Vážená slečno Janíková,
Vážená slečno Sedláková,
Vážený pane Navrátile,
rádi bychom Vás jménem výboru Klubu chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů
požádali o vysvětlení Vašich nedávných aktivit, které se týkají činnosti našeho klubu.
Respektujeme právo každého občana na vyjádření vlastních názorů a svobodné vůle.
Zároveň je ale naší povinností, danou nadřazenou organizací FCI, hájit zájmy plemen,
která náš klub sdružuje, a zasazovat se o jejich zdárný chov a zušlechtění v rámci
populace, kterou v naší zemi máme. Domníváme se, že vytvoření paralelního klubu
chovatelů maďarských ohařů, které by mělo za následek rozdělení chovatelské základny,
by na plemeno MOK mohlo mít neblahé následky. V současné době je předností českého
chovu MOK početná chovatelská základna, kterou předčíme mnohé kynologické velmoci.
I přesto, že by si po případném vzniku nového klubu musely kluby navzájem chovné
jedince uznávat, praktická zkušenost z chovatelských klubů jiných plemen ukazuje, že
k faktickému rozštěpení chovatelské základny dojde. To by mělo nepochybně negativní
vliv na chov plemene MOK v ČR.
Zároveň bychom Vás rádi upozornili, že v případě, že by nový klub vzniknul, by podle
pravidel stanovených ČMKU musely mít oba kluby stejné podmínky chovnosti. KCHHMO
v tomto směru není ochoten ustupovat a pokud členská základna nerozhodne jinak,
podmínky chovnosti plemene MOK zůstanou takové, jaké v současné době jsou, a to ve
všech oblastech (práce, zdraví, exteriér). Nový klub by tak byl povinen tyto podmínky
chovnosti převzít.
Současné vedení KCHHMO není obeznámeno s konkrétními důvody Vaší nespokojenosti
s činností klubu. Rádi bychom Vás požádali, abyste nám sdělili, co Vám v klubu zásadně
nevyhovuje a co Vás motivuje k tomu, abyste řešili situaci takto radikálně.
Ubezpečujeme Vás, že veškeré podněty, které výbor či dozorčí rada od členů obdrží, jsou
pečlivě projednávány, a v případě otázek zásadního významu předloženy členské schůzi.
Věříme, že toto je správná cesta, jak v demokratickém státě řešit spory. V souvislosti
s tím Vás upozorňujeme, že svou činností porušujete stanovy KCHHMO, které jsou pro
Vás jakožto pro členy závazné.
Dále bychom Vás chtěli požádat o následující: v e-mailu, který byl rozesílán členům
klubu a který je přesvědčoval o vstupu do klubu nového, byla jako argument použita
informace, že nový klub by se jako samostatný klub chovatelů maďarských ohařů mohl
stát členem Evropského klubu MO. Vedení KCHHMO v tomto smyslu kontaktovalo
zahraniční partnery a nikomu z nich není známo, že by Evropský klub MO existoval.
Prosíme Vás proto o bližší informace o zmiňovaném sdružení včetně zdroje. Děkujeme.
Vedení KCHHMO vyznává otevřenou demokratickou diskuzi, proto bude tento dopis
zveřejněn na klubovém webu, stejně jako Vaše odpověď, o kterou Vás tímto žádáme.
S pozdravem
Za výbor KCHHMO předseda klubu Václav Prouza

