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

Kontaktní adresa klubu: Jaroslav Rudolf, Sportovní 288, 285 71 Vrdy 
__________________________________________________________________________________ 

 
Usnesení Rozší řeného Výboru KCHMPP – 26.6.11 

usnesení: 

1. povoleny hospitace na KV 2.7. – M. Marušková, T. Leinveber, Z. Brotánková 
 

2. do 31.7. - dodat návrhy rozhodčích na výstavy v roce 2012 základě žádosti členské základny 
prostřednictvím PCH, u zahraničních rozhodčích dodat předběžný souhlas 
 

3. žádost o rozšíření aprobací S. Jemelková – TD, ČSP, HAV – schváleno 
 

4. bonitace Pardubice 30.7. – bude se konat z ekonomických důvodů pouze v případě přihlášení 
minimálně 20 psů – 5.7. bude zveřejněno na webu, zda se bonitace uskuteční 
 

5. bonitace Přerov – termín zůstává, místo na Moravě bude upřesněno – bude se konat 
z ekonomických důvodů pouze v případě přihlášení minimálně 30 psů 
 

6. zpravodaj – uzávěrka příspěvků do 30.6. – možno ještě zaslat příspěvky, články apod. přímo A. 
Košťálové, termín vydání přelom červenec/srpen 
 

7. námitka ze sekce KCS – stížnost pí. Fojtíkové na složení bonitační komise 26.3.11 – stanovisko 
výboru - bonitační komise byla schválena a platná dle normativů KCHMPP, organizátoři bonitace 
pochybili, byl umožněn přístup na bonitaci a zápis neschválené osobě, napříště bude dílčí poradce 
informován a může být přítomen u bonitace pro dané plemeno 

 - dále pí. Fojtíková podala neurčitý návrh na pořádání klubových akcí - Olomouc nebo 
Heroltice, AK vyzve pí. Fojtíkovou k předložení konkrétního návrhu, rozpočtu a veškerého 
zajištění akce 
 
- dále bylo pí. Fojtíkovou upozorněno, aby byl písemně stanoven pan Fasora odborným 
konzultantem – s panem Fasorou bylo jednáno ústně, souhlasil, že přijímá funkci dílčího 
poradce – schváleno 
 

8. úkol pro RV – jak motivovat majitele psů ke členství v klubu 
 

9. výstavy KCHMPP na rok 2012 
1. 16.6. KV bez titulu 
2. 17.6. Speciální 
3. 22.9. Výstava neuznaných 
4. 23.9. KV s titulem 

Pro 6, proti 1 
 
  1. 28.4. krajská výstava Dětřichov + bonitace 
Pro 5, zdržel se 2 
 

12. Podmínky chovnosti 
TR – vrátit sekci k projednání podmínky chovnosti týkající se DKK, 
pro 6, zdržel se 1, 

DR navrhuje anulovat celý zápis 
 
proti 4, zdržel se 3 
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Zpřísnění chovných podmínek TR – výstava vyššího typu (NV, MV) od tř. mladých s 
výsledkem V nebo VD 
 – schváleno 
Návrh - další schůze sekce TR se zúčastní předsedkyně DR a zástupce výboru, odůvodnění 
- nesrovnalosti zápisu ze sekce 16.4.11 
 – schváleno 
 
Švédský valhund – výstava + bonitace 
 
PO – doplňuje se povinné vyhodnocení DKK do 3/3  
– schváleno 
 
MKŠ – zrušeno vyšetření PRA a PL 
 – schváleno 
 
HHD, HHK, HHR – DKK, DLK – pozitivní jedinec pouze s negativním, 1. krytí u feny musí 
proběhnout do 72 měsíců věku feny, počet vrhů po jednom chovném psu s fenou 
zapsanou v ČR – max. 4x. Jedinci zapsané v ČR určené k reprodukci musí mít předem 
vyšetření DNA z krve v holandské laboratoři. Opakované spojení není povoleno – dále 
doplnit 
 – schváleno 
 
BOC – vyšetření očí kamerou platí 2 roky, testy DNA na oční onemocnění 3 roky, není 
určená laboratoř 
– schváleno 
 
AUO - vyšetření očí kamerou platí 2 roky, testy DNA na oční onemocnění 3 roky, není 
určená laboratoř 
– schváleno. 
 
Návrh ze sekce AUO – aby pro bonitaci nebylo povinností účast na výstavě KCHMPP 
 – neschváleno v rozporu s bonitačním řádem 
 
AST – při bonitaci nutné předložit vyšetření na ataxii + jeho kopii, u již chovných jedinců 
doložit kopii vyšetření při žádosti o KL. V chovu budou využiti jen zdraví jedinci + 
přenašeči. V páru musí být vždy jeden negativní jedinec 
 – schváleno 
 
ABT – návrh ze sekce z 28.11.2010 – neschváleno, odporuje normativům KCHMPP, 
projednání na další schůzi sekce 
 
AI – zápis ze dne 11.9.2010 – jedinci plemene AI s předkem AA nesmí být vzájemně 
použiti v chovu – neschváleno, vrátit sekci k novému projednání 
Zápis ze 16.4.2011 - zápis existuje v několika různých verzích 
 - neschváleno, projednání na další schůzi sekce, sekci svolá AK, účast DR a zástupce V – 
30.7. od 13. Hodin 
 
Ostatní plemena beze změn 
 

U všech plemen zkontrolovány chovné podmínky a schváleny 


