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Titl
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V Bechyni dne 17. 09. 2012

Věc: Žádost o umožnění pořádání zkoušek pro honiče podle mezinárodních zkušebních řadů
pod záštitou Kynologické jednoty ČR Brno.

Vážení členové předsednictva ČMKU,
v roce 2009 byl založen a dne 23.07.2009 /viz příloha - stanovy/ registrován MV ČR
Spolek francouzských smečkových honičů.
Jelikož způsob použití těchto honičů není obvyklý v myslivecké praxi ČR, nelze pro ně
pořádat soutěže pod hlavičkou ČMMJ. Zkušební řády pro smečkové honiče jsou však součástí
platné nomenklatury FCI a pořádají se podle nich v kynologicky vyspělých zemích Evropy
špičkové soutěže (CACITové zkoušky, Mistrovství Evropy).
Spolupráce s KCHH a ČMKJ je součástí našich stanov, ale tato spolupráce, právě pro
odlišné chápání práce honiče, nefunguje. Nabídli jsme KCHH že pod jeho patronací
uspořádáme zkoušky honičů podle pravidel FCI ale tento klub na naši nabídku nereagoval.
Předložili jsme KK ČMMJ návrh na zařazení mezinárodních zkušebních řádů podle
pravidel FCI jako součást ZŘ pro honiče, ale tato komise neprojevila o mezinárodní řády
zájem.
Přesto by náš spolek velmi rád pořádal soutěže podle pravidel FCI pro smečkové
honiče a také máme zájem tyto soutěže pořádat pod patronací FCI, aby bylo možno přidělovat
vítězným jedincům tituly CACIT (R.CACIT). K tomu je nezbytné zastřešení členským

subjektem ČMKU (FCI). Rovněž máme zájem pořádat pro smečkové honiče výstavy s
možností zadávání výstavních titulů. I přes výše uvedené, máme zájem iniciovat, aby se
zkušební řády FCI staly součástí našich platných zkušebních řádů.
To je přesně to, co je cílem našeho spolku - nemáme ambice chovatelského klubu, ale,
jak vyplývá ze stanov, chceme umožnit našim psům soutěžit podle pravidel jim vlastních, nikoli
podle pravidel postavených na základě přiznávání „lovecké upotřebitelnosti“ ve smyslu
legislativy ČR, stanovených nečlenskou organizací FCI.
Na základě výše uvedeného, jsme podali přihlášku k přijetí do Kynologické jednoty ČR
Brno. Po konzultaci s předsedou KJ ČR Brno, panem Otakarem Vondroušem, Vás žádáme o
Vaše stanovisko k pořádání zkoušek pro honiče podle mezinárodních pravidel pod záštitou
Kynologické jednoty ČR Brno.

Slavomír Hanáček, předseda SFSH.

