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 28/10/2012
Přítomni (on-line) : Ondruch, Ondruchová,Mikoláš, Mikolášová; Bek, Andlová, Ticháčková,
I. Hrachovcová.
Program :
Plán činnosti 2013.
Odstoupení z dozorčí rady, ukončení členství.
Mimořádná bonitace.
Dohoda o provedení práce – Tvorba a aktualizace internetových stránek.
Evropská výstava Brno 2014 – Speciální výstava – návrh rozhodčích.
Žádost hlavního poradce chovu K. Mikolášové pro plemena komondor a kuvasz o
kontrolní měření jedinců plemene komondor uchovněných na bonitaci v Mladé
Boleslavi dne 26. srpna 2012.
7. Pohyb psa na bonitace.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jednání :
1. Plán činnosti pro rok 2013:
1. březen 2013 uzávěrka Zpravodaje za rok 2012 (Mikolášová)
13. duben 2013 Valná hromada – Šenov, okr. Karviná (Mikoláš)
14. duben 2013 XII. Klubová výstava CAC se zadáváním titulu Klubový
vítěz a Klubový vítěz mladých 2013 – Ostrava při NVP Ostrava (Výbor)
14. duben 2013 Bonitace při XII. KV Ostrava (Výbor)
5. květen 2013 X. Speciální výstava CAC se zadáváním titulu Vítěz
speciální výstavy 2013 a Vítěz speciální výstavy mladých 2013 (Výbor)
5. květen 2013 Bonitace při X. SV Praha. (Výbor)
Květen 2013 Štěkovytí termín bude upřesněn dva měsíce před akcí (Bek)
Září 2013 Štěkovytí termín bude upřesněn dva měsíce před akcí (Bek)
2. Dagmar Bogaczová vzhledem k osobním záležitostem odstoupila z funkce člena
Dozorčí rady klubu a ukončila členství v klubu k datu 25. září 2012. Výbor Klubu
děkuje paní Dagmar Bogaczová za práci pro Klub.
3. Výbor Klubu schvaluje žádost o konání mimořádné bonitace feny plemene komondor
Diana Király Puszta paní Sylvie Věřmiřovské. Po konzultaci s rozhodčím panem
Petrem Řehánkem stanovuje termín bonitace na den 13. listopadu 2012 v 18.00 hodin
v Kozmicích. Bonitace je veřejná. Výbor určuje tyto zástupce za Klub do bonitační
komise: Romana Andlová, Martina Buganská. Veškeré náklady spojené
s mimořádnou bonitací hradí paní Sylvie Věřmiřovská.
4. Výbor Klubu schvaluje Dohodu o provedení práce – Tvorba a aktualizace
internetových stránek za měsíc říjen a dále na měsíce listopad a prosinec 2012
(Mikoláš, Bek, Ondruchová)
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5. Návrh rozhodčích na SV při EV Brno 2014: Var.č.1 - Udvardiné Lukác Ilona – Puli,
Pumi, Mudi, Komondor, Kuvazs, Polgár Andráš – Mioritic, Carpatin, Bucovina; Var.
č.2 - Gábor Hargitai; Var.č.3 Miklós Levente. Jedná se pouze o návrh k diskusi. Lze
navrhnou i jiné varianty. Pravděpodobný termín výstavy je 25. říjen 2014 v okolí
Brna.
6. Výbor Klubu na základě konzultací s hlavním poradcem chovu pro plemeno puli Z.
Ticháčkovou a konzultací s hlavním poradcem chovu pro plemena komondor a kuvasz
K. Mikolášovou schvaluje žádost K. Mikolášové o přeměření u bonitovaných jedinců
dne 26. srpna 2012 v Mladé Boleslavi. Zdůvodnění:
Hlavní poradce chovu Z. Ticháčková, jak bylo sděleno, nebyla poučena
jak zacházet s měřidlem při měření výšky v koutku a délky rámce, kde se
tyto míry hodnotí odlišně více v návodu daného měřidla.
Dále byly zaslány chovateli P. a L.Kubátovými na klubový email
Pannonia Klubu kompletní informace k doplnění chovných fen Elektrou
a Erisz Fehér Kócos. pro stránky Pannonia Klubu.U feny Elektry Fehér
Kócos se neshoduje jimi uváděna kohoutkový výška s naměřeným
výsledkem v bonitačním hodnocení. V emailu je míra nadhodnocená.
Jejich informace byly prozatím zaslány ke zpracování webmasterovi,
dokud nebudou zjištěny nové oficiální míry.
Přeměření jedinců proběhne v rámci klubových akcí v roce 2013.
Případně určenými rozhodčími v rámci výstav. Přeměření nemá vliv
na výsledek bonitace.
7. Výbor Klubu jednomyslně konstatuje: Na jakékoliv akci pořádané Klubem je
povinností majitele předvést psa v souladu s Řádem ochrany zvířat při veřejném
vystoupení nebo svodů psů pro hodnocení exteriéru psů Českomoravské kynologické
unie, který je platný a závazný rovněž pro Pannonia Klub ČR (dále jen Řád) a to
zejména v souladu s ustanovením článku 4 odstavec 2 Řádu, kde se cituje: „Na
veřejném vystoupení nebo svodu lze předvést jen psy klinicky zdravé a v dobré
kondici“. Dále v návaznosti na článek 4 Veřejného vystoupení nebo svodu se
nemohou účastnit tito psi odstavec 4 písmeno e) Řádu, kde se cituje „ psi zranění,
nemocní nebo podezřelí z onemocnění, které by ovlivnilo jejich výkon nebo jim
působilo bolest, utrpení nebo poškození jejich zdravotního stavu“. Na tento řád
navazuje Bonitační řád Klubu – viz. Bonitační řád klubu. Z toho plyne, že
v podmínkách Klubu nesmí být předveden a tím i uchovněn žádný jedinec, který není
v souladu s výše uváděnými citacemi zdravý. Nelze například uchovnit kulhajícího
psa, tak jak tomu bylo v Mladé Boleslavi dne 26. srpna 2012 v případě psa Armani
Království Canny chov. a maj.: Dana Horová – viz. Posudek z výstavy, Bonitační
hodnocení. V případě plemene komondor je toto v přímém rozporu dle platného
standardu č.53 ze dne 13. září 2000 FCI – chybný pohyb (nikde se zde nehovoří, že
komondor může kulhat). Poradce chovu má právo v souladu s Bonitačním řádem
Klubu bonitaci přerušit, provést o této skutečnosti zápis a informovat výbor Klubu.
Výbor Klubu poté ve spolupráci s majitel navrhne další opatření, postup. Člen Klubu,
pokud nemá psa klinicky zdravého má za povinnost v souladu s Řádem odstoupit
z veřejného vystoupení.
Zapsal: Mikoláš
Výbor Klubu souhlasí se zápisem.
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