
Zápis z 1. schůze výboru KCHMPP o. s. dne 23.01.2011 v Hotelu Svornost, 
Praha 9 Dolní Počernice 

 
Přítomni: M. Hartmannová, Ing. A. Košťálová, Ing. K. Milbachová, J. Rudolf, Mgr. V. 
Rybárová 
Za DR: J. Rodová, předsedkyně 
Členové výboru byli zvolení na MVH KCHMPP o. s. dne 16. 01. 2011. 
K projednání: volba funkcionářů klubu a provozní záležitosti. 
 
1. Volba do funkcí dle Stanov KCHMPP o. s.: 

a) Pokladní klubu byla zvolena paní Ing. K. Milbachová. 
  Hlasování: pro 4, zdržel se 1, proti 0 

Všemi přítomnými bylo schváleno, že pokladní převezme účetnictví klubu od r. 2011, 
pomůže zpracovat daňové přiznání za rok 2010, ale za účetní doklady předané p. Vyvadilovou 
nenese žádnou zodpovědnost. 
 

b) Předsedou klubu byl zvolen pan J. Rudolf. 
  Hlasování: pro 4, zdržel se 1, proti 0 

Předseda přijal funkci s tím, že požaduje spolupráci všech členů výboru i DR. 
Členové výboru i předsedkyně DR souhlasí. Všichni přítomní se dohodli na vzájemné 
informovanosti o problémech, které budou řešit (viz Stanovy klubu). 
 

c) HPCH byla ustanovena A. Košťálová. 
2. Internetové stránky klubu převezme a bude dočasně spravovat předseda klubu J. Rudolf. 
Na stránkách bude co nejdříve zveřejněno: složení výboru a DR s kontakty, usnesení z MVH, 
informace o poplatcích a zvýhodněném členství, termíny a místa konání výstav klubu v r. 
2011, které schválila ČMKU. Termíny bonitací a jejich organizace budou zveřejněny do 
konce 02/2011. Propozice na výstavy má již V. Rybárová připraveny, zveřejněny budou po 
doplnění rozhodčích ve smyslu Výstavního řádu ČMKU. V. Rybárová připraví univerzální 
přihlášku na výstavy a evidenční list na rok 2011. Obojí bude k dispozici na webu. Předseda 
zde vyvěsí výzvu členům ke spolupráci: jednak na tvorbě a správě webu a jednak na 
klubových akcích. Kontakt na předsedu. 
3. Zpravodaj. Bude zveřejněno: výbor a DR s kontakty, univerzální přihláška na výstavy. 
Tisk zajistí E. Rokosová v tiskárně p. Hally, o distribuci bude požádána společnost 
V.R.V.s.r.o., která již toto pro klub zajišťovala. 
4. Klubová výstava 07. 05. 2011 – kontaktní osobou pro příjem přihlášek a hlavní 
organizátorkou výstavy ustanovena V. Rybárová. S rozhodčími bude jednat A. Košťálová, 
ředitelka výstavy. Celý výbor bude spolupracovat. Kontaktní osoba bude zveřejněna i na 
webu ČMKU. Informaci zašle na ČMKU A. Košťálová, oznámí písemně i všechny další 
změny a kontakty (předseda, změna poradce pro MKŠ). 
5. Rozhodčí na výstavy. Osloveni budou univerzální rozhodčí O. Vondrouš, P. Řehánek, O. 
Dolejšová a A. Polgár. Dále budou osloveni P. Broukal, J. Svobodová, P. Márová, Ing. 
Klírová, I. Potůčková, H. Březinová. Ze Slovenska Ing. Matyáš, T. Havelka, MVDr. 
Ridarčíková, MVDr. Piskay, Mgr. Staviarska, V. Javorčík, z Polska R. First, J. Niciewicz. 
6. Poradci chovu. Výbor odvolává z funkce poradce chovu R. Dufkovou. 
Hlasování: pro 5, zdržel se 0, proti 0 
Rozhodnutí písemně oznámí předseda a vyžádá vrácení veškerého klubového majetku 
nejpozději 19. 02. 2011. 
Výbor jmenuje poradkyní chovu pro MKŠ M. Hartmannovou. 
Hlasování: pro 4, zdržel se 1, proti 0 



M. Hartmannová funkci přijímá. O převzetí agendy se dohodne se Š. Štefánkovou. Předseda 
vyzve písemně poradce M. Prokopa k vrácení části klubového majetku 
7. Schůze RV a DR se uskuteční 19. 02. 2011 v Praze, hotel Svornost od 10 hod. Pozvánky 
zašle elektronicky předseda a požádá o potvrzení účasti. Program: organizační záležitosti 
klubu. Přizvána bude dílčí poradkyně pro ČSP Z. Vaňourková. Od 9:00 hod. bude výbor 
jednat s pozvanými M. Prokopem a I. Potůčkovou. 
8. Případ J. Staška, který nevrátil svěřený majetek klubu. Písemně ho vyzve předseda. Termín 
vrácení 19. 02. 2011. 
9. Vedením členské evidence a agendou klubových šampionátů pověřena V. Rybárová. Výbor 
rozhodl, že letos bude zaslán dopis potvrzující členství v klubu všem členům. Bude používána 
dosavadní číselná řada a bude v ní dál pokračováno. 
10. Dále bylo projednáno: 
 - převzetí agendy předsedy, 
 - žádost p. Sobotíkové (již není členkou klubu) o dodatečné vydání PP pro štěňata TR. 
Po uzavření šetření bude předáno k rozhodnutí P ČMKU, 
 - žádost rozhodčí M. Maruškové o dodatečné schválení hospitace na MKŠ u 
rozhodčího R. Kubeše – neschváleno, 
 - žádost rozhodčí Ing. Klírové o souhlas 2. klubu s rozšiřováním na LA – schváleno, 
 - žádost P. Fasory o proplacení nákladů na pořádání sekce, které neuhradila bývalá 
pokladní – schváleno, 
 - žádost p. Fremrové, aby klub vyslovil protest proti posuzování plemene ST na MVP 
v Klatovech německou rozhodčí – neschváleno, k žádosti bude přihlédnuto při delegacích na 
další rok, 
 - žádost p. Vyvadilové o dodatečné proplacení částky cca 2700,-Kč za nápoje a papíry 
do tiskárny (účet z 06/2010) – neschváleno, 
 - proplácení náhrad za telefony za r. 2010 a na r. 2011 
 
Zapsala a za správnost: Ing. A. Košťálová 
 
Oprava znění: pí. Fremrová nežádala klub o podání protestu, ale žádost o delegování jiné 
rozhodčí (oprava schválena schůzí V KCHMPP ČR o.s. dne 19.2.2011) 


