ZPRÁVA O ČINNOSTI SFSH OD POSLEDNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
Vážení členové spolku,
na loňské členské schůzi jsme si v usnesení vytyčili řadu úkolů a cílů, z nichž některé
nebylo možné, či vhodné splnit. Na prvém místě bych uvedl naši snahu o členství v KJČR.
Absolvoval jsem několik jednání na toto téma s předsedou KJČR panem Vondroušem a
nabyl jsem přesvědčení, že této kynologické organizaci jde jen o pořádání výstav a některé
další aktivity, které nemají s pracovním využitím honičů nic společného. Učinil jsem dotaz na
předsednictvo ČMKU, zda by jsme mohli pod záštitou KJČR pořádat zkoušky honičů podle
mezinárodních zkušebních řádů a dostal jsem negativní odpověď. Z toho důvodu a
s ohledem na cíle SFSH jsem opustil od snahy o členství v KJČR. Za nereálný se rovněž
ukázal náš zájem o účast na výstavách pořádaných KBO.
V dalších bodech usnesení dosáhl SFSH výrazného pokroku. V prvé řadě považuji za
zcela průlomové navázání úzké spolupráce, ale především nalezení společné řeči s KCHH.
Tomu předcházelo moje jednání s poslancem JUDr. Vojtěchem Filipem na téma změny
zákona o myslivosti a setkání s Ing. Jaroslavem Kostečkou, jednatelem ČMMJ na kterém
jsme si vyjasnili vzájemná stanoviska ke zkušebním řádům. Obdobně postupoval i zástupce
KCHH pan Pavel Štangl s kterým jsme se poté, co jsme každý ukončili svoje jednání sešli na
schůzce a domluvili jsme společný postup SFSH a KCHH v oblasti pořádání zkoušek a
soutěží pro honiče. Tento náš záměr jsme s Pavlem Štanglem vysvětlili i na členské schůzi
KCHH, kde byl příznivě přijat.
Součástí oficiálních ZŘ by měly být pouze základní zkušební řády a všechny jiné

aktivity by měly být v režii chovatelských klubů. Proto jsme se s KCHH domluvili na
vypracování takových zkušebních řádů, které by odpovídaly jak platné legislativě tak
pravidlům FCI. Podle těchto ZŘ, které nebudou součástí oficiálního souboru ZŘ
máme v plánu pořádat klubové soutěže. Čeká nás v tomto směru ještě hodně práce,
především dopracování zkušebních řádů, poté jejich schválení ÚKOZ a nakonec
předložit jejich překlad do francouzštiny k posouzení komisí FCI 6 pro honiče, aby
bylo možné zdávat pracovní tituly.
Tím jsou průběžně plněny body 2 - 7 usnesení z ČS ze dne 7.7.2012, které
byly jednomyslně přijaty.

Napsal a dne 6. července 2013 na členské schůzi SFSH v Krhanicích přednesl
předseda SFSH Slavomír Hanáček

