
Zápis ze schůze KCHMPP, sekce ČSP 
(hotel Svornost, Praha 9 – Dolní Počernice, 16. 10. 2010) 
 
Ač byli členové sekce dle pozvánky svoláni na 11.00, skutečné zahájení 11.55. Na 
počátku schůze bylo přítomno 21 členů.  
 
Úvodem se představil poradce chovu Michal Prokop a přivítal všechny přítomné. 
Poté nám předsedkyně dozorčí rady paní Rodová vysvětlila problematiku udělování 
plných mocí pro hlasování na schůzi. Dle stanov mohou hlasovat pouze přítomní 
členové, nikdo nemůže mít víc než jeden hlas. Možnost zmocňování i možnost 
společného členství více osob bude projednávána na valné hromadě.  
Paní Hochmanová poukazovala na plné moci, které dostala od sedmi nepřítomných 
členů. Bylo jí vysvětleno, že stanovy hovoří o přítomných osobách, takže paní 
Hochmanová má pouze jeden (svůj) hlas. K této problematice se rozproudila 
neorganizovaná diskuse, kterou ukončil pan Hasil. Navrhl vrátit se k jednání o 
prospěchu plemene a přestat řešit nepodstatné věci. 
 
Následovala prezentace Zdeňky Vaňourkové věnovaná proběhlému setkání 
strakáčů, statistice odchovů, zdravotní problematice a průběžným výsledkům 
soutěže o výstavně nejúspěšnější strakáče. V závěru jsme byli seznámeni s novou 
kategorií soutěže pro rok 2011, kterou bude pracovně nejúspěšnější český strakatý 
pes. Bodování bude zveřejněno na internetu do konce roku. 
 
Pan Hasil podal návrh, aby nadále neposuzoval RTG snímky na DKK pouze Dr. Čáp, 
ale aby si majitel sám mohl vybrat ze seznamu certifikovaných veterinárních lékařů.  
Po krátké diskusi bylo o tomto návrhu hlasováno. Přítomno bylo 20 členů s 
hlasovacím právem, pro návrh se vyjádřilo 9, proti 8, zdrželi se hlasování 3 členové. 
Návrh nebyl přijat. 
     
Volba delegátů na letošní mimořádnou valnou hromadu KCHMPP: 
Vzhledem k počtu členů sekce českého strakatého psa bude zvoleno 6 delegátů + 2 
náhradníci. Hlasování proběhlo tak, že každý přítomný člen přidělil maximálně 6 
hlasů navrženým osmi kandidátům na seznamu. Kandidáti byli schváleni takto: 
Delegáti: 
Tomáš Hasil 
Kateřina Milbachová 
Libor David 
Dana Vaňourková 
Zdeňka Vaňourková 
Josef Ludvík 
Náhradníci: 
Alena Levková 
Irena Hochmanová 
 
Další diskuze: 
Paní Vychytilová: má dvě členská čísla, každý rok dostala jiné.  
Odpověď poradce chovu: může se to stát, tento dotaz je třeba směrovat na paní 
Jeníkovou, předsedkyni klubu. 
 
Dotaz Libora Davida na termín konání mimořádné valné hromady: 



Odpověď poradce chovu: Po schůzích všech sekcí, pravděpodobně v prosinci. Bude-
li mít někdo jakékoliv návrhy a připomínky, zejména ke stanovám, ať je s 
dostatečným předstihem zašle někomu z výboru KCHMPP. 
 
Paní Hochmanová: Množí se počet vrhů bez průkazu původu. Ze strany "chovatelů" 
těchto vrhů se jedná o parazitování na regulérních chovatelích, zejména pokud se v 
inzerci chlubí úspěchy příbuzných svých neregulérních odchovů. Paní Hochmanová 
apeluje na chovatele, aby se snažili osvětově působit proti tomuto nešvaru na 
majitele svých štěňat.  
 
Otázka zdvojených řezáků (foto jsme viděli v prezentaci Zdeňky Vaňourkové): 
Budeme je vyřazovat z chovu? Poradce chovu navrhuje, aby majitel takového zvířete 
doložil RTG snímek, ze kterého bude patrné, jestli je zdvojená jen korunka nebo i 
kořen. Bude-li mít zdvojený zub jen jeden kořen, takový jedinec by mohl být 
uchovněn. K tomuto bodu se strhla všeobecná diskuse zakončená tím, že to není 
třeba řešit, protože se jedná o ojedinělý případ. Pokud bude takových případů 
přibývat, bude třeba k nim zaujmout oficiální stanovisko.  
 
Pan Hasil veřejně poděkoval Zdeňce Vaňourkové za webové stránky strakaci.cz. 
 
Kateřina Milbachová chtěla stanovit termín příští schůze - na dnešní vzhledem k 
termínu není možné vyhlásit výsledky soutěže za rok 2010. Navrhuje první polovinu 
března 2011. Na tuto schůzi by měl být pozván i Dr. Čáp, aby nás seznámil s 
vývojem DKK u českých strakatých psů.  
Soutěž nutně potřebuje sponzory, vítán je kdokoliv, kdo má možnost něčím přispět 
nebo nějakou formu sponzorství zprostředkovat. Doposud sponzorství přislíbili: pan 
Hasil, Dana a Zdeňka Vaňourkovy, paní Mamičová (něco dobrého upeče). Rovněž 
doufáme, že přispěje klub. 
 
Libor David: Alespoň jedna výstava s bonitací ročně by měla probíhat na východ od 
Pardubic, nejlépe na Moravě. Předal poradci chovu seznam kontaktů na zimní 
stadiony, které jsou schopny takovou akci hostit, na některých se již výstavy psů 
pořádaly. Tento požadavek v minulosti vzešel ze členské základny vícekrát, 
naposledy v loňském roce od paní Hochmanové. Tehdy na to reagovala 
předsedkyně KCHMPP paní Jeníková tím, že je třeba sehnat prostory a vše 
zorganizovat. Poradce chovu seznam předá vedení KCHMPP. 
Eva Dufková doplnila, že kromě prostor je třeba sehnat i organizační tým a nezbytné 
vybavení. Zdeňka Vaňourková navrhla, aby klub sepsal písemně podmínky, které 
musí být splněny pro to, aby někde mohla proběhnout výstava psů. Paní 
Hochmanová navrhla, aby se k seznamu areálů vyjádřila paní Košťálová, která 
jakožto rozhodčí má jistě s některými z nich zkušenosti. Paní Košťálová bohužel v tu 
chvíli nebyla schůzi přítomna. Petra Doleželová se nabídla, že je ochotná se 
organizačně podílet na pořádání výstavy ve Zlíně. Potřebuje k tomu již zmíněný 
písemný seznam požadavků a pověření od KCHMPP. 
 
Bonitace při letošní výstavě neuznaných - nemá uzávěrku, přihlášení je stále ještě 
možné, lze i na místě. 
 



Paní Hochmanová se táže, jak je to s titulem klubový veterán šampion. V roce 2008 
ho na její návrh schválila valná hromada, ale na webu KCHMPP o tom není ani 
zmínka.  
Odpověď: tento titul existuje, p. Ludvík ho dokonce už má pro svého psa přiznaný.  
Na webu KCHMPP skutečně chybí, bude napraveno. 
 
Katka Milbachová: podobný problém je i s bodováním na klubové šampionáty. Již 
dva roky platí nové bodování, ale na webu KCHMPP je stále to původní. 
 
Paní Hochmanová: na klubem pořádaných výstavách je možnost vypisovat čestnou 
třídu. Navrhuje, aby se tak skutečně dělo. Na letošní listopadové výstavě 
neuznaných tato třída sice vypsána byla, ale za plnou cenu. Vzhledem k tomu, že v 
ní soutěží jedinci mimo konkurenci, tak by bylo vhodnější, aby byla za cenu nižší, jak 
je obvyklé např. u veteránů a štěňat.  
 
Kateřina Milbachová se dotazuje na časový harmonogram letošní poslední bonitace. 
Poradce chovu odpovídá, že bude probíhat od rána paralelně s výstavou. 
 
Pan Hasil navrhuje, aby na výstavách rozhodčí před zahájením posuzování vypsal 
orientační časy, kdy nejdříve začne s posuzováním jednotlivých plemen. 
K tomuto návrhu se rozpoutala všeobecná diskuse se závěrem, že by to sice bylo 
dobré, dokonce takové pokusy v minulosti proběhly, ale bohužel se v praxi 
neosvědčily. Nicméně tento návrh nemůže řešit schůze sekce, bylo by vhodnější to 
probrat na valné hromadě a s rozhodčími. 
 
Paní Hochmanová by ráda znala termíny výstav na rok 2011. Ve Zpravodaji ani na 
klubovém webu dosud zveřejněny nebyly, přestože kluby je měly předložit ČMKU do 
konce srpna. 
Poradce chovu termíny neví. 
 
Petra Doleželová zaslechla, že Zdeňka Vaňourková byla jmenována poradkyní 
chovu. Je to pravda? 
Poradce chovu Michal Prokop: ano, je to pravda, Zdeňka Vaňourková byla 
jmenována dílčí poradkyní chovu českých strakatých psů. Pan Prokop se ze 
zdravotních důvodů a kvůli zaneprázdnění nemůže této funkci věnovat vždy naplno.      
 
Na závěr byl zbývajícími přítomnými odsouhlasen přečtený zápis ze schůze 
(přítomno 15, pro 3, proti nikdo, zdrželi se 2), poradce chovu pak všem přítomným 
poděkoval za účast a schůzi ukončil. 
 
 
Zápis pořídila Dana Vaňourková 
  
     
 


