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HISTORIE

Spolkov˘ Ïivot ãesk˘

Velká doba žádá kázeň
V novoroãním provolání âeskomoravského kynologického svazu do roku 1941, pﬁedneseném
Josefem Zíkou, úﬁadujícím místopﬁedsedou, nacházíme v záplavû sebechvály a víry
v radostnou budoucnost ãesk˘ch kynologÛ v protektorátu jeden pozoruhodn˘ odstavec:

V roce 1941 se doÏil v˘znamného
Ïivotního jubilea, 70 let, prof. ing.
Antonín Dyk, dlouholet˘ pﬁedseda
âeské myslivecké jednoty, profesor
Vysoké ‰koly zemûdûlské v Brnû;
k jeho nejznámûj‰ím odborn˘m
dílÛm patﬁila Malá myslivost.
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nám. „Je to neudrÏiteln˘ stav
a sotva lze jej pochopiti právû
tak, jako sotva lze pokládati za
moÏné odÛvodnûné, Ïe vedle
âm. kynologického svazu, jediné to uznané vrcholné organizace kynologické, mÛÏe i nadále existovati je‰tû v dne‰ní
dobû druhé postranní sdruÏení kynologické, které kráãí
vlastní cestou bez zﬁetele na
prospûch celkov˘ch spoleãn˘ch zájmÛ.“ Ale i na nû uÏ
existoval recept, z nûhoÏ u vûdomí vûcí pﬁí‰tích ponûkud
mrazí: „Proná‰ím to pevné
pﬁesvûdãení, Ïe i tato pro ãeskou kynologii tak málo lichotivá otázka doãká se a v nejbliÏ‰í dobû musí se doãkati
svého koneãného vyﬁe‰ení,“
varuje úﬁadující místopﬁedseda a faktick˘ ‰éf svazu Zíka.
Jen pﬁíznaãnou rozinkou na
dortu skvûlé budoucnosti byl
pak návrh, aby spolkov˘ ãasopis Pes, „jenÏ na‰emu ãlenstvu
má b˘ti ãir˘m pramenem poznání, nevyhnuteln˘ch informací a nezbytnou v˘chovnou
pomÛckou“, byl ãleny odebírán povinnû. „Bude tak dosaÏeno kulturnû v˘chovného
vedení organizovaného ãlenstva.“ Tradiãnû bylo – tentokrát
Ústﬁední kynologickou radou
âMKS - vydáno naﬁízení, Ïe
od 1. ledna 1941 budou na
v˘stavy pﬁipu‰tûni jen psi zapsaní v plemenné knize
âMKS, a rovnûÏ tak budou
zapisovány vrhy a psi jen z rodiãÛ zapsan˘ch v této knize.
„âir˘ pramen poznání“ pak
vypadal tak, Ïe na stránce
zpráv jediného ãísla Psa se ãtenáﬁi dozvûdûli o úmrtí ‰kolního rady K. Witzelhubera, kynologa svûtového formátu,
jehoÏ smrti Ïelí nejen kynologie ﬁí‰sko-nûmecká, o pﬁedná‰ce setníka (Hauptmanna)
Dresslera ze spoleãnosti pro

V˘znamná chovatelka vzácn˘ch plemen loveck˘ch
i neloveck˘ch psÛ paní Pavla hrabûnka Kinská,
mecená‰ka ãeské kynologie a âeskomoravského
kynologického svazu, se svou vítûznou skupinou
drsnosrst˘ch jezevãíkÛ; ãasopis Pes, 1941

v˘zkum psa v Berlínû o zku‰enostech nabyt˘ch v nynûj‰í
válce v organizaci váleãn˘ch
psÛ v poli, dále o prÛbûhu
Berlínské podzimní v˘stavy
psÛ, o tom, Ïe uhynul nejstar‰í pes v ¤í‰i (mimochodem
byl to pinã jménem Strupp v.
Heiblornia, kter˘ se doÏil 25
a pÛl roku), a koneãnû o úãasti jednotliv˘ch plemen na
veﬁejn˘ch zkou‰kách poﬁádan˘ch Reichsverband für Hundewesen v Berlínû.
Nejen jazyk ústﬁedního orgánu velmi rychle pﬁitvrzoval.
Napﬁíklad uveﬁejnûní zprávy

sdruÏen˘m spolkem jinde neÏ
ve svazem vydávaném ãasopisu „bude pro pﬁí‰tû posuzováno jako hrubé poru‰ení svazové káznû“, upozornil pﬁedseda
Zika jiÏ v únoru. âeská myslivecká jednota se usnesla, Ïe
od 1. ledna bude rozhodovat
a naﬁizovat samostatnû pouze
její pﬁedseda: „Kdo neposlechne, staví se mimo organisaci.“
Tato zmûna byla komentována
jako „znamení velké káznû
a porozumûní pro pomûry,
která si dne‰ní velká doba
kategoricky vyÏaduje“.
Michal Císaﬁovsk˘

Repro: Canis-Media

„Aby mohl svaz plnit svoje
v˘znamné poslání, jest samozﬁejmé a nutné, aby v ﬁadách
v‰ech ãesk˘ch kynologÛ nacházela jeho ãinnost plné porozumûní a Ïádoucí podporu.
A tu bohuÏel jest je‰tû mnoho
pﬁíãiny ke steskÛm. Je je‰tû
tisíce ãesk˘ch chovatelÛ ãistokrevn˘ch psÛ rÛzn˘ch plemen, kter˘m schází dosud pochopení pro organizaãní
povinnost. ZÛstávají stále je‰tû mimo na‰i organizaci a neúãastní se niãím na‰í spoleãné
práce, konané pro celkov˘
zájem na‰í kynologie.“
Kdo ãetl úvodníky a ãlánky nejen svazarmovského tisku 50.
a 70. let, ale napﬁíklad aÏ po
konsolidaãní generály Horáãka nebo dlouholetého ‰éfa
sluÏební kynologie Hru‰ovského, moÏná s pﬁekvapením
zjistí, kde se vzal poãátek té
zvlá‰tní dikce, posunu v˘znamu slov a je‰tû zvlá‰tnûj‰í jednoty, kterou kdo nesdílel, stál
zprvu opodál, posléze proti

