Vážení přátelé,
tímto si vás dovoluji pozvat na členskou schůzi Spolku českého strakatého psa
Termín: sobota dne 24. 11. 2018. Začátek jednání 10 h., předpokládaný konec do 14,30 hodin.
Místo: restaurace U Boudů, Mírová 21/66, Praha – Kolovraty, http://www.uboudu.cz/. Proklik na
mapu zde:
https://mapy.cz/zakladni?x=14.6275535&y=50.0108140&z=17&source=firm&id=12895244
Program schůze:
1. Volba orgánů schůze a zapisovatele, schválení programu
2. Zpráva o činnosti Spolku
3. Zpráva o hospodaření Spolku
4. Zpráva revizní komise
5. Volba delegáta na schůzi sekce KCHMPP, projednání návrhů za Spolek
6. Volba orgánů Spolku
7. Směrnice GDPR
8. Plánované akce na rok 2019
9. Ocenění Šampionů Spolku – výstavní a pracovní šampionát
10. Různé
Pauza na oběd, následuje část jednání společná se sekcí čsp KCHMPP
11. Vyhlášení výsledků Soutěže 2018 + pravidla a uzávěrky na rok 2019
12. Zpráva o chovu v roce 2018
S pozdravem za výbor

Jolana Nováková

Případné dotazy na info@spolekstrakacu.cz
Technické:
Doprava: MHD - zastávka Škola Kolovraty BUS č. 267,265 (50 metrů) ČD - zastávka Praha Kolovraty na trati Praha hl. n. - Benešov (400 metrů) autem - ulice Mírová GPS - 50°0'38.932"N,
14°37'39.626"E
Parkování: u restaurace a v přilehlých ulicích
Oběd: bude možné si objednat před začátkem jednání, abychom polední přestávku zbytečně
neprotahovali.
Placení: Na místě umí platbu v hotovosti, kartou a berou i stravenky.
Psi: prosíme, nechte pejsky doma či v autě.
Kalendář 2019: bude na místě k dispozici – pokud chcete, aby se na vás s jistotou dostalo,
objednávejte zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf13JJd3nfWGzszq2lJe4lKNrgdvP5sgOXXcaA3OVI9_
fyHKA/viewform
Trika: na místě budou k mání trika s logem, cena podle typu 200 až 250 korun.

Podklady k jednání:
Add 6. Volba orgánů Spolku
Požádali jsme ty, kdo kandidují do jednotlivých orgánů Spolku, aby se krátce představili:
Výbor

Kdo jsem

Petra Gruchalová,32, rodičovská dovolená, Odry

Já a strakáči

Jsem majitelkou chovatelské stanice Love in paws a tří strakatých fen,jedna super psí
máma Bibi Loyalluck(2009)(jistě si někteří vzpomenou na vstup v televizních novinách z
r.2013), její dcera hnědá Bubu Love in paws(2014) a čžb Caira Love in paws(2016).
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Činnosti se psem

Činnost ve Spolku

Něco jiného?
Kdo jsem

Primárně jsem si pořídila nejstarší fenu pro agility, pak se mi stalo velkou vášní
vystavování,ve volných chvílích se věnujeme coursingu a obedienci.
Pořádáme procházky na Moravě, kurzy vystavování a individuální lekce agility, poslušnosti
a hrátky se psem.
Od založení..... sdružuji moravskou větev strakáčů ;-)
Věřím, že každé štěně se narodilo pro konkrétního člověka, proto nemám žádný pořadník
ale "svůj systém" ;-)
Jolana Nováková, 52 let, redaktorka, Chotouň u Českého Brodu
Chovatelská stanice Z akátového hájku, vlastním dvě feny ČSP – Anku z Luční ulice a
Brebtu Balmarti.
Sportovními ani výstavními úspěchy se chlubit nemohu, nejraději si s pejsky hraji „jen tak“
Ve Spolku ČSP od založení, vykonávám funkci předsedkyně, podílím se na organizaci
akce Štěňata strakatá a některých seminářů.
Jsem ráda, když se lidi kolem psů mají rádi.
Alena Pichová, 64 let, chemik, Praha
Baron z Luční ulice
Společně nás baví psí sporty, toulky krajinou, plavání a čmuchání.
Ze sportů je to především agility, které běháme závodně. Baronek je i dobrý tanečník,
zásobu triků a cviků postupně přeměňujeme v sestavy dog-dancingu, jenž se pro nás stal
sportem pro pokročilejší věk. Z dalších aktivit zejména vyhledávání předmětů, někdy jako
discovering, stopování, Hersenwerk. Zkusili jsme i hoopers, sportovní záchranařinu (vodní,
sutiny i plochy), Heroparkur a občas hodíme i gaučing. V mládí jsme prošli též celou
výstavní dráhu od štěněcího VN až po dospěláckého grandšampiona ČR. Baron je
uchovněný, má troje potomstvo.
Ve Spolku ČSP jsem od počátku, resp. patřím do skupiny zakládajících členů. Vedu
hospodaření a evidenci členů, což mohu vykonávat i nadále. Spolupracovala jsem na
přípravě dvou Setkání a organizaci dvou MČR ČSP v agility.
Práce pro ČSP stojí zato. Je to skvělý psí parťák. Už jako Horákův laboratorní pes "udělal"
hodně pro vědecká poznání. Na nás je nyní jeho rozvoj, jako společenského plemene, jež
je i naším národním.
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Dana Vaňourková, 43 let, kancelářská krysa, Praha
Nyní Bery (Berta Strašecká packa), před ní Arny (Arnyka Tabat), mám chovatelskou stanici
Chneska, odchovali jsme 2 vrhy štěňat
Pravidelně trénujeme, ale bez závodních ambicí (agility, poslušnost, nosework, cvičení pro
lepší soustředění a sebeovládání, různé blbůstky…)
Jsem zakládající člen, podílím jsem se na organizaci různých akcí
Baví mě dělat něco se psy a pro psy

Kdo jsem

Zdeňka Vaňourková, 45 let, biolog, poradkyně chovu

Já a strakáči

Asi jsem "exot" - nemám psa ani chovatelskou stanici. Strakáčům se věnuji od roku 1995,
kdy se členem naší smečky stala strakatá Arnyka Tabat. Společně jsme odchovali 2 vrhy
štěňat a dožila se úctyhodných 17 let.

Já a strakáči

Činnosti se psem

Spíše než výstavám a výcviku se věnuji teorii - genetice a chovu.

Činnost ve Spolku

Ve Spolku čsp jsem od jeho založení. Společně s chovatelským kolegiem se snažíme
směřovat chov strakáčů tak, abychom tu v budoucnu měli povahově i exteriérově
vyrovnané plemeno bez větších zdravotních problémů.

Dozorčí rada
Kdo jsem
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Eva Vlasáková Šitnerová, 29 let, ekonom a účetní, Hořovice
Chovatelská stanice Strakatá packa, fenka Arabela Strakaté tornádo
Sportovní kynologie, obedience, nosework, agility, dogtrekking, canicross a
někdy nějaká ta výstava
Členka dozorčí rady, starám se o prodej strakatých triček a při pořádání akcí se
snažím pomáhat :)

Činnosti se psem

Simona Šádková, 35 let, učitelka SŠ, Lysá nad Labem
Gerald Rubínový květ
Sportovní kynologie a obedience. Praktická výuka pomocí strakáče ve škole. A
samozřejmě velmi těsné rodinné soužití s množstvím výletů a výjezdů...

Činnost ve Spolku
Něco jiného?

Členem jsem od počátku - rok 2013. Nejen pro Spolek - příprava Strakatého
ezpravodaje. Chtěla bych postupně proniknout do chovu čsp a fungování
Spolku čsp, aktivně se na tomto podílet a podporovat poradkyni chovu.
Pes je vizitkou svého pána...
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Ondřej Jareš, 44, architekt, Týnec nad Labem
India z Majklovy zahrady (Indy)
Dogtrekking (dálkové venčení 40 - 90 km :-)
Ve Spolku jsem od jeho založení. Jsem členem dozorčí rady, která kontroluje
hospodaření a účetnictví spolku.

Chovatelské kolegium
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Kateřina Milbachová, 37 let, účetní
Chovatelská stanice Dakam
Mou doménou jsou výstavy - jsem aktivní vystavovatelkou i organizátorkou výstav.
Zakládající členka, od počátku působí v chovatelském kolegiu.
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Alena Holubová, 28, referent na SVS, Praha
Dřípatka Vrtichvost z usedlosti, Radosti od Kosti.
Cvičíme pro radost, jezdíme na výstavy.
Ve Spolku jsem od jeho vzniku, ráda bych se více zapojila. Vždy mě chov zajímal , proto se hlásím
do chovatelského kolegia.
Myslím, že kolegium funguje výborně, nechci nikoho nahrazovat, nabízím pomoc, pokud bude
potřeba.
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Lea Pletichová Wildnerová, 40let, veterinární lékař
Celestie Zli-Rů a Cíněnka Strakatý samet, CHS LeaWil
výstavy, agility, obedience, sportovní kynologie
od počátku :-D chovatelské kolegium
Strakáč je poslání, povolání i postižení. Strakatá psiska a jejich páníčci mi měnili život, tak jsem jim
ho velkou část zasvětila a věnovala a věnovat i nadále budu.

Kdo jsem

Zdeňka Vaňourková, viz kandidatura do výboru Spolku

Add 7. Směrnice GDPR
Velká omluva. Do doby, kdy bylo nutno rozeslat pozvánku, jsem nestihla návrh směrnice
prokonzultovat s odborníky. Sypu si popel a slibuji, že vám návrh pošlu dodatečně a co nejdříve.
Jolana

Pod čarou ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva šikovným pekařkám a
pekařům:
nejde o žádnou soutěž, ale nechcete se
předvést pár kousky nějakých
nepřekonatelných sušenek se psí
tématikou? :-)

