V České Rybné, dne 21.6.2010
ČMKU
Jankovcova 53
Praha 7
CZ-170 00
Věc: Zpráva o průběhu zasedání FCI komise pro pasení a účasti delegáta Ing. Radko
Loučky na tomto zasedání
Zasedání se uskutečnilo ve dnech 18.-19.6.2011 ve Stockholmu ve Švédsku.
Přítomno bylo 10 zástupců Evropských států FCI.
Projednávání proběhlo dle plánu. Všechny plánované body byly projednány.
Zásadní záležitosti, které se dotýkají ČR:
1. Ve dnech 12.-13.5. 2012 by nělo proběhnout příští zasedání v Praze. Již jsem
domluvil spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou na Suchdole, kde se
v současné době učí i kynologie, aby na organizaci této akce spolupracovali.
Spolupráci přislíbil doc. Jebavý. Mají pro své klienty slevy na ubytování, mohou
poskytnout učebnu a mohou přispět do programu.
S organizací zasedání budou spojeny i vyšší výdaje. Od ČMKU předpokládám
příspěvek do 5000 Kč (mimo příspěvku na delegáta). Požádám samozřejmě i další
organizace, především KJ ŽR, která je pro ČMKU garantem za pasení.
2. Upřesnění pro získání titulu CACIT. Platí pouze pro plemena vyjmenovaná
v nomenklatuře FCI. Platí pro Colecting Styl a Tradiční styl jen jako jeden titul pro
všechna plemena dohromady. To jsou podmínky, které budou znamenat částečný
útlum zájmu o pasení. Zástupce komise ale o tom budou v FCI dále jednat. Jako
zálohu připravují návrh nového titulu (CACIHd), který by platil pro všechna
plemena.
3. Psům, kterým již byl v minulých letech z FCI titul CACIT uznán, a do nomenklatury
FCI nepatří, nebude nic platný, protože titul Internatinal Champin pasení dostat
nemohou. CACIT jim však odebírán nebude.
4. Minimální počet psů pro soutěže v pasení nybyl stanoven, tudíž když se přihlásí do
soutěže CACIT byť jen jeden pes, který bude splňovat podmínky, titul může dostat.
5. Na národní úrovni můžeme mít vlastní pravidla a jejich úpravy. Tam navrhuji po
konzultaci s ostatními členy české komise pasení (členy jsou rozhodčí, instruktoři a
pořadetelé) zatím naše řády pro CACT neměnit.
6. Mistrovství Evropy FCI se letos konat nebude (především z nedostatku finací),
naplánováno není ani na další roky. Komise akce pořádat nebude, je jen poradním
orgánem a penězi nedisponuje. Požadavek potenciálních pořadatelů na dotace
splnit nemůže. O pořádání v Collecting stylu uvažují v Rakousku. My bychom mohli
přispět v pořádání akce v Tradičním stylu, uvažují o tom manželé Gavendovi
z Libhoště.
Dne 21.6. zapsal:

ing. Radko Loučka

