr. 
Lenka Hanu�ová vede, z funkce člena KRK  odstoupila.  

Mů�ete hádat dvakrát, stejně asi uhodnete hned napoprvé.  

KRK nemá námitek. V�dy, i kdy� do�lo k poru�ení stanov a normativů, zcela určitě se tak stalo 
pod časovým tlakem a v nejlep�ím zájmu předsednictva, tedy vlastně určitě i členů. 
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Nebo tak, jak ji� jednou řekli: �V�dyť těch pár řvounů co chodí na schůze by nám to stejně 
odhlasovalo, tak proč bychom si to nemohli rozhodnout u� teď!� 

Tak�e znovu: Na co vlastně ty normativy máme? Nemů�eme zrovna v�echno nechat na 
předsednictvu a �ádné normativy ani netisknout? 

 
 

27. I ostatním členům klubu se u� zdá ledasco divné  - dopis paní Dagmar 
Karáskové. 
Dagmar Karásková 
Karlovarská 471,  
362 22 Nejdek  

Karlovy Vary  
dne 25. 6. 2001 

Vá�ený pane Císař, Ing. Řádek a Ing. Přikryl. 

tento dopis sice za�lu na adresu p. Císaře, který mi zaslal pokračování Bílé knihy, ale je 
adresován Vám v�em, kteří za touto akcí stojíte. V případě, �e Vás zaujme předejte ho dal�ím, 
případně otisknete. 

Bohu�el se nemohu k situaci klubu vyjádřit, proto�e nikoho z osob která je aktivní v 
předsednictvu neznám a neznám ani jiného člena Rottweiler klubu v ČR. Jsem jenom malinké 
světýlko, které slabě bliká a stále se ptá proč ? proč ? proč? 

Pokud chcete, čtete dál, proto�e z důvodu, které u� jsem vý�e uvedla, Vám mohu vyprávět jen 
můj osobni příběh, moje my�lenky a zamy�lení, zkrátka pohled jedince, který 4 x do roka obdr�í 
časopis, kdy� má �těstí. 

V�echno začalo před Vánocemi roku 1995. Vydala jsem se na cestu přes celou republiku a� dolů 
na Moravu pro toho malého medvídka, splnit si svůj dětský sen. Jela jsem celý den a dorazila a� 
pozdě v noci, vytrhla majitele ze spaní (měla jsem přijet druhý den. ráno), vytáhla ho z postele a 
donutila ho v noci mi ukázat �těně a odvezla si ho (nezlobil se na mě. rozuměl moji �ílené potřebě 
mít toho malého drobečka co nejdřív u sebe). S sebou mě dal taky adresu na Rottweiler klub a 
přihlá�ku. Tenkrát jsem za to �těně dala 3 měsíční platy a Vánoce jsem strávila ve velmi 
sparťanském stylu, ale věděla jsem proč to dělám a udělala bych to znovu. 

Proč to pí�u? Proto�e si myslím, �e nejsem jediná pro koho znamenala koupě �těněte rotvíka 
investici podobnou koupi levněj�ího auta. Chci jen říct, �e to něco znamená, kdy� se člověk 
rozhodne dát tolik peněz za psa a znám tyto lidi a vím taky, �e ve�keré akce, kterých se zúčastní, 
úspě�ně ukončí, proto�e se na to připraví. Je to pro ně velice důle�ité. 

Proto nerozumím, jak si mů�e někdo dovolit takové chování, jaké popisujete na akci Körung při 
posouzeni pí. Vintrové. Pokud je p. MVDr. Sedlář na akci přítomen, má odpovídající vzdělání, 
slo�ené zkou�ky popř. jiná práva podat platný úsudek, je jeho povinností se k této situaci vyjádřit. 
V�dyť tato akce je presti�ní zále�itost a momentálně na ni je velmi nízká účast. Vsadím se. �e pí. 
Vintrová se na tuto věc připravovala, ráno brzy vstala a včas dorazila, aby se mohla zúčastnit, tak 
jak to stojí v propozicích. Vzhledem k tomu. �e ona splnila v�echny podmínky účasti není 
povinností klubu udělat toté�? Kdy� u� jí nevrátili peníze (které jak věřím určitě nena�la na ulici, 
ale musela si je tvrdě vydělat jako my ostatní), měli by ji umo�nit bezplatné posouzení na dal�í 
akci a p. Sedlář by měl zaplatit vzniklé náklady!!! 

Mam takový nepříjemný pocit, �e se v na�em klubu velice silné rozvinul tzv. "pragocentrismus". 
My Pra�áci máme nejlep�í psy. máme právo o v�em rozhodovat atd. Moje zku�enost: Ačkoliv mě 
chovatel upozornil, �e bych se měla raději zúčastnit svodu na Moravě, proto�e v Praze nebudu mít 
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�anci (nemají nás rádi), nevěnovala jsem tomu pozornost (v�dyť jde tady o psy a ne o místo 
původu) a zúčastnila se svodu na podzim 96 v Praze (také z finančních důvodů - Praha je blí�). 
Jaké bylo moje překvapení a zklamání (ode�la jsem z kruhu s brekem) nad svodovým kódem (fena 
malého drobného vzrůstu - stojí ve svodové kartě, fena má kohoutkovou vý�ku 61 cm - někde ve 
standartu jsem četla, �e to znamená správného vzrůstu, ale asi jsem blbá). Při vyhodnocení byl 
sly�et pokřik lidí. �e to neodpovídá skutečnosti, ale po projevené soustrasti několika lidí a po 
konstatování: no jo v�dyť je to Moravák, co s ním tady hledáte, jsem neměla sílu na podání 
protestu a odjela jsem domů s otázkou, která mě pálila na jazyku - copak je to důle�ité, od kterého 
chovatele si koupím?? To u� máme diskriminaci i mezi psy?? Ačkoliv ta pochází ze zabedněnosti 
lidí. 

Dovoluji si dal�í otázku: Existuje svodový řád? Jestli�e ano, proč jsem ho jako člen neobdr�ela 
? Pokud ne, jak mohu získat informace týkající se této akce, abych se mohla jako začátečník 
(Pretty je můj první rotvík. dříve jsem měla německé ovčáky) na mě připravit? 

Dal�í situace: Výstava léto 2000 Karlovy Vary 
Mám sice výstavní řád, ale z něj jsem se nedočetla jak mám vystavovat (co to doslova znamená, 

jak psa postavit, vést v běhu. klusu a co musí ukázat). Tudí� jsem se sna�ila získat informace kde 
se dá. A ejhle, u figuranta, kterého jsem soukromě nav�těvovala měla hodinu paní, která věděla o 
čem je řeč. Tak jsem pře�la do útoku otázkou: Mohla by jste mi prosím ukázat, jak se pes 
vystavuje, jak vypadá výstavní postoj, co musím vědět. Odpověď mé zarazila: Nejde to, můj pes je 
unavený. No nevadí, hodiny jsme měli společně, jednou unavený nebude. Bohu�el byl pořád. Paní 
mi utíkala, mé otázky ignorovala. 

Nechápu její chování - měla pejska od poradce chovu, dříve měla také pejsky, u� jako dítě jsem 
jí velice obdivovala, a já mám fenku -to znamená nejsem její přímá konkurence na�e vystavování 
se nestřetává, tak proč mi nepomohla??? Nakonec jsem tedy nastoupila (bylo mi opět do breku), 
nebyla jsem připravená tak jak bych si to představovala a dokončila, sice s VD, ale pan rozhodčí 
mi řekl. �e to je proto, �e pes byl pří�erné předveden. 

Ano byl, to vím teď po výstavě taky, ale kde jsem měla vzít informace a zku�enosti??? KDO MI 
PORADIL ??? Měla jsem tu čest poznat mého poradce chovu, který kritizoval celé 3 hodiny před 
nastoupením do kruhu mého psa. 

Jeho konstatování: S tím nejezděte ani do Prahy na výstavu, tam Vám maximálně dají jen 
uspokojivě a to si mů�ete jen gratulovat, kdy� Vám to nevyřadí. Podívejte se jak to stojí, jak to 
vypadá to zvíře atd.... mě dovedlo do infarktního stavu a stavu totální desorientace. V�dyť lidé na 
ulici mě zastavují, proto�e se jim můj pes líbí. ti co jezdí na výstavy mi jí otipovali jako výbornou 
a vítěze třídy. Bylo to snad tím, �e v této třídě byla také jeho zvířata, a �e se řídil pravidlem 
odrovnat protivníka, je cesta k vítězství?? 

Za celou dobu mi s ničím neporadil. Mé dotazy přecházel mlčením. 
Mám otázku: Pes, který se porve uprostřed kruhu při předvádění a napadá jiné psy - smí být 

vítězem třídy - v podvědomí mám větu z výstavního řádu - v takovém případě musí být vyloučen z 
kruhu a není mo�no mu udělit ohodnocení a titul. 

Mo�ná neumím číst, mo�ná psanému textu nerozumím, mo�ná tady tomu rozumím dobře, ale 
prostě to neplatí, kdy� poradce chovu s rozhodčím jdou na večeři den před výstavou a jsou 
dobrými přáteli. Čert ví. Nicméně u� aspoň vím jak bych měla svého psa vystavit, ale muselo to 
být za takovou cenu?? Copak je to zakázané jinému pomoci, kdy� se na Vás obrátí s �ádostí o 
pomoc? Ale nebojte se, já se nedám. Vary třeste se, letos jsem vyzbrojena �punty do u�í a 
walkmanem, aby mě ji� znovu příp. přítomný poradce chovu nedeptal. Proto�e co nesly�ím mě 
nebolí a neublí�í mi. 

A k svodovému kódu zpět: nic z toho nebylo uvedeno na výstavním posudku, z čeho� se dá 
vyvodit, �e byl skutečně neodpovídající (�e by skutečně diskriminace proto�e jsem si nevzala �těně 
z Prahy?). 
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Ale teď dost mých osobních zá�itků a raději Vám sdělím pár osobních názorů: 
Kdo rozhodl, �e se členský příspěvek zvý�í na 500.- Kč ročně? Já vím, ono to není zase tak moc, 

ale tady jde o princip. Klub je nás v�ech, proto bychom se měli v�ichni k tomu vyjádřit. Nemohu si 
vzpomenout, �e by na toto téma proběhla anketa. 

Konstatování, �e v�ichni mů�eme přijet na členskou schůzi mi připadá sprosté, proto�e v�ichni 
členové, které klub má, nemohou v určitou dobu být na určitém místě, jak z časových tak z 
finančních důvodů. 

Platím jako v�ichni členové 500,- Kč ročně a vzhledem k tomu, �e jsem se pouze l x zúčastnila 
svodu (r. 96 tenkrát za 200,-- Kč) přijde mi docela drahé dostávat pouze 4x ročně časopis (kdy� 
mám �těstí, u� se mi stalo, �e jsem celý rok nedostala nic. proto�e jsem údajně nezaplatila, na�těstí 
neměla účetní chyba v účetní knize tak velký dopad a nenadělala tolik problémů jako v případě pí. 
Buriánkové), který je neaktuální, zpo�děný a ze 2/3 plný házení �píny. 

Dojímá mě, jak musím z tohoto chaosu vybírat změny a ráda bych se zeptala: Nemám za 500,- 
Kč ročně alespoň nárok na nový aktualizovaný výtisk Stanov klubu, Katalog DKK , 
chovatelského řádu nebo bonitačního řádu atd.? 

Mimochodem ten jsem v �ivotě neviděla, pouze ze svodové karty mé feny, si mů�e různá 
ohodnocení lu�tit pokud mám �těstí a jsou kódována tou částí, která se nachází ve svodové kartě v 
ostatních případech si prostě házím korunou a tipuji jako ve sportce co by to mohlo být. 

K různým změnám: Není přeci mojí povinností si různé změny kopíroval (chci mít celé 
výlisky pro archivaci), vystřihovat a nalepovat do Stanov a řádů (jsem psovod a �ádný 
výtvarník!!), potom je znovu strhával a nalepovat nové, proto�e to co bylo napsáno v minulém 
čísle bylo mylné, nesrozumitelné nebo se neprozřetelně dostalo do tisku, jak nás v�dy mile někde v 
novém čísle upozorní redakce. Stejně nevidím důvod, proč bych mela platit za katalog DKK. Který 
je podle mého názoru také můj, proto�e jsem člen jako ostatní, poskytuji data a peníze, proto taky 
chci říct na co se budou pou�ívat. 

p.Ing. Řádku, nabídl jste zpracování archivních chovatelských dat do elektronické podoby 
a Ing. Přikryle, Vy jste nabídl zpracování dat DKK, pokud bych mohla nejraději bych Vás 
navrhla na Nobelovou. 

Jsem velký fanda počítačů a myslím si, �e o nich mám i tro�ku pojetí, z tohoto důvodu si 
dovoluji tvrdit, �e toto zpracování je velmi kvalitní a �ťastnou variantou k pytlům někde ve sklepě. 
Zároveň před Vámi smekám, kdy� si představím tuny materiálů a ty hodiny práce, které by jste 
nad tím strávili a doufám, �e je i strávíte (pokud Vám konečně přestanou házet klacky pod nohy). 

Zarputilost a zaslepenost lidí, kteří s touto metodou nesouhlasí nedoká�i pochopit. Copak 
nechápou, �e jde o nás o v�echny, �e tyto informace ze sklepa mají cenu zlata (plemenitba, vrozené 
vady, DKK, povahové vlastnosti atd.). Proč bychom měli dělat stejné chyby 2x? V�dyť nám v�em 
mů�ou tyto informace pomoci býti lep�ími chovateli, mít zdravé a krásné psy. V�dyť o to tady jde. 

Za tuhle nabídku bychom měli děkovat. Nedoká�i si představit, kde by klub vzal peníze, 
kdyby touto činností pověřil zpracovatelskou firmou.  

Nebo nám snad nejde vůbec o psy? Jde snad o tvrdohlavost, nepřístupnost u zpátečnictví a o tzv. 
Napoleonsky princip (já jsem ten největ�í a nejlep�í - v�ichni přeci víme jak to dopadlo), chceme 
taky takhle dopadnout? Chceme pokračovat v dobýváni pozic a vyřizováni účtu tak dlouho a� bude 
rotvík stejně vzácný jako bílá velryba?? 

Víte, je fakt �e pokud má někdo 20-leté zku�enosti v chovu RTW, je to ú�asná, záslu�ná 
věc zasluhující si prokázání cti a pokory. Vím také, �e jako zelený začátečník (l. pes, �ádný 
vrh, nemám bonitaci) bych měla jak se lidově říká dr�et hubu a krok. 

Ale bohu�el nemohu, máme demokracii a ka�dý mů�e říct svůj názor. A v případě, kdy 
někdo, i přes jeho zku�enosti a znalosti se chová jako barbar, měl by svoje chováni 
přehodnotit a vyvodit z něj důsledky. 

Nikomu nepomů�e zpátečnictví a zatvrdilost a nepřístupnost. Pokud něčemu nerozumím 
tak se zeptám, seznámím se s věcí. Pokud to překračuje mojí představivost a technické 
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znalosti musím si je doplnit. Nebo tady jde o to, �e nápady, které prezentujete, nejsou nápady 
MVDr. Sedláře a proto nesmi být uskutečněny? Pak by měl pan doktor rezignovat na svoji 
funkci, která mu zřejmě přerůstá přes hlavu a uvolnit místo dynamičtěj�ím a otevřeněj�ím 
lidem. 

Ke katalogu DKK: chceme, aby byli na�i psy zdraví a mohli běhat a nebo chceme mrzáky 
(nemyslím to teď jako urá�ku - ka�dý miluje svého psa, jedno jestli je dysplazák nebo ne, ale proč 
nezasáhnout kdy� to mů�eme ovlivnil, v�dyť my pro�íváme bolest s na�im psem, vidíme kdy� trpí 
a máme zlomené srdce, kdy� nás opustí)- s katalogem DKK mů�eme ovlivnit �ivot na�eho psa a 
jeho klidně, pohyblivé a bezbolestné stáří. Není to důle�ité?? K rozhodnutí pou�ívat určeného 
lékaře k vyhodnoceni výsledku DKK - sna�í se tady někdo vydělávat a získat zakázky pro svoji 
firmu? Znamená to. �e RTG., které vyhotovil lékař v K. Varech je neplatné? V�dyť má atest na 
tuto činnost! 

K Petici jeden metr: ú�asná věc. děkuji v�em kteří se zúčastnili. Chci se zeptat na�í redakce: 
Proč jsem obdr�ela petici jeden don před termínem odeslání?? Nemohla jsem nechal podepsat 
v�echny lidi, kteří by se k tomuto tématu rádi vyjádřili a podpořili nás. Na�těstí (nebo bohu�el?) 
jsem mohla svůj hlas dát přes internet (ale byla jsem jediná z tuch lidí, kteří by se bývali podepsali, 
kdybych petici obdr�ela dříve) Dovolte mi otázku - Ne�lo tady o rotvíky? 

Reprezentace na Mistrovství světa RTW: drzost, někoho obviňovat, �e ukradl peníze. Kde je 
na�e hrdost na to co jsme v�echno dokázali, kam jsme se a� doslali a �e zase vět�i kousek Evropy 
ví o nás a o tom co umíme? 

Zastávám názor, �e vykonanou práci nále�í odměna. Z tohoto důvodu vidím jako správné 
vyúčtovat náklady za cestu a také je proplatit jako klub. V�dyť ti lidé. kteří nás venku 
reprezentovali nám prokázali velikou čest, udělali to pro nás v�echny. Proto bychom je měli my, 
kteří nereprezentujeme, minimálně podpořit alespoň finančně. 

Ačkoliv jsem nechtěla, rozepsala jsem se. Chtěla bych Vám v�em vyjádřit moji podporu a přeji 
Vám úspěch. Snad se někdy budeme mil mo�nost poznat i osobně a popovídat si. 

Děkuji Vám za dal�í materiály, které mi za�lete. S radostí uvítám také rady ohledně výcviku a 
chovu, které mi poskytnete. 

  
S přátelským pozdravem 

Dagmar Karásková 
 

28. Moje zku�enosti s ROTWAJLER klubem v Čechách 
 

Členem na�í domácnosti je i nejvěrněj�í přítel člověka � pes � rotvajler IZAK z chovné stanice 
MIVANGA. Zjistila jsem, �e v republice působí klub chovatelů tohoto plemene. Proto�e jsem se 
domnívala a stále se domnívám, �e klub sdru�uje lidi stejných zájmů, po�ádala jsem o členství v 
tomto klubu. Po vyřízení v�ech formalit a úhradě členských příspěvků jsem se stala členem. 
Domnívala jsem se, �e plnohodnotným, ale . . . 

Zpravodaj klubu mi byl zasílán pravidelně - opo�děně. Tak�e jsem se během čtení �aktuálního� 
čísla Zpravodaje dozvídala o akcích, které ji� bohu�el z vět�í části byly minulostí. Ty zbývající 
jsem chytala, jak se říká, za ocas. Nehledě na to, �e mi Zpravodaj potom přestal docházet úplně. 
Zjistila jsem, �e Zpravodaj slou�í výhradně k potřebám členů, kteří své psy vystavují a usilují o 
nejvy��í ocenění. Člen, který si psa pořídil pro svou radost, si zde mnoho nepočte. Dále slou�il 
Zpravodaj k tomu, aby si funkcionáři klubu na jeho stránkách vyřizovali účty s ka�dým oponentem 
a dokonce i mezi sebou samými. Vím, �e chov má své poradce a vynikající chovatele a proto jsem 
očekávala rubriku, ve které by tito radili začínajícím majitelům a předávali jim své, jistě bohaté, 
zku�enosti s tímto plemenem.  
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K poradcům chovu musím podotknout, �e ne v�ichni jsou asi schopni poradit nezaujatě a 
posoudit psa z chovu, kterému nejsou nakloněni. Pí�u to, proto�e mám svou zku�enost z ordinace 
MVDr. Sedláře v Praze. Nav�tívila jsem jej z důvodu bě�ného o�etření mého psa a na závěr jsem 
chtěla, aby posoudil, zda se tehdy je�tě �těně vyvíjí optimálně ke svému stáří. První jeho dotaz 
zněl: �Z které chovné stanice je vá� pejsek?� Kdy� zjistil, �e ze stanice Mivanga, zatvářil se velmi 
výmluvně a odvětil, �e toto není mo�no posoudit. Ujistila jsem jej, �e mi nejde o hodnocení 
exteriéru psa, co se týče budoucího umístění na výstavách, ale �e potřebuji vědět pouze to, zda 
svého psa krmím správně a jestli je s jeho vývojem v�e v pořádku. Na toto mi neodpověděl, s tím, 
�e ka�dý majitel má ke krmení svůj vlastní přístup. 

Co se výstav týče, zúčastnila jsem se se svým psem 4 výstav � v kategorii mladých. Na v�ech 
těchto výstavách byl hodnocen velmi dobře, ale i přesto jsem se rozhodla dále se jich neúčastnit. 
Vedlo mě k tomu hned několik důvodů. Mezinárodní výstavy pravidelně vychytaly ty nejteplej�í 
dny v roce.  V Chuchli na výstavi�ti � �ár a vedro bez kousku stínu , k tomu stres a ná� pes 
reagoval vytrvalým zvracením. To byl první moment, kdy jsem si řekla, �e nejsem natolik 
soutě�ivý typ a �e svého psa miluji i bez medaile. Plemenných psů má toto plemeno tolik, �e se  
bez na�eho obejde. Při poslední výstavě posuzoval kategorii dorostu mezinárodní rozhodčí pan 
Mravík. Na vyhlá�ení výsledků se mělo čekat do odpoledne co� jsem nehodlala absolvovat a proto 
jsem mu sdělila své rozhodnutí, �e tato výstava je poslední. Je pravdou, �e nejprve mé rozhodnutí 
nechápal, proto�e tvrdil, �e pes má výborný exteriér a správné vybarvení snad úplně v�eho, co se 
hodnotí a �e ten pes má na to , aby  v dospělosti soutě�il o titul. Moje zdůvodnění , �e nechci psa 
stresovat přijal a dokonce z uznáním kvitoval. To v�ak nebyl jediný důvod. Nestačila jsem se divit, 
co jsou lidé ochotni udělat proto, aby jejich �bobánek � získal ocenění. Jeden případ za v�echny , 
kdy majitel, aby  psa vybudil, tak vyskakoval, vřískal a mával nad hlavou �ivou slepicí � to aby 
pes zaujal ten �správný postoj a roz�ířil chřípí jako správný lovec�.  Přiznám se, na to nemám ani 
chuť, ani �aludek. Ale něco mi ty výstavy daly. Kdy� hodnotil rozhodčí nějakou fenečku a povídal, 
��e to oko by měla mít přece jen tmav�í ( panička z toho byla na prá�ky a bylo mi jí líto) napadla 
mě my�lenka, jak bychom obstáli my dvouno�ci, kdyby si nás ti na�i miláčci nahnali do kruhu a 
posuzovali. Při tro�ce fantazie se báječně pobavíte. Ale vá�ně � děsí mně, co se děje v chovech. V 
zájmu soutě�ivosti nás lidí ,cpeme psy v�ím  mo�ným i nemo�ným . Jeden přípravek na svalovou 
hmotu, jiný na vybarvení, jiný na tmavé oko ��� Je to je�tě pořád ten pes z katalogů, který 
pracoval pro člověka? Má je�tě ty správné vlastnosti a je odolný, nebo tím neustálým 
zdokonalováním a �lechtěním vyrábíme na zakázku nějaké hybridy a monstra? Toho se bojím. Zda 
v honbě za správnou barvou a postavou neopomíjíme jiné, důle�itěj�í vlastnosti jako je klidná 
vyrovnaná povaha a přizpůsobivost. 

Nakonec do�lo k tomu, �e mé členství skončilo, z důvodů nezaplacení poplatků na dal�í rok. 
Bohu�el jsem se nikde nedozvěděla, jakým způsobem a kdy mám pro dal�í rok zaplatit. Zřejmě má 
klub členů a peněz dost. 

Nakonec je potřeba podotknout, �e jsem se tímto nechtěla nikoho jakkoliv dotknout, proto jsem 
pou�ila název: �Moje zku�enosti...� a je mo�né, �e va�e zku�enosti jsou jiné. Jde mi jen o dobro 
věci. Je mo�né, �e mé poznatky pomohou v organizování dal�í činnosti klubu a jeho Zpravodaje.  

Posílám Vám svůj příspěvek k činnosti klubu a doufám, �e pomů�e do budoucí  činnosti. 

 

                                                      S pozdravem   
Končinská  Jarmila   

Praha  5.11.2001 
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29. Nic se nesmí dostat ven III,  aneb praktiky jako od bol�evických 
funkcionářů. 

V Brně 2. 7. 01 

 

Opět jsem se přesvědčil, �e osobní averze dr. Sedláře vůči mě i vůči zájemcům o plemeno 
RTW, sdru�eným okolo serveru www.rtw.cz, přesahuje v�echny meze únosnosti.  

Neochota umo�nit komukoli získávat aktuální informace (tedy pokud neprochází jeho rukama) 
a hlavně snaha osobovat si pravomoci, které mu nepříslu�í se plně projevily u� na MVP 17. 6. 
2001 v Praze, které jsem se zúčastnil jako divák.  

Vzhledem k tomu, �e výsledky posuzování RTW nebyly průbě�ně zveřejněny na výsledkové 
tabuli a ani nebyly v�echny vyhlá�eny, za�el jsem po ukončení výstavy za rozhodčím panem 
Gajewskim a po�ádal jsem ho zda bych si mohl opsat výsledky posouzení přímo z jeho 
�richterbuchu�, (oficiálního přehledu zadaných známek a titulů), abych měl výsledky kompletní. 
Také jsem panu Gajewskému řekl, �e vystupuji jako divák. Pan Gajewski i vedoucí výstavního 
kruhu mi nabídli, �e mi opsání umo�ní ve výstavní kanceláři po rozdělení kopií.  

Cestou k výstavní kanceláři se k nám přidal i dr. Sedlář a vmísil se do mého rozhovoru 
s rozhodčím. Oznámil mu, �e nezastupuji RKČR (co� jsem nikdy netvrdil) a �e tedy nemám na 
výsledky nárok. Dále panu rozhodčímu oznámil, �e jedna kopie posudků patří pořadateli výstavy a 
druhá kopie RKČR. Na rozhodčího podle tohoto tvrzení nezůstává nic. (Pravda je ov�em jiná: 
jedna kopie zůstává pořadateli, který by ji po zpracování výsledků měl předat Klubu a jedna 
kopie zůstává rozhodčímu.)  

Po následném rozhovoru s rozhodčím  a několika intervencích dr. Sedláře mě pan rozhodčí 
odkázal, abych  se domluvil s pořadatelem (dr. Sedlářem). Po mém upozornění, �e dr. Sedlář není 
�ádným  pořadatelem mi pan rozhodčí opět opsání výsledků z �richterbuchu� přislíbil.  

V�e v�ak dopadlo úplně jinak. Po asi 15 minutovém čekání před výstavní kanceláří a asi 20 
minutovém čekání před pokladnou (za stálého doprovodu rozhodčího dr. Sedlářem) okolo mě pan 
rozhodčí pro�el se slovy, �e pro mě nemů�e nic udělat, �e si to pořadatel nepřeje. 

 

Zde jsem před 14 dny skončil a hodně jsem zva�oval, jestli mi vůbec stojí za to, abych tuto 
informaci (pro mnohé téměř neuvěřitelnou) zveřejňoval.  

Bohu�el jsem se v neděli 1. 7. na Intercanisu v Brně opět osobně přesvědčil o tom, �e soudnost 
dr. Sedláře v poslední době spadla na absolutní  minimum, zato jeho samolibost a sebestřednost 
naopak dosahuje vrcholu. 

Vzhledem k tomu, �e jsem rozhodčího pana Jureka chtěl u�etřit trapasů podobných těm na 
MVP v Praze,  za�el jsem po skončení výstavy za pořadateli a po�ádal je o mo�nost ofotografování  
posudků.  

To nám (mně a ing. Přikrylovi) pořadatelé s ohledem na to, �e posudky nejsou tajné, ale veřejné 
a jejich zveřejnění pomů�e propagaci plemene a celé kynologie, bez jakýchkoli problémů 
umo�nili. 

Během několika okam�iků po započetí práce jsme zaslechli rozlíceného dr.Sedláře, jak (takřka 
hystericky) křičí na nic netu�ící pořadatele  (star�í dámu a dvě slečny):  

�Co si fotí?�  
�Rotvajlery.�  
�V�dyť jsem Vám to říkal, �e si budou fotit rotvajlery!!�  
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�Tito pánové nejsou členy Rottweiler klubu!!! Budu si na Vás stě�ovat, �e jste jim umo�nily 
přístup k posudkům.�   

Kdy� (pana?) doktora ing. Přikryl ujistil, �e stále je�tě členem Klubu je a �e mu mů�e na místě 
ukázat průkazku, a upozornil ho �e si dal�í hovor bude nahrávat zakřičel dr. Sedlář  

�Nahrávejte si co chcete, já si budu stě�ovat !!!�   
Po té v�ak, zřejmě pro jistotu, z místa  utekl jako malý kluk. 
Po chvilce ticha se nás, zjevně pobavené a tímto jednáním tro�ku překvapené dámy, ptaly kdo�e 

to byl. Po chvilce váhání jsme kápli bo�skou  a přiznali, �e je to jeden z předních představitelů 
Rottweiler klubu a dokonce jeho ústřední poradce.  

 �Tak to je teda síla!� odtu�ili. 
Síla to tedy opravdu byla.  

 

Jak to tak vypadá, dr. Sedlář si poslední dobou přivlastnil i některá práva, která mu zjevně 
nepříslu�í:  

1. Právo, rozhodovat o tom kdo bude k rozhodčímu připu�těn a kdo ne, kdo má právo a nemá 
vidět informace o výsledcích mezinárodních výstav a dokonce i kdo je či není členem RKČR  

Toto v�e i přes to, �e on na výstavě byl, stejně tak jako naprostá vět�ina ostatních divákem.  

2. �Reprezentuje a vytváří� dobré jméno RKČR tím,  �e zatahuje zahraniční rozhodčí do jeho 
osobních sporů a problémů a také svým hrubým a� hysterickým vystupováním vůči nic 
netu�ícím pořadatelům MVP Intercanis Brno 

Mo�ná také panu doktorovi uniklo, �e MVP, je pořádána předev�ím PRO LIDI. A to jak pro ty 
co vystavují tak pro ty co platí vstupné za to, aby mohli přihlí�et, značit si výsledky posouzení a 
opisovat nebo natáčet (tedy proč ne fotografovat) co rozhodčí pí�e  do posudků. 

Nebo se snad dr. Sedlář domnívá, �e je jeho svatou povinností zabránit tomu, aby se zájemci o 
plemeno dostali k aktuálním výsledkům ? 

Pane doktore děkujeme... 

     MVDr. Pavel Schánilec 

 

 

 

30. Napadení Ing. Přikryla  MVDr. Milo�em sedlářem 
Během speciální výstavy RTW konané dne 30.9.2001 v Mělníku napadl hlavní rozhodčí, člen 

předsednictva RKČR a ÚPCH MVDr. Milo� Sedlář fyzicky osobu Ing. Ivo Přikryla.  

K této zále�itosti není třeba mnoho dodávat. Napadení diváka rozhodčím na výstavě snad 
v ČMKU nepamatuje nikdo. Je to prostě věc, kterou nelze ničím ospravedlnit. Rozhodčí, ať se mu 
divák líbí nebo nelíbí, má přesně předepsáno, jak se má v případě problémů chovat a tam rozhodně 
nestojí nic o tom, �e by měl věci ře�it násilím.  

Doporučujeme k přečtení oficiální stí�nost podanou Ing. Přikrylem na ČMKU, která je 
nadřízeným orgánem rozhodčích. 

********* 
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Kárná komise předsednictva ČMKU 
U Pergamenky 3 
CZ-170 00 PRAHA 7 

Brno 3.10.2001 

Věc: Stí�nost na mezinárodního rozhodčího ČMKU MVDr. Milo�e Sedláře 
Podle ustanovení hlavy IV. V�eobecná ustanovení, bodu  4 Organizačního řádu ČMKU  

podávám touto cestou stí�nost ke kárné komisi ČMKU na chování hlavního rozhodčího speciální 
výstavy RTW MVDr. Milo�e Sedláře.  

Tuto neděli, 30.9.2001, jsme s man�elkou nav�tívili jako diváci a současně také  sponzoři 
Speciální výstavu plemene RTW v Mělníku. Během výstavy vtrhnul hlavní rozhodčí výstavy 
MVDr. Sedlář během posuzování do kruhu svého kolegy a do�adoval se změny hodnocení ji� 
ohodnocených zvířat. Já, jako mnoho ostatních, jsem zapnul svoji videokameru v očekávání věcí 
pří�tích. Netrvalo dlouho a dr. Sedlář opustil, zcela viditelně velmi podrá�děn  kruh svého kolegy a 
přeběhl uličkou do kruhu svého. Tam vzal něco ze stolu a vracel se. V okam�iku, kdy přecházel 
uličku, spatřil mě stojícího s videokamerou a bez jakékoliv záminky či varování se na mě vrhnul. 
Uchopil mě pod krkem, hystericky na mě křičel, vyhro�oval mi fyzickou inzultací, smýkal se 
mnou a posléze se mi sna�il vytrhnou i videokameru.  Toto učinil naprosto veřejně a před očima 
v�ech přihlí�ejících diváků.  

Je�tě v průběhu výstavy jsem podal, dle článku 15 Výstavního řádu ČMKU, písemný protest a 
stí�nost, doplněný navíc svědeckou výpovědí. Převzetí bylo řádně potvrzeno vedoucím výstavy a 
zaevidováno. Jistina nebyla pořadatelem po�adována.  

Dle mého názoru MVDr. Sedlář ve funkci hlavního rozhodčího výstavy poru�il nebo naplnil  
minimálně 

• článek 1. Výstavního řádu ČMKU, kde se mluví o pořádání výstav tak, aby měly 
jednotný a důstojný ráz. 

• článek 9. bod i)  Výstavního řádu ČMKU, hovořící o chování rozhodčího na výstavě. 
Zde se praví, �e rozhodčí musí být korektní  jak při posuzování v kruhu, tak mimo něj. 
Musí jednat zdvořile.  

• §. 2, bod 1. Kárného řádu ČMKU, neboť úmyslně nebo z nedbalosti poru�il normativy 
ČMKU, subjektivním, tendenčním či zi�tným jednáním po�kodil jiného člena ČMKU a 
svým jednáním po�kodil důvěru veřejnosti k ČMKU.  

• §. 2, bod 2. Kárného řádu ČMKU, neboť vědomě jednal proti zájmům ČMKU.  

• §. 2, bod 3. Kárného řádu ČMKU, neboť za kárné provinění se pokládá i pokus, pomoc 
či jiná forma součinnosti takového provinění.  

• Občanský zákoník � neboť tento čin mů�e být úspě�ně kvalifikován jako výtr�nictví. 

• Trestní zákoník � neboť jeho konání a vyhrů�ky fyzickou inzultací mohou být 
kvalifikovány jako pokus o ublí�ení na zdraví.  

Vzhledem k tomu, �e pro chování, při kterém je nominovaným rozhodčím fyzicky napaden 
přihlí�ející divák, je mu působena újma a je činěn pokus o ublí�ení na zdraví a o odejmutí jeho 
majetku neexistuje �ádné  ospravedlnění, �ádám touto cestou o neprodlené zahájení kárného 
řízení proti MVDr. Milo�i Sedlářovi a o trvalý zákaz činnosti ve funkci  rozhodčího, tak jak o 
tom hovoří Kárný řád ČMKU v §. 3, bod c) .  

Důvodem k po�adavku tohoto opatření je vysoký stupeň nebezpečnosti pou�ití fyzického 
násilí a také skutečnost, �e provinění bylo spácháno naprosto úmyslně, nikoliv z nedbalosti a 
také po�kození pověsti v�ech rozhodčích ČMKU. Existuje také odůvodněné podezření, na dal�í 
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budoucí poru�ení čl.9 Výstavního řádu ČMKU  bodu h) � Povinnosti rozhodčího na nestranné 
posuzování v případě  mé osoby, tedy stě�ovatele,  a případně osob svědků, kteří se ji� ke stí�nosti 
připojili případně je�tě připojí.  

S pozdravem  

Ing. Ivo Přikryl  
Jamborova 25 

615 00 Brno 

Přílohy: 
Kopie protestu a stí�nosti podané 30.9.2001 na Speciální výstavě RTW  
Zvukový záznam incidentu na CD 

******* 
Určitě si logicky  pokládáte  otázku: �Jak tento incident vidí MVDr. Milo� Sedlář�?  

Kdo by se v�ak domníval, �e pan doktor by třeba mohl uznat, �e svým chováním předvedeným 
před očima desítek svědků �přestřelil�, chybu uznal a třeba se omluvil,  hrubě se plete. 

MVDr. Sedlář ignorujíc důkazy ve formě zvukového záznamu, videozáznamu, svědky i 
fotografie ve své �Zprávě hlavního rozhodčího� na ČMKU pí�e:  

 � �Okam�itě jsem přeru�il posuzování svých fen a přecházel do vedlej�ího kruhu. Cestu 
mi zastoupil Ing. Přikryl a bránil v dal�í cestě do kruhu Ing.Řádka. Zásadním způsobem se mě 
sna�il omezit ve výkonu hlavního rozhodčího a po�kozoval tím i práva ostatních vystavovatelů. 
Teprve na velmi důraznou slovní výzvu, ať okam�itě přestane, mi uvolnil cestu� 
� Řádek, Přikryl jsou iniciátoři �aloby na RKČR, Přikryl byl potrestán RKČR ji� v červenci 
2001 za poru�ování dle článku 19, písmeno b) udělením důtky, kárná opatření RKČR za 
poru�ení základní etiky, po�kození dobrého jména klubu, po�kození autorských práv ke znaku 
klubu, jednání jménem členů bez jejich souhlasu,  manipulace s texty a dal�ími z mnoha 
přestupků. V předvečer zmíněné speciální výstavy spolu s několika dal�ími lidmi  omezoval a 
znemo�ňoval jednání předsednictva RKČR, na které nebyl přizván a byl znovu povolán ke 
kárnému jednání na dal�í zasedání dne 20.10.2001.  S ohledem k tendenčnosti takového chovaní 
a snaze o diskreditaci RKČR a  rozhodčích, ÚPCH a dal�ích členů předsednictva RKČR, Ing. 
Řádek a Přikryl se velmi nelichotivě vyjadřují o práci současného  klubu ji� od listopadu roku 
2000 v četných rozsáhlých písemných materiálech a na internetu. A to jak mezi členy RKČR tak 
do zahraničí�.� 

Je vidět, �e strategie některých členů předsednictva a jejich spřízněných du�í , o které se 
mluvilo ji� v BKII, zůstává stále stejná. Shrňme její základní body a pravidla: 

1. Zapírat, zapírat a zapírat, 
2. Lhát, lhát a lhát, 
3. Přejít do útoku,  nekompromisně  očernit  a po�pinit v�echny, co stojí proti nám, 
4. �ířit o těchto lidech pokud mo�no co nejsprost�í pomluvy,  
5. Nezdr�ovat se vymý�lením nebo snad předkládáním důkazů, 
6. Pokud mo�no opakovat předchozí body několikrát a hlavně nezapomínat lhát� 
 
 
 
 



 61 

 

31. Vyjádření Ing. Přikryla k napadení MVDr. Milo�em Sedlářem  
(zasláno do časopisů �Pes přítel člověka� a �Svět psů�) 

Brno 3.10.2001 

 

Vá�ená redakce  
Ji� mnoho let se aktivně zabývám chovem a výcvikem plemene Rottweiler. Spolu s man�elkou 

nav�těvujeme snad ka�dou  vět�í a významněj�í výstavu. Po celé tyto roky byli pro nás v kruzích 
posuzující rozhodčí symbolem spravedlnosti, uvá�livosti, moudrosti a  rozvahy. V�dy jsme 
obdivovali jejich schopnost, zachovat si odstup od diváků a vystavovatelů, kteří ne v�dy souhlasí 
s ortelem rozhodčím vyřknutým. 

Nevím, mo�ná jsme si tím automaticky tvořili i dobrý pohled na ČMKU, která by asi měla 
kvalitu a chování rozhodčích garantovat. 

Tato roky budovaná představa vzala vniveč během jediného dne, vlastně během několika minut. 
Tuto neděli, 30.9.2001 jsme s man�elkou nav�tívili jako diváci Speciální výstavu plemene 

RTW v Mělníku. Během výstavy, do�lo zřejmě ke  sporu mezi hlavním rozhodčím MVDr. 
Milo�em Sedlářem a rozhodčím posuzujícím psy, Ing.Kamilem Řádkem. Hlavní rozhodčí výstavy 
MVDr. Sedlář vtrhnul, v rozporu s výstavním řádem ČMKU, během posuzování do kruhu svého 
kolegy a do�adoval se změny hodnocení. Já jako mnoho ostatních, jsem zapnul svoji videokameru 
v očekávání věcí pří�tích. Netrvalo dlouho a dr. Sedlář opustil, zcela viditelně velmi 
podrá�děn, kruh svého kolegy, přeběhl uličkou do kruhu svého. Tam vzal něco ze stolu a vracel se. 
V okam�iku, kdy� přecházel uličku, spatřil mě stojícího s videokamerou a bez jakékoliv záminky 
či varování se na mě vrhnul. Uchopil mě pod krkem, hystericky na mě řval, vyhro�oval mi 
fyzickou inzultací, smýkal se mnou a posléze se mi sna�il vytrhnou i videokameru. 

 

Byl jsem �okován a jsem vlastně dodnes. Jak mů�e vysoko�kolsky vzdělaný člověk, veterinář, 
ústřední poradce chovu plemene a v neposlední řadě mezinárodní rozhodčí ČMKU během 
posuzování, pře zraky mnoha přítomných fyzicky napadnout jednoho z diváků, dr�et ho pod krkem 
a vyhro�ovat? �e bych něco přehlédl ve výstavním řádu ČMKU. Nebo snad existují interní dodatky 
o kterých nevíme? 

Je�tě ne� jsem z výstavy ode�el domů, bylo mi několikrát naznačeno, �e stí�nost na tohoto 
člověka a jeho primitivní chování je věcí bezpředmětnou. Údajně má dobré �kamarády� v řadách 
ČMKU a �e se mu stejně nic nestane. 

Nemohou souhlasit, opravdu ne. Celý incident je zaznamenán, existují i svědkové. Pokud mu to 
projde dnes, co udělá pří�tě? V�dyť s jídlem roste i chuť.  Domnívám se, a pevně věřím, �e i Vy mi 
dáte zapravdu, �e ve slu�né společnosti jsou tyto metody neomluvitelné. Troufám si dokonce 
tvrdit, �e člověk, k takovýmto metodám se uchylující, nemá ve funkci rozhodčího co dělat, i kdyby 
měl za kamarády třeba i předsedu sboru rozhodčích nebo kárné komise ČMKU. 

Je jen a pouze na veřejnosti, tedy nás v�ech, zda si takové chování necháme líbit.  

 

Ing. Ivo Přikryl 
Jamborova 25 

615 00 
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32.  30 . 9 . 2001 - SV  RTW  Mělník . Speciálka?  nebo  pořádná  ostuda ?   
 

Na několik přímých dotazů , zda-li budu psát o této výstavě , jsem zcela upřímně odpovídal po 
pravdě, �e nevím a asi spí� ne . Zřejmě dostatečně rozladěný ji� při příjezdu .Druhý den jsem se po 
odeznění v�ech negativ rozhodl podělit se o na�e dojmy s Vámi , členy RTW klubu , výstavním 
výborem , předsednictvem klubu , rozhodčími i v�emi zúčastněnými.  

Přes noční telefonické uji�tění kamaráda , jak je v�e bezvadně označené, jsme museli 
zkonstatovat , �e noční dé�ť a vítr vykonal své a velká část ukazatelů odpadla a byla přehnutá tak , 
�e jen skoro zastavení auta a detektivní schopnosti určily dal�í správný směr. 

Při vlastním vjezdu do sportovního areálu na nás bylo po�adováno parkovné a za man�elku 
vstupné . Nedal jsem se jako někteří dal�í účastníci (hosty ze zahraničí nevyjímaje) a po krátké 
diskusi pokladník pochopil , �e vezeme 3 psy a jsme na to dva a raději ne� by nám měl vlastně 
doplatit původně �ádaný obnos , nás vyzval k vjezdu. 

Pořadatelé vzali prezentaci pořádně od podlahy , a tak fronta pořád sílila a vůbec neubývala . 
Bylo dostatek času ( 8,05 hodin ) , a tak jsme ho plně vyu�ívali k diskusím se sjí�dějícími se 
vystavovateli , trpělivě postávajícími v nepatrně se posunující frontě. 

V cca 9,45 hod. hlavní pořadatel začal nahánět účastníky ke kruhům a je třeba přiznat , �e se mu 
to je�tě hodnou chvíli nedařilo a ani rozhodčí nebyli je�tě připraveni. Teprve, kdy� jsme byli na 
řadě, zjistili jsme co�e v�echno je na nás vystavovatelích po�adováno a mnozí nevěřícně kroutili 
hlavami:  

1) Zaplacený výstavní poplatek - útr�ek (výstavní výbor ji� dávno mohl mít vyta�ena případná 
"sporná jména" a ostatní s tímto vůbec nezdr�ovat ! )  

2) Zaplacený členský příspěvek - útr�ek o zaplacení předlo�it ! Domnívám se , �e se zde ji� od 
předchozího dne pohyboval dostatek členů klubu , a tak si jeden mohl zkontrolovat zaplacení 
příspěvků u vystavovatelů dle katalogu a nezatě�ovat s tím pořadatele při vstupu ! Proč vůbec 
kontrolovali zaplacení členských příspěvků ? V�dyť zúčastnit se výstavy mů�e ka�dý !  

3) Doslova a do písmene ú�as vzbudilo u " výstavních matadorů " odevzdání průkazu původu 
do rukou pořadatele . Dodnes jsem nepochopil proč !? Jak jsem se později dozvěděl, tak pořadatel, 
ani� by se vystavovatele ptal, zapsal do PP a VK výsledek výstavy. Údajně je toto jednání 
nepřípustné. Dal�í pokyn se týkal odevzdání výkonnostního a výstavního průkazu. A právě zde 
docházelo nejčastěji k diskusím a velkému zdr�ení neboť na něco podobného nebyl nikdo  
z vystavovatelů připraven a ani případně jinak pou�ívaným místním rozhlasem dopředu upozorněn 
! Zdr�ení násobilo nervózní vytahování �ádaných dokumentů z ta�ek a různých desek . Snad , kdy� 
u� to muselo býti takto provedeno , mohlo se to udělat v stávajících kruzích tak , jak je to zvykem 
na ostatních výstavách . Je nasnadě , �e to mohlo proběhnout i o polovinu času rychleji .  

4) Po�adavek pro mimorepublikové účastníky zaplatit výstavní poplatek oproti stávající úmluvě 
v DM překonal v�echen zdravý rozum a byl nám zahraničními přáteli po celou dobu akce  
v různých podobách neustále připomínán !  

5) Pokyn neumo�nit vstup v případě nepředlo�ení PP ji� řádně na�havil zahraničního 
vystavovatele a posuzovatele . Jak se později ukázalo , nemělo být v�emu je�tě konec  
a adrenalinový útok se dokázal je�tě více vystupňovat !  

6) Ignorace stanoveného zahájení posuzování v kruzích . Velké zdr�ení !  

7) B O M B A ! v kruhu číslo 1. Ne nelekejte se , ne�lo o zapomenutou odlo�enou podezřelou 
igelitovou ta�ku ! �lo jen o vlastní výklad standardu pana rozhodčího ing.Kamila Řádka , který 
posuzoval a vykazoval z tohoto kruhu kupírované psy narozené po 19.6.2000 . Informujíc nás 
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v�echny o standardu plemene ze dne 20.6.2000 . Pro vět�inu z nás to bylo zcela nové datum,  
o kterém nám doposud chyběly informace .  

8) Na upozornění k němu vstoupil z vedlej�ího kruhu č.2 pan MVDr. Milo� Sedlář, sna�íc  
se intervenovat ve prospěch takto vyloučených psů . Dle výrazů z tváří zúčastněných �lo odečíst,  
�e se jednalo o marnou snahu. Pan rozhodčí měl svůj postup a v �ádném případě nemínil 
uposlechnout pokynů hlavního rozhodčího a té� UPCH MVDr.M.Sedláře a nechal ho říkat si svoje 
.  

9) Mo�ná to byl neúspěch intervence, mo�ná něco jiného, ale děj vzal najednou jiný, nicméně 
je�tě dramatičtěj�í ráz. Neuplynula ani minuta a v prostoru mezi dvěma kruhy při procházení 
z jednoho do druhého jsme měli mo�nost vidět UPCH dr�ícího pod krkem ing.Ivo Přikryla. 
Není mi známo, co konkrétně tak rozčililo UPCH a hlavního rozhodčího MVDr. M.Sedláře 
,zda to byla videokamera nebo snad tolik "milovaný " ksicht ". Faktem je , �e v určeném 
prostoru pro diváky byl hlavním rozhodčím dr�en pod krkem ing. Přikryl a MVDr. Sedlář 
nepříčetně křičel: "nechte toho , okam�itě toho nechte, nebo Vás tady budu inzultovat�" !?! 
Během okam�iku jsme měli mo�nost vidět přispěchav�ího člena výboru pana Hynka 
Procházku a opět chyceného a dr�eného ing.Přikryla pod krkem , za řevu : " nech toho 
filmování nebo ti roz�lapu tu kameru a nakopu ti prdel " . . . . Mohu Vás v�echny 
nezúčastněné ujistit , �e za předvedený výkon by se nemuseli stydět ani "ostří ho�i" v na�ich 
filmových groteskách, nato� aby se styděli výkonní členové na�eho výboru klubu .  

10) Zmatky pokračovaly i v kruhu č. 2 , kde posuzoval MVDr. M.Sedlář feny a kde se 
nekonečně dlouho čekalo , vyhla�ovalo a opět čekalo na vyzvednutí r.CAC karet dvěma 
vystavovateli . Průtahy provázely i soutě� chovatelských stanic , kde dle zahraničního účastníka, 
který pravil (za podivného chichotání se), �e pan rozhodčí místo obvyklého upřednostnění zvířat 
ve vyrovnaných znacích , upřednostnil tentokrát (opět za podivného chichotání se) mno�ství 
předvedených zvířat a jistě přihlédl i k ochotné pomoci při likvidaci nepohodlného diváka. 
V�echno dění tak končilo v neuvěřitelných cca 16 hodin .  

11) Při následné diskusi nespokojených zahraničních účastníků i dal�ích vystavovatelů 
protestujících a do�adujících se vysvětlení ohledně vyloučení několika psů (s kupírovaným 
ocasem) , čelil pan ing.K.Řádek statečně ohromné převaze , občas marně opakujíce pasá�e ze 
standardu FCI . Nepomohly ani argumenty, �e zvířata byla posouzena na nedávno proběhlé 
klubové výstavě v zemi původu a nijak nezapadla , naopak se umístila v popředí . UPCH 
opakovaně prohlásil tuto kritiku za oprávněnou . Na to po�kození prohlásili , �e podají stí�nost .  

12) Majíce ji� zabalené věci a jsa připraven k odjezdu , byl jsem osloven jedním ze sponzorů  
s dotazem , zda jsme v tř.vítězů obdr�eli pohár za třetí místo . Po záporné odpovědi se tomuto 
velice podivoval a odpovědí pořadatelů mu bylo , �e v obou třídách vítězů bylo jen po třech 
zvířatech a tak se rozhodli dát poháry jen prvním dvěma (oproti jasné domluvě -spořílkové co ?)  

13) Při odchodu na parkovi�tě jsem měl mo�nost seznámit se se zápisem o průběhu incidentu 
sepsaný ing. Přikrylem s pořadateli a svědky události . Incident bude mít nade v�í pochybnost dal�í 
dohry .  

14) Pokud byste si chtěli opsat výsledky z tabule , pak vězte , �e jste měli smůlu . Ani jeden 
výsledek se na tabuli neobjevil - asi chyběl papír ! Hřálo nás v�ak, �e alespoň tabule připraveny 
byly, i kdy� po celou dobu prázdné. Pořadatelé tvrdili, �e je to věc rozhodčího, aby vyhla�oval 
průbě�ně výsledky, hlavní rozhodčí tvrdil, �e je to věc pořadatelů a diváci jen přemý�leli, za co 
vlastně zaplatili vstupné, kdy� ani neví, jak byl který pes ohodnocen. Nebo �e by to byl dal�í krok 
promy�lené strategie , jak zlep�it informovanost členů ?  

15) A� doma jsem si pro�el celý katalog v klidu znovu a po přečtení úvodní strany , kde se nám 
ZKO Mělník představil jako pořadatel mistrovství světa dobrmanů v roce 2002 , bych rád i touto 
cestou popřál výstavnímu výboru hodně úspěchů , pěkné počasí , slu�nou náv�těvu a převzetí 
mnoha zku�eností z této akce . Určitě k tomu té� prospěje ubrání intenzity barvy a zvět�ení proluky 
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u znaků tak , aby se písmena neslévala po vyti�tění a stránka mluvící o historii města (nejen ona), 
byla tak pro v�echny lépe čitelná . 

Dnes, kdy� tak sedím nad těmito řádky a sna�ím se najít něco z čeho jsme měli mít dobrý pocit 
a náladu , tak snad bez uzardění mohu uvést : výborný terén na fotbalovém hři�ti, dostatečně velké 
kruhy, krásné ceny - díky i dvěma sponzorům z řad na�ich obyčejných členů klubu p.Luká�i 
Typovskému a ing. Ivo Přikrylovi , mno�ství jídla a pití a neskutečně pečliví pořadatelé . . . . 
Velkým kontrastem je na�e velice nepříjemné lechtání v oblasti �aludku v očekávání věcí pří�tích . 

Zaznamenal pro Vás dne 1.10.2001  

Ivan Sejkanič 

 

 

33. Zpráva Ing.Kamila Řádka ze speciální výstavy RTW  
Ing. Kamil Řádek, 620 00 Brno, Sokolnická 73 
telefon: (05)45219600      fax: (05)45232280    mobil: 0603 422673  
http://www.sennenhunde.cz              e-mail: sennenhunde@sennenhunde.cz 

 

ZPRÁVA ROZHODČÍHO 
ze Speciální klubové výstavy RTW 30.9.2001 Mělník 

 
1. Pořadatel výbor RKČR - oznámení o delegaci s dotazem, jestli přijímám, jsem dostal od 

výboru RKČR 3 týdny před výstavou. Delegační dopis neobsahoval základní údaje. Na můj dotaz 
jsem dostal informaci o zaji�tění noclehu, při příjezdu ale nic zaji�těno nebylo. Sám jsem sháněl od 
22,50,hod. nocleh po Mělníku . Po objetí sedmi pensionů a hotelů jsem se ubytoval v 01,10 hodin. 

2. Organizátor ZO ČKS Mělník pověřený pořadatelem zaji�těním výstavy, mě poskytl 
v�echny nále�itosti a zajistil mě v�e pro řádný výkon funkce rozhodčího. Nemám kritické 
připomínky kromě návrhu v�dy zajistit psaní posudků strojem a ne rukou a zajistit pomocníka pro 
psaní výsledků na tabuli pro diváky. 

3. Personál v kruhu jsem hodnotil na výbornou, velice dobře se mě s děvčaty spolupracovalo. 

4. Hlavní rozhodčí MVDr. Sedlář mě na můj dotaz před výstavou na způsob posuzování 
(převzal jsem iniciativu, kdy� se sám k provedení porady neměl) arogantně odsekl, �e jsem 
mezinárodní rozhodčí, tedy předpokládá, �e mě nemusí říkat, jak mám posuzovat. Přesto jsem je�tě 
navrhl společné zadávám titulů ve společném závěrečném kruhu (jako loni s  
MVDr. Schánilcem, co� se zúčastněným líbilo), odpovědí mě ale od dal�ích návrhů odradil. 
Během dal�ího průběhu výstavy se dr. Sedlář pokusil mne přimět k práci v rozporu s výstavním 
řádem i v rozporu se standardem FCI pro RTW. 

5. Vystavovatelé a diváci vytvořili výborné prostředí společensky - sportovní akce během 
celého posuzování, s výjimkou pana Procházky a pana Mravíka - viz dále. 

6. Průběh posuzování jsem vedl podle platných normativů FCI viz příloha l. Jediné naru�ení 
jinak pohodového průběhu výstavy při�lo ve třídě mladých od MVDr. Sedláře. 

Dotazem u vystavovatelů na stáří jejich psů (ve třídách nedospělých v�dy posudek začínám 
uvedením stáří) jsem zjistil, �e 2 psi ačkoliv jsou narozeni ji� v době platnosti standardu 
nepovolujícího kupírování ocasu, kupírováni jsou. Nadiktoval jsem úplný posudek a pro výrok o 
ohodnocení jsem pou�il čl.6 výstavního rádu. Operativní zákrok neumo�ňuje standard posoudit ani 
jako nedostatek pro sní�ení známky, ani jako vadu pro diskvalifikaci, je ale přímo v řádu určeno 
zadání ocenění "nemů�e být ohodnocen" nebo "bez ocenění". Po mém výroku dotčená vystavova-
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telka nesportovně opustila kruh a za chvíli se přímo přiřítil Dr.Sedlář, se �ádostí, abych okam�itě 
přeru�il posuzování a změnil zadaná ohodnocení.  

Sdělil jsem mu, �e ji� dělám jen pořadí 4 a po jeho dokončení práci teprve přeru�ím, a také jsem 
tak učinil. Panu Dr. Sedlářovi i řediteli výstavy, který se také dostavil, jsem podrobně přečetl 
články z normativů, tak jak jsou uvedeny v příloze l. Ředitel výstavy se s mým zdůvodněním 
spokojil. 

Dr.Sedlář dál naléhal, ale na moji �ádost o předlo�ení normativu opravňujícího jej k tvrzení, �e 
jsem udělal chybu, uváděl jen usnesení předsednictva RKČR o tolerování kupírování, co� prý jsem 
při posuzování povinen respektovat. Na připomínku, �e mne před výstavou jako hlavní rozhodčí 
zavázal pracovat jako mezinárodní rozhodčí a ne jenom jako člen klubu, co� činím, viditelně 
vzteklý opustil můj kruh.  

Hlasitě pro diváky i vystavovatele jsem podrobně vysvětlil příčinu rozruchu a i jim jsem 
podrobně přečetl ustanovení normativů viz příloha l a vysvětlil můj postup práce. Na přímý dotaz 
ji� nikdo neměl �ádnou otázku ani připomínku a do konce celého posuzování v kruhu probíhala 
práce v duchu pěkné výstavy. 

A� po úplném skončení celé výstavy, kdy� jsem si u� jen �el vyřídit cestovní nále�itosti, mě 
zastavila skupinka "dotčených". Dr.Sedlář mě informoval, �e mu byla podána stí�nost na moje 
posuzování. Z auta jsem přinesl normativy a znovu jsem přítomným podrobně přečetl ustanovení 
viz příloha l.  

Pan Mravík tvrdil, �e standard dosud není platný a jedná se jen o návrh rozeslaný k 
připomínkování. Odvolával se i na posuzování v Německu. Mě neznámý mu� měl jediný 
argument, �e jsem přece povinen posuzovat podle rad pana Mravíka, kdy� je rozhodčím podstatně 
déle ne� já (kdy� mu pan Mravík potvrdil, �e u mne hospitoval jako rozhodčí čekatel, pře�el v 
argument, �e ale pan Mravík posuzuje častěji). Pan Procházka celé jednání podmalovával 
nadávkami a vulgarismy, na nic jiného se nezmohl, jak je jeho přirozeností. Paní Sofkové jsem 
vysvětlil, �e jsem je nevyloučil z posuzování, jak tvrdí, provedl jsem úplné posouzení a zadal 
ohodnocení "bez ocenění". Na shodné tvrzení pánů Mravíka a Dr.Sedláře, �e takové ohodnocení 
neexistuje, jsem znovu citoval paragraf 6 výstavního řádu a ji� vyslovil podivení, �e jsou 
mezinárodní rozhodčí.  

Dr. Sedlář zakončil jednání oznámením, �e se mnou se nedá jednat, on stí�nosti uznává za 
oprávněné a postoupí je k dal�ímu ře�ení. 

Já jsem si pak vy�ádal sepsání zápisu viz příloha.3,  

Zápis předávám orgánům RKČR, ČKS a ČMKU k vyvození opatření. 

Ing.Kamil Řádek 

 
 

34. Budeme se k sobě chovat jako hovada ?  
Jednou z relativně nových tváří v předsednictvu RKČR se minulý rok stal majitel chovatelské 

stanic Holubí dům, pan Hynek Procházka. Mnozí ze členů se domnívali, �e je to krok rozumný a 
�e tento člověk, účastník MS RTW 2000 v Belgii se v předsednictvu klubu prosadí.  

Skutečně se prosadil, dokonce u� je i slavný, av�ak úplně jinak, ne� se od něj očekávalo. Ale 
jedno pro druhém, pěkně postupně. 

Ji� jsme zmínili, pan Procházka byl jedním ze závodníků vyslaných RKČR representovat ná� 
klub na MS RTW 2000 v Belgii. Vedoucím této výpravy byl ustanoven Ing. Ivo Přikryl.  

Poslední přípravný den měla Česká republika vyhrazenu hodinu na stadionu pro přípravu. 
Trénovali se obrany a není se co divit, �e se tam při té příle�itosti shromá�dila celá česká výprava. 
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Ti co netrénovali, diskutovali u zábradlí a ře�ili problém nejpalčivěj�í � ocasy RTW. Středem, snad 
díky svému silnému hlasu, byl p. Procházka.  Argumentoval kamarády u boxerů, kníračů a bůh ví 
je�tě kým, aby prosadil svůj názor. Diskutovali i ostatní. V určitém bodu diskuse Ing. Přikryl řekl, 
�e nepotřebuje v�echny jeho důkazy, neboť na rozdíl od něho si mů�e standard přečíst přímo 
v německém originále a to neměl dělat.  

Do té doby podmínečně slu�ný p. Procházka odhodil v�echny zábrany. Nazval Ing. Přikryla 
přede v�emi neschopným pánským přirozením a přidal je�tě dal�í a dal�í velmi neslu�né výrazy, 
které se nehodí zde opakovat. Pak se uklidnil, připadajíc si před �okovanými  přítomnými zřejmě 
jako hrdina.  

O to vět�í bylo jeho překvapení, kdy� mu bylo vedoucím výpravy oznámeno, �e pro poru�ení 
základních pravidel slu�ného chování a pro nesportovní chování representanta mu nebude povolen 
start na MS RTW.  

Zpočátku věc pouze arogantně komentoval slovy: �A kdo mě to zaká�e? Ty, nebo Schánilec, vy 
mě nemáte co zakazovat !�.  

Ihned v�ak začal �havit telefony, ale nebylo mu to nic platné. Ing. Přikryl byl jednou vedoucím 
výpravy a bez jeho po�ehnání nenastoupí.  

A po�ehnání ke startu nebude, pokud se p. Procházka za své hrubé, hulvátské a sprosté výrazy  
a jednání neomluví.  

I přes přemlouvání v�ech přítomných přátel p. Procházky, přes tvrzení �To se nemů�e tak brát, 
to je prostě Procházka�, zůstávalo platit rozhodnutí vedoucího výpravy: Pokud se p. Procházka 
neomluví za své nesportovní chování, nebude závodit. 

Asi dvě hodiny po incidentu si i p. Procházka uvědomil, �e pokud opravdu nechce jet domu s 
ostudou, bude se asi  muset omluvit. Vyčkal tedy, a� kolem Ing. Přikryla nebyla ani noha  a za své 
chování se mu omluvil. Neopomenul ale dodat, �e tak, jak ho poní�il RTW klub, tak ho doposud 
v �ivotě neponí�il nikdo.  

Zvlá�tní logika. Nadávat lidem veřejně do pánských přirození je v pořádku. Omluvit se, to je 
poní�ení. 

Panu Procházkovi bylo umo�něno startovat. Dosáhl pěkného 12. místa a zdálo se, �e mu tento 
incident mohl být i poučením.  

 

Jak se ukazuje, nebyl. Dal�í zku�enosti s vybraným chováním pana Procházky nám poslala  
dopisem paní Jaromíra Císařová: 

�Na některé lidí nelze zapomenout.  
Ne, �e by pan Procházka tak ohromoval svým  uhlazeným zjevem a kultivovaným projevem, tak 

jak by si člověk neznalý zákulisí představoval čelného a známého chovatelé a představitelé klubu 
RTW, nýbr� opak  je pravdou.  

Tolik moje pocity. A co je vyvolalo ? Na klubové výstavě v  Klánovicích poutal tento "čelný 
představitel klubu" pozornost jistě nejen mou.   

Neznámé se a i kdybychom se znali nepředpokládám, �e oslovení "uhni " které mělo  zajistit 
panu Procházkoví výhled na místě, kde jsem náhodou stala já, je vrcholem bontonu.  

V momentě, kdy tento nikoli subtilní jedinec běhal v kruhu ve snaze zvládnout své rozčílené 
zvíře jsem měla tu smůlu, �e jsem se svou fenkou přihlí�ela vně kruhu. Tehdy mě oslovil skutečně 
mile : "zmiz s tím psem ty krávo" a v dal�ím kole " řek sem ti di do prd..."   

Dal�í momenty dokreslující ohleduplnost tohoto pána byly vidět na speciální výstavě RTW 30. 
září v Mělníku.  
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Míč velikosti fotbalového házený opakovaně do kruhu rukou pana Procházky star�ího, zamotal 
hlavy v�em psům. Diváky, kteří mu při této bohumilé činnosti překá�eli rozhrnoval  jako by 
přehazoval slámu.  

Tyto věty nepí�í proto, �e jsem urá�livá, ale určitě se mnou budete souhlasit, �e reprezentace 
pro klub to je náramná.  

Domnívám se, �e i příznivci plemene, nejenom členové klubu, budou si tohoto výjimečného 
člověka hodně dlouho pamatovat a to pro popularitu plemene udělá hodně.  

Bohu�el v negativním smyslu. � 
 

A tak, zřejmě jak se pan Procházka v předsednictvu zabydloval, tak rostlo i jeho ji� tak 
dostatečné sebevědomí.  

14 dnů po událostech popisovaných paní Císařovou, dne 29. dubna se konala MVP psů 
v Českých Budějovicích. Posuzoval Ing. Kamil Řádek a syn p. Procházky, člena předsednictva 
RKČR, zde předváděl fenu Lota Holubí dům.  

Výstavní řád ČMKU hovoří jasně: Do výstavního kruhu smí vstupovat pouze rozhodčí  
a vystavovatel se psem. Diváci musí zůstat za páskou oddělující je od výstavního kruhu.  

Není přesně známo, co bylo příčinou výbuchu agresivity u p. Procházky, ale to co udělal u� je 
známo dobře. Před očima mnoha diváku, naprosto v �oku sledujících zřejmě nikdy neviděné dění, 
vtrhnul  pan Procházka s napřa�enou pěstí do výstavního kruhu, hnal se na rozhodčího a řval: 

�Je�tě na ni jednou �áhne�, �áhnu já na tebe!�.  
Bli��í podrobnosti o průběhu tohoto incidentu naleznete ve stí�nosti Ing. Kamila Řádka podané 

na ČMKU proti chování tohoto neukázněného vystavovatele. K této stí�nosti se připojila i vedoucí 
výstavního kruhu a Vy si ji mů�ete přečíst v přílohách.  

Nepotřebujeme být �ádní znalci práva, abychom viděli jasné poru�ení výstavního rádu  
a předev�ím také základních pravidel slu�nosti. Přesto se situace vyvinula úplně jiným směrem.  

Předsednictvo RKČR stí�nost Ing. Řádka odlo�ilo s odůvodněním, �e si za to prý Ing. Řádek 
mů�e vlastně sám  a precizně projednávalo stí�nost p. Procházky na chování Ing. Řádka. 

Zdá se Vám to na hlavu postavené? No mo�ná ano, ale je to v ka�dém případě tak.  

 

A výstupům pana Procházky stále je�tě není  konec. 

U� během MVP pořádané 27.5.2001 v Litoměřicích se p.Procházka, údajně  v kruhu svých 
věrných, se kterými seděl u piva před výčepním stánkem, nechal hlasitě sly�et, �e tomu Přikrylovi 
musí jednou pořádně rozmlátit hubu.  

Nikoho proto pak  ji� asi nepřekvapí jeho chování při útoku MVDr. Sedláře na Ing. Přikryla 
během speciální výstavy v Mělníku.  

Zde pan Procházka spatřiv MVDr. Sedláře jak dr�í Ing. Přikryla pod krkem a sna�í se mu 
vyrvat kameru neváhal ani sekundu, uvolnil průchod zřejmě dlouho hromaděným tlakům  
a neprodleně se přidal. 

 �Nestrkej se, nebo ti jednu napálím� pronesl, chytil ho sám pod krk a pokračoval ve 
společenské konverzaci: � Strč si tu kameru do pr*** nebo ti ju roz�lapu. Podívej se na sebe do 
zrcadla jak se celej třepe� ty ka�pare. Ty vůbec neví�  s kým má� tu čest�. (Pro případné zájemce 
je zvukový záznam tohoto incidentu k dispozici na serveru pobočky Morava - www.rtw.cz) 

Vý�e uvedené se seběhlo před očima několik desítek �okovaných svědků - náv�těvníků 
speciální výstavy v Mělníku.  
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U� se Vám to mo�ná zdá dost, ale stále to není konec.  

Svod plemeníků je malým chovatelským svátkem. Je to logické, neboť zde se jednou za dva 
roky  předvádí chovní jedinci, kteří pak přímo zasahují do chovu. 

Svého psa zde předváděl i p. Procházka. Jméno psa mu začínalo na �A�, byl tedy mezi prvními 
hotov.  Ti diváci, kteří si odskočili ke kantýně pro něco k pití pak mohli vidět tohoto �člena 
předsednictva� v ovíněném stavu sedět s kamarády u stolu na chodbě před okénkem kantýny a na 
celou chodbu komentujícího incident ze speciální výstavy v Mělníku. Zřetelně na něj  prý byl  
i mimořádně py�ný, neboť se tam ozývalo: 

�Co pod krkem, zabít toho hajzla potřeba� 

Občas se pak s podnosem plným prázdných �tamprlat prodral frontou čekajících na obslou�ení, 
které opět, tak jak to napsala ji� paní Císařová, rozhrnoval jako slámu a zařizoval za vydatné 
podpory svých spolustolovníků dal�í rundu.  

Ostatní lidé, čekající slu�ně ve frontě třeba i 20 minut, ho nezajímají. Oni přece taky musí sami 
poznat � S kým mají tu čest�.  

Nevíme, zda má toto chování vyjadřovat přístup předsednictva RKČR k ře�ení problémů, či 
jejich představu o dialogu. V ka�dém případě je na pová�enou, �e si předsednictvo mezi sebou trpí 
člověka s popsaným  vystupování a společensky neakceptovatelným chováním.  

A to určitě také  něco znamená.  

 
 

35. Abdikace - rok poté�(nevá�né povídání) 

Ve�kerá tvrzení uvedená v tomto článku jsou výplodem autorova chorého mozku, zcela 
určitě nepravdivá a tudí� si autor nepřeje, aby je kdokoliv četl. 

Sdělení jsou zde ryze soukromá a jste důrazně �ádáni, aby ani slovo z tohoto článku 
nebylo přeposíláno, přepisováno, kopírováno či jinak �ířeno, bez výslovného a notářsky 

ověřeného povolení redakce nebo správce...  

Dnes, 24.září 2001 tomu bylo přesně jeden rok ode dne, kdy MVDr. Sedlář rozeslal v�em 
zúčastněným i nezúčastněným stranám svůj abdikační dopis a odstartoval tím lavinu událostí 
ústících do stavu, ve kterém se klub nachází dnes.   

Ano, uplynul ji� celý rok a tak jsem si tento dokument přečetl znovu a  přemý�lím, jak to 
vlastně asi tenkrát s tou v pořadí třetí, nebo dokonce čtvrtou abdikací dr.Sedláře doopravdy bylo, 
nebo mělo být. Sna�ím se pečlivě rozebírat abdikační dopis  ve světle dne�ních událostí  
a vědomostí. Procházím ho tedy bod po bodu, větu po větě.  

Po zvá�ení v�ech okolností a hledisek   a b d i k u j i , s okam�itou platností... - Není co 
namítnout. Ka�dý má  právo abdikovat. Není o čem diskutovat. Snad jen ta velká písmena, aby 
nedej bo�e někdo nepřehlédl to slovo - abdikuji. To by toti� celá ta komedie neměla �ádný smysl, 
kdyby někdo přehlédl, �e pan dr. je ura�ený.. 

Zajímavěj�í jsou místa, kam pan doktor svůj dopis v�ude poslal. Normálně by jste si mohli 
myslet, �e ÚPCH, jmenovaný předsednictvem RKČR, po�le abdikaci opět  k rukám předsednictva, 
to následně informuje v�echny zainteresované strany.  
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Ne tak ale v případě abdikace dr.Sedláře. Ten posílá abdikace zásadně na v�echny orgány které 
mu přijdou a které zná. Je třeba v�ude patřičně presentovat, jak bylo jemu, člověku který věnoval 
nekonečný počet hodin, dní, let a mo�ná i desetiletí plemení RTW, ukřivděno.. (Pozn: za tu frázi se 
omlouvám, napsal si ji pan doktor Sedlář sám a mě se hrozně líbí).  Tedy posla svoji abdikaci  
v�em  funkcionářům, do  zpravodaje, na ČKS, ČMKU, i snad na lampárnu  nádra�í Praha-
Horoměřice. Tam prý jim v té době ale vykradli schránku, tak�e neví, zda dopis obdr�eli nebo 
ne..:-)) 

1."...skutečnosti zásadních názorových rozdílů na práci předsednictva RKČR"  - Zásadní 
názorové rozdíly jsou naprosto bě�nou součástí ka�dého demokratického systému. Tedy měli by 
být přirozenou součástí i �ivota předsednictva RKČR. Mů�eme dokonce říci "co člověk, to názor". 
Zdali jde o názorové rozdíly zásadní je věc pouze subjektivní - tedy ka�dého jedince zvlá�ť. Není 
tedy nic �patného na stavu, kdy existují názorové rozdíly. Celá věta by se spí�e dala přelo�it takto: 
"Existují i jiné názory na práci předsednictva ne� moje, a to  já nebudu nikdy akceptovat."  

2. Práci předsednictva pova�uji za málo koncepční, - Tato část dále pouze rozvíjí vý�e uvedený 
překlad a dopis by tedy mohl pokračovat takto. "Věci jsou dělány jinak ne� chci , tedy �patně - 
nekoncepčně.."  

3. Nechci nadále čelit sílícímu tlaku některých členů předsednictva na mnou vykonávanou 
funkci ÚPCH. - Ano, tlak na funkci ÚPCH skutečně sílil. Hromada nesplněných úkolů ÚPCH od 
předsednictva a členských schůzí, záva�né nedostatky ve vedení plemenné knihy, naprostá absence 
chovatelské dokumentace, neskutečný nepořádek v kontrolách vrhů, atd... Překládám tedy takto: 
"Začíná být tě�ké obcházet a ignorovat neustálé, čím dál tím dotěrněj�í otázky typu co jsem ve své 
funkci vykonával několik posledních let, kde jsou zprávy ÚPCH, proč není katalog DKK, proč 
nejsou vyhodnocovány svody a bonitace atd..." 

4. Názorová nejednotnost, prosazování názorových trendů nedemokratickými metodami, snaha 
o zpro�tění se zodpovědnosti, pova�uji za metody práce neslučitelné s výkonem dobrovolné funkce 
v zájmové sportovní organizaci. - Zde se mů�eme pouze dohadovat, co pisatel zamý�lel. Přelo�íme 
proto pouze přibli�ně.: "Ostatní členové předsednictva si dovolují mít vlastní názor a dokonce 
vět�ina pro tyto názory hlasuje a to i přes to, �e  navrhuji já. Odmítají také  převzetí odpovědností 
za mé vlastní nesplněné, či zanedbané úkoly, například katalog DKK a evidence chovu, svod 
plemeníků. "  

5. Ani správným názorům ostatních členů předsednictva, chovatelského kolegia a revizní 
komise není, dle mého názoru, často přisuzována nále�itá váha a pozornost, jakou by si 
zasluhovaly"  O kom je tu vlastně řeč ? V�dyť kromě předsednictva, chov.kolegia a revizní 
komise, které pan doktor taxativně vyjmenoval,  u� zbývají  jen řadoví členové ? �e by se i na tyto 
pan doktor zlobil a dopis myslel snad takto : "Řadoví členové a členská schůze si dle mého 
přesvědčení dostatečné nevá�í názorů mých nebo  mě  podřízených poradců chovu (tedy opět 
vlastně mě), takté� ani názorů mě podřízené PCH, velmi zavázané a spřízněné předsedkyně KRK." 

Existuje v�ak je�tě jiná, pravděpodobná forma překladu, vyberte si tu, která se Vám zná více 
vhodná: "Schánilec a Přikryl si v předsednictvu dělají co chtějí, zfanatizovali ostatní členy 
předsednictva, nebo za ně dokonce i zvedají ruce při hlasování. A to se mi nelíbí." 

6. "Atmosféra jednání předsednictva je čím dále více napjatá a nervózní a tato skutečnost se 
odrá�í i ve výsledcích a chuti do dal�í práce. Trend těchto skutečností se stále zesiluje. " - Zde není 
o čem přemý�let. "Několikrát jsem přijel pozdě, nepřijel vůbec nebo  potřeboval dříve odejít. 
Předsednictvo přesto odmítalo okam�itě zastavit v�e o čem snad jednalo a projednávat to, co jsem 
chtěl projednat já a jak jsem chtěl já. U� mě to fakt �tve. Doteď jsem si dělal co chtěl a teď si mě, 
prosím mě, bude dovolovat někdo kontrolovat ? Tak to tedy já tady ani nebudu sedět." 
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7. "Doufám, �e poslední, mnou navr�ené změny chovatelských normativů a podněty 
předsednictvu RK ČR, přinesou novému ÚPCH i chovatelům, dal�í mo�nosti rozvoje plemene  
a nebude jejich zveřejnění, na nesprávném místě zablokováno. "  Překládám:  "Neodva�ujte se 
ignorovat to co jsem navrhl a to ani kdy� u� nejsem v předsednictvu. A to si pi�tě, �e si pohlídám, 
aby jste to někde neza�antročili. Já se toti� nechám zvolit znovu, jako jsem to udělal u� třikrát  
a pak, a� se zbavím Schánilce, Přikryla a v�ech jim podobných, tak to do těch normativů dám sám 
a u� se nebudu ani nikoho ptát!"  

8. "V�em chovatelům přeji vět�í chovatelské úspěchy a novému ÚPCH hodně sil do nesnadné 
práce. - "To jsem zvědav  jak to budete dělat, a� zjistíte, �e po své abdikaci nepředám nic z těch 
beden dokumentů co mám u sebe za ta léta v gará�i. Ani ty tři stovky co mám na telefon na říjen  
a listopad nevrátím ! " 

9. "Mým oponentům přeji od nového ÚPCH alespoň takovou toleranci, jakou jsem se sna�il 
uplatnit já, po celou dobu výkonu této funkce. " - "Nikdo  to nemů�e dělat tak dobře, jako jsem to 
dělal já, je�tě budete litovat. A dávejte si pozor, ať Vás taky nechytnu pod krkem. 

 

36. Pár slov a zamy�lení nad Svodem plemeníků. 
Aneb co jsem viděl sly�el a co jsem se dozvěděl ani� jsem chtěl či o to stál??? 

Neznám chovatelskou akci významněj�í ne�-li právě svod plemeníků. Kdy jindy se vám představí 
v takovém počtu téměř celá chovná základna - krycích psů, tedy jedna polovina chovného 
potencionálu (druhou polovinu tvoří feny) z celého českého chovu. 

O významu akce bohu�el nesvědčila účast příznivců plemene, neboť kdyby se odečetli samotní 
účastníci a jejich nutný doprovod, potom by zůstala pouze hrstka věrných, skutečně několik 
přihlí�ejících, odhadem do dvaceti lidí.  

Tě�ko odhadnout, proč právě chovatelé nepova�ují tuto jedinečnou přehlídku za důle�itou  
a ignorují ji. 

Příjemně mne přikvapila velká účast poradců chovu, co� svědčí o skutečném významu této 
akce. Kde jinde by poradci chovu měli k dispozici tolik studijního materiálu, jako právě zde. 

Ti poradci chovu, kteří se nezúčastnili, mne svou neúčastí ani moc nepřekvapili. 
Ale jak říkám, takovou účast poradců chovu jsem na �ádném z předcházejících svodů plemeníků 
nezaznamenal, a to tedy zcela jistě lze zařadit k positivu akce. 
Pokud si mohu dovolit hodnotit celou akci, lze ji hodnotit jako velmi zdařilou. 
Domácí pořadatelé z chrudimské ZKO dělali maximum pro zdar akce. 
Krásné prostředí, velké prostory, slu�ně vybavená klubovna včetně odpovídajícího sociálního 
zařízení, občerstvení na dobré úrovni, i kdy� si myslím, �e za některé ceny by se nemuselo stydět 
ani honosněj�í restaurační zařízení, ale pejskař to doká�e pochopit, neboť ka�dý víme, jak tě�ké je 
udr�et klub v chodu, a zajistit finanční soběstačnost. 

V�ude pořádek přímo vzorný, odpadní ko�e po celém areálu, a dokonce si pořadatelé zařídili  
i super počasí. 

Právě díky pořadatelům si myslím, �e akce byla velmi zdařilá. 
Ne v�e ale bylo v pořádku, a kdybych na to nepoukázal, asi bych mohl být podezírán z vedlej�ích 
nekalých úmyslů. 

Zahájení akce a následné přehlídky plemeníků provedl ÚPCH. Kdo jiný by měl představit 
plemeníky ne� ÚPCH. Zajímavé bylo v�ak to, �e nikdo z přítomných nesly�el co �e si to tam 
ÚPCH vypráví. Chvílemi, kdy� se otočil vítr jsem zaslechl, �e asi hovoří o psech, ale nic víc.  
I kdy� se někteří přítomní, které to zajímalo, ozvali s tím, �e není nic sly�et, nikdo nereagoval. 
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Technické potí�e? Mo�ná. Úsměvné na celé věci je to, �e okam�itě jak ÚPCH svou úvodní řeč 
dokončil, mávnutím kouzelného proutku se rozhlas uzdravil a hned bylo v�emu rozumět. 

No největ�í překvapení čekalo na majitele plemeníků, předvádějící své psy, kdy� jim byl do 
rukou vra�en mikrofon, a hovoř o svém kamarádovi. 

A tak jsme se dozvídali zajímavé věci, jako �e se jedná o naprosto takového či onakého psa,  
a �e jej má celá rodina ráda a �e je to policejní pes a �e je to pes ze zahrady, nebo �e to není 
kdovíjaký zabiják, atd. atd. atd. 

Určitě to lze označit jako sympatické gesto kohosi, kdo dal prostor i samotným majitelům 
na�ich plemeníků. 

Ale, cosi jsem postrádal, a dle ohlasu a reakcí přítomných nejen já. 

A to, fundovaný výklad ke ka�dému plemeníku. Nejen, �e předvádějící byli s mikrofonem v 
ruce velice zaměstnáni, a tomu odpovídalo i předvedení plemeníka přihlí�ejícím. 

Nevím, co bránilo určenému činovníku RTW KČR v tom, aby řídil svod plemeníků dle řádu 
svodu plemeníků a dle tradice. 

Za nemalou částku, za výstavní poplatek, by asi měl být alespoň dodr�en 
ŘÁD SVODU PLEMENÍKŮ který m.j. říká: 

4.Průběh svodu plemeníků 
4.2 Charakteristiky a popis psů provádí veřejně poradce chovu nebo pověřený odborník RKČR. 

 
Právě to jsem  nezaznamenal. 

Proč tomu tak bylo? No ka�dý si musí odpovědět sám, já si důvod umím představit a nemusím 
ani moc spekulovat. 

Zbytečná kaňka na jinak velice zdařilé akci. 

Ani� mohl kdokoliv předpokládat, �e plemeníci nebudou standardně popsáni  
a charakterizováni, zástupci z pobočky MORAVA slibovali jedno velké překvapení před svodem, 
a to také splnili, nabídli přítomným zájemcům mo�nost, seznámit se s databází jednotlivých psů,  
a tak se dozvědět ty fakta, které měl povinnost předlo�it někdo jiný. Povinnost vycházející z 
obsahu řádu svodu plemeníků - závazné to normy (asi jak pro koho). 

Hovořil jsem na místě se zástupci pobočky, o které si myslím, �e funguje lépe ne� současný 
samotný klub, a polo�il jsem jim dotaz, zda-li by byl problém, umo�nit odpovědnému činovníku 
nahlédnout do databáze během představování jednotlivých plemeníků, kdy� u� zřejmě sám nemá 
tyto vzácné a sjednocené údaje zřejmě k dispozici (a kdo jiný by je měl mít a znát ?). 

Odpověď zástupců pobočky zde přítomných byla nezávisle na sobě stejná - ano velice rádi 
bychom notebook s informacemi poskytli, a tím přispěli k naplnění povinnosti klubu vůči členům 
klubu a majitelům přítomných plemeníků, kteří museli slo�it a� ne tak malý poplatek, 
neodpovídající následnému "servisu" tedy základnímu servisu. 

Přesto předvádějící předváděli své miláčky, seč jim síly stačily, mnohdy skutečně velice 
sympaticky. 

Některým by ale slu�elo více skromnosti. Obecně platilo, čím lep�í pes, tím skromněj�í 
představení a jeho curiculum vitte. 

To v�e bych ale nepova�oval za ta zásadní problém, neboť pohled na v�echny přítomné 
plemeníky byl příjemný. 

Hned na úvod, kdy nastoupili do kruhu v�ichni účastníci, jsem zůstal z cela v �oku. Jeden ze 
psů, m.j. asi i nejméně subtilní, byl svým majitelem vybaven ne a� tak zcela standardní výstavní 
výbavou, pou�ívanou spí�e méně zdatnými cvičiteli. Byl to skutečně ostnatý obojek a nejen �e to 
byl tento obojek, ale on byl i v aktivní poloze, tedy trny směrem k �íji. 
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�ádná omluva tohoto bezpochyby jistě zku�eného a slu�ného chovatele, u mne neobstojí. 
Jedním slovem �ok a hrůza. 

Pravdou je, �e na sólo představení v kruhu se dostavil ji� bez této ozdoby, ale nevím zda-li se 
tento mu� rozhodl sám, či mu někdo řekl, �e to není příli� slu�né a odporující základům 
chovatelské etiky. 

Nehledě k tomu, �e nechápu nev�ímavost posuzovatele k také funkcionářovi klubu. 

Malé vzru�ení při�lo ve chvíli, kdy paní Vintrová při představování svého psa vyu�ila mo�nosti 
a upozornila na zále�itost spojenou s jejím odstoupením z Körungu. Pro nezasvěcené připomínám, 
�e se jednalo o zji�těný nedostatek ve skusu psa, tedy chrup, rozhodčí paní Buriánkovou a komisí. 

Rozhodnutí rozhodčího při jakékoliv je trvalé a neměnné, a nemá odkladný účinek. 

Na prohlá�ení paní Vintrové, či spí�e jakýsi postesk, reagovala téměř ihned paní Buriánková, 
kterou podpořil dal�í člen tehdej�í komise �vancara. 

Paní Buriánková se zachovala, velice standardně, ač se ji� nemusela k této události vyjadřovat. 
Vhodné by bylo, kdyby se k této zále�itosti vyjádřil i ÚPCH, ale ten před příchodem p. Buriánkové 
z kruhu ode�el. Snad se �el připravit, aby sám sebe a sobě se předvedl se svým psem, nebo to bylo 
jinak? 

Rovnost, přímost a zásadní přístup k ře�ení takovýchto malicherných zále�itostí, by mo�ná 
předcházelo pomalé ale jisté ztrátě preferencí těch, kterých se to týká�.. 

Jeliko� jsem problém paní Vintrové znal jenom z doslechu, do�el jsem si osobně za paní 
Vintrovou a ta mi ukázala velice ochotně chrup jejího psa. 

Velice pozorně jsem si chrup prohlédl a zaujal jsem k tomu své stanovisko. Dovolte mi, abych z 
principu si toto stanovisko nechal jen a jen pro sebe. Mne ale v souvislosti zará�í jiná věc. Jak je 
mo�né, �e tento pes, který má dle jednoho verdiktu a� tak defektní skus, nebyl tedy na tomto svodu 
plemeníků vyřazen okam�itě z chovu, a nebo nebyl podán podnět k jeho ře�ení.??? 

Nezbývá mne, ne� hledat určitou spojitost mezi tímto psem a jeho chrupem, a tím, �e se psům 
neprohlí�el vůbec chrup. 

Vzpomínám si, �e podobný problém se skusem, i kdy� ne takového rozsahu, měl ná� pes Art z 
Vertin. Jeho opotřebení chrupu bylo takové, �e se skus skutečně vinou tohoto opotřebení změnil 
mírně vzájemné postavení řezáků, přesněji jednoho řezáku, který �el do kle�ťového skusu. 

Tehdy to konstatoval stejný člověk, který měl mo�nost toto konstatovat i dnes, kdyby se v�em 
psům chrup kontroloval. 

Stejně jako pes paní Vintrové, tak i ná� pes byl veden pracovně a i kdy� neměl 14 zkou�ek, jako 
tento pes, byl také úspě�ný a řadu zkou�ek splnil té�. 

Opotřebení chrupu se zvy�ujícím věkem stoupá, ale na to by měl dát odpověď i svod 
plemeníků. Odpověď na co? Na to, zda-li jde skutečně o opotřebení či se jedná o vadu chrupu 
vrozenou. 

Ono se do tohoto problému nikomu asi nechce, ale kdo jiný by měl rozptýlit dohady a z toho 
vznikající spekulace. 

Chybí rozhodnost, odvaha či něco jiného..  

To se nedá zpochybnit. 

Na jednu stranu je zde zji�těná a ve své podstatě i diskvalifikační vada, přesto tento pes několik 
málo dnů před samotným Körungem, získal významný úspěch na výstavě u rozhodčího 
������.!!!!!!!!!!!!!! 

To prostě nemá logiku. Něco není asi v pořádku. 
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To je asi to, co vadí paní Vintrové nejvíce, a já ji svým způsobem chápu, stejně jako chápu 
rozhodnutí a postoj paní Buriánkové. 

Přesto přeze v�e, přehlídka jednotlivých plemeníků přinesla mnohdy skutečnou pastvu pro oči. 

Obzvlá�tě pohled na Victora paní Lohniské mne osobně pohladil po du�i. 

Z mého pohledu rozhodčího se v�ichni představení psi, skutečně ve�li do hodnocení jako velmi 
dobrý. Samozřejmě �e výborných byla naprostá převaha a to jistě bylo velice dobře. 

Představil se nám i pes, kterému bylo ji� 10 let. Tedy, kdo něco o rtw ví a zná, jistě se mnou 
bude souhlasit, �e jde o věk u tohoto plemene více ne� po�ehnaný. 

Měl jsem s mnohými přítomnými, slu�ně řečeno smí�ené pocity, i přes dobrou kondici psa, se 
mi do mysli vkrádalo něco jako chybějící soudnost a úcta kohosi ke stáří svého psa. 

Po krátké přestávce se přistoupilo k dobrovolné ukázce povahových vlastností. 

A� na prvního psa v pořadí, který měl při hladkém zadr�ení naprosto jiné představy o výkonu, 
ne�-li zřejmě jeho majitelka, a více ne� figurantem se tento pes kochal krásným počasím, v�ichni 
zbývající nastoupiv�í psi splnili to, co se od nich očekávalo. Někdo tak, někdo onak. Faktem 
zůstává, �e jsem byl svědkem zákusů z povinnosti / na dva zuby) ale těch bylo minimum, ale také 
jsem byl svědkem výkonů , při kterých �lo o zákusy a protiútoky, které hladily po du�i přítomné 
diváky. 

Figuranti se ukázali, jako velice tolerantní a hodní zku�ení profíci. Ve�kerý program a jeho 
plynulost dokonale a plynule řídili sehraní domácí pořadatelé. Organizačně opět na jedničku. 

Nelze ne� souhlasit se závěrečným doslovem Sedláře, který označil organizaci jako výtečnou  
a dle jeho slov nevidí důvod, proč dal�í takováto akce se opět neměla přidělit do Chrudimi. Nelze 
ne� souhlasit, i kdy� si myslím, �e právě Chrudim a její dostupnost sehrála velkou roli v malé 
náv�těvnosti. 

�koda, �e se nedá i pochválit RTW KČR, stejně jako domácí pořadatelé. Nemohu se ubránit 
dojmu, �e se prostě při�lo jen k tomu hotovému, co připravil pan domácí. Ze strany RTW KČR u� 
to tak bezchybná akce nebyla. 

Ale, jeliko� chovatelská akce nebývá jen a pouze akcí a splněnou polo�kou z ročního plánu, 
bývá to i akce a místo, na které dochází k setkání a různým názorovým střetům. 

Měl jsem �těstí nebo smůlu nevím, ale spousty lidí z toho mála co se akce zúčastnili, ji� 
�ádného �mída neznají a neví jak vypadá. Ani� bych se sna�il o odposlech některých rozhovorů, 
stával jsem nechtěným účastníkem některých diskusí. 

Hlavním tématem byl samozřejmě spor který nyní vládne klubem. A to je události na SV 
Mělník. Nedivím se, lidé jsou ale velice zmatení, dostávají se k nim různé informace, a oni neví  
a neumí se či nechtějí se v tomto sporu vyznat. Ka�dý spor má dvě polarity. 

Obyčejní členové své priority vidí jinde a jinak. Své ambice vidí ve svých psech. 
Jedno je v�ak jasné, existují dva tábory, který vidí budoucnost klubu jinak a samozřejmě odli�ně. 
Opět jsem se přesvědčil o lidské vděčnosti a úctě neřku-li slu�nosti - věrnosti a zradě. 
Opět jsem se setkal i s určitou nacionalistickou otázkou, která klub doprovází ji� od roku 1990. 
Bohu�el, musím dát zapravdu těm, kteří si myslí, �e některé regiony jsou protě�ovány více ne�li 
jiné, i kdy� se ví, jaké podmínky jsou tam pořadatelé schopni vytvořit - viz nedávná SV Mělník, 
kde by měl hygienik ohromnou radost a o lidské důstojnosti ani nemluvě. 

Nebo se tam �ádný funkcionář klubu nebyl podívat předem??? 

Současný klub je rozdělený na mnoho skupinek, které se dělí na Sedlářovce a Přikrylovce, na 
interneťáky a neinterneťáky, na Pra�áky a venkovany, a na ocasatý a neocasatý . 

Ka�dý někam patří, někdy i nedobrovolně. 
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Ka�dý si musí nalézt své místo na slunci. Kde jsem já? Rozhodně jsem tam, kde chci být, neboť 
mne nic nezavazuje, a nejsem ani členem klubu. 

Ale určitě jsem nyní více Přikrylovec ne� Sedlářovec, jsem mezi interneťáky a mezi venkovany, 
a fandím neocasatým více ne� ocasatým, neboť dle mého soukromého a zcela osobního názoru, 
ponechaný ocas ukončil jednu éru jednoho plemene, neboť ponechaný ocas jako soukromá ( ne 
posuzovatel) osoba, vnímám jako znak jiného plemene. 

Ale jako posuzovatel respektuji standard plemene a k tomu přijaté a klubem vyhlá�ené dodatky. 
Pokud se nějakých závazných rozhodnutí dočkáme. 

Shrnu-li v�e, zjistil jsem �e stávající klub je velmi roztří�těný a nesourodý. 

Nabyl jsem dojmu, �e přítomní činovníci se sna�í předev�ím vyhnout jakékoliv konfrontaci s 
kýmkoliv, aby neodhalili své slabiny. 

Přiznám se, moc některé věci nechápu i kdy� a� tak moc zase ne. 

A tak si lze jen přát, aby se v�e brzo vyře�ilo, a jak jsem četl paskvil, v podobě předbě�né 
pozvánky předbě�ně zaslané členům klubu za jejich příspěvky, tak se o to kdosi u� sna�í. 
Ovlivňovat podvědomí kohosi to chce zapojit více ne� jenom ruku, která to napsala. ����.. 

Tuto zbytečně vynalo�enou energii a prostředky mohl někdo vynalo�it na přípravu svodu 
plemeníků a kdyby místo blábolu o oponentech, se lidem zaslala vkusně sestavená pozvánka na 
svod a peníze vynalo�ené na rozeslání obě�níku proti Přikrylovcům se pou�ili například na 
nějakou doprovodnou akci - třeba seminář o chovu či výhodách liniového chovu, nebo by se tyto 
prostředky odevzdaly místním pořadatelům, ať si dají po akci do nosu, neboť dle mého názoru 
příprava nebyla krátkodobá. 

To by byla odpověď na vhozenou rukavici opozici. 

Ale v�e jinak. 

Ale jak jsem v úvodu upozorňoval, vyslechl jsem spoustu zajímavých věcí. Dozvěděl jsem se, 
ač jsem nechtěl, proč například �míd, jako já, není �ádaným rozhodčím exteriéru, a kdo nechce 
aby posuzoval. Určitě zajímavý názor, a respektuji jej. I kdy� se ke mně tento názor dostal 
nechtěně a tím pádem nepřímo. Ale budi�. 

Dále jsem se dozvěděl, jaká bude strategie v ta�ení proti jedné nechtěné osobě. A jiný človíček 
zase nahlas vyprávěl �e toho Přikryla kopne do pr�e a� poletí.  

No nic by na tom nebylo divného, proto�e on ten Přikryl le�í v �aludku kde komu, ale člověk 
který to vypustil z úst si to mohl dovolit před rokem, kdy byl v jiném postavení, ne�-li tomu je 
dnes. Nemů�e ho omluvit ani vysoká hladina krve v alkoholu, tedy samozřejmě alkoholu v krvi, i 
kdy� v tomto případě vám vlastně ani nevím��. Jsem abstinent ( z donucení - zdravíčko) a tak 
jsem ji� zapomněl kdy je jaký vztah alkohol/ krev či krev/alkohol. 

Ale dnes ji� chápu některé jeho verbální projevy, nebo si asi myslím, co bývá jejich příčinou. 
Ale nebyl to jediný člověk, který po�il více alkoholu, ne�-li je únosné a zdrávo. 
Bohu�el právě díky tomuto faktu se přihlí�ející stali svědky kdy na závěrečnou zkou�ku 
povahových vloh nastoupili někteří aktéři podrou�eni a tak jsem se i já stal svědkem jakýchsi 
doprovodných �oviálních a� absurdních situací, kdy se přiopilí účastníci sna�ili své chování 
zpestřit snad kulturní vlo�kou či nevím� 

Chůze po čtyřech ( tedy její náznak ) zpěv části písně Sex je ná�, patří mě i tobě, a různé dal�í 
slovní projevy a ne příli� koordinované pohyby některých účastníků závěrečného programu svodu 
plemeníků - no pardon. 

Zde je na místě si říct, �e ka�dý z účastníků je dospělým a snad svéprávným člověkem, který by 
měl být také člověkem soudným a zcela zodpovědným za své chování. Není to dobrá reklama 
nejen pro ka�dého takového, kdo bez alkoholu si holt nedovede představit ani tak významnou akci, 
ale také to není dobrá reklama pro klub, plemeno a předsednictvo, které to dovolilo. 
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Jak jsem ale řekl, Svod plemeníků tento rok lze pova�ovat i pře ze v�e, co jsem mu zde vytýkal, 
za asi dosud nejpodařeněj�í a to je dobře. 

Tak na zdraví v�em, kteří na svodu byli střízliví a tudí� rozumní, a podpořili aktivně tuto akci 
kladně, pomyslně připíjím a je�tě děkuji v�em těm pořadatelům, kteří měli právo se napít  
a neučinili tak. 

�míd Franti�ek 
 

37. Svod plemeníků � II. 
Budětsko 14.10. 2001                

 

Vá�ení přátelé RTW 

Dovolte mi, abych několika větami vyslovil pár kritických připomínek ke svodu plemeníků, 
který se konal 13.10.2001 v Chrudimi a kterého jsem se i já zúčastnil se svým psem Českým 
�ampiónem FALCO RELAY CS. 

Předpokládal jsem, �e na tak významné chovatelské akci, jakým bezpochyby svod plemeníků 
je, ÚPCH představí ka�dého psa po stránce odborné ? chovné tj. otec, matka, jakou krevní linii 
vede, dále kolik a které feny kryl, kolik bylo v jednotlivých vrzích �těňat atp. V�echny tyto údaje 
jsou určitě k dispozici. Myslím si, �e při počtu plemeníků, kteří se svodu účastnili by to nebylo nic 
nemo�ného. Výstavní ocenění a ostatní by si řekl majitel psa. 

Co mě překvapilo? Nezájem majitelů chovných psů o tak významnou chovatelskou akci.   

Dále jsem byl překvapen naprostým nezájmem majitelů chovných fen a ostatních členů RTW o 
tuto akci. Chtěl bych vědět, podle čeho si asi majitelé chovných fen vybírají krycí psy? Doufám, �e 
nejen na doporučení poradců chovu, kteří mají vět�inou svého chovného psa. 

V úvodním slově Katalogu pí�e mimo jiné ÚPCH o nepřátelích klubu. Já nevím, kteří to jsou  
a ani po tom nebudu pátrat. 

Chtěl bych jen dodat, Vá�ení funkcionáři RTW klubu ČR, přestaňte se hádat a chytat pod 
krkem, potom nebudou ani nepřátelé. 

Na závěr se chci zeptat: není to Vá�ení funkcionáři RTW klubu ČR taky Va�e vina, �e 29 
majitelů chovných psů nemělo o tento svod zájem?!  

 

Mnoho chovatelských úspěchů v�em přeje:  

 Jaroslav Peč 
Budětsko 66 

798 52  KONICE 

 
 

38.Normální je lhát 
Blí�íme se k závěru  na�í publikace a proto nelze jinak ne� znovu připomenout ji� skoro deset  

měsíců starou zále�itost, která doposud nebyla, i kdy� na ni je opakovaně upozorňováno,  ani 
pro�etřena, ani vysvětlena nebo uspokojivě zodpovězena,  nato� aby  z ní byly vyvozeny 
důsledky.  
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Jako by se vlastně nic nestalo a přitom lze toto chování  kvalifikovat jako zneu�ití pravomoci 
vrcholného funkcionáře klubu, účelové schovávání se za �celé předsednictvo�, které o ničem neví 
a v neposlední řadě obyčejná le�. 

 

-> Ing. Přikryl  - V�dycky jsem si myslel.. 15.2.2001 � (BK1 příloha č.5  ) 
 �Nevím jak bych si jinak měl vysvětlit, kdy� UPCH telefonuje předsedovi komory 

posuzovatelů DKK MVDr. Doc. Aloisu Nečasovi, sna�íc se ho přimět k tomu, aby "zatlačil" na 
MVDr. Petrá�e (současný posuzovatel RKČR) a přiměl ho vydat RTG snímek p.M*, která prý 
není spokojena s výsledkem posouzení svého psa. Svůj telefonát odůvodňoval tím, "�e ho prý klub 
tlačí, aby mu zatelefonoval".  �koda jen, �e o této aktivitě z předsednictva klubu nikdo 
nevěděl�.. 

  

-> MVDr. Milo� Sedlář - Osobní stanoviska ÚPCH RKČR - 17.2.2001 (BK1 � příloha č.6) 
�Mimo jiné, jednání vedená s doc. Nečasem byla vedena na podkladě pověření  

předsednictva RK ČR. Obsahem byly úplně jiné skutečnosti, ne� jaké jsou uváděny. Stanovisko 
a obsah jednání  bude zveřejněn druhou zúčastněnou  stranou v oficiálním  dopise, adresovaném  
předsednictvu RK ČR�.  

  

-> Server RKČR - současně, nebo pár dní po zveřejnění Osobního stanoviska UPCH RKCR 
(BK1 � příloha č.22) 

Vyzýváme autory článků, aby neprodleně zaslali na adresu redakce@rottweiler.cz , důkazy 
svých doposud neoprávněných tvrzení, publikovaných v jejich článcích. V opačném případě bude 
konkrétní článek označen za l�ivý, nepravdivý a posléze dojde k jeho odstranění.  

Upozorňujeme čtenáře těchto stránek, �e dne 19.2.2001, a� do dne�ního dne, byl publikován 
článek in�enýra Přikryla  pod názvem "Osobní názor in�enýra I. Přikryla". Po značném 
rozhořčení některých čtenářů a po zvá�ení morální etiky, jsme upozornili pisatele tohoto článku, 
�e pokud v nejbli��í době neza�le na adresu redakce důkazní materiál, potvrzující jeho tvrzení, 
bude článek prohlá�en za l�ivý, nepravdivý a bude posléze odstraněn.   

Musíme konstatovat s velkým politováním, �e řádový člen RKČR takovýmto způsobem �piní a 
haní jednotlivé funkcionáře, bez jakýchkoliv prokazatelných argumentů. Jsme proto v zájmu 
spravedlnosti a objektivity nuceni pisatelův příspěvek odstranit a označit za l�ivý a nepravdivý. 
Pevně věříme, �e se pisatel prostřednictvím těchto stránek po�kozeným veřejně omluví, ov�em 
bude-li mít odvahu a pocit morální odpovědnosti. V opačném případě věříme, �e čtenáři si 
udělají svůj obrázek sami.  

 

-> Zpravodaj RKČR 1/01 - Vyjádření MVDr. Nečase telef. rozhovoru s dr.Sedlářem ze dne 
13.1.2001. 

..... V tomto rozhovoru jsem byl kontaktován jako prezident Klubu posuzovatelů DKK a DKL 
při Komoře veterinárních lékařů České republiky (KVL ČR) MVDr. Sedlářem, telefonujícím, jak 
uvedl, z popudu  Rottweiler Klubu České Republiky (dále RKČR) 
 
 MVDr. Sedlář se v zásadě ptal na  následující skutečnosti: 
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a)   zda by bylo mo�né, abych po�ádat MVDr. Petrá�e (posuzovatel DKK a DKL, s ním� je 
klub ve smluvním vztahu) o vydání jím posouzeného (podle FCI s nálezem A/C, tedy 0/2) rtg 
snímku kyčelních kloubů psa paní Mudrové, této majitelce; �. 

 

-> Zápis ze schůze předsednictva RKČR č.1 / 01 konané dne 7.1.2001 

Body různé: � 

 6) �ádost p. Mudrové o vydání rentgenových snímků DKK. Dle smlouvy o dílo s MVDr. 
Petrá�em o vyhodnocení DKK, je povinen MVDr. P. Petrá� snímky 10 let archivovat. Přístup ke 
snímkům má pouze odvolací komise, ke které se mohla pí. Mudrová odvolat. 

 

Tak  se ptáme znovu - kdo tady vlastně l�e? Ing. Přikryl, který od počátku tvrdil to, co nakonec 
říká i dopis Doc. Nečase? Nebo dr. Sedlář, který na začátku mátl, pak vyhro�oval právním 
postihem a posléze pro jistotu přestal komunikovat úplně ?  

 
 

39.Odvolání Ing.Přikryla k členské schůzi 
adresát: 
Členská schůze RKČR  
předseda RKČR  
p.Milan Nosek        Brno 1. srpna 2001 

 
Věc:  Odvolání k členské schůzi RKČR proti rozhodnutí předsednictva RKČR ze dne 

21.července 2001 
Dne 11.července jsem obdr�el dopis předsedy RKČR, Milana Noska, ve kterém mě �ádal o 

účasti na mimořádné výborové schůzi dne 21.7.2001, která měla projednávat kárná opatření proti 
mé osobě (příloha č.1). 

Vzhledem k tomu, �e jsem byl od 20.7 do 22.7.2001 mimo  republiku, zaslal můj právní 
zástupce, p.Radslav Janeček na adresu předsedy klubu p.Milana Noska mým jménem omluvu 
z tohoto jednání a po�ádal ho přelo�ení jednání na jiný termín. Viz  příloha č.2 � Omluvný dopis, 
příloha č.3 � podací lístek z po�ty.  

Dne 27.7.2001 se na klubovém serveru objevil �Výsledek� jednání předsednictva ze dne 
21.7.2001 a tento �Výsledek� jsem obdr�el po�tou tého� dne odpoledne. Viz. příloha č.4. 

 
Organizační řád RKČR � článek 6 � práva členů,  bod c). říká:  
�Člen má právo účastnit se jednání předsednictva klubu, jedná-li se o jeho členských 

zále�itostech.� , 

a dále pak v článku č.19 � kárná opatření, bod 5:  
�Ke ka�dému projednávání přestupku resp. před rozhodnutím o přestupku, majícím za následek 

některé z vý�e uvedených kárných opatření, musí být doporučenou zásilkou přizváni k projednání 
členové, jich� se celá zále�itost bezprostředně týká. Tito členové se jednání zúčastní na vlastní 
náklady. Nedostaví-li se člen bez řádné omluvy, proběhne jednání bez jeho účasti.� 
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Vzhledem k tomu, �e přilo�ené přílohy 2 a 3  jasně prokazují, �e jsem se na termín 21.7.2001 

řádně omluvil, ani jsem se nijak jinak nezřekl svého práva pramenícího z článku 6, bodu c, 
organizačního řádu, nemělo předsednictvo �ádné oprávnění bez mojí přítomnosti projednávat 
jakákoliv kárná opatření proti mé osobě.  

 
Rozhodnutí (oznámení ?) o udělení důtky, tak jak mi bylo zasláno předsedou klubu, p.Noskem 

musí obsahovat výrok (v tomto případě ulo�ení důtky), odůvodnění, tj. definici v čem konkrétně 
spočívalo protiprávní (protiklubové) jednání člena, kdy a jakým způsobem se ho dopustil.   

Dále pak musí obsahovat poučení o mo�nosti podat opravný prostředek. 
Dopis předsedy klubu v�ak prakticky �ádnou z těchto nále�itostí neobsahuje,  naopak se v 

závěru do�aduje zastavení jakési ��tvavé kampaně proti funkcionářům klubu�, tedy obviňuje moji 
osobu z činnosti, kterou nebyla ve zvacím dopise vůbec uvedena! 

Jako neslu�nou, ne-li nehoráznou pova�uji také skutečnost, �e ke zveřejnění �Výsledku� jednání 
na klubovém serveru dochází dříve, ne� je doporučeným dopisem uvědomen ten, koho se 
rozhodnutí týká. 

 
Z vý�e uvedených záva�ných důvodů a poru�ení organizačního řádu RKČR �ádám členskou 

schůzi o zru�ení  rozhodnutí předsednictva ze dne 21.7.2001 v plném rozsahu. 
 
S pozdravem  

Ing.Ivo Přikryl 
Jamborova 25 

615 00 Brno 
 

 

40.Odpověď KRK č.1 
 
Věc:  1. odpověď na stí�nost ze dne 13. 3. 2001  

 2. odpověď na stí�nost ze dne 6.4. 2001 

Vá�ený pane Přikryle 

Ad 1) vracím se k Va�í stí�nosti ze dne 13.3. 2001   na postup redakce internetového 
serveru RKČR. 

KRK RKČR souhlasí s Va�ím názorem, �e redakci   www.rotweiler.cz    nepříslu�í   právo 
provádět cenzuru příspěvků. 

Av�ak je plně v kompetenci předsednictva určit, co se bude uveřejňovat na oficiálních stránkách 
RKČR. 

Aby se zamezilo případnému dal�ímu �cenzurnímu" jednání redakce, rozhodlo předsednictvo 
způsobem, jak je bylo uveřejněno v zápise ze schůze ze dne 17.3.2001 bod 3 b)   ..... �s okam�itou 
platností slou�í internetové stránky k informování členů klubu a veřejnosti o dění klubu a nebudou 
slou�it k  uveřejňování stí�ností a výměně názorů jednotlivých pisatelů. Stí�nosti je třeba písemně 
adresovat předsednictvu a revizní komisi". 
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Ad 2) vracím se k Va�í stí�nosti ze dne 6.4. 2001 na nezaplacení objednaného díla 
Předsednictvo RKČR zamítlo proplacení dal�í finanční částky na akci �l metr" z důvodu, �e ji� 

RKČR přispěl na stejný účel částkou ve vý�i 20 000,- Kč. Rozesílání tiskopisů spolu se 
zpravodajem pova�ovalo za své dal�í přispění k podpoře � akce" . 

Z �etření KRK vyplývá, �e k telefonické domluvě mezi předsedou RKČR a Vámi do�lo bez 
předchozího projednání na předsednictvu. Pan Nosek připou�tí vlastní iniciativu a souhlasí se 
zaplacením po�adované částky z vlastních prostředků. 

Omlouvám se za pozdní písemné odpovědi na Va�e stí�nosti, kterými se komise samozřejmě 
zabývala, jak vyplývá ze zápisů z výborových schůzí RKČR, kde KRK jednala o Va�ich 
stí�nostech, ale bohu�el podcenila nutný úřední postup při jejich vyřizování. 

 

S pozdravem  za KRK RKČR 

MVDr. Lenka  Hanu�ová 
Máchova 178  

411 55  Terezín 
 

41. STÍ�NOST  na nesportovní chování vystavovatele pana Hynka Procházky 
  

a) při vyhlá�ení ocenění jeho psa měl ve výstavním kruhu nemístné poznámky � �posouzení pro 
mne    není směrodatné, důle�itěj�í je moje hodnocení� 

b) při posuzování RTW, kterého vodil v kruhu syn pana P.a pan P. byl za kruhem jako divák! 
vnikl do      kruhu s křikem �je�tě jednou �áhne� mému psovi na hlavu, tak �áhnu já na tebe� a 
naznačoval přímo způsob inzultace. 

   ROZHODČÍ ING. ŘÁDEK PŘERU�IL POSUZOVÁNÍ, VEŘEJNĚ OZNAČIL 
CHOVÁNÍ PANA PROCHÁZKY ZA NESPORTOVNÍ A OZNÁMIL VEŘEJNOSTI, 
�E NA CHOVÁNÍ PANA PROCHÁZKY BUDE PODÁNA STÍ�NOST 
CHOVATELSKÉMU KLUBU A PROSTŘEDNICTVÍM VÝSTAVNÍHO VÝBORU I 
ČKS A ČMKU. 

c) Při vyhlá�ení udělení BOB hlasitě kritizoval pan P. udělení titulu konkrétnímu psovi a 
sni�oval kvality psa a posudek (výrok) rozhodčího. 

 

Pan Procházka svým opakovaným vystupováním negativně ovlivnil průběh výstavy u plemene 
RTW a po�kodil snahu ostatních přítomných o propagaci plemene a podstatně sní�il úroveň 
výstavy. Navrhujeme na úrovni chovatelského klubu RKČR posoudit chování pana Hynka 
Procházky a na úrovni ČKS event. ČMKU zavést disciplinární řízení. 

   

V Českých Budějovicích při MVP 29.4.2001, kruh č.7: 

Rozhodčí: Ing.Kamil Řádek v.r. 
Vedoucí kruhu: Alena Gabrielová v.r. 

Stí�nost je vedena proti: 
Procházka Hynek,  

Na Návsi 22,  
330 27 Vejprnice 
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42.Přílohy ke zprávě rozhodčího Ing.Kamila Řádka ze speciální výstavy RTW 
Příloha č.1 ke Zprávě rozhodčího Ing.Řádka ze SKV RTW 30.9.2001 v Mělníku - 
normativyFCI - Standard Nr. 147/19.06.2000/D    ROTTWEILER 
DATUM ZVEŘEJNĚNÍ PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO STANDARDU: 06.04 2000 
OCAS: Ponechán přírodní, vodorovný v prodlou�ení linie hřbetu; v klidném postoji také svě�ený. 

NEDOSTATKY: Ka�dá odchylka od citovaných bodů musí být posuzována jako chyba, její� 
hodnocení má být v přesném poměru ke stupni odchylky 

OCAS: Příli� vysoko nebo příli� hluboko nasazený ocas. 

VYLUČUJÍCÍ VADY: 
 OCAS.: zlomený ocas, zakroucený ocas, silně stranou k linií hřbetu nesený ocas. 

 

Příloha č.2 
FCI  VÝSTAVNÍ  PŘEDPISY 
4. Kupírovaní psi jsou připu�těni na výstavu dle zákonných ustanovení jejich domovských zemí 

a země, v ní� se koná výstava, přičem� se ocenění kupírovaného nebo nekupírovaného psa děje 
výhradně podle platného standardu plemene.  

6. Ocenění udělovaná rozhodčími musejí odpovídat následujícím definicím: 

VÝBORNÁ, VELMI DOBRÁ, DOBRÁ, DOSTATEČNOU, DISKVALIFIKOVÁN  
Psi, kterým nemů�e být zadána �ádná z těchto známek, musejí být vzati z kruhu s poznámkou: 

NEMŮ�E BÝT OHODNOCEN.......  

Toté� platí, kdy� má rozhodčí důvodné podezření, �e na psu byl podniknut operativní zásah, 
který zakrývá původní podstatu věcí (např. korekturu oka, očního víčka, ocasu)... 

Důvod pro ocenění "Bez ocenění" se uvede ve zprávě rozhodčího.  

9. Pouze nominovaný rozhodčí je oprávněn rozhodnout o zadání známek, umístění.., přičem� je 
povinen toto učinit bez cizí pomoci a nebo vmě�ování jiných.......  

Při tom jsou povinni posuzovat výhradně podle právě platného standardu FCI.  

11 . Rozhodnutí rozhodčího ohledně známky psa, jeho umístění a zadání titulů a čekatelství 
titulů je konečné a nenapadnutelné, jestli�e neporu�il rozhodčí při své činnosti formality a stávající 
řády.  

12. Prohře�ky proti tomuto reglementu mohou být trestány disciplinárními opatřeními. 

 

Tento reglement byl přijat... ..a vstoupil v platnost 1.ledna 2000. 

 
Příloha č.3 ke Zprávě rozhodčího Ing. Řádka ze SKV RTW 30.9.2001 v Mělníku  

30.9.2001 

Věc: Stí�nost 
Týmto dávam protest proti posudzovaniu p. Rozhodcu K. Řádka na �peciálnej výstave RTW v 

Mělníku a to triedu mladých psy. Nakoľko sa dopustil hrubého poru�enia �tandardu FCI nakoľko 
vylúčil psov z tejto triedy pre údajný nedostatok v kupírovaní chvosta a bez zadania ocenenia ich 
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vykázal z kruhu a odmietol ich ďal�ie posúdenie. Týmto preukázal neprípustnú neznalosť 
�tandardu a �iadam okam�ité rie�enie jedna sa o psa katalógovým číslom 9.  

Tento pes bol posúdený v tomto roku v troch krajinách FCI + klubovej výstave v NEMECKU a 
preto �iadam o okam�ité vysvetlenie daného počínania menovaného rozhodcu 

s pozdravom 

Josef   MRAVÍK 
 

Ďalej sa jedná o psa k.č. 10,  Jedna sa o ten istý  protest. 

majitel:   paní  Sofková,  
chovatel: p. Procházka  

 
Příloha č.4 ke zprávě rozhodčího Ing. Řádka ze SKV RTW 30.9.2001 v Mělníku  - kopie 
zápisu po výstavě s hlavním rozhodčím 
Speciální klubová výstava rottweilerů 30.9.2001 v Mělníku  - hlavní rozhodčí obdr�el protest 
proti posuzování rozhodčím panem Řádkem. Protest podával pan Josef Mravík, druhý protest 
podává paní Sofková. Podstatou stí�nosti je údajné hrubé poru�ení standartu FCI. 

Stí�nost byla na místě projednána se stě�ovateli a panem ing. Řádkem za účasti hlavního 
rozhodčího. Hlavní rozhodčí uznal stí�nost za oprávněnou a v�em zúčastněným oznámil, �e bude 
předána delegujícímu orgánu rozhodčích, tj.ČMKÚ 

 

Nadiktoval hlavní rozhodčí dr.Sedlář. 

 

Vyjádření Ing. Řádka 
Skupině, diskutující o stí�nosti, jsem předlo�il výstavní řád FCI v českém znění a standart FCI 

RTW platný od 19.6.2000 pro vysvětlení posouzení inkriminovaných zvířat a zadání známky "bez 
ocenění". S rozhodnutím hlavního rozhodčího o oprávněnosti stí�nosti nesouhlasím a podávám 
stí�nost orgánům ČMKÚ. 

 

Příloha: stí�nost pana Mravíka a paní Sofkove 

 

K vyjádření Ing. Řádka - dodatek 
Po přečtení protestu doplňuji, �e stě�ovatelům i hlavnímu rozhodčímu jsem při jednání 

zdůraznil nepravdivost údajů, uvedených ve stí�nosti. Je nepravdivé, �e jsem vyloučil psa ze třídy 
a bez zadání ocenění, �e jsem jej vykázal z kruhu a odmítl jeho dal�í ocenění. Při jednání o 
stí�nosti jsem zdůraznil ze pes byl kompletně posouzen, nadiktoval jsem úplný posudek a řádně 
jsem zadal známku "bez ocenění" .        
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43.Zápis č. 1/2001 ze zakládající schůze RKČR � pobočka Morava  
ze dne 23.9. 2001 

 
Dne�ního dne tj. 23. 9. 2001 byla po skončení NVP v Brně za podpory Stanov RKČR bod 6 

a na základě Organizačního řádu RKČR článek 13, oficiálně zalo�ena 1. regionální pobočka 
RKČR s názvem �Morava�. 

 

Zakládající členové ve slo�ení: Buchta Franti�ek, Buriánková Alena, Klementová Hana, 
Kovaříková Jana Bc., Moravcová Magda, Přikryl Ivo Ing., Přikrylová Jitka, Reizenthaler Jiří, 
Řádek Kamil Ing., Sejkanič Ivan, Typovský Luká� a Zavoralová Lucie Mgr. 

projednali cíl a dal�í činnost nově zalo�ené pobočky, o které budou v�ichni členové RKČR 
informováni prostřednictvím Zpravodaje a shodli se na následujícím programovém 
prohlá�ení (viz příloha). 

 

Dále byli zástupci pobočky Morava svými členy pověřeni zaji�těním těchto úkolů: 

 

a) jako webové informační stránky pobočky Morava budou slou�it ji� fungující stránky 
www.rtw.cz s tím, �e zástupci regionální pobočky projednají na nejbli��í schůzi 
předsednictva RKČR mo�nost vyhrazení prostoru pro presentaci pobočky Morava na 
oficiálním serveru RKČR (www.rottweiler.cz), 

b) takté� projednají zástupci pobočky Morava s předsednictvem RKČR presentační prostor ve 
Zpravodaji RKČR. Mimoto si pobočka Morava vyhrazuje právo rozesílání vlastních 
informačních materiálů svým členům. 

c) dále budou předmětem jednání s předsednictvem RKČR otázky týkající se organizačních, 
finančních a chovatelských nále�itostí. 

 

Z vý�e uvedených důvodů se zástupci nově vzniklé regionální pobočky Morava dostaví na 
nejbli��í mo�né jednání předsednictva RKČR. 

 
v Brně dne 23. 9. 2001 

Klementová Hana 
 

44.Zápis č. 2/2001 z jednání pobočky Morava s předsednictvem RKČR 
 

Ze zápisu č. 1/2001 ze schůze RKČR � pobočky Morava vyplývají jasné povinnosti, kterými 
byli zástupci pobočky svými členy pověřeni. 

Jednatelka pobočky písemně oznámila předsednictvu RKČR, �e se její zástupci dostaví na 
nejbli��í jednání předsednictva za účelem projednání nezbytných organizačních zále�itostí. 
Toto oznámení bylo předsednictvem vzato na vědomí. 

Po uji�tění p. Noska dne 29. 9. 2001 v odpoledních hodinách (tedy před schůzí 
předsednictva), �e není důvodu, proč by se zástupci pobočky Morava na schůzi dostavit 
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nemohli jsme se s podporou slova samotného pana předsedy dostavili do jednací místnosti.  
Po příchodu se nás jako jediný ujal p. Nosek a ochotně si vyslechl důvod na�í náv�těvy. Po 

uji�tění, �e schůzi nehodláme zdr�ovat, se jal ná� stručný po�adavek předsednictvu tlumočit. 
To určilo dal�í osobu, která s námi bude vyjednávat � p. Karla �vancaru a dále se průběh 
jednání odehrával následovně: 

K. �vancara: Tak přátelé poslouchejte, 
dneska se tu uzavírají ve�keré věci kolem té 
Itálie. V podstatě vy tam máte ustanovenou 
pobočku a pobočka jako taková byla vzána 
v potaz nějakým způsobem - jo tady tím 
oficiálním dopisem, a v podstatě teda podle 
regulí, který jsou teda uvedeny ve stanovách, 
kde je: pobočku je mo�nost ustanovit 
kdykoliv, její ustanovení je nutno dát na 
vědomí předsednictvu klub.,Tím jsme to teda 
jako dostali. Co teď teda bude? 

Pobočka Morava: My bychom chtěli 
vyřídit teď ty nejdůle�itěj�í organizační věci, které jsou ����.. 

K. �vancara: Podívejte se, uvědomte si jednu věc, jako �e toto ustanovení při�lo jako minulý 
týden a v podstatě my chystáme výborovou schůzi, já nevím, dva měsíce jako dopředu 

Pobočka Morava: My vám tady nechceme zabírat ani hodinu času, to nemáme vůbec v úmyslu.  
K. �vancara: V podstatě vy, teď tady je�tě nejsou vyspecifikovaný teda regule jak ta pobočka 

bude teda fungovat jak.o 
Pobočka:V tom případě platí jedno pravidlo, které říká co není zakázáno je dovoleno. 

K. �vancara: Dobře 
Pobočka: Dohodneme se. Nikdo nemá zájem paralyzovat činnost předsednictva. Ne, my chceme 

pomoct. My jsme si zalo�ili pobočku proto, abychom usnadnili v tom regionu práci. A máme členy, 
kterým a� tak třeba nevyhovuje to co je a jeliko� nikdo nechce klub rozvracet, tak oni se prostě dali 
k nám a chtějí dělat.  

K. �vancara: Proti tomu nikdo nic nemá. 
Pobočka: V�dyť se musíme domluvit, jsme lidi. My vám třeba nechceme zabírat hodinu času, to 

si myslím, �e snad hodinu ani nezabere. 
K. �vancara: Víme jak to je jo, tady je teda, tady v tomto je napsané teda, ze lze ustavit 

pobočku, ale není tam teda napsané jak ta pobočka má ve skutečnosti fungovat. A na tom vy se 
budete muset dohodnout 

Pobočka: na tomto se budeme hlavně domlouvat s členskou schůzi 
K. �vancara: V pořádku, já to jako beru a v podstatě vy byste si teda měli připravit nějaký 

materiál jakým způsobem vy chcete jako fungovat. 
Pobočka: To my máme, to je mo�né předlo�it. Tady nejde o to, �e my bychom vám měli nějak 

vadit. Vy mů�ete v klidu jednat. Tak jak tady mů�e být Damaskinosová, Fialová, které taky nejsou 
členky předsednictva. Mů�ete jednat, my zase na druhé straně����.. 

K. �vancara: Ty sem byly přizvaný zase kvůli internetu jo 

Pobočka: My jsme se přizvali kvůli zalo�ení pobočky co� je asi důle�itěj�í ne� stránky internetu. 
Nechceme ře�it v�echno co máme na srdci, to v �ádném případě. My máme na srdci jednu věc. Tak 
jak pracuje sdělování výsledku vystav na serveru tam nám nevyhovuje a oni chtějí aby se to dělalo 
na na�em serveru pobočky Morava. 
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K. �vancara: Poslouchej, vem si jednu věc, kdy� bude ustanoveno v republice 10 poboček tak 
ka�dá pobočka nemů�e mít jako výsledky z výstav jako. Výsledky z výstav jsou jedny a jsou na 
oficiálním serveru Rottweiler klubu. 

Pobočka: Při dne�ním stavu technologie není ty 
posudky problém půjčit na 2 minuty nebo na 10 �. 
Řekněte mě tady v té knize co zakazuje, abychom 

to dostali. My je nepotřebujeme ty posudky, my si je 
půjčíme a vrátíme vám je do ruky během 10 minut. 
To není problém, my ty výsledky nechceme půjčit 
třeba na měsíc o to nám nejde, to je otázka 10 
minut.My chceme vytvořit kompletní archiv pro cleny 
na�í pobočky, kteří budou mít vět�í informovanost ne� 
má bě�ný člen. 

K. �vancara: Situace je taková, jo dobře, je tady 
takový návrh a tento návrh musíme projednat 
s předsednictvem.  Já vám zítra sdělím jestli jo nebo 
ne 

Pobočka: Na tom není skoro co projednávat, ty výsledky podle mě nejsou tajné 

K. �vancara: Nejsou tajné �� Zítra bude výstava a ty výsledky si zapi�te. 
Pobočka: Ale tam nejde o výsledky, ono jde o posudky. Nikoho vás přece nezabije, kdy� nám na 

10 minut půjčíte posudky a my si je ofotíme.To přece není problém. Zasedněte, odhlasujte 
 

M. Nosek: O tom nemá rozhodovat předsednictvo, o tom má snad rozhodovat rozhodčí ne?  
Pobočka: Pokud je to klubová akce tak by o tom mělo rozhodnout předsednictvo. Byl jsem na 

národní výstavě v Brně, kde výstavní výbor řekl, �e to rozhoduje klub. Předsednictvo řídí klubu 
mezi dvěma členskými schůzemi, čili zasedněte, rozhodněte. To je jediná věc, kterou po Vás 
chceme dnes. 

M.Nosek: Teoreticky byste tady neměli být. Já si myslím, �e na výborovou schůzi mů�e přijít jen 
ten, kdo je projednáván. 

Pobočka: Proč tady nemů�eme být? Já si nemyslím, �e vy projednáváte věci, za které byste se 
měli stydět, nebo je to tajné, nebo proč musíte si to tady péct potichu. My vám do toho nebudeme 
skákat, nebudeme nic říkat. Počkáme jak odhlasujete a půjdeme. 

Vy musíte postupovat podle platných stanov a normativů a tam nikde není napsané, �e člen 
nesmí chodit na schůze. Lidi dr�te se toho co tam je, v�dyť my vám neubli�ujeme, my to chceme 
jenom vidět. Do dne�ka vlastně nikdo neví, jak vy vlastně fungujete.  

Proč tady tímhle ztrácíme čas, v�dyť u� 
jsme to mohli mít projednané a mohli jsme 
jet domů. 

K. �vancara: Ztrácíme čas prostě, dneska 
tady nebudete a tím to hasne. A jestli vám to 
nevadí, tak my půjdeme do jiné místnosti a 
hotovo. 

Pobočka: Já nechci, abychom se 
handrkovali, nikdy jsme to nedělali a jsme 
rozumní lidi a domluvíme se. Karle musí� 
uznat, �e kdy� akceptuje� funkci, tak se 
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musí� řídit tím, co ta organizace má stanoveno. A v těch papírech co dr�í� v ruce není stanoveno, 
�e my tady nesmíme být.  

My se tady nechceme hádat, my jsme se sem nepři�li hádat, my chceme jen posudky z výstavy. 
Chceme jmenovitě vědět, kdo jak hlasoval, chceme vidět, jaké argumenty budou, proto�e třeba 

vy nemáte v�echny fakta, která k rozhodování potřebujete a my vám je mů�eme dodat. 
K. �vancara: Proč vás zajímá, kdo jak hlasoval, v�dyť vám to mů�e být úplně jedno.Proč, proč 

to chcete vědět. Navíc názor, který z toho vyjde to co řekl nějaký Franti�ek, ale řeklo to 
předsednictvo Rottweiler klubu, ne �e ten hlasoval tak a tak. 

Pobočka: To není pravda. Jestli�e předsednictvo vydá nějaké usnesení, tak k němu nále�í zápis 
z jednání a výsledek hlasování. Čili tak jak vy jste si zvykli podepisovat za předsednictvo, tak to 
nefunguje.  

K. �vancara: Nemů�eme schůzi zahájit, proto�e jsou tady lidi, který pokud tady budete vy, tak 
na schůzi nebudou. 

Pobočka: Z jakého důvodu? Já nevidím důvod. Uveďte nám důvod ze stanov a normativů � jiné 
důvody neplatí. To je z osobních důvodů nebo kvůli čemu to je?  

My se tady pořád dohadujeme kvůli něčemu co je úplně nesmyslné. Opravdu kdybychom se byli 
schopní domluvit jako lidi, tak vy teď sednete, za deset minut ��� 

K. �vancara: Já tady ty lidi nesnesu, oni tady dělají normálně rozvratnou činnost 

Pobočka: Vy proti nám vyvíjíte pořád nějakou averzi. Já nevím z jakého důvodu, my jsme 
sem nepři�li provokovat, my jsme se nepři�li hádat. My jsme si sem při�li poslechnout, jestli 
dostaneme posudky z výstavy nebo nedostaneme. Mů�ete si tady teď sednout, není otázka 10 
minut, aby jste se na tom dohodli ���� 

K. �vancara: No to je nedostanete, to je jasný. Řekl to hlavní rozhodčí. 
Pobočka: Nedostaneme? A  mů�e nám teda hlavní rozhodčí udat důvody? 
K. �vancara: Proto�e výsledky budou zveřejněny na oficiálním serveru Rottweiler klubu. 
Pobočka: Pobočka Morava má svůj oficiální server, který se je zrovna tak serverem členů 

Rottweiler klubu. 
K. �vancara: Není oficiální, oficiální server mů�e být jenom jeden a tohle je server pobočky 

jako a vy je�tě nemáte vůbec statut. 
Pobočka: My nebudeme mít funkcionáře, my nejsme vytvořeni abychom měli strukturu, řízení, 

podpředsedy, místopředsedy. My jsme vytvořeni na to, abychom lépe vyvíjeli činnost Rottweiler 
klubu v daném regionu. Nazdar.  Na�i členové chtějí být informovaní a jestli�e to chtějí, tak na to 
mají právo. Karle neblázni, na to mají právo. 

K. �vancara: Ho�i, člověk, který teda dostal důtku je pro výbor nedůvěryhodný 
Pobočka: Ta důtka je�tě nebyla schválena členskou schůzi 
K. �vancara: Důtku nemusí schvalovat členská schůze 

Pobočka: Prosím????????? 
Já si myslím, �e se dostáváme bokem. Jako je to o něčem jiném, ne� kvůli čemu jsme sem při�li. 
K. �vancara: Sdělili jsme vám prostě, �e ty posudky nedostanete 
Pobočka: Na�i členové to chtějí. Dělá ti problém pracovat s normativy a v rámci svých 

pravomocí? �.. tak se jich dr�. 
Kdy� u� nám nedáte posudky, tak nám řekněte důvod, proč nám ty posudky nemů�ete nechat 

ofotit. 
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K. �vancara: Ty Ivo�i, posudky budou na serveru večer, v 10 hodin 
Pobočka: To nám neříkejte, �e tam budou, tomu nevěřím. 
K. �vancara: No tak budou tam, já vám říkám, �e tam budou. 
Pobočka: To co děláte vy, vy je přepisujete, my archivujeme digitální dokumenty. 
K. �vancara: Nepřepisujeme to. 
Pobočka: Do dne�ka jste nezveřejnili jednu jedinou digitální kopii dokumentu, tak�e mo�ná �e 

teď u� to neděláte, ale dělali jste to. 
M. Nosek: Výbor to odmítá o tom dneska diskutovat, tak�e jestli neodejdete, tak bude schůze 

zru�ena a náklady jdou vám. 
K. �vancara: Kdy� jste tady ale vy, tak výbor nechce zasedat. 
Pobočka: Řekněte nám jeden jediný důvod proč nemů�eme mít posudky a půjdeme. 
K. �vancara: V�dyť jsem vám to řekl, jakmile to budeme vědět, tak vám to řekneme, rozhodčí 

rozhodl, �e posudky nedostanete, tak byste měli odejít a tím to hasne. 
Pobočka: To u� jste nám řekl, �e je nedostanete, ale ten problém nekončí zítra, ten bude na dal�í 

výstavě pokračovat . My chceme 10 minut vyfotit posudky. 
p. Mare�ová, p. Damaskinosová, p. Fialová: my chceme, oni chtějí,my chceme, my máme hlad, 

máma má maso, míla má mísu��������.. jdeme, chytřej�í ustoupí. 
 

Následuje hromadný odchod předsednictva z jednací místnosti.  

 
 

 

45. Zápis z průběhu jednání o vyloučení Ing.Přikryla z RKČR 
Pro svoji obsáhlost (33 stran) musel být přepis jednání předsednictva pro účely této publikace 

zkrácen. Plné znění si mů�ete přečíst, případně poslechnout na serveru na�í pobočky www.rtw.cz. 
K. �vancara: tak�e vlastně já jsem byl pověřen předsednictvem, abych přizval pana Přikryla, tady v ruce mam dopis, 
kterej obdr�el�. tak�e adresát ing. Ivo Přikryl, Jamborova 25, 625 00 Brno. Věc: Přizvání na jednání předsednictva 
Rottweiler klubu.  �Vá�ený pane ing. Přikryle!   Jeliko� opakovaně dochází k poru�ování normativů RKČR i přes to, 
�e Vám bylo uděleno kárná opatření dle ČI. 19, Organizačního řádu RKČR, zveme Vás na jednání schůze 
předsednictva, které se koná dne 20.10.2001, ve 14.00 hod. na cviči�ti ZKO Praha 8 - Libeň, Prosecká ulice. Dal�í 
Va�e iniciativy, které např. znemo�ňovaly jednání předsednictva v Mělníku dne 29.9.2001 a pokračující napadání a 
po�kozování dobrého jména RKČR, nás nutí k tornu, aby tyto přestupky byly s Vámi projednány.  

M. Nosek: Já bych k tomuhle teda navázal na dopis, který přečetl místopředseda o jaký se teda jedná body. Zřejmě vy 
s tím budete seznámen u�. 

Tak�e hlavně se jedná o  

- vyúčtování hovorů telefonních z mistrovství světa z Belgie � bylo dvakrát urgováno, nedostali jsme. 

- Dopis od pana Hřebíka, který je tady, měl bych ho, přečtu ho. Je tam stí�nost, stí�nost zaměstnavateli.  
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- Sabotování schůze předsednictva v Mělníku.  

- �aloba s návrhem na vydání předbě�ného opatření k přezkoumání předsednictvu dne 14. 5. 2001, ani� by teda 
klub byl o něčem informován.  

- Podána �aloba na dvě členky klubu pověřené prací pro klub, ani� by opět klub byl obeznámen.  

- Neoprávněné vyu�ívání, čtení internetová po�ty jiných adresátů a pota�mo i klubu 

- Dopis pana Hrubého, který vám tady bude taky přečten 

- A nepravdivé informování členů na internetových stránkách. 

Tak�e do je dopis pana Hřebíka, pak je tady dopis od pana Hrubého, který ka�doročně vyrábí pro klub, je to člen 
klubu, a vyrábí ka�doročně pro klub kalendáře a upomínkové předměty. No a jedná se tady, �e tento člen, jeho členské 
číslo 2118 vystupuje z řad členů Rottweiler klubu, �e u� ho nebaví číst vlastně po�ta �.  

Pak tady mám je�tě jeden z dal�ích dopisů od JUDr. Zuzany Chlupáčové.  

Mgr. Čejka: Já mám za to, �e předsednictvo by se mělo vyjádřit k návrhu poté co budou sly�eny obě dvě strany, 
proto�e nebude moct reagovat vlastně na připomínky pana Přikryla k jednotlivým bodům a předsednictvo si tedy 
nebude most udělat obrázek jak to skutečně bylo, proto�e jaksi právo vyjadřovat se mají obě dvě strany. Nebo je dal�í 
mo�no, �e v podstatě vy mů�ete pochopitelně takté� tohlensto vznýst vůči nás a dále nám lhůtu na vyjádření. 

M. Nosek: Tak�e zaprvé bylo: Opětné nedodání vyúčtování telefonních hovorů z mistrovství světa Belgie. 

H. Klementová: Takhle, pan Přikryl vám zaslal dopis. Takhle: vy jste mu zaslali dopis, ve kterém ho �ádáte o ověřené 
kopie faktur za telefon. Pan in�enýr Přikryl se vás ptal, jestli klub je ochoten tyhle faktury zaplatit, uhradit kopie 
ověřené a od vás vlastně nevze�la �ádná odpověď. V�echny tyhlety faktury byly uvedený na internetu, kde jste měli 
mo�nost se na ně podívat a byly vám dodány kopie. K tomuhle tomu se vyjadřovala dokonce i kontrolní a revizní 
komise. V týhletý otázce co se týče telefonování v Belgii nebylo vzhledáno nic. 

L. Hanu�ová: Pozor, kontrolní a revizní komise se vyjadřovala k formě vyúčtování. 

H. Klementová: Já mám za to, �e revizní komise se vyjadřovala k telefonům celkově to znamená k proúčtování, ne k 
formě. 

H. Klementová: Ka�dopádně členská schůze schválila rozpočet, schválila dokonce i finanční náklady na mistrovství 
světa v Belgii. Tím pádem, tahleta otázka � nemáme tady co ře�it, proto�e členská schůze tyhlety náklady akceptovala. 

L. Hanu�ová: Tohle vyvolala stí�nost členky klubu a znovu tuhletu věc otevřela tahleta stí�nost. Čili znovu se to 
projednávalo na předsednictvu. Stí�nost byla podána na předsednictvo. Předsednictvo znova tímto způsobem chtělo 
udělat revizi. 

H. Klementová: Chtělo? Tak�e předsednictvo tímhle způsobem vlastně napadlo rozhodnutí členské schůze. 

L. Hanu�ová: Ne. Víte co. Ka�dou stí�ností člena je třeba se zabývat. 

K. �vancara: Tak�e druhej bod byl dopis do zaměstnání pana doktora Hřebíka, kterej tady teda jsme citovali. 

Mgr. Čejka: Prosím vás, dle mých informací pan Hřebík není členem Rottweiler klubu České republiky, tudí� 
projednávání této věci zde dle mého názoru nemá  místo a je to soukromá věc mezi panem Hřebíkem a panem 
Přikrylem. 

K. �vancara: Já jako, uvědomte si jednu věc, �e pan Hřebík byl pověřen předsednictvem Rottweiler klubu ke 
spolupráci jo. To je jedna věc, a dal�í věc�. 

V právech a povinnostech členů článek 9 je bod g), kde je jasně napsáno, �e řádný člen Rottweiler klubu České 
republiky má právo vzná�et prostřednictvím členské schůze Rottweiler klubu České republiky návrh na vyloučení z 
klubu těch členů Rottweiler klubu ČR jejich� chování �.. a teď důle�itej �.. se neslučuje s morálními a etickými 
zásadami společnosti, případně jinak po�kozuje dobré jméno Rottweiler klubu. A v tomto případě, jeliko� pan Hřebík 
byl po�ádán předsednictvem o spolupráci tak tento bod se teda na to plně vztahuje.  

H. Klementová: tenhle bod se na to nevztahuje, proto�e pan Hřebík není člen. Tady je jasně řečeno, �e člen. 

K. �vancara: Jen�e pan Hřebík byl po�ádán předsednictvem k tomu, aby spolupracoval s námi. 

H. Klementová: Mů�ete mi ukázat zápis ze schůze kde byl k týhle spolupráci přizván? 

K. �vancara: není potřeba to ukazovat. 

L. Hanu�ová: Předsednictvo vlastně v tom má újmu. 

M. Nosek: A dovedete si představit, kdy� v�echno tohle budeme zaznamenávat, jak budou vypadat zápisy ze schůzí: 

H. Klementová: V tom případě by se měli zápisy ze schůzí nahrávat. 

M. Nosek: Odbočujem. 
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H. Klementová: Dobře, budeme pokračovat. Já mam teda je�tě jednu, jednu otázku k bodu g) je uvedeno, �e řádný 
člen má právo podat prostřednictvím členské schůze �� tady není nikde napsáno, �e má právo předsednictvo, tak�e 
bych jmenovitě, který člen podal tenhleten návrh. 

K. �vancara: Snad víte, kdo je předsednictvo. 

L. Hanu�ová: V�ichni členové předsednictva si myslí, �e pan Přikryl svým jednání poru�il toto �� jo tady ty. 

M. Nosek: Chcete teda přečíst ten dopis, který jsem poslal já panu in�enýr�.. co mě odpověděl jo? 

H. Klementová: Tak�e, mů�u k tomu něco říct? Ráda bych se vrátila k tomu dopisu, který jste psal před tím, je�tě  tady 
před touhle tou odpovědí, kde jste psal, �e tohle to proplacení ověřených faktur musí schválit předsednictvo. Tak�e vy 
tady teď, jedním z argumentů proti in�enýru Přikrylovi je to, �e nedodal faktury. Projednalo u� předsednictvo tuhle tu 
otázku, jestli to klub proplatí nebo ne?  

M. Nosek: Neprojednalo. 

Mgr. Čejka: Dopis pana Hrubého by teď měl být na řadě. Je tomu tak? Proto�e my se budeme vyjadřovat k 
jednotlivým vámi vzneseným �� 

H. Klementová: Tam pan, tam pan Hrubý pouze uvádí obecná fakta, �e jde o to, �e se handrkují dvě různé strany. Ta 
�ádost není, nebo ta stí�nost, nebo tenhle ten dopis, který on napsal není adresovaný ani proti jedné straně.  

Mgr. Čejka: Je to pouze  obecný odůvodnění důvodů proč opou�tí va�e řady. 

M. Nosek: Si myslím, �e tady je ale i dost tou podstatou je třeba � no, třeba ty vydaný Bílý knihy, jak my říkáme , �e 
jo. �e hodně lidi pobouřilo si myslím. 

H. Klementová: Dobře, ale tady, tam se mluví o nějaké konkrétní Bílé knize? Já nevidím, nevidím jedinou věc, která 
by v tomhle tom dopise byla přikloněna buď na stranu předsednictva nebo na stranu in�enýra Přikryla. Tenhle ten pán 
se nevyjádřil jasně, proč z klubu odstupuje, proč z něj vystupuje. Jestli ho pobouřilo jednání in�enýra Přikryla, nebo ho 
pobouřilo jednání předsednictva. Tam to z toho není jednoznačně, jednoznačně nevyplývá, tak�e pokud mů�ete, tak 
tenhle ten bod �ktněte. 

L. Hanu�ová: �e nechce, nebo �e nehodlá číst, kdo co řekl, kdo mu co na to odpověděl. A tahle ta činnost vlastně 
vznikla tím, �e pan Přikryl neustále atakuje  

H. Klementová: Ale to u� si domý�líte zase vy. To v tom dopise není vůbec napsané. To u� říkáte vy za pisatele dal�í 
jeho my�lenkové pochody podle mě. 

Mgr. Čejka: prosím vás, ka�dý z nás má volbu si zvolit co bude číst. 

L. Hanu�ová: Tady pí�e, nehodlám se účastnit členských schůzí, kde se budou mě neznámí lidé osočovat, �alovat, 
�tvát, a tak podobně, Nehodlám namísto informací o mnu vyvolené psí rase číst ve zpravodaji články a názory o 
tomté�. Co� pravděpodobně navazuje na tu první větu, kde se budou mě neznámí lidé navzájem osočovat, �alovat a 
�tvát�. 

H. Klementová: A vy víte, kdo jsou ty pro pana hrubého neznámí lidé? Mů�ete z toho jednoznačně určit teda?  

K. �vancara: Tohle je řekl takhle jo. Tohle je mínění předsednictva, proto�e tu stí�nost obdr�elo předsednictvo. Čili 
tohle je mínění předsednictva. Jako tento dopis je jako jeden z dal�ích dopisů, samozřejmě těma tady jako nebudeme 
argumentovat jo. Tak�e tohle je mínění předsednictva, tak to musíte brát. 

Mgr. Čejka: Tenhlensten dopis má informační charakter. V podstatě popisuje reakci člena na situaci v klubu, která, 
která se mu nelíbí. Jo to je, to je jediná věc jo. Jak víme, pokud se . pokud tam pí�e o tom, �e se mu nelíbí kdy� něco 
má číst. Prosím vás právo na svobodu projevu a právo na informace a je pouze na něm, jak s nima bud nakládat nebo 
zdali je bude číst nebo nebude je číst. Jo, tohlensto je opravdu velice obecně. 

M. Nosek: Znemo�nění schůze předsednictva v Mělníku. Jestli mů�u já k tomu je�tě taková maličkost. Mluvili jsme 
spolu vlastně před akcí se slečnou Klementovou i s in�enýrem Přikrylem jestli teda mů�ou přijít na schůzi. Já jsem řek 
samozřejmě s tím, �e teda máme bodů hodně a �e teda pobočka Morava se oznámí, �e teda byla vzata na vědomí, �e 
pobočka vznikla, �e se to tam předlo�í a �e teda musíme ře�it body jiný. No a pak tam teda vznikla situace, �e teda vy 
jste nechtěli ze schůze odejít vlastně. 

Mgr. Čejka: Já v tom nevidím problém, proč předsednictvo nemohlo jednat za přítomnosti svých vlastních členů �. 

Mgr. Čejka: Já jsem k tomu řekl v�echno. Dle mýho názoru tam nedo�lo prosím vás k provinění pana Přikryla, neboť 
pan Přikryl jak jistě víte tam nebyl sám. Nebyl v podstatě ani hlavním organizátorem v podstatě. Tady nevidím, proč. 
Byl pouze jedním z těch členů a dle mého názoru člen má právo se této akce účastnit.  

H. Klementová: Tak�e mů�e je�tě? Mů�u se zeptat jestli byl z tohodle toho obviněn někdo jiný ne� in�enýr Přikryl?  

M. Nosek: Zatím nebyl. 

M. Nosek: Tak�e mů�em dál? Pětka, nevím jestli u� o tom �. Podána �aloba na dvě členky�.. 
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M. Sedlář: �aloba byla podána na základě, přesto, �e byl in�enýr Přikryl spraven o rozhodnutí předsednictva , věděl o 
něm, a nechtěl se mu jako člen podrobit a tím, �e soud zamítl tu jeho �alobu, tak opět po�kozoval dobré jméno od 
předsednictva a� po celý klub, proto�e to rozhodnutí podle stanov mů�e sice změnit členská schůze, ale do doby 
konání členské schůze předsednictvo.. rozhodnutí předsednictva je v platnosti. 

Mgr. Čejka: Já bych nevázal. Článek 36 listiny základních práv a svobod. Ka�dý se mů�e domáhat stanovení postupu 
svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. Pan Přikryl má právo se 
proti tomuto rozhodnutí obrátit na soud. Je to jeho ústavně zaručené právo a nemů�e být jakýmkoliv způsobem od vás 
diskriminován za to, �e tohoto svého práva vyu�ije prosím vás. Soud teprv rozhodne o to, zda-li má pravdu nebo nemá 
pravdu. To je důle�ité si uvědomit prosím vás.  

K. �vancara: Předsednictvo ale opět ale zhledává, tak jako k těm přede�lým bodům, předsednictvo opět zhledává vinu 
na panu Přikrylovi a od toho to předsednictvo tady je, aby to posoudilo jako. ���Vinu v tom, �e mate lidem hlavu, 
v�dyť jsem to tady jako říkal. 

M. Nosek: Tak já mám bod �estej � neoprávněné vyu�ívání, čtení internetové po�ty jiných adresátů a pota�mo i klubu. 
Slečna Klementová.  

H. Klementová: Důkazy. Máte někdo důkazy? 

M. Nosek: Nemáme, nemáme je tady. 

H. Klementová: Pokud vy ale nemáte důkazy, tak to nemů�ete tvrdit. 

M. Sedlář: Tak to pak teda musíme nechat třeba na soud. 

M. Nosek: poslední bod, bod osm � nepravdivé informování členů na internetových stránkách a teď u� musíme říkat 
pobočky Morava �e jo? Kterou teda vlastní, nebo vlastnil, prostě byly to soukromé stránky in�enýra Přikryla. 

M. Damaskinosová: Dobře, tak�e jedná se třeba o l�i, kdy vlastně pan in�enýr Přikryl, nevím teda jestli teda jako jsou 
to l�i nebo matení lidí, kdy vlastně zveřejňuje na chov�. Takhle. My jsme za oficiální stránky Rottweiler klubu 
zveřejnili na těchto stránkách jsme teda zveřejnili chovatelské stanice, seznam chovatelských stanic a tím to prostě 
nějak začlo někdy v březnu �e? O a tenhle seznam vlastně byl okomentovaný, �e nemů�e být nikdy úplný, �e to jsou 
prostě informace z plemenné knihy a �e ty stanice prostě zanikají nebo �e tam jsou zveřejňovány nebo nejsou. Pan 
in�enýr Přikryl okam�itě zveřejnil na svých stránkách prostě seznam chovatelských stanic, které zahrnovaly v�echny 
stanice, to znamená, �e kdy� já mám třeba svého psa, ten má určitého otce, matku a je to zahraniční plemeník třeba jo, 
otec, otec toho mého zvířete. A pan Přikryl do toho seznamu uvedl vlastně i tady tyhle jedince nebo tyhle stanice 
zahraniční, které se, které nejsou české jo, tam se jednalo o seznam českých chovatelských stanic, na�ich chovatelů, 
českých. No a tím vlastně, napsal potom takový, takové dobrozdání k tomu jako �e my jsme ????????, nerozumí jako 
tady tomudle, tím to vlastně začalo takhle nějak manipulovat tady tyhle věci. Dal�í věc je ohledně �. Je�tě čeho?      

Mgr. Čejka: Opět, zase jsem nucen konstatovat listinu základních práv a svobod kdy ka�dý má právo vyjadřovat své 
názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jako� i svobodně vyhledávat, přijímat a roz�iřovat 
informace bez ohledu na hranice státu. Tak�e prosím vás musím říct, �e pan Přikryl vyjadřoval svůj vlastní názor. Co�, 
v čem� mu vůbec nikdo nemů�e bránit prosím vás. 

K. �vancara: Ale jako člen Rottweiler klubu se musí řídit určitým kodexem a nemů�e mezi lidi vypou�tět l�ivé 
informace. 

M. Nosek: Tak�e ná� závěr by byl následující: Předsednictvo Rottweiler klubu České republiky navrhuje dle kárného 
řádu článek 19, bod e) vyloučení člena z klubu. A �ádám předsednictvo, ne poradce chovu, prosím vás, pouze 
předsednictvo, aby svým hlasování se vyjádřilo k tomuto. Tak�e, přečte� to prosím tě? 

K. �vancara: Tak�e bude hlasovat jenom předsednictvo, nebudou hlasovat teda poradci chovu. Čili kdo je pro. Je�tě 
vás prosím vás upozorním, je to návrh jo. Toto vyloučení musí schválit členská schůze, dle stanov, dle organizačního 
řádu. Čili nechávám hlasovat, kdo souhlasí s tím aby in�enýr Přikryl byl vyloučen z Rottweiler klubu České republiky. 
Tak 6. Ruky nahoru. 1,2,3,4,5,6, jo. Zdr�el se někdo hlasování? Je někdo proti? Není, jo čili do zápisu. 

K. �vancara: Jeden člen nehlasovat, proto�e byl na zahraniční cestě jo. Tak�e to je skončená věc kolem pana in�enýra 
Přikryla. 
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46. Rottweiler tak jak ho známe a máme rádi  
 

Rottweiler tak jak ho známe a máme rádi . 1.11.2001 
 

   Vá�ení přátelé, chovatelé a majitelé na�ich čtyřnohých miláčků, dovoluji si Vás oslovit 
s laskavým svolením pobočky Morava. V nedávné minulosti to byla bílá kniha ing.Ivo Přikryla, 
který mi poskytl bez sebemen�ího zaváhání dostatek prostoru ve svém IZ 1-2. (bílá kniha 1-2.) Je� 
je (pardon byla), kvalitní protiváhou oficiálního IZ klubu. A nutno říci, �e si za svou krátkou dobu 
získala mimo jiné i mnoho příznivců, kterým se po sdělení dat a údajů � z druhé strany �, konečně 
také otevřeli oči. 

   S dovolením, teď přejdu k věci co mě trápí a občas nedá i spát. Hlavně v poslední době 
s blí�ícím se termínem členské schůze. Předpokládám, �e výbor klubu předlo�í na členské schůzi 
svoji inovovanou kandidátku.Druhá kandidátka vzejde zcela určitě z pobočky Morava.Kandidátka 
obsahující nová jména, nabitá chutí informovat o v�em, pokud mo�no je�tě teď hned. Zcela 
v pořádku, A L E... přeci jen je zde něco, co mi nedá spát a nad čím se často zamý�lím. Mám toti� 
obavu, v případě � volebního úspěchu� o okam�itém znovu zavedení zákazu kupírování. 
V nedávné době jsme si to ji� krátce pro�ili a mnoho z nás to komentuje dodnes jako snahu být 
�pape�těj�í ne� pape�� ! Poslední � kapkou � k napsání těchto řádků a k celkovému impulsu byl 
nepochybně článek PCH Mgr.L. Zavoralové  o �mrzačení �těňat �a nerespektování standardu na 
www.rtw.cz. 

   Z tohoto důvodu se obracím na Vás v�echny, kterým není tato věc lhostejná, o pomoc  při 
sestavení vhodné kandidátky v duchu hesla: ná� RTW do poslední mo�né chvíle, tak jak ho známe 
od nepaměti ( a máme rádi ) � a ne jinak !  

   Oslovil jsem v tomto směru ji� pár členů a s Va�í pomocí určitě doká�eme sestavit kvalitní, 
v pořadí třetí kandidátku, v duchu ji� zmíněného hesla. 

   Věřím, �e spousta členů na�eho klubu by ráda pomohla, ale vzájemně o sobě nevíme.   To 
nahrávalo v minulosti oficiální jediné kandidátce a tak se to dovedlo postupně a� tam co to je. 
K osobnímu napadání a vyřizování si starých účtů na úkor věnování se novým členům, řízení 
chovu  a.t.d. Dalo by se toho zde popsat mnoho, ale dovolím si Vám doporučit mé články, které 
snad vyjdou v IZ, jak bylo předsedou přislíbeno. V případě nezveřejnění je najdete zde v 
IZ pobočky Morava a na jejím oficiálním e-mailu.  

   Čas neúprosně bě�í, neváhejte a reagujte, ať mů�eme předlo�it na členské schůzi na�i 
společnou kandidátku, kandidátku č.3 s programem na pří�tí 2 roky. Zda se to podaří, zále�í na 
ka�dém z Vás. 

   Va�e návrhy a názory na věc prodiskutujeme na: e-mail i s .mivanga@worldonl ine .cz a na 
049 � 557 15 87.   

 

     Chovu zdar !  
a RTW obzvlá�ť! 

Sejkanič Ivan  
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47. Doplňující obrázky ke standardu RTW � Materiály ADRK 
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48. Zpracované výsledky poslední MVP tohoto roku �  Materiály ADRK Přiná�íme 
zpracované výsledky poslední MVP tohoto roku, MVP Nitra. Posuzoval anglický rozhodčí a tak byli 
někteří asi i nemile překvapeni. 

Za výsledky děkujeme panu Kováčovi, CHS Kovi-Rot.   
MVP Nitra (SK) - 4.11.2001 / rozhodčí: Smith Michael (GB) 

psi - třída mladých 

1421 AIGIR GERO-DOGS, 
SPKP 1100,04.11.00 V 

o: Gil Crni Lotos  
m: Srigitte Bardot Briava 
ch: Dzian Gerhard Dr., m: Gregáč Daniel  

1422 ALEX HRU�OV,  
SPKP 1080, 23.10.00 V 

o: Bret Freywald  
m: Dixi Wildengel 
ch: Ivanička Anton, m: Gregáč Daniel  

1423 BAX DOGS VON TOMÁ�OV,  
SPKP 1038, 29.08.00 V2 

o: Erlo vom Gambrinus  
m: Corina Agátový les  
ch: �aranský Ján MVDr., m: �aranský Ján MVDr.  

1424 BLACK VOM IGI HOF,  
SPKP 1073, 07.10.00   

V1, 
CA 
JC 

o: Brit Hajská bara  
m: Fáma Ki-Rot  
ch: Mészaros Igor, m: Bielik Juraj  

1425 LEO KI-ROT SLOVAKIA,  
SPKP 1027, 09,08.00   
 

VD 
o: Erlo vom Gambrinus  
m: Erma Ki-Rot  
ch: Kiss Ladislav, m: Baťala Branislav  

1426 LORD KI-ROT SLOVAKIA,  
SPKP 1029. 09.08.00   V3 

o: Erlo vom Gambrinus  
m: Erna Ki-Rot  
ch: Kiss Ladislav, m: Holocsi Csaba  

1427 ZORBA EARL ANTONIUS,  
JR.SP 84312 RW, 27.11.00   
 

VD 
o: Bronco od Dragičevica  
m: Grejsi Crni Lotos 
ch: Latinovic Zorba + Ljuba, m: Mravík Jozef + Taunya  

psi- mezitřída 

1428 AMOR IZ STISKE DOLINE,  
JR.SP 704749 RW, 26.01.00   

V2, 
res.CAC 

o: Gil Crni Lotos  
m: Kimba  
ch: Jovic Mirko, m: Mravík Jozef + Taunya  

1429 CHIR Z TYROSU,  
SPKP 1165, 22.01.00 VD 

o: Simebergs Victor von Trollegen  
m: Egy z Tyrosu 
ch: �vancara Karel, m: �tefečeková Nela PaedDr.  

1430 LESKO Z KŔÍZANOVA,  
CMKU 9078, 24.11.99 

V1, 
CAC 

o: Condor von der Frankentanne  
m: Frona z Kří�anova  
ch: Tomek Jiři, m: Matějka Antonín 

psi -  třída otevřená 

1431 BAD ČERNÝ SAGITARIUS,  
ČMKU 8650, 24.03.99   VD 

o: Apolo Drotár  
m: Anita z Benátských nocí 
ch: �védová Kateřina, m: Antl Jan  

1432 BARD ČERNÝ SAGITARIUS, 
CMKU 8651. 24.03,99   V3 

o: Apolo Drotár  
m: Anita z Benátskych nocí 
ch: �védová Kateřina, m: Antl Jan  

1433 BRUNO ČERNÝ SAGITARIUS,  
ČMKU 8654, 24.03.99   V 

o: Apolo Drotár  
m: Anita z Benátskych Nocí 
ch: �védová Kateřina, m: �védová Kateřina  

1434 DAN ZE STRAHOVSKÉ VYHLÍDKY,  
ČMKU 8607, 03.03.99   VD 

o: Simebergs Victor von Trollegen  
m: Bijare od Zlaté Samanty 
ch: Jeglík Jan, m: Buchta Franti�ek  

1435 HOGAN VON GAMBRINUS,  
MET.ROTT 2354/97, 04.01.97   - 

o: Djerbo v,t. Straotje  
m: Kathy vom Schwaiger wappen 
ch: Fekete László, m: Fekete László  

1436 JAILBIRD LYNCH MOB,  
WP 91577502, 05.03.99   
 

V1, 
CAC 

o: Gil Crni Lotos  
m: Jailbird Felony the First 
ch: Mravík Taunya, m: Mravík Jozef + Taunya  

1437 TOBY V. LEIBGARDIST,  
SPKP 999, 24.07.98 

V2, 
res. 
CAC 

o: Baskó von Hause Sommer  
m: Csákvári Rott Carmen 
ch: Tribel Szolt, m: Staněková Lea 

psi - třída pracovní 

1438 ART DREVOPAL,  
SPKP 758, 26.04.99   

V2, 
res. 
CAC 

o: Eros Mra-Zus  
m: Karen Arbej 
ch: Posluch Franti�ek Ing., m: Uhlárik M.+ E.  

1439 ESEX KI-ROT,  
SHPK 01684, 18.10.96   V3 

o: Kevirí v.Bamberger-Tal  
m: Ára Rosi-Rot 
ch: Kiss Ladislav, m: Schiller Alexander  

1440 HENRY Z TYROSU CZ,  
ČMKU 8886, 08.07.99   V 

o: Simebergs Victor von Trollegen  
m: Egy z Tyrosu CS 
ch: �vancara Karel, m: Ovčáček Jan  
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1441 INGO STÁR KI-ROT SK,  
SPKP 837, 05.10.99 - 

o: Erlo vom Gambrinius  
m: Carla Ki-Rot 
ch: Kiss Ladislav, m: Dávidíková Nikoleta  

1442 RINGO ULTIMÁTUM,  
PKR II - 62250, 29.07.99   

V1, 
CAC, 

r.CACIB 

o: Wiktor v. Geranshof  
m: Nessy Ultimatum 
ch: Zgol Marcin, m: Zdzislawa Slawomir  

psi - třída vítězů 

1443 BART DROTÁR,  
ČMKU 6063, 14.04.97 V3 

o: Argo z Opu�těné Pískovny  
m: Kora vom Hennekamp 
ch: Kozelská Jana, m: Typovský Luká�  

1444 BENNO �LASKÁ GWARA,  
ČMKU 8461, 31.12.97 

V1, CAC, 
CACIB, 

BOB 

o: lagmi Benno vom Evman  
m: Jessika �laská Gwara 
ch: Perek Andrej, m: Krásenský Lumir  

1445 DANGER VOM HAUS MERKANT,  
MET.ROTT 1686/98,07.02.98  
 

- 
o. Balu von den Hassberghorten  
m: Aerial vom Haus Merkant 
ch: Kalmár Erno, m: Ponyi Anita + Varga István  

1446 FRED MIVANGA,  
ČMKU 5700, 18.08.96 - 

o: Argo z Opu�těné pískovny  
m: Alfa Vombat 
ch: Sejkanič Ivan, m: Kočvarová Edita  

1447 GAMBO WUJKOWA ZAGRODA,  
PKR lI - 61626, 15.06.99   V 

o: Wiktor v. Geranshot  
m: Cyntia Isogen 
ch: Wujek Jozef, m: Skwara Anna  

1448 OLBURD HOUSTON,  
PKR Il - 62401, 22.01.98   

V2, 
r.CAC 

o: Vurst 
m: Era Olburd 
ch: Tuszina Burdina, m: Kudret Demirkol  

feny- třída dorostu 

1449 CEDRA DOG VON TOMÁ�OV, 
SKJ 1129, 11.03.01  VN2 

o: Eros Ki-Rot  
m: Corína Agátový les 
ch: �aranský Ján, m: Chochul Juraj  

1450 XANDRA Z KOHLOVHO DVORA, 
SPKP 1117, 01.03.01   VN 

o: Bronko od Dragičeviča  
m: Sisa Bra-Ko SK 
ch: Kohl Branislav, m: �ipkovský Martin  

feny- třída mladých 

1451 ADRIEN KOVI-ROT,  
SPKP 1061, 0310.00   VD 

o: Epos Ki-Rol  
m: Cita Agag 
ch: Kováč Ján, m: Va�� Miroslav  

1452 AJNY KOVI-ROT,  
SPKP 1060, 03.10.00   VD 

o: Epos Ki-Rot  
m: Cita Agag 
ch: Kováč Ján, m: Rusnák Jozef  

1453 ALEGRA GERO-DOGS,  
SPKP 1104, 04 11,00   VD 

o: Gil Crni Lotos  
m: Briggitte Bardot Briava 
ch: Dzian Gerhard Dr., m: Hanulák Ján  

1454 ALKA HRU�OV,  
SPKP 1085, 23.10.00  - 

o: Bret Freywald  
m: Dixi Wildegel 
ch: Ivaníčka Anton, m: Kramárová Aneta  

1455 ARGA HRU�OV,  
SKJ 1086, 23.10.00   VD 

o: Bret Freywald  
m: Dixi Wildengel 
ch: Ivanička Anton, m: Staněková Lea  

1456 CARRIE CATHERINE'S DREAM,  
ČMKU 9554. 01.10.00   VD 

o: Xari v. Bickeshaim  
m: Amanda vom Immenstetten 
ch: �ák Martin, m: Ru�ičková Bronislava  

1457 CELESTA HANAČKA,  
CMKU/RTW 9349, 25.07.00   VD 

o: Ferro v.t.Klampersnest  
m: Cristine Da-Klem 
ch: Páleník Ivan, m: Vlasáková Olga  

1458 FANNY VOMBAT,  
SPKP1133. 141201   VD 

o: Kars z Waldenburga  
m: Comma Vombat 
ch: Zavoralová Lucie Mgr., m: Frátriková Alexandra  

1459 LOTTY KI-ROT SLOVAKIA,  
SPKP 1032, 09.08 00   

V1, 
CA 
JC 

o: Erlo vom Gambrinus  
m: Ema Ki-Rot 
ch: Kiss Ladislav, m: Kiss Ladislav  

1460 ULLA FREYWALD,  
SPKP 1113, 03.01.01   D 

o: Bret Freywald  
m: Brixie vom Ulsenbach  
ch: Staněková Lea, m: Marčeková Renáta  

feny- mezitřída 

1461 BABY CATHERINE'S DREAM, 
SPKP 956, 13.03.00  D 

o: King vom Schwaiger Wappen  
m: Amanda vom Immenstetten 
ch: �ák Martin, m: Miháliková Adriana  

1462 BEA CATHERINA´S DREAM,  
CMKU/RTV 9352, 13.03.00   D 

o: King vom Schwaiger Wappen  
m: Amanda vom Immenstetten 
ch: �ák Martin, m: Mudrová llona  
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1463 ELMA AGAG,  
SPKP 934, 07.03.00   

V2, 
res. 
CAC 

o: Simebergs Victor von Trollegen  
m: Aili Kralický Sně�ník 
ch: Lehocký �tefan, m: Lehocký �tefan  

1464 ENY AGAG,  
SPKP 935, 07.03-00   V3 

o: Simeberg Victor von Trollegen  
m: Aili Kralický Sně�ník 
ch: Lehocký �tefan, m: Lehocký �tefan  

1465 GITTA VON NECKARTAL,  
MET.ROTT 8820/00, 15.06 00   - 

o: Atalantes Bobby  
m: Waldner Decca  
ch: Ponyi Anita + Varga István,  
m: Ponyi Anita + Varga István  

1465 KHARON 1NDRA,  
MET.ROT 6828/00, 01.03.01   

V1, 
CAC 

o: Simbergs George v. Trollegen  
m: Kharon Bori  
ch: Csernák Sándor, m: Kiss Györyné  

1467 MERSI FREYWALD,  
SPKP 986, 15.04.00   D 

o: Bret Freywald  
m: Brixie vom Ulsenbach 
ch: Staněková Lea, m: Horváth Miroslav  

feny- třída otevřená 

1468 ANETTE BARPET BOHEMIA, 
SPKP 1006, 05.04.99 VD 

o: Simebergs Viktor von Trollegen  
m: Harmony Čierny panther 
ch: Vocenta Peter m: Holko Ján  

1469 ANGIE CATHERINE'S DREAM,  
SPKP 725, 15.03.99  - 

o: Matcho v. Burgthann  
m: Cessy v.d. Ilmbrücke 
ch: �ák Martin, m: �ák Martin  

1470 CIRBY Z HŮREK,  
CMKU 8784, 19.05.99 - 

o: Simba v.Burgthann  
m: Centa Kralický Sně�nik 
ch: Hynek Miloslav, m: Hospodár Vladisláv MUDr. 

1471 DORENA AGAG,  
SPKP 805, 28.07.99   V 

o: Gil Crni Lotos  
m: Aili Kralický Sně�ník 
ch: Lehocký �tefan, m: Turček Vojtech  

1472 HANA OD DRAGIČEVIČA,  
WP 998053/01, 20.09.99   - 

o: Odo v. Flugschneise  
m: Bessy von Haus Krammer 
ch: Dragičevič Jovan, m: Mravík Jozef + Taunya  

1473 INA FREYWALD,  
SPKP 761, 15.03.99   

V1, 
CAC 

o: Simba v.Burgthann  
m: Elisa 
ch: Staněková Lea, m: Staněková Lea  

1474 JANA VOM GLÜCKSTERN,  
ČMKU 2569, 20.05.99  
  

D 
o: Hoss vom Glückstern  
m: Annika vom Damvin 
ch: Fajcsák Zoltán, m: �mídovi Franti�ek + Magdaléna  

1475 MOLY FREYWALD,  
SPKP 988,15.04.00  

V2, 
res. CAC 

o: Bret Freyvvald  
m: Brixe vom Ulseubach 
ch: Staněková Lea, m: Vidi�čák Marián MVDr.  

feny- třída pracovní 

1476 CETTY Z HŮREK,  
SPKP 915,19.05.99 

V1, 
CAC 

o: Simba v Burgthann  
m: Centa Králický Sně�ník  
ch: Hynek Miloslav, m: Khun Zdeněk  

1477 GINA VOM ZENNWALD,  
SPKP 891, 08.10.99 - 

o: King vom Schwaiger Wappen  
m: Anka von Zennwald 
ch; Stegbauer E.+ P., m: �ák Martin  

1478 JAILBIRDS LADY OF THE NIGHT,  
ČMKU 8904, 05.03.99    VD 

o: Gil Crni Lotos  
m: Jailbirds Lady of the Night 
ch: Mravík Taunya + Josef, m: Boháčková Lenka 

1479 KEROL MIVANGA,  
SPKP 784,19.10.98   VD 

o: Simba v. Burgthann  
m: Cora Mivanga 
ch: Sejkanič Ivan, m: Kuriplach Jaroslav  

1480 VANESA BOHEMIA ORTLES,  
ČMKU 5969, 25.02.97   - 

o: Simba v.Burgthann  
m: Janka v.d. Zigeunerinsel 
ch: Buriánková Alena, m: Lu�ná Barbora  

feny- třída �ampiónů 

1481 EBRA ULTIMÁTUM,  
PKR II - 56490, 16.05.98   V2 

o: Wiktor v. Geranshot  
m: Nessy Ultimátum 
ch: Zgol Marcin, m: Zdzislawa Slawomir  

1482 FOA CRNI LOTOS,  
IPO 1, 25.05,97    V1, CAC 

o: Beni  
m: Bessy von Hause Krammer  
ch; Dragičevič Jovan, m: Mravík Jozef + Taunya  

1483 ORANIA ANKUS,  
PKR II-60039, 28.04.99 - 

o: Wiktor vom Geranshof  
m: Juma vom Raubritter 
ch: Karasiňski Jozef  
m: Kaczmarczyk Rafal 

 


