Pannonia Klub
Ul.Zřídelní 102/7, 736 01 Havířov-Dolní Datyně, tel.:602/770311,
IČO : 26533090, DIČ: CZ26533090
e-mail : klub@komondor.cz, www.komondor.cz,
č.ú. 173281197/0300, ČSOB a.s., pobočka Opava
číslo klubu 1081
Zápis z jednání výboru chovatelského klubu ( dále jen Klub ) ze dne 19/3/2010 :
Přítomni : Ondruch, Ondruchová, Mikoláš, Mikolášová; Buganská, Noskievičová,
Hrachovcová I. (on-line),
Program :
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola zápisu ze dne 12/3/2010.
Informace o průběhu přípravy Klubové výstavy a bonitace 2010.
Výstavní sezóna 2011.
10. výročí založení Klubu.
Různé.

Jednání :
1. Kontrola zápisu ze dne 6/3/2010 – bod.6 : Výbor konstatuje že, paní Dana Horová
odstranila „neoficiální“ nepravdivé údaje u své chovné feny Viktorie Kress. Na žádost
manželů Mikolášových je součásti tohoto bodu zápisu odpověď Dany Horové. "Dobrý den,
v roce 2004 měla Viktorie Kress zdravotní problém,nechávala jsem jí dělat RTG vyšetření
přední končetiny. Při té příležitosti jsem řešila i dysplazii.Podotýkám,že fenka zdaleka nebyla
ve věku,kdy splňovala na toto vyšetření věkovou hranici. V té době a ještě pár let poté nebylo
klubem stanoveno,že vyšetření nutné je! - bylo to spíš jen pro mou jistotu,že fenka je v
pořádku a že na ní s čistým svědomím mohu odchovat štěňátka. Veterinář mi sdělil,že
výsledkem je 0/0 spíše 0/1.Což jsem i ústně sdělila v Brně při příležitosti bonitace mé
komondorky manželům Mikolášovým. Musím zároveň podotknout,že tento veterinář nemá
pravomoc toto posuzovat a tudíž to beru jako vyšetření,které nemohu použít pro zapsání do
PP. Proto byl tento výsledek použit na webových http://www.hungarianstars.eu / stránkách s
upřesněním,že je neoficiální. Měl tam být spíše dodatek,že vyšetření bylo vyhotoveno
veterinářem,který pro toto vyhodnocení není zplnomocněn..........je to "pouze" dlouholetý a
uznávaný nejen veterinář,ale i dlouholetý a věhlasný chovatel.
Uznávám tuto chybu a raději to nechám smazat, i když není pravda,že je informace
nepravdivá.
Pěkný den
Dana Horová“.
2. IX. Klubovou výstavu bude posuzovat pan rozhodčí Polgár Andráš. Určený kruh pro naší
klubovou výstavu v neděli dne 11/4/2010 je kruh č.23. Sraz u kruhu 10.30 hodin. Předpoklad
zahájení je 11.00 hodin. Poradce chovu pro plemeno pumi informoval výbor Klubu, že byla
zaslaná řádná přihláška na Klubovou výstavu pro plemeno pumi – pes - Gyorgyudvari Cudar
KANASZ, třída štěňat, majitel - Agnieszka Bartnik – Turawa, Polsko. Přihlášku majitelka
omylem zaslala do výstavní kanceláře NVP. Pes je uveden v katalogu. Výbor chovatelského
Klubu bere informaci na vědomí a konstatuje, že předmětný pes bude posouzen na Klubové
výstavě dne 11/4/2010. Výbor Klubu ukládá předsedovi Klubu aktualizovat seznam
vystavovaných psů a seznam vystavovatelů na oficiálních internetových stránkách Klubu do
25/3/2011.
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Výbor Klubu souhlasí s návrhem Karin Mikolášové o zakoupení broušeného skla jako cen pro
klubovou výstavu. Ukládá Karin Mikolášové toto zajistit do 10/4/2010. Limit je 4.000,-. Kč.
Martina Buganská – Sálusová zajistí diplomy v souladu s přihlášenými počty psů a jejich
zařazením do tříd. Vstupní listy budou zaslány v následujícím týdnu.
3. Ve výstavní sezóně 2011 Klubu využije všech možností pro organizaci klubových výstav.
Výstavy se uskuteční – Ostrava NVP - KV se zadáváním titulu Kl.V a Kl. V. Ml. , Brno
MVP Intercanis – Speciální výstava a Praha MVP podzimní – KV bez zadávání klubových
titulů.
4. 10. výročí založení Klubu – Návrh posuzovat X. Klubovou výstavu je na pana rozhodčího
Dr. Jakkel Tamás – Maďarsko. Jednáním pověřuje výbor chovatelského Klubu předsedu
Klubu pana Mgr. Přemysl Mikoláše. Další body k 10. výročí založení Klubu projedná valná
hromada Klubu dne 10/3/2010.
5. Různé:
Štěkovytí se uskuteční dne 29.5. (víkend 28-30.5) a 18.9. (víkend 17-19.9). Obě akce
se uskutečňují v rámci plánu činnosti Klubu na rok 2010. Tyto akce organizují
členové našeho Klubu pana Ladislav Bek a Roman Andlová. Všichni členové Klubu
a příznivci našich plemen jsou zváni. Oba organizátoři o akci pohovoří na valné
hromadě. Obě akce je součástí plánu práce Klubu na rok 2010.
Na dalším jednání výboru Klubu před valnou hromadou upřesnit návrh programu
jednání valné hromady Klubu - zveřejnit, připravit prezenční listinu k zveřejnění.
Předseda informoval o své účasti na srazů předsedů chovatelských klubů. Připraví
v souladu se zápisem ze dne 12/3/2010 informaci pro členskou základnu na valnou
hromadu Klubu a poté ke zveřejnění na klubových stránkách.

V Opavě dne 19/3/2010
Zapsal: Ondruch
Výbor Klubu souhlasí se zněním zápisu.
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