
Spolek českého strakatého psa, z.s. 
 
Členská schůze 26. 11. 2016 

hotel Olymp, Praha – Klánovice   
 
Úvod: Jolana Nováková – přivítání  
Hlasování zdvižením ruky; v případě volby orgánů Spolku – tajné hlasování pomocí lístků, pokud 
bude více kandidátů. 
V 10:10 hodin přítomno: 43 členů, 0 hostů  
    
1) Volba orgánů schůze, Jolana Nováková 
Mandátová komise – navrženi: Milan Vokál, Milan Novák, Zuliko Vychytil  

Pro: 43 Proti: 0 Zdrželo se: 0  
Zapisovatelka – navržena: Simona Šádková   Pro: 43 Proti: 0 Zdrželo se: 0  
Všichni zvolení funkci přijímají. 
 
2) Program schůze: 

 Zpráva o činnosti Spolku  
 Zpráva o hospodaření Spolku  
 Zpráva dozorčí rady 
 Volba orgánů Spolku 
 Šampionáty 
 Volba zástupce na schůzi sekce KCHMPP 
 Plánované akce v roce 2017 
 Různé 
 Oběd, společná jednání se sekcí ČSP KCHMPP 
 Vyhlášení výsledků Soutěže 2016 
 Zpráva o chovu v roce 2016 

 
Schválení programu      Pro: 43 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
3) Zpráva o činnosti Spolku, Jolana Nováková  
Akce: vycházky (proběhlo 16x), víkendovky (3x) + Staří ale dobří, Setkání, Štěňata strakatá 
Sporty: mistrovství agility a obedience, dogtrek, skočkyáda, pracovní pes 
Výstavy: klubová na Setkání (+ bonitace) 
Zázemí: hospodaření, stránky, kalendář, zpravodaj, vizitky 
Chov: chovatelské kolegium, plemenitba + mapa, ostatní v samostatné prezentaci (Zdeňka 
Vaňourková), situace s ČMKU (řádné členství Spolku by mělo být odsouhlaseno na valné 
hromadě) 
 
Poděkování organizátorům aktivit. 
          
4) Zpráva o hospodaření Spolku, Alena Pichová  
Členská základna – stav 232 členů (zároveň 67 v KCHMPP). 
Stav účtu, příjmy, výdaje.  
 
Výše a splatnost členských poplatků zůstává beze změn, tj: 
- členské příspěvky pro člena jen ve Spolku: 200,- Kč/kalendářní rok; pro člena se současným 
členstvím v KCHMPP: 0,- Kč (v KCHMPP zaplatí 400,- Kč do konce února) 
- poslat potvrzení o zaplacení, formát pdf 
- v Administrativě na webu Spolku upravit a aktualizovat údaje o členu i psovi! 
 
Splatnost členských příspěvků do 31. 3. 2017.  
Schválení výše a termínu splatnosti členských příspěvků:  Pro: 41 Proti: 2 Zdrželo se: 0 
 
Transparentní účet – možnost kontroly poslaných plateb, odkaz na webu Spolku. 



Majetek Spolku – web Spolku. 
 
5) Zpráva dozorčí rady, Ondřej Vokál 
Bez stížností, kontrola za rok 2015 v pořádku, evidované i nepovinné položky. 
Akce Spolku lehce ziskové, bez finančních potíží. 
 
6) Volba orgánů Spolku, Jolana Nováková 
Vysvětlení činnosti jednotlivých funkcí. Současní činovníci výboru a chovatelského kolegia jsou 
ochotni v činnosti pokračovat, hlasuje se o potvrzení ve funkci.  
Současní činovníci dozorčí rady jsou ochotni v činnosti pokračovat (hlasuje se o potvrzení ve 
funkci), kromě Libora Davida. Návrhy tří nových kandidátů, dva odmítli z časových důvodů. Nově 
navržený kandidát do dozorčí rady Eva Vlasáková Šitnerová – navrhovaná kandidaturu přijímá. 
 
Výsledný návrh:  
Výbor – 5 členů 

- Petra Doleželová 
- Jolana Nováková 
- Alena Pichová 
- Dana Vaňourková 
- Zdeňka Vaňourková 

 
Dozorčí rada – 3 členi 

- Ondřej Vokál 
- Ondřej Jareš 
- Eva Vlasáková Šitnerová 

 
Chovatelské kolegium – 3 členi 

- Zdeňka Vaňourková 
- Lea Pletichová Wildnerová 
- Kateřina Milbachová      Pro: 41 Proti: 0 Zdrželo se: 2 

 
7) Šampionáty, Zuzana Krejčiříková 
 
Spolek českého strakatého psa uděluje tituly 
Klubový šampion – Celina z Luční ulice 
Klubový veterán šampion – Bessie ze Strakaté rokle 
Pracovní šampion – Ctimilka Zlatíčko 
 
8) Volba zástupce na schůzi KCHMPP 
návrh Imád Atassi, navrhovaný kandidaturu přijímá. 

Pro: 42 Proti: 0 Zdrželo se: 1 
 

9) Plánované akce na rok 2017 
MČR Agility – Alena Pichová, Ratenice, termín bude ohlášen (začátek května), rozhodčí Jitka 
Maroušková, plánována začátečnická kategorie, popř. veterán 
MČR Obedience – Zuzana Krejčiříková, podzim, pravděpodobně okolí Brna, informace na webu 
Štěňata strakatá – Jolana Nováková, nejpravděpodobněji 12. - 13. 5. 2017, Věšín 
Setkání strakáčů – Ondřej Vokál, Karolína Kratochvílová, 8. - 10. 9. 2017, info na webu. 
Vycházky – koordinace Maří Vodičková, organizace kdokoli, možnost využití proplacení drobných 
odměn 
Výstavy – Kateřina Milbachová, 10. 9. 2017 na Setkání strakáčů 
Den národních plemen – Eva Vácová, Jolana Nováková, Máří Vodičková; říjen 2017, info na webu 
 
Přehled garantů na webu Spolku, vítáno zapojení dalších členů. 
 
 



10) Různé 
 Info: řád pro jmenování rozhodčích ČMKU – k připomínkování do 23. 12. 2016. 
 Do podmínek pracovního psa a pracovního šampiona přidán nový sport – nosework, 

stručné seznámení s tímto sportem. 
 Treiball, canicross není v pracovním šampionátu, nemá zkoušku. Zvážit zařazení do 

Pracovního psa. 
 Skočkyáda bude. 
 Návrh přehledu majetku, který by Spolek uvítal jako dar. Hodí se výstavní stan. 
 Doprava věcí půjčených od Spolku – domluvou po účastnících akce, popř. poštou. 

 
Přestávka, dále společné body se schůzí sekce CSP KCHMPP 
 
11) Vyhlášení výsledků soutěží Výstavní pes a Pracovní pes 2016, 
výsledky viz http://www.spolekstrakacu.cz/wp-content/uploads/2015/11/soutez_2016.pdf 
 
12) Zpráva poradkyně chovu, Zdeňka Vaňourková 
 
Bonitace 53 jedinců (19 Spolek), uchovněno 30(kompletní, včetně přeregistrace). 
Vydáno 36 (15 Spolek) krycích listů, narozeno 27 (9 Spolek) vrhů, 2 březí, 158 (54 Spolek) štěňat. 
Věk psů, průměrný koeficient příbuznosti a ztráty předků. 
Doporučený počet štěňat po 1 chovném zvířeti na rok 2017: 37 (38). 
Počet chovných psů: 108; vyšetření DKK, LP, počet zubů. 
Počet chovných fen: 94; DKK, LP, počet zubů. 
Zdraví psů. 
Rekapitulace administrativních povinností chovatele. 
 
Diskuze, různé 
- prosba k chovatelům – zjistit zdravotní stav odchovaných štěňat – informovat chovatelské 
kolegium 
- prosba chovatelského kolegia – dejte důraz na výchovu a přípravu psů na bonitace a výstavy – 
psi, kteří se nenechají posoudit (agresivita, bázlivost) nebudou pro příště posuzováni 
- informace o uvažovaných krocích ke sjednocení exteriéru plemene čsp, rozšíření bonitačního 
protokolu 
 
 
 
 

  
 
 



USNESENÍ 5. členské schůze Spolku českého strakatého psa, z. s. 
 
1) Výše členských příspěvků pro rok 2017 zůstává beze změn, t.j.: 
Členský příspěvek pro člena jen ve Spolku: 200,- Kč / kalendářní rok; pro člena se současným 
členstvím v KCHMPP: 0,- Kč.  
 

2) Splatnost členských příspěvků 31. března 2017. 
 
3) Volba orgánů Spolku 
Výbor – 5 členů 

- Petra Doleželová 
- Jolana Nováková 
- Alena Pichová 
- Dana Vaňourková 
- Zdeňka Vaňourková 

 
Dozorčí rada – 3 členi 

- Ondřej Vokál 
- Ondřej Jareš 
- Eva Vlasáková Šitnerová 

 
Chovatelské kolegium – 3 členi 

- Zdeňka Vaňourková 
- Lea Pletichová Wildnerová 
- Kateřina Milbachová 

 
4) Volba zástupce na schůzi sekce KCHMPP 
zvolen: Imád Atassi 
 
 
V Praze 26. 11. 2016 
 
 
Zapsala Simona Šádková 
Ověřila: Jolana Nováková 


