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 jednání výboru chovatelského klubu (dále jen Klub) ze dne 8/1/2012
Přítomni: Ondruch, Ondruchová, Mikoláš, Mikolášová; Hrachovcová I. (on-line);
Ticháčková (on-line), Bek;
Hosté: Noskievičová, Buganská, Buganský;
Program:
1. Výstavní sezóna 2012.
2. Výstavní sezóna 2013, plán činnosti.
3. Dozorčí rada – doplnění člena.
4. Evropská výstava Brno 2014.
5. Internetová stránky klubu – smlouva.
6. Členský příspěvek, výstavní poplatky Manželé Ondruchovi.
7. Zpravodaj 2012.
8. Různé
Jednání:
1. Výbor konstatuje, že úkoly vyplývající z usnesení VH 2011 a se průběžně plní.
2. Výstavní sezóna 2013 – KV s tituly KV, KVM při NVP Ostravě, SV s tituly VSV a
VSVM při MVP Mladá Boleslav. Od organizace výstavy KV bez titulů KV a KVM
výbor upouští
3. Výbor klubu doporučuje VH za zvolení člena Dozorčí rady Klubu paní Dagmar
Bogaczovou.
4. Speciální výstav Brno – výbor vyčká stanoviska ČMKU k možnosti organizace
speciální výstavy při Evropské výstavě v Brně.
5. Výbor Klubu ukládá předsedovi a místopředsedovi Klubu uzavřít smlouvu od
1.5.2012 na tvorbu internetových stránek. Maximální limit je 3.500,- Kč hrubého
měsíčně. Zároveň ukládá předsedovi Klubu registrovat Klubu na FÚ Havířov ke
srážkové dani.
6. Vzhledem k práci pro Klub manželé Ondruchovi nehradí členský příspěvek pro rok
2012 a rovněž tak nehradí výstavní poplatky na akcích Klubu.
7. Zpravodaj 2012 – zodpovědná paní Stradová – člen dozorčí rady. Za grafiku a tisk Karin a Přemysl Mikolášovi.
8. Různé:
Na příští VH Klubu 2012 cestou výboru Klubu projednat změny u poradce chovu
Karin Mikolášová. Nově poradcem chovu pro rumunská plemena Romana Andlová,
zároveň člen výboru Klubu.
Výstavní sezóna 2014 pouze dvě výstavy –Ostrava/Mladá Boleslav – Výbor Klubu.
Připravit graficky návrh karty/členského průkazu člena Klubu – Mikoláš, Bek;
Omluvy:
 VH 2012 a KV 2012 v Ostravě se nezúčastní manželé Ondruchovi – pracovní
rodinné důvody,
 VH 2012 a KV 2012 v Ostravě manželé Kabátovi, Ulmanová - rodinné
důvody.
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 KV výstavy v Mladé Boleslavi se nezúčastní manželé Mikolášovi – pracovní a
rodinné důvody.
Za průběh a přípravu KV v Mladé Boleslavi zodpovídají - Bek, Kubátová,
Hrachovcová I. + členové Klubu;
Za průběh KV v Ostravě zodpovídá – Mikoláš, Mikolášová + členové Klubu
Za průběh SV Brno zodpovídá – Mikoláš, Bek, Ticháčková + členové Klubu;
Nadále není k dispozici souhlas s posuzováním pana rozhodčího Leventeho z MEOE,
přestože ze strany Klubu byl v řádném termínu odeslán na ČMKU požadavek, který
ČMKU den 25/11/2011 odeslala k projednání na MEOE. V případě, že nedojde
k potvrzení, výbor Klubu bude jednat s organizátory NVP Ostrava o možnosti
posuzování klubové výstavy rozhodčími – p.Vondrouš nebo p. Václavík.
Výbor bere na vědomí podpis smlouvy s nečlenem Klubu p. Barborou Sajdokovou,
rovněž tak bere na vědomí kontrolu vrhu u chovatelky. Vše proběhlo bez závad.
Výbor klubu schvaluje částku 5 Kč á 1 km za využívání soukromého auto pro potřeby
klubu. Jedná se zejména o konzultace k účetnictví mezi hospodářem Klubu a
předsedou Klubu, dále pak úkony související s organizaci výstav. Vypsání cestovního
příkazu v souladu s platnou legislativou k danému tématu. Rovněž dodání TP od
vozidla.
Předseda Klubu děkuje paní Kubátové a Hrachovcové za organizaci Klubové výstavy
v Praze.
Výbor Klubu oceňuje práci Karin Mikolášové za spolupráci mezi Klubem a redakcí
Pes přítel člověka.
Předseda Klubu děkuji paní Ticháčkové – poradce pro plemeno puli – za provedenou
kontrolu vrhu u nečlena Klubu paní Sajdokové.
Noví členové – p. Kulhman – Francie, p. JUDr. Kovács - Slovensko ;
Veškerá korespondence ohledně plemen, která zaštiťuje Klub řeší ve své pravomoci
příslušný poradce chovu. Na emailovou adresu Klubu předem zašle navrhovaný dopis
k projednání ve výboru – Z: všichni poradci chovu.
Třída pracovní pro plemeno pumi – podklady a dopis připraví poradce chovu pro
plemeno pumi I. Hrachovcová ve spoluprací s K. Hrachovcovou.
Dopis ohledně barevných rázů u plemene pumi a mudi – I. Hrachovcová.
Návrh rozhodčího na EV odeslán – Kórosz András.
Mikoláš, Hrachovcová, Kubátová – jeden poradce chovu na bonitaci, doplnění DKK
0/2,2/0, prodloužení doby vydávání krycích listů až na 30 dnů – za prokazatelné
dodání informací k vydání krycích listů nese odpovědnost chovatel, nikoliv poradce
chovu; zjednodušení podmínek pro klubové šampióny s ohledem na snížení počtu
klubových výstav ze tří na dvě od roku 2013;
Termín další výborové schůze březen 2012 v Šenově.
V Havířově, Přerově (on-line), Děčíně(on-line)
Zapsal: Mikoláš
Výbor Klubu, DR Klubu souhlasí se zápisem.
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