
Zápis ze schůze členů českého klubu ABJ 

Oblast č.5-Orlické hory 

Dne 10.3.2017  se v Litomyšli sešli členové (10členů) naší oblasti k naplánování letošní 

kynologické sezóny a vyjádření se k předloženým změnám výboru klubu ABJ. 

V příjemném prostředí hospůdky v obecním Sokolu jsme přátelsky prodiskutovali a 

naplánovali akce naší oblasti konané v letošním roce. Dále jsme projednali členství některých 

členů naší oblasti (finance, hlasování atd.), kteří se neúčastní a nespolupracují v naší oblasti. 

Tito členové jsou tímto tzv. nezařazeni v klubu a je jen na nich, kterou z oblastí budou 

navštěvovat a podílet se na oblastní činnosti.(není povinností být v oblasti klubu ABJ podle 

svého trvalého bydliště.)Naše oblast má tak v této době 14 aktivních členů a jsem velmi rád, 

že mohu spolupracovat s tak výbornými lidmi. 

Diskuse ohledně změny chovatelských podmínek se nesla v přátelském duchu 

s jasnou myslí a zodpovědností za naše plemeno ABJ vůči generacím lesníků, myslivců a 

kynologů, které po léta stáli za vynikajícími pracovními výsledky, stejně tak pracovaly na 

výborném exteriéru našeho plemene. Z našeho povídání bylo zřetelné (90%), že by se 

chovatelské podmínky měly zachovat v nynějším znění nebo zpřísnit na původní první cenu 

na KZH.(pozn. za 17 let fungování samostatného ČKCHABJ se chovatelské podmínky měnily 

jednou a to zpřísněním na první cenu a dnešní výbor chce měnit chovatelské podmínky již 

podruhé za 3 roky a to zjednodušením na druhé ceny a ponechat v chovu různě rostlé zuby 

ve skusu ABJ.)Apelujeme proto na výbor ČKCHABJ,aby zvážili své jednání ohledně cíleného 

zhoršování kvalit našeho plemene a nedopouštěl se jednání, které poškozuje celý český klub 

ABJ. 

Závěrem naší schůzky jsme si u ovarového kolene a trochu piva vyměnili názory ve 

výcviku našich jedinců, informace ohledně očekávaných štěňat v naší oblasti a 

připravovaných akcích. 

Akce konané v roce 2017 –oblast č.5 Orlické hory 

- 13. 5.-  Výcvikový den, Uhřínov po Deštnou 

- 11.11.- 12.11.- KZH,  Uhřínov pod Deštnou(6 psů) 

         

     

      Viktor LIEBICH 

       Vedoucí oblasti 

 


