Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 06.05.2008
návrh pro jednání předsednictva ČMKU)
Přítomni:

M. Václavík, J. Šiška, ing. Z. Antonovič

Kontrola zápisu z minulého jednání
ad 4) Oslovena p. Puchálková, odpověď dosud nedošla
Ostatní body vyřešeny
1) Adepti na čekatelé
přihlášeni za platnosti původního řádu – stačí 5 hospitací
Adepti, kteří doložili veškeré podklady pro přijetí
František Matouš - německý ovčák
Hana Vaněčková - brazilská fila
Regina Samlíková – anglický bulteriér
Dalibor Smékal – foxteriér drsnosrstý, hladkosrstý
Ing. Jan Bušta – jezevčík
Jitka Dopitová – karelský medvědí pes
Ing. Miroslava Šišková – beagle
Zdena Dolníčková - bloodhound
Ing. Pavel Zuzaník – bavorský barvář
Petr Polách – bavorský a hanoverský barvář, výběr plemene podléhá
konzultaci s klubem
Jiří Kalivoda – český fousek
Romana Mašková – čínský chocholatý pes
Kamila Dlabolová – bichon a poil Fríse
Jakub Kadlec – brabantík, bruselský grifonek, belgický grifonek, výběr
plemene podléhá konzultaci s klubem
Mgr. Václava Rybárová – ruský toy teriér
MVDr. Lenka Martínková – alpský jezevčíkovitý brakýř
Podmínky pro přijetí k přijímacím zkouškám splnilo 16 adeptů čekatele na
funkci rozhodčí, po schválení P ČMKU budou obesláni a pozváni ke
zkouškám. KR navrhla předběžný termín přijímacích zkoušek na září nebo
říjen 2008.
Adepti, kteří doložili neúplné podklady
MVDr. Štěpánka Kotoučová – šarplaninec, chybí práce
Michal Korynta – anglický buldok, chybí práce, vyžádat souhlas ostatních
klubů
Ing. Daniela Koláčová – knírač, chybí práce
Vladimíra Gschwindl – dobrman, chybí práce, vyžádat souhlas 2. klubu,
neuvedená CHS
Ing. Jiří Formánek – německý krátkosrstý ohař, vyžádat souhlas ostatních
klubů
Eva Madziová – basset hound, vyžádat souhlas druhého klubu
Kateřina Šaldová – anglický bullteriér, chybí práce
Ing. Ilona Koubová – český teriér, chybí práce, vyžádat souhlas 2. klubu

MVDr. Jana Kočová – výmarský ohař, chybí práce, chybí vyjádření klubu
Ing. Zita Krepsová – výmarský ohař, chybí doporučení klubu
Jaroslav Sajbot – maďarský ohař krátkosrstý, chybí práce (nad 50let)
MVDr. Petr Březina – pointer, chybí práce, vyžádat souhlas 2. klubu
Milada Košová – boloňský psík, chybí práce
Jaroslav Léska – maltézský psík, chybí práce, vyžádat souhlas druhého klubu
Anna Kolářová – mops, chybí práce a název chs, vyžádat souhlas druhého
klubu
Ing. Libuše Brychtová – čínský chocholatý pes, doložit práce - bez razítek,
chybí doporučení klubu
Petra Kučerová – pudl, chybí práce, vyžádat souhlas 3. klubu,
Jana Svobodová – pudl, vyžádat souhlas zbývajících klubů, chybí práce
Jolana Pillarová – mops, chybí práce, vyžádat souhlas 2. klubu
Hana Stuchlá – barzoj, vyžádat souhlas 2. klubu
Věra Slapničková – irský vlkodav, chybí práce
Kamila Burešová – pražský krysařík, chybí práce,
Vladimíra Grečnárová – pražský krysařík, chybí práce
Jana Hrbková – pražský krysařík, doložit vrhy a práci
Eva Hrušková – pražský krysařík, chybí práce,
Ivana Slapničková – bichon a poil Fríse, chybí práce, vyžádat souhlas 2. klubu
Romana Anderesenová – pražský krysařík, poslat nový dotazník, chybí práce
Josef Prášil – německý ovčák, požádat P ČMKU o výjimku - CHS na
manželku, chybí práce
Ing. Vladimír Hutěčka – foxteriér hladkosrstý, CHS na otce, požádat P ČMKU
o vyjímku
Klára Procházková – aljašský malamut, doložit CHS nebo požádat P ČMKU o
výjimku, vyžádat souhlas 2. klubu
Ing. Miluše Jůzová – akita inu, vyžádat znovu souhlas klubu
Kateřina Čechtická – pudl, CHS na sestru, požádat P ČMKU o výjimku,
vyžádat souhlas zbývajících klubů
Jaroslav Tomíček – bavorský a hanoverský barvář, které plemeno a kolik vrhů,
nesmí být obě dohromady, chybí práce
Zamítnutí adepti
Vlasta Hutská – čau-čau, neschváleno P ČMKU,18.09.02
Dana Semotánová – shar pei, KR nedoporučuje,1x klub nedoporučuje,
1x potvrzení podepsala sama
Jana Smejkalová – beagle, nesplňuje podmínky
Eliška Vašková – lhasa apso, P ČMKU nedoporučilo 23.6.06
Sabina Němcová – whippet, klub nedoporučuje – zamítnuta
Miroslav Eidrna – pudl, kluby nedoporučily
33 adeptů doložilo nekompletní podklady. Následně budou obesláni a vyzváni
k doložení. Podklady očekáváme do konce června.
6 adeptů bylo zamítnuto.

2) Kontrola aktivity rozhodčích
Odstěhovali se bez udání kontaktu: Čihák,
Svatková,
Vyškovský
KR doporučuje oslovit kluby, za účelem oznámení kontaktu na výše uvedené
rozhodčí.
Dne 28.04.08 byla následujícím rozhodčím zaslána 3. výzva týkající se
kontroly aktivity:
Otto Janečka
Helena Kovačková
Magda Krejčíková: nepamatuje si kdy posuzovala, pozvat k
přezkoušení
Irena Kuželová
Radmila Laňková: žádná kynologická aktivita
Eva Loučková
František Siladi
Miloslav Auterský: telefonicky - posuzoval
Božena Fanfrdlová
Odpověď očekáváme do 15. 05. 08
V případě, že dotazovaní neodpoví na 3. výzvu, KR navrhuje ukončení
činnosti.
Pozvat k přezkoušení:
MVDr. Jaroslav Čechura, Lubomír Hacker, PhDr. Simona Jemelková, Oldřich
Nehyba, MVDr. Pavel Schánilec, Lenka Semerádová, Vlastimil Srba, Pavel
Vyskočil, František Doubek, Mgr. Vladimír Rötrekl, Václav Ježek, Ladislav
Skuhravý, Magda Krejčíková

3) Stížnosti
- Jiří Mašek: stížnost na nevhodné vystupování MVDr. D. Stanka při
posuzování
- Alena Růžičková (+4 lidi): stížnost na nevhodné vystupování MVDr. D.
Stanka
Jelikož nebyla zaslána zpráva z této výstavy, KR neví, zda byl podán
protest přímo na místě. Stížnost a vyjádření budou zaslány na klub.
-

Jana Pultarová: stížnost na nevhodné (vulgární) chování p. Matyáše
Stížnost neprojednána, dle výstavního řádu protest nebyl podán na
místě,

-

K. a P. Neumayerovi: stížnost na p. Ing. Šonku
Ing. Šonka pozván, zápis v samostatné příloze.
Helena Dvořáková: připomínka k novému návrhu rozšiřování pro
rozhodčí exteriéru.
KR konstatuje, že řád pro jmenování rozhodčích byl schválen P ČMKU.

4) Žádost p. Vodrážkové
– snížení počtu posouzených jedinců při hospitacích u plemene opičí pinč
KR netrvá na počtu jedinců, ale na počtu hospitací.
5) Žádost o statut mezinárodního rozhodčího
Lenka Němcová – splňuje
Ing. Eva Mayerová – splňuje
6) Žádosti o rozšíření aprobací
KR doporučuje ke schválení, podléhá vyjádření 2. klubu:
Hana Vojáčková - mops
Zdenka Jílková - tibetská doga
Ing. Naděžda Střalková - novofundlandský pes,
Ing. Eva Mayerová - černý teriér, tibetská doga,
Ing. Jarmila Jindřichovská - anglický špringršpaněl
Jiřina Volšická: australský silky teriér, norfolk teriér, norwich teriér
Ing. Eva Černohubová: rhodeský ridgeback,
Gabriela Havlíčková – Štursová: norfolk teriér, norwich teriér,
dandie dinmont teriér - KR doporučuje, bude vyžádáno vyjádření p. Bc Tiché
Karel Hořák: komondor, puli, pumi – KR nedoporučuje z důvodu udělení výtky
P ČMKU za opakované nevhodné chování
KR navrhuje P ČMKU, aby v rámci připravovaného nového výstavního řádu bylo
rozdělení plemen podle barev, velikosti, váhy nebo délky srsti na všech výstavách
posuzováno stejně dle nomenklatury FCI.
KR doporučuje zaslat seznam rozhodčích oprávněných posuzovat závěrečné
soutěže a juniorhandling na MVP a NVP pořadatelům těchto výstav.
Zápis podléhá schválení P ČMKU.
Zapsala: Fialová

