
Zápis z jednání Výstavní komise dne 09.10. 2008 
(návrh pro projednání P ČMKU) 

  
Přítomni:  Ing. R. Lysák, L. Šeráková, Jiří Suchý 
 
 Kontrola zápisu z minulého zápisu 
 ad 6) z 19.08.2008 stíţnost ZKwP na nevhodné chování Lenky Hanzlové a její dcery 

na mezinárodní výstavě konané v Katowicích 30.03.2008 
Do dnešního dne jsme dopis s kopií omluvy neobdrţeli. VK doporučuje P ČMKU 
vyţádat od L. Hanzlové kopii omluvy.    

 
1) U klubů pro stejné plemeno, kde nedošlo ke shodě ve věci pořádání SV, rozhodla VK 

následovně: 
- cane corso - letos pořádal Klub málopočetných dogovitých plemen, v roce 2007 

pořádal Moloss klub, v roce 2009 bude pořádat Českomoravský klub cane corso  
 
- brazilská fila -  letos pořádal Klub málopočetných dogovitých plemen, v roce 2007 

Moloss klub, v roce 2009 bude pořádat Fila brasileiro club 
 

- polský ovčák níţinný - letos pořádal KCH polských ovčáků níţinných se sídlem 
v Praze, v roce 2009 bude pořádat Klub málopočetných plemen psů  

 
- pyrenejský mastin - letos pořádal Klub pyrenejských plemen psů, v roce 2007 

pořádal Moloss klub, v roce 2009 bude pořádat Klub chovatelů málopočetných 
plemen psů,  

 
- středoasijský ovčák -  letos pořádal Klub ruských a asijských ovčáků, v roce 2009 

bude pořádat Moloss klub 
 

- velký švýcarský pes – letos pořádal Klub švýcarských salašnických psů, v roce 
2009 bude pořádat Klub chovatelů málopočetných plemen psů 

 
VK doporučuje P ČMKU schválení výstavního kalendáře pro rok 2009.  
 

 
2) Ţádost Kynologického klubu Zetor o pořádání VIII. Brněnské krajské výstavy psů 

všech plemen dne 22.8.2009 
VK vzala na vědomí, doporučuje P ČMKU ke schválení. 

 
3) Ţádost Klubu chovatelů jugoslávských ovčáků – Sarplaninac club o pořádání 

Evropské speciální výstavy šarplaninců a zároveň o změnu termínu klubové výstavy 
VK doporučuje P ČMKU  povolit Klubu chovatelů jugoslávských ovčáků uspořádání 
Evropské speciální výstavy v  termínu 23.5.2009 jako mimořádné 4. výstavy se 
zadáváním CAC. VK téţ doporučuje povolit změnu termínu KVP z 23.5.09 na 
28.03.09. 
 

4) Boxer klub ČR předloţil ţádost o pořádání oblastních klubových výstav se zadáváním 
klubových čekatelství a zařazení těchto akcí do výstavního kalendáře 2009 
VK vzala ţádost na vědomí a doporučuje P ČMKU zařazení těchto výstav do 
výstavního kalendáře pro rok 2009. 

 
Předpokládaný termín dalšího jednání VK 4.12.2008 od 11h. 
 
Zápis podléhá schválení P ČMKU. 

Zapsala: Fialová 



 

 


