Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 16.12.2010
(návrh pro jednání předsednictva ČMKU)

Přítomni:

M. Václavík, J. Janda, Ing. Z. Antonovič

Kontrola minulého zápisu
1) Žádosti o zařazení do seznamu mezinárodních rozhodčích
-

MVDr. Radka Kotvaltová - podmínky splněny

-

Jakub Tvrdík – podmínky splněny

-

Ing. Beata Štýbrová – podmínky splněny
KR doporučuje ke schválení.

2) Žádost o rozšíření aprobace
Ladislav Kukla – beauceron
Ing. Iva Černohubová – dalmatin
Ing. Jana Daňková - bedlington teriér, český teriér – podléhá schválení 2.kl.
Robert Kubeš - tibetský španěl
Hana Kunfalvi – pointr, výmarský ohař
Iveta Nováková – erdelteriér
Zdeněk Kliment – landseer
Ing. Naděžda Klírová – lhasa apso
Ing. Ivana Roubalová – basset hound, modrý gaskoňský basset
Petr Buba – irský setr, anglický setr, gordon setr
Petra Márová – welsh corgi cardigan, welsh corgi pembroke
Hana Vojáčková – skotský teriér, australský silky teriér
Mgr. Hana Krejčová – francouzský buldoček - podléhá schválení 2. kl.
Hana Spalová – border teriér, norfolk teriér a norwich teriér – podléhá schválení 2. kl.
Gabriela Štursová – australský teriér, australský silky teriér, Jack Russell teriér, Parson
Russell ter.
Oldřich Nehyba – německý ohař krátkosrstý, maďarský ohař krátkosrstý, německý ohař
drátosrstý
MUDr. Tadeáš Maślanka – vrátil HL na slovenského kopova a žádá o alpského brakýře
jezevčíkovitého
KR doporučuje P ČMKU ke schválení výše uvedené hospitace.

3)

Dopis od Klubu karelských medvědích psů a lajek
KR vzala vědomí, předseda KR odpoví klubu.

4) Vyjádření čekatelky I. Slapničkové ke stížnosti na její údajné neetické chování
viz. Zápis z 02.09.2010 bod 5)
Paní I. Slapničková se ke stížnosti vyjádřila, KR konstatuje, že stížnost se nezakládá na
pravdě.

5) Stížnost na porušování Výstavního řádu ČMKU rozhodčí Ing. Veronikou Kučerovou
Chrpovou
Ing. Veronika Chrpová Kučerová bude pozvána na příští jednání KR.

6) Stížnost na rozhodčí Zuzanu Brotánkovou
KR vzala tento dopis na vědomí a konstatuje, že protest měl být podán přímo na výstavě a
taktéž měl být na výstavě projednán.

7) Terminologie
K navržené terminologii se vyjádřil MVDr. M. Sedlář. Tento návrh bude včetně připomínek
předložen P ČMKU.

8) Stížnost na chování rozhodčího Jakuba Kadlece
Stížnost byla na ČMKU projednána s M. Václavíkem a I. Jarošovou. K tomuto jednání se
dostavil pouze J. Kadlec. Zápis z tohoto jednání bude předán P ČMKU.

Setkání rozhodčích se uskuteční 12.02.2011 v Top hotelu Praha.
Vstupní zkoušky se uskuteční 29.01.2011 od 10h.
Zkušební komise: M. Václavík, Ing. Z. Antonovič, J. Janda, Bc. V. Tichá.
Na vstupní zkoušky bude pozváno 20 adeptů.

Zápis podléhá schválení P ČMKU.
Zapsala: Fialová

