Spolek českého strakatého psa, z.s.
Členská schůze 24. 11. 2018
Restaurace U Boudů, Mírová 21/66, 103 00 Praha-Kolovraty
Úvod: Jolana Nováková – přivítání
Hlasování zdvižením ruky; v případě volby orgánů Spolku – tajné hlasování pomocí lístků, pokud
bude více kandidátů.
V 10:17 hodin přítomno: 43 členů, 2 hostů
1) Volba orgánů schůze, Jolana Nováková
Mandátová komise – navrženi: Milan Vokál, Zuliko Vychytil
Pro: 43 Proti: 0 Zdrželo se: 0
V 10:20 hodin dorazil další člen, celkem přítomno 44 členů

Zapisovatelka – navržena: Kateřina Ungrová
Všichni zvolení funkci přijímají.

Pro: 43 Proti: 0 Zdrželo se: 1

2) Program schůze:
 3) Zpráva o činnosti Spolku
 4) Zpráva o hospodaření Spolku
 5) Schválení výše členských příspěvků
 6) Zpráva kontrolní komise
 7) Volba orgánů Spolku
 8) Volba delegáta na KCHMPP
 9) Směrnice GDPR
 10) Úprava stanov
 11) Volba zástupce na schůzi sekce KCHMPP
 12) Plánované akce v roce 2019
 13) Spolek ČSP uděluje tituly
 14) Různé
 15) Oběd, společná jednání se sekcí ČSP KCHMPP
 16) Vyhlášení výsledků Soutěže Pes roku 2018
 17) Zpráva poradkyně chovu za rok 2018

Schválení programu

Pro: 44 Proti: 0 Zdrželo se: 0

3) Zpráva o činnosti Spolku, Jolana Nováková
– přednesla Jolana Nováková. Poděkování všem, kteří se podíleli na organizaci akcí a chodu
Spolku (chovatelské kolegium, plemenitba, mistrovství agi, dogtrek, klubová na výstava na
Setkání (+ bonitace), Výstava nanečisto, vycházky, víkendovky, Štěňata strakatá, Setkání,
semináře, výcvikový víkend, hospodaření, kalendář, zpravodaj, vizitky, stránky,…

4) Zpráva o hospodaření Spolku,
přednesla Alena Pichová. Členská základna – stav 240 členů, 248 psů, uzavřeno a zrevidováno
hospodaření za rok 2017, stav účtu k 22.11.2018 237 146,72 Kč. v Informace o výši plateb na
jednotlivé akce jsou na webu v sekci Dokumenty. Spolek má Transparentní účet – možnost

kontroly poslaných plateb. Pro organizátory: Je možné počítat s proplacením drobných upomínek
na akcích (mlsek pro každého a pod.) Vždy proti vyúčtování – musí odpovídat charakteru akce.
Členská schůze bere zprávu na vědomí - Pro 44, zdržel se 0, proti 0
Transparentní účet – možnost kontroly poslaných plateb, odkaz na webu Spolku.
Majetek Spolku – web Spolku.
5) Schválení výše členských příspěvků
-zůstává členský příspěvek 200 Kč, členové Spolku a současně KCHMPP 0 Kč. Splatnost
příspěvku a prodloužení členství v administrativním systému je do 31. 3. 2019.
Připomínka Věry Libichové – příspěvky by mohly být vyšší, odpověď – zatím s penězi vycházíme,
příspěvky jsou koncipovány jako minimální, je možné poslat i více, předem za to dík
Členská schůze schvaluje výši členského příspěvku. Pro 44, zdržel se 0, proti 0
6) Zpráva kontrolní komise
Přednesl Ondřej Jareš. Účetnictví (daňová evidence) je vedeno v pořádku a přehledně členěno.
Postupně byly zrušeny platby v hotovosti a všechny příjmy i výdaje probíhají přes transparentní
účet Fio banky, kde jsou pro kohokoliv k nahlédnutí. Spolek v roce 2017 hospodařil se ztrátou
29.107,48 Kč.
Členská schůze bere zprávu na vědomí - Pro 44, zdržel se 0, proti 0
7) 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 Ondřeje Vokála. Nově navržený kandidát do dozorčí rady Simona Šádková –
navrhovaná kandidaturu přijímá.
Výbor spolku - 5 členů
Návrh na předsedu Spolku je :

-

Jolana Nováková, nar. 23.02.1966, bytem Chrášťany, Chotouň 95, PSČ: 282 01

Výsledný návrh:
Výbor zbylí – 4 členi

-

Petra Gruchalová, nar. 9. 11. 1986, bytem: Odry, Pohoř, č. ev. 08, PSČ: 742 35

-

Alena Pichová, nar. 27.05.1954, bytem Praha, Patočkova 976/16, PSČ: 169 00

-

Dana Vaňourková, nar. 04.04.1975, bytem Praha – Zličín, Nedašovská 340/16, PSČ: 155
21

-

Zdeňka Vaňourková, nar. 09.05.1973, bytem Praha – Smíchov, Churáňovská 2695/3,
PSČ: 150 00

Kontrolní komise – 3 členi
Návrh na zbylé dva členy kontrolní komise:
- Ondřej Jareš, nar. 22.2.1975, bytem Týnec nad Labem, Na Stráni 248, PSČ: 281 26

-

Eva Vlasáková Šitnerová, nar. 22.9.1989, Bytem: Vísecká 922/11, Hořovice PSČ: 268
01,
Simona Šádková, nar.07.11.1983, bytem Na Vysoké mezi 466/40, PSČ:289 22

Návrh na předsedu kontrolní komise:

-

Ondřej Jareš, nar. 22.2.1975, bytem Týnec nad Labem, Na Stráni 248, PSČ: 281 26
Pro: 44 Proti: 0 Zdrželo se: 0

Následovalo poděkování Ondřeji Vokálovi za dosavadní činnost v dozorčí radě.
Chovatelské kolegium – 3 členi
- Zdeňka Vaňourková, Pro: 44 Proti: 0 Zdrželo se: 0

-

Lea Pletichová Wildnerová, Pro: 44 Proti: 0 Zdrželo se: 0
Kateřina Milbachová, Pro: 44 Proti: 0 Zdrželo se: 0

V 11 h dorazil další člen, celkem 45 členů

9/ Směrnice GDPR schválena dle předem zaslaného znění (pro: 44, proti: 0, zdržel se: 0).
Směrnice bude zveřejněna na webu Spolku.
Pro: 45 Proti: 0 Zdrželo se: 0
10) Úprava stanov spolku
Přednesla Jolana Nováková, jedná se o kosmetické úpravy učiněné v souvislosti s tím, že je
volební schůze a budou se odesílat stanovy do rejstříku spolků – z.s. v hlavičce stanov, čárky a
mezerníky, sjednocení pojmu dozorčí rada, opraveno písmenkování odrážek.
Pro: 45 Proti: 0 Zdrželo se: 0
11) Volba zástupce na schůzi KCHMPP
návrh Jiří Kratochvíl, navrhovaný kandidaturu
přijímá.
Pro: 44 Proti: 0 Zdrželo se: 1

12) Plánované akce na rok 2019
– o akcích informovali jejich organizátoři
Výstavy – Katka Milbachová. Novinka! V roce 2019 proběhnou tři výstavy. Účast na výstavách
obecně je důležitá pro budoucí uznání plemene.

Termíny a místa: 23/3 Vrané nad Vltavou – klubová; 27/4 Mladá Boleslav – speciální; 15/9
Hradec Králové – klubová na Setkání. Přihlašování prostřednictvím Dogoffice.
MČR Agility – Klára Kuntová. 7/4 Kutná Hora, přihlašování od nového roku prostřednictvím
KAČR
Štěňata strakatá – Jolana Nováková. Pro štěňata narozená v roce 2018, termín
24 - 26/5
místo Věšín. Přihlašování od února. Na sobotu zváni chovatelé.
Výstava nanečisto – Líba Charousová. Pro výstavní začátečníky, kteří si chtějí vyzkoušet co a
jak na výstavě (ne)dělat. 8/6 Hlinsko. Přihlašování cca od března přes web Spolku.
Výcvikový víkend – Eliška Maierová, Eva Vlasáková Šitnerová. Termín 27-30/6. Místo Kutná
Hora. Určeno všem (nejen štěňatům a začátečníkům). Přihlašování přes web Spolku na jaře.
Setkání – Eliška a Jana Maierovy. 13-15/9 Hradec Králové. 10té výroční setkání, při přihlašování
budou mít členové Spolku přednost.
MČR Obedience – Zuzana Krejčiříková – plánováno na podzim, místo Česká Třebová.
MČR Canicross – Míša Drahošová. Novinka! Proběhne 28/10. Místo bude upřesněno.
Vycházky – organizovat může kdokoli a kdykoli, informace o tom „jak na to“ jsou na stránkách
Spolku.
Kalendář – Uzávěrka fotografií bude v září. Téma bude upřesněno na jaře. Zatím padly návrhy pes a dítě/najdi strakáče/umělecký snímek s veselým příběhem ze života strakáče.
Zpravodaj – Simona Šádková – vychází 2x ročně, kromě „technických“ informací je zájem o
zážitky z akcí či prostě se života. Příspěvky zasílejte na strakati.psi@seznam.cz.
Kdo co má na starosti – naleznete na http://www.spolekstrakacu.cz/spolek/dokumenty/ - aktivity
členů
13) Spolek ČSP uděluje tituly
 Klubový šampion - Ctislávka Zlatíčko (Zuzka Krejčiříková)
 Klubový veterán šampion - Cíněnka Strakatý samet (Lea Pletichová Wildnerová)
Dodatečně po schůzi přiznán titul
 Pracovní šampion – Guma z Majklovy zahrady (Eva Homolková)
(Omluva: vzhledem k omezené kapacitě schránky se mail s podklady k udělení titulu Pracovní
šampion nedostal na místo určení, proto jsme ho nevyhlásili na schůzi veřejně. Guma (Roxa)
však podmínky splnila, proto jí titul s omluvou dosíláme dodatečně.)

14) Různé
- Kateřina Milbachová: Světová výstava 2021 se bude konat v ČR. Národní plemena budou mít
k dispozici „stánek“ s možností prezentace. Budeme rádi za pomocníky, tak, abychom se u
stánku mohli střídat, prosba směřuje zvláště k moravským strakatým. Příprava prezentace
plemene by měla začít co nejdřív, abychom vše nehonili na poslední chvíli. Bude potřeba užší
pracovní skupina na přípravu, náměty posílejte Katce Milbachové.
- Jan Marek - Spolek dostal výbornou nabídku na pojištění odpovědnosti na organizovaných
akcích od pojišťovny Generali. Nejde o odpovědnost vlastníků psů, ale o odpovědnost
organizátorů. Podrobnosti budou na webu.
- Jolana Nováková – na 10. setkání bychom se chtěli pokusit o zápis do knihy rekordů, v neděli
15/9 proto prosíme o maximální účast všechny majitele.
- Jolana Nováková – v souvislosti s GDPR (ale nejen s ním) připravujeme manuál pro
organizátory – jak se s akcí vypořádat s hlediska organizace, přihlašování a vyúčtování. Bude do
konce roku zveřejněn na webu.
15) Oběd
Po obědě následovala společní část se sekcí českého strakatého psa KCHMPP

16) Soutěž Pes roku – vyhlášení výsledků - https://www.spolekstrakacu.cz/wpcontent/uploads/2018/12/soutez_2018.pdf
Výstavní pes – úprava pravidel: výsledky se budou počítat od „schůze do schůze“. Respektive
měsíc před schůzí. Pro rok 2019 tak je sezona od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2019.
Pracovní pes - Poděkování Evě Vácové za činnost při vedení evidence soutěže. Evidenci
přebere Pavla Kadeřábková. Pro rok 2019 se sezona počítá od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2019.
Vyhodnocena bude zvlášť kategorie agility a zvlášť kategorie ostatní sporty. Kategorie veterán
(po celou sezonu pes nad 8 let) nebude speciálně hodnocena, všichni zúčastnění veteráni však
budou drobně oceněni. Výsledky posílejte klasicky do měsíce po závodě. Přesná pravidla na rok
2019 budou na webu do konce roku (bodování soutěží v jednotlivých sportech se nemění).
Během roku dojde k úpravě pravidel pracovní části soutěže na následující sezonu. Náměty lze
posílat do 1. 6. 2019 na mail pracovni.strakac@seznam.cz.
17) Zpráva poradkyně chovu,
– informace o chovu v roce 2018. Povolený počet potomků po jednom uchovněném zvířeti je na
rok 2019 podle výpočtu 39. Diskuse na téma bezpapírové odchovy. Prosba chovatelům o
zodpovědný výběr nových majitelů. Není žádoucí tlak na uchovnění všech zvířat z vrhu, ideální by
byl jeden pes či jedna fena, budou-li splňovat podmínky chovnosti. Spolek plánuje zveřejnění
vzorové kupní smlouvy s tipy na úpravu ujednání o budoucí chovnosti zvířat, tak, aby bylo majiteli
zvířete zřejmé, že bezpapírový vrh je nežádoucí a může být vázán smluvní pokutou.
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

V Praze 24. 11. 2018

Zapsala: Kateřina Ungrová
Ověřila: Jolana Nováková

Rekapitulace USNESENÍ 7. členské schůze Spolku českého strakatého psa, z. s.
1) Výše členských příspěvků pro rok 2019 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 2019.
3) Volba orgánů Spolku Výbor – 5 členů
- Jolana Nováková – předseda spolku

-

Petra Gruchalová
Alena Pichová
Dana Vaňourková
Zdeňka Vaňourková

Kontrolní komise – 3 členi
- Ondřej Jareš – předseda kontrolní komise

-

Eva Vlasáková Šitnerová

Simona Šádková

Chovatelské kolegium – 3 členi
- Zdeňka Vaňourková

-

Lea Pletichová Wildnerová
Kateřina Milbachová

4) Schválení směrnice GDPR
5) Schválení změny stanov spolku
6) Volba zástupce na schůzi sekce KCHMPP
zvolen: Jiří Kratochvíl

V Praze 24. 11. 2018

Zapsala: Kateřina Ungrová
Ověřila: Jolana Nováková

