
Zápis z jednání Výstavní komise dne 16.8. 2007 
(návrh pro projednání P ČMKU) 

  
Přítomni:  ing. R. Lysák, L. Šeráková, J. Suchý  
Za P ČMKU:  MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš 

  
1) Klub přátel a chovatelů pudlů 3028 - VK konstatuje, ze žádost o oblastní klubovou výstavu 

byla řádně a včas podána, proto není námitek KV bez CAC - VK souhlasí s konáním této 
výstavy 27.10.07 v Praze. 

  
2) Dobrman klub ČR 2006 požádal o zahraničního rozhodčího na výstavu, o kterou nebylo v roce 

2006 požádáno. DK ČR žádá o povolení této výstavy. VK doporučuje P ČMKU postupovat 
stejně, jako v případě Dalmatin klubu, tj. výstavu  povolit a nepovolit KV bez zadání Klubového 
vítěze pro výstavní sezónu 2008 

  
3) Stížnost p. Alice Piterkové na delegaci rozhodčích v Mladé Boleslavi – nebyla dodržena dle 

propozic. VK konstatuje: 
- jakákoli stížnost se musí podávat v souladu s VŘ do konce posuzování. 
- rozhodčí na každé výstavě jsou obsazováni dle skutečně přihlášeného počtu  

psů. Rozhodčí Kašpar byl dostatečně vytížen v kruhu zlatých retrívrů – feny 
  

4) Stížnost Klub chovatelů polských ovčáků nížinných 1042 - Byli kontaktováni pořadatelé 
výstav, s elektronickými formuláři se do budoucna počítá, na softwaru se pracuje. 
Ve věci delegování ing. Jančíka VK konstatuje, že rozhodčí jsou delegováni dle počtu 
přihlášených psů a aprobací jednotlivých rozhodčích. V případě malého počtu přihlášených 
jedinců plemene jsou tato plemena přiřazena delegovaným rozhodčím s příslušnou aprobací. 
  

5) Stížnost na Exotic klub 4004 - nesprávné přidělení titulu Klubový šampion pro psa čau-čau 
Menny Husarůvka.  
Dle vyjádření klubu byla pravidla pro získání tohoto titulu  upravena, a to následovně: 3 
čekatelství na výstavách se zadáváním tohoto titulu Exotic klubu, čekatelství min. od 2 
různých rozhodčích. Podmínka lhůty delší než 1 rok byla zrušena, změna však dosud 
neprošla klubovým tiskem. Dle vyjádření výboru bylo zjištěno, že titul pro výše uvedeného psa 
byl přidělen nesprávně, o čemž byl majitel informován. V současné době však již podmínky 
splnil, titul mu tedy po právu náleží. 

  
6) VK souhlasí se zřízením pracovní třídy pro plemena aljašský malamut, grónský pes, samojed 

a sibiřský husky, a to až do úrovně NV a doporučuje P ČMKU schválit tuto pracovní třídu na 
základě předložených podmínek. 

  
7) VK bere na vědomí změnu termínu pořádání MVP v Praze 22.-23.3.2008 z technických 

důvodů. 
  

Příští jednání VK bude ve čtvrtek 18.10.2007 od 11:00 v prostorách ČMKU. 

 


