Zápis z jednání Výstavní komise dne 26.01.2012
(návrh pro projednání P ČMKU)
Přítomni:

Ing. R. Lysák, L. Šeráková, J. Králíčková

1) Kontrola zápisu z minulého jednání
ad 5) Žádost Moloss Clubu CZ o povolení pořádat European Moloss show
VK obdržela vyjádření Moloss Clubu CZ, které však vůbec neodpovědělo na otázku
týkající se zastřešující nadnárodní organizace. VK tedy žádá znovu o vyjádření.
ad 6) Stížnost na organizaci Středoevropské speciální výstavy chrtů
VK obdržela vyjádření pořadatele výše uvedené výstavy. Pořadatel uvádí, že
travnaté plochy, kde se nacházely kruhy, byly v souladu s Výstavním řádem v
ranních hodinách zkontrolovány a nebylo zjištěno žádné problémové místo. Dále
uvádí, že posuzování ve zmíněném kruhu probíhalo bez jakýchkoli problémů,
personál ani rozhodčí neměli žádné připomínky týkající se bodavého hmyzu. Poté,
co stěžovatel upozornil, že se nedaleko výstavního kruhu vyskytuje vosí hnízdo, bylo
místo označeno tabulkou, aby vystavovatelé nechodili venčit psy do tohoto prostoru
cca 10m od výstavního kruhu. Pro přesun výstavního kruhu nebyl v žádném případě
důvod, k žádnému masovému napadení vosami nedošlo. Ve výstavní kanceláři
nebyl podán žádný oficiální protest písemnou formou.
VK neshledala pochybení organizátora. V případě, že se podobná situace bude
opakovat, VK doporučuje podat protest přímo na výstavě.
ad 7) Stížnost na neoprávněné zařazení feny do třídy pracovní
Stěžovatelka uvádí, že nesouhlasí se sdělením, že fena neobdržela ocenění CAC.
Uvádí, že její majitelka na svých stránkách toto ocenění uvádí. VK má k dispozici
oficiální výsledky klubu, kde se zadané čekatelství nevyskytuje. Není v moci
VK kontrolovat soukromé webové stránky.
ad 8) Dotaz týkající se národního certifikátu pro chrty sk. FCI X
VK obdržela kopii přihlášky a pracovního certifikátu feny barzoje Blagosť Mraja, která
se vystavovala na NVP v Brně dne 17.09.2011 ve třídě pracovní. VK obdržela kopii
národního certifikátu vystaveného SKJ. VK upozorňuje, že na národní certifikát lze
vystavovat jen v zemi, která certifikát vydala. Fena barzoje Blagosť Mraja na výše
uvedené NVP získala hodnocení VD. VK doporučuje upozornit pořadatele na
platnost národního certifikátu ze zahraničí.

2) Žádost o přehodnocení a projednání posuzování plemene King Charles Spaniel se
zadáváním CAC dle barevných rázů na MVP, NVP, KVP, SVP pořádaných v ČR
VK pozvala na jednání všechny 3 kluby, které zastřešují plemeno King Charles
Spaniel. Na základě diskuze s pozvanými kluby VK doporučuje P ČMKU, aby znovu
projednalo rozdělení plemene podle barev. VK doporučuje, aby na KVP, SVP a NVP
došlo k rozdělení plemene King Charles Spaniel podle barev.

3) Žádost Klubu pekingských palácových psíků o změnu termínu KVP s CAC bez KV
Výše uvedený klub žádá o změnu termínu Klubové výstavy s CAC, bez KV. Výstava
se původně měla konat při Krajské výstavě v Lysé nad Labem 12.05.2012. Tato
výstava však změnila termín a nový termín se shoduje s termínem klubové výstavy
Interclubu Orient, který též zastřešuje plemeno pekingský palácový psík. Klub
pekingských palácových psíků proto žádá o přesun KVP bez KV na 05.05.2012 při
MVP Praha.
VK doporučuje ke schválení.
4) Žádost Klubu novofundlandský pes o souhlas se zadávání německých klubových
titulů na FedCupu pořadaném v ČR dne 25. – 26.05.2012
Výše uvedený klub pořádá akci pod názvem FedCup, jedná se o 2 klubové akce
v jednom víkendu. Pořadatelé akce jsou český, slovenský, rakouský a nově i
německý klub novofundlandských psů. Akce se vždy pořádá v jedné
z pořadatelských zemí a ostatní země na této akci zadávají své klubové tituly. VDH
nemá námitek, ale žádá po ČMKU písemné potvrzení o souhlasu se zadáním
německých klubových titulů.
VK jednoznačně zastává názor, že ČMKU nemá právo rozhodovat o zadávání
klubových titulů, tím spíše o zahraničních klubových titulech.
5) Žádost týkající se úhrady vstupného na výstavy v případě juniorhandlera
Dotazovatelka uvádí, že u vstupu na výstavu žádají po juniorhandlerce vstupné,
protože mají přihlášeného pouze 1 psa na výstavu, přitom Juniorhandler platí
poplatek již za přihlášení do soutěže.
VK sděluje, že úhradou startovného do soutěže Junior handling bylo zaplaceno též
vstupné na výstavu. VK doporučuje pořadatelům výstav, aby přihlášeným
juniorhanderům odesílali vstupní listy a tím se předešlo podobným situacím.
6) Stížnost na KCHMPP z důvodu porušení Výstavního řádu
Stěžovatelka H. J. uvádí, že na krajské výstavě KCHMPP den 15.10.2011 byla
přijata a vystavena fena ve třídě čestné a následně tato fena nastoupila do
závěrečných soutěží k přehlídce psů čestných tříd. Uvedené tvrzení bylo doloženo
písemnými důkazy.
VK zkonstatovala, že došlo k porušení Výstavního řádu, tím, že na krajské výstavě
byla otevřena třída čestná.
7) Stížnost na KCHMPP z důvodu porušení Výstavního řádu
Stěžovatelka H. J. uvádí, že na Výstavě FCI neuznaných plemen dne 12.11.2011
nastoupila do závěrečných soutěží chovatelská stanice (CHS) Roztocká hvězda
s louisianskými psy. Tato CHS nebyla uvedena v katalogu a nastoupila se 6
předváděnými jedinci.
VK zkonstatovala, že opět došlo k porušení Výstavního řádu. VK z důvodu
opakovaného porušení Výstavního řádu viz výstavy konané 29.05.2011, 15.10.2011
a 12.11.2011, doporučuje P ČMKU, aby KCHMPP nebyla pro rok 2013 Krajská
výstava povolena.

8) Žádost Bulldog clubu ČR o dodatečné schválení termínů výstav na rok 2012
Bulldog club ČR uvádí, že návrhy posílal v řádném termínu, avizovaná zásilka
obsahovala jiné dokumenty.
VK doporučuje postupovat, tak jako v ostatních případech. Výstavy pro rok 2012,
doporučuje ke schválení, s tím, že pro rok 2013 nebude Bulldog clubu povolena KVP
bez KV.
9) Dotaz týkající se posudkových listů
V pověření na uspořádání NVP a MVP výstav, které P ČMKU každoročně vydává
všem pořadatelům, je zakotvena povinnost vydat na vyžádání zástupci příslušného
chovatelského klubu kopii posudkových listů jejich plemen. V tomto případě pořadatel
postupoval v souladu s pověřením.

10) Žádost Bouvier des Flandres Club Bohemia o změnu termínu výstavy
Výše uvedený klub chybně nahlásil termín KVP s KV a CAC. Tímto žádá VK o opravu
termínu, správný termín je 15.04.2012. VK doporučuje ke schválení.

11) Klub severských psů žádá z organizačních důvodu změnu KVP s CAC a KV na
28.04.2012 při krajské výstavě v Mladé Boleslavi. VK doporučuje ke schválení.

Zápis podléhá schválení P ČMKU.

Zapsala: Fialová

