Zápis z jednání Výstavní komise dne 15.05. 2008
(návrh pro projednání P ČMKU)
Přítomni:
Omluven:

Ing. R. Lysák, L. Šeráková
J. Suchý

Kontrola zápisu z minulého jednání:
ad 4) z 24.1.08 Stíţnost MVDr. Šikulové, P. Panýrek vrátil poţadovaná čekatelství.
ad 2) čeká na schválení nového termínu od FCI
ad 8) z 6.12.07 Boxerklub dodá na sekretariát ČMKU materiály k chovatelské akci konané
v dubnu v Praze 4 - Bráníku a výstavy ze dne 9.6.2007, a to nejpozději do 31.5.2007.

1) Ţádost Shih-tzu klubu o druhou KV v roce 2008
Termín pro nahlášení klubových výstav byl 15.08. předchozího roku. Jestliţe
klub trvá na pořádání výstavy dne 06.09.08, VK doporučuje PČMKU, aby výstavu
povolila za předpokladu, ţe klubu nebude tato výstava povolena pro rok 2009. Klub
bude obeslán, vyjádření očekáváme do konce prvního týdne v červnu.
2) Ţádost MSKS o NV
VK doporučuje P
9. – 11.1.2009.

ČMKU

pověřit

MSKS

konáním

této

výstavy

v termínu

3) Ţádost o dodatečné schválení oblastních klubových výstav klubu chovatelů kníračů
na letošní rok
VK bere na vědomí kalendář chovatelských akcí KCH kníračů pro rok 2008 a
souhlasí se zařazení do výstavního kalendáře ČMKU.
4) Ţádost KP a CHP a Pudl klubu o stanovení klíče na delegování rozhodčích na MVP a
NVP
VK nebude zasahovat do interních dohod týkajících se delegace rozhodčích mezi
jednotlivými kluby a konstatuje, ţe v případě, ţe se kluby nedohodnou je delegace
zcela v kompetenci jednotlivých pořadatelů výstav.
5) Stíţnosti:
Dana Semotánová: Stíţnost na VK při delegování rozhodčích na MV a NV pro rok
2008. Jiţ bylo rozhodnuto P ČMKU.
KCHMPP: Stíţnost na p. J. Podzemkou - falzifikát PP
Věc řeší P ČMKU.
Miroslav Krejčí: Stíţnost proti formálním nedostatkům na MVP České Budějovice
Bude vyţádáno vyjádření pořadatele výstavy do konce května.
Marie Tomášková: Stíţnost na nepřijímání e-mailových přihlášek
Je věcí kaţdého pořadatele jakou formu přijetí zvolí.
Oznamujeme, ţe výstava Intercanis Brno 2009 nebude opět přijímat přihlášky
e - mailem.

7) VK vzala na vědomí návrh podmínek pro delegování zahraničních rozhodčích na
MVP od ČKS. Návrh bude zapracován do nové směrnice pro delegování rozhodčí,
kterou vypracuje VK spolu s KR.

Předpokládaný termín dalšího jednání VK byl stanoven na 17.06.08 od 11h.

Zápis podléhá schválení P ČMKU.
Zapsala: Fialová

