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Zápis ze společného jednání výboru a dozorčí rady chovatelského klubu  

( dále jen Klub ) ze dne 12/1/2011: 

 

 

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

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

 

Program : 

 

1.  Kontrola zápisu ze společného jednání výboru klubu a dozorčí rady ze dne 12. 

prosince 2010. 

2. Projednání návrhů klubových řádů. 

3. Oznámení o přerušení členství Evy Vitvarové. 

4. Kooptování Zuzany Ticháčkové za člena výboru Klubu do funkce poradce chovu pro 

plemeno puli.  

5. Problematika dozorčí rady Klubu. 

6. X. Klubová výstava – rozhodčí. 

7. Přijetí nového člena Klubu. 

8. Různé. 

 

Jednání: 

 

1. Úkoly vyplývající ze zápisu ze dne 12/12/2010 jsou průběžně plněny. 

2. Výbor Klubu projednal návrhy řádů a doporučuje valné hromadě ke schválení ve 

stávajícím znění. 

3. Výbor Klubu bere na vědomí žádost sl. Evy Vitvarové o přerušení členství z osobních 

a pracovních důvodů na dobu od 13. ledna 2011 do 12. ledna 2013. Po tuto dobu není 

povinností hradit členské příspěvky. V případě účasti na akcí Klubu hradí sl. 

Vitvarová  částky určené pro nečleny Klubu.  

4. Dnem 13.1.2011 je za sl. Evu Vitvarovou, která byla  pověřená funkcí poradce chovu 

pro plemeno puli kooptovaná paní Zuzana Ticháčková. Výbor navrhuje valné hromadě 

Klubu  schválit resp. zvolit paní Zuzana Ticháčkovou poradcem chovu pro plemeno 

puli. 

5. Dnem 13.1.2011 je místo po sl. Evě Vitvarové  v dozorčí radě Klubu neobsazeno. Věc 

projedná valná hromada Klubu. Dozorčí rada pracuje ve složení Pavlína Kubátová a 

Renata Stradová do jednání valné hromady Klubu v roce 2011. 

6. Vzhledem ke zkušenostem se zahraničními rozhodčími a po konzultaci s ČMKU a 

organizátory NVP Ostrava platí nadále následující opatření -  pokud se delegovaný 

rozhodčí nedostaví X. Klubovou výstavu bude posuzovat Polgár Andráš – CZ. Tak jak 

je uvedeno v propozicích na X. klubovou výstavu. 

7. Výbor Klubu schvaluje přihlášku Ing. Rudolf Vladimír – pumi. Počínaje dnem 

13/1/2011 běží 12 měsíční zkušební lhůta. 
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8. Různé: 

 

 Upozorňuji výbor, dozorčí radu a členy Klubu, že uzávěrka zpravodaje  je 3. března 

2011. 

 K projednání na příštím výboru Klubu – vyřazení z plánu činnosti na rok 2011 

mimořádnou valnou hromadu Klubu, odpovědnost za VIII. Speciální výstavu. 

 Kompletní  organizace  IV. Klubové  výstavy bez zadávání titulu KV a KVM v Praze 

dne 6.11.2011 – paní Kubátová a paní Hrachovcová (přihlášky, katalog, organizace na 

místě výstavy, vstupní listy). Mikoláš – smlouva a platba organizátorům za výstavu, 

jednání s rozhodčím. 

 Delegát na VH ČMKU 12/3/2011 v Praze za Pannonia Klub – Mgr. Přemysl Mikoláš 

– předseda. Zároveň je vyslán na tento den  na sl. cestu -  vlak, MHD, taxi ČD 

Havířov. 

 

V  Šenově, České Lípě, Děčíne, Praze, Přerově dne 12/1/2011. 

 

Konzultace proběhly cestou emailu, telefonicky. 

 

Zapsal: Mikoláš  

 

Výbor Klubu a Dozorčí rada souhlasí se zněním zápisu. 

 


