Zápis z jednání Výstavní komise dne 05.06.2012
(návrh pro projednání P ČMKU)
Přítomni:

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

1) Kontrola zápisu z minulého jednání
ad 3) Vystavení jedince v jiném plemeni
Podnět plemenné knihy na základě stížnosti vystavovatelů. Podnět se týká vystavení feny
plemene pudl trpasličí Kara Top Narcis, která vykazuje nestandardní zbarvení. Tato fena je v
plemenné knize zapsána jako pudl a její rodokmen je označený jako nestandardní. Na výstavu
byla přihlášena a přijata jako neuznané plemeno pudl vícebarevný. Vystavení feny v jiném
plemeni poškozuje plemennou knihu.
K jednání se dostavily zástupkyně KPaCHP p. Vlasáková a p. Motejzíková a majitelka feny p.
Vršecká.
Stanoviskem klubu je, že fena má nestandardní zbarvení black and tan, proto byla vystavena
v plemeni, pro které je toto zbarvení standardní. Majitelka feny uvedla tentýž důvod pro
vystavení feny.
Pozvaní byli upozorněni na fakt, že plemeno lze vystavovat pouze v tom plemeni, které je
uvedené v PP. Dle vyjádření majitelky fena nadále nebude vystavována. VK navrhuje P ČMKU,
aby v souladu s čl. 18b) výstavního řádu ČMKU vyslovilo pořádající organizaci i vystavovatelce
napomenutí.
ad 4) Stížnost na porušování Výstavních řádů
Klub chovatelů jezevčíků podal stížnost na porušení Výstavního řádu vystavovatelkami MUDr.
S. Růžičkovou a JUDr. L. Pytlounovou. Klub uvádí, že uvedené vystavovatelky 4x porušily
Výstavní řád. Porušení řádu se výše uvedené dopustily v případě přihlašování psů do soutěže
párů, soutěže chovatelských skupin a přihlašování jedinců do rázu s následným přehlášením
do jiného rázu přímo na výstavě.
K jednání se dostavili zástupci KCHJ p. Spalová a p. Svoboda a vystavovatelka MUDr.
Růžičková.
Zástupci klubu objasnili systém kontroly při klubových výstavách. Z dnešního jednání
jednoznačně vyplynulo, že pro zařazení do konkrétního rázu je podstatný výsledek uvedený
na bonitační kartě, bez ohledu na to, zda je zapsán do PP. Hlásit jedince je možné pouze do
toho rázu (plemene), který je uveden na bonitační kartě.
Vystavovatelka informovala, že poté, co obdržela informační dopis od klubu, který
konkretizuje podmínky pro zařazování do rázů (2.2.2012), hlásí již uvedené psy do rázu
určeného bonitací (trpasličí).
Obě strany předaly VK nové materiály - VK si vyžádá podklady k přihláškám z výstavních
kanceláří, které přijaly psy Winnero Piccolo Klamap Debra a Windy Chuanito Piccolo Klamap
Debra do rázu králičího v r. 2012.
Vzhledem k potřebě prověřit tyto nové informace VK konečné stanovisko zaujme na příštím
zasedání po obdržení vyjádření z výstavních kanceláří.

VK žádá sekretariát, aby informoval pořadatele výstav, aby v případě jezevčíků důsledně trval
na dodávání oboustranných kopií PP.
ad 6) Žádost klubu chovatelů naháčů o výjimku konání Speciální výstavy v termínu Evropské
výstavy
Výše uvedený klub zastřešuje plemena z FCI skupin 5 a 9. Termíny EV a NVP pro tyto dvě
skupiny jsou bohužel všechny čtyři dny, klub prakticky nemá možnost speciální výstavu
pořádat.
Výše uvedený klub prosím VK ještě jednou o zvážení nového návrhu. Klub žádá, zda by bylo
možné pořádat speciální výstavu při EV ve středu 24.10.2012.
VK konstatuje, že respektuje původní rozhodnutí schválené P ČMKU dne 26.4.2012.

2) Žádost Klubu českého horského psa o projednání podmínek pro zařazení do třídy pracovní
Výše uvedený klub žádá VK o projednání předložených podmínek pro zařazování českého
horského psa do třídy pracovní.
VK doporučuje P ČMKU ke schválení vydávání národního certifikátu a otevírání pracovní
třídy pro plemeno český horský pes na základě předložených návrhů zkoušek vycházejících z
podmínek pro severská plemena.

3) Žádost Bouvier des Flandres Clubu Bohemia o změnu termínu speciální výstavy
Výše uvedený klub žádá z organizačních důvodů o změnu termínu a místa, nový termín 9.9.2012 v Hlučíně.
VK doporučuje ke schválení
.
4) Žádost Klubu chovatelů pudlů o změnu termínu klubové výstavy se zadáním titulu KV a CAC
Výše uvedený klub žádá z důvodu vytíženosti sportovní haly o posunutí termínu
z 18.11.2012 na 24.11.2012.
VK doporučuje ke schválení

5) Žádost Klubu chovatelů československého vlčáka o změnu termínu speciální výstavy
Výše uvedený klub žádá o změnu termínu SVP nový termín 23.09.2012.
VK doporučuje ke schválení

6) Žádost Českého klubu chovatelů sheltií o dodatečné schválení výstav pro rok 2012
Český klub chovatelů sheltií žádá o dodatečné schválení výstav, klub uvádí, že žádost byla
odeslána v řádném termínu, bohužel na ČMKU nedorazila.

VK doporučuje P ČMKU ke schválení s tím, že standardně nebude v r. 2013 klubu přidělena
klubová výstava bez KV

7) Zpracování seznamu čekatelství a titulů, které budou zadávány na EV
VK navrhuje následující tituly:
Evropský vítěz mladých 2014 (European Junior Winner 2014) = CAJC
Evropský vítěz 2014 (European Winner 2014) = CACIB
Evropský vítěz veteránů 2014 (European Veteran Winner 2014) = vítěz třídy veteránů
Evropská naděje 2014 (European Hope 2014) = VN1 ve třídě štěňat a dorostu
Ostatní tituly se budou zadávat dle Výstavního řádu FCI stejně, jako na MVP
VK doporučuje P ČMKU uspořádat na EV i NV Velkou národní cenu

8) Změna Směrnice pro delegování rozhodčích
VK doporučuje navrátit původní termín pro návrhy rozhodčích pro NV a MV k 15.8.
předchozího roku s výjimkou výstav konaných v lednu a únoru, kdy navrhuje termín do 31.5.
předchozího roku. Dále VK navrhuje, aby kluby zasílaly návrhy rozhodčích opět
prostřednictvím ČMKU.

9) Oblastní a krajské výstavy, pověření
VK doporučuje P ČMKU, aby pověření pro konání výstav bylo vydáváno i pro všechny OV a
KV s tím, že podmínky uvedené v pověření budou také vyvěšeny na webu ČMKU v sekci
formuláře

10) Vystavování zahraničních psů českými vystavovateli
VK doporučuje P ČMKU upozornit pořadatele výstav, aby důsledně dodržovali článek 11, bod
c) Výstavního řádu ČMKU a nepřijímali na výstavy importované jedince v majetku českých
vystavovatelů, kteří nejsou zapsáni v plemenné knize ČMKU.

11) Žádost Klubu severských psů o změnu termínu a místa konání speciální výstavy
KSP žádá o změnu z technických důvodů. Nový termín a místo konání: 21.10.2012,
areál MSKS Zbraslav u Brna.
VK doporučuje ke schválení

Zapsala: Jarošová

Zápis podléhá schválení P ČMKU.

