Zápis z jednání Výstavní komise (per rollam) listopad 2020
(návrh pro projednání P ČMKU)

ad 1a) z 12.09.2020 Výstavní kalendář 2021, speciální výstavy pro plemena zastřešená ve více
klubech
oprava: shiba – letos pořádal Shiba klub ČR z. s. , v roce 2021 bude pořádat KCHMPP

ad 1c) z 12.09.2020 Žádosti o pořádání speciálních výstav v termínu WDS 2021, které byly
součástí plánů výstav na rok 2021
Na svém posledním zasedání VK konstatovala, že žádosti nebyly zaslány ve stanovém termínu
a neobsahovaly potřebné materiály k doporučení schválení P ČMKU. V případě, že kluby budou
chtít pořádat mimořádnou SVP při WDS je potřeba doložit souhlas ostatních klubů. Bez souhlasu
ostatních klubů zastřešujících plemeno, nelze P ČMKU doporučit ke schválení.
Klub chovatelů loveckých slídičů zaslal požadované vyjádření 3. klubů zastřešujících plemena
slídičů. Cocker club a Klub německého křepeláka s pořádáním mimořádné Speciální výstavy při
WDS 2021 klubem KCHLS souhlasí. Klub anglický špringršpaněl (ASS) souhlas neudělil.
KCHLS tedy žádá VK o udělení výjimky v případě pořádání mimořádné Speciální výstavy pro
slídiče a vodní psi při WDS 2021. KCHLS uvádí, že vždy pořádá klubové výstavy pro všechna
plemena sdružená v klubu (s rozdělením pouze na retrievery a pak slídiči a vodní psi) a nechtějí
jedno plemeno o výstavu ochudit. Cílem bylo uspořádat právě při příležitosti WDS celoklubovou
akci = všechna plemena sdružená v KCHLS na jednom místě, v jeden čas. KCHLS uvádí, že Klub
anglický špringršpaněl však neplánuje pro plemeno ASS žádnou speciální výstavu při příležitosti
WDS.
VK konstatuje, že dle předchozích rozhodnutí, je tento bod na rozhodnutí P ČMKU.
VK navrhuje udělit KCHLS výjimku v případě pořádání mimořádné Speciální výstavy pro slídiče
a vodní psi při WDS.

ad 4) z 12.09.2020 Žádost Klubu chovatelů jezevčíků ČR, z. s. o pořádání Světové výstavy WUT
Klubu chovatelů jezevčíků ČR, z. s. v plánu výstav na rok 2021 uvedl, že dne 02.10.2021
bude pořádat Světovou výstavu WUT. VK požádala klub o doložení souhlasu nadnárodní
organizace, nebo zápisu z jednání, kde byla dle informací výstava odsouhlasena.
VK doporučila P ČMKU schválit pořádání Světové výstavy WUT, avšak po doložení
souhlasu nadnárodní organizace. Klub chovatelů jezevčíků zaslal písemné vyjádření
prezidenta WUT k pověření pořádat v roce 2021 Světovou výstavu jezevčíků WUT.
VK navrhuje P ČMKU, aby schválilo Žádost Klubu chovatelů jezevčíků o pořádání
Světové výstavy WUT.

1) Žádosti klubů o přesun letošních výstav zrušených z důvodu nouzového stavu
-

Samojed klub – KVP s KV původní termín 31.10.2020, nový termín 17.10.2021

-

Dobrman klub ČR z. s. - KVP s KV původní termín 10.10.2020, nový termín
24.04.2021 ZKO Plzeň Čechurov

-

Klubu chovatelů colií a sheltií - SVP pro plemena kolie dlouhosrstá, krátkosrstá a šeltie
původní termín 17.11.2020, nový termín první čtvrtletí roku 2021 (do konce března)

-

Interclub Orient Pekinéz a japan-chin, z. s. – SVP pro plemena pekingský palácový psík a
japan chin, původní termín 07.11.2020, nový termín 6.3.2021

-

Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s. – oblastní klubová výstava původní
termín 05.12.2020, nový termín bude stanoven v období leden-březen

-

Klub chovatelů pudlů, z. s.
13.02.2021

-

Czech Malinois Club – KVP s KV původní termín 10.10.2020, nový termín (2. polovina
ledna až 1. polovina února

– KVP s KV původní termín 17.10.2020, nový termín

VK doporučuje P ČMKU ke schválení.

2) Žádost o dodatečné schválení výstav na rok 2021
Dodatečně zaslané žádosti o pořádání výstav v roce 2021:
Rotweiler klub České republiky, z. s. : KVP s KV 23.09.2021 Přestavlky a SVP 01.05.2021
Dolní Újezd u Lipníku nad Bečvou.
Landseer klub ČR: KVP s KV 24.04.2021 Němčice u Kolína a SVP 11.09.2021 Přední Výtoň
Lipno.
VK doporučuje výše uvedené výstavy ke schválení za předpokladu, že v roce 2022
nebude klubům povolena KVP bez KV.

3) Soutěž chovatelská skupina
VK obdržela podnět od P ČMKU týkající se přihlašování chovatelské skupiny italského
chovatele českou vystavovatelkou, což je v rozporu s Výstavním řádem ČMKU.
VK doporučuje požádat vystavovatelku o vyjádření k výše uvedenému bodu, a to
nejpozději do 10 dnů od schválení P ČMKU.

