ÚVODNÍ SLOVO – O AROGANCI MOCI
Proč jsme nazvali tento úvod – o aroganci moci. Je to téma, které se v naší společnosti začíná
objevovat i v jiných souvislostech a které se vyznačuje několika společnými znaky. Je to
především pocit lidí, kteří jsou v nějaké funkci či na místě, kde mohou o něčem rozhodovat a
kdy se domnívají, že za tato rozhodnutí nemusejí nést zodpovědnost, případně pokud
rozhodnou špatně či v rozporu se zákonem, že se jim nemůže nic stát a že s pomocí různých
přátel se dá vše zařídit. Je to pravda pouze do té míry, do jaké se jim to dovolí. V lednu tohoto
roku byla svolána členská schůze našeho klubu, která byla dle zápisu z jednání výboru
domluvena již v roce 98 a těsně před konáním tehdejší předsedkyní, paní Novákovou
odvolána. Přesto se na schůzi sešlo cca 20 lidí (což je obvyklý počet jako v minulých letech) a
přímo na místě se řešilo zda schůzi uskutečnit či nikoliv. V podstatě se schůze zúčastnili lidé,
anebo noví členové, jejichž adresy neměla paní Nováková k dispozici. Navrhovali jsme, aby
byl učiněn zápis, ve kterém by se upozornilo na nedostatky jako neexistence kontrolní
komise, bez které je činnost jakéhokoliv občanského sdružení nemyslitelná, nevedení
účetnictví klubu a nepředkládání zpráv o hospodaření, nekonání členských schůzí, úprava
stanov klubu a v souladu s nadřazenými zákony, nízká úroveň zpravodaje, neexistence
jednoznačných bonitačních podmínek, neuveřejňování seznamů krycích psů,
nevyhodnocování odchovů, neoprávněná kooptace členů výboru klubu a rozbor situací, kdy
docházelo k přímé podpoře chovu psů bez průkazu původu ze strany hlavní poradkyně chovu
a zároveň předsedkyně klubu v jedné osobě a ke zneužívání bonitace. Narážíme tímto
především na případ psa Ackermann Nic Nak Mondeo Animals (chovatelka B. Majerová,
majitelka S. Witlerová)! Jenom na okraj – když už jsme u arogance moci – toto je klasický
případ !NEPRODÁŠ MI PSA – TAK JÁ ZAŘÍDÍM, ŽE BUDE VYŘAZEN Z CHOVU I
KDYBY TO MĚLO BYT PODVODEM. Přes poměrně závažný výčet všech věci, jsme
navrhovali aby byl takto pořízený zápis předán paní Novákové a ta byla vyzvána k nápravě.
To bylo v rámci diskuse zamítnuto s tím, že paní Nováková se s nikým o ničem nebude bavit,
neboť pravdu v klubu má jen ona. Zde je bohužel názorně vidět, kam vede neexistence
kontrolní komise, neboť by bylo absurdní, aby výše zmiňované NEDOSTATKY řešila paní
Nováková, která BYLA JEJICH AKTÉREM. Z výše uvedených důvodů byl stávající výbor
odvolán a zvolen výbor nový.
Uvedená fakta jsou tak závažná, že je klub zralý ke svému zrušení zakladatelem. Nicméně
toto je snad až poslední řešení. – Podpora, kterou dostává paní Nováková ve struktuře
Českého kynologického svazu (dále ČKS) je naprosto nepochopitelná. A jsme opět u
AROGANCE MOCI. ČKS prostřednictvím svého tajemníka pana Šišky, který se chová jako
neomezený vladař, když rozhoduje o věcech, o kterých může rozhodnout pouze soud. Případ
je tak jasný, až je zarážející nízká úroveň právního vědomí představitelů ČKS – toto občanské
sdružení rozhodne o usnesení nejvyššího orgánu jiného občanského sdružení, že je neplatné- neuvěřitelné-. Bohužel jedině skutečnost, že soudní řízení v této zemi trvají dlouho, nahrává
tomuto protiprávnímu jednání ČKS a tím je samozřejmě manipulováno s názory lidí na celý
případ, neboť tato formální podpora je paní Novákovou vydávána za jedinou možnou pravdu.
I přesto, že proti lednové schůzi nebylo podáno odvolání u soudu a formálně byla protiprávně
„neuznána ČKS“, tak paní Nováková svolala na konec března další „takyčlenskou schůzi“. U
vchodu restaurace, ve které se toto setkání konalo stáli dva ostře vypadající hoši, kteří
přítomným kontrolovali osobní pozvánky a protiprávně i občanské průkazy. Někteří jsme
pozvánku nedostali i přesto, že jsme řádně uhradili členské příspěvky /vše je dokladatelné/.
Vzhledem k tomu, že paní Tichá (předsedkyně sboru rozhodčích Českomoravské kynologické
unie – dále ČMKU) vyzvala novou předsedkyni paní Majerovou k účasti na této schůzi (i
přesto, že paní Majerová jí při osobním jednání i písmně žádala o prošetření celého případu) –

(opět lze doložit), která tentokrát byla opravdu svolána neplatně a to již odvolanou
předsedkyní paní Novákovou.
Důsledky nezákonného postupu ČKS nabývají některých praktických důsledků a to, že
plemenná kniha ČMKU (pracoviště ČKS) odmítá vydávat průkazy původu na štěňata jejichž
krycí listy jsou podepsány nově zvolenou poradkyní chovu.
Co říci závěrem – není divu, že členové kteréhokoliv chovatelského klubu se bojí ozvat proti
některým totalitním praktikám ze strany vedení klubu, když ho samo ČKS potažmo ČMKU
staví na roveň neodvolatelnosti soudců!

