
Spolek českého strakatého psa, z.s.  

Členská schůze 25. 11. 2015 hotel Svornost, Novozámecká 284, Praha 10 – Dolní Počernice    

 

1) Úvod: Jolana Nováková – přivítání   

Hlasování zdvižením ruky 

V 10.10 hodin přítomno: 38 členů, 4 hosté       

Volba orgánů schůze, Jolana Nováková  

Mandátová komise – navrženi: Milan Vokál, Zuliko Vychytil   Pro: 38 Proti: 0 Zdrželo se: 0   

Zapisovatelka – navržena: Dana Vaňourková    Pro: 38  Proti: 0  Zdrželo se: 0   

Všichni zvolení funkci přijímají.  

  

Program schůze:  

Zpráva o činnosti Spolku  

Zpráva o hospodaření Spolku 

Zpráva kontrolní komise 

Bonitace 

Volba zástupce na schůzi sekce KCHMPP 

Plánované akce 2018 

Ocenění šampionů 

Různé 

oběd, následuje společná část jednání se sekcí ČSP KCHMPP: 

Vyhlášení výsledků Soutěže 2017, pravidla a uzávěrky pro rok 2018 

Zpráva o chovu v roce 2017 

Projekt Genomia - info 

  

Schválení programu       

Pro: 38  Proti: 0  Zdrželo se: 0  

  

2) Zpráva o činnosti Spolku, Jolana Nováková   

Jsme chovatelský klub – schváleno na jaře VH ČMKU 



Chov: poděkování za práci chovatelskému kolegiu (Zdeňka Vaňourková, Kateřina Milbachová, Lea 
Pletichová Wildnerová), poděkování za přehledné stránky o plemenitbě +  strakatá mapa (Alena 
Marešová), ostatní informace o chovu za chvíli ve společné části (Zdeňka Vaňourková) 

Proběhlé akce, události, činnost: 

Sporty: mistrovství agility (Alena Pichová) a obedience (Zuzka Krejčiříková), dogtrek (Erika Fiantová) 

Výstavy: klubová na Setkání + bonitace (Katka Milbachová, Zdeňka Vaňourková), výstavní manuál 
(Dáša Vokálová a kol), výstava nanečisto (Líba Charouzová) 

Akce: vycházky, víkendovky, voda, štěňata, setkání (Ondra Vokál, Kája Kratochvílová), semináře 

Zázemí: hospodaření (Alena Pichová), kalendář (Kristýna Franková), zpravodaj (Simona Šádková), 
vizitky (Milan Novák), stránky (Dita Litera), trička (Pavel a Eva Vlasákovi) 

 

3) Zpráva o hospodaření Spolku, Alena Pichová 

Členská základna – stav 246 členů, 254 psů 

Stav účtu, příjmy, výdaje, majetek 

Informace o výši plateb na webu v sekci Dokumenty. 

Majetek spolku http://www.spolekstrakacu.cz/spolek/dokumenty/. 

Peníze na akce podle plánu jsou v rozpočtu, další požadavky možno nárokovat do konce roku. 

Změna počtu přítomných: 39 členů, 5 hostů 

Je možné počítat s proplacením drobných upomínek na předem ohlášených akcích Spolku (mlsek pro 
každého a pod.). Vše proti vyúčtování – musí odpovídat charakteru akce. Proplacení po domluvě 
s hospodářkou Spolku. 

Výše a splatnost členských poplatků zůstává beze změn, tj: - členské příspěvky pro člena jen ve 
Spolku: 200,- Kč/kalendářní rok; pro člena se současným členstvím v KCHMPP: 0,- Kč (v KCHMPP 
zaplatí 400,- Kč do konce února) - poslat potvrzení o zaplacení, formát pdf - v Administrativě na webu 
Spolku upravit a aktualizovat údaje o členu i psovi!  

Splatnost členských příspěvků a prodloužení členství do 31. 3. 2018.   

Schválení výše a termínu splatnosti členských příspěvků:  Pro: 39 Proti: 0 Zdrželo se: 0  

Transparentní účet – možnost kontroly poslaných plateb, odkaz na webu Spolku.  

Majetek Spolku – přehled je na webu Spolku.  

  

4) Zpráva kontrolní komise, Eva Vlasáková Šitnerová 

Účetnictví je v pořádku, Spolek hospodařil se ziskem. 

P. Antoš doplnil, že jsme jakožto nezisková organizace povinni zisk z jednoho roku použít pro 
spolkovou činnost v roce následujícím. 

 



5) Bonitace, Zdeňka Vaňourková 

Navrhovaná úprava Bonitačního řádu:  

Článek 3, bod 1, přidat pododdíl d): „Na bonitaci bude přijat pouze jedinec, který má splněny všechny 
ostatní  podmínky chovnosti – výstavní ocenění a zdravotní vyšetření. Výstavu je možné splnit v den 
bonitace a pokud na ní zvíře nedosáhne potřebného výsledku, může v rámci již zaplaceného poplatku 
přijít na následující bonitaci Spolku a do té doby potřebný titul doplnit.“ 

Zdůvodnění: některá zvířata projdou bonitací a už nikdy nedoplní ostatní podmínky pro uchovnění. 
Poradkyně chovu je stále dokola vyzývá, ale mnohdy neúspěšně. Pokud má někdo pochybnosti o 
tom, zda jeho zvíře splňuje podmínky standardu pro uchovnění (kohoutková výška, zuby…), má 
možnost kontaktovat poradkyni chovu a domluvit nezávaznou prohlídku a změření na některé akci. 

Diskuze:  

Milan Novák: když zvíře neprojde bonitací, je zbytečné dělat vyšetření v anestézii. 

Několik ostatních členů: zdraví je přednější, majitele by měl zajímat zdravotní stav zvířete bez ohledu 
na to, jestli plánuje uchovnění. 

Hlasování: Pro: 34 Proti: 3  Zdrželi se: 2 

Návrh byl schválen. 

 

6) Volba zástupce na schůzi KCHMPP, Jolana Nováková  

Navržen Pavel Vlasák, navrhovaný kandidaturu přijímá.  

Pro: 39  Proti: 0  Zdrželo se: 0  

 

7) Plánované akce v roce 2018, Jolana Nováková 

Výstava – Katka Milbachová: při Setkání 16. 9. 2018, rozhodčí bude paní Svobodová 

Výstava Nanečisto – Líba Charouzová: zhodnotila proběhlou akci, plánuje zopakovat v roce 2018, 
pravděpodobně první červnový víkend, u Hlinska v Čechách, stejný areál jako v roce 2017 

MČR Agility – Iva Říhová: termín 26. nebo 27. 5. 2018, výstavní areál Krásná louka v Mladé Boleslavi 

MČR Obedience – Zuzka Krejčiříková: zhodnocení proběhlé akce, v příštím roce zorganizuje znova, 
termín přelom září – října 2018, místo bude upřesněno, možná opět Česká Třebová 

Štěňata strakatá – Jolana Nováková: osvědčená akce, příští bude 11. – 13. 5. 2018, ve Věšíně, pozváni 
na sobotu budou i chovatelé 

Setkání – příští organizuje Jana Komůrková: termín 14. – 16. 9. 2018, Pecka 

Vycházky – kdokoli, koordinace Maří Vodičková, na webu spolku je formulář pro zveřejňování akcí 

Kalendář – Kristýna Franková: bude dělat i v příštím roce, téma bude vyhlášeno, pravděpodobně 
strakáč a jiné zvíře 



Kdo co má na starosti – naleznete zde: http://www.spolekstrakacu.cz/spolek/dokumenty/ - aktivity 
členů 

  

8) Ocenění klubových šampionů, Zuzka Krejčiříková: 

Pro udělení titulu Klubový výstavní šampion nikdo nesplnil podmínky. 

Spolek českého strakatého psa udělil titul Pracovní šampion těmto jedincům:  
Albert ze Strakatého dvorku (Iva Říhová),  
Antonie Barunidlo (Eva Vácová), 
Arvika Nella Belavia (Pavla Kadeřávková), 
Ctislávka Zlatíčko (Zuzka Krejčiříková). 

Předány byly i odměny loni oceněným: Klubový výstavní šampion – Celina z Luční ulice (Dáša 
Vokálová); Klubový veterán šampion - Bessie ze Strakaté rokle, in memoriam (Dáša Vokálová); 
Klubový pracovní šampion – Ctimilka Zlatíčko (Erika Fiantová). 

  

9) Různé 

Kateřina Milbachová: v roce 2021 bude Světová výstava v ČR, přesný termín dosud není znám, 
příležitost propagovat plemeno 

Zuliko Vychytil: poděkování Jolaně Novákové za vše, co pro Spolek dělá 

Monika Laisková: zařazení sportu dog-racing do soutěže – bude řešeno při společné části schůze 

Katka Milbachová: sleva z výstavních poplatků na národních a mezinárodních výstavách pro národní 
plemena bude platit od počátku roku 2018. 

Vzdělávání rozhodčích: na klubových akcích je možnost si s rozhodčím neoficiálně promluvit a 
diskutovat o posuzování. Jinak moc možností nemáme. 

 

11.30 poděkování za účast, ukončení schůze. 

 

Přestávka na oběd, od 13.00 dále společné body se schůzí sekce ČSP KCHMPP  

  

10) Vyhlášení výsledků soutěží Výstavní pes a Pracovní pes 2017, výsledky viz 
http://www.spolekstrakacu.cz/wp-content/uploads/2015/11/soutez_2016.pdf  

  

11) Zpráva poradkyně chovu, Zdeňka Vaňourková  

Zveřejněna v samostatné prezentaci na webu.  

 

  



  

  

  

   

USNESENÍ 6. členské schůze Spolku českého strakatého psa, z. s.  

1) Výše členských příspěvků pro rok 2018 zůstává beze změn, tj.: Členský příspěvek pro člena jen ve 
Spolku: 200,- Kč / kalendářní rok; pro člena se současným členstvím v KCHMPP: 0,- Kč.   

2) Splatnost členských příspěvků 31. března 2018.  

3) Bonitační řád Spolku českého strakatého psa se mění následovně:  

Článek 3, bod 1, nově přidán pododdíl d): „Na bonitaci bude přijat pouze jedinec, který má splněny 
všechny ostatní  podmínky chovnosti – výstavní ocenění a zdravotní vyšetření. Výstavu je možné 
splnit v den bonitace a pokud na ní zvíře nedosáhne potřebného výsledku, může v rámci již 
zaplaceného poplatku přijít na následující bonitaci Spolku a do té doby potřebný titul doplnit.: 

4) Volba zástupce na schůzi sekce KCHMPP - zvolen: Pavel Vlasák 

  

  

V Praze 25. 11. 2016  

  

  

Zapsala: Dana Vaňourková      Ověřila: Jolana Nováková 


