
Schůzka DaCK s pořadateli dostihů a coursingů, Kolín, 12.7.2014 
 

 

Přítomni: DaCK: MVDr. S. Chrpa, D. Bejčková, L. Čížková, V. Panuška  

zástupce CdL: Ing. V. Kučerová Chrpová  

zástupci pořadatelů - Kolín: L. Cíchová, Z. Škrdlová, Lednice: Ž. Rouchalová, Ing. Z. Barák, 

Mladá Boleslav: R. Ungermanová, T. Tyl, KCHCHADP: H. Jandlová, M. Kalousková, CCC: 

L. Čížková, ČP: J. Jehličková, KFP/NWC: R. Nevěčná, E. Matušková, NCC: E. Dufková 

    

 

Program: Sestavení kalendáře dostihů a coursingů pro rok 2015 a úprava kolidujících termínů  

Poznámka: Nejprve se řešily připomínky pořadatelů, potom došlo k úpravě kalendáře. 

 

 

DaCK informovala, že někteří pořadatele nedodávají výsledky a Zprávy závodě.  

Pořadatelé slíbili nápravu. 

Dále upozornila, že byly zjištěny špatné zápisy v licencích a aby pořadatelé věnovali zápisům 

pozornost.  

Dále požádala pořadatele o aktualizaci adres na přihlášky k závodům, a o kontrolu adres na 

zasílání faktur za CACIL závody. 

 

Ing. Z. Barák: Žádost o verifikaci zápisu. 

DaCK: Nemá námitek. 

H. Jandlová souhlasí se zasláním zápisu k verifikaci - zápis bude zaslán e-mailem. 

 

M. Kalousková: K čemu se píší Zápisy ze závodů, když se nezveřejňují a vyslovuje 

pochybnost, zda se zápisy skutečně uchovávají. Zároveň žádá zaslat zápis ze dne 5.4.2014, 

který se týká M. Kalouskové (a též H. Jandlové a H. Stohanzlové). 

DaCK: Zápisy se uchovávají a v případě potřeby jsou k nahlédnutí. Zápisy se píší z důvodu 

pozdějších nesrovnalostí, nebo stížností, kdy už není možnost zpětně zjistit, co se na závodě 

skutečně přihodilo. Při zjišťování skutečností může zápis hodně pomoci. Zápis z 5.4. bude 

zaslán spolu se zápisem k verifikaci H. Jandlové, která ho předá též M. Kalouskové a H. 

Stohanzlové. 

M. Kalousková souhlasí se zasláním Zprávy z 5.4. H. Jandlové. 

 

T. Tyl: Mladá Boleslav nedostala pozvánku na schůzku. 

DaCK: Pozvánka byla poslána všem pořadatelům dne 22.6.2014, všichni ostatní pořadatelé ji 

dostali. 

 

Ing. Z. Barák: Stížnost na Lednici, nebyla to stížnost, ale dotaz. Pořadatel neudělal chybu, 

mezinárodní řád je nadřazen národnímu, a národní svaz si nemůže dělat úpravy. 

DaCK: Národní svaz si může dělat úpravy ve svých řádech. V Národním řádu je povinnost 

časomíry určena. 

 

H. Jandlová: V Národním řádu by měly být jen národní odlišnosti, které nejsou 

v mezinárodním řádu. 

 

E. Matušková: Navrhuje posílat informace na adresy pořadatelů. 

DaCK: Informace jsou na stránkách ČMKU – Informace z komisí. 

 



R. Ungermanová: Ví se, kolik procent psů má aktivní licenci, kolik bylo přeměřeno? 

DaCK: Evidence licencí existuje, ne všichni psi s licencí se však skutečně na závodech 

objevují. Provádí se i evidence přeměřených psů, která se průběžně (po dalších měřeních) 

doplňuje. 

 

J. Jehličková: Informovala, že je jedním z pořadatelů série několika závodů s dalšími zeměmi 

a přeřazování psů do jiné kategorie v sezoně je problém, proč se nenechala doběhat letošní 

sezona a změny nezavedly až od příštího roku. 

DaCK: Změna je okamžitá právě z důvodu, aby psi neběhali celý rok v nesprávné kategorii. 

 

T. Tyl: Na licence se dává razítko, i když v zápise se zmiňuje samolepka. 

DaCK: V zápise DaCK z 13.5.2014 se zmiňuje pouze označení licence (ne jakým způsobem), 

v zápise P ČMKU se zmiňuje samolepka. Uvažovalo se samolepce, nebo razítku, nakonec 

bylo zvoleno razítko. DaCK nevidí velký problém v tom, že se licence označuje razítkem a 

nikoliv samolepkou, ale zapracuje změnu do zápisu, aby všichni byli informováni. 

 

Někteří pořadatelé – Ing. Barák, M. Kalousková, R. Ungermanová – požadují, aby platnost 

licence byla prodloužena do konce roku bez omezení od 1.7.  

 

Ing. Z. Barák: Co udělá náš delegát CdL, aby na ME ve Finsku nebyli naši psi měřeni? 

Delegát CdL V. Kučerová Chrpová: Na CdL bude zaslán seznam změřených psů, aby mohl 

být přidán do oficiálního seznamu. 

 

M. Kalousková: Jak DaCK zařídí, aby se informace dostala ke všem majitelům licencí?  

DaCK: Jaký má M. Kalousková návrh?  

M. Kalousková: Poslat všem majitelům licencí korespondenční lístek. 

DaCK: Vzhledem k množství licencí to nepovažuje za reálné. Informace jsou na stránkách 

ČMKU a poznámka, že majitelé se na stránky nedívají, je diskutabilní. 

H. Handlová: Poslat informace klubům a pořadatelům. 

 

Požadavek pořadatelů: Uskutečnit první měření v roce před prvním závodem. Pořádat měření 

i na Moravě.  

DaCK: Souhlasí a plně podpoří tento návrh při jednání s Komisí rozhodčích při určování 

termínů a míst měření na příští rok. 

 

Požadavek pořadatelů: Sjednotit v kalendáři závodů názvy pořadatelů. Nyní je u některých 

uveden konečný pořadatel akce, u některých zastřešující organizace. Uvedení konečného 

pořadatele považují za lepší orientaci pro majitele. 

DaCK: Souhlasí a podporuje tento požadavek. Každý pořadatel je členem ČMKU (i když 

někteří přes zastřešující organizaci), jinak by akce nebyla uvedena v kalendáři závodů. 

 

Návrh pořadatelů coursingů: Střídat každoročně pořadatele Mistrovství ČR. 

DaCK: Souhlasí, toto u dostihů už funguje dlouhou dobu a bez problémů.  

 

Návrh pořadatelů: Poslat konečný návrh dnes sestaveného kalendáře pořadatelům ke kontrole, 

zda vše souhlasí a nedošlo někde k omylu, nebo nedorozumění. 

DaCK: Souhlasí, ale podotýká, že je to jen návrh, který musí projít schválením P ČMKU. 

 

Ing. Z. Barák: Požaduje odstoupení předsedy DaCK a stažení naší delegátky v CdL. 

 



M. Kalousková: Zápisy z CdL chodí pozdě, nebo vůbec. 

Delegátka V. Kučerová Chrpová: Administrativní úkony nějakou dobu trvají. Informace 

z CdL nabízí podat ústně. 

Pořadatelé trvají pouze na úředním zápise. 

 

R. Ungermanová: Nabývá dojmu, že činnost DaCK má za cíl rozbořit závody FCI a závodit 

pod CGRC. 

DaCK: S tímto názorem se DaCK neztotožňuje a nedomnívá se, že by dávala nějaké záminky 

k tomuto názoru. 

 

Kalendář závodů na rok 2015 

Podle požadavků jednotlivých pořadatelů byl předběžně sestaven kalendář závodů na rok 

2015 a na dnešní schůzce po vzájemné dohodě upraveny kolidující termíny. Kalendář bude 

zaslán P ČMKU k odsouhlasení. 

 

 

 

 

Zapsala za DaCK: Dana Bejčková 

Verifikovala: Hana Jandlová 

 

 

 


