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Stánek ČMKU 

Stánek primárně propagoval pořádání světové výstavy psů v Brně v roce 2021.Byl umístěn 

v sektoru vedle main ringu. Navštívili ho nejvyšší představitelé FCI, reprezentanti ostatních 

kennel klubů a mnoho českých a zahraničních vystavovatelů. 

V neděli byla možnost mluvit s Yves de Clerckem, generálním sekretářem FCI a Marku 

Mahonenem (Fin).  S Yvesem de Clerckem jsme řešili postup uznání chodského psa a 

pražského krysaříka. U pražského krysaříka je situace závislá na řešení z naší strany. Chodský 

pes čeká na odsouhlasení nové procedury uznání (efektivní populace nebo 8 rodin) 

předsednictvem FCI. Předsednictvo, ale zatím bohužel nedostalo zápis z vědecké a standardní 

komise FCI, který zpracovává Kirsi Sainio (Fin), předsedkyně vědecké komise. Byl požádán o 

spolupráci a pomoc Marku Mahonen, aby případné problémy projednal s paní Sainio, aby 

zápis co nejdříve došel na FCI, a to následně mohlo povolit novou proceduru. Pokud se tomu 

tak stane, a podle všech hovorů vedených s představiteli FCI to vypadá nadějně, tak bude 

umožněno uznání pro chodského psa. Nyní tedy čekáme na zápis. 

Další bod projednávaný na stánku byla opakovaná nabídka Finského kennel clubu na 

software pro WDS v Brně 2021. Zopakoval nám jejich nabídku a výhody použití jejich systému 

přihlašování, zpracování katalogu, vstupních listů, přímého záznamu výsledků v kruhu na 

tablety a přímé promítnutí těchto do webového rozhraní výstavy. Dále nám bylo vysvětleno, 

že bude uvedena v provoz i mobilní aplikace, kde bude umožněno online listování katalogem 

a offline ukládání jednotlivých stránek s přímým vyhledáváním při zadání určitých parametrů 

(plemeno, pohlaví, skupina apod.). Poděkovali jsem za nabídku s tím, že tato bude předána P 

ČMKU, aby vyhodnotilo výhody a nevýhody oproti systému zatím používanému, Dogoffice. 

Dále nám bylo nabídnuto se přijet podívat přímo do Finska, jak vše funguje, například při jedné 

z jejich výstav (Helsinki) s tím, že nám zdarma byl nabídnutý prostor pro stánek k WDS. 

Následné jednání proběhlo ohledně začlenění se ČR do programu FCI Youth. Na jednání 

s námi přišel Dinki S. Santos (Filipíny) a Catarina Molinari (Castro) (Portugalsko), kteří mají FCI 

Youth na starost. ČR vyslovila zájem o přistoupení pod tento program, který je věnován 

mládeži. Cílem této organizace je výchova budoucích tváří kynologie po celém světě 

v korektním duchu. Netýká se pouze junior handlingu, ale všech odvětví kynologie. Cílem je 

zapojit do něj co nejvíce členských států FCI a zpracovávat jednotnou koncepci výchovy 

kynologické mládeže. FCI Youth má zájem na získávání zkušeností z výchovy mládeže od 

kynologicky vyspělých zemí a tyto předávat těm kde problematiku mládeže zatím neřeší a tyto 

do programu zapojit. Jako velmi vyspělá kynologická velmoc máme jedinečnou příležitost se 

do programu zapojit a naše zkušenosti předat dál.  

 

Výsledky na stránkách https://www.eurodogshow2018.pl/en/results-selection-exhibition/ 

Zapsal: MVDr.Široký Lubomír 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


