
Členská schůze sekce Český strakatý pes

Datum a místo konání: 24.11.2018, restaurace U Boudů, Mírová 21/99, Praha - Kolovraty

Pozvánka na schůzi KCHMPP – sekce čsp viz příloha č. 1

Začátek  ve  13:00  hodin  –  společná  část  pro  členy  Spolku  čsp  i  KCHMPP.  Tato  část  začíná
vyhodnocením pracovní a výstavní Soutěže za rok 2018. Následuje zpráva PCH chovu čsp v roce 2018
(počty KL, počty štěňat, stav chovné základny, max. počet potomků po 1 chovném zvířet stanoven
dle let 2014-2018 = 39 (FCI Breeding Strategies; počet bude upřesněn po posledním vrhu narozeném
v roce 2018), zdraví, administratva, plánované akce 2019 – výstavy, bonitace, Strakatá štěňata 2019,
Setkání 2019, vycházky, Soutěž 2018. Zpráva od poradkyně chovu (PCH) – viz příloha č. 3 

Společná část ukončena ve 14:30 hodin. 

Schůze KCHMPP sekce čsp – začátek ve 15:00 hodin; prezentace k této část viz příloha 4

Přítomno:  22 členů KCHMPP sekce čsp, 7 hosté 

Prezenční listna - viz příloha č. 2

Schválení přítomnost hostů: Pro: 22, prot: 0, zdrželo se: 0

Sčítací komise : Milan Vokál Pro: 22, prot: 0, zdrželo se: 0

Zapisovatel schůze: Kateřina Ungrová Pro: 21, prot: 0, zdrželo se: 1

Usnášeníschopnost  –  min.  15  % členů  sekce  čsp  v  KCHMPP.  Sekce  má  131  členů,  potřebujeme
alespoň 20 přítomných členů. Jsme usnášeníschopní. 

Shromáždění  delegátů  se  koná  20.1.2019  v  hotelu  Svornost,  Praha  9.  PCH  a  paní  Milbachová
informují o své rezignaci ve výboru KCHMPP. Náměty členů sekce čsp k projednání na Shromáždění
delegátů: 

  Transparentní účet

  Možnost hlasování mimo schůzi (např. internetové hlasování „per rollam“)

  Dotaz na zpravodaj (nemusí být papírový, klidně elektronický, ale chybí informovanost členů)

  Webové stránky (nedostatečná aktualizace, staré rozhraní, vzhled, funkčnost)

 Výsledky výstav KCHMPP na webu

Pro: 22, prot: 0, zdrželo se: 0
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Delegát zvolení na Shromáždění delegátů 20.1.2019:

1. David Milbach

2. Kateřina Ungrová

3. Ivana Lukášová

4. Jiří Kratochvíl

5. Dagmar Vokálová

6. Milan Vokál

7. Alena Holubová

Náhradníci: Dana Vaňourková, Jolana Nováková

Pro: 22, prot: 0, zdrželo se:  0

Novinky v chovu – nově se výsledek DKK označuje jen 1 písmenem, a to podle horší končetny; LP
zůstává beze změn. Protokoly od DKK a LP nutno doložit s podáním přihlášky, ne až v den bonitace.

Administratva v  chovu:  do  7  dní  od  kryt doložit  KL  do administratvního programu nebo zaslat
poštou PCH, do 7 dní od porodu dodat KL a přihlášku vrhu, od 42. dne věku štěňat lze kontrola vrhu.
Čipovat lze již od 4 týdnů věku, a to pouze celý vrh najednou. Čipování provádí pouze veterinární
lékař, a to na základě vydaných čísel zápisu od ČMKU. 

Při nedodržení termínů – fnanční posth od kárné komise KCHMPP

Zápis ttulů a zkoušek u chovných jedinců – majitel  pošle kopie výstavních/pracovních certfkátů
mailem či poštou PK ČMKU

Plánované výstavy v roce 2019:

27.04.2019   KV Mladá Boleslav

15.06.2019   KrV Dětřichov

17.08.2019   KV (bez KV) Mikulov

19.10.2019   KV Mladá Boleslav                  

20.10.2019   FCI neuznaná plemena Mladá Boleslav

Termíny bonitací zatm nejsou známy. 

Genomia  –  mapování  DNA  českých  národních  plemen;  strakáči  jsou  „mix“  různých  plemen,  dle
sdělení paní Dajbychové bude potřeba více vzorků. 

VÚŽV Uhříněves – analýza rodokmenu, doc. Luboš Vostrý

Pro: 22, prot: 0, zdrželo se:  0

Schůze ukončena ve 15:30 hodin.

Přílohy: 5x (viz další strana)
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1. Pozvánka na schůzi sekce KCHMPP – čsp + jednací řád
2. Prezenční listna
3. Chov čsp v roce 2017 – zpráva poradkyně chovu
4. Prezentace KCHMPP
5. Zápis ze schůze 25.11.2017

V Praze 24.11.2018

Zapsala: Kateřina Ungrová

Kontrolovala: Zdeňka Vaňourková   
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