
  

KCHMPP, z.s.

Vítejte na schůzi sekce KCHMPPVítejte na schůzi sekce KCHMPP
Český strakatý pesČeský strakatý pes

20172017



  

KCHMPP, z.s.

      Volba sčítací komise Volba sčítací komise 

   Volba zapisovatele schůze

   Schválení jednacího řádu

   Schválení programu schůze 

   Volba delegátů pro případ konání mimořádné VH 

 Administrativa v chovu

   Plánované akce

   Diskuze + různé 



  

KCHMPP, z.s.

      Volba sčítací komiseVolba sčítací komise

Návrh: Návrh: 

  



  

KCHMPP, z.s.

      Volba zapisovatele schůzeVolba zapisovatele schůze

Návrh: Návrh: 

  



  

KCHMPP, z.s.

  Volba delegátů pro případ konání mimořádné valné    Volba delegátů pro případ konání mimořádné valné    
hromady KCHMPPhromady KCHMPP

Klíč: za každých započatých 20 členů - 1 delegátKlíč: za každých započatých 20 členů - 1 delegát

Sekce KCHMPP – čsp má 142 členů = >  8 delegátůSekce KCHMPP – čsp má 142 členů = >  8 delegátů

Návrh:Návrh:

1. 1. 5. 5. 

2.2. 6. 6. 

3. 3. 7. 7. 

4. 4. 8. 8. 

  

  



  

KCHMPP, z.s.

   Administrativa v chovu

administrativa.kchmpp.cz

 o KL žádat včas – nejlépe elektronicky, lhůta k vystavení je 
14 dní

 do 7 dní od krytí přiložit potvrzený KL do adm. programu

 přihláška vrhu – do 7 dní od porodu, jména štěňat, tisk 
pouze 1. stránky, podpis chovatele

 přihlášku vrhu + originál KL odeslat POŠTOU poradci 
chovu



  

KCHMPP, z.s.

   Administrativa v chovu

administrativa.kchmpp.cz

 na formulář od ČMKU doplnit délku srsti

 při nedodržení termínů => finanční postih od KCHMPP

 bonitace – nejpozději v den bonitace doložit vyšetření 
DKK a LP

 zápis titulů a zkoušek u chovných psů a fen – majitel posílá 
 kopie certifikátů + PP mailem plemenné knize 
(kracikova@cmku.cz)

file:///C:/Users/Zdenka/Documents/strak%C3%A1%C4%8Di/KCHMPP/sch%C5%AFze/sch%C5%AFze%2020171125/rodokmen.pdf


  

KCHMPP, z.s.

   Plánované akce

28.4.2018   Dětřichov u Svitav + bonitace

16.6.2018   Mladá Boleslav + bonitace

18.8.2018   Mikulov + bonitace

20.10.2018 Mladá Boleslav + bonitace                  

21.10.2018 FCI neuznaná plemena Mladá Boleslav- 
pravděpodobně bez bonitace



  

KCHMPP, z.s.

   Plánované akce

Strakatá štěňata – 11.-13.5.2018 Věšín nebo Soběslav

Setkání 2018 - .9.2018 



  

KCHMPP, z.s.

   Různé + diskuse

Genomia – mapování DNA českých národních plemen, 
výsledek přibližně v květnu 2018

Spolupráce s VÚŽV Uhříněves – analýza rodokmenu 

Bonitace - psychická příprava, bázlivost či agresivita je 
OPRAVDU nežádoucí (chováme společenské plemeno)



  

KCHMPP, z.s.

DĚKUJI ZA POZORNOST!
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