Zápis z jednání Výstavní komise ze dne 05. 04. 2018
(návrh pro projednání P ČMKU)
Přítomni: K. Seidlová, R. Cepková, Z. Jílková
Kontrola zápisu z minulého jednání
ad 2) Žádost Boxer Klubu ČR o pořádání Středoevropské výstavy boxerů
Na minulém jednání VK doporučila potupovat jako v předchozích případech a to doložit
souhlasy okolních států, nebo nadnárodní organizace. Okolní státy se vyjádřily a nemají proti
pořádání Středoevropské výstavy (SEV) v ČR žádné námitky. Boxer klub ČR žádá o SEV boxerů
v termínu 09.09.2018 v Otěšicích. Zároveň žádá o změny termínů u dalších výstav. Speciální výstava
by se měla konat 08.09.2018 též v Otěšicích a původně schválená KVP bez KV 02.06. 2018 by se nyní
konala pouze jako oblastní klubová výstava. Boxer klub by tedy dodržel počet již schválených CAC
výstav. Klub navrhuje na SEV zadávat následující tituly: Středoevropský vítěz boxerů, Středoevropský
juniorský vítěz boxerů a Středoevropský vítěz boxerů veteránů. Vzhledem k tomu, že byly splněny
podmínky pro pořádání Středoevropské výstavy VK doporučuje ke schválení.

1) Žádost Klubu chovatelů chrtů o pořádání Středoevropské výstavy chrtů
VK obdržela žádost Klubu chovatelů chrtů (KCHCH) o pořádání Středoevropské
výstavy (SEV) v termínu 18.08.2018 na Konopišti. Klub doložil pověření od sdružení
chovatelských klubů chrtů ve střední Evropě. Sdružení zastřešuje plemena chrtů a psů, která
původně patřila do FCI skupiny X a později byla přeřazena do FCI skupiny V. KCHCH žádá o
povolení vystavování chrtů z FCI skupiny V. KCHH navrhuje na SEV zadávat následující tituly:
FCI Středoevropský vítěz mladých 2018, FCI Středoevropský vítěz 2018 a FCI Středoevropský
vítěz veterán 2018.
VK doporučuje SEV chrtů ke schválení za předpokladu, že budou osloveny kluby z FCI
skupiny V. Je třeba doložit souhlas zastřešujícího klubu. Po doložení souhlasu VK doporučuje
ke schválení. Navrhované tituly nelze v uvedeném znění doporučit ke schválení, VK
doporučuje do navrhovaných titulů doplnit plemenné upřesnění – chrtů.
VK navrhuje dodržet klubovou dohodu v pořádání speciálních výstav, tudíž v letošním roce
bude SVP pořádána Whippet klubem dne 22.09.2018 na Konopišti. Viz. Bod 6) dodatečné
žádosti o výstavy na rok 2018.

2) Žádost o Středoevropskou výstavu ohařů
VK obdržela žádost o povolení udělení titulu Středoevropský vítěz při jubilejní
sdružené výstavě ohařů dne 18.08.2018. Jedná se o X. ročník Sdružené výstavy v Zákupech,
která je společnou klubovou výstavou Klubu chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů a
Klubu krátkosrstý ohař. O výstavu žádá pořadatelka výstavy, nikoli samotné chovatelské
kluby. Žádáno je o titul Středoevropský vítěz pro plemena: německý ohař krátkosrstý (NKO),
maďarští ohaři, slovenský hrubosrstý ohař. Doloženy jsou souhlasy okolních států, světového
klubu pro plemeno NKO, slovenského klubu.

VK konstatuje, že byly dodány potřebné souhlasy okolních států kromě Polska. Žádost
o povolení byla na ZKwP odeslána i prostřednictvím ČMKU, bohužel bezúspěšně. VK dále
shledala nedostatky v pořádání. Žádost byla podána ředitelkou a pořadatelkou výstavy nikoli
chovatelskými kluby. VK doporučuje, aby oba uvedené kluby doložily souhlas s pořádáním
případně pověřením výše uvedených osob. VK doporučuje doložit chybějící souhlas Polska.
VK prostudovala doložené propozice, které obsahují mnoho nejasností a chyb. Výstavu a
propozice v tomto znění nelze doporučit ke schválení.

3) Opakované posuzování plemene stejnými rozhodčími
VK obdržela podnět od Cavalier King Charles španěl klubu Čech, Moravy a Slezska,
který vzešel z řad členů a týká se opakovaného posuzování stejným rozhodčím. Klub uvádí, že
v letošním roce bude plemeno kavalír King Charles španěl posuzovat 3x stejný rozhodčí,
přesto, že klub zasílá každý rok návrhy rozhodčích a dbá na to, aby se delegovaní rozhodčí
neopakovali. VK konstatovala, že delegace rozhodčích je v kompetenci pořadatele. VK
doporučuje pořadatelů výstav před uvedením rozhodčích do propozic prověřit, zda daný
rozhodčí již plemeno v daném roce neposuzoval.

4)

Posudek s chybějícími údaji
VK obdržela sken posudku, který zaslala poradkyně chovu Klubu chovatelů belgických
ovčáků v českých zemích, z. s.. Na posudku jsou viditelné nedostatky, chybí typ výstavy a
místo konání, obsahuje však tituly, které na oblastní výstavě nelze zadat. Dle data se jedná o
posudek z oblastní výstavy konané dne 18.11.2017 v Mladé Boleslavi.
VK konstatovala, že Výstavní řád ČMKU neřeší předepsaný formulář. VK doporučuje
upozornit pořadatele na doplnění chybějících údajů.

5) Přehled titulů, které budou zadávány na FIWC 04.07.2020
Wolfhound klub zaslal ke schválení přehled titulů, které budou zadávány na FIWC
(světový kongres chovatelů irských vlkodavů), která se bude konat dne 04.07.2020. Pořádání
výstavy bylo schváleno na zasedání P ČMKU dne 22.02.2018. Wolfhound klub navrhuje
zadávat následující tituly:
FIWC Winner - Best male and female from competion of intermediate, open, working
and champion class winners
FIWC Junior Winner - Best male and female from junior class
FIWC Veteran Winner - Best male and female from veteran class
VK doporučuje výše uvedené tituly ke schválení.

6) Dodatečné žádosti o výstavy na rok 2018
Českomoravský klub chovatelů barvářů dodatečně žádá o povolení klubové a
speciální výstavy pro rok 2018. Termíny: KVP s KV 26.05.2018 a SVP 15.09.2018.
Moravskoslezský klub chovatel jagdteriérů, z. s. zaslal dodatečnou žádost o pořádání
KVP s KV dne 24.6.2018. Klub uvedl, že žádost odesílal v termínu, bohužel však obyčejnou
poštou, není tedy žádný doklad o odeslání.
Saluki klub ČR, z. s., žádá o dodatečné schválení 3. KVP bez KV v termínu 16.09.2018
v Živohošti.
Whippet klub zaslal dodatečnou žádost o schválení výstav pro rok 2018. Žádá o
pořádání KVP s KV dne 22.09.2018 na Konopišti, KVP bez KV dne 01.05.2018 a SVP dne
22.09.2018.
VK doporučuje výše uvedené výstavy ke schválení za předpokladu, že v roce 2019
nebude klubům povolena KVP bez KV.

7) Dotaz z ČKS týkající se povinnosti vystavení diplomu na výstavě
VK prověřila ve Výstavním řádů ČMKU a konstatovala, že dle Výstavního řádu článku
X bod f) vystavení diplomu není povinné.

8) Reciproční dohody pro vydávání šampionů
VK prověřila dosavadní reciproční dohody a konstatovala, že v současné chvíli většina
dohod není oboustranně platná, nebo není přímým ekvivalentem našich ani zahraničních titulů.
VK ponechává na zvážení P ČMKU, zda se v recipročních dohodách bude pokračovat, je však
nutné je přepracovat, nebo zda budou zrušeny. VK doporučuje zrušení dohod s ohledem na
vážnost a úctu k titulu Český šampion.

9) Národní certifikát a zařazení do pracovní třídy
VK obdržela podnět týkající se uznání slovenského národního certifikátu pro zařazení do
pracovní třídy. Jedinec má složenou zkoušku v ČR, certifikát dle pravidel vystavený na Slovenku.
Jedná se o typ zkoušky, na který se v ČR národní certifikát vystavuje a tato opravňuje zařazení do
pracovní třídy mimo mezinárodní výstavy. VK doporučuje uznávání národního pracovního
certifikátu pro zařazení do pracovní třídy pouze v případě, že se jedná o zkoušku a plemeno dle
směrnice pro certifikáty ČMKU.

Zápis podléhá schválení P ČMKU.
Zapsala: Fialová

