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Zápis ze schůze výboru KCHMPP – 10.12.11 

Přítomni:  M. Hartmanová, A. Košťálová , K. Milbachová, J. Rudolf, V. Rybárová, J. Rodová 

1. Projednání problematiky plemene ČSP – 26.11. proběhla schůze sekce, kde se měl projednávat návrh 
nových podmínek chovu a rozvoje plemene, s kterým byli všichni členové sekce seznámeni předem.  
V průběhu členské schůze sekce čsp paní Dufková, p. Hochmanová a p.Hasil bojkotovali jakékoliv nové 
návrhy ke změně chovných podmínek čsp a rozvoj plemene, a tím nedošlo ani k projednání výše 
zmíněných návrhů.   
Z toho důvodu byla navržena pracovní komise, která má za úkol připravit nový návrh podmínek rozvoje 
a chovu plemene ku prospěchu a následném uznání FCI.  
Po skončení schůze sekce vyšlo najevo, že členové klubu p. Hasil a paní Hochmanová již 20.10.2011 
zaregistrovali občanské sdružení se záměrem zastřešení nového klubu v ČMKU pro českého strakatého 
psa. v průběhu schůze sekce čsp toto zatajili a proto lze předpokládat, že výše zmíněné bojkotování 
nových návrhů bylo účelové. Založení o.s. proběhlo v tajnosti a byli o tom informováni pouze někteří 
jimi vybraní majitelé čsp. 
Na základě vzniklých okolností V rozhodl zveřejnit veškerých záležitostí týkajících se problematiky 
plemene čsp na webových stránkách KCHMPP. 
Pro 5 - schváleno 

2. Kontrola majetku: 
p. Stašek - všechny věci, které odevzdal jsou dle odborného posouzení znehodnoceny, neúplné a 
nefunkční – majetek bude vyřazen z evidence a zlikvidován 
p. Dufková odmítla vrátit tiskárnu SAMSUNG – opětovně vyzvat k navrácení majetku 
Tiskárna EPSON z r. 2006 – zastaralý, oprava nerentabilní  
p.Vyvadilová - tiskárna CANON – odevzdána poškozená dle odborného posouzení oprava nerentabilní 
– majetek bude vyřazen z evidence a zlikvidován 
p. Prokop – zaurgovat zaplacení zařízení WIFI – zajistí AK 
řezačka na papír poškozená - vyřadit 
zbývající majetek bude dořešen na příští schůzi 
Pro 5 - schváleno 

3. Od příští schůze vždy proběhne kontrola zápisu z minulé schůze V a RV 
4. Bonitace - centrální evidence všech bonitovaných zvířat, knihu bude mít u sebe předseda. V tomto 

sešitu se budou evidovat i změny podmínek chovnosti. Úkol pro PCH – po každé bonitaci odevzdá 
bonitační kartu předsedovi. 

5. Přehled odchovů za 2011 zveřejnit na webu – do konce února PCH zpracují a budou průběžně 
aktualizovat, tabulku vytvoří JR a přepošle PCH 

6. Do konce ledna PCH dodají zápisy ze schůzí sekci – mailem předsedovi 
7. P. Kortiš byl vyzván DR k vrácení zkopírovaných materiálů AI a originálů (lékařské nálezy, dopisy 

z ČMKU…), které nabyl z funkce PCH, které si ponechal – nevráceno , bude předáno právnímu zástupci 
k dalšímu opatření 

8. Dotaz ze sekce TR: zda bude využíván v chovu pes Haguro Go Haru Kaze v majetku J.Rudolfa – nebude 
využíván.  

9.  Do příští schůze V dokončit návrhy na oslovení a jmenování PCH a upravení sekcí 
10. Seznámení s výzvou paní Lucie Vaňkové – AUO – odpoví předseda 


