
Členská schůze  
Spolku českého strakatého psa 
23. LISTOPADU 2019 
PRAHA – DOLNÍ POČERNICE, HOTEL SVORNOST 

 

Zahájení schůze: 10:10 

 

1. Úvod  

Přivítání, poděkování za účast i dovezené dobroty. 
Podle jednacího řádu Spolku hlasování  zdvižením ruky. 
Přítomno členů: 47 
Schválení přítomnosti jednoho hosta 

Pro 47 
Proti 0 
Zdržel 0 
 

2. Volba orgánů schůze  

Mandátová komise – navrhováni  Milan Vokál, Zuliko Vychytil 
Zápis – navrhována Simona Šádková 

Pro 47 
Proti 0 
Zdržel 0 
 

3. Schválení programu schůze dle zaslané pozvánky: 

- Volba orgánů schůze a zapisovatele, schválení programu 
- Zpráva o činnosti Spolku 
- Zpráva o hospodaření Spolku a stavu členské základny 
- Zpráva revizní komise 
- Volba delegáta na schůzi sekce KCHMPP, projednání návrhů za Spolek 
- Jednání o úpravě bonitačního řádu 
- Jednání o úpravě směrnice o řízeném chovu 
- Plánované akce na rok 2020 
- Ocenění Šampionů Spolku – výstavní a pracovní šampionát 
- Různé, diskuse 
- Pauza na oběd, následuje část jednání společná se sekcí čsp KCHMPP 
- Vyhlášení výsledků soutěží 2019. 
- Zpráva o chovu v roce 2019 

 
Pro 47 
Proti 0 
Zdržel 0 



4. Zpráva o činnosti Spolku:  Jolana Nováková 

Chov:  poděkování za činnost chovatelskému kolegiu (Zdena Vaňourková, Katka Milbachová, 
Lea Pletichová Wildnerová), vedení plemenitby (Alena Marešová), podrobnosti o chovu 
v prezentaci poradkyně chovu později. 

Sporty: Mistrovství agility v Kutné Hoře, 11 týmů (Klára Kuntová). Nově MČR canicross, 16 
týmů (Míša Drahošová). MČR dogtrek – zrušeno organizátory kvůli zdravotnímu stavu, MČR 
obedience (národní plemena) zrušeno kvůli nízké účasti. 

Výstavy: 2x klubová – jarní ve Vraném nad Vltavou, které se účastnilo 40 zvířat (Zdeňka 
Vaňourková) a na Setkání, které se účastnilo 36 zvířat (Katka Milbachová), obě s bonitací. 
Speciální výstava ve spolupráci s KCHMPP (13 zvířat). Výstava Nanečisto – neoficiální výstava, 
účast 22 zvířat  – vystavovací workshop (Líba Charousová).  

Soutěže: Výstavní – automaticky každý, kdo se účastní klubové, národní, mezinárodní 
výstavy, loni účast 78 zvířat (Katka Milbachová). Pracovní v roce 2019 účast 21 týmů, je třeba 
se aktivně hlásit s dosaženými výsledky (Pavla Kadeřábková). Nová turistická soutěž 
s rekordním zapojením 52 týmů, též je třeba aktivně hlásit dosažené cíle (Jana Kalinová, 
Marek Míka). 

Akce: Štěňata strakatá účast 51 štěňat, Setkání s rekordním počtem 128 psů (Eliška a Jana 
Maierovy, Táňa Novotná); semináře – loni Strakaté hry (Lenka Pačesová, Mili Štraitová); 
výcvikový víkend Kutná Hora (Eliška a Jana Maierovy, Zuzka Krejčiříková, Eva Vlasáková 
Šitnerová). 

Zázemí: hospodaření a členská základna (Alena Pichová), kalendář (Kristýna Franková), 
zpravodaj (Simona Šádková), turistické vizitky (Milan Novák), webové stránky (Dita a Tomáš 
Literovi), Platinkový program (Alena Pichová),  archivy na rajce.idnes.cz (Lea Pletichová 
Wildnerová), spolková trika (Eva a Pavel Vlasákovi). 

Poděkování patří nejen jmenovaným koordinátorům, ale i širokému týmu organizátorů, 
lektorů a pomocníků, kteří se kolem jednotlivých akcí tvoří, ale jejich vyjmenování by zabralo 
další dvě strany zápisu. Díky 

 

5. Zpráva o hospodaření Spolku  a stavu členské základny:  Jolana Nováková 

Stav členské základny:  323 psů; 294 členů 
Zisk v roce 2018:  74 457,69 Kč. 
Výše plateb,  Transparentní účet,  Majetek Spolku  a  Správa členství – vše na webových 
stránkách Spolku ČSP v sekci Dokumenty (záložka Spolek). 
 

Finanční prostředky na akce Spolku podle plánu jsou v rozpočtu r. 2020 pro: 

- drobné upomínky na malých akcích – vycházky, hry  (mlsek pro každého psa apod.) 
- příspěvek na akce edukativního charakteru (semináře, workshopy, výcvik) 
- příspěvek na sportovní akce, zejména MČR v jednotlivých sportech 
- vydání brožury o čsp 
- příspěvky na akce vždy proti vyúčtování – musí odpovídat charakteru akce 

 



Návrh Milana Nováka: nepodporovat nadále dvojí členství sníženým poplatkem ve Spolku. Po 
diskusi hlasování. 

Pro 2 
Proti 41 
Zdržel 4 
 

Schválení výše členských příspěvků ve výši 200 korun/rok s tím, že souběžní členové 
s KCHMPP ve Spolku neplatí, pokud mají v KCHMPP řádně splněné povinnosti.  

Termín registrace na další rok do 31. 3. 2020, je potřebná platba a prodloužení 
v administrativním systému (zkontrolovat  zejména kontakty, ale i změnu jména, počet 
psů…) 

Pro 46 
Proti 1  
Zdržel 0 
  

6. Zpráva dozorčí rady za rok 2018: Simona Šádková  

Předložené a sledované dokumenty: 

- Účetnictví Spolku za rok 2018 
- Daňové přiznání za rok 2018 (nulová daň z příjmu) 
- Dokumenty související se spolkovými aktivitami 
- Bonitační karty psů bonitovaných v roce 2018 
- Krycí listy vydané v roce 2018 
- Odchovy roku 2018 

Závěr: Jednotlivé oblasti Spolku ČSP jsou přehledně a pečlivě vedeny. Všechny příjmy i výdaje 
probíhají přes transparentní účet Fio banky, kde jsou pro kohokoliv k nahlédnutí. 

 

7. Volba zástupce na schůzi KCHMPP – sekce čsp 

Návrh: Kateřina Libenská 

Pro 45 
Proti 0  
Zdržel 2 
 

  



8. Úprava bonitačního řádu: Zdeňka Vaňourková 

Čl. III, bod 7. Bonitačního řádu upravit následujícím způsobem (zdůrazněny upřesňující části): 

Pokud se majitel psa nedostaví a svou neúčast neomluví nejpozději 24 hodin před zahájením 
bonitace na info@spolekstrakacu.cz, poplatek propadá ve prospěch Spolku. V případech, kdy 
se majitel psa nemůže bonitace zúčastnit a řádně se výše uvedeným způsobem  
omluví, neplatí na další bonitaci Spolku ČSP konanou nejpozději do konce následujícího 
kalendářního roku nový poplatek. K opakované bonitaci se musí znovu přihlásit. 

Pro 46 
Proti 1 
Zdržel 0 
 

9. Úprava směrnice o řízeném chovu: Zdeňka Vaňourková 

Do pravidel řízeného chovu doplnit bod: 

Jedna fena může mít během života maximálně 4 vrhy.  

Schůze zároveň souhlasí s tím, že pokud nějaká fena již měla 4 vrhy, povolíme jí ještě 1 vrh 
navíc (důvod – spravedlivé podmínky). To se týká pouze 2 fen (Arlet ze Zlatého Lankastru a 
Cisinka ze Strakatého dvorku).  

Pro 42 
Proti 0 
Zdržel 5 
 

10. Plánované akce v roce 2020 – jednotliví organizátoři krátce referovali o stavu příprav. 

Setkání čsp – Ivan Vrkoč, Monika Kroupová:  J. Čechy; 11. – 13. 9. 2020, přihlašování bude 
otevřeno ještě před dokončením registrace členů na rok 2020 a pro členy bude přednostní. 

Štěňata strakatá – Jolana Nováková: Věšín; 15. – 17. 5. 2020, pozvánka bude směřována 
chovatelům koncem roku, po diskusi zamítnut návrh na oslovování přímo nových majitelů 
štěňat (zbytečné komplikace kvůli GDPR) 

Výstavy – Katka Milbachová: 21. 3. Beroun, 13.9. Setkání čsp. Výhledově příprava na 
Světovou výstavu 2021, více v bodě různé. 
Seminář vystavování (František Šusta?), Výstava nanečisto – ? Výstava nanečisto zatím 
neobsazena, možný termín začátek června. Orientačně zjišťován zájem o výstavní seminář 
s Františkem Šustou pro strakaté. 

Výcvikový víkend – akce zatím neobsazena, víkendů může být i několik 

Seminář Treibball – Alena Pichová: jaro 2020, trenérka Bohdana Stoklasová, okolí Prahy 

Dog puller – Máří Vodičková: jaro 2020, trenér Josef Skrejval 

MČR Agility – organizace Veronika Dědičová, 25. 4. 2020, Soběslav, včetně kategorie A0 (= 
Strakatá naděje), zájemci o kategorii veterán 

MČR Canicross – Míša Drahošová: termín pravděpodobně 28. 10. 2020, okolí Prahy 

MČR Obedience – Zuza Krejčiříková: jen pro čsp (nikoli národní plemena), konec května / 
začátek června,  Česká Třebová 



MČR Dogtrek – Erika Fiantová? Projednat, zda akce bude. 

Vycházky – může připravovat kdokoli a kdykoli, výzva k vyhlášení vycházek přes web Spolku 
(organizátorské pojištění, příspěvek  na drobné odměny) 

Zpravodaj – Simi Šádková – nadále ve zjednodušené grafické úpravě – důležitější je 
aktuálnost. 

Kniha – zpracovává širší kolektiv, záměr je vydat brožuru tak, aby byla na Setkání 

 

Kdo co má na starosti – naleznete zde: 

http://www.spolekstrakacu.cz/spolek/dokumenty/ – aktivity členů. Uvedeni jsou 
koordinátoři aktivit, kdokoli může pomáhat či se zhostit aktivity nové. 

Manuál pro organizátory – v dokumentu jsou nové úpravy. Prosíme organizátory, aby si 
pročetli, jak uspořádat akci, abychom při přípravě akce vyhověli zákonným i spolkovým 
požadavkům (zejména finanční věci, GDPR ….):  

https://docs.google.com/document/d/1yViZizpffKlBnJtdCopwzXADI2tVXRhb8y7Zdqw
6yoE/edit?usp=sharing 

 

11. Šampionáty – Katka Milbachová, Zuzana Krejčiříková   

Spolek českého strakatého psa udělil tituly: 

Klubový šampion  

- Erna z Luční ulice – Dagmar Vokálová 

Pracovní šampion 

- Amálka České kouzlo – Eliška Maierová 
- Arabela Strakaté tornádo – Eva Vlasáková Šitnerová 
- Baron z Luční ulice – Alena Pichová 
- Hula Hop Asi Czech Originál – Veronika a Robert Dědičovi 

  

12. Různé a diskuse 

Světová výstava 2021 v ČR, Brno – Katka Milbachová: budeme mít na akci stánek vítáni jsou 
dobrovolníci, září / říjen 2021. Příprava společného vystoupení se psy – Pavla Kadeřábková. 
Hledání ubytování Lea Pletichová Wildnerová.  

Kontakt se Spolkem – Jolana Nováková: Všechny informace (přihlášky, odhlášky, faktury…) – 
přes spolkový email, je třeba to uvádět i na všech přihláškách!  

Spolupráce s KCHMPP – Jolana Nováková: náš návrh  na transparentní hospodaření, 
transparentní výjimky, možnost hlasování na dálku na valné hromadě neprošel. 

Financování odborných lektorů – Jolana Nováková: platby a proplácení například 
cestovného jsou možné i pro členy Spolku – organizátor se musí předem s odbornými lektory 
domluvit na podmínkách.  



Povinnost čipování – Lea Pletichová Wildnerová: povinnost platí od ledna 2020, kromě 
samotného čipu je důležitá registrace v některém registru (centrální bude až v roce cca 
2022), nečipovaným psům nebude uznáváno  očkování vztekliny, hrozí pokuty. 

Dogoffice – Katka Milbachová: změna grafiky, do vyhledávání zadat celé číslo registru podle 
PP pozor i s mezerami. 

Archivace novoročenek – Jolana Nováková: letos bude spravovat Jana Fialová, novoročenky 
zasílat na info@spolek strakacu, nebo na FB skupině „Český strakatý pes aneb pravda skáče 
někde venku“ označit #strakatapf. 

Dřevěné brože – Katka Libenská: možnost objednat si brože do konce listopadu, cena bude 
stanovena podle počtu objednávek, cca 300 Kč.  
https://www.survio.com/survey/d/C8Y8R0P4L9M0D8E6P 

 
Návrhy k další činnosti (k projednání výboru) 

- Milan Kouřil: společné pojištění psů ve Spolku ČSP  
- Ondřej Jareš: vyšší motivace majitelů psů samců k chovu 

 

Přestávka na oběd. Následovala společná část jednání se sekcí ČSP v KCHMPP 

 

13. Vyhlášení soutěže Pes roku – Katka Milbachová, Zuzka Krejčiříková, Jana Kalinová 

Pes roku 2019 

1. Draco z Luční ulice     54 b 
2. Damián Barunidlo     47 b 
3. Miki z Majklovy zahrady    45 b 

 

Fena roku 2019 

1. Bellis Berkast      165 b 
2. Bramína Nella Belavia    123 b 
3. Erna z Luční ulice     105 b 

 

Veterán roku 2019  

1. Cíněnka Strakatý samet     15 b 

 

Chovatelská stanice roku 2019 

1. Berkast      237 b 
2. z Luční ulice      202 b 
3. Nella Belavia      162 b 



Pracovní pes roku 2019  Agility 

1. Albert ze Strakatého dvorku     146 b 
2. Arvika Nella Belavia     94,5 b 
3. Berenita Nella Belavia     83 b 

 

Pracovní pes roku 2019  Ostatní sporty 

1. Centa Nella Belavia     81 b 
2. Celia Nella Belavia     70,5 b 
3. Arvika Nella Belavia      64,5 b 

 

Pracovní veterán 2019   

- Baron z Luční ulice 

 

Pracovní pes roku 2019  Jednotlivé sporty 

- Canicross – Centa Nella Belavia 
- Sportovní kynologie – Amálka české kouzlo 
- Dogdancing – Baron z Luční ulice 
- Dogtrekking – India z Majklovy zahrady 
- Obedience – Bramína Nella Belavia 
- Nosework – Arabela Strakaté tornádo 

 
 
Pes roku – turistická soutěž 2019 

1. Alaia Nádherná Canis Color a Bianca Dobrovodská hvězda  414 b 
2. Electra Pharlap a Armína z Údolí Blanice    361 b 
3. Crocus Bonasa Sorbus      300 b 

 

Poděkování účastníků strakaté turistiky organizátorům. 
 

Pravidla a termíny soutěže Pes roku – soutěže v roce 2020 

Výstavní část – Katka Milbachová: úprava bodů za jednotlivá umístění (snížení za tituly, 
zrušena kategorie chovatelských stanic). Bodovací tabulka přístupná na webu 
https://www.spolekstrakacu.cz/akce/pes-roku-a-sampionat/pes-roku/ 

Pracovní část – Pavla Kadeřábková: pracovní skupina (Zuzana Krejčiříková, Jana Minolová, 
Alena Pichová, Iva Říhová, Eva Vlasáková Šitnerová) zpracovává pravidla na rok 2020, 
plánované zveřejnění polovina prosince 2019, prosba hlásit výsledky přednostně online 
formulářem na stránkách pracovnistrakac.cz 

Turistická část – Jana Kalinová: pro rok 2020 nové turistické cíle, informace a hlášení 
výsledků na https://www.strakataturistika.cz/ 

  



14. Zpráva poradkyně chovu – Zdeňka Vaňourková 

Funkce chovatelského kolegia je snaha o transparentní chov, předcházení zdravotním 
problémům, rozvoj zdravého plemene. Konečná odpovědnost na majitelích chovných 
jedinců, kolegium je poradní sbor, může však nedoporučit krytí, co je pak uvedeno 
v dokumentech chovu (i těch veřejných). 

 

Chov v roce 2019 

- bonitace 6x, 39 jedinců (15 psů, 24 fen) 
- krycí listy 33x 
- odchovy: 23 vrhů (+3), 131 štěňat 
- doporučený maximální počet potomků pro rok 2020: cca 40 
- chovná základna: 123 psů, 110 fen 
- kontrola vrhu – zdraví štěňat (zálomky na ocase!, kýly!) 
- celkové zdraví – sledovat epilepsii i ve vyšším věku psa¨ 
- hlásit nemoci chovatelskému kolegiu 
- administrativa v chovu – krycí listy, kontrola vrhu, PP – dodržovat termíny, vše 

popsáno na webu. 

 

Dotazy 

- obvod nadprstí – měří se u bonitace, není to údaj, který by nějak ovlivňoval 
uchovnění jako takové, ale jde o hodnotu, která dobře popisuje stavbu kostry zvířete 
– pomocná hodnota pro popis zvířete, pro sestavování partnerských dvojic… 

- novinky u očkování štěňat – veterináři mají nová očkovací schémata, v některých 
případech jen dvojí očkování. 

 

 

Ukončení schůze: 14:15 

 

Zapsala: Simona Šádková 

Ověření: Jolana Nováková 

 

 


