KLUB CHOVATELŮ JEZEVČÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY
Sídlo: Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 Chodov
Korespondenční adresa: Bc. Markéta Chodilová, Vavřineč 1, 277 31 Velký Borek

___________________________________________________________________________

Zpráva ze setkání WUT 3. února 2018, Štrasburk
Začátek:
Konec:

9:00 hodin
18:30 hodin

Program:
1. Přivítání předsedkyní francouzského klubu jezevčíků Agnés de France přítomných účastníků a seznámila
je s programem a organizací jednání. Také nás přivítal předseda WUT Stefanus Middendorf.
2. Schválení programu. Byla vznesena žádost Nizozemského klubu o dřívější zasílání programu, z důvodů
projednání výborem klubu.
3. Schválení zápisu z roku 2017: - schváleno jednohlasně.
4. Volba místopředsedy WUT: jediným kandidátem byl Andreas Tornau a byl zvolen jednohlasně.
5. Zprávu prezidenta WUT: přednesl prezident Stefanus Middendorf.
6. Prezentace Spolkové úřednice DTK pro chov paní Heidrun Odenweller-Klügl. Prezentovala svou práci pro
DTK, která je hlavně zaměřena na zdravotní problematiku. Testování DNA, identifikaci konkrétních jedinců,
mixování barev, zvláště pak různých barevných variet merle genu.
7. Přijetí Portugalského klubu chovatelů jezevčíků do WUT. Představení předsedou Pedro de la Ruz. Klub
byl založen v roce 1990. Sedmnáct let se snaží dělat s jezevčíky práci s podporou Francouzského klubu.
Mívá 100 až 150 jedinců na výstavě. Chovné podmínky odpovídají standardu 148 a stanovuje je Národní
kynologická organizace. Byli přijati od 1.5.2018 s tím, že musí předsednictvu WUT do konce dubna dodat
chovné podmínky v německém jazyce.
8. Vyloučení Maďarského klubu chovatelů jezevčíků z WUT. Vyloučení je z důvodů nečinnosti a neúčasti na
akcích WUT. Maďarský klub žádá o zrušení vyloučení z WUT. Nečinnost byla z důvodů problémů s vládou,
se zápisy štěňat a s vydáváním průkazů původu. Maďarský klub má 160 členů, zapisuje cca 420 štěňat
ročně. Pořádá dvě Speciální výstavy a čtyři klubové zkoušky.
Jednohlasně bylo schváleno setrvání Maďarského klubu ve WUT.
9. Vyloučení Polského klubu chovatelů jezevčíků z WUT. Vyloučení je též z důvodů neúčasti a neplacení
poplatků WUT. Zástupce klubu se nedostavil. Proběhlo tajné hlasování. PRO – 12, PROTI – 5, ZDRŽELO
SE – 2. Jelikož nebylo pro 66% přítomných (dle stanov WUT), Polsko zůstává členem WUT. Předsednictvo
WUT musí Polský klub kontaktovat a ten se musí zapojit do akcí a doplatit veškeré poplatky.
10. Vyloučení Rumunského klubu chovatelů jezevčíků z WUT. Důvod vyloučení je stejný jako u Polska. PRO
– 13, PROTI – 4, ZDRŽELI SE – 2. Rumunsko je vyloučeno z WUT.
11. Zpráva tajemníka/sekretáře/ Jana Schürings. Byly vyšší výdaje, kvůli placení daní a dvou zaměstnanců
WUT.
12. Krátká zpráva o peněžních auditech: byla schválena bez připomínek.
13. Krátké zprávy delegátů členských zemí WUT:
Rakousko (950 členů, 334 štěňat), USA - Kanada (860 členů, 62 štěňat), Finsko (4 000 členů, 1 800 štěňat),
Norsko (2 000 členů), Švédsko (5 200 členů, 1 600 štěňat), Belgie (120 členů), Španělsko (200 členů, 1 760
štěňat), Nizozemí (2 200 členů, 2 700 štěňat), Francie (1 600 členů, 3 600 štěňat), Kanada (35 členů),
Lucembursko (3 vrhy), Rusko (9 300 štěňat), DTK (19 000 členů, 6 000 štěňat), Bavorsko (1 000 členů, 360
štěňat), Severní Bavorsko (94 členů), Württemberg a Hohenzollern (1 000 členů, 160 štěňat), Švýcarsko
(600 členů, 26 vrhů), Litva (55 členů, 70 štěňat), Estonsko (50 členů, 192 štěňat), Maďarsko (160 členů, 420
štěňat), Česko (1 700 členů, 1 800 štěňat), Itálie (632 členů, 3 200 štěňat)
14. FCI Standard 148 - Nový standard WUT 148, byl odsouhlasený na DTK. V březnu přijde k odsouhlasení
na VDH. Následně bude zaslán na FCI, aby mohl projít procesem schvalování přes Evropskou komisi
standardů a následně mohl být odsouhlasen předsednictvem FCI, s platností od 1.1.2019. O stavu věci bude
předsednictvo WUT informovat. Doposud platí standard 148 tak jak ho známe. Tedy standardní jezevčíci se
váží. WUT komise bude doplněna členem delegovaným DTK.

15. Přehled podmínek chovu a diskuse o zavedení výstavy WUT a rodokmenu WUT. Budou shromážděny
chovné podmínky všech členských států WUT. Je snaha o sjednocení chovných podmínek členských států
WUT. Byla schválena komise pro sjednocení chovných podmínek (Antonio Palladini, Ekaterina
Domogatskaya, Jan Schürings, Veronika Kučerová Chrpová)
16. Diskuse o zavedení komise pro zlepšení posuzování. Byl jednomyslně schválen vznik Komise pro
rozhodčí, jako cesty ke zlepšení kvality posuzování a vzdělávání rozhodčích pro skupinu IV. FCI. (José
Manuel Sastre, Andreas Tornau, Horst Kliebenstein, C. Calcinati). Komise si sama zvolí svého předsedu.
Členské země WUT budou žádat pro WUT výstavy potvrzení rozhodčích od Komise pro rozhodčí.
17. Žádost z Finska: Kříženci trpasličích a králičích rázů musí být vzájemně uznávány ve všech členských
zemích WUT. Je povoleno křížit miniatury ve všech členských státech WUT (trpaslík x králík). Štěně by mělo
být zapsáno v plemeni matky, než bude uchovněno v rázu, do kterého spadá. V Belgii povoleno křížení
jednotlivých variet srsti. Proti tomuto byl vyjádřen nesouhlas a bude předmětem jednání WUT s Belgickým
kynologickým svazem s tím, že je nezbytně nutné u těchto spojení stanovit genetický profil. Bude v jednání.
18. Problematika trimování dlouhosrstých jezevčíků. Problém byl přesunut na Komisi pro rozhodčí. Je
penalizováno trimování, vyholení či stříhání dlouhosrstých jezevčíků.
19. Časopis WUT: Zpráva o prvním vydání. Číslo 2 je připraveno a bude i v elektronické verzi. Členské země
byly požádány o příspěvky, které budou zasílány prostřednictvím klubů.
20. Zpráva o konferenci rozhodčích WUT 2017 v Německu. Andreas Tornau přednesl rozsáhlou zprávu
z konference rozhodčích WUT.
21. Světová výstava WUT - Rusko 2017: Výstava proběhla výborně. Byla chválena skvělá organizace.
Nizozemsko 2018: Výstava proběhne v Amsterdamu. Je možnost vystavit jezevčíka tři dny po sobě.
09. 8. 2018
Benelux Winner
10. 8. 2018
Světová výstava
11. 8. 2018
WUT Světová výstava
22. WUT Práce na barvě bez doprovodu rozhodčích - Itálie 2017.Byla přednesena krátká zpráva (Antonio
Palladini).
Španělsko 2018: Soutěž se koná 30.6.2018 - Velilla del Rio Carrión – provincie Palencia. Uzávěrka přihlášek
30.4.2018.
21. FCI – Evropský pohár – VGP - Itálie 2017. Byla přednesena krátká zpráva (Antonio Palladini).
Německo 2018: Soutěž se koná 24.–26.8.2018 – Goch - Severním Porýní-Vestfálsko. Uzávěrka přihlášek
30.6.2018
24. Termíny Zasedání WUT

2.2.2019
2020
2021

Švédsko
Norsko
Kanada

25. Různé
Schválení WUT Světové výstavy na rok 2021 v České republice a v roce 2022 v Itálii.
Schválení WUT Práce na barvě bez doprovodu rozhodčích v roce 2019 Česká republika, v roce 2020 Litva a
v roce 2021 Estonsko.

Monika Illová

Veronika Kučerová Chrpová

Výcvikářka KCHJ ČR

Místopředsedkyně KCHJ ČR

