ZPRÁVA O ČINNOSTI SFSH OD ČLENSKÉ SCHŮZE KONANÉ DNE
24. DUBNA 2014

Vážení členové SFSH,
od členské schůze SFSH konané dne 24. 4. 2014, se odehrála řada významných událostí, které
ovlivnily činnost spolku.
- Především se SFSH stal kolektivním členem Klubu svatého Eustacha.
- Dále se dne 28. října 2015 konala mimořádná schůze spolku, na které byly schváleny nové
stanovy. Poté byl usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. listopadu 2015
proveden zápis změny do spolkového rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých
Budějovicích v oddílu L, vložce číslo 5050 s názvem Spolek francouzských smečkových honičů,
z.s. se sídlem č.p. 47, 391 65 Hodonice.
Přestože jsem ve zprávě o činnosti na členské schůzi SFSH konané dne 24. 4. 2014 informoval
členskou základnu o neúspěšných snahách spolku o spolupráci s KCHH, rozhodli jsme se s
tehdejším jednatelem SFSH Radkem Sochrem spolupráci SFSH a KCHH navázat. Na ČS KCHH
konané dne 6. června 2014 jsme iniciovali některé body usnesení ČS KCHH:
- KCHH bude iniciovat prostřednictvím ČMKJ podání návrhu na MZ ČR zrušení omezujícího
ustanovení vyhlášky 362/2013 Sb. a zákona 449/2001 Sb. (kohoutková výška 55 cm )
- KCHH vytvoří pracovní komisi složenou z rozhodčích z výkonu, vůdců a zástupce SFSH k
posouzení soutěžních řádů pro honiče skupiny 6 FCI, které jsem vypracoval ve spolupráci s
odborníky na honiče a jménem SFSH předložil.
- Členská schůze KCHH přijala žádost SFSH o přijetí SFSH jako pobočného spolku KCHH.
- Dále jsme požadovali informaci, zda a kdy byly zkušební řády, podle kterých pořádal KCHH
zkoušky a zadával na nich čekatelství CACIT (BzH) a zkušební řády, podle kterých pořádá
zkoušky a zadává na nich čekatelství CACIT (ZH), schváleny "Comission des chinens courants" komisí pro honiče FCI a poté Generálním zasedání FCI. Tuto otázku jsme položili z důvodu, že
výše jmenované zkoušky nejsou uveřejněny na oficiálních webových stránkách FCI, jako zkoušky
"CACITové".
Nic z toho, na čem jsme se na ČS KCHH domluvili, výbor klubu neplnil, na dotazy nereagoval.
Po řadě odmítavých postojů a komplikací ze strany výboru KCHH, se uskutečnilo dne 28. listopadu
2015 od dvacáté hodiny setkání jakési tzv. pracovní komise, na kterou jsem byl pozván. Komise
měla mnou předložené soutěžní řády posoudit. Tomuto setkání předcházela e-mailová
korespondence členů této komise, kterou mě omylem zaslali. Velkoryse opomenu moje urážky a
osočování, nemohu ale nezmínit některé věty:
- ….sejdeme se na sedmou ať stihnem nějakýho toho panáka ať nám to myslí. Navíc nevím, jestli
mám chuť někomu vysvětlovat, že honit s honiči srnčí, resp. jinou spárkatou, než černou a
vysokou se prostě v zemích krále "Miloše" nesmí, ať je to s honiči z Francie, Ameriky nebo
Podkarpatský Rusi ! Se soudružským pozdravem Samek Petr.
- ….nemůžeme vytvářet soutěžní řád, který by nectil zákony ČR!!! (V. Herian).
Pánové si skutečně „nějakýho toho panáka“ dali a přiopilí lidomyslivečtí kynologové mnou
navržené soutěžní řády odmítli především proto, že údajně neodpovídají naší legislativě.
Evidentně tyto řády ani nečetli, jinak by nemohli tvrdit, že jsou pouhými překlady francouzských
zkušebních řádů, pro naše podmínky nevhodné. Honičům členové komise nerozumí a neznají
platné zákony.. Můžeme snad očekávat něco jiného od tzv. pracovní komise, kterou řídí diletant,
který nikdy honiče nechoval, necvičil a dokonce ani nevlastnil?

Soutěžní řády jsem předložil Klubu sv. Eustacha. Byly kvalifikovanými kynology bez výhrad přijaty
a předsedou Klubu sv. Eustacha Mgr. Miroslavem Drahotou zaslány na MZe - Odbor živočišných
komodit k připomínkování.
A jak posoudilo MZe soutěžní řády, které tzv. pracovní skupina odmítla?
Vážený pane magistře,
po prostudování předloženého návrhu Oficiálních klubových pravidel pro zkoušky honičů
skupiny 6 FCI Klubu svatého Eustacha, z.s. konstatujeme, že v popisu jednotlivých disciplín nebyl
shledán rozpor se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
S pozdravem Ing. Jiří Hojer, ředitel odboru.

Ani jeden bod usnesení, který jsme na ČS KCHH iniciovali, výbor KCHH nesplnil, nedokázal
reagovat na náš dotaz k neoprávněnému zadávání čekatelství CACIT. Na kritiku reagoval KCHH
zmítnutím žádosti SFSH o přijetí SFSH jako pobočného spolku KCHH a posléze mým vyloučením
z KCHH.
Předseda SFSH Slavomír Hanáček.

