Zápis ze schůze výboru KASS č. 2
konané 11.4.2010 v Praze

Přítomny: Alice Schreibová, Eva Madziová ml., Marcela Brothánková
Program :
Zápis P ČMKU ze dne 25.3.2010, bod 13/3/10

Programem schůze byl jediný bod, a to zaujetí stanoviska k vyjádření předsedy DR ČMKU o
zakládajících členech KASS.

Citace ze zápisu P ČMKU ze dne 25.3.2010 :
13/3/10 Žádost předsednictva ČKS o přijetí Klubu Anglický špringršpaněl za chovatelský klub ČMKU
včetně vedení plemenné knihy pro plemeno ASSP – P ČMKU předává materiály J. Kudrnáčové
k prověření, bude projednáno na příštím jednání P ČMKU.
Předseda DR informoval o skutečnosti, že někteří zakládající členové byli šetřeni DR a bylo
jednoznačně prokázáno jejich provinění“

Pan Milan Krinke obvinil minimálně 2 zakládající členy KASS z nějakého provinění, které jim bylo
šetřením DR jednoznačně prokázáno. Bylo ověřeno, že DR ČMKU neřešila žádného zakládajícího
člena KASS.
Vzhledem k tomu, že pan Krinke nejmenoval konkrétní zakládající členy KASS, cítí se tímto obviněním
dotčeni všichni zakládající členové KASS a požadují omluvu.
Dále se diskutoval možný důvod, který vedl předsedu DR ČMKU k této lži. Nejpravděpodobnější se
nám jeví snaha o ovlivnění členů P ČMKU při hlasování o přijetí KASS za chovatelský klub ČMKU.
Zdá se, že pan M. Krinke z nějakého nám neznámého důvodu nechce, aby plemeno anglický
špringršpaněl mělo svůj vlastní chovatelský klub, ale chce, aby bylo chováno pouze v KCHLS s
dalšími cca 20 plemeny, proto se pokusil vědomě poškodit jméno KASS, aby členové P ČMKU
hlasovali proti přijetí.
To je ovšem jen naše domněnka, skutečnost může být jiná, proto je třeba dostat vysvětlení od
předsedy DR ČMKU osobně.

Usnesení :
• P ČMKU poslat stížnost na předsedu DR ČMKU.
• Požadovat veřejnou omluvu předsedy DR ČMKU všem zakládajícím členům KASS.
• Požadovat po předsedovi DR ČMKU vysvětlení , co ho vedlo k vyslovení této pomluvy.

Zapsáno 11.4.2010

Zapsala Marcela Brothánková

