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Zápis z jednání výboru chovatelského klubu ( dále jen Klub ) ze dne 12/3/2010 : 

 

Přítomni : Buganská, Noskievičová, Hrachovcová I. (on-line), Ondruch, Ondruchová, 

Mikoláš, Mikolášová; 

 

Program : 

 

1. Kontrola zápisu ze dne 6/3/2010. 

2. Stanovisko dozorčí rady Klubu k  zápisu ze dne 6/3/2010 – bod.č.4. 

3. Návrh program valné hromady Klubu.- změny. 

4. Informace o průběhu přípravy Klubové výstavy a bonitace 2010. 

5. Přijetí nových členů – zkušební lhůta. 

6. Různé. 

 

Jednání : 

 

1. Kontrola zápisu ze dne 6/3/2010 – bez připomínek. 

2. Dozorčí rada Klubu projednala požadavek výboru Klubu na kontrolu rozhodnutí 

výboru Klubu a kontrolu  zápisu ze dne 6/3/2010 s ohledem na bod 4 předmětného 

zápisu – dále viz. zápis z jednání Dozorčí rady Klubu. 

3. Z návrhu programu valné hromady Klubu se vypouští v bodu 6 Diskuse, různé -  

stížnosti paní  Kulhavé, paní Hrachovcové a  připomenutí zásad sociální komunikace 

mezi členy Klubu, emailová komunikace, přečtení dopisů. Výbor ukládá předsedovi 

Klubu v rámci tohoto bodu informovat valnou hromadu Klubu o setkání předsedů 

chovatelských klubů v Praze dne 13/3/2010. 
4. Na základě konzultací předsedy Klubu ohledně možnosti využití zahraničního 

rozhodčího pro posuzování KV s organizačním výborem  NVP Ostrava, výbor Klubu 

souhlasí.   

5. Noví  členové : Křístek Martin, Křístková Michaele  – zkušební lhůta od 8/3/2010 a 

Jurová Jitka od 12/3/2010. 

6. Různé: Předseda Klubu informoval o postupu členky Klubu chovatelky plemene 

komondor Dany Horové, která uvádí na internetových stránkách 

http://www.hungarianstars.eu /komondor/feny/ u své chovné feny Viktorie Kress 

vyhodnocení DKK 0/1 - (neoficiálně).  Termín neoficiálně v podmínkách Klubu 

neexistuje. Dana Horová je členem Klubu a vztahují se na ní veškeré Klubové 

normativy, resp. normativy ČMKU, FCI.  Výbor Klubu nebyl informován o 

vyhodnocení DKK u předmětné feny. Výbor Klubu, žádá, aby Dana Horová uváděla 

v souladu se stanovami Klubu a Etickým kodexem Klubu pravdivé informace u  

veškerých jedinců plemene komondor, které má v držení. Nápravu výbor Klubu 

požaduje do 21. března 2010. V případě, že tak neučiní věc bude předána Dozorčí 

radě Klubu a valné hromadě k posouzení. Cestou elektronické pošty zaslat výpis ze 

zápisu Daně Horové k řešení –  předseda Klubu, do 15/32010. 

V Šenově dne 12/3/2010 

Zapsala: Buganská 

Výbor Klubu souhlasí se zněním zápisu. 

http://www.hungarianstars.eu/

