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Zápis ze schůze rozšířeného výboru KCHMPP – 10.12.2011 

Přítomni:  A. Daňková, M. Hartmanová, A.Košťálová , K. Milbachová, J. Rudolf, V. Rybárová, Z. Vaňourková, J. 
Rodová 
Omluveni: I. Potůčková, E. Rokosová  
 

1. Žádost pan Kukla – rozšíření aprobace na SIP a ACD,  
Schváleno jednohlasně, výstava KCHMPP s CAC a bonitace KCHMPP, rozhodčí se neurčují 

2. EV 2014 –– KCHMPP má zájem pořádat speciální výstavu při EV 
Pro 4, proti 0, zdržel se 3 

3. RV byl seznámen se stížnostmi na KCHMPP 
4. Návrh na kárné řízení pro pana Hasila a paní Hochmanovou 

Pro 7 
5. Návrh ze sekce ČSP na pracovní skupinu k přípravě materiálů k novým chovným podmínkám a dalšího 

rozvoje plemene k uznávacímu řízení FCI ve složení: PCH + p.Hochmanová, Vaňourková Dana, 
p.Pletichová Wildnerová, p.Milbachová 
DR nedoporučuje schválení pracovní skupiny v daném složení, neboť paní Hochmanová je zakládající 
členkou nového o.s. a jedná tak proti zájmům KCHMPP. 
Pro 0, proti 7 
Protinávrh: hlasování o jednotlivých členech pracovní skupiny 
p. Hochmanová – pro 0 proti 7 
p. Vaňourková D – pro 7 
p. Pletichová 7 
p. Milbachová – pro 6, proti 0, zdržel se 1 
Další v pořadí podle počtu hlasů ze sekce (viz zápis sekce ČSP): 
p. Hasil pro 0 proti 7 
p. Ludvík Josef pro 7 
RV schválil pracovní skupinu ve složení PCH + p. Milbachová, Vaňourková Dana, p. Pletichová, Ludvík 
Josef. Odborné poradce si skupina zvolí sama. 

6. E-zpravodaj ČSP - vydávání e-zpravodaje, nejprve na www.kchmpp.cz pak e-mailem 
Sekční zpravodaj bude vycházet pod hlavičkou klubu, zodpovědná osoba Zdeňka Vaňourková, 
pověřená zpracováním Kateřina Milbachová 

7. Žádost o zastřešení soutěže ČSP pes roku pod hlavičkou KCHMPP – odpovědná osoba  - K.Milbachová 
Pro 7 

8. LC – informace  - p.Zobal opožděně požádal o vystavení PP, ale nakonec vše správně doložil, byl to 
1.vrh v chovatelské stanici, v případě opakování bude řešeno 

9. Odvolání paní Tesařové k bonitaci psa AI – Manami Halne Wzgórze z 15.10.2011  
Odvolání jednohlasně zamítnuto.  
Odůvodnění: podmínky chovnosti AI byly řádně schváleny na schůzi sekce 26.9., a po té schváleny RV 
elektronicky dne 30.9.2011. U feny byly potvrzeny 2 vylučující vady zjištěné řádně jmenovanou 
bonitační komisí v čele s mezinárodním rozhodčím Miroslavem Václavíkem. Majitelka fena na místě 
podepsala bonitační protokol bez námitek. 

10. Chovné podmínky ACD – platné od 1.1.2012 
Schváleno jednohlasně 

11. Problematika sekcí – návrh – každé plemeno bude mít vlastní sekci 
Schváleno jednohlasně 
Pozn. Sekce si volí delegáta na VH podle klíče ve stanovách KCHMPP 
Vytipovat pro AUO – výzva na web 

12. Termíny bonitací – 28.4. Dětřichov, 22.9. Mladá Boleslav, 28.7. Pardubice, 26.2.  Zlonín u Měšic 
13. Do konce června 2012 budou svolány všechny schůze sekcí a navrženi delegáti na VH 


