Zápis z členské schůze KCHJgdtČ dne 8. 3. 2007 v Malšicích
Slavnostní fanfárou členskou schůzi zahájil M. Pech.
President J. Soukup přivítal přítomné a upozornil na ustanovení jednacího
řádu ohledně zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření v průběhu
schůze. Skrutátory byli zvoleni D. Černý a J. Vik. Hlasovacím lístkem je
reklamní letáček pojišťovny Halali. Všichni přítomní členové KCHJgdtČ jsou
uvedeni na prezenční listině. Přítomno je 77 členů a 4 hosté. Hlasování o
přítomnosti hostů na jednání členské schůze: PRO 75 PROTI 1 ZDRŽEL 1.
Přítomnost hostů byla schválena. Na návrh výboru byla řízením schůze a
právním dohledem nad průběhem schůze pověřena JUDr. Z. Lišková.
Návrh programu:
1. Volba mandátové a volební komise
2. Volba návrhové komise
3. Kontrola usnesení členské schůze
4. Zpráva presidenta
5. Zpráva ekonoma
6. Zpráva revizní komise
7. Zprávy chovatelské rady a poradce chovu
8. Diskuse ke zprávám
9. Zpráva mandátové a volební komise
10. Diskuse ke zprávě
11. Volba výboru, revizní komise a chovatelské rady
12. Vyjádření mandátové a volební komise
13. Zpráva návrhové komise
14. Návrh usnesení
15. Závěr
Hlasování o návrhu programu: PRO 74 PROTI 0 ZDRŽEL 3
Členská schůze se bude řídit navrženým programem.
ad 1/ Do mandátové a volební komise byli navrženi:
Pils Zdeněk – přijímá
Valenta Josef – přijímá
Krejčíček Václav – přijímá
PRO 71 PROTI 0 ZDRŽEL 6, mandátové a volební komise bude pracovat
v navrženém složení.
ad 2/ Do návrhové komise byli navrženi:
Kočárek Jaroslav – přijímá
Kunešová Jaroslava – nepřijímá
Kunc Ladislav – odmítá funkci, přijel jen rejpat, ale přijímá
Veselý – radši ne, tak tedy jo
PRO 77 PROTI 0 ZDRŽEL 0, návrhová komise bude pracovat ve složení
Kočárek, Kunc a Veselý.
Ověřovatelem zápisu byla navržena

Salajková Simona – přijímá
PRO 76 PROTI 1 ZDRŽEL 0, pí. Salajková bude ověřovatelem zápisu.
ad 3/ Kontrola usnesení z minulé členské schůze.
- Uznávat zkoušky z výkonu v zahraničí doložené ověřeným překladem
(mimo SK), do konání schůze tuto možnost nikdo nevyužil, dnes
předána tabulka o udělení titulu CACIT psu Ikar z Březiňáku, vůdce
p. Dvořák
- Usilovat o vstup do Euroklubu, president se informoval o
podmínkách vstupu u předsedy MSKCHJgdt p. Kvapila, Euroklub
nemá stanovy, jedná se o volné sdružení národních chovatelských
klubů, příspěvek 0,5 eur NA ČLENA A ROK, členem může být max. 1
klub z každého státu, za ČR je členem MSKCHJgdt, nabídka účastnit
se pod hlavičkou MSKCHJgdt
- dopracování Kárného řádu, odpovědnost pp. Benda, Liska Kunc a
Šos M., do začátku schůze došel pouze e-mail p. Lisky s několika
návrhy na změny
p. Liska: E-mailem jsem zaslal návrh na dopracování Kárného řádu dle
usnesení členské schůze. Nyní navrhuji Kárný řád zásadně přepracovat
v celkovém rozsahu 5 – 6 řádků, o všem ať rozhoduje členská schůze.
p. Soukup: Proč jsi tedy nenavrhl nový Kárný řád?
p. Benda: Nepřipravil jsem návrh Kárného řádu. Požaduji vysvětlení p.
Soukupa, na základě čeho Kárný řád udělal.
ad 4/ Zpráva presidenta
Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté,
dovolte mi přednést výroční zprávu presidenta Klubu chovatelů jagdterierů
v Čechách. Náš klub v minulém volebním období prošel množstvím změn
navržených na jednotlivých členských schůzích. Ne vždy byly tyto změny pro
chod klubu dobré a prospěšné. V některých případech náš klub dokonce
brzdily a nebo vracely zpět. K dobré pověsti klubu nepřispělo ani neustálé
předjímání soudního rozhodnutí ve sporu vedeném klubem. Tato kausa byla
nakonec vyřešena a stála nás „pouze“ čas, úsilí a rozladěnost většiny členů.
Bezdůvodné napadání členů výboru na členských schůzích také nepřispělo
k tvůrčímu úsilí, stejně jako překotné doplňování členů výboru.
I přes tyto obtíže se podařilo v klubu prosadit několik prospěšných
rozhodnutí, došlo k sjednocení chovných podmínek s MSKCHJGDT, ke
spolupráci s moravským klubem ohledně informací o kárných řízeních i
výrazného zlepšení osobních vztahů mezi jednotlivými členy výboru.
V minulém roce jsme se zúčastnili schůze Slovenského klubu chovatelů
jagdterierů. I zde jsme se setkali s přátelským přijetím a nabídkou
dlouhodobé spolupráce.
Problémem je účast na našich členských schůzích. Pohybuje se okolo 15%
členské základny, i když každý ví o termínu rok dopředu. Při tak nízké účasti
se jednání často zvrhne k prosazování zájmů úzké skupiny našich členů a

ostatní potom většinou kritizují výbor klubu za neuvážená rozhodnutí. Často
zapomenou, že výbor klubu je povinen respektovat rozhodnutí členské
schůze. A přitom by mohl rozhodnout i hlas nepřítomného člena. Všichni
bychom si měli uvědomit, že naše nepřítomnost může znamenat „ano“ i pro
návrh se kterým bychom nesouhlasili.
Za uplynulé období pořádal klub – za vydatné pomoci našich členů – klubové
výstavy, zkoušky všech typů a jednou za dva roky Memoriál Františka
Stehlíka. Memoriál MVDr. Stehlíka pořádáme společně s Klubem chovatelů
terierů a foxterierů. Nový výbor bude muset vyřešit způsob spolupráce a
účasti, protože zájem z klubu terierů a foxterierů v poslední době opadá.
Členové našeho klubu se zúčastnili i zkoušek v zahraničí a musím
konstatovat, že naši jagdterieři dosáhli vynikajících úspěchů jak v norování,
tak v povrchové práci. V žádném případě se neztratili ani v mezinárodní
konkurenci.
Rozhodnutím členské schůze o absolvování klubové nebo speciální výstavy
pro uchovnění jagdreriera se zvýšila účast na těchto výstavách, ale zároveň
ubylo jagdterierů na národních a mezinárodních výstavách a tím se snížila
reprezentace jagdteriera před širokou kynologickou veřejností, která
navštěvuje tyto akce. I přes nižší účast dosáhli naši členové na těchto
kynologických akcích značných úspěchů.
Výbor klubu v minulém volebním období zabezpečoval pravidelné konání
členských schůzí, vydávání Zpravodaje a hospodařil s plusovým rozpočtem.
Plánoval klubové akce a zástupce klubu se účastnil zasedání ČMKJ a ČMKU.
V průběhu volebního období došlo k několika změnám ve složení výboru.
Dovolte mi poděkovat členům výboru, kteří svou obětavou prací a bez
jakéhokoliv finančního ohodnocení přispěli ke zdárnému chodu našeho
klubu.
Do nového volebního období přeji našemu klubu kvalitní tým ve výboru a
samotnému výboru mnoho úspěchů v jejich nelehké práci pro KCHJgdtČ.
Josef Soukup, president klubu
ad 5/ Zpráva ekonoma
Finanční hospodaření KCHJgdtČ za rok 2007
Počáteční stav k 1.1.2007
241 646,10 Kč
Z toho pokladna
20 808,- Kč
Účet u České spořitelny - Rokycany
220 838,10 Kč
Příjmy celkem
Dotace a příspěvek od ČMKJ a ČMKU
Úroky z účtu
Členské příspěvky
Uchovnění psů
Klubová a speciální výstava

220 137,04 Kč
22 525,- Kč
311,04 Kč
124 900,- Kč
1 250,- Kč
53 600,- Kč

Krycí listy
Prodej odznaků klubu
Startovné na MFS
Úhrada za kontrolu vrhu p. Šos

2
5
7
2

450,150,200,751,-

Kč
Kč
Kč
Kč

Výdaje celkem
Poháry na výstavy a zkoušky
Výplaty a cestovné rozhodčích, poradců,
chovatelské rady a výboru
Poštovné
Vedení účtu
Tisk zpravodaje
Pronájmy honitby a cvičiště
Roční provoz webové stránky
Členství v ČMKJ a ČMKU
Tisk katalogů na výstavy, vstupních listů, štítků
a posudkových listů
Kancelářské poplatky
Odznaky klubu
Startovné na MFS
Náklady na vystavení krycích listů
Veterinární dozor, zapis. a ved. kruhů na KV

150 105,50 Kč
12 044,50 Kč
37 142,- Kč

Zůstatek k 31.12.2007
Z toho pokladna
Účet u České spořitelny - Rokycany

311 677,64 Kč
10 333,- Kč
301 344,64 Kč

19 491,50 Kč
3 862,- Kč
13 650,- Kč
5 880,- Kč
1 178,- Kč
4 100,- Kč
6 938,50 Kč
2 762,- Kč
39 947,- Kč
900,- Kč
1 000,- Kč
1 210,- Kč

Klubová výstava – Černíkov 26.5.2007
Příjem:
Startovné
23 700 Kč
Náklady:
Pronájem areálu
500 Kč
Cestovní náklady rozhodčího, poradců a chov. rady
5 940 Kč
Tisk katalogů, vstupních listů, štítky, posudkových listů 3 619 Kč
Poháry na výstavu
3 124,50 Kč
Poháry pro nejlepšího psa a fenu za rok 2006
3 036 Kč
Náklady celkem
16 219,50 Kč
Čistý zisk
7 480,50 Kč
Speciální výstava – Kralupy nad Vltavou 20.10.2007
Příjem:
Startovné
29 900 Kč

Náklady:
Občerstvení rozhodčích, zapisovatelů a vedoucích kruhů
310 Kč
Odměna vedoucím a zapisovatelům v kruzích
400 Kč
Tisk katalogů
3 158,50 Kč
Poháry, kartičky a kokardy
5 884 Kč
Pronájem cvičiště včetně zajištění chemické toalety
3 380 Kč
Celodenní veterinární dozor
500 Kč
Cestovní náklady rozhodčího, poradců a chov. rady
4 982 Kč
Náklady celkem
18 614,50 Kč
Čistý zisk
11 285,50 Kč
Memoriál Dr. Františka Stehlíka 22.9.2007 – Kamenný Újezd
Příjem :
Startovné – 8 x 900 Kč
7 200 Kč
Náklady :
Nájem honitby a zvěřina na discipliny
2 000 Kč
Cestovní náklady, oběd, platy rozhodčích a trubače
4 546 Kč
Náklady celkem
6 546 Kč
Čistý zisk
654 Kč
Návrh finančního rozpočtu KCHJgdtČ na rok 2008.
Příjmy celkem
60 000,- Kč
Dotace a příspěvky
25 000,- Kč
Členské příspěvky
25 000,- Kč
Výstavy
10 000,- Kč
Výdaje celkem
130 000,- Kč
Poháry na výstavy a zkoušky
30 000,- Kč
Cestovné rozhodčích a výboru
20 000,- Kč
Poštovné
20 000,- Kč
Vedení účtu
5000,- Kč
Tisk složenek, katalogů a zpravodaje
20 000,- Kč
Kancelářské potřeby
5000,- Kč
Proplácení zkoušek členům
10 000,- Kč
Členství v ČMMJ a ČMKJ
5000,- Kč
Pronájmy a náklady na zkoušky
15 000,- Kč
Rozpočet na rok 2008 je nevyrovnaný.
ad 6/ Zpráva předsedy Revizní komise
P. Kuneš popřál všem ženám k MDŽ.
Zpráva revizní komise za rok 2007.

Dne 24.2.2008 provedla revizní komise klubu jagdteriérů revizi hospodaření
klubu za účetní rok 2007.
Komise pracuje ve složení p.Kuneš, p.Vostrý, p.Filip.
Revize byla provedena za účasti ekonoma klubu p.Kalaše.
Pan Filip se revize nezúčastnil s konstatováním, že končí svoji činnost
v klubu.
Komise konstatuje :
1. Předložená dokumentace hospodaření klubu je vedena přehledně.
2. Doporučená opatření revizní komise z minulého roku byla akceptována.
3. Je nutné vedením klubu organizačně dořešit předávání a účtování
prostředků vybraných za krytí psů v roce 2007.
Panem Friedkem není vyúčtováno uchovnění psů a fen za období od
1.8.2007 do 31.12.2007.
Finanční hospodaření :
Počáteční stav k 1.1.2007
241 646,10 Kč
Příjmy v roce 2007
220 137,04 Kč
Největší příjmy jsou z :
- členských příspěvků
- klubové a speciální výstavy
- dotace od ČMKJ a ČMKU
Výdaje v roce 2007
150 105,50 Kč
Největší výdaje tvoří :
- výplaty a cestovné rozhodčích a poradců
- náklady na odznaky klubu
- poštovné
- tisk zpravodaje
Zůstatek k 31.12.2007 činí
311 677,64 Kč
Komise navrhuje členské schůzi, aby pověřila vedení klubu, chovatelskou
radu, revizní komisi nedostatky uvedené v bodě 3 odstranit do 31.5.2008.
Dokončit revizní zprávu o výsledky revize vysokých nákladů na cestovné,
výstavy. Nemohlo být provedeno z důvodu uložených dokladů u účetní.
Komise navrhuje předloženou zprávu schválit.
V Rokycanech 24.2.2008
Předseda revizní komise František Kuneš, člen Petr Vostrý.
K rozpočtu na rok 2008 RK konstatuje, že prodělek bude cca 30 tis. Kč. F.
Kuneš končí v RK a nebude kandidovat do žádné funkce.
ad 7a/ Zpráva předsedy Chovatelské rady
Chovatelská rada začala pracovat ve složení Dr. Svoreňová, Dr. Pech, J.
Liska. V loňském roce byla ale její práce narušena krizí v KCHJgdT.
Dne 26.5.2007 proběhla fyzická kontrola chovných psů v Černíkově při
příležitosti speciální výstavy. Zúčastnilo se ho 30 psů. Druhý termín byl
20.10.2007 v Kralupech nad Vltavou. Zde bylo zkontrolováno 16 psů + 4

nově uchovnění. Kontroly se nezúčastnilo 34 jedinců, kteří byli vyřazeni
z chovu.
Bohužel již od jara přestávala fungovat komunikace mezi poradci chovu Dr.
Svoreňovou a P. Friedkem. Krize vyvrcholila odstupem Dr. Svoreňové dne
1.7.2007 ze všech funkcí, které v klubu zastávala – funkci poradce pro
uchovňování a předsedkyni chovatelské rady. Dokumenty a ostatní materiály
o chovných jedincích bohužel Dr. Svoreňová nepředala chovatelské radě, ale
poradci chovu P. Friedkovi.
Dne 5.8.2007 se sešel výbor a chovatelská rada zastoupená Dr. Pechem.
Hlavním bodem bylo řešení stížností okolo P. Friedka – stížnosti na
doporučení ke krytí a dále průtahy v uchovňování nových psů a problémy
v komunikaci s poradcem. Ten se schůze bohužel nezúčastnil. P. Friedkovi
bylo uloženo předložit chovatelské radě do 5.9.2007 evidenci o krytí,
využívání chovných psů počty vrhů a odchovy štěňat. Na této schůzi byla
chovatelská rada doplněna o pana J. Řezbu. Část materiálů p. Friedkem
byla dodána až začátkem října a část 20.10.2007. Kontrolou těchto materiálů
bylo zjištěno, že velká část je jich nedostatečně vedena, na doporučeních ke
krytí byly uváděny nekompletní údaje apod. Poradce chovu svoji funkci
přestával vykonávat a množily se stížnosti chovatelské radě. Po domluvě
chovatelské rady a presidenta klubu převzali dočasně funkci poradců chovu
Dr. Pech a J. Řezba k 15.1.2008. P. Friedek ukončil činnost na vlastní žádost
dne 15.1.2008.
Poradcovskou činnost 25.1.2008 převzal J. Řezba včetně dokumentace po P.
Friedkovi. Systematickou a mravenčí prací J. Řezba začal kontrolovat
přebrané dokumenty a do 29.2.2008 vystavil 30 doporučení ke krytí a
nakryto bylo 8 fen. Bohužel musíme konstatovat, že při převzetí agendy
dosavadního poradce chovu p. Friedka se zjistilo, že nebyly řádně vedeny
záznamy o poplatcích za doporučení ke krytí a za uchovnění. Dále v předané
dokumentaci byly nalezeny žádosti o uchovnění včetně originálních
rodokmenů na celkem 17 psů a fen, které byly i několik měsíců staré. Dále
se kontrolou zjistilo, že seznam nově uchovněných psů z roku 2007
předložený P. Friedkem a publikovaný již ve zpravodaji může obsahovat psy,
kteří vůbec neprošli řádným uchovněním. Bohužel nalezeny jsou i případy,
kdy někteří psi nemají splněné podmínky k uchovnění. Majitele těchto
jedinců se snaží J. Řezba na tuto situaci upozornit. Vše je nyní ve fázi šetření
a lustrování zpětně přes plemennou knihu.
V současné době J. Řezba třídí chovné psy podle dosažených výsledků na
výstavách a zkouškách a zároveň kontroluje podmínky chovnosti, které měli
splnit v době uchovnění. J. Řezbovi je třeba za jeho práci a obětavý přístup
poděkovat.
Ve zpravodaji 1/2008 je přiložen lístek na aktualizaci údajů jednotlivých
členů klubu a byli bychom rádi, aby členové klubu tento lístek vyplnili,
protože to usnadní komunikaci a o to nám jde.

Chovatelská rada děkuje všem členům za jejich trpělivý přístup k řešení
všech problémů loňského roku a přeje všem svým členům pevné zdraví.
Kynologii zdar. Za chovatelskou radu MVDr. Marek Pech.
ad 7b/ Zpráva poradce chovu
Dne 15.1.2008 jsem byl pověřen společně s Dr.Pechem, abychom převzali
agendu poradce chovu po panu Friedkovi, který odstoupil z této funkce ze
zdravotních důvodů. Dokumentaci poradce chovu jsem převzal v Malšicích
25.1.2008 ve stavu, který nebyl zrovna ideální. Tento stav mohl být
zapříčiněn různými důvody, které nám dosavadní poradce
dostatečně vysvětlil a za svoji osobu mu přeji brzké uzdravení.
Do dnešního dne jsem vystavil 34 doporučení ke krytí, z toho bylo nakryto
16 fen. Pan Dr.Pech mi předal vyhodnocení za rok 2007, kde bylo vystaveno
58 krycích listů, nakryto bylo 54 fen a nezabřezlo 12 fen,
celkem se narodilo 205 štěňat a bylo ponecháno 190 štěňat. Od 15.1.2008
mi bylo nahlášeno 7 narozených štěňat, z toho byl 1 úhyn.
Bohužel musím konstatovat, že poplatky, které souvisejí s vystavením
doporučení ke krytí, od krycích psů a za uchovnění, nejsou v některých
případech dosud uhrazeny. V současné době si ověřuji a registruji tyto
platby z důvodů tvrzení některých členů našeho klubu o placení těchto
poplatků předchozímu poradci chovu. V případě, že někdo tyto poplatky
hradil a má na tuto platbu doklad, tak ať mi zašle kopii tohoto dokladu,
popřípadě čestné prohlášení o zaplacení.
V době od 15.1.2008 mám nezaplaceny 2 krycí listy, 5 majitelů krycích psů
mi také nezaplatilo a asi 7majitelů fen tvrdí, že platilo předchozímu poradci.
Nechci, aby si to někteří vysvětlovali špatně, ale mám zájem dát tyto věci do
pořádku, chci zajistit přehled a pořádek v tomto směru. Tyto prostředky se
musí vyúčtovat a po odečtení nákladů jdou do společné pokladny klubu.
Bohužel tato situace je nepřehledná a nechci, aby majitelé platili dvakrát, ale
v případě, že nebudou některé platby uhrazeny nebo vysvětleny, budou se
jimi zabývat orgány klubu. Prohlášení nebo doklad o zaplacení mi zasílejte
do 30.5.2008 na adresu Jaroslav Řezba, K Erzu 83, Tursko 252 65. t: 724
065 284.
Od 15.1.2008 do dnešního dne bylo uchovněno 6 psů a 14 fen. Prosím
majitele chovných jedinců v případě, že zjistí nesrovnalosti v dokumentech
nebo na stránkách klubu, ať se se mnou spojí, aby se tyto informace
doplnily.
Veškeré požadavky mi posílejte na výše uvedenou adresu.
ad 8/ Diskuse ke zprávám.
pí. Lišková: Navrhuji řešit Kárný řád doplněním Stanov, není třeba řešit
zvláštním předpisem. Doporučuji uložit výboru dopracovat Stanovy a nabízím
právní pomoc.
p. Benda: President se dopustil toho, že kritiky označil za rebely. Nechť zváží
svoje slova.

p. Dvořák: Mám dotaz na p. Pecha, proč bylo u mého psa nepravdivě
uvedeno 4x krytí, z toho 2x fena nezůstala. Ve skutečnosti pes kray pouze
2x. Dále proč bylo vystaveno doporučení ke krytí psem Goro z Brníkovského
údolí, který není chovný?
p. Pech: Od p. Friedka nebyly včas informace, proto byly tyto dány do
Zpravodaje v časové tísni bez kontroly.
p. Řezba: Informace byly k dispozici se zpožděním, tlaků a žádostí bylo
mnoho. Pokud se stala chyba, nestalo se tak záměrně. Není možné prokázat,
zda informace o vyřazení psa z chovu byla k dispozici.
p. Soukup: Odpovídám p. Bendovi, omlouvám se za neuvážená slova a
nabízím do budoucna normální vycházení spolu. Majitelé psů vyřazených
z důvodu neúčasti na kontrole chovných psů mohou požádat o mimořádnou
individuální kontrolu, kde poradce chovu nebo chovatelská rada ověří
tetovací čísla.
p. Kuneš: V lednu se konal výbor?
p. Soukup: Nejednalo se o zasedání výboru, jen o předání funkce poradce
chovu.
p. Šos M.: Každý měl dvě možnosti, proto odmítám individuální svody.
p. Kecová: Souhlasím s p. Šosem, výjimky nedělat. Navrhuji volný chov. Proč
byl na dvou klubových výstavách vždy stejný rozhodčí?
p. Šos J.: Máme 58 chovných psů, z toho 16 psů má kontaktní norování,
z toho 1x pouze doléhací práci. Výbor má kontrolovat, zda pes má být
v chovu, když má na dobrou, ale z výstavy má CAC.
p. Soukup: Zajistit rozhodčí na výstavu měl na starosti p. Friedek, která
tvrdil, že má domluvenou pí. Tichou, ale neměl nic zajištěno. Na poslední
chvíli pak se podařilo zajistit pouze p. Trosta, ostatní rozhodčí byli
zaneprázdněni. Nedostavením se na kontrolu chovných psů odpadlo cca 30
psů, z toho 15 starých, 7 co ještě nekryli, na zbytek prosazuji výjimku. Volný
chov byl zrušen před 20 lety. p. Vitouš: P. Trost špatně posuzuje. Nabízím
pořadatelství výstav.
p. Kunc: Navrhuji hlasovat o volném chovu. Děkuji p. Řezbovi. Navrhuji
změnu Kárného řádu jeho zahrnutím do Stanov tak, aby nerozhodoval pouze
president. Navrhuji uctít památku p. Bohouše Skaly, který zemřel ve věku 32
let.
p. Soukup požádal přítomné o uctění památky p. Skaly minutou ticha.
p. Soukup: Připomínám dohodu s MSKCHJgdt o společných chovných
podmínkách.
p. Šos J: Společné chovné podmínky jsou jen na oko.
p. Soukup vysvětlil pojmy volný, evidovaný a řízený chov.
p. Kecová: Opravuji se, navrhuji evidovaný chov.
p. Blecha: Navrhuji důvěřovat novému poradci chovu a nezkoušet nějaké
nové evidence. Nabízím pořadatelství výstav.

p. Soušek: Řízený chov zůstane zachován, evidence zůstane jakou
máme.Poradce chovu by měl vyhovět chovateli, pokud to jde. Pokud ne, tak
vysvětlit. Navrhuji zrušit Kárný řád, který nikdy nebyl. Vylučovat má členská
schůze. Nesmí být právo veta – zrušit.
p. Kuneš: Klub by měl od OMS obdržet podíl na zisku z výstavy. Stejné
chovné podmínky v rámci státu, to je dáno ČMKJ.
p. Pech: Navrhuji nechat hlasovat o podmínkách opětovného zařazení do
chovu. Navrhuji 2 termíny fyzické kontroly při výstavách. Právo vyloučit
člena by měl mít výbor, členskou schůzi lze ovlivnit přítomností kamarádů. Je
třeba stanovit jednoznačné podmínky pro vyloučení a další tresty.
p. Soukup: Na Kárném řádu netrvám, na vetu presidenta netrvám. Neměli
jsme ve Stanovách žádné tresky a to bylo špatně. Stačí 4 body, ale musí být.
Podíl z výstav je projednán, alespoň na poháry by to mělo stačit.
p. Kalaš vysvětlil anabázi se zajištěním rozhodčího na výstavu.
p. Vitouš: Kdy bude Klubové norování na Slovensku?
p. Soukup: Zatím došlo 8 přihlášek uzávěrka je 15. 4. 2008. Následně bude
sjednán termín zkoušek.
p. Vik: Může se zůčastnit i nečlen, vůdce jagdteriéra?
p. Soukup: Ano, ale nemůže získat titul Klubový vítěz.
p. Kunc: Jak rychle je vyřízena přihláška podaná přes Internet?
p. Pech přečetl seznam přijatých žadatelů.
p. Kalaš: Nelze proplatit loňské startovné.
p. Benda: Vidím v chování presidenta obrat. V minulosti chtěl trestat vůdce
jezdící na Slovensko norovat za propagaci týrání zvířat, ale najednou
organizuje norování na Slovensku. Kárný řád měl sloužit k vylučování členů,
kteří jezdí norovat.
p. Šos J: Musí Klub vracet pozdě uhrazený členský příspěvek?
p. Lišková: Toto se řídí Stanovami.
p. Soušek: Není to bezdůvodné obohacení?
p. Lišková: Neodporuje to ničemu.
p. Náhlovský: Požaduji stanovit termín zkoušek na Slovensku.
p. Salajková: Jaké budou podmínky účasti na Slovensku?
p. Soukup: Dle podmínek běžných na Slovensku, věk psa starší než jeden a
mladší než 6 let.
p. Šos J: Navrhuji upřednostnit chovné jedince.
p. Soukup: Souhlasím.
p. Lišková: Upozorňuji, že usnesení ve smyslu kontaktního norování je
protizákonné.
p. Liska: Můžu já, jako mladý začínající chovatel, chovat v KCHJgdtČ
čelenkáče?
p. Lišková: Můžeš, ale nikdo je od tebe nekoupí.
Hlasování o ukončení diskuse ke zprávám: PRO 77 PROTI 0 ZDRŽEL 0,
následuje přestávka, jednání je přerušeno do 16:00.

ad 9/ Zpráva mandátové a volební komise /p. Pils/
Do výboru KCHJgdtČ bude voleno 7 členů, do revizní komise 3 členové a do
chovatelské rady 3 členové. Volební procedura volby výboru je navržena
formou veřejného hlasování: PRO 74 PROTI 1 ZDRŽEL 2, volba výboru
proběhne veřejným hlasováním. Volební procedura volby revizní komise
chovatelské rady je navržena formou veřejného hlasování: PRO 76 PROTI 0
ZDRŽEL 1, volba výboru proběhne veřejným hlasováním.
ad 11/ Volba výboru, revizní komise a chovatelské rady
Kandidátka do výboru:
Marek Pech
PŘÍTOMNO 77 PRO 63 PROTI 1 ZDRŽEL 13
- zvolen do výboru
Petr Kalaš
PŘÍTOMNO 77 PRO 60 PROTI 9 ZDRŽEL 8
- zvolen do výboru
Josef Soukup
PŘÍTOMNO 75 PRO 49 PROTI 22 ZDRŽEL 4
- nezvolen do výboru
Daniel Černý
PŘÍTOMNO 75 PRO 54 PROTI 7 ZDRŽEL 11
- zvolen do výboru
Jaroslav Kočárek
PŘÍTOMNO 75 PRO 52 PROTI 1 ZDRŽEL 23
- zvolen do výboru
Pavel Tisovský
PŘÍTOMNO 75 PRO 66 PROTI 0 ZDRŽEL 8
- zvolen do výboru
Jaroslav Řezba
PŘÍTOMNO 75 PRO 71 PROTI 1 ZDRŽEL 3
- zvolen do výboru
Bylo zvoleno pouze 6 členů výboru, volba pokračuje navrhováním
přítomných členů, jejich vyjádřením a případným hlasováním:
p. Kanta – přijímá
PŘÍTOMNO 75 PRO 23 PROTI 34 ZDRŽEL 16
- nezvolen do výboru
p. Šos J. – přijímá
PŘÍTOMNO 75 PRO 35 PROTI 31 ZDRŽEL 5
- nezvolen do výboru
p. Soušek – nepřijímá
p. Blecha – nepřijímá
p. Kecová – nepřijímá
p. Soukup
PŘÍTOMNO 75 PRO 47 PROTI 17 ZDRŽEL 9
- nezvolen do výboru
pí. Svoreňová- nepřijímá
p. Hornof – nepřijímá
p. Vitouš
PŘÍTOMNO 75 PRO 32 PROTI ZDRŽEL
- nezvolen do výboru
p. Štefan
PŘÍTOMNO 75 PRO 27 PROTI ZDRŽEL
- nezvolen do výboru
Volba výboru bude pokračovat po volbě revizní komise a chovatelské rady.
Kadidátka do revizní komise:
p. Vostrý
PŘÍTOMNO 75 PRO 69 PROTI 0 ZDRŽEL 6

- zvolen do revizní komise
p. Kučera
PŘÍTOMNO 75 PRO 68 PROTI ZDRŽEL 6
- zvolen do revizní komise
p. Kunc
PŘÍTOMNO 75 PRO 60 PROTI ZDRŽEL 11
- zvolen do revizní komise
Kandidátka do chovatelské rady:
p. Šos J. – přijímá
PŘÍTOMNO 75 PRO 36 PROTI 23 ZDRŽEL 8
- nezvolen do chovatelské rady
pí. Kučerová – nepřijímá
p. Valenta – nepřijímá
p. Pech – nepřijímá
p. Krejčíček – nepřijímá
p. Kurfiřt – nepřijímá
p. Řezba – je již zvolen do výboru
p. Spěvák – nepřijímá
p. Kučerová – přijímá PŘÍTOMNO 75 PRO 54 PROTI 1 ZDRŽEL 12
- zvolena do chovatelské rady
p. Pils – nepřijímá
p. Vik – přijímá PŘÍTOMNO 75 PRO 72 PROTI 0 ZDRŽEL 0
- zvolen do chovatelské rady
p. Kuneš – nepřijímá
p. Kecová – přijímá
PŘÍTOMNO 75 PRO 70 PROTI 2 ZDRŽEL 3
- zvolena do chovatelské rady
Pokračuje volba do výboru:
p. Picek – nepřijímá
p. Šesták – nepřijímá
p. Kadlec – nepřijímá
p. Šos M. – nepřijímá
p. Tisovský – odstupuje z funkce člena výboru s odůvodněním, že takové
frašky se již nehodlá nadále účastnit
p. Kalaš – odstupuje z funkce člena výboru
p. Pech – odstupuje z funkce člena výboru
p. Soukup: Nechci, aby se Klub rozpadl kvůli jedné osobě. Zkušenosti
případnému nástupci předám.
pí. Lišková:Vyzývám odstoupivší kandidáty, aby své odstoupení ještě zvážili.
Navrhuji členské schůzi, aby zmocnila výbor ke kooptaci sedmého člena.
p. Šos – Navrhuji znovu hlasovat o p. Soukupovi a žádám ty, kdož za mne
bojovali, aby volili p. Soukupa.
Hlasování o tom, zda znovu hlasovat o p. Soukupovi: PRO 61, o kandidatiře
p. Soupupa se bude opakovaně hlasovat.
p. Kalaš: Beru zpět své odstoupení.
p. Pech: Na odstoupení trvám.

p. Tisovský: Na odstoupení trvám. Je pro mne nepochopitelné, že se po
kauzách z nedávné minulosti najde někdo, kdo je ochoten volit p. Šose do
funkcí v KCHJgdtČ.
p. Soukup
PRO 60 PROTI 4 ZDRŽEL 6
- zvolen do výboru
ad 14/ Návrh usnesení
I.
Členská schůze schvaluje
1/ zprávu o plnění usnesení z minulé členské schůze
2/ zprávu presidenta klubu
3/ zprávu ekonoma klubu
4/ zprávu předsedy rvizní komise
5/ zprávu předsedy chovatelské rady
6/ zprávu poradce chovu
7/ rozpočet na rok 2008
8/ zrušení poplatku za krytí
9/ zrušení kárného řádu schváleného 1.4.2006 na ČS v Bošicích
následně po schválení dopracovaných stanov
II.
Členská schůze zvolila
a/ výbor klubu ve složení Kalaš, Soukup, Řezba, Kočárek, Černý
b/ revizní komisi ve složení Veselý, Kučera, Kunc
c/ chovatelskou radu ve složení Vik, Kučerová, Kecová
III.
Členská schůze ukládá
- výboru zapracovat do stanov specifikaci porušení stanov a
chovatelského řádu a postihy za tato porušení
IV.
Členská schůze schvaluje konání
a/ členské schůze dne 7.3.2009 ve 13:00 hod.
b/ klubové výstavy v roce 2009 ve Slabcích
c/ speciální výstavy v roce 2009 v Bílině
d/ memoriálu Fr. Stehlíka v roce 2009 v Krásně
Hlasování o usnesení: PRO 75 PROTI 0 ZDRŽEL 0
ad 15/ Závěr
President KCHJgdtČ p. Soukup poděkoval přítomným za účast, popřál jim
úspěchy v chovatelské činnosti, hezké myslivecké zážitky a šťastný návrat
domů.
Zapsal: Ing. Pavel Tisovský
Ověřila: Simona Salajková

