Klub chovatelů málopočetných plemen psů ČR, o.s.
Jankovcova 53 C, 170 00 Praha 7
Zápis ze schůze sekce ČSP – 25.9.11
Přítomni: dle prezenční listiny – 36 členů
Za výbor KCHMPP: J. Rudolf, V. Rybárová, za DR: J. Rodová, J. Markup, M. Bílovecký
Host: JUDr. Ticháček
Hlasování o volbě zapisovatele (V. Rybárová): pro 31, proti 2, zdržel se 3
Sčítací komise: p. Milbach, p. Vokál – pro 34, zdržel se 1; nečlenové KCHMPP nemohou být ve sčítací komisi –
volba nového kandidáta: p. Bílovecký – sčitatel: pro 35
Hosté se mohou zúčastnit sekce: pro 34
Program:
1. Zpráva o chovu
2. Volba kandidátů na Valnou hromadu 2012
3. Plánované akce v roce 2012
4. Návrh chovných podmínek + diskuse
5. Vyhlášení výsledků Soutěž 2011
Protinávrh p. Hasila: 1. – 5. Beze změny, doplnění programu o schválení zápisu ze schůze sekce
Hlasováni: pro 13, proti 15, zdržel se 8 – zamítnuto
Hlasování o původním programu: pro 23, proti 7, zdržel se 6
Program schválen dle původního návrhu.
Dotaz J. Rudolfa, zda měl problém kdokoliv v sekci ČSP se způsobem rozesílání a zveřejnění návrhu nových
chovných podmínek ČSP poradkyní chovu mimo p. Dufkové, která podala na klub stížnost Předsednictvu
ČMKU.
Ze schůze sekce vyplynulo, že nikdo jiný s rozesíláním a zveřejněním návrhu nových chovných podmínek na
ČSP problém neměl.
Rozesílání návrhu nových chovných podmínek – stížnost p. Dufkové na způsob rozesílání tohoto návrhu
Paní Hochmanová – dostala 2x, jednou neoficiálně, podruhé oficiálně
Poradkyně chovu – vysvětlila způsob rozesílání
Zpravodaj – proč nevyšel – p. Rudolf vysvětlil normativy
Zpráva o chovu ČSP v roce 2011
Zdraví:
• Epilepsie 2x
• Vady skusu – podkus, předkus
• Zálomek na ocase
• Tříselná kýla 1x
• Nadpočetné řezáky v mléčném chrupu
Celkem 18 vrhů 63 psů, 49 fen, průměr Fx 6,22 %
7x hk, 20x čd, 1xhd
3 feny nakryté, 2 březí
Bonitace 5 termínů, zbonitováno 36 čsp – 15 psů + 21 fen
2. Volba delegátů na VH
p. Hasil – návrh 6x tajnou volbou a náhradníci veřejně
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Vaňourková Dana
Vokálová Dagmar
Olivová Klára
Ludvík Josef
Fiantová Erika
Hochmanová Irena
David Libor
Pichová Alena
Charousová Libuše
Nováková Jolana
Na lístky napsat max. 6 kandidátů
Zvoleni tito delegáti:
Olivová Klára 29
Vaňourková Dana 23
Ludvík Josef 21
Vokálová Dagmar 20
Charousová Libuše 19
Hochmanová Irena 18
Náhradníci:
David Libor 17
Nováková Jolana 13
Fiantová Erika 10
Pichová Alena 10
Pro: 36
Plánované výstavy a bonitace KCHMPP – aktualizace na webu KCHMPP
Plánované akce ČSP v 2012
• Setkání
• Brožura o čsp
• Soutěž 2012 – pořádá K. Milbachová
• Strakatý e-zpravodaj – oficiální vydávání pod KCHMPP, sekční zpravodaj
• Spolupráce s ČZU Praha – bakalářské a diplomové práce o čsp, dědičnost chybění zubů, dědičnost DKK,
historie …
Hlasování:
vydávání e-zpravodaje, nejprve na www.kchmpp.cz pak e-mailem
p. Dufková – komu se to bude zasílat?
p. Hochmanová – jak je to se zveřejňováním údajů na webu
p. Hasil – oslovit úřad pro ochranu osobních dat oficiální cestou
JUDr. Ticháček – pes je věc, mohu zveřejnit pes Ája z Počernic má 5 zubů, údaje o psovi, kterého chovám
nejsou chráněným údajem
p. Dufková – osobní údaje se dají dohledat
p. Libor – to, že to někdo ví, není veřejný údaj
p. Hochmanová – žádá pana Ticháčka, aby zveřejnil svůj názor
Sekční zpravodaj bude vycházet pod hlavičkou klubu, zodpovědná osoba Z. Vaňourková, pověřená
zpracováním K. Milbachová
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pro 32, proti 1, zdržel se 3
Mistrovství čsp v agility – 22.4.2012 v rámci akce o Kutnohorský groš
V roce 2014 EVP – propagace ČSP a KCHMPP
p. Hochmanová – nelíbí se dvoudenní výstavy KCHMPP
Návrh chovných podmínek
Cíle:
1. Zdravý chov exteriérově vyrovnaného plemene
2. Přiblížit plemeno podmínkám přijetí do FCI a přijetí do FCI
Cesta:
Využít uznávaná doporučení
1. FCI – mezinárodní strategie chovů
2. Postup pro uznání nového plemene FCI
3. Poznatky genetiky populací
PCH – diskuse omezit na 3 min
Protinávrh – p. Hasil – při diskusi neomezovat délku příspěvků
Pro 11, proti 14, zdržel se
Hlasování – konkrétní připomínky nepřekročí 3 min
Pro 19, proti 11, zdržel se 5
1. Věk
Návrh 24 měsíců – 8 let, 1. krytí nejpozději v 72 měsících
Diskuse: návrh po 72 měsících po vyšetření veterinářem
2 roky, pomůžou eliminovat epilepsii
Nekrýt oba 2 rodiče mladší 3 let
Nechat individuální rozhodnutí
Odešla pí. Svobodová
p. Hochmanová – dopis paní Vavřínové, chs. Anibob
p. Hasil – cesta k uznání pražských krysaříků

Návrh – je potřeba měnit chovné podmínky?
Utvořit komise
Protinávrh – diskutovat dnes
Chceme mezinárodní uznání?
Dodržovat chovné podmínky tak, abychom nemuseli použít další regeneraci.
Hlasování: chov ČSP směřovat k uznání FCI
Pro 35
Hlasování: je potřeba měnit stávající chovné podmínky ČSP
Přítomno 34 členů
Pro 17, proti 11, zdržel se 6
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Protinávrhy:
Kdo je pro zabývat se případnou změnou chovných podmínek a utvořit pracovní skupinu.
Sekce čsp vytváří skupinu, která bude připravovat revizi chovných podmínek směřujících chov čsp
k uznávacímu řízení FCI
Vyslechnout celkový návrh na změnu, který byl konzultován s odborníky
Vyslechnout názor JUDr. Ticháčka, co si o tom myslí, jako nestranný pozorovatel.
Přítomno 30 členů
Pan Bílovecký odešel na svoji sekci
Kdo je pro, aby sčítal pouze pan Milbach – jednohlasně schváleno
Návrh pracovní komise: poradce chovu + 4 členové čsp + 4 odborníci, kteří budou mít za úkol připravit návrh
chovných podmínek a řízení chovu čsp za účelem uznání plemen FCI. Celou skupinu bude řídit poradce chovu
Z. Vaňourková a tato skupina si zvolí příslušné odborníky.
Pro 28, proti 0, zdržel se 2
Návrhy:
p. Hochmanová, p. Milbachová, p. Vaňourková Dana, p. Fiantová, p. Vokálová, p. Ludvík, p. Dufková, p. Hasil, p.
Pletichová-Wildnerová, p. Pichová
V tajném hlasování zvolena pracovní skupina ve složení:
p.Milbachová 22
p.Vaňourková Dana 17
p.Hochmanová 16
p.Pletichová 15
Další hlasy:
p.Hasil 12
p.Ludvík 12
p.Vokálová 10
p.Dufková 10
p.Pichová 7
p.Fiantová 2
Do konce roku se skupina dohodne a zvolí plán, který se objeví na klubovém webu.
p. Hasil přečetl otevřený dopis od paní Jitky Paulínové, dcery pana Františka Horáka, zakladatele chovu čsp

Usnesení:
Schůze sekce odhlasovala tyto návrhy:
Sčítací komise: D. Milbach, Bílovecký
Zapisovatel: V. Rybárová
Volba delegátů na VH 2012: Zvoleni tito delegáti:
Olivová Klára 29
Vaňourková Dana 23
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Ludvík Josef 21
Vokálová Dagmar 20
Charousová Libuše 19
Hochmanová Irena 18
Náhradníci:
p.David 17
p.Nováková 13
p.Fiantová 10
p.Pichová 10
Seznámení se stavem chovu ČSP v roce 2011
Vydávání e-zpravodaje, nejprve na www.kchmpp.cz pak e-mailem
Sekční zpravodaj bude vycházet pod hlavičkou klubu, zodpovědná osoba Z. Vaňourková, pověřená
zpracováním K. Milbachová
Chov ČSP směřovat k uznávacímu řízení FCI
Pracovní komise, která se bude zabývat přípravou nových chovných podmínek a řízení chovu.
Členská schůze si odsouhlasila pracovní komisi ve složení PCH + 4 členové ČSP + 4 kynologičtí odborníci, kteří
budou mít za úkol připravit návrh chovných podmínek a řízení chovu ČSP za účelem uznání plemen FCI. Celou
skupinu bude řídit p. Vaňourková Zdeňka a tato skupina si zvolí příslušné odborníky.
Členové skupiny byly zvoleny tajnou volbou paní: Milbachová Kateřina, Vaňourková Dana, Hochmanová Irena a
Pletichová Wildnerová Lea.
Do konce roku 2011 se skupina dohodne a zvolí plán, který bude zveřejněn na klubovém webu.
p. Hasil přečetl otevřený dopis od paní Jitky Paulínové, dcery pana Františka Horáka, zakladatele chovu ČSP.
přítomno 30 členů
usnesení schváleno jednohlasně

