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Zápis ze společného  jednání výboru a dozorčí rady chovatelského klubu ( dále jen Klub ) ze 

dne 15/7/2010 a 18/7/2010 : 

 

Přítomni : Ondruch, Ondruchová,Mikoláš, Mikolášová; Vitvarová (on-line), Noskievičová, 

Hrachovcová I., Stradová (on-line), Kubátová; 

 

Program : 

 

1. Kontrola zápisu ze dne 22/5/2010. 

2. Vyhodnocení  - VII. Speciální výstavy 20/6/2010. 

3. Vyhodnocení -  Komondor festival 24/5/2010 – Komárom Maďarsko. 

4. Výstavní sezóna 2011. 

5. Zpravodaj 2009/2010. 

6. Kontrola plateb členský příspěvků za druhé pololetí roku 2010. 

7. Návrh změn pro jednání X. Valné hromady v propozicích pro Speciální výstavu Klubu 

–  změna poplatků. 

8. Návrh změn pro jednání X. Valné hromady Klubu - Směrnice č.1 - Členské příspěvky, 

klubové poplatky a způsob platby, korespondence. 

9. Pravidla pro udělování věcných  cen na Klubové výstavy se zadáváním titulu Klubový 

vítěz a Klubový vítěz mladých. 

10. Ocenění pro klubové chovatelské stanice. 

11. Různé. 

 

Jednání : 

 

1. Výbor konstatuje, že úkoly vyplývající ze zápisu ze dne 22/5/2010 byly splněny nebo 

je zodpovědné osoby plní.  

2. VII. Speciální výstava Brno – výbor děkuje za spoluorganizování Interacnis Brno a hl. 

rozhodčí paní Jílkové. Děkuje vystavovatelům za účast. Oceňuje sponzorské dary 

z chovatelských stanic plemene komondor Fehér Kócos  manželů Kubátových a 

Király Puszta manželů Mikolášových. Výstava proběhla v souladu s Výstavním řádem 

ČMKU a propozicemi výstavy. Výstava proběhla – bez závad.  

3. Účast členů Klubu na chovatelské akci v zemi původu Maďarsko dne 24/5/2010. Výbor 

děkuje za reprezentaci Klubu – manželům Klossovým – Německo, manželům – 

Kubátovým, Mikolášovým a Křítkovým. Dále pak Ing. Maruškovi a Ing. Věřmiřovské.  

4. Výstavní sezóna 2011 – rozhodčí : 

 

 Speciální výstava MVDr. Ridarčíková 

 Klubová výstava bez zadávání KV a KVM – Polgár Andráš 
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5. 18/7/2010 – konečná uzávěrka zpravodaje. Výbor Klubu neakceptuje žádný 

požadavek na článek do zpravodaje. Pro rok  2011 dodržovat termín uzávěrek.  - 

Trvale obeznámit členy a  členy ve zkušební lhůtě  se závazným termínem pro 

uzávěrku, tedy, aby tento termín byl trvalý a neměnný ( pouze neodkladné záležitosti ) 

- předávání zpravodaje v rámci klubové večeře při Klubové výstavě v Ostravě. 

6. Za rok 2010 neeviduje hospodář Klubu nedoplatek za členské příspěvky, zápisné a 

výstavní poplatky. Stav členské základny viz. stav ze dne 29/4/2010.  

7. Pro speciální výstavu Klubu jsou poplatky pro nečleny Klubu ve stejné výši jako na 

Klubových výstavách. Členové Klubu mají 50% slevu z výstavních poplatků – změna 

propozic výstavy. 

8. Změna ve Směrnici č.1 – Článek IV bod 6. Poplatky na speciální výstavu jsou stejné 

pro všechny zúčastněné – bod zrušit. 

9. V rámci Klubové výstavy se zadáváním KV a KVM upřednostňovat věcné ceny pro  

klubové vítěze a klubové vítěze mladých. 

10. V rámci Klubu zahájit diskusi o oceňování chovatelských stanic, vytvořit pravidla tak, 

aby X. valná hromada Klubu mohla přijmout směrnici Klubu, která bude toto 

upravovat. Pravidla principiálně budou obsahovat přístup chovatele ke zdraví, povaze 

a  exteriéru. Ocenění se bude týkat výhradně řádného člena Klubu. 

11. Různé . 

 

 Zásady pro udělování šampionátů – Z: Mikoláš 

 Zpracovat řád pro udělování titulu Šampión Klubu – příprava Z: Mikoláš.  

 Zpracovat řád pro udělování titulu Šampión Klubu mladých – příprava Z: Mikoláš.  

 Zpracovat řád pro udělování titulu Veterán Šampión Klubu – příprava Z: Mikoláš. 

 Změna smlouvy pro chovatelský servis pro nečleny Klubu  - Přístup na všechny 

chovatelské akce Klubu – všechny typy výstav, bonitací za podmínek dodržení 

příslušných propozic k chovatelské akci (současné znění) – varianta přístup pouze na 

speciální výstavu a bonitace Klubu. Smlouvy posuzovat přísně individuálně. Průběžně 

hodnotit v písemné formě Z: Mikoláš. 

 Korespondence – přečtena, odsouhlasená – ČMKU, Kulhavá. 

 

 

V Havířově,   České Lípě  a Slušticích (on-line) dne 15/7/2010 a 18/7/2010 

Zapsal: Mikoláš    

Výbor Klubu a Dozorčí rada  souhlasí se zněním zápisu.  

 


