Zdeněk Jandl
Vedoucí oblasti č.7. ČKCHABJ
Krhov 132, 687 71 Bojkovice

V Krhově dne 31.3.2017

Otevřený dopis předsedovi ČKCHABJ Ing. Liborovi Hanzlíkovi
Vyjádření nedůvěry předsedovi Českého klubu chovatelů Alpského brakýře
jezevčíkovitého

Vážený pane předsedo ČKCHABJ Ing. Libore Hanzlíku,
Dne 25.3.2017 jsme na členské schůzi oblasti č.7. ČKCHABJ v Boleradicích, za účasti 17 členů
oblasti, jednomyslně odsouhlasili všemi přítomnými členy, otevřeným dopisem Vám vyslovit
nedůvěru a zároveň Vás vyzvat k odstoupení z funkce předsedy ČKCHABJ.
Důrazně nesouhlasíme s postupem, který jste zvolil, který jste připustil, a jakým prezentuje a
předkládá výbor ČKCHABJ pod Vaším vedením zásadní změny členské základně, které se týkají
dlouhodobého vývoje činnosti ČKCHABJ a kvality práce ABJ. Konkrétně se jedná o změnu pracovních
podmínek chovnosti.
Na konferenci ČKCHABJ konané 14.1.2017 v Jiřicích jste se pokusil bez předchozího projednání
širokou členskou základnou tyto podmínky chovnosti změnit předložením návrhu změny
k odhlasování a teprve až po upozornění přítomných na výše uvedené konferenci jste toto hlasování
zastavil.
Jsme přesvědčeni, že důvody, proč změnit pracovní podmínky chovnosti ABJ, které předložil výbor
ČKCHABJ pod Vašim vedením, jsou nepodložené, neprověřené a jsou založeny na subjektivním
názoru jednotlivce nebo úzké skupiny jednotlivců. Způsob a forma, kterým výbor ČKCHABJ pod Vašim
vedením tuto změnu prezentuje a předkládá je jednoznačně neobjektivní s jasným úmyslem ovlivnit
členskou základnu a prosadit tuto změnu bez možnosti vyváženého vyjádření kohokoliv s jiným
názorem.
Cítíme, že výše uvedené a mnohé jiné činnosti a postoje, které jste učinil jako předseda ČKCHABJ
nejsou v zájmu celé členské základny a v mnohém se neslučují s náplní činnosti a funkcí předsedy
ČKCHABJ jako autority, která má členy ČKCHABJ slučovat. Stejně tak máme výhrady k Vaší málo
koncepční práci na úseku získávání nových členů klubu a s tím spojené úzké chovné základny ABJ,
především chovných psů.
Dále se nám dlouhodobě nelíbí Vaše nereprezentativní chování a vystupování jak na klubových
akcích ČKCHABJ, tak na mezinárodních kynologických akcích spojených s naším klubem.
Na základě výše uvedeného Vás vyzýváme k odstoupení z funkce předsedy ČKCHABJ.
Věříme, že se k našemu postoji vůči Vašemu dalšímu setrvání ve funkci předsedy ČKCHABJ
postavíte čelem a objektivně posoudíte svůj podíl na nastalé situaci v ČKCHABJ.
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