Zápis z jednání Výstavní komise dne 26.01. 2009
(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
Paní Lenka Hanzlová zaslala dne 16.1.09 e-mail, ţe omluvu odeslala jiţ v loňském
roce. VK ţádá sekretariát, aby oslovil ZKwP zda byla omluva doručena a zda s jejím
zněním souhlasí.
1) Ţádost klubu slovenského kopova o povolení uspořádat dne 5.9.09 Evropskou
výstavu slovenských kopovů při Oblastní výstavě psů v Buchlovicích se zadáváním
titulů CAC a Evropský vítěz. Výstava by měla být pořádána místo KVP se zadáváním
KV.
VK souhlasí s uspořádáním Evropské výstavy slovenských kopovů. Komise opět
upozorňuje, ţe titul Evropský vítěz je přísně vázán na evropské výstavy FCI, proto by
se titul z této výstavy měl jmenovat jinak např. Evropský vítěz slovenských kopovů
2009.
2) Ţádost Briard klubu ČR o povolení mimořádné speciální výstavy briardů s udělením
CAJC, CAC
VK souhlasí s pořádáním výroční výstavy, ovšem s tím, ţe musí nést název Výroční
klubová výstava a zadávané tituly musí vycházet z názvu této výstavy např. Výroční
klubový vítěz apod.
3) Ţádost Českého klubu německých ovčáků o dodatečné schválení plánu výstav pro
rok 2009
VK souhlasí se zařazení oblastních klubových výstav do výstavního kalendáře pro rok
2009.
4) Ţádost ČMKJ o schválení Oblastní výstavy psů na Praze 6 – Dţbán konané dne
10.10.2009
VK souhlasí s uspořádáním OVP konané dne 10.10.09 na Praze 6 – Dţbánu.
5) Ţádost Moravského klubu chovatelů a přátel leonbergerů se sídlem v Brně o
povolení:
-

vypsat chovatelskou třídu bez CAC, vítěz se zúčastní soutěţe o KV a Vítěz
speciální výstavy
VK nemá námitek na vypsání chovatelské třídy s tím, ţe vítěz této třídy nebude
moci nastoupit o titul KV. Nic méně neodporuje to započítávání této třídy do účasti
o klubového šampiona.

-

aby vítěz třídy čestné na KVP a SVP mohl soutěţit o BOB
VK konstatuje, ţe vítěz čestné třídy se nemůţe účastnit soutěţe o BOB, protoţe
v této třídě není uděleno čekatelství CAC.

-

otevření třídy veteránů od 7 let
VK nesouhlasí, protoţe Výstavní řád určuje věk 8 let. Věk nelze sníţit, i proto ţe
se vítěz třídy veteránů účastní soutěţe o BOB.

6) Ţádost Českomoravského klubu chovatelů barvářů o povolení Klubové výstavy dne
16.05.2009 ve Státním hřebčíně v Kladrubech n. L.
VK s pořádáním souhlasí, za podmínek, ţe v roce 2010 bude klubu povolena Klubová
výstava se zadáním titulu Klubový vítěz a CAC a Speciální výstava, ale nikoliv však
další klubová výstava se zadáním CAC.
7) Ţádost Českého pointer a setter klubu o dodatečné zařazení Speciální výstavy do
výstavního kalendáře, výstava se bude konat v rámci OVP v Kunraticích
VK s pořádáním souhlasí, za podmínek, ţe v roce 2010 bude klubu povolena Klubová
výstava se zadáním titulu Klubový vítěz a CAC a Speciální výstava, ale nikoliv však
další klubová výstava se zadáním CAC.
8) Návrh Beauceron klubu sloučit od 1.1.09 barevný ráz černý s pálením a harlekýn při
posuzování na klubových a speciálních výstavách
VK souhlasí, na základě návrhu vycházejícího ze členské schůze, se sloučením
barevných rázů na klubových a speciálních výstavách.
9) Ţádost Klubu chovatelů honičů:
-

o změnu místa konání speciální výstavy konané 10.10.2009 z Břeclavi na
Čejkovice
VK souhlasí se změnou místa konání výstavy.

-

o schválení plemen pro speciální výstavu honičů: FCI skupina 5: celá sekce 2,
tj. severská lovecká plemena s výjimkou norského lundehunda a finského špice,
FCI skupina 6 celá sekce 1 – s výjimkou bloodhoundů, beaglů, slov. kopovů a
švýcarských honičů

-

zapůjčení vlajky ČMKU

-

schválení mimořádného finančního příspěvku
VK souhlasí s uspořádáním výstavy pouze pro všechna plemena zastřešená
v klubu chovatelů honičů. Ohledně plemen nezastřešených jiţ zmíněným klubem
VK doporučuje podat ţádost o výjimku přímo na P ČMKU, stejně tak jako o
zapůjčení vlajky a schválení příspěvku na výstavu

10) Ţádost Pudl klubu, Exotic klubu a Klubu přátel černého teriéra o dodatečné schválení
Oblastní klubové výstavy bez CAC dne 4.10.2009 v Kyjově
VK souhlasí s pořádáním výstavy bez zadání CAC dne 4.10.09 v Kyjově pro
plemena: pudl, papillon, čau čau, shar-pei a černý teriér.

11) Korespondence klubů zastřešujících plemeno pudl
VK se zabývala rozsáhlou korespondencí mezi kluby ve věci delegace rozhodčích na
MVP a NVP. VK opět konstatuje, ţe pokud nedojde k dohodě mezi kluby, konečné
obsazení záleţí na pořadateli výstavy.
VK souhlasí se změnou termínu oblastní klubové výstavy bez zadání CAC pořádané
Boxer klubem ČR územní pobočkou Český Krumlov z 16.5.09 na 23.5.09.
VK souhlasí se změnou termínu oblastní klubové výstavy bez zadání CAC pořádané
Boxer klubem ČR územní pobočkou Ostrava z 18.4.09 na 26.9.09.
VK souhlasí se změnou termínu KVP pro plemena ČKS mimo NO z 14.6 09 na
4.7.09.
Pan J. Suchý se dotázal na situaci ohledně rozhodčí MVDr. O. Petříkové a Boxer
klubu ČR a byl odkázán na platné rozhodnutí P ČMKU ze dne 06.01.2009.

Předpokládaný termín dalšího jednání VK bude koncem února.

Zápis podléhá schválení P ČMKU.
Zapsala: Fialová

