
 
 
 

Zpráva pro předsednictvo ČMKU o činnosti DaCK v roce 
2018. 

 
 
 
 
 
 

   Po úmrtí dlouholeté členky a administrátorky DaCK paní Dany 
Bejčkové v polovině roku 2017 převzala tuto funkci se souhlasem P 
ČMKU její dcera, paní Veronika Bejčková. Problémem zůstalo, že nikde 
nebyly popsány všechny činnosti, které administrátor DaCK vykonává. 
Nějakou dobu tedy trvala stabilizace výkonu této funkce a ještě v roce 
2018 zjišťujeme, že některé činnosti nejsou pokryty. 
   Činnost DaCK byla zajišťována hlavně její administrátorkou Veronikou 
Bejčkovou, předsedou Vladimírem Panuškou a členkou Janou 
Jehličkovou. Paní Janě Jehličkové se koncem roku 2017 narodila dcerka 
a zcela logicky mi oznámila, že zasedání DaCK se nebude moci 
zúčastňovat. Pro komisi však pracuje z domova, zajišťuje hlavně 
administrativní činnosti, seznamy nominací na mistrovství a s její prací je 
naprostá spokojenost. Ostatní členové DaCK se na její činnosti ať už 
z pracovních nebo rodinných důvodů nepodílejí. Kvůli těmto 
skutečnostem se DaCK přestala scházet na svých zasedáních, protože 
by se scházel jenom předseda a administrátorka. Činnost byla 
koordinována telefonicky nebo e-mailem. 
 
    DaCK v roce 2018 zajistila ve spolupráci s komisí rozhodčích pět  akcí 
kontrolních měření vipetů a italských chtíků. Bylo přeměřeno 138 jedinců 
a v letošním roce nebyl podán žádny protest proti výsledku měření. 
     
    Byly vypracovány nominace na ME a MS chrtů v coursingu a na 
dostihové dráze. Těchto akcí se za Českou republiku zúčastnilo 
v coursingu 63 a na dráze 49 jedinců. Při přípravě na tyto akce vzhledem 
k počtu nominovaných je vzhledem ke krátkým termínům velká 
náročnost na administrativní stránku. Tady je třeba zmínit zcela 
mimořádnou spolupráci sekretariátu ČMKU jednak v oblasti plateb 
jednotlivých účastníků a pak okamžitého odeslání přihlášek. 
 
   Byl vypracován a schválen dostihový kalendář na rok 2019. Termíny 
měření jsou taktéž připraveny dolaďuje se pouze delegace rozhodčích. 



   Dá se tedy říci, že z pohledu DaCK je sezona 2019 připravena. 
 
  Závěrem bych chtěl říci ještě něco osobního. Celý rok 2018 jsem se 
potýkal s vážnými zdravotními problémy. Přesto jsem se zúčastnil všech 
akcí, na kterých byla potřebná moje přítomnost. Nechtěl jsem někomu 
předávat rozdělanou práci a třeba ohrozit dostihovou sezonu. Také jsem 
nechtěl přidělávat problémy svému nástupci a zasahovat do složení 
DaCK. 
    V dalším volebním období však již nemůžu vykonávat funkci předsedy 
DaCK. Pokud bude zájem,  mohu po nějakou dobu vypomoci s činností  
komise pro udržení kontinuity. 
    Ještě jedna kacířská myšlenka. Činnosti administrátora DaCK jsou 
velmi časově náročné a je jich hodně. Vyžadují i „počítačovou 
gramotnost“ a v neposlední řadě i SW vybavení(MS office). Někdy jsou i 
termínově náročné a neexistuje zastupitelnost. Vykonávání této činnosti 
na bázi dobrovolnosti je problematické. Předsednictvo ČMKU by se mělo 
zamyslet nad profesionalizací této činnosti v rámci sekretariátu. 
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