Zápis z jednání Výstavní komise dne 24. 1. 2008
(návrh pro projednání P ČMKU)

Přítomni: ing. R. Lysák, L. Šeráková, J. Suchý
Kontrola zápisu z minulého jednání:
ad 8) z 21.6.07 - VK obdržela oznámení o zadání omluvy do č.2/2007 Světa psů. Omluva
byla uveřejněna v časopise Svět psů v rubrice různé, VK upouští od navrženého
postihu.
ad 1)

Příprava výstavního řádu – úkol trvá

ad 2) Grafická úprava nových diplomů – úkol trvá, řeší P ČMKU. Grandšampion – bude
nový diplom.
ad 7) Stížnost p. Hofreitera byla pouze telefonická a osobní, nedodány písemné podklady.
Chybí kontakt na stěžovatele. VK vzhledem k nedodání podkladů považuje stížnost
za bezpředmětnou a nebude se jí dále zabývat.
ad 8) Je předmětem dnešního jednání
Všechny ostatní body jsou uzavřeny
1) Úkol z P ČMKU: projednat žádost p. Marka o zákaz prezentace plemene polský
ovčák nížinný KCHMPP.
VK si vyžádala stanovisko KCHMPP, který doložil podklady nutné k vyjádření komise. VK
doporučuje P ČMKU, aby žádosti p. Marka nevyhovělo, neboť dle dostupných podkladů je
plemeno PON zastřešováno KCHMPP od samého počátku trvání tohoto klubu. Z pohledu VK
jsou i nadále pro plemeno PON 2 chovatelské kluby.
VK doporučuje P ČMKU, aby speciální výstavy pro PON byly pořádány stejně, jako ostatní,
tj. střídavě každý rok jeden klub.
2) Klub tibetské dogy, Renata Žižková: Návrh na úpravu VŘ ve věci velikosti kruhů.
Návrhy pro úpravu VŘ měly být předloženy do.., tento návrh již nemůže být zapracován.
Připomínkování bylo již ukončeno. Pokud vyvstanou tyto požadavky v průběhu příštích let,
bude se tímto návrhem VK zabývat.
3) Reciproční dohoda o zjednodušení podmínek pro přiznání šampionátu krásy: VK
konstatuje, že k dnešnímu dni je tato dohoda uzavřena s Dánskem, Finskem, Švédskem,
Lotyšskem a Litvou. Na odpovědi dalších oslovených zemí se čeká.
4) Stížnosti:
-

Ivana Růžičková: stížnost na nedodržení navržených rozhodčích na NVP a MVP
v Mladé Boleslavi 2008.

Byl osloven pořadatel předmětných výstav, odpověď p. Vondrouše k MVP doložena (p.
Řehánek bude posuzovat, pokud nebude přihlášeno nadměrný počet psů. V tomto případě

plemeno posoudí p. Machetanz ze SRN). Pořadatel bude požádán o vyjádření ještě k NVP
(p. Dolejšová), osloví sekretariát.
VK doporučuje P ČMKU, aby požadovalo po pořadatelích výstav, dodržení návrhů klubů,
které splnily veškeré předepsané podmínky. Pokud nelze návrh klubu z jakýchkoli důvodů
dodržet, musí se pořadatel s kluby předem domluvit.
- MVDr. Jana Šikulová: stížnost na neoprávněné zařazení feny mopse Fergie Malý sen
do třídy šampionů.
Dle informací střešního svazu Bosny a Hercegoviny nemá fena k datu 23.1.08 evidován titul
Šampion Bosny a Hercegoviny. Další šetření probíhá. VK navrhuje P ČMKU, aby v případě,
že se potvrdí nesprávné zařazení do třídy šampionů, byly odebrány zadaná čekatelství a
tituly z předmětných výstav a došlo k informování zahraničních střešních svazů, kde se fena
účastnila výstav.
VK doporučuje P ČMKU, aby v případě, že se nesprávné zařazení prokáže, sekretariát
oslovil pořadatele dalších výstav (včetně zahraničních), kde byla fena vystavena, k ověření
správného zařazení.
- Alfred Hollesch: stížnost Klubu Novofundlandský pes ČR na neoprávněné posuzování 3
psů ve třídě dorostu na NVP v Olomouci p. Jandou (12.1.08). VK postupuje stížnost Komisi
pro rozhodčí, do jejíž kompetence problém spadá.
Ad 8) minulého zápisu: Po vzájemné dohodě zúčastněných stran bylo jednání přesunuto
na 3.3.2008 od 13.00
Příští jednání VK je plánováno na pondělí 3.3.2008 od 11.00.

Zápis podléhá schválení P ČMKU.
Zapsala: Jarošová

