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Členská schůze sekce Český strakatý pes 

Datum a místo konání: 29.11.2014, Praha 4, restaurace U krále Václava IV., 

http://www.ukralevaclava4.cz/ 

Pozvánka na schůzi KCHMPP – sekce čsp viz příloha č. 1 

Začátek ve 13:10, přítomno 36 členů, přítomna dozorčí rada KCHMPP (Michaela Jeleňová, Jitka 

Rodová, Milan Bílovecký) 

Prezenční listina - viz příloha č. 2 

Schválení přítomnosti hostů – 9x,   Pro: 36, proti: 0, zdrželo se: 0 

Sčítací komise – Milan Vokál, Pavel Antoš Pro: 34, proti: 0, zdrželo se: 2 

Zapisovatel schůze – Kateřina Ungrová  Pro: 36, proti: 0, zdrželo se: 0 

Schválen jednací řád (viz příloha č. 3)  Pro: 35, proti: 1, zdrželo se: 0 

Schválen program schůze    Pro: 36, proti: 0, zdrželo se: 0 

Zpráva od poradkyně chovu – viz příloha č. 4 

Volba delegátů pro případ konání mimořádné valné hromady KCHMPP – 6 členů sekce čsp 

navrženi:  Dagmar Vokálová, Libor David, Lubomír Sládek, Petra Doleželová, Simona Šátková, Josef 

Ludvík;      Pro: 34, proti: 0, zdrželo se: 2 

Oznámení o konání VH KCHMPP – 10.ledna 2015, za sekci ČSP 7 delegátů 

Zpráva z Evropské výstavy psů 2014 v Brně – poděkování všem zúčastněným 

Pozvánka na mezinárodní výstavu v Ljublani, Slovinsko 

Plánované akce 2015 – výstavy, bonitace, bude oznámeno na stránkách KCHMPP, speciální výstava 

na leden se bude přesouvat, setkání strakáčů v Lednici, informace na stránkách setkání, na jaře 

setkání štěňátek z roku 2014 v Dětřichově, Slovinská výstava, strakaté vycházky, členská schůze po 

skončení výstavní sezóny na předběžně poslední listopadový víkend 2015 

Vyhlášení výsledků Soutěže 2014 – viz prezentace (příloha č. 4), poděkování sponzorům, předávání 

cen výhercům 
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Vyhlášena stejná soutěž i pro rok 2015, budou se započítávat výstavy KCHMPP i Spolku českého 

strakatého psa, platí pro členy Spolku čsp i KCHMPP, další změny budou průběžně dopsány na 

stránky KCHMPP 

KCHMPP se pravděpodobně stane členem klubu genetické laboratoře Genomia, členové budou mít 

10% slevu na genetické testy 

Zdeňka Vaňourková vybízí chovatele k většímu sjednocení vzhledu plemene. Do budoucna se plánuje 

bodování jedince na bonitaci, kdy by se výrazně nevhodné zvíře uchovnilo zpočátku na jeden vrh, 

pokud potomci budou lépe vyhovovat standardu, povolí se další vrhy. Toto opatření nesmí výrazně 

snížit chovnou základnu. Poradkyně chovu s chovatelským kolegiem vypracují směrnici a zveřejní jí na 

internetových stránkách KCHMPP i Spolku čsp  

Schůze ukončena ve 14.00. 

 

Přílohy:  

1. Pozvánka na schůzi sekce KCHMPP – čsp 

2. Prezenční listina 

3. Jednací řád 

4. Zpráva od poradce chovu 

 

 

V Praze 29.11.2014 

Zapsala: Kateřina Ungrová 

Kontrolovala: Zdeňka Vaňourková    

 

       

 


