Pannonia Klub
Ul.Zřídelní 102/7, 736 01 Havířov-Dolní Datyně, tel.:602/770311,
IČO : 26533090, DIČ: CZ26533090
e-mail : pannonia@pannoniaklub.cz, www.pannoniaklub.cz,
č.ú. 173281197/0300, ČSOB a.s., pobočka Opava
číslo klubu 1081
Zápis z jednání výboru chovatelského klubu ( dále jen Klub ) ze dne 16/4/2010 :
Přítomni : Mikoláš, Mikolášová; Vitvarová (on-line), Noskievičová, Hrachovcová I. (on-line),
Ondruch, Ondruchová,
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola zápisu ze dne 9/4/2010.
Vyhodnocení Valné hromady Klubu.
Vyhodnocení IX. Klubové výstavy a bonitace.
Příprava VII. Speciální výstavy v Brně
Přijetí nového člena – Martin Uřičář.
Různé.

Jednání :
1. Výbor konstatuje, že úkoly vyplývající ze zápisu ze dne 9/4/2010 byly splněny nebo je
zodpovědné osoby plní.
2. Valná hromada proběhla v souladu se stanovami Klubu. Výbor Klubu děkuje Martině
Sálusové –Buganské za zajištění prostor a předsedovy Klubu za řízení valné
hromady. Výbor Klubu vysoce oceňuje konstruktivní přístup všech přítomných členů
Klubu k problematice chovu našich plemen. Předseda Klubu děkuje všem členům
Klubu, kteří se valné hromady zúčastnily a projevili, tak zájem o život Klubu. Do
31/5/2010 dopracovat usnesení z valné hromady Klubu a vyvěsit na internetových
stránkách Klubu – předseda Klubu.
3. IX. Klubová výstava a bonitace proběhla zcela bez problémů. Výbor klubu děkuje za
zajištění cen paní Ticháčková a pani Mikolášové. K výstavám pořádaným Klubem
nadále přistupovat z hlediska chovatelského. Na výstavě pořádané Klubem nepřipustit
systém posuzování na běžných výstavách, kde pes je posouzen během „velmi krátké
chvíle“ - zodpovědný předseda Klubu
4. Informace předsedy Klubu – na základě konzultací s paní Jílkovou, jsou vytipování
tito rozhodčí – Matyáš, Havelka, Redlicki. Po druhé uzávěrce dojde k upřesnění. Ceny
budou opět ve formě křišťálu v případné kombinaci s klasickými poháry.
5. Výbor Klubu přijímá pana Martina Uřičáře za člena Klubu ve zkušební lhůtě od
16/4/2010.
6. Různé – návrh smlouvy o chovatelském servisu – bude rozeslána členům výboru
Klubu a dozorčí radě Klubu k posouzení. Termín zveřejnění do 31/5/2010
V Havířově dne 16/4/2010
Zapsala: Mikolášová
Výbor Klubu souhlasí se zněním zápisu.
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