Zápis z jednání Výstavní komise dne 18.08.2011
(návrh pro projednání P ČMKU)
Přítomni:
1)

Ing. R. Lysák, Jitka Králíčková, L. Šeráková,

Stížnost na porušení Výstavního řádu ČMKU Klubem chovatelů málopočetných
plemen psů ČR, o.s.
Stěžovatel uvádí, že z publikovaných výsledků Krajské výstavy, pořádané
KCHMPP dne 29.05.2011 v Dětřichově vyplývá, že došlo k porušení Výstavního řádu.
Na výše uvedené krajské se zadávali tituly BOJ a BOV.
VK projednala stížnost a sděluje následující v případě titulu BOV nedošlo
k porušení současného platného Výstavního řádu, avšak v případě BOJ k porušení
došlo. VK navrhuje P ČMKU, aby všem psům, kterým byl tento titul zadán, byl titul
BOJ odebrán. VK upozorňuje klub na povinnost dodržování Výstavního řádu.

2)

Stížnost na porušení Výstavního řádu ČMKU Akita Inu Czech Clubem
Stěžovatel uvádí, že výše uvedený klub vydal propozice na klubovou výstavu
bez uvedení rozhodčího.
VK uvádí, že došlo k porušení Výstavního řádu a navrhuje P ČMKU, aby
upozornilo klub na porušení. VK sděluje, že v případě opakování mohou následovat
případné sankce.

3)

Stížnosti na porušování Výstavního řádu
Stěžovatelé uvádí, že v případě dvou vystavovatelek došlo na několika
výstavách k porušení Výstavního řádu. Vystavovatelky hlásí své psy plemene
jezevčík do rázu trpasličí, na výstavě jsou následně přeřazeni, nebo rovnou vystaveni
v rázu králičí. Tento případ je již několikrát opakoval na MVP a NVP v ČR, ale i
v zahraničí. V případě některých výstav jsou psi hlášeni přímo do rázu králičí.
VK obdržela dopis od Klubu chovatelů jezevčíků ČR, kde klub uvádí, že
uvedení jedinci jsou dle rozhodnutí komise pro výběr do chovu zařazeni do rázu
jezevčík trpasličí.
Jestliže jsou jedinci, kteří jsou zbonitováni jako trpasličí, přihlašováni do rázu
králičí, VK uvádí, že došlo k porušení Výstavního řádu. VK žádá P ČMKU, aby
sekretariát upozornil vystavovatelky, že v případě, že budou v tomto jednání dále
pokračovat, budou proti nim uplatňovány sankce.
V případě barvení zmíněných veteránů je věcí rozhodčího, aby posoudil, zda
je pes barven, či nikoli. VK se obrátí na KR, aby upozornila rozhodčí na změnu
Výstavního řádu – barvení, vyvazování, pudrování, dále aby KR upozornila rozhodčí,
že došlo ke změně řádu v případě hlasitého povzbuzování psů. Ohledně zapisování
titulů při přihlašování psů na výstavu, je věcí pořadatele, aby dodržoval zapisování
titulů pouze na základě přiložených pokladů.

4)

Upozornění na podmínky při konání Krajské výstavy v Kladně dne 13.08.2011
Vystavovatelka v několika bodech uvádí nedostatky při konání výše uvedené výstavy.
VK navrhuje požádat o vyjádření pořadatele. V případě veterinární kontroly VK
navrhuje požádat pořadatele o zaslání kopie žádosti o veterinární podmínky a o
zaslání potvrzených podmínek, které obdrželi od veterinární správy.

5)

Záležitost týkající se výstavních poplatků na Mezinárodní výstavě v Brně
VK se usnesla, že přihláška je uzavřena v okamžiku, kdy je také uhrazena,
což je uvedeno i v propozicích výstavy, (neuhrazené přihlášky nebudou přijaty).
Jestliže je pořadatel benevolentní vůči zahraničním vystavovatelům, kteří mohou
platit na místě, musí také tito zahraniční vystavovatelé respektovat, že na místě platí
druhou uzávěrku, případně i manipulační poplatek navíc, jestliže je to uvedeno
v propozicích výstavy. Oba dva vystavovatelé z Rakouska odeslali neuhrazené
přihlášky v termínu první uzávěrky, po opakované urgenci provedli společnou platbu
ve výši 700Kč za psa, což je úhrada první uzávěrky, ale v termínu druhé uzávěrky.
Navíc provedli úhradu v korunách, dle propozic byla úhrada pro zahraniční
vystavovatelé v Eurech. Pracovníci výstavní kanceláře, proto po nich požadovali
příslušný doplatek na místě, to je dle VK naprosto v souladu se všemi předpisy
ČMKU i propozicemi výstavy. Stížnost obou vystavovatelů proto VK pokládá za
nedůvodnou. VK žádá sekretariát, aby v tomto duchu stěžovatelům odpověděl.

6)

Na základě zápisu č. 5 z jednání P ČMKU konaného dne 23.06.2011, VK projednala
možnost pořádání klubových a speciálních výstav při Evropské výstavě v roce 2014
v Brně. VK navrhuje, aby kluby měly možnost uspořádat v rámci Evropské výstavy
2014 speciální výstavu, souhlas ČMKU by měl být podmíněn dohodou v případě
plemen, která jsou zastřešena ve více klubech.

7)

Úprava Výstavního řádu – viz. příloha
Přizváni zástupci KR – M. Václavík, V. Tichá

Zápis podléhá schválení P ČMKU.

Zasedání ukončeno: 15:35
Zapsala: Fialová
Za správnost: Ing. R. Lysák

