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Zápis   jednání výboru  chovatelského Klubu ( dále jen Klub ) ze dne 26/2/2013  

 

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

Ticháčková, I. Hrachovcová. 

 

Program : 

 

1. Schválení plánu činnosti na rok 2013. 

2. Projednání odkazu na internetových stránkách Klubu – S.O.S.  pes v nouzi 

3. Organizační zabezpečení výstav a bonitací v roce 2013. 

4. Kontrola vrhu u nečlena Klubu – sl. Kulhavá. 

5. Krycí listy, kontrola vrhu. 

6. Schválení žádosti o rozšíření aprobace u rozhodčího paní Brotanové. 

7. Různé 

 

Jednání : 

 

1. Výbor schvaluje plán práce na rok 2013. 

2. Výbor Klubu nezaujal jednotné stanovisko ve věci zřízení odkazu  S.O.S pes v nouzi 

na internetových stránkách Klubu. Věc projedná Valná hromada Klubu dne 13. dubna 

2013. 

 

3. Výstavní sezóna 2013 organizace: 

 XII. Klubovou výstavu a bonitaci organizačně zajišťuje – Mikoláš, 

Mikolášová, výbor Klubu. 

 X. Speciální výstavu a bonitaci zajišťují – Irena Hrachovcová, Kamila 

Hrachovcová, výbor Klubu. 

 

4. Výbor chovatelského Klubu jednomyslně určuje provedením kontroly vrhu 

v chovatelské stanici PUMIDA hlavního poradce chovu pro plemena pumi a mudi 

paní Irenu Hrachovcovou. Výbor chovatelského Klubu jednomyslně zamítá žádost sl. 

Kulhavé o změnu osoby provádějící  kontrolu vrhu z důvodů nárůstu nákladů na 

odchov plemene pumi - viz. dopis ze dne 14.2.2013 V této souvislosti poskytne Klub 

chovatelce slevu ve výši  75 %   celkových  nákladů za dopravu hlavního poradce 

chovu pro plemena pumi a mudi  do místa kontroly vrhu. Výbor Klubu upozorňuje sl. 

Kulhavou, aby ve věcí chovu pod záštitou Klubu plemene pumi výhradně 

komunikovala s hlavním poradcem chovu pro plemana pumi a mudi paní Irenou 

Hrachovcovou. Dále se kontroly vrhu zúčastní místopředseda Klubu pan Ladislav Bek 

– cestovné a stravné u pana Beka hradí Klub.  
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5. Je ve výlučné  pravomoci hlavních poradců chovům doporučit či nedoporučit 

krytí. Stanovisko poradců chovů je pouze doporučující, nikoliv zamítavé. Je 

zodpovědností chovatele zda-li plánované krytí uskuteční či ne.  Kontrolu vrhu 

primárně provádí hlavní poradce chovu pro příslušné plemeno, pakliže nemůže, 

výbor tuto povinnost deleguje na jiného člena výboru Klubu, případně člena 

Klubu.  

 

6. Výbor Klubu jednomyslně schvaluje žádost paní Brotánkové o rozšíření aprobace o 

maďarská a rumunská pastevecká plemena psů. 

 

 

7. Různé: 

 

 Karin a Přemysl  Mikoláš se nezúčastní z pracovních a rodinných důvodů X. 

Speciální výstavy v Praze  dne 5. května 2013.  

 

 Předseda Klubu informoval o ukončení členství v Klubu Evy Vitvarové.  

Výbor  Klubu děkuje Evě Vitvarové za činnost pro Klub a za propagaci 

plemen puli. Výbor Klubu přeje hodně štěstí v dalším životě k datu 17.2.2013. 

 

 Předseda Klubu informoval o ukončení členství v Klubu  manželů Szabó k datu 

26.2.2013. 

 

 Vzhledem k tomu, že hlavní poradce chovu pro plemeno komondor vydal krycí 

listy pro CHS Fehér Kócos Alma Király Puszta  x Cerberus Fehér Kócos na 

základě upřesnění pojmu kalendářní rok s nedoporučujícím stanoviskem, 

nikoliv zamítavým – viz. bod 5 tohoto zápisů výbor Klubu se nebude zabývat 

další následnou emailovou  korespondencí.  Věc je uzavřená. 

 

 Výbor Klubu připraví pozměňovací návrhy Zápisního řádu Klubu a to zejména 

že,  chovná fena může mít maximálně 2 x císařské řezy.  

 

   

 

 

                                                Výbor Klubu souhlasí se zápisem.  

                                                                                


