Zápis ze setkání rozhodčích pro skupinu IV
Přítomni: Bc. M. Chodilová, Ing. M. Přibáňová, Iva Černohubová, Petra Brožová, MVDr. Jaroslav
Švec, Petr Adam, Katka Sviták Novozámská
Hosté: Ing. Radomír Svoboda, Katka Klocová, Veronika Robertsová, Monika Zdobinská, Lenka
Malíková
Omluveni: Hana Spalová
Zahájila M. Chodilová, přivítala předsedu, kolegy rozhodčí, členky chov. rady.
• V roce 2021 pořádány 3 klubové výstavy, přihlášeno 857 psů.
• Na rok 2022 je naplánováno 5 klubových výstav. Proběhl Holýšov – zbonitováno přes 80
psů a 33 předbonitací.
Klubové výstavy pro chovnost, 6 oblastních a krajských výstav
Snaha navrhovat rozhodčí tak, aby v daném roce všichni posuzovali.
V současné době máme 38 rozhodčích na plemeno jezevčík. Někteří starší již nechtějí
posuzovat.
2 rozhodčí rozšiřují aprobaci na jezevčíky
1 nový adept (O. Fajtová)
• V roce 2021 proběhlo – 8 výběrů do chovu, 6 jezevčíků nevybráno (zuby, skus, vada prutu,
hmotnost). 80 jedinců prošlo předbonitací.
• Komentovaný standard WUT – přednesla M. Chodilová
Je třeba dbát na to, k čemu je jezevčík vyšlechtěný
Celkový vzhled – správné proporce jsou důležité, pohyblivost
Povaha a chování – nesmí být agresivní
Hlava – drobné rozdíly podle plemen (hladkosrstý jemné, ušlechtilé proporce, drsnosrstí
hrubší,dĺouhosrtí rovnější. Oči – nežádoucí vystupující s jabkovitou hlavou - známka dobrá
Krk ne labutí, ne lalok
Ucho – svraštělé – raději nahradit stočené!
Spodní linie – nutné prosahávat hrudníky
Prut – důležité správné nesení, pozor na vady prutu.
Končetiny – zaúhlení a paralelní pohyb
barvy – pozor na nestandardní barvy
Komentář ke standardu a jeho překlad provedený V. Chrpovou byl rozdán všem rozhodčím
v tištěné formě.
• Zubní karta – na bonitaci, kontrola chrupu a skusu i dříve než je bonitace. Záznam z
předbonitace platí pro chovnost.
• Klubový šampion krásy – od letošního roku, na všech klubových výstavách, CCJ – čekatel
klubového šampiona krásy mladých, CC (k výborné 1 nebo k CAC), veteráni CCV. Pozor
neopomenout tituly zadat, nejsou nárokové.

• Změny standardu v letech 2020 a 2022 přednesla M. Přibáňová. Prezentace bude
poskytnuta ke zveřejnění na klubových stránkách
(U překladu pozor na sjednocení nomenklatury hladkosrstý/krátkosrstý)
• K diskuzi:
o Na klubových výstavách preferovat specialisty na plemeno – chovatele jezevčíků
o Rozhodčí by měli mít soudnost – pokud je pořadatelé delegují na několik výstav po
sobě, měli by to s pořadateli řešit. Je pak pro vystavovatele složité splnit podmínky
na junioršampionáty.
o Rozhodčí by měli vědět, co je a co není vada (týká se zvláště rozhodčích, chovatelů
jiných plemen), např. nepenalizovat malý ridge v srsti– vyskytují se běžně a není to
vada.

Zápis ze setkání chovatelské rady KCHJ ČR
Přítomni: M. Zdobinská, Ing. M. Přibáňová, H. Spalová, L. Malíková, Bc. M. Chodilová, V.
Robertsová, Hana Spalová - online

Bonitace:
Starý Plzenec 8.5., Chodilová, Spalová, zapisuje Horsáková, Boječková
Konopiště – 11.6. Přibáňová, Švec, Krejzková, zápis Horsáková, Boječková
12.6, - Chodilová, Burešová, Novozánská-sviták, zápis Horsáková, Boječková
27.8. Jaroměřice - Chodilová, Přibáňová, zápis Horsáková, Boječková
29.5. Chomutov Hrádek – Spalová, Adam , zápis Spal
18.6. - Náměšť, Brožová, Coufal, zápis Klocová
31.7. - Bordovice, bonitace Coufal, Mozíková, zápis Vodáková
24.9. - Džbán Novozámská, Fairaislová (obě s otazníkem)
28.9. - Valšovice, J. Coufal, M. Chodilová, Zápis?
28.10. Kelč – M. Přibáňová, M,. Kašpar (?), zápis: Markéta Gdulová
Zpravodaj 2021: je v tiskárně, bude na dvě části, textová část v jednom, výsledky ve druhém.
Problémy s matrikou – seznam členů pro zasílání. Zpravodaj bude zaslán všem členům
k 31.12.2021 a všem novým členům v roce 2022. Finančně je to neúnosné. Část informací se bude
muset dávat jen na internet.
Chovatelská rada dává podnět výboru vyřešit vydávání zpravodaje a optimalizaci jeho obsahu
(rozsah, finanční stránka) . M. Přibáňová navrhuje tisknout textovou část a výsledky výstav a
zkoušek dávat na web. Případně místo dvou zpravodajů tisknout pro všechny zpravodaj (textová
část) a ročenku.
Seznam chovných psů: část vyšla tmavší (hladkosrsté miniatury). Nutno sladit odstíny fotek.
Kontrola členství majitelů chovných psů – nejpozději s krycím listem. Vzhledem k tomu, že již
ve zpravodajích nebudou složenky, doporučujeme výboru klubu vždy koncem roku rozeslat členům
maily s platebním údajem (členským číslem).

Plemenná kniha – ještě není uzavřená, jezevčíci mají vrhy zpracované všechny, problém je u
jiných plemen. Po obdržení PK začne práce na ročence 2021.
Šampioni – na stránkách ČMKU už je seznam aktualizován, stahne M. Přibáňová
Návrhy na kárné řízení – podávat podnět až v momentě kdy se přestupek stane (tedy např. ne při
druhém krytí v roce, ale až po narození vrhu). V kárné komisi by měl být alespoň jeden člen
s právnickým povědomím, aby nedocházelo ke zbytečným omylům.
Návrh Hana Spalová – zveřejnit oceněné členy klubu na webu
V. Robertsová – dotaz zda je možné navrhnout na ocenění i členy jiných poboček – např. ze stray
poradců chovu ocenit i chovatele za chovatelskou činnost
Problém importu psů z Ruska – v ČR dovezený dospělý, chovný pes z Ruska, chovatelka čeká na
rodokmen. Na výstavu přihlášen, bez originálu PP by ale byl problém jej uchovnit. Dle informací je
již PP v ČR a snad bude včas doručen majiteli. (pozn.: PP již dorazil, vyřešeno)
Web poradce chovu drsnosrstých standardních jezevčíků – přesunuto na facebook. Info vyjde
ve zpravodaji
Zdravotní vyšetření – nutno více osvěty mezi chovateli. Objevují se problémy s PRA u
drsnosrstých standardů a hladkosrstých miniatur
Diskuze kolem zbarvení - stoupá počet červených jezevčíků s hnědým nosem. Obecně je to dáno
tím, že stoupá počet jedinců s hnědým pigmentem
Klubové desky – vytiskne nová tiskárna
Rozhodčí – nominace na příští rok. Bylo by dobré poslat návrhy chovatelské radě. Těžké najít i
v zahraničí specialistu na plemeno, který u nás ještě neposuzoval.
Chovatelská rada vytvořila komunikaci přes FB mesenger. Je to rychlejší než přes e mail.
Porada rozhodčích – minimální zájem ze strany rozhodčích, návrh pořádat jen když dojde k
nějakým důležitým změnám.
Uznávání i bonitační karty – měla by mít stejnou váhu jako zubní karta (předbonitace), není tedy
třeba u bonitace ještě vystavit zubní kartu. Nutno ale mít na paměti, že uznání na výstavě je v dikci
rozhodčího a je to na domluvě s klubem.

V Horních Počernicích, dne 10.4.2022 zapsala
Ing. Michaela P ř i b á ň o v á

