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Zápis   jednání výboru  chovatelského Klubu ( dále jen Klub ) ze dne 18/11/2012  

 

Přítomni (on-line) : Ondruch, Ondruchová, Mikoláš, Mikolášová; Bek, Andlová, 

Ticháčková, I. Hrachovcová. 

 

Program : 

 

1. Mimořádná bonitace dne 13. listopadu 2012. 

2. Informace předsedy Klubu ke stížnosti Dany Horové ve věci vydání průkazu původu 

pro vrh „F“ CHS Király Puszta. 

3. Doporučení výboru Klubu Dozorčí radě Klubu. 

4. Vyslání na služební cestu.  

5. Projednání návrhu Kamily Hrachovcové. 

6. Projednání návrhu Ireny Hrachovcové. 

 

Jednání : 

 

1. Výbor Klubu konstatuje, že  mimořádná bonitace feny plemene komondor Diana 

Király Puszta paní Sylvie Věřmiřovské proběhla řádně a v souladu s předpisy Klubu. 

Výbor děkuje paní Andlové a Sálusové, panu rozhodčímu Řehánkovi za provedení 

bonitace. Veškeré náklady spojené s mimořádnou bonitací uhradila paní Sylvie 

Věřmiřovská řádně a včas. 

2. Předseda Klubu a majitel chovatelské stanice Király Puszta informoval výbor Klubu o 

šetření, které prováděla od 28. září 2012 do 9. listopadu 2012   Dozorčí rada Klubu ve 

věci vydání průkazu původu pro vrh „F“ Király Puszta na základě stížnosti, podané 

elektronickou cestou Dozorčí radě Klubu členem Klubu Danou Horovou. Obsah 

stížnosti: Dobrý den, 

Na Facebooku se objevil článek pana Šofíka, který upozorňuje na neregulérnost vrhu 

F Király Puszta, který se mě velmi dotknul. Degradation of Komondor in czech way- I 

am Czech, who is more?This Beatifful ,,,, dog, wich is in this days very rare, As 

decoration and pleasentship, after his arrival to Czech Republic Mr, Mikolas feel 

imediatelly in love. He did evrything for it to maket his kind more seen. With the 

growth of power you get also other tastes, after he got on the opst of President of the 

club, his love for this kind of dogs wasn t anymore the most important thing for him. 

This went so far that he stoped loving the dogs but he wanted to create more power 

and he wanted to dominace all Kinds of dogs in the Czech Republic. It went even so 

far that the owner of the dogs go buy dogs in other states because he made the pruzes 

so high that the owner go to Hungary or other states. His desire for the quality of the 

Kind is set by his will and what is best for hi at the moment. 

http://www.pannoniaklub.cz/dokument/2012/bon_rad2.pdf -Untill the year 2011 it was 

just able to breed a Komondor with max 2/2 DKK At once it could be even worse, just 

because he wanted that his dog had the same preference of Breeding. – and more 

Untill last year 2011 The club didn0 respect health test nd Breeding by several 

individuals. From Apríl 2012 - the club Respect the breeding of other states with the 

thougts of evaluation DKK and Eyes kontrol In case of breeding of an individua from 



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  

 

 2 

a other state he has exact thesame breeding rules as a Club member - When you are a 

Club member you can youse a Male / Female for brreding intentions but you have to 

respect the Club rules. This rules came practival possible in 16/4/2012 and here it 

start to be interresting… In Germany Mr. Kloss has a female, and on the official 

pages of the club www.kfuh.de is a warning that this specific female MAY NOT get 

Pedigree. The offivial agreement of the club hasnt been used in this case. Verdikt is 

that Mr. Kloss couldnt breed anymore this kinbd of dogs for the period of 5 years. 

Further on the page we will find also a sentence that Czech republic will be informed 

of this case. Mr, Mikulas has proudly publicited on his web pages exposed liter F from 

the female of the case wuich was born on 26/5/2012. Now all the dog lovers can see 

the weird time between of act of mulitplication thill the birth wich is cca. 63 days. I 

think this is very weird…. Mr Kloss couldnt brad from this female untill 12/11/2015 

and if my counts are correct he could breed from the date of 12/11/2010, so by my 

thougts is this multiplication very weird. I think it canniot be that the state of germany 

respects every law of FCI but Our „ God „ Mr. Mikulasn doesnt has to respect it And 

now at last my final thought, If you want to accomplish the titul from the club in the 

Czech republic, you can not, i quote Title of a club Winter gets only the owner that 

isnt a member o fany organisation, civil association or forums that wich makes place 

for inzulte and lies that defect the name of the Club PANNONIA KLUB- Czech 

Repiblic, In practical wals this means that alsoo Facebook is a way of insulting. So 

every owner of this title that can be found on sucha pages or other social network 

should logica gove the titule back, o rit isnt very clearn who will “ like „ a 

Inappropriat commentl.:-D 

http://www.pannoniaklub.cz/dokument/2012/bon_rad2.pdf 

V článku jsou použity odkazující linky, z kterých je patrné,že opravdu není něco v 

pořádku. Jako řadový člen Pannonia klubu tedy žádám touto cestou o prošetření této 

situace a prosím o vyrozumění. V případě, že je tento článek nesmysl, poškozuje právě 

Pannonia klub a tím i mne. V případě, že je tento článek však založen na pravdě, 

domnívám se, že by se to mělo řešit adekvátním způsobem, neboť už jen jeho 

zveřejnění poškozuje Pannonia klub a tím zároveň opět i mne. Kdo by se měl chovat a 

jednat nejlépe dle stanov, předpisů a etického kodexu Pannonia klubu, ČMKU a 

potažmo i FCI, než právě předseda klubu a hlavní poradkyně chovu? 

Děkuji za odpověď a s pozdravem 

Dana Horová ch.s.Království Canny 

CO: Dagmar Bogaczová, Pavlína Kubátová, Renáta Stradová 

V této věci uvádím, že tento podnět podává člen Klub, který porušil na bonitaci dne 

26. srpna 2012 v Mladé Boleslavi několik právních předpisů klubu a  ČMKU.   Dále 

Dana Horová v minulosti  udávala nepravdivou  informaci o svém  zvířeti  na 

internetových  stránkách o maďarských pasteveckých plemenech – Klubem byla na 

tuto skutečnost upozorněna, poté byla informace odstraněna.  Je nadále členem 

virtuální skupiny lidí, kteří na příslušných internetových stránkách o maďarských 

pasteveckých plemenech psů uvádějí nepravdivé informace o výsledku výstav a 

zavádějící informace  o zdravotních vyšetřeních jimi prezentovaných jedinců. Vždy je 

zde poškozován PANNONIA Klub ČR. Dále upozorňuji, že předmětem stížnosti jsou 

výhradně osoby Karin a Přemysl Mikolášovi, přestože je v textu evidentně urážen 
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Pannonia Klub a jeho členové.  Do dnešního dne jsem neobdržel překlad textu do 

českého jazyka, který jsem požadoval cestou DR Klubu. Není  povinností žádného 

člena Klubu překládat do mateřského jazyka text stěžovatele.  Předseda a majitel  

chovatelské stanice Király Puszta předložil výboru  text vyjádření, který zaslal 

Dozorčí radě Klubu: 

 

                                      V Havířově dne  9. října 2012 

 

Dozorčí rada Pannonia Klub 

     -výhradně pro potřeby- 

 

    Věc : Odpověď na email ze dne 28/9/2012. 

  

     Vážená paní Stradová, 

 

      V návaznosti na Váš email ze dne 28/9/2012 ve věci vrhu „F“ chovatelské stanice 

Király Puszta, které jsem majitel  uvádím: 

 

 

1. Smlouva o pronájmu chovné feny Cosima Király Puszta je datovaná od 1.října 2010 

do 31. srpna 2011. 

2. Barbel Kloss má zákaz chovu od 12. listopadu 2010 do 12.listopadu 2015. 

3. Datum krytí  - 28/3/2011. 

4. Datum narození štěňat – 26/5/2011. 

5. Listopad 2011 – příslušný německý chovatelský klub napadl vydání PP pro vrh „F“ 

Király Puszta. 22/11/2011 toto oznámeno dopisem ČMKU 

6. Od 23/11/2011 do 30/4/2012 právní jednání ČMKU, VDH a příslušného německého 

chovatelského klubu o oprávněnosti vydání PP pro vrh „F“ Király Puszta.  

7. Od 1/5/2012 do 31/5/2012 lhůta pro příslušný německý chovatelský klub k vyjádření, 

vzhledem k tomu, že právní jednání dopadla ve prospěch vydání průkazu původu pro 

vrh „F“ Király Puszta. V této lhůtě nedošlo ze strany příslušného německého 

chovatelského klubu k žádnému kontaktu s ČMKU. Tímto aktem příslušný německý 

chovatelský klub uznal nárok na  vydání průkazu původu pro vrh „F“ Király Puszta. 

8. 4/6/2012 – vydány průkazy původu ČMKU. 

 

     Průkazy původu pro vrh „F“  Király Puszta jsou zcela regulérně vydané.  Věc 

považuji tímto za uzavřenou.   

 

Mgr. Přemysl Mikoláš v.r. – majitel chovatelské stanice Király Puszta 

 

           

           Výbor Klubu odsuzuje stížnost Dany Horové proti Karin a Přemyslu Mikolášovi.   
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3. Výbor Klubu doporučuje Dozorčí radě Klubu nezabývat se anonymními udáními, 

rovněž udáními typu Dana Horová, tedy na základě „informací“ ze sociálních sítí, 

internetových stran.  

 

4. Výbor Klubu vysílá na služební cestu Mgr. Přemysl Mikoláš  dne 8/12/2012 na 

slavnostní setkání u příležitosti 20. Výročí založení ČMKU. Vzhledem k tomu, že 

Mgr. Mikoláš je ve dnech 7. – 9.12.2012 na odborné stáži v Josefově Dole, okr 

Jablonec nad Nisou, výbor Klubu určuje dopravní prostředek  soukromé vozidlo. 

Vyúčtování provede s hospodářem Klubu. 

 

5. Výbor Klubu projednal schválil návrh Kamily Hrachovcové, ve věci měření jedinců 

na akcích pořádaných Klubem. Na všech výstavách organizovaných Klubem bude 

povinností v rámci předvedení jedince rovněž měření. Konkrétní podmínky projedná 

Valná hromada Klubu dne 13/4/2013. 

 

6. Výbor Klubu projednal a schválil návrh Ireny Hrachovcové ve věci zvýšení platby za 

chovatelský servis pro nečleny Klubu. Konkrétní navýšení částky bude předmětem 

jednání valné hromady Klubu dne 13/4/2013. 

 

            Zapsal: Mikoláš                                       Výbor Klubu souhlasí se zápisem.  


