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

 

Zápis ze schůze výboru KCHMPP – 25.9.11 - usnesení 

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

1. Zpravodaj  - vyjde začátkem prosince, dle stanov má vycházet 2x ročně, do plánovaného letního 
Zpravodaje bylo velice málo příspěvků, z ekonomických důvodů nevyšel 

Vydání do konce listopadu, distribuce 1.týden v prosinci, sdružení invalidů, tisk  - tiskárna Halla, 
náklad cca 800 ks, dle počtu členů 

2. Členství pro rok 2012 – úhrada obnovení členství dle stanov musí být do konce r.2011, zveřejnit 
výzvu na webu a ve Zpravodaji  

3. VH bude v roce 2012, končí mandát DR – zapotřebí upravit stanovy, změna podmínek pro Klubové 
šampiony…  – průběžně zasílat návrhy na kchmpp@kchmpp.cz do 28.2.2012 

4. Odvolání p.Dufkové – úkol, do příští schůze výboru 12.11. případně do 26.11 si všichni členové 
výboru prostudují odvolací dopis a veškeré předpisy, kde bude řešeno odvolání, také dořešit 
neodevzdaný majetek v držení p. Dufkové 

5. V zápisech P ČMKU jsou zveřejňovány neúplné a zavádějící informace o KCHMPP, na prosincový RV 
pozvat zástupce ČMKU  

6. Převzaté movité věci od minulého vedení – co vyřadit, v jakém je to stavu a po kom to bylo – 
soupis zajistí J. Rudolf, po té zveřejnit na web 

7. Vzhledem k velkému počtu členů AUO (71 členů) zvážit volbu nového PCH pro AUO 

8. Sekce všechna japonská plemena – poradce V. Rybárová 

9. Propozice na příští rok – dvoujazyčně, anglický překlad dodá A. Košťálová 

10. Poslat žádost pořadateli výstav v Mladé Boleslavi, aby p. Jeníková a p.R. Dufková nepracovaly na 
výstavě v kruzích u psů zastřešených KCHMPP – připraví A. Košťálová 

11. Na web zveřejňovat členskou základnu včetně čísla 

12. Žádost od p. Duška o zařazení do chovu MBT – zamítnuto pro nesrovnalosti, štěňata odchována 
v ČR a mají  vystavené PP od NKC 

 

Schváleno 

 


