
Vážení členové klubu,                                                                                                 17.7.2006 

                                    dne 15.6.2006 jsem Vám poslal dopis, který mimo jiné obsahoval 

korespondenční lístek s pěti otázkami. Cílem tohoto mini-referenda bylo zjistit názorové 

rozpoložení členů klubu ve vztahu k otázkám o kterých se již od „schůze v Milovicích“ 

v r.2004 mluví i mlčí zároveň. Přiložený dopis měl konkrétně pojmenovat některá úskalí 

celoklubové  liniové plemenitby pod režimem řízeného chovu. Vzhledem k tomu ,že mnohem 

méně polemický článek na toto téma od našich dvou členek nebyl „cenzurou“ přijat k otištění 

ve zpravodaji, jsem volil formu soukromé iniciativy. 

Kdo četl pozorně, poznal, že nejsem ani skalním příznivcem, ale ani fanatickým odpůrcem 

liniové plemenitby. Jen bych nechtěl ,aby se něco „rozvrtalo“ a za šest let to „vyšumělo“ do 

ztracena. 

Nyní k výsledkům:  Rozesláno bylo 212 dopisů ,jeden se vrátil ,protože adresát se odstěhoval. 

Zklamáním pro mne bylo k dnešnímu dni navrátivších se „pouze“ 56 odpovědí. Zvláště 

naprostá ignorace členů výboru a drtivé většiny poradců chovu. 

Očekával jsem po „Milovicích“ (r.2004) informační smršť ,otázky,odpovědi a diskuse 

zakončená třeba takovým referendem a případně hurá do toho ,čas utíká. Proto mne mrzí 

celkem malá odezva na mou iniciativu. Každý výsledek je ale výsledkem a o něčem svědčí. 

Reagovalo 56 členů což je asi 26.5% obeslaných. 

Toto hovoří částečně o nezájmu členů o dění v klubu, ale možná také o tom ,že se mnozí bojí 

říci svůj názor a dokonce se pod něj podepsat. Možná si nechávají otevřená zadní vrátka , aby 

mohli podle potřeby měnit názory. Tato anketa – referendum ,ale nemohla být anonymní.  

 

1) Považujete v současné době mezinárodní uznání pražského krysaříka od FCI za prvořadý 

cíl? 

 ANO 21 (37.5%)                NE 32 (57.1%)              Neví 3 (5.3%) 

 

2)Máte pocit, že jste byli dostatečně informováni o všech etapách liniové plemenitby?    

  ANO 23 (41%)                  NE 28 (50%)                 Neví 5 (8.9%) 

 

3) Jste ochotni vzdát se v případě řízeného chovu (liniové plemenitby) na 15-20 let části 

svých chovatelských svobod? 

   ANO 21 (37.5%)              NE 26 (46.4%)               Neví 9 (16%) 

 

- tyto tři otázky se týkaly více méně liniové plemenitby a hovoří o tom ,že lehce 

převažují odpůrci liniové plemenitby ,ale rozdíl není propastný. Pokles záporných 

odpovědí u třetí otázky je dán nárůstem odpovědí „nevím“ ( část majitelů zdůvodnila 

tím, že mají psa).Omezení se však týká i psů , ti budou omezeni počtem krytí za rok. 

 

4) Máte pocit ,že jste o dění v klubu a o plemeni dostatečně informováni ? 

    ANO 32 (57.1%)              NE 21 37.5%)                Neví 3 (5.3%) 

5) Máte pravidelný přístup na internet ? 

    ANO 40 (71.4%)              NE 15 (26.7%)               Neví 1 (1.7%)  ?? 

 

     -    tyto otázky se týkají spíše informačních toků v klubu , 51,1% spokojených ,není špatný 

           výsledek, ale je asi stále co zlepšovat. Zajímavý je více jak 71%-ní přístup členů na  

           internet. Toto by mělo být důvodem , aby zkostnatělý systém „nejprve ve zpravodaji 

           a potom na internetu“ by měl být alespoň u výsledků z výstav , bonitací a zápisů z  

           výborových a členských schůzí změněn. 

 



Toto referendum mělo být určitým vodítkem pro přípravu výroční členské schůze v září 2006, 

na které se bude skutečně rozhodovat a hlasovat. Vzhledem k počtu obvykle přítomných to 

bude trochu loterie ,ale každý má jen to o co se zaslouží . 

                                                                      S pozdravem    

                                                                                              MVDr. Petr Macků                       

 

P.S. Vzhledem k nízké účasti v referendu , nepovažuji za potřebné vytvářet alternativní návrh 

stanov a řádů klubu. 


