Zápis ze schůze KCHMPP, sekce ČSP
(hotel Svornost, Praha 9 – Dolní Počernice 14. 11. 2009)
Úvodem se představil poradce chovu Michal Prokop a přivítal všechny přítomné.
Prezentace:
Zdeňka Vaňourková představila prezentaci zaměřenou na statistiku odchovů,
zdravotní problematiku a budoucnost plemene. V závěru prezentace byl představen
návrh nového formuláře kontroly vrhu.
Připomínky k návrhu:
Paní Dufková navrhla přidat postavení špičáků.
Reakce Z. Vaňourkové – doposud jsme se nesetkali s vadným postavením špičáků,
takže je dosti nepravděpodobné, že by u strakáčů tento problém byl a neprojevil se
(vzhledem k příbuznosti plemene).
Paní Hochmanová navrhla, aby používání tohoto formuláře bylo nepovinné, aby byl
jen pomůckou pro začínající chovatele.
Pan David k tomu poznamenal, že by to mělo být povinné pro všechny, protože je to
jediná možnost, jak získat informace o celém vrhu. Na bonitaci se dostaví jen zlomek
zvířat, a to jen zjevně zdraví jednici.
Dále bylo navrženo, aby formulář byl doplněn o souhlas chovatele se zveřejněním
obsažených údajů.
Slečna Dufková navrhla, aby se formuláře nezveřejňovaly, ale byly u poradce chovu,
který by na vyžádání sděloval obsažené informace.
Hlasování – verze s doplněnou větou o souhlasu se zveřejněním:
Přítomno: 23 členů
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 2
Návrh byl schválen.
Všeobecná diskuze:
Kateřina Milbachová: Jak to vypadá s vystavováním tzv. malého certifikátu
(=oprávnění k zařazení do pracovní třídy) pro české strakaté psy?
Reakce vedení klubu: Klub dosud nepodal žádost na ČMKU. Žádost bude podána.

Soutěž:
Manželé Milbachovi vyhlásili a zorganizovali soutěž o strakáče roku 2009. Oceněni
byli tři výstavně nejúspěšnější psi, tři výstavně nejúspěšnější feny a pět
nejúspěšnějších chovatelských stanic. Vítězové dostali skleněné sošky, medaile,
diplomy a věcné dary od sponzorů.
Soutěž byla vyhlášena i na příští rok, s tím rozdílem, že oceněni budou tři psi, tři
feny, tři chovatelské stanice a jeden veterán. Kateřina Milbachová oslovila přítomné
s prosbou o sponzorství nebo zprostředkování sponzorství.
Na rok 2010 se plánuje uspořádat víkendové setkání českých strakatých psů. Datum
bude upřesněno po zveřejnění termínů výstav. Pokud má někdo z přítomných tip na
vhodný areál, kontaktujte poradce chovu.
Volba delegátů na valnou hromadu KCHMPP:
Řádná valná hromada se bude konat za tři roky. Zvolení delegáti se zúčastní
případné mimořádné valné hromady a jejich mandát může být zrušen nebo potvrzen
na příští schůzi. Vzhledem k počtu členů sekce českých strakatých psů bude zvoleno
6 delegátů + 1 náhradník.
Navržení delegáti:
Klára Olivová
Libor David
Kateřina Milbachová
Zdeňka Vaňourková
Dana Vaňourková
Erika Fiantová
Náhradník: Josef Ludvík
Hlasování: Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Navržení kandidáti byli schváleni.
Další diskuze:
Paní Hochmanová navrhuje, aby Klub pořádal alespoň jednou za rok výstavu a
bonitaci někde na Moravě, kde bydlí již značné množství zvířat. Kvůli vzdálenosti se
řad z nich nedostane do chovu.

Reakce paní Jeníkové, předsedkyně KCHMPP: Tento požadavek není nový, je ale
třeba sehnat vhodné prostory, vybavení a tým pořadatelů. Vedení KCHMPP na to
nemá čas.
Paní Hochmanová navrhuje, aby Klub zveřejnil na webu a ve Zpravodaji výzvu
členům.
Pan Hrabal, majitel nejspíš nejstaršího žijícího strakáče, Dara Lovu zdar, oznámil, že
Dar (zvaný Robin) je i ve svých 16 letech stále fit, těší se na každou procházku a má
radost ze života. Všichni přítomní ho odměnili potleskem.
Poradce chovu pak všem přítomným poděkoval za účast a schůzi ukončil.

