
V Kroměříži dne 4.12.2007. 
 
 
Vážená paní Kejvalová ! 
 
  
 K Vašemu dopisu ze dne 26.11.2007 s vazbou na usnesení členské schůze Vám 
sděluji, že jsem hluboce rozhořčen neustálým osočováním své osoby paní Otrubovou, 
kterému dáváte, jako výbor, volný průchod dokonce i na programu členské schůze a to 
ještě více jak rok poté, co jste se tak nevybíravým způsobem ujali moci v klubu.  
 To, že došlo ke značným diskontinuitám v chovu i v celé práci klubu nesouvisí 
naprosto s předáním či nepředáním nějakých dokumentů, ale v totální neschopnosti řídit 
chov v důsledku neodpovídajících odborných znalostí a absence praktických zkušeností 
současné HPCH. 
 Kdyby jste alespoň trochu projevili ve výboru zájem o objektivitu, mohlo by Vám být 
podivné, proč chovatelskou agendu „páčíte“ z bývalého předsedy a nikoliv z HPCH, kam 
shromažďování chovatelské agendy patří. Jen u bývalé HPCH byly veškeré originální 
doklady z bonitací, kontrol vrhů, atd... A pokud vím, tak paní Valušová svou funkci paní 
Otrubové předala. Dokonce spolu jezdili společně na kontroly vrhů. 
 Jestli já jsem dělal nějaké další analýzy z výše uvedených podkladů (a znovu 
zdůrazňuji poté uložených u HPCH), podle toho co si chov Hw u nás vyžadoval či podle 
potřeb k odbornému řízení, byla to jen má osobní iniciativa, která mi pomáhala v řízení 
chovu i klubu. Navíc jsem se závěrečnými syntézami seznamoval, dle problematiky, 
chovatelské kolegium, výbor, nebo i členy klubu prostřednictvím Zpravodaje. 
 Myslím, že by bylo velmi naivní se domnívat, že bych toto své osobní know-how, 
navíc za daných okolností, někomu poskytl – pokud by to bylo vůbec reálné, neboť jak 
uvedeno, byly to mé osobní reakce a to vždy na daný stav věcí. Schopnosti a zkušenosti 
se prostě předat nedají – a to by si měla konečně uvědomit již i paní Otrubová. 
 Pokud se týká agendy OPCH JM oblasti, tak jsem nebyl nikdy k tomuto nikým 
vyzván  a dokonce, ani tehdy aktuálně vystavené krycí listy, přecházející do r.2007, nikoho 
nezajímaly. Kompletní agendu OPCH od r.2004 Vám tedy posílám zároveň s tímto 
sdělením. 
 Já jsem schopen a ochoten, ve prospěch chovu Hw, i nadále spolupracovat, ale s 
žádnými Pravými packami, či s pouhými kariéristy, ale jen se slušnými lidmi, se kterými je 
si, po odborné stránce, co říci a se kterými má spolupráce praktický význam. 
 Doufám, že tímto jsme definitivně uzavřeli dohady o nějakých problémech s 
předáváním chovatelských podkladů. 
 
 
 
   S pozdravem 
 
 
 
 
 
P.S. 
 Vzhledem k tomu, že usnesení ČS, je zveřejněno na w-stránkách klubu, žádám aby 
i tento dopis byl v plném znění uveden rovněž na webu, obdobným způsobem bez 
přístupového omezení. 
 
 


