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Milí čtenáři
usím zaãít velk˘m zklamáním, které jsem zaÏila
v sobotu 9. záﬁí. Vydala
jsem se do ¤íãan podívat se na soutûÏ podle ZVV3. Nalezla jsem krásné cviãi‰tû na okraji lesa, smutného
pana ·tûrbu a dva úãastníky, z nichÏ
jeden pﬁijel aÏ z Olomouce. Rozhodãí byl v lese na houbách. SoutûÏ
se nekonala. Na to by museli b˘t aspoÀ tﬁi.
Ze sedmi pﬁihlá‰en˘ch se omluvil jen jeden,
jestli jsem to dobﬁe pochopila. Tak jsem se
na vlastní oãi pﬁesvûdãila, jak to u nás je se
soutûÏemi podle zkou‰ky ZVV3...
Ale kdyÏ si odmyslím tuto skuteãnost, bylo na cviãi‰ti krásnû. Povídali jsme si
o psech a také o tom, jak dÛleÏitá je pro kynology pﬁízeÀ mûstského zastupitelstva.
Mluvili jsme i o soutûÏi CACIT v Letech
a obdivovali, jak krásnû byla uspoﬁádána,
a tû‰ila se ohromnému zájmu jak úãastníkÛ,
náv‰tûvníkÛ, tak i podpoﬁe pﬁedstavitelÛ obce. Byla jsem se tam rovnûÏ podívat, povídala jsem si se starostou a obdivovala jeho i poﬁádající kynology.
A následnû v ¤íãanech mi bylo líto, Ïe nûco takového je pro národní
zku‰ební ﬁád momentálnû nedosaÏitelné.
Asi bych mûla vysvûtlit „Informaci pro kynologickou veﬁejnost“
ze zápisu z 37. zasedání pﬁedsednictva âMKU z 24. srpna t. r., kterou najdete na stranû 55 a v níÏ sekretariát a plemenná kniha sdûlují,
Ïe nebudou poskytovat informace,
které by byly v rozporu se zákonem
na ochranu osobních údajÛ
(101/2000 Sb.). Aã se to totiÏ mÛÏe
zdát k nevíﬁe, spadá pod tuto vûtu
i pﬁípad, o kterém nám napsal jeden
chovatel: „PoÏádal jsem âMKU,
aby mi vytiskli pﬁehled udûlen˘ch
‰ampionátÛ âR v plemeni ãau ãau
za minul˘ rok. Bylo mi sdûleno, Ïe to není
moÏné, Ïe se mám obrátit na povûﬁeného
funkcionáﬁe klubu. KdyÏ se v‰ak chová ve
více klubech, to snad abych obíhal kaÏdého
zvlá‰È a pak nevím, jak by to bylo v pﬁípadû, Ïe titul obdrÏí zahraniãní pes. A jestliÏe
se nûkdo chce váÏnû vûnovat chovu a potﬁebuje rodokmeny rÛzn˘ch psÛ, dostává se do
stejné situace – nezjistí nic, nebo musí pracnû rodokmeny získávat od majitelÛ psÛ.“
MoÏná by si to zaslouÏilo odborn˘ právní
v˘klad, jak˘m zpÛsobem se zákon na
ochranu osobních údajÛ t˘ká situace, kdy
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nûkdo chce znát rodokmen mého psa a jaké
tituly získal.
Oznamujeme v tomto ãísle dvû úmrtí, která se dotkla ãeské kynologie. Klub krysaﬁíkÛ se rozlouãil s ing. Janem Findejsem. Ale
praÏ‰tí krysaﬁíci nebyli jedin˘m plemenem,
kteﬁí mu vdûãí za svÛj rozvoj. Choval nûmecké dogy. Pﬁed lety se pﬁiãinil o roz‰íﬁení
dalmatinÛ v na‰í republice, a teprve poté zamûﬁil svÛj zájem na vzkﬁíÏení ãesk˘ch národních plemen, pﬁedev‰ím chodského ovãáka a praÏského krysaﬁíka.
Také paní Jarmila Kﬁeãková znamenala
mnoho pro chov kolií u nás. Mûla jsem k ní
moÏná blíÏe neÏ k ostatním chovatelÛm,
protoÏe se v období, kdy jsem pﬁi‰la do redakce Psa, kamarádila s tehdej‰í redakãní
sekretáﬁkou.
Také mne uchvátil Landings, nejen sv˘m
vzhledem, ale hlavnû chováním. Kolie ze
Zlaté Jalny byly nepﬁehlédnutelné. ZaÏila
jsem dokonce kuriózní historku. Jestli jsem
se o ní uÏ nûkde zmínila, tak promiÀte. Pﬁed
sedmnácti lety o dovolené na Jaltû jsme ve
mûstû uvidûli krásnou kolii, která se naprosto vymykala vzhledem mezi v‰emi voﬁí‰ky,
kteﬁí se tam po ulicích pohybovali. Ta vypadá, jako by byla od paní Kﬁeãkové, povídám manÏelovi. Nu vot, ana od nûj, zo zalotoj jalny iz Pragy, pravila majitelka rozzáﬁená nad‰ením, Ïe nûkdo poznal, jak v˘jimeãného psa má.
Také se snaÏíte v televizi sledovat poﬁady,
ve kter˘ch „hraje“ pes? A nenechali jste si
ujít srpnové DobrodruÏství kriminalistiky
o zakladateli chovu nûmeck˘ch ovãákÛ Horandovi von Grafrath? Pan reÏisér Moskalyk umûl policejní Ïánr pﬁenést do filmu
skuteãnû mistrnû.
BohuÏel do Lond˘na na v˘stavu v Imperiálním váleãném muzeu o zvíﬁatech pouÏívan˘ch ve válkách se urãitû nedostanu. Tak
to povaÏujte jen za tip pro ty, kteﬁí se do
Lond˘na chystají.
Je‰tû jedna zpráva mû zaujala. Podle âTK
zpÛsobila ãínská ﬁidiãka nehodu, kdyÏ uãila
svého psa ﬁídit. Pes pr˘ rád sledoval dûní
v autû a tak mu chtûla udûlat radost a svûﬁila
mu volant do pacek. Sama pr˘ jen ‰lapala na
plyn ãi brzdu. To druhé asi pozdû.
A pﬁi té pﬁíleÏitosti mû napadá praktiãtûj‰í informace. Na v˘stavû v Mladé Boleslavi,
kdyÏ jsem si prohlíÏela sortiment na stáncích, jsem objevila pﬁenosnou ta‰ku na malého psa uzpÛsobenou k upevnûní záchrann˘mi pásy na zadním sedadle. Bylo to uÏ
dﬁív, nebo to je reakce na nov˘ silniãní zákon? V kaÏdém pﬁípadû dobr˘ nápad.
Zuzana Trankovská
10/2006
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