Zápis výboru ze dne 16.10.2010 v Předbořicích
Přítomni: J. Soukup, J. Řezba, P. Kalaš, Ing. Chytrová, MVDr. Pech, J. Kočárek,
redakce: H. Krpešová, revizní komise: L. Krpeš
1. Zpráva poradce chovu J. Řezby - nutnost vytvoření bonitačního kódu /zdůraznit výsledky
zkoušek/ - připravit návrh na členskou schůzi
2. P. Kalaš - převzetí chovných listů od D. Černého, prozatímně povede evidenci jako druhý
poradce
3. Zpráva předsedy revizní komise o prošetření ve věci porušení stanov ze strany členů L.
Kunce a F. Kuneše. Viz příloha Zápis z konání revizní komise. Na základě prošetření celé
události navrhuje revizní komise vyloučení obou jmenovaných pro porušení stanov
KCHJGDtČ. J. Soukup sdělil, že telefonicky pozval L. Kunce, aby se k celé věci vyjádřil,
na jednání se ale nedostavil. President dále přednesl svoje šetření a návrh výboru
k jednání a hlasování. Z dostupných údajů u Českomoravské kynologické unie a z
webových stránek Českého klubu jagdteriérů se mi podařilo zjistit, že členové našeho
klubu Ladislav Kunc a František Kuneš jednali na ČMKU o registraci dalšího klubu
jagdteriérů v ČR. Při dalším jednání pak formou písemného podání p. Ladislav Kunc
uvedl pro ČMKU skutečnosti, které poškozují dobré jméno klubu. Uvedl, že klub se
dopouští porušování zákona tím, že provádí zkoušky z výkonu nepovoleným způsobem a
neuznává zkoušky organizované Okresním mysliveckým svazem. Toto nařčení je tak
závažné, že může vést v důsledku až k případnému zrušení registrace klubu, který
porušuje platné zákony. Rovněž tak další skutečnosti uváděné na vrub KCHJgdtČ, jako je
osočování klubu s ohledem na údajné chyby v hospodaření klubu a zpřístupnění k chovu
nečlenům klubu poškozuje dobrou pověst klubu. Ačkoliv členská základna schválila
hospodaření klubu a způsob zpřístupnění k chovu nečlenům klubu vyplývá z požadavků
vyšších orgánů (ČMKU) jsou informace p. Kunce tendenční a směřují k poškození pověsti
klubu. Tímto způsobem pak Ladislav Kunc jako člen našeho klubu porušil své členské
povinnosti podle platných stanov čl. 4, odst. 8, kterým je uloženo členům klubu „dbát o
dobré jméno klubu a vyvarovat se veškerého jednání a protizákonných činností, které by
poškozovaly klub“. S ohledem na uvedené skutečnosti, které jsou doloženy písemnými
podklady, navrhuji, aby Ladislav Kunc byl podle ustanovení čl. 7, odst. 3 – v pravomoci
výboru klubu z klubu vyloučen. Hlasováním byl L. Kunc všemi 6 hlasy členů výboru
vyloučen a tato skutečnost mu bude písemně oznámena. U F. Kuneše nebylo porušení
stanov doloženo písemnými důkazy.
4. Tisk Zpravodaje - do 15.12. je nutné zaslat od všech členů výboru zprávy H. Krpešové.
Zpravodaj bude vydán v první polovině ledna 2011.
5. Výroční členská schůze se bude konat na Brníkově dne 19.2.2011. Výbor vytvoří seznam
20 lidí, kteří pro chov jagdterriérů udělali nejvíce a budou na schůzi oceněni. Obdrží
písemné pozvání.

6. Memoriál dr. Fr. Stehlíka proběhne k výročí založení klubu 17. a 18.9.2011 v jižních
Čechách – nutno připravit propozice a oslovit sponzory. P. Kalaš pošle žádost na ČKMU a
ČMKJ o sponzorství k 20 let trvání klubu.
7. Vydání knihy o chovu jagdterriéra, J. Soukup a D. Černý - získání sponzorů pro její
vydání.
8. Klubová výstava se bude konat v červnu 2011 v areálu zámku Hluboká n. Vlt. ku
příležitosti mysliveckých slavností a zde bude také uspořádána výstava o chovu
jagdterriéra.
9. Přijetí nových členů: Václav Zunt, Petr Cibulka – přijati
10. Schváleno vyrobení 50 ks pískovaných skleněných pavéz, pamětních listů a medailí pro
ocenění členů k 20 výročí založení klubu, zbytek bude uložen pro další účely ocenění.
11. Zakončení prezidentem klubu.

