Zápis z jednání Výstavní komise dne 6. 12. 2007
(návrh pro projednání P ČMKU)
Přítomni:

ing. R. Lysák, L. Šeráková, J. Suchý

Ad zápisy z minulého jednání:
bod 8) z 21.6.07 - Omluva Retriever klubu – klub byl znovu zaurgován, aby sdělil, kdy a kde
byla zveřejněna omluva. K dnešnímu dni nedošla žádná odpověď na urgenci.
VK doporučuje P ČMKU, aby Retriever klubu byly podmíněně pozastaveny klubové a
speciální výstavy pro rok 2008. VK trvá na dodržení původního rozhodnutí P ČMKU;
pokud dojde k omluvě v kynologickém tisku (Svět psů, Pes přítel člověka) do konce
února 2008, budou výše uvedené výstavy klubu opět povoleny.
bod 1) KCH honičů nežádá o pořádání SV pro basety. VK doporučuje P ČMKU na základě
dohody klubů přidělit SV Basset klubu.
bod 2) Vyjádření Cavalier King Charles Spaniel klubu Čech, Moravy a Slezska k oddělení
barevných rázů na MV: Tento klub nesouhlasí s návrhem KCH kavalír a King Charles
španělů. VK doporučuje P ČMKU zachovat při posuzování stávající stav.

1) Výstavní řád – schvalovací proces je v běhu, připomínky budou předneseny na P ČMKU
dne 13.12.2007. Členové VK obdrží připomínky k VŘ poštou po skončení připomínkování
(tj.po 8.12.) a následně se zúčastní zasedání P ČMKU dne 13.12. v 13.00.
2) VK nemá námitek vůči změně termínu NV v Brně na 18.-19.10.2008.
3) VK na základě požadavků vystavovatelů projednala grafickou úpravu diplomů
veškerých šampionátů ČR a žádá P ČMKU, aby se zabývalo možností nové grafické
úpravy všech těchto diplomů. Zásoby stávajících diplomů budou spotřebovány.
4) VK projednala návrh pro zadání titulu Grandšampion a doporučuje P ČMKU zavést
tento titul od 1.1.2008.
5) Žádosti o dodatečné zařazení výstavy:
- Krajská výstava KJ ČR – VK doporučuje tuto krajskou výstavu zařadit.
- Speciální výstava slovenských čuvačů – žádá p. Valterová, klub nemá funkční
kontaktní osobu (již déle než 2 roky). Žádost byla podána op termínu stanoveném
VŘ. VK doporučuje P ČMKU výstavu povolit, v tomto případě doporučuje zastavit
pořádání KV tohoto klubu v r. 2009 (stejně, jako v již projednaných případech
žádostí po povoleném termínu). Nebude-li klub reflektovat na tuto SV, doporučuje
VK povolit KV v roce 2009.
VK žádá P ČMKU, aby uložilo výše uvedenému klubu neprodleně zaslat funkční
kontaktní osobu místo zesnulé p. Kosnarové.
- Klubová výstava s CAC, bez KV KCH Bichon a poil frisé – VK nemá námitek za
předpokladu stejného postupu, jako v předchozím bodě.
- Nově vzniklý Eurasier klub, schválený za prozatímního člena P ČMKU dne
18.10.2007 – VK doporučuje P ČMKU ke schválení povolit tomuto klubu konání
KV i SV v roce 2008.
6) Stížnost J. Janečka na postup při přijetí na klubovou výstavu v Žernově: VK rozhodla
vyžádat k tomuto případu vyjádření protistrany. Bude předmětem jednání příští VK. P.
Janeček bude o postupu VK informován sekretariátem. Kontakt na p. Morávka dodá p.
Suchý.

7) Stížnost V. Hofreitera na způsoby delegování rozhodčích na MV a NV v ČR. VK
zkonstatovala totéž, o čem se stěžovatelem hovořili dnes ing. Lysák, dne 5.12. ing.
Kubeš, ing. Košťálová a p. Jarošová (tj. delegace na výstavy přináleží klubům a
členským subjektům a samotné nominace rozhodčích pořadatelům výstav v návaznosti
na počet přihlášených jedinců). V tomto směru bude stěžovateli písemně odpovězeno
sekretariátem.
8) VK na základě rozhodnutí P ČMKU z 15.11.2007 bod ad 4) VK pozve zástupce
pořadatele předmětné výstavy Boxer klubu ČR (územní pobočka Praha, ing. Jiří Kneidl)
+ ředitele výstavy na své příští jednání. Kontakty dodá p. Suchý.
Příští zasedání VK se bude konat 24.1.2008 od 11.00 hod.
Tento zápis podléhá schválení P ČMKU.
Zapsala: Jarošová

