
Vážení členové,                                                                                                    

tímto si vás dovoluji pozvat na členskou schůzi Klubu chovatelů málopočetných plemen psů,
sekce český strakatý pes,  která se bude konat v sobotu dne 23.11.2019 od 14.30 hodin v
hotelu Svornost, Novozámecká 284, Praha 9 – Horní Počernice, 190 12
Doprava: železniční zastávka Praha – Dolní Počernice, vzdálenost 225 m (vlak jede z Prahy -
Masarykova nádraží, případně z Kolína),  zastávka MHD linka č. 109, 110, 208 Nádraží Dolní
Počernice, linka č. 224 Novozámecká.  
Parkování: u hotelu a v přilehlých ulicích
Psi: prosíme, nechte pejsky doma či v autě 
Před zahájením bude možno dát si oběd, a pak od 13.00 bude vyhlášení soutěže Pes roku. 
Protože se této soutěže účastní lidé, kteří jsou členy pouze ve Spolku českého strakatého psa i 
ti, kteří jsou pouze v KCHMPP, volíme k vyhlášení společný čas. 

Poté bude následovat zpráva o chovu v roce 2019 – KCHMPP společně se členy Spolku čsp.

Program schůze – začátek přibližně ve 14.30:

1. Volba sčítací komise

2. Volba zapisovatele schůze

3. Schválení jednacího řádu

4. Schválení programu schůze

5. Volba delegátů pro případ konání mimořádného shromáždění delegátů KCHMPP 

6. Návrh na úpravu chovných podmínek čsp – 1 fena může mít max. 4 vrhy za život (viz 
příloha pozvánky)

7. Plánované akce v roce 2020

8. Diskuze 

S pozdravem
Zdeňka Vaňourková - poradce chovu čsp v KCHMPP
e-mail: zdenka@weber.cz, telefon: 724 059 894

V Praze dne 22.10.2019
Příloha pozvánky: 

Jednací řád schůze KCHMPP sekce českého strakatého psa dne 23.11.2019
Úprava chovnch podmínek – 1 fena může mít max. 4 vrhy za život
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Jednací řád schůze KCHMPP sekce českého strakatého psa dne 23.11.2019

(I) Schůzi  sekce  řídí  člen  klubu,  který  byl  odhlasován  členskou  sekcí  nadpoloviční  
většinou  přítomných  členů.  Řídící  schůze  je  zodpovědný  zejména  za  dodržování  
tohoto jednacího řádu. 

(II) Program schůze se řídí programem uvedeným v pozvánce, kterou rozeslala poradkyně
chovu v předstihu členům sekce. Případné další body programu se zařazují do bodu
různé. Nový bod programu do bodu různé může být zařazen, pokud s tím souhlasí
nadpoloviční většina přítomných členů. 

(III) Každý bod programu má svého zpravodaje. Pokud poradkyně chovu neurčí jinak, je
zpravodajem právě poradkyně chovu. Zpravodaj bodu seznamuje členskou schůzi s
problematikou  projednávaného  bodu  a  uvádí  všechny  zásadní  skutečnosti,  aby  se
mohli členové rozhodnout, jak budou o daném bodu hlasovat. 

(IV) Ke každému bodu je přípustná diskuze. Ke každému bodu v bodu různé je přípustná
diskuze. 

(V) Do diskuze se hlásí řídícímu schůze člen sekce svým příjmením. 

(VI) Maximální doba jednoho diskuzního příspěvku jsou 2 minuty a diskuzní příspěvek se
musí týkat bodu (tématu), o kterém se diskutuje. 

(VII) V případě, že bude schůze hlasovat o více usneseních u jednoho bodu programu, jsou
přijata ta usnesení, pro která se vysloví nadpoloviční většina přítomných členů sekce.
Pokud se hlasuje o více usneseních,  která  si  navzájem svým obsahem odporují,  je
přijato to, které získalo nejvíce hlasů, byla-li to zároveň nadpoloviční většina hlasů
přítomných členů sekce. 

(VIII) V případě, že se do voleného orgánu hlásí více kandidátů, hlasuje se o každém zvlášť.
Každý hlasující  člen smí hlasovat pouze pro tolik kandidátů,  kolik jich má být do
voleného orgánu zvoleno. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů.

(IX) Kdo bude porušovat jednací  řád,  vystavuje se postihu dle  platných stanov klubu a
platného disciplinárního řádu klubu. 
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6. Návrh na úpravu chovných podmínek

1 fena může mít za celý život nejvýše 4 vrhy štěňat.

Zdůvodnění: I pro správně krmenou a opečovávanou fenu představuje každá březost určité
riziko. Fena přibere přibližně třetinu svoji hmotnosti, to je nemalá zátěž pro klouby, ale i pro
celkový metabolizmus. 

Dalším problémem plynoucím z velkého počtu potomků po jedné feně (i  psovi)  je jejich
vzájemná příbuznost - všichni jsou polosourozenci. Vstupují do chovu v podobnou dobu a je
pak  méně  možností  najít  všem  nepříbuzné  partnery  tak,  aby  se  neopakovala  spojení,
nesnižovala  genetická  varibilita  a  zbytečně  nenyvyšovala  rizika  geneticky  podložených
chorob (epipelsie, srdeční vady atd.). 

V řadě klubů (i v KCHMPP u jiných plemen) už mají feny v chovných podmínkách omezení
na 4 vrhy za život, v Anglii je na to dokonce zákon. 
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