Zápis z jednání Výstavní komise dne 3.3. 2008
(návrh pro projednání P ČMKU)
Přítomni:

ing. R. Lysák, L. Šeráková, J. Suchý

Kontrola zápisu z minulého jednání:
ad 8) z 18.10.07
KCHMPP doporučuje obrátit je ve věci chovu českého strakatého psa
na zkušenějšího chovatele. VK předá doporučení klubu propagační
komisi, stejně jako původní podnět.
ad 5) z 6.12.07
KCH slovenských čuvačů nežádá o výjimečné zařazení SV – VK bere
na vědomí. VK znovu žádá o oznámení kontaktní osoby písemnou
formou nejpozději do 15.3.2008, v případě nedoručení upozorňuje klub
na neplnění stanov ČMKU s možnými důsledky.
ad 8) z 6.12.07
Je předmětem dnešního jednání
ad 4) z 24.1.08
Stížnosti: MVDr. Jana Šikulová – řešilo P ČMKU, VK obdržela
vyjádření oslovených subjektů. Dle zápisu 12/08 P ČMKU VK vyzve
výstavy v ČR, kde byla předmětná fena vystavena na základě
neplatného diplomu šampiona BiH. Současně budou na tuto
skutečnost upozorněny zahraniční kynologické svazy států, ve kterých
se předmětná fena zúčastnila výstav. Dále bude vyzván vystavovatel
P. Panýrek, aby neprodleně vrátil karty čekatelství, a to nejpozději do
31.3.2008.
1) MVP Brno: Zpráva hlavního rozhodčího – VK bere na vědomí.
2) Schválení MVP v r. 2009: VK bere na vědomí zprávu z FCI – schválení MV pro r.
2009, a to včetně nesouhlasného stanoviska k MVP v Českých Budějovicích 10.–
11.10.2009 (byla zadána v termínu Světové výstavy v Bratislavě). VK doporučuje
pořadateli MV ČB urychleně navrhnout nový termín k projednání P ČMKU 20.3.2008.
3) Stížnosti:
Eva Bahníková – stížnost na MVP Brno:
- posudky nebyly psané v ČJ – VK konstatuje, že posudky na MV jsou psány
v některém z jazyků FCI nebo v jazyku země, kde se výstava pořádá. V případě, že
rozhodčí trvá na tom, aby byl posudek psán v oficiálním jazyce FCI, pořadatel výstavy
toto respektuje. Rozhodčí posudek podepisuje a má nárok znát obsah.
- ve věci infekčního zánětu hrtanu psa, který se údajně nakazil v průběhu MVP
v Brně, VK konstatuje, že veterinární kontrola je plně v kompetenci místní veterinární
správy, nikoli pořadatele výstavy. Stěžovatelce doporučuje obrátit se na veterinární
správu.
Kateřina Schwippelová – stížnost na obsazování výstav (neobsazení delegovaného
rozhodčího). VK konstatuje, že delegace rozhodčích Basset klubu (BK) na rok 2008
přišly po termínu stanoveném VŘ, tj. po 15.8.2007 (16.8.2007), takže VK, která se ten
den ráno delegacemi zabývala, neměla možnost delegace BK schválit. Současně
upozorňuje, že konečná delegace rozhodčích je vždy v kompetenci pořadatele
výstavy. VK doporučuje BK, aby vešel v jednání s Klubem chovatelů honičů, a aby
oba kluby stanovily pravidla při delegování rozhodčích. V případě, že nebude
docházet ke kolizi v návrzích obou klubů, je větší pravděpodobnost, že navrhovaní
rozhodčí budou skutečně obsazeni.
4) Žádost Shih-tzu klubu ČR o pořádání SV v letošním roce – 3 kluby pro shih-tzu se
v pořádání střídají, letos byl na řadě Shih-Tzu klub Evropa. který se pořadatelství SV

vzdal (písemně doloženo). VK souhlasí, aby SV pro rok 2008 pořádal Shih-tzu klub
ČR v termínu 26.7.2008 v Praze 10.
ad 8) z 6.12.07: - Stížnost p. Janečka na nepřijetí psů na výstavu.
VK vyžádá kopii e-mailu potvrzujícího přijetí psů stěžovatele na výstavu. Pokud se
přijetí prokáže, VK doporučuje P ČMKU, aby pořádající pobočka uhradila p.
Janečkovi výstavní poplatky a cestovní náklady na předmětnou akci dle platné právní
normy. Ve věci návrhu na zrušení výstavy pro pobočku v Hradci Králové VK
neshledává tento důvod jako dostatečný.
- Jednání s ing. Kneidlem a p. Fagošem o vystavování kupírovaných boxerů –
představitelé klubu byli vyzváni k dodání knihy rozhodčího do 31.3.2008, následně
budou pozváni na příští jednání.
Příští jednání je plánováno na 15.5.2008 od 11:00 hod.
Zápis podléhá schválení P ČMKU.

Zapsala:Jarošová

