ZPRÁVA SE ZASEDÁNÍ EVROPSKÉ SEKCE FCI
PŘEDKLÁDÁ PŘEDSEDA ČMKU MVDR. ŠIROKÝ LUBOMÍR

 Zasedání Evropské sekce FCI (dále ES FCI) se vždy koná v rámci Evropské výstavy. Letošní
zasedání ES FCI se konalo 4. října 2010 ve Slovinsku u příležitosti Evropské výstavy v Celje a
své zástupce na něj vyslalo 25 států. Jen pro upřesnění, v současné době má Evropa v FCI 36
řádných členů, 7 členů asociovaných a 4 členů na dohodu. Spolu se mnou zastupoval Českou
republiku pan Michael Al Nassir, který prezentoval návrh ČMKU na pořadatelství Evropské
výstavy v Brně v roce 2014.
 Program zasedání ES FCI se příliš od podobných jednání nelišil. Úvodní slovo měl prezident ES
FCI pan Jørgen Hindse z Dánska. Hovořil mj. o možnosti zvýšení aktivity ES FCI při lobování
v Evropském parlamentu. Lobbing byl základní aktivitou ES FCI v uplynulém roce (ES FCI
zastupovali p. Damir Skok a p. Ioanna Galanos). K této problematice se hojně vyjadřovali
další členové ES FCI (Lotyšsko, Finsko, Ukrajina…). Evropský parlament chce vytvořit seznam
nebezpečných plemen po vzoru Dánska, ES FCI s touto aktivitou zásadně nesouhlasí a bude
v této věci dále lobovat.
 Dalším bodem byla finanční zpráva či lépe řečeno audit hospodaření ES FCI, jehož výsledek je
přílohou této zprávy. Z auditu vyplývá, že z hlediska financí je ES FCI celkem vyrovnanou
organizací.
 Dále byly na programu volby. ES FCI má trochu jiný postup, než máme my. Spočívá v tom, že
se nevolí předsednictvo ES FCI jako celek, ale že se volební období překrývají a v podstatě se
volby týkají vždy jen několika členů. V praxi to znamená udržení kontinuity a to je z hlediska
funkčnosti tak velké organizace velmi důležité. Možná bychom se nad podobným modelem
mohli zamyslet i u nás.
Tentokrát byli navrženi p. Tamás Jakkel a p. Ioanna Galanos. Vzhledem ke své funkci
v předsednictvu FCI se Tamás Jakkel vzdal funkce a navrhl za sebe p. Barbaru Müller ze
Švýcarska. Obě dámy byly do předsednictva ES FCI zvoleny. Do funkce prezidenta ES FCI byl
znovu zvolen Jørgen Hindse z Dánska.
 Dalším bodem programu byla volba místa pro Evropskou výstavu v roce 2014. Po vynikající
prezentaci České republiky, ČMKU a brněnského výstaviště byla Evropská výstava
jednomyslně schválena pro ČMKU. O konání Evropské výstavy v tomto roce žádalo dále
Norsko a Kypr, obě organizace odstoupily.
 ES FCI rozhodla, že pro období 1.5.2010 - 30.4.2011 nebudou členské subjekty hradit členské
poplatky, neboť finanční situace ES FCI je dostatečně dobrá. Velkým přínosem jsou příjmy
z Evropských CACIB výstav, které se těší mezi vystavovateli velkému zájmu.
 Dalšími body mělo být jednání o změnách stanov a dalších reglementů a případná rozhodnutí
o vyloučení členů. K těmto bodům nebyly podány žádné návrhy.


V loňském roce se prezentovala firma EuroPetNet na zasedání ES FCI. EuroPetNet je skupina
národních a místních sdružení s pobočkami v celé Evropě. Po loňském zasedání ES FCI
EuroPetNet navrhla, aby Evropa sekce FCI zřídila jednotný centrální portál - EPN - v celé EU
s databází mikročipů a označených jedinců. Francouzský střešní svaz vyslovil přání, aby ES FCI
této nabídce věnovala pozornost.

 Prezident ES FCI ve své zprávě upozornil, že od roku 2011 bude možná pouze jediná
identifikace psa pro překročení hranic EU, a to čipování.
 Prezident ES FCI poděkoval svým kolegům v předsednictvu za inspirující spolupráci,
zástupcům střešních organizací za dobrou práci v kynologii a v neposlední řadě sekretariátu
ES FCI v čele s p. Jette Nielsen za profesionální práci pro ES FCI.
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Zpráva z Evropské výstavy – Celje 2010

Evropská výstava psů, se konala ve dnech 30.9.- 3.10.2010 v Celje (Slovinsko). Přihlášeno
bylo 10 089 psů. Organizace výstavy byla na dobré úrovni. Nejvíce zástupců mělo Itálie (2215).
Druhé v pořadí bylo Rusko (1704) a třetí Maďarsko (775). Před Slovinskem se umístila ČR s 559
vystavených psů. Po jednom zástupci měl např. Mexiko, Japonsko, Austálie. Kvalita našich psů byla
výborná, odpovídala úrovni Evropské výstavy. Ze statistiky Evropské výstavy uvádím alespoň první
„desítku“, kterou tvořila následující plemena: Americký stafordšírský teriér (198), zlatý retrívr (190),
italský corso pes (164), labradorský retrívr (163), sibiřský husky (149), čínský chocholatý pes (140),
jorkšírský teriér (138), bernský salašnický pes (135), buldok (126), mops (120).
ČMKU měla na výstavě prezentační stánek. Všechny propagační materiály, které byly na
stánku k dispozici, se rozdaly včetně přihlášek na Šampiona šampionů a DuoCACIB. Obzvláště velké
pozornosti se těšil náš stánek při prezentaci pražského krysaříka, českého národního plemene dosud
neuznaného FCI. V průběhu výstavy náš stánek navštívily významné osobnosti světové kynologie: H.
Müller, Š. Štefík, T. Jakkel, R. de Santiago a všichni prezidenti evropských střešních organizací. Dále
výkonný ředitel Y. De Clercq, zástupce sekretariátu FCI M. L. Durán a zástupci médií, ČMKU navázala
tolik potřebné kontakty se zástupci členských zemí, kteří pro nás hlasovali při zasedání ES FCI.

MVDr.Široký Lubomír
Předseda ČMKU

