Zápis z členské schůze dne 6.3.2010 v Pištíně
1.

Zahájení a přednesení programu, přítomno 57 členů, volba zapisovatelky- H.Krpešová, hlasování o účasti
hostů, hlasování o udělení čestného členství pro Ant.Buriana st. a H.Spěvákovou – schváleno všemi hlasy

2.

P.Kuneš navrhuje hlasování pro způsob diskuze, kterou chce v průběhu schůze, protinávrh je přihlášením a
samostatným bodem programu, jak je uvedeno – tento způsob schválen hlasováním 36 hlasy.

3.

Volba návrhové komise, zvolena všemi hlasy, H.Krpešová, J.Navara, J. Kočárek

4.

Volba volební komise, zvolen M.Trost, MVDr.M.Pech, F.Kuneš

5.

Zpráva prezidenta J.Soukupa

6.

Zpráva ekonomky Ing. M. Chytrové, seznámení s hospodařením za rok 2009 a rozpočtem na rok 2010,
výsledek kontroly na FÚ a výsledek kontroly revizní komise- vše v pořádku. Návrh na zrušení příspěvku
klubu členům za účast na vrcholových zkouškách z důvodu ušetření peněz.

7.

Zpráva výcvikáře J.Kočárka

8.

Zpráva poradce Ing.D.Černého a J.Řezby – rozdělení psů do skupin podle hrubosti srsti a křížení jedinců ze
skupiny 1.

9.

Přestávka, kdy se přihlásili členové do diskuze

10. Diskuze
11. P.Tisovský – seznámil členy s postupem na webových stránkách
12. P.Kunc – chce vysvětlit cesťák prezidenta a vrací se opět k dotacím, které už byly vysvětleny a doloženy
výpisy z banky, cesťák vysvětlen – vše je v pořádku! Dále uvádí, že nepomlouvá klub.
13. P.Kočárek – představení lidí, pro jednotlivé oblasti, kde se budou konat klubové zkoušky, zkouška bude,
když budou přihlášeni 3 psi. Došlo se ke změně, LZ nebudou v Rokycanech , ale v Klatovech a termín je
navržen 24.7.2010, dále je potřeba hlásit možnost konání klubových zkoušek v roce 2011 v dané oblasti do
07/2010 a to právě J.Kočárkovi
14. P.Blecha – je potřeba vysvětlit platby za cesťáky, kolik vlastně se platí? Upozorňuje na problém separece
jagdterriéra od ostatních plemen na výstavách a zkouškách, když máme svoje výstavy a zkoušky. Platby
kolik a proč za cesťáky vysvětlila ekonomka, postupuje se podle zákona – bude dále evidovat zvlášť pro
výbor a ostatní/ rozhodčí atd/. Odpověď na druhou otázku je výsledkem dřívějších rozhodnutí členské
schůze – proč platit 1000 Kč na mezinárodní výstavě, když máme svojí za 500 Kč a peníze zůstanou klubu a
jedinec je zde posouzen kvalitně a zároveň se zde koná i chovný svod. Klubové zkoušky jsou výsledkem
špatného posuzování některými rozhodčími na zkouškách a dojde zde ke kvalitnímu posouzení hlasitosti.
15. P. Trost - za volební komisi – jak se bude volit a zda volit celou novou revizní komisi nebo dovolit? Dále být
opatrní v křížení hrubých jedinců.
16. P.Krpešová – seznámení s účastí na Světové myslivecké výstavě v Brně v březnu. Jak budeme slavit příští
rok 20.výročí založení klubu – návrh je na Brníkově. Návrh na výrobu triček s klubovým logem 200x za 80 Kč
a budou se prodávat za 100 Kč. Znovu oslovení členů na spolupráci při výrobě Zpravodaje a web stránek.
17. P.Kuneš – vyjádřil se ke slepotě, že se jedná o úraz?! Navrhl změnu stanov pro placení členských příspěvků
– zde rozhodnuto, že se budou konat členské schůze do 20.2, aby se zde mohlo zaplatit. Návrh na změnu

hodnocení vytažení mrtvé lišky z nory při zkouškách, aby bylo zapsáno hodnocení do tabulek jako u
ostatních disciplín. Konstatoval, že hospodaření není dobré! Proč má být odvolán p.Kunc z revizní komise?
18. P.Vitouš – konstatoval vysoké nároky v klubu na práci jagdterriera!
19. P.Spěváková – poděkovala za udělení čestného členství
20. P. MVDr.Pech - vysvětlení k výstavám viz příspěvek p.Blecha, dále k příspěvku p.Kuneše, kdy mechanické
poškození čočky je důsledkem genetického předpokladu k utržení čočky. Další problém jsou zuby, které je
potřeba řešit?!
21. P.Písařík – návrh na vytvoření tzv. bonitačního kódu, který by byl zapsán v rodokmenu, jeho jednotlivé
znaky by znamenaly určitou kvalitu jedince a byla by to důležitá informace o předcích jednice. Dále navrhl
zveřejňování výsledků chovných svodů.
22. P.Friedek – Jak to bude s financemi klubových zkoušek – vysvětleno p. Kalašem, že je to individuální na
domluvě s OMS. Navrhuje změnu podmínek chovnosti u fen, ještě mimo stávající podmínky je možnost i
jenom ZN+ZV+BZ nebo ZN+ZV+BZH. Návrh na změnu krytí z pohledu štěněte na 2.generace, ne z pohledu
jednice pro krytí.
23. Volba revizní komise – schválena volba veřejná a je odvolán /39 hlasy/stávající člen p.Kunc a revizní komise
se bude volit celá. Zvoleni jsou R.Černý/ 39 hlasů/, L.Krpeš /43/, v druhém kole zvolen J.Vávra/40/.

Usnesení členské schůze – schváleno 43 hlasy

Členská schůze bere na vědomí
-

Zprávu prezidenta J.Soukupa

-

Zprávu ekonomky klubu- hospodaření za rok 2009 a rozpočet na rok 2010

-

Zprávu výcvikáře

-

Zprávy poradců klubu, chovatelské rady

-

Zprávu o výsledku kontroly revizní komise

-

Poslední možnost platby členských poplatků bude v den členské schůze a to osobní platbou na schůzi

Členská schůze schvaluje
-

Nové podmínky chovnosti pro feny, mimo jiné kombinace zkoušek již schválené, ještě možná
kombinace ZN+ZV+BZ nebo ZN+ZV+BZH a to od 1.1.2011.

-

Nebudou vypláceny letos dotace pro členy klubu za účast na vrcholných zkouškách

-

Čestné členství pro p.Ant.Buriana st a H.Spěvákovou za dlouholetou činnost v chovu jagdterriéra

-

Výrobu triček s logem klubu v počtu 200 kusů za 80 Kč za kus

-

Volbu nové revizní komise – R.Černý, L.Krpeš, J.Vávra

Členská schůze ukládá
-

Poradci chovu J.Řezbovi sestavení skupin jedinců podle hrubosti srsti a doporučovat jedince ze skupiny
1 na jedince ve skupině 1. Dále oslovit majitele těch psů, kteří mají psy přihlášeny v obou klubech, aby
se rozhodli pouze pro jeden. Mohou je mít pouze v jednom klubu!!! Znovu a názorně vysvětlit termín
2.generace na webu klubu.

-

Ekonomce vést evidenci cesťáků zvlášť pro členy výboru a zvlášť ostatní

-

Členům účast na jarních svodech, aby měl poradce přehled o co nejvíce narozených jedincích

Příští termín schůze bude do 20.2.2011 a s největší pravděpodobností na Brníkově nebo v okolí Prahy.

Zapsala - Hana Krpešová

