
Klub chovatelů málopočetných plemen psů ČR, o.s. 
Jankovcova 53 C, 170 00 Praha 7 

 
 

Usnesení RV KCHMPP ze dne 19.2.2011 

 
Přítomni:  
Rudolf, Hartmannová, Košťálová,Milbachová, Rybárová, Kortiš, Štefánková, Daňková, Rokosová, 
Potůčková, Filipová, za DR Rodová a Bílovecký 
Omluven: Fasora, Prokop, Markup 
 

1. Mail – jakékoliv připomínky, stížnosti a návrhy mailovou poštou (Pokud se nejedná o 
konkrétní věci pro konkrétního PCH a podobně) budou akceptovány pouze na klubovém 
mailu kchmpp@kchmpp.cz nebo v písemné podobě. Hromadná podání výboru a rozšířenému 
výboru potvrdí předseda, podání DR potvrdí předsedkyně DR. Odpovězeno bude následně po 
projednání na výboru nebo rozšířeném výboru (DR).  
Mailovou korespondenci poradcům vyřizují samostatně jednotliví PCH. 
Pro 10, zdržel se 1 

2. vysvětlení problematiky s vydáním PP pro vrh TR paní Sobotíkové - všichni přítomní byli 
seznámeni s písemnými materiály k celé věci. Předseda klubu se zúčastní schůze sekce TR a 
objasní celou problematiku všem členům sekce TR. 

3. Bonitace 
26.3. – Mladá Boleslav 
29.5. – Dětřichov u Svitav  
Konec července – Pardubice - Svítkov 
10.9. - Přerov 
12.11. – při výstavě neuznaných v MB 
Vyhrazujeme si právo změny termínu a místa bonitace. Pro bonitace v Pardubících a 
v Přerově je uzávěrka přihlášek 30 dnů před stanoveným termínem. 

4. Výstavy  
Do konce května každý PCH podá návrh na delegaci rozhodčích na výstavy vyššího typu na 
rok 2012 k rukám předsedy k projednání na výboru. 
Výstava 7.5. – vydat propozice, rozhodčí zajištěni 
 

Polgár all 

Broukal AST,AUO,HHK,SIP 

Svobodová CSP,MDT,SI 

Blatoňová AI,AA,SI,TD,PHP,PM 

Brotánková IX 

Švajdová III 

 
5. Zveřejňování DKK a ostatních údajů ve Zpravodaji a na webu – J.Rudolf zajistí právní výklad 
6. Změna poradců pro plemena: 

M.Hartmannová – MDT, HAV, KCS, ABT 
L.Kortiš – TR 
Z.Vaňourková – CSP 
A.Košťálová – LC, Canaanský pes Maremmansko-Abruzský pastevecký pes 
Plemena, která nebudou mít poradce ze své sekce, si mohou na schůzi sekce zvolit svého 
dílčího poradce pro odborné konzultace. 

7. Zpravodaj bude zpracovávat p. Rokosová, před odesláním do tisku bude odeslán předsedovi 
ke kontrole, předseda předá členům výboru 

8. Web – úkol pro  PCH zkontrolovat web vlastní sekce a poslat aktualizaci do 10.března 2011 
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9. Úkol pro PCH – zkontrolovat podmínky pro zařazení do chovu u druhých klubů, zda se 

dodržují stávající chovné podmínky, sepsat rozdíly – termín do 4.března 2011      
10. Žádost o příspěvek 5000 Kč pro sekci AI na zdravotní testy pro prokázání SA  

Schváleno jednohlasně 

 
 

V Praze – Dolních Počernicích 19.2.2011, zapsala  V. Rybárová 


