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Chovatelská rada
Předseda
Jaroslav Řezba
252 65 Tursko, K Erzu 83
724 065 284
chov.rada@jagdterrierclub.net
Člen
Jaroslav Kočárek
466 01 Jablonec nad Nisou, Na Mýtině 8
602 568 889
vycvikar@jagdterrierclub.net
Člen
Prozatímně P. Kalaš
poradce.chovnost@jagdterrierclub.net
Revizní komise
Předseda
Ladislav Krpeš
413 01 Roudnice n.L., Břeţany n.O. 93
602 349 495
revizor@jagdterrierclub.net
Člen
Radek Černý
345 06 Kdyně, Chodská Lhota 159
724 205 891
rcerny@koop.cz
Člen
Jan Vávra
373 46, Pištín 117
604 440 874
vavra@necoss.cz
Redakce zpravodaje
Hana Krpešová
411 18 Budyně, Břeţany 93
602 349 495
h.krpesova@seznam.cz
Redakce webové prezentace
Ing. Pavel Tisovský
507 45 Mladějov 64
777 662 609, 491 110 176
postmaster@jagdterrierclub.net

Adresa KCHJgdtČ - KCHJgdtČ o.s.,
Březina 102, 338 24 Břasy I
IČ: 70886776
Orgány KCHJgdtČ

Funkce
Jméno a příjmení
Adresa
Telefon
E-mail

President
Josef Soukup
370 07 České Budějovice, Bukovec 19
602 174 941
president@jagdterrierclub.net
Vicepresident
Petr Kalaš
338 24 Břasy 1, Březina 102
603 255 960
vicepresident@jagdterrierclub.net
Ekonom
Ing. Magdaléna Chytrová
373 12 Borovany, Jílovice 138
728 345 947
ekonom@jagdterrierclub.net
Poradce chovu pro uchovňování
Prozatimně P. Kalaš, viz vícepresident
poradce.chovnost@jagdterrierclub.net
Poradce chovu pro krytí
Jaroslav Řezba
252 65 Tursko, K Erzu 83
724 065 284
poradce.kryti@jagdterrierclub.net
Výcvikář
Jaroslav Kočárek
466 01 Jablonec nad Nisou, Na Mýtině 8
602 568 889
vycvikar@jagdterrierclub.net
Matrikář
MVDr. Marek Pech
391 75 Malšice 30
776 258 489
matrikar@jagdterrierclub.net
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Finanční hospodaření KCHJgdtČ za rok 2009
Počáteční stav k 1.1.2009
Z toho pokladna
Účet u České spořitelny - Rokycany

233 356,37 Kč
26 651,50 Kč
206 704,87 Kč

Příjmy celkem
Dotace a příspěvek od ČMKJ a ČMMJ
Úroky z účtu
Členské příspěvky
Úhrada za kontrolu vrhu
Klubové akce výstava

146 360,22 Kč
20 325,- Kč
308,22Kč
91 200,- Kč
627,- Kč
33 900,- Kč

Výdaje celkem
Veterinární vyšetření
Výplaty a cestovné rozhodčích, poradců, chovatelské
rady a výboru
Poštovné
Vedení účtu
Tisk a tvorba zpravodaje
Proplacení nákladů na zkoušky a výstavy
( poháry, ceny, kartičky, diplomy, odznaky,
samolepky, stuţky, atd.)
Roční provoz webové stránky
Členství v ČMKJ
Občerstvení členů schůze
Kancelářské poplatky
Katalog výstav a zkoušek
Vyuţití dotace na klubové akce
Zůstatek k 31.12.2009
Z toho pokladna
Účet u České spořitelny - Rokycany

173 619Kč
2 190,- Kč
69 728,- Kč
24 186,- Kč
4 588,- Kč
18 694,- Kč
29 224,- Kč
1 178,- Kč
2 550,- Kč
500,- Kč
1 879,- Kč
8 618,- Kč
10 284,- Kč
206 097,59 Kč
21 658,50 Kč
184 439,09 Kč

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2009 JE - 27 258,-Kč
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Návrh finanční rozpočtu KCHJgdtČ na
rok 2010

Příjmy celkem
Dotace a příspěvek od ČMKJ a ČMMJ
Úroky z účtu
Členské příspěvky
Klubové akce výstava

140 400,-Kč
20 000,- Kč
400,- Kč
90 000,-Kč
30 000,-Kč

Výdaje celkem
Veterinární vyšetření
Výplaty a cestovné rozhodčích, poradců, chovatelské
rady a výboru
Poštovné
Vedení účtu
Tisk sloţenek,katalogů a zpravodaje
Proplacení zkoušek náklady
Roční provoz webové stránky
Členství v ČMKJ
Kancelářské poplatky
Vyuţití dotace na klubové akce

168 700,-Kč
2 000,-Kč
60 000,- Kč
25 000,- Kč
5 000,- Kč
40 000,- Kč
20 000,- Kč
1 200,- Kč
3 000,- Kč
2 500,- Kč
10 000,- Kč

ROZPOČET NA ROK 2010 POČÍTÁ SE SCHODKEM - 28 300,KČ

Pravděpodobná ztráta bude způsobena nezaplacením členských
příspěvků.

Výbor KCHJgdvČ oznamuje je odstoupil ze své funkce poradce
pro uchovňování pan Dan Černý. Prozatímně bude práci ze něj
vykonávat vícepresident P.Kalaš. Zda má někdo zájem z členů
klubu vykonávat tuto funkci, ať kontaktuje presidenta Josefa
Soukupa.
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Zápis ze schůzí v roce 2010

Zápis výboru ze dne 19.2.2010 ve Svrkyni
Přítomni: J.Soukup, J.Řezba, P.Kalaš, Ing.Chytrová, MVDr.Pech, J.Kočárek,
Ing.Černý,H.Krpešová, revizní komise: L.Kunc, B.Kučera, P.Vostrý
1. Program členské schůze - návrh na trička a propagaci klubu – uplatnění na
Světovou mysliveckou výstavu v březnu 2010 a k výročí 20 let zaloţení klubu v
roce 2011.
Náklady na 1 psa na Zkoušku po výstřelu, kterou by klub mohl výhledově
pořádat –záleţí na financích klubu. Oslavy zaloţení klubu, akce na Brníkově a
výroční výstava.
Udílení děkovného listu / medaile 120 Kč / za chov jagdterriéra. Zpráva poradce
J.Řezby o štěňatech od p. Šose. Zveřejnění vrhů na webu klubu, souhlas od
chovatelů na Hlášení vrhu. Návrh výboru na udílení čestného členství pro
dlouholeté členy př. nyní p.Burian
st.- zaslání děkovného listu a předání dárku. Vydání ještě jednoho Zpravodaje,
pouze pár listů o hospodaření a rozpočtu, zápisu z jednání členské schůze a
případných dalších informacích.
2. Přijetí účasti na Světové myslivecké výstavě v Brně 21.-28.3.2010. Dotace
5000 Kč, bude pouţita na vlajku klubu, reklamní tabuli a informační letáčky pro
účastníky výstavy, kde budou informace o jagdterriérech a našem klubu.
3. Informace o Týdnu jagdterriera ve Španělsku.
4. Zpráva ekonomky ing. Chytrové o hospodaření za rok 2009 a rozpočtu na rok
2010.
5. Zpráva revizní komise, která při kontrole neshledala ţádné nedostatky.
6. Přijetí nových členů – M.Sládek, V.Klíma, V. Bečvář, V.Lusk, P.Wischin,
J.Voldán, V.Fialka, S.Nový, S.Neckářová, V.Homolka, S.Nedvěd, J.Čapek,
M.Blaţek, D.Hudeček, K.Brokl, L.Holeš, Z.Urban, K.Benediktová, P.Šantora,
V.Šantora, Ing, J.Fišer
7. Informace o schválení Zkoušek po výstřelu pro jagdterriéry a ostatní teriéry.
8. Prezident klubu J.Soukup se zeptal přítomného p. Kunce, proč nepravdivě
informoval ČMKU o situaci v Klubu chovatelů jagdterriérů v Čechách. Kdy uvedl,
ţe je neprůhledná ekonomika klubu a konají se jakési zkoušky, které nejsou
vyúčtovány v klubu. P.Kunc je
předsedou revizní komise a vţdy kontroly účetnictví pod jeho vedením proběhly
bez závad a i výsledek kontroly z FÚ byl v pořádku. Tyto mylné informace uvedl
jako důvod
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k tomu, aby mohl zaloţit klub pod jeho vedením. J.Soukup se nebrání vzniku
nového klubu, ale zakládat nový klub na pomluvách stávajícího klubu je
neetické. Dokonce se dá mluvit o střetu zájmů ze strany p.Kunce.
9. Ukončení schůze prezidentem J. Soukupem.
Zapsala: H. Krpešová

Zápis z členské schůze dne 6.3.2010 v Pištíně
1. Zahájení a přednesení programu, přítomno 57 členů, volba zapisovatelkyH.Krpešová, hlasování o účasti
hostů, hlasování o udělení čestného členství pro Ant.Buriana st. a H.Spěvákovou
– schváleno všemi hlasy
2. P.Kuneš navrhuje hlasování pro způsob diskuze, kterou chce v průběhu
schůze, protinávrh je přihlášením a
samostatným bodem programu, jak je uvedeno – tento způsob schválen
hlasováním 36 hlasy.
3. Volba návrhové komise, zvolena všemi hlasy, H.Krpešová, J.Navara, J.
Kočárek
4. Volba volební komise, zvolen M.Trost, MVDr.M.Pech, F.Kuneš
5. Zpráva prezidenta J.Soukupa
6. Zpráva ekonomky Ing. M. Chytrové, seznámení s hospodařením za rok 2009
a rozpočtem na rok 2010, výsledek kontroly na FÚ a výsledek kontroly revizní
komise- vše v pořádku. Návrh na zrušení příspěvku klubu členům za účast na
vrcholových zkouškách z důvodu ušetření peněz.
7. Zpráva výcvikáře J.Kočárka
8. Zpráva poradce Ing.D.Černého a J.Řezby – rozdělení psů do skupin podle
hrubosti srsti a kříţení jedinců ze skupiny 1.
9. Přestávka, kdy se přihlásili členové do diskuze
10. Diskuze
11. P.Tisovský – seznámil členy s postupem na webových stránkách
12. P.Kunc – chce vysvětlit cesťák prezidenta a vrací se opět k dotacím, které uţ
byly vysvětleny a doloţeny výpisy z banky, cesťák vysvětlen – vše je v pořádku!
Dále uvádí, ţe nepomlouvá klub.
13. P.Kočárek – představení lidí, pro jednotlivé oblasti, kde se budou konat
klubové zkoušky, zkouška bude, kdyţ budou přihlášeni 3 psi. Došlo se ke
změně, LZ nebudou v Rokycanech , ale v Klatovech a termín je
navrţen 24.7.2010, dále je potřeba hlásit moţnost konání klubových zkoušek v
roce 2011 v dané oblasti do 07/2010 a to právě J.Kočárkovi
14. P.Blecha – je potřeba vysvětlit platby za cesťáky, kolik vlastně se platí?
Upozorňuje na problém separece jagdterriéra od ostatních plemen na výstavách
a zkouškách, kdyţ máme svoje výstavy a zkoušky. Platby kolik a proč za cesťáky
vysvětlila ekonomka, postupuje se podle zákona – bude dále evidovat zvlášť pro
výbor a ostatní/ rozhodčí atd/. Odpověď na druhou otázku je výsledkem
dřívějších rozhodnutí členské schůze – proč platit 1000 Kč na mezinárodní
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výstavě, kdyţ máme svojí za 500 Kč a peníze zůstanou klubu a jedinec je zde
posouzen kvalitně a zároveň se zde koná i chovný svod. Klubové zkoušky jsou
výsledkem špatného posuzování některými rozhodčími na zkouškách a dojde
zde ke kvalitnímu posouzení hlasitosti.
15. P. Trost - za volební komisi – jak se bude volit a zda volit celou novou
revizní komisi nebo dovolit? Dále být opatrní v kříţení hrubých jedinců.
16. P.Krpešová – seznámení s účastí na Světové myslivecké výstavě v Brně v
březnu. Jak budeme slavit příští rok 20.výročí zaloţení klubu – návrh je na
Brníkově. Návrh na výrobu triček s klubovým logem 200x za 80 Kč
a budou se prodávat za 100 Kč. Znovu oslovení členů na spolupráci při výrobě
Zpravodaje a web stránek.
17. P.Kuneš – vyjádřil se ke slepotě, ţe se jedná o úraz?! Navrhl změnu stanov
pro placení členských příspěvků – zde rozhodnuto, ţe se budou konat členské
schůze do 20.2, aby se zde mohlo zaplatit. Návrh na změnu hodnocení vytaţení
mrtvé lišky z nory při zkouškách, aby bylo zapsáno hodnocení do tabulek jako u
ostatních disciplín. Konstatoval, ţe hospodaření není dobré! Proč má být odvolán
p.Kunc z revizní komise?
18. P.Vitouš – konstatoval vysoké nároky v klubu na práci jagdterriera!
19. P.Spěváková – poděkovala za udělení čestného členství
20. P. MVDr.Pech - vysvětlení k výstavám viz příspěvek p.Blecha, dále k
příspěvku p.Kuneše, kdy mechanické poškození čočky je důsledkem genetického
předpokladu k utrţení čočky. Další problém jsou zuby, které je potřeba řešit?!
21. P.Písařík – návrh na vytvoření tzv. bonitačního kódu, který by byl zapsán v
rodokmenu, jeho jednotlivé znaky by znamenaly určitou kvalitu jedince a byla
by to důleţitá informace o předcích jednice. Dále navrhl zveřejňování výsledků
chovných svodů.
22. P.Friedek – Jak to bude s financemi klubových zkoušek – vysvětleno p.
Kalašem, ţe je to individuální na domluvě s OMS. Navrhuje změnu podmínek
chovnosti u fen, ještě mimo stávající podmínky je moţnost i jenom ZN+ZV+BZ
nebo ZN+ZV+BZH. Návrh na změnu krytí z pohledu štěněte na 2.generace, ne z
pohledu jednice pro krytí.
23. Volba revizní komise – schválena volba veřejná a je odvolán /39
hlasy/stávající člen p.Kunc a revizní komise
se bude volit celá. Zvoleni jsou R.Černý/ 39 hlasů/, L.Krpeš /43/, v druhém kole
zvolen J.Vávra/40/.
Usnesení členské schůze – schváleno 43 hlasy
Členská schůze bere na vědomí
- Zprávu prezidenta J.Soukupa
- Zprávu ekonomky klubu- hospodaření za rok 2009 a rozpočet na rok 2010
- Zprávu výcvikáře
- Zprávy poradců klubu, chovatelské rady
- Zprávu o výsledku kontroly revizní komise
- Poslední moţnost platby členských poplatků bude v den členské schůze a to
osobní platbou na schůzi
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Členská schůze schvaluje
- Nové podmínky chovnosti pro feny, mimo jiné kombinace zkoušek jiţ
schválené, ještě moţná
kombinace ZN+ZV+BZ nebo ZN+ZV+BZH a to od 1.1.2011.
- Nebudou vypláceny letos dotace pro členy klubu za účast na vrcholných
zkouškách
- Čestné členství pro p.Ant.Buriana st a H.Spěvákovou za dlouholetou činnost v
chovu jagdterriéra
- Výrobu triček s logem klubu v počtu 200 kusů za 80 Kč za kus
- Volbu nové revizní komise – R.Černý, L.Krpeš, J.Vávra
Členská schůze ukládá
- Poradci chovu J.Řezbovi sestavení skupin jedinců podle hrubosti srsti a
doporučovat jedince ze skupiny
1 na jedince ve skupině 1. Dále oslovit majitele těch psů, kteří mají psy
přihlášeny v obou klubech, aby
se rozhodli pouze pro jeden. Mohou je mít pouze v jednom klubu!!! Znovu a
názorně vysvětlit termín
2.generace na webu klubu.
- Ekonomce vést evidenci cesťáků zvlášť pro členy výboru a zvlášť ostatní
- Členům účast na jarních svodech, aby měl poradce přehled o co nejvíce
narozených jedincích
Příští termín schůze bude do 20.2.2011 a s největší pravděpodobností na
Brníkově nebo v okolí Prahy.
Zapsala - Hana Krpešová

Zpráva výcvikáře za rok 2009

Váţení přátelé jagdterriera, po roce Vám předkládám další zprávu výcvikáře.
Mou snahou je udělat si přehled o pracovní snaze Vás vůdců a vašich kamarádů
jagdterrierech. Předem Vám musím říci, ţe na OMSech nefunguje velký zájem
chovat se podle zkušebního řádu a posílat tabulky do 14. dnů od zkoušek
výcvikářům. Jako příklad uvádím OMS Litoměřice, kde mi 5.1.2010 přišly tabulky
ZV které se konaly 9.5.2009. Jednatel si dělá co chce a poslal to najednou za
celý rok kdy poslední PZ se konaly 19.9.2009. Ale to není ojedinělý OMS, přidal
se Jindřichův Hradec a Jičín ty poslaly tabulky aţ koncem února.
Rok 2009 byl rokem konání mem. Fr. Stehlíka, který se konal na Sokolovsku, v
Krásně a z mého pohledu byl velice zdařilý. Dobrý pocit jsem měl i z toho, ţe se
tam sešlo několik členů jen tak podívat se na jagoše a strávit hezké dva dny. To
jsou chvíle, které dávají klubu ţivot, kde se budují dobré kamarádské vztahy.
Kde vzniká parta.
Vrátím se k hodnocení roku 2009. Celkem se zúčastnilo zkoušek 397 psů a fen.
A to v tomto sloţení: ZN 172
ZV 67 54 xIc. 3x IIc. 6x III.
BZ 52 41x Ic. 9x IIc. 2x III.
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LZ 50 26x Ic. 16x IIc 6x III. 2x 0
BZH 28 15x 1c. 9x IIc. 2x III. 2x 0
SVP 4
PZ 13 9x Ic. 2x IIc. 1x N
HZ 5 4x Ic. 1x IIc.
VZ 6 2x Ic. 2x IIc. 2x 0
ZV sloţilo 67 jedinců , z toho 49/4, 10/3, 1/2, 2/1, 1/0
LZ sloţilo 50 jedinců z toho 36/4, 6/3, 2/2, 3/1, 3/0
HZ sloţilo 5 jedinců z toho 5/4
VZ 5 3/4, 2/3
Ze 128 psů a fen pouze 5x 0, 5x 1, 3x2
Celkem 128 zkoušek, kde byla hodnocena hlasitost.
To znamená 10% psů a fen nedosáhlo na základní hodnotu známky, která
opravňuje zařazení do chovu. Ptám se Vás, je to málo nebo moc? To je
výsledek, který má chovatelská rada
k diskuzi. Srovnání s rokem 2008, kdy bylo předvedeno na zkouškách 245 psů a
fen.
U ZN tedy norování, to je nárůst o 83 jedinců u LZ o 22 jedinců, u BZ o 4, u
BZH o 10, PZ o 4 a VZ o 5.
Další údaj je počet narozených štěňat.
Počet narozených štěňat v roce 2008 byl 280 a v roce 2009…231 To nám říká,
ţe nám klesl stav štěňat z roku na rok o 49, coţ se zřejmě projeví v počtu
odvedených psů v roce 2010 .
Vnímám z výsledků, které Vám říkám, ţe problém hlasitost zatím není tím
největším bolákem, který se projevuje. Tím bolákem je chudochrupost!!! Na
toto téma psal Jarda ‚Rezba ve Zpravodaji. Další problém je glaukom, oslepl
nám jiţ druhý pes. Kdo sleduje dění v klubu
chápe souvislosti. Další problém se objevuje v řeči tamtamů, ţe se nekorektně
posuzuje a napomáhá se tak některým jedincům do chovu. Toto povaţuji za
naprostou sprosťárnu a pokud se to prokáţe vyvedu z toho jako výcvikář
důsledky!!! Nemohu Vám říct jméno či jména, ale pokud se to potvrdí dozvíte se
je a říkám jednoznačně, ţe to bude mazec! Pro letošní rok jsme se rozhodli
uspořádat klubové zkoušky po území celého klubu. Budeme
tak mít větší přehled o kvalitě našich jagošů. Na netu bude do 14. dnů
uveřejněný seznam OMSů a kdo je na tomto OMSu za klub garantem. Nemohl
jsem do dnešního dne udělatseznam rozhodčích, protoţe nevíme kdo je a kdo
není členem klubu. Nehodlám spolupracovat s lidmi, kteří poškozují jméno klubu
a uţ vůbec ne, na ně delegovat odpovědnost za KZ. Další informace, která mě
vylekala je, ţe se nám ztenčil od nového roku počet rozhodčích o 100.
Je to asi tím, ţe si nezaplatili příspěvek u ČMMJ a tak nemohou posuzovat,
protoţe to mohou jenom členové ČMMJ. Je na nás, na naši odpovědnosti jak
povedeme chov jgdt. Jak budeme pracovat na výcviku a jak dokáţeme kloubit
exteriér s prací. Jsem zastáncem upřednostňovat jedince s více zkouškami
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samozřejmě v I.ceně. Myslím si, ţe chovatelská rada to bere za správný konec,
ţe oproti té minulé našla své místo a doufám, ţe se začne projevovat snaha,
kterou do toho vkládáme. Mám pocit, ţe se okolo nás začíná tvořit parta lidí,
kteří mají stejný zájem o chov jagdterrierů. Já to povaţuji za dobrý signál.
Děkuji Vám za pozornost a těším se nashledanou na zkouškách a
výstavách.
J.Kočárek

Zápis ze schůze výboru klubu KCHJgdtČ
Chotěšov 30. května 2010
Přítomni: Sokup Josef, Kalaš Petr, Ing. Chytrová Magdalena, Kočárek
Jaroslav, Řezba Jaroslav
Omluveni: Ing. Černý Daniel, MVDr. Pech Marek
Za RK: Krpeš Ladislav, předseda
1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

Kladně bylo zhodnoceno konání a průběh ZV. Při větším počtu
jagdteriérů na zkouškách je lepší porovnání vrozených
vlastností předvedených psů a fen.
Vysvětlilo se i nedorozumění na ZV v Jičíně.
Výborem byla kladně hodnocena organizace i průběh Klubové
výstavy v Chotěšově.
Soukup Josef byl pověřen delegací rozhodčího na speciální
výstavu v roce 2010.
Výroční členská schůze proběhne v Brníkově (slavnostní
schůze k 20. výročí zaloţení KCHJgdtČ).
Návrh konání klubové a speciální výstavy v roce 2011.
Klubová – Mýto – Rokycany
Speciální – Dţbán – Praha
Ing. Chytrová – dotaz na způsob financování a finanční
evidence klubových zkoušek. Vypracováním směrnice byli
pověřeni pan Kalaš a pan Kočárek. Směrnice bude zveřejněna
na webu.
Výbor klubu bere na vědomí ukončení činnosti Ing. Černého
jako poradce chovu. Agendu prozatím převezme pan Petr
Kalaš.
Za vystavení doporučení ke krytí psem v drţení nečlena klubu
je stanoven poplatek 200 Kč.
Změna chovných podmínek je moţná pouze na volební
členské schůzi. V mezidobí pouze na návrh chovatelské rady a
po odsouhlasení členskou schůzí. /Nadále platí sjednocení
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chovných podmínek s Moravskoslezským klubem/.
10) Při ţádosti o krytí na méně neţ dvě volné generace z pohledu
rodičů musí ţadatel doloţit poradci chovu výsledek vyšetření
chovného páru na glaukom a luxaci. Vyšetření bude
poţadováno z důvodu vyloučení tohoto dědičného
onemocnění.
11) Uzávěrka zaslání příspěvků do Zpravodaje II/2010 je 15. 6.
2010.
12) Memoriál Františka Stehlíka v roce 2011 bude pořádat pouze
KCHJgdtČ jako evropskou soutěţ k dvacátému výročí zaloţení
klubu.Vzhledem k náročnosti této akce bude výbor vděčný za
jakýkoliv sponzorský dar.
13) Josef Soukup a Petr Kalaš byly výborem pověřeni zpracovat
propozice a obeznámit
s nimi všechny evropské kluby.
14) J. Kočárek sestaví a projedná plán klubových zkoušek na rok
2011 a zašle jej na ČMMJ. Ţádáme členy, kteří mohou
nabídnout pořádání zkoušek, aby kontaktovali výcvikáře
klubu.
Zapsal: Josef Soukup
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Stanovy KCHJgdt v Čechách
Čl. 1 - Název a sídlo klubu
Klub chovatelů jagdterierů v Čechách o.s. ( zkratka KCHJgdtČ ) se sídlem
Březina 102, 338 24 Břasy I sdruţuje příznivce tohoto plemene, zejména
chovatele, vlastníky, drţitele a ostatní osoby.
Čl. 2 - Poslání klubu
1) Klub je právnickou osobou, který sdruţuje příznivce Jagdteriérů.
2) Posláním klubu je především organizování chovu psů plemene Jagdteriér v
souladu s předpisy vydanými FCI. Cílem klubu je čistokrevný a zdravý chov
plemene v souladu se standardem FCI.
3) Klub pořádá chovatelské přehlídky, svody, výstavy, zkoušky soutěţe a jiné
chovatelské akce. Pořádané akce musí být v souladu s kynologickými řády a
pravidly, nesmí být v rozporu s normami FCI a obecně platnými předpisy. Akce
mohou být otevřené i pro jiná plemena, pro zahraniční účastníky a pro nečleny.
Čl. 3 - Členství v klubu
1) Členem klubu se můţe stát kaţdá fyzická i právnická osoba, která má zájem
se podílet na činnosti a poslání klubu, a to na základě přistoupení za člena
klubu, a to podáním přihlášky s tím, ţe členství vznikne po schválení výborem
klubu a dnem zaplacení zápisného a členského příspěvku .
2) Osoby mladší 18 let, které jsou členy klubu se souhlasem svého zákonného
zástupce, nemohou volit ani být voleny do orgánů klubu a hlasovat na členské
schůzi.
3) Členem klubu mohou být i cizí státní příslušníci.
4) Členem klubu nemůţe být fyzická či právnická osoba, která byla disciplinárně
trestána v rámci organizací sdruţení u FCI, ani osoba podílející se jakýmkoliv
způsobem na obchodu se psy za účelem zisku, nerespektující poslání a činnost
klubu (např. Vědomé prodávání štěňat obchodníkům se psy, současná produkce
štěňat s průkazem původu a bez průkazu původu).
5) Kaţdý člen je zaevidován matrikou klubu a po zaplacení zápisného a
členského příspěvku je mu vystaven průkaz o členství s registračním číslem.
6) Člen klubu je povinen řádně a v čas uhradit členský příspěvek vţdy do 20.
února příslušného roku . Nově přijatí členové hradí zápisné a členský příspěvek
bez ohledů na datum jejich přijetí v příslušném kalendářním roce.
7) Členská schůze můţe ve výjimečných případech udělit zvlášť zaslouţilým
členům klubu, význačným osobnostem, případně i jiným osobám, čestné
členství. Čestné členství můţe být uděleno i osobám z jiných států. Čestný člen
není povinen platit členské příspěvky. Čestné členství vzniká rozhodnutím
členské schůze, pokud navrţený vyjádřil s tímto souhlas.
8) Členství v klubu zaniká:
a) vystoupením na základě písemného podání a to dnem doručení výboru
klubu.
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b) vyloučením člena výborem klubu, v případě závaţného porušení stanov
klubu a na návrh kárné komise.
c) nedodrţením čistokrevnosti chovu
d) úmrtím člena
e) zánikem klubu
f) nezaplacením členského příspěvku v daném termínu. Příspěvek uhrazený po
době splatnosti nebude bývalému členovi navrácen.
Čl. 4 - Práva a povinnosti člena klubu
1) Člen klubu má právo se podílet na řízení klubu, zejména je oprávněn účastnit
se členské schůze a hlasovat na ni, nahlíţet do dokladů klubu a být informován
o všech záleţitostech klubu , pokud v těchto stanovách není uvedeno jinak.
2) Člen starší 18- let má právo volit a být volen do orgánů klubu.
3) Člen klubu má právo být zván a účastnit se všech akcí pořádaných klubem,
vznášet dotazy, podávat návrhy, náměty a stíţnosti orgánům klubu.
4) Člen klubu má právo na základě splnění stanovených chovných podmínek
získat uchovnění psa nebo feny plemene Jagdteriér a tohoto mít vedeného v
seznamu chovných jedinců.
5) Člen má právo získávat informace o činnosti klubu prostřednictvím tisku
(zpravodaje) členských schůzí, atd.
6) Člen klubu je povinen dodrţovat stanovy klubu, vnitřní předpisy, nařízení,
rozhodnutí, usnesení a normy orgánů klubu, obecně platné právní předpisy a
normy vztahující se ke kynologii.
7) Člen klubu je povinen neprodleně oznámit změny dat a údajů pro řádné
vedení matriky klubu, dále je povinen neprodleně hlásit poradci chovu veškeré
změny týkající se registrovaných chovných jedinců a umoţnit kontrolu chovu a
drţených jedinců osobám pověřeným výborem klubu.
8) Člen klubu je povinen dbát o dobré jméno klubu a vyvarovat se veškerého
jednání a protizákonných činností, které by poškozovaly klub.
9) Člen klubu má právo na ochranu svých osobních údajů, uvedených na
přihlášce.
Čl. 5 - Orgány klubu
Orgány klubu tvoří: členská schůze, výbor klubu, revizní komise a chovatelská
rada.
Čl. 6 - Členská schůze
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu. K výhradním oprávněním
členské schůze patří:
a) schvalovat roční uzávěrky, rozdělení zisků a úhrady ztrát
b) schvalovat stanovy a jejich změny
c) volba orgánů klubu a řešením sporů mezi nimi, včetně volby a odvolání
jednotlivých členů výboru pokud prokazatelně porušili své povinnosti, a to
dvoutřetinovým počtem přítomných hlasů
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d) rozhodování o zrušení a nebo rozdělení klubu, a to dvou třetinovým počtem
hlasů přítomných
e) rozhodování o všech otázkách, které do působnosti členské schůze svěřují
stanovy.
f) projednání a schválení zprávy o činnosti výboru klubu od poslední členské
schůze předkládané presidentem klubu
g) projednání a schválení rozpočtu na běţný rok.
h) projednání a schválení zprávy revizní komise a chovatelské rady
i) řeší odvolání členů proti rozhodnutí výboru klubu, revizní komise a
chovatelské rady
j) schválení vnitřních norem klubu, podmínek chovnosti a jejich změn
2) Členskou schůzi svolává výbor klubu nejméně jedenkrát za rok pozvánkou
nebo ve zpravodaji, a to minimálně 14 dní před konáním členské schůze.
3) Členská schůze volí 1x za pět let orgány klubu.
4) Poklesne-li stanovený počet členů v orgánech klubu, je do příslušného orgánu
kooptován člen klubu, který obdrţel při volbách příslušného orgánu v pořadí
nejvyšší počet hlasů.
5) Členské schůze jsou oprávněni se zúčastnit všichni členové klubu. Členové
výboru jsou povinni se zúčastnit členské schůze. Členské schůze se mohou
zúčastnit i jiné osoby, a to na základě souhlasu členské schůze. K přijetí
usnesení členské schůze je potřeba nadpoloviční většiny přítomných členů,
pokud stanovy nenařizují jinak. O průběhu členské schůze se vede zápis, který
obsahuje údaj o počtu členů přítomných, podstatné skutečnosti z jednání,
přijatá rozhodnutí a součástí zápisu je téţ usnesení členské schůze. Zápis je
podepsán zapisovatelem.

Čl. 8 - President klubu

Čl. 7 - Výbor klubu

1) Klub zaniká buď dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným klubem
na základě rozhodnutí členské schůze nebo pravomocným rozhodnutím
Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění. O majetku klubu a jeho rozdělení
rozhodne orgán, který o zániku klubu rozhodl.

1) Výbor klubu je sedmičlenný . Výbor tvoří president, vicepresident, ekonom,
matrikář, poradci chovu a poradce pro výcvik.
2) Členové výboru jsou voleni členskou schůzí na dobu pěti let. Členské schůzi
jsou téţ odpovědni z výkonu své funkce.
3) Výbor klubu je výkonným orgánem klubu, řídí činnost klubu v obdobích mezi
jednotlivými zasedáními členské schůze v souladu s jejími usneseními. Příjmá a
vylučuje členy, předkládá členské schůzi návrhy na vyznamenání a odměny.
4) Výbor je usnášeníschopný pokud se ho zúčastní nadpoloviční věštčina členů.
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas presidenta.
5) Výbor má právo pro svou činnost stanovit poradní orgány či zvát na jednání
výboru poradce. Výbor se schází podle potřeby nejméně 2x do roka a o jednání
je veden zápis podepsaný zapisovatelem.
6) Výbor vede evidenci členů, zajišťuje vydání Zpravodaje a pořádání klubových
akcí.
7) Výbor spolupracuje z jinými kynologickými kluby.

- 15 - 16 -

1) Je statutárním zástupcem klubu, zastupuje klub vůči třetím osobám. Jednat
jménem klubu můţe jiný člen pouze na základě písemného pověření presidenta.
2) Je odpovědný členské schůzi, je volen na dobu pěti let.
3) Uskutečňuje usnesení členské schůze a přitom je povinen řídit se obecně
platnými právními předpisy, statutem, vnitřními normami a usnesením členské
schůze.
4) Průběţně vyřizuje záleţitosti klubu a při řízení klubu rozhoduje o všech
záleţitostech, které nepatří výlučně do působnosti členské schůze.
5) Je povinen na konci roku vypracovat zprávu o činnosti a přednést ji ke
schválení členské schůzi do 15.3. následujícího roku.
6) Je na konci roku povinen na členské schůzi poskytovat pravdivé informace
všem členům klubu. Tyto informace musí být zveřejněny ve Zpravodaji.
7) Na návrh výboru klubu vyhlašuje v závaţných případech referendum.
Čl. 9 - Hospodaření klubu
1) Klub hospodaří na základě schváleného rozpočtu v souladu s platnými
právními předpisy.
2) Prostředky klubu tvoří především členské příspěvky, zápisné, chovatelské
poplatky, dary a výnosy z vlastní činnosti.
3) Dozor nad hospodařením klubu provádí revizní komise.
4) Ekonom klubu je povinen vést účetnictví v souladu s obecně platnými
právními předpisy a stanovami klubu, včetně roční uzávěrky, inventur a
daňových přiznání.
Čl. 10 - Zánik klubu

Čl. 11 - Závěrečná ustanovení
1) Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti jejich schválením. Současně
pozbývají platnosti i účinnosti stanovy sdruţení ze dne 16. srpna 2003.
Schváleno na členské schůzi v Bošicích dne 1. 4. 2006

President klubu Soukup Josef
Vicepresident klubu Kalaš Petr

Placení členských příspěvků do 20.února každého
roku je hlavní povinností člena.
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Organizační řád KChjgdt v Čechách
Cílem klubu chovatelů jagdterirérů v Čechách je chov čistokrevných psů dle
platného standardu FCI při zachování biologického zdraví kaţdého jedince a
vlastností a vloh charakteristických pro plemeno.
I. Úvodní ustanovení
1. Organizační řád slouţí pro řízení chovu psů plemene jagdteriér. Tímto řádem
jsou povinní řídit se všichni členové i nečlenové klubu, kteří vlastní nebo mají v
drţení jedince s průkazem původu ať chovným či nechovným, nebo ti, kteří se
stali členy klubu ze zájmu podílu na klubovém ţivotě.
2. Základní chovatelskou normou je plemenný standard FCI. Stanovené chovné
podmínky vycházejí přímo z plemenného standardu a nesmí připustit to, co
standard uvádí jako vylučující vadu.
3. Chovné podmínky stanoví výbor Klubu chovatelů jagdteriérů v Čechách.
II. Chovní jedinci
1. Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří mají průkaz původu vystavený
nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a kteří byli zařazeni do chovu
na základě splněných podmínek.
2. Věk pro zařazení do chovu:
minimum: 15 měsíců
maximum: psi neomezeně, rozhoduje zdravotní stav jedince
feny 8 let - feny mohou být naposledy kryty v den svých osmých narozenin.
Chovatelé mají moţnost krýt feny, které mají sloţené zkoušky VZ, HZ nebo BL v
Ic naposledy v den svých devátých narozenin. Při krytí feny starší osmi let musí
být doloţeno veterinární potvrzení o zdraví feny.
3. Úspěšné splnění kritérií pro zařazení do chovu označí poradce chovu v PP
jedince, v rubrice pro záznamy poradce chovu slovy "Kandidát chovu", zařazení
do chovu bude provedeno pouze na základě splnění všech chovných podmínek.
4. Z chovu budou vyloučeni ti jedinci, u kterých se prokázalo, ţe potomstvu
předávají standardem nepřípustné exteriérové vady nebo poruchy zdraví a
rovněţ takoví jedinci, u kterých je váţné podezření z chirurgického zákroku k
odstranění vrozené exteriérové vady nepřípustné standardem FCI.Toto
rozhodnutí učíní poradce chovu.
5. Pro získání chovné způsobilosti z hlediska exteriéru platí pouze ocenění
získané na výstavě v ČR. Pro získání chovné způsobilosti musí pes i fena v den
výstavy dosáhnout minimálního stáří dvanácti měsíců. Ztrátu chovné
způsobilosti ještě před stanoveným věkovým maximem je vlastník chovného
jedince povinen hlásit poradci chovu ihned.
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III. Chov a jeho řízení
1. Chovem rozumíme cílevědomou plemenitbu.
2. Druh chovu: řízený.
3. Počet krytí chovným psem - smí krýt maximálně deset fen v jednom
kalendářním roce.Za počet krytí odpovídá vlastník(drţitel) psa.
4. Chovná fena smí mít v kalendářním roce pouze 1 vrh, počet ponechaných
štěňat není omezen, chovatel je povinen dodrţet ustanovení části VII., odst. 2,3
a 4, tohoto organizačního řádu.
5. Chovná fena registrovaná v Klubu chovatelů jagdteriérů v Čechách nesmí být
registrovaná v jiném klubu, rovněţ tak chovný pes. Chovatelskou činností
jagdteriérů se člen KCHJgdtČ smí zabývat pouze u jednoho klubu v ČR. Krytí
chov. psy upravuje čl. VI, odst. 1, čl. V., odst. 3.
IV.Chovatel, majitel chovného psa/feny, majitel /držitel/ jedince s
průkazem původu
1. Chovatelem je drţitel chovatelské stanice, která byla řádně zaregistrována.
Pokud je vlastníkem právnická osoba, je tato povinna oznámit poradci chovu
jméno drţitele chovné feny. Mezi právnickou osobou a drţitelem chovné feny
musí být sepsána smlouva.
2. Převod březí feny je moţný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata
zapsána v chovatelské stanici nového majitele feny a na něj se také převádí
všechny povinnosti plynoucí s krytím chovným psem.
3. Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán,
přičemţ je moţný i zápis na chovatelskou stanici zemřelého.
4. Majitel chovného psa je osoba, která psa právoplatně nabyla a můţe se
prokázat jeho průkazem původu. Drţitelem chovného psa je buď jeho majitel,
nebo ten, kdo je majitelem oprávněn pouţívat psa ke krytí fen. Majitel, příp.
drţitel musí ihned oznámit tuto změnu poradci chovu.
5. Majitel /drţitel/ chovného psa smí krýt psem jen fenu, jejíţ majitel předloţí
řádně vyplněné platné doporučení ke krytí .Majitel /drţitel chovného psa musí
odmítnout krytí feny, která není v dobré zdravotní kondici nebo jeví známky
onemocnění. O této skutečnosti je povinen písemně vyrozumět poradce chovu.
6. Kaţdá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo jeho úhyn musí být ihned
oznámena doporučeným dopisem poradci chovu a plemenné knize.
7. Členové klubu, majitelé, chovatelé /drţitelé/ chovných psů/fen musí vést
písemné záznamy o krytí psů/fen: jméno, číslo zápisu, adresu majitele chovného
jedince, datum krytí. Na poţádání poradce chovu příp. pověřeného pracovníka
plemenné knihy musí majitel chovného jedince tyto záznamy předloţit.
8. Členové klubu /chovatelé, majitelé, drţitelé/ jsou povinni o své psy a feny
řádně pečovat, dodrţovat hygienické podmínky, pečovat o zdraví zvířat,
zabezpečovat jejich zdárný vývin, zajišťovat odpovídající ustájení a krmení a
dodrţovat zákonná opatření a vyhlášky a obecně závazné předpisy.
9. V zájmu chovu mají orgány klubu, zejména poradci chovu, právo provádět u
členů klubu kontroly vrhů, odchovů a ustájení štěňat, chovných psů i fen.
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Chovatelé, majitelé , příp. drţitelé jsou povinni tyto kontroly umoţnit jinak jsou
porušeny odst. 1-5.
V. Krycí list
1. Chovatel je povinen ţádat poradce chovu o vystavení krycího listu minimálně
jeden měsíc před předpokládaným krytím písemně nebo nebo elektronickou
poštou.
2. Krycí list má platnost poze do 31.12 kaţdého kalendářního roku.
3. Krycí list se vyplňuje trojmo a musí obsahovat tyto údaje:
a/ jméno psa, datum narození , číslo zápisu
b/ jméno feny, datum narození, číslo zápisu
c/ jméno a adresu majitele nebo drţitele psa
d/ jméno a adresu majitele nebo drţitele feny
e/ podpis poradce chovu, podpis majitele /drţitele psa, podpis majitele
/drţitele/ feny
f/ místo a datum krytí
Vyplněné a podepsané krytí listy jsou doklad:
a/ originál je součástí zápisu štěňat do plemenné knihy
b/ první a druhá kopie slouţí poradci chovu
Nezaslání řádně vyplněných listů má za následek nezapsání štěňat do plemenné
knihy.
4. Majitel /drţitel/ chovného psa odešle do 10 dnů po krytí:
- kopii krycího listu příslušnému poradci chovu, potvrzení o krytí feny předá
chovateli.
5. Majitel /drţitel/ chovného psa je povinen odepřít krytí, pokud krycí list není
podepsán poradcem chovu KCHJgdtČ.
VI. Krytí
1. Chovatel, který není členem klubu, je povinen uzavřít písemnou smlouvu s
klubem, na jejímţ základě bude vydáno doporučení ke krytí. V této smlouvě
budou stanoveny podmínky chovu.
2. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma jedinci vybranými k chovu a na základě
platného krycího listu vystaveného poradcem KCHJgdtČ.
3. Během jednoho hárání smí být fena kryta pouze jedním psem.
4. Během 24 hodin smí krýt pes pouze tutéţ fenu.
5. Podmínky krytí včetně úhrady za krytí si písemně dohodne chovatel s
majitelem /drţitelem/ psa.
6. Doporučuje se krýt fenu u majitele /drţitele/ chovného psa. Fenu by měl ke
krytí doprovázet její majitel nebo jím pověřená osoba.
7. Při neplánovaném nakrytí feny jiným psem neţ smluveným v době, kdy je
fena v péči majitele /drţitele/ chovného psa, je drţitel psa povinen toto majiteli
feny ihned ohlásit a uhradit všechny vzniklé škody.
8. Pokud došlo k úhynu feny v době, kdy byla v péči majitele /drţitele/
chovného psa, je drţitel povinen na své náklady nechat zjistit příčinu úhynu a
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podat o tom zprávu /veterinární vyjádření/ majiteli feny. Pokud smrt feny
nastala zaviněním majitele psa, je tento povinen ztrátu nahradit. Pokud však
majitel psa za smrt feny vinu nenese, je majitel feny povinen uhradit mu
veškeré náklady, které úhynem feny majiteli psa nastaly.
8. Po krytí vyplní majitel chovného psa krycí listy a svým podpisem ztvrdí, ţe
došlo ke krytí.
9. Nezabřezne-li fena a došlo-li k úhradě za krytí, má majitel feny nárok na
jedno bezplatné krytí týmţ psem, tzv. náhradní krytí.
10. Do 75 dnů po krytí nahlásí chovatel poradci chovu a majiteli /drţiteli/
chovného psa výsledek krytí a to i v případě, ţe fena nezabřezla.
11. Pokud chce majitel/chovatel chovné feny krýt svou fenu v zahraničí, musí k
ţádosti poradci chovu předloţit kopii průkazu původu psa, příp. kopie
posudkových listů z výstav a kopie soudcovských tabulek ze zkoušek, které pes
absolvoval. Zahraniční krytí se můţe uskutečnit pouze chovným psem, který má
průkaz původu uznaný FCI a je chovný v zemi, kde působí v chovu.Tento
jedinec musí doloţit kopii PP a tabulek o pracovní zkoušce nebo jejich úřední
překlad.
VII. Vrh
1. Fena očekávající vrh má být umístěna v domácnosti svého majitele. Pokud je
mutné umístit fenu u některé další osoby, musí být o této skutečnosti zpraven
poradce chovu.
2. Chovatel je povinen ponechat jen takový počet štěňat, který odpovídá kondici
a moţnostem chovné feny, přičemţ počet štěňat musí odpovídat i reálným
moţnostem a konkrétním podmínkám chovatele. Péče o fenu v březosti, při
kojení a odpovídající péče o zdárný vývin a zdraví štěňat /včasné a kvalitní
přikrmování, odčervení, krmení, vakcinace/ je základní povinností chovatele.
3. Kontrolu vrhu a chovných jedinců provádí poradce chovu nebo jím pověřené
osoby. V případě porušení výše stanovených podmínek hradí náklady spojené s
touto kontrolou daný chovatel.V případě, ţe kontrola proběhne bez závad,
náklady spojené s toto kontrolou hradí klub.
5. Chovatel je povinen podat vyrozumění o vrhu do 14 dnů příslušnému poradci
chovu a zároveň majiteli chovného psa. Hlášení vrhu obsahuje:
a/ základní identifikační údaje
b/ datum krytí a vrhu
c/ počet celkem narozených, ponechaných a uhynulých štěňat, pohlaví,
zbarvení a vrozených vad.
d/ místo ustájení feny s adresou
e/ uvedení případných vad štěňat, případně další s vrhem související
skutečnosti.
6. Chovatel doporučeným dopisem zašle plemenné knize 28 den po vrhu
přihlášku k zápisu štěňat. Tuto přihlášku, doplněnou o čísla zápisu, jeţ jsou
shodná s čísly tetovacími, obdrţí chovatel zpět. Po otetování štěňat, které se
provádí po 42. dnu jejich stáří, pošle chovatel přihlášku k zápisu štěňat
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potvrzenou veterinárním lékařem, který tetování provedl a na přihlášku vyznačil
datum tetování, počet a pohlaví tetovaných štěňat, opět na plemennou knihu,
tento postup platí i při čipování vrhu. Z plemenné knihy obdrţí dobírkou průkazy
původu štěňat.
7. Při odběru štěňat musí být štěňata stará minimálně 49 dní, v dobré zdravotní
kondici, otetováná a odčervená, vakcinovaná proti parvovirose a psince.
Doporučuje se, aby chovatel sepsal s nabyvatelem štěněte smlouvu o koupi a
předání štěněte.
8. Vývoz štěňat do zahraničí prostřednictvím firem a obchodníků se zvířaty je
zakázán. Vývoz štěňat přímo majitelům je moţný. Osoba, která má v úmyslu
vyvézt chovného jedince, uvědomí předem poradce chovu. Při vývozu štěňat i
dospělých psů poţádá chovatel příp. majitel Českomoravskou kynologickou unii
a vývozní potvrzení průkazu původu. K ţádosti přiloţí originál průkazu původu,
jméno a adresu zahraničního nabyvatele psa. /štěněte/. V případě, ţe bude
jedinec vyvezen bez tohoto vývozního potvrzení v průkazu původu, nebude
majiteli zapsán do plemenné knihy ve státě, kam byl vyvezen.
9. Chovatel vede záznamy související s odchovem štěňat /datum krytí, vrhu,
počty a pohlaví štěňat, jména štěňat, čísla zápisů a adresy nových majitelů,
jakoţ i další skutečnosti s chovem související/ a je povinen je na poţádání
orgánů klubu předloţit ke kontrole (Kniha odchovů).
VIII. Chovatelská stanice
O registraci poţádá chovatel Českomoravskou kynologickou unii, která vyřizuje
mezinárodní registraci na FCI v Belgii. Chovateli můţe být chráněn jen jeden
název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a psů. Nárok
na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká jeho registrací FCI a název nelze
měnit.
Majitelem chovatelské stanice můţe být pouze právně způsobilá fyzická osoba.
Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí pojmenování jedince.
Převod chráněného názvu chovatelské stanice jinému chovateli je moţný a to na
základě písemného prohlášení majitele chovatelské stanice nebo dědice po
zemřelém majiteli chovatelské stanice.
Změna jména nebo bydliště majitele chovatelské stanice musí být do jednoho
měsíce hlášeny poradci chovu, matrikáři klubu a plemenné knize.
Registrace chovatelské stanice zaniká:
a/ písemným prohlášením vlastníka o zrušení chovatelské stanice
b/ úmrtím majitele, pokud chovatelská stanice nepřešla na jeho dědice
c/ z jiných váţných důvodů.
IX. Zápis štěňat do plemenné knihy
Podkladem pro zápis štěňat do plemenné knihy je přihláška vrhu štěňat.
Součástí vrhu štěňat je originál průkazu původu matky štěňat v případě, ţe se
jedná o její první vrh, příp. fotokopie průkazu původu matky štěňat v případě,
ţe od doby její registrace v rejstříku chovných jedinců došlo ke změnám (další

- 21 - 22 -

Zpravodaj č. 2/2010
Zpravodaj č.2/2010
výst. Ocenění, tituly, zkoušky atp./. U zahraničního krytí i kopie průkazu původu
uţitého psa.
Vrh musí být přihlášen k zápisu najednou a celý. Dodatečné hlášení jednotlivých
štěňat je nepřípustné. Jména štěňat z jednoho vrhu musí začínat stejným
písmenem. Jména štěňat v jedné chovatelské stanici se nesmí opakovat. Vrh
musí být hlášen najednou, nejpozději do 28 dnů stáří štěňat. Přihláška vrhu
musí být odeslána plemenné knize nejpozději do 3 měsíců od datu vrhu.
X. Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy
1. Dovezeným jedincům v majetku českých občanů s průkazy původu
vystavenými členskými zeměmi FCI, přiděluje plemenná kniha čísla zápisů.
XI. Průkaz původu
1. Průkaz původu je vystaven na formuláři uznaném FCI a označeném jejím
znakem.
2. Průkaz původu musí obsahovat kromě nutných identifikačních údajů i
nejméně 3 generace předků.
3. Pro kaţdého jedince je vystaven jeden průkaz původu který je neprodejný.
4. Ztrátu průkazu původu je nutno ihned ohlásit plemenné knize. Za poškozený,
zničený nebo ztracený průkaz původu lze vystavit duplikát a to na základě
čestného prohlášení majitele a jeho ţádosti o vystavení duplikátu. Takový
duplikát průkazu původu je zřetelně označen "duplikát". V případě poškozeného
průkazu původu pak "přepis".
5. Zápisy do průkazu původu smí provádět pouze plemenná kniha. Zápisy z
výstav, výběru do chovu, zkoušek a veterinární záznamy mohou provádět jen k
tomu oprávněné osoby a to jen v příslušné kolonce.
6. Za správnost údajů uvedených v průkazu původu ručí svým podpisem ten,
kdo průkaz vystavil a chovatel.
XII.Vývoz
Průkaz původu jedince vyváţeného mimo území ČR musí být pověřeným
pracovníkem sekretariátu ČMKU označen: razítkem Export Pedigree, průtlačným
razítkem se znakem ČMKU, kulatým razítkem ČMKU s podpisem pracovníka a
adresou nového majitele.
O vývozu chovného jedince musí být předem vyrozuměn poradce chovu.
Nákup a prodej nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je
nepřípustný.
XIII. Závěrečná ustanovení
Chovatelé, majitelé /drţitelé/ chovných jedinců,nemusí být členy Klubu
chovatelů jagdteriérů v Čechách ale jsou povinní dodrţovat ustanovení tohoto
organizačního řádu KCHJgdtČ.
Tento organizační řád nabyl platnosti dnem: 7.3.2009
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Postup při uchovňování

Klubové akce konané v roce 2010

Po splnění podmínek chovnosti stanovených výborem klubu zašle majitel
(drţitel) psa nebo feny, člen KCHJgdtČ:
- originál průkazu původu psa nebo feny
- fotokopie soudcovských tabulek ze zkoušek
- fotokopie posudkových listů z výstav
- 2 stejné barevné fotografie psa nebo feny ve výstavným postoji
pohlednicového formátu. Pes nebo fena musí být zřetelně viditelní, postava musí
vyplňovat 2/3 fotografie.
- kontaktní údaje majitele /adresa bydliště, elektronická adresa, telefon/
Poplatek za uchovnění stanovený výborem je 100,- Kč. Poplatek posílejte na
adresu poradce chovu.
Poradce chovu zaregistruje psa nebo fenu ve své chovné evidenci a originál
průkazu původu psa zašle k registraci plemenné knize. Plemenná kniha zařadí
psa do chovu a průkaz původu vrátí majiteli (drţiteli) psa. Originál průkazu
původu feny vrátí poradce chovu majiteli feny. Chovatel při prvním vrhu zašle
originál průkazu původu feny spolu s přihláškou vrhu plemenné knize. Plemenná
kniha zaregistruje fenu ve své evidenci a průkaz původu feny vrátí majiteli
(chovateli).
Majitel psa nebo feny je povinen hlásit poradci chovu a současně plemenné
knize jakékoliv změny (další zkoušky, výstavy, tituly, změny ve vlastnictví,
ztrátu, úhyn, ztrátu chovnosti…).

Světová výstava vývoje myslivosti a lovectví - Brno 2010
Váţení členové Klubu chovatelů jagdteriérů v Čechách!
Dovolte mi, abych Vás informovala o účasti našeho klubu na Světové myslivecké
výstavě v Brně, která proběhla v termínu 21.-28.3.2010. Stánek se nám i přes
malé finance podařilo připravit kvalitně na úrovni ostatních zúčastněných klubů.
Přesto bych pro rok příští chtěla oslovit sponzory o příspěvek na propagační
materiály, aby byla úroveň ještě vyšší. Stánek navštívila řada lidí. Jedni byli jiţ
chovatelé jagdteriérů a druzí byli myslivci, kteří se rozhodovali, jakého psa si
mají pořídit a těm jsme se snaţili poradit, kam se obrátit, jak vybírat a jak
přistupovat k výcviku. Členové klubu si prohlédli fotky z klubových akcí,
pohovořili o svých jedincích a svěřili se se svými plány. Mohu také s klidným
svědomím říci, ţe vztahy mezi kluby Čechů a Moraváků byly touto akcí
upevněny, nebyl ţádný problém, aby lidé z Moravy se zastavili i u nás a dali řeč
a malou slivovičku. Společné bylo také představení jedinců na podiu, které
probíhalo 2x denně, kde jsem veřejnosti představila plemeno a vţdy byl jeden
jedinec od nás a jeden z Moravy. Slavnostní atmosféru navýšila mezinárodní
soutěţ trubačů a vábičů, kde jsme měli také z řad chovatelů jagdteriérů
zastoupení a jejich výsledek byl excelentní. Kdo bude mít zájem v příštím roce
se této akce zúčastnit a prezentovat jagdteriéra na našem stánku, bude vítán.
Jagům zdar!

Hana Krpešová

Poplatek za krycí list je 100 Kč. Poplatek posílejte na adresu poradce chovu.
Chovatel je povinen předem konzultovat s poradcem chovu ţádost o krytí psem
mimo klub KCHJgdtČ.
Ţádosti o uchovnění a hlášení o změnách posílejte na adresu:
Petr Kalaš, 338 24 Břasy 1, Březina 102, tel. 603 255 960
vicepresident@jagdterrierclub.net
Ţádosti o krycí list posílejte na adresu:

Jaroslav Řezba, 252 65 Tursko, K Erzu 83, tel: 724 065 284,
poradce.kryti@jagdterrierclub.net

Arka Od Veliké řeky BOB Klubové výstavy 2010

- 23 - 24 -

- 24 - 25 -

Klub chovatelů Jagdteriérů v Čechách
Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách
Klubová Výstava – Chotěšov 2010
Třída

Pes / fena

Psi

Art Ze
Špiroch
Štěderských polí František

mladých CAJC

otevřená CAC
res.CAC

vítězů CAC
res.CAC

Majitel

Id Z Vranína
Argo Od Hradu
Pernštějna

Novosad
Pavel
Volák Oto

Paroubek
Erik Svatoborský
Přemysl
lovec
Hary Z Jabaku

Zelenka
Jaroslav

Chovatel
Špiroch František

MVDr.Bartoněk Jan
Ing. Ostrýţ Libor

Feny mladých CAJC

Arka Od Veliké
řeky

Lněníček
Rostislav

Červený Tomáš

mezitřída CAC

Moli Z Pustého
Jitra

Pressl
Jaroslav

Krejčíček Václav

otevřená CAC

Cira Z Jarčino Paseky Hřebejková J.
Bára Z Bohuslavic

Holub Ladislav

vítězů

Aida z Šubrtova
chovu

Krejzek
Rostislav

Ing.Šubrt Vladimír

Cira Z Jarčino
paseky

Hřebejková
Jana

Kunešová Jaroslava

ARKA OD
VELIKÉ ŘEKY

Lněníček
Rostislav

Červený Tomáš

Titul BOB

- 25 - 26 -

Hana Krpešová

Valentin Martin MVDr.Vodička

pracovní CAC

Klubový vítěz 2010

Dne 15.5.2010 se uskutečnily ZV pro prokázání hlasitosti jagdteriérů. Sraz byl
na chatě na Brníkově, která patří MS Ředhošť a je zde vţdy skvěle zajištěno
občerstvení. Dvě skupiny jagdteriérů v celkovém počtu 16 jedinců se přesunulo
pro slouţení zkoušek do honitby MS Ohře Břeţany n.O. Zde díky bohatému
zazvěření všichni pejsci zkoušky sloţili v první ceně a všichni prokázali hlasitost
ve známkách 3 nebo 4. Podle klubových rozhodčích pana Sypeckého, Havlíčka a
Řezby prokázali všichni jagdteriéři svoje vynikající vlohové schopnosti. První
příčky díky výborným výsledkům a nízkému věku 8 měsíců obsadili Katy Z
Břeţanských strání s vůdcem p. Kuchařem a Kim Z Břeţanských strání s
L.Krpešem a třetí v pořadí skončila Nina Svojnický ranč s vůdcem J.Blechou.

Kunešová J.

Holub
Civy Z Království
Ladislav

CAC

Klubové zkoušky vloh ve spolupráci s OMS
Litoměřice

Zelenka Jaroslav

Paroubek Přemysl

res.CAC

Zpravodaj č.2/2010

Paroubek Přemysl

Erik Svatoborský Paroubek
lovec
Přemysl

Klubový vítěz 2010

Zpravodaj č. 2/2010
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Příspěvky členů klubu
Klubová výstava Chotěšov 30.5.2010

Váţení chovatelé a členové našeho klubu, předem vám chci poděkovat za účast
na této výstavě a také chci poděkovat za výbornou organizaci všem, kteří se na
ni podíleli. Jak jistě víte, tak se na kaţdé akci snaţím získat maximum informací
o stavu našeho chovu, a tak to bylo i na této výstavě. Přihlášeno bylo 40
jedinců, posouzeno 35, 1 neposouzen (neukázal zuby), 1 se nedostavil a 3
odstoupili (1x výška a 2x důvod neznámý).
Hodnocení:
Psi: V-9x, VD-7x, D-2x.
Feny: V-13x, VD-4x, D-0.
Hrudníky:
Psi: 1x OK, 1cm-1x ,2cm-4x, 3cm-1x , 4cm-6x, 5cm-5x, 6cm-1x.
Feny: 5x OK, 1cm-5x, 2cm-4x, 3cm-2x, 4cm-1x.
Zuby:
Psi: 12x -úplný, 1x-1xM3, 4x-2xM3, 1x-neukázal,
Feny: 16x-úplný, 1x- 1xM3,
Srst:
8x Hladký,
Hrubá: 1 – 22x
2 – 2x
3 – 3x
Závěr: Na klubové výstavě v Chotěšově jsem nezjistil ţádný váţnější
nedostatek, který by nám naznačoval, ţe není něco v pořádku. Jeden pes
nechtěl ukázat zuby a tak byl z posuzování vyloučen a jedné feně byla
naměřena výška pod hranicí standardu. Myslím si, ţe můţeme být klidní a
počkáme s hodnocením a závěry na speciální výstavu, na kterou všechny
srdečně zvu pokud moţno ve větším počtu. Po ukončení posuzování jsem se
zeptal paní rozhodčí Tiché na její celkové hodnocení našich svěřenců. Nebudu
přesně citovat její slova, ale výstava se jí moc líbila a podle jejího pohledu byly
lepší feny neţ psi a proti minulým letům je to zlepšení. Z mého pohledu byla
tato akce úspěšná jen si myslím, ţe účast mohla být lepší. Musíme získat více
informací o chovu a doufám, ţe se to do budoucna zlepší. Z lidského hlediska
mám radost, ţe se sešli chovatelé se zájmem o chov našeho jagdteriera.
Jarda Řezba

Klubové zkoušky vloh 15.5.2010

Dne 15.5.2010 jsem měl moţnost posuzovat klubové zkoušky vloh jagdterierů
na okrese Litoměřice.
Sraz byl na myslivecké chatě v Brníkově, kde se sešlo 16 jagdterierů a tři
klubový rozhodčí , pan Sypecký Havlíček a Řezba. Pan Sypecký a Řezba
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posuzovali první skupinu a pan Havlíček s dalším rozhodčím druhou skupinu. Po
nástupu a losování jsme odjeli do lokalit, kde se měli psi odzkoušet. Přiznám se,
ţe jsem měl obavu o zvěř, ale jiţ první pes nám ukázal, ţe má obava je
zbytečná. V naší lokalitě, kde jsme zkoušeli bylo zvěře jako máku a kaţdý
zkoušený jedinec měl dostatek času a moţností prokázat své přirozené vlohy.
Nechci popisovat všechny práce, i kdyţ by si to zaslouţily, ale musím zde
podotknout, ţe jsme neměli ţádný problém. Při příchodu na první disciplínu se
nám všichni vůdci představili i se svými jedinci, kterým byly kontrolovány
tetovací čísla a všichni to brali jako samozřejmost. Uţ jen zodpovědný přístup
všech, kteří se klubových zkoušek zúčastnili dával tušit, ţe vše dopadne na
výbornou. Tak se také stalo! Musím konstatovat, ţe tak pohodové zkoušky jsem
ještě nezaţil a dlouho budu vzpomínat na tu pohodu a atmosféru, která tam
panovala. V naší skupině všichni jedinci absolvovali bez zaváhání a tak to bylo i
ve druhé skupině u pana Havlíčka. Nezbývá neţ říci : ,,DĚKUJI!“
PS: Zkoušky na Brníkově = POHODIČKA
Poděkování patří také všem organizátorům a také obsluze zkoušek , která se o
nás všechny starala.
Jaroslav Řezba

Členská schůze ze dne 6.3.2010

Reakce a ozvěny:
Na úvod musím konstatovat, ţe letošní členská schůze probíhala v poklidnějším
duchu neţ v minulých letech a proto jsme dokázali vyřešit několik podstatných
věcí které se týkají chovu Jagdteriera. Moţná to bylo tím, ţe Magda Chytrová se
ujala moderování této schůze a nedopustila, aby jednotlivý členové se svými
příspěvky překřikovali nebo se verbálně napadali a za to ji chci poděkovat. Je
mnoho věcí okolo chovu, které je nutné na členské schůzi vyřešit a nikdo
nemáme tolik času nazbyt.
1)Glaukom:Myslím si a povaţuji tuto kauzu za vyřešenou, přesto jsem se
dozvěděl informace které tento problém zavádějí někam jinam neţ by bylo
zdrávo. Musím na tyto zvěsti reagovat a na to, ţe glaukom jako takový u
Jagdteriera neexistuje. Vím ţe existuje, v Německém klubu je dokonce
program, který je financován z členských příspěvků členů klubu a majitelé
chovných jedinců se musí několikrát za chovnost podrobit vyšetření na toto
onemocnění. Kauza, která proběhla v našem klubu je uzavřena a dopadla pro
náš chov dobře, onemocnění se u testovaných jedinců neprokázalo. Matce
utraceného psa skončila chovnost z důvodů věku a majitel otce nemocného psa
dostal dopis, ve kterém mu oznamuji, ţe jsem psa opět zařadil do chovu na
základě laboratorního vyšetření. Tento dopis jsem ukazoval na přání některým
našim členům, kteří se o tento problém zajímali. Na závěr této kauzy: co by se
stalo, kdybychom to podcenili a neřešili, stojí to za to? Proto děkuji paní
Štádlerové za odvahu, které si nesmírně cením.
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2)Srst:Jsem si vědom, ţe je to velice oţehavé téma, které se dá velice dobře
zneuţít k různým polemikám. Od členské schůze a registruji různé názory, ţe je
to špatná věc, která ohrozí náš chov. Dovolte mi abych objasnil svůj návrh,
který má své důvody. Jedním důvodem je ţe jsem poměrně často čelil tlakům
chovatelů kteří chtěli krýt hrubé jedince a tak jsem si řekl , ţe si zreviduji náš
chov, zjistil jsem ţe, poměr hladkých a hrubých jedinců, kteří působí v
našem chovu je asi 50% na 50%, další informace které jsem si zjišťoval na
výstavách, klubových akcí a kontrolách vrhů je určitý nesoulad s výstavním
posudkem a skutečným osrstěním chovného jedince. Ve výstavním posudku je
psáno, ţe je jedinec hrubý ale ve skutečnosti je hladký s minimálním fouskem,
nebo nemá skoro ţádné hrubé znaky. K hodnocení srsti z pozice rozhodčích na
výstavách a v pohledu majitelů a chovatelů je rozdíl. To je další důvod, který
mnění poměr hrubých srstí. Je to jistá nepřesnost z hlediska posuzování na
výstavách, proto si myslím, ţe dnešní podmínky výběru do chovu mají svou
opodstatněnost a jsou jistým garantem kvality našeho chovu. Moţnost krýt
jedince se srstí označenou jako „1“ nechci doporučovat pravidelně, moje
představa je, ţe je to moţnost a zodpovědnost chovatele který zváţí rizika
daného spojení . Úloha poradce je doporučovat,evidovat a kontrolovat taková
spojení a případně daného chovatele upozornit na daná rizika, je samozřejmostí
ţe takové ţádosti o krytí chci mít v písemné podobě, která si zaloţím do sloţky
feny, aby se předešlo pozdějším spekulacím. Kaţdý chovatel ví, ţe i dva tzv.
hladcí jedinci mohou mít hrubé potomstvo a platí to i naopak u hrubých, ale tato
kombinace nám umoţňuje rozšíření moţností krytí. V našem chovu máme
výborné jedince kteří mají své přednosti a nemohou je předávat v chovu dále
jen proto, ţe musí být dodrţena podmínka hladký na hrubého a to podle
výstavního posudku.
3)Výstavy:Naprosto souhlasím s názorem Josefa Blechy, který na členské schůzi
prohlásil, ţe se Jagdterier vytrácí z výstav. Myslím si a souhlasím s ním, ţe je
třeba vystavovat náš chov na národních a mezinárodních výstavách z několika
důvodů:první důvod je ţe se na těchto akcích prezentuje toto plemeno, vidí ho
tam spousta lidí kteří váhají při výběru plemene. Druhý důvod je ţe lze na
těchto výstavách dostat národní i mezinárodní tituly, potřebné k získání titulu
národního Šampiona a Interšampiona. Tyto tituly jsou zapsány v průkazech
původu po několik generací a pro případné zájemce je tato informace
pomyslným jazýčkem na vahách při výběru plemene a potaţmo štěněte. Dále
pan Blecha navrhl, zda by nestačil posudek do chovu z národní či mezinárodní
výstavy a chovný svod který by stanovil podrobnější popis jedince, zda je pes
hladký či hrubý,zuby,oči,prut a další věci které je třeba pečlivěji sledovat. Tento
návrh mě zaujal, vzpomínal jsem jak to probíhalo v nedávné době kdy tento
model byl potřeba k uchovnění. Myslím si ale, ţe současný model, který
provozujeme je dostačující při výběru do chovu v rámci současné legislativy a
moţností které máme. V posledních letech jsem měl několik zkušeností které
mi ukazují ţe je lepší zůstat u současného modelu který nám dává určitou
jistotu při výběru do chovu. Při pořádání klubových či specielních výstav má

klub moţnost určitého výběru rozhodčího,který má zkušenost s naším
specifickým plemenem. Tento rozhodčí má k posouzení pouze jedno plemeno a
má více jedinců k porovnání a to vede k lepšímu a citlivějšímu posouzení neţ na
výstavách jiného typu kde má více plemen na která se musí soustředit a
připravit. Mám tím na mysli například zuby, kdy jedinec který prošel několika
typy výstav s výstavními oceněními , byl hodnocen několika rozhodčími a pak se
zjistilo na výstavě Euroklubu v Rakousku ţe nemá zub. Další důvod je kontrola
vystavovaných jedinců kde se ne vţdy kontrolují tetovací čísla nebo čipy, ale
na klubové výstavě je tato důleţitá věc samozřejmostí. Další výhodou je, ţe se
chovatelé setkávají, mají moţnost si vyměňovat zkušenosti, domlouvat si
spolupráci a prezentují svůj chov,je to zkrátka svátek chovatelů stejného
plemene, který by měli chápat jako pomyslný vrchol našeho snaţení a který by
měl slouţit k zamyšlení a poučení do další práce. Současné klubové výstavy mají
vysokou úroveň a tím klub samotný získává prestiţ a uznání širší veřejnosti
která se zajímá o problematiku myslivecké kynologie.
4)Druhá generace! Opět nám nastlala problematika krytí, proč to je? Myslel
jsem si, asi bláhově, ţe po členské schůzi v Břeţanech minulého roku kde jsme
slyšeli od paní Tiché jaké jsou minimální podmínky pro krytí a vysvětlení druhé
generace bude všem jasno a uţ nebude nutné čelit dotazům a tlakům ze strany
některých chovatelů. Jsem také chovatel a mám snahu dostat to nejlepší, co si
myslím, ţe je. Bohuţel se nestalo a tak chci reagovat, abych zamezil různým
spekulacím, ze kterých vznikají řeči a různé kauzy. Na členské schůzi
v Břeţanech se odhlasovalo, ţe první dva sloupce v rodokmenu psa i feny: tedy
chovného páru, musí být nepříbuzné, bohuţel v zápise se objevila formulace dvě
volné generace ale uţ se nezapsalo z jaké pozice se na to má pohlíţet, zda
z pozice chovného páru nebo jejich potomka. Nechci a nebudu nikdy nikomu
bránit v chovu, protoţe máme všichni stejný zájem ale musíme si také uvědomit
ţe čím dále se v rodokmenu budeme pohybovat, tím máme větší šanci na
zachování zdraví a vlastností tohoto plemene. Měl jsem několik rozhovorů na
téma krytí a snaţím se získávat informace a zkušenosti od jiných klubů. Na
světové výstavě Lesnictví a Myslivosti v Brně jsem hovořil na toto téma s paní,
která vyučuje kynologii na tamější vysoké škole a také je chovatelkou jednoho
psího plemene. V jejich chovu nesmí být příbuznost jedinců, kteří mají být spolu
připuštěni vyšší neţ 5%, to je platné v zemi původu, ale v ČR mají povoleno krýt
na poslední sloupec v rodokmenu. Zde je vidět ţe by bylo dobré zachovat
alespoň volné první dva sloupce v rodokmenu nepříbuzné a to z několika
důvodů:první důvod je, ţe máme v chovu zatím dostatečný počet jedinců, ze
kterých se dá vybrat chovný pár,druhý důvod je, ţe musíme pečlivě hlídat
onemocnění , která mohou být nebo jsou dědičná a v tomto směru je lepší být
v rodokmenu co nejdále,třetí důvod je,ţe v případě potřeby máme ještě
moţnost tak zvaně vytáhnout určité vlastnosti chovného jedince v době jeho
chovnosti.
Závěr:Po dvouletém působení jako poradce chovu mám stále pocit ţe po přijetí
jakéhokoliv opatření v rámci chovu,které je řádně zdůvodněno a odhlasováno na
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členské schůzi, tak se setkávám s chovateli kteří přemýšlejí jak to obejít a jestli
to náhodou nejde zneuţít v někoho prospěch. Jsem si vědom, ţe proces
uchovnění jedince je poměrně náročný a pro někoho nepřekonatelný, ale kdyby
se chovalo, zkoušelo, jednalo a reprezentovalo vţdy podle pravidel a ve
prospěch tohoto plemene, tak bychom si věřili a neměli ze sebe navzájem
strach. Strach z toho, ţe někdo někoho udá, jen aby získal pomyslnou výhodu,
která v konečném účtování je připočítána v neprospěch celého našeho chovu.
Proč si budu pořizovat jaga, kdyţ se v klubu pořád perou, to si řekne kaţdý
zájemce, ale také kaţdý chovatel který proto nebude jezdit po klubových akcí z
důvodů nevraţivosti v klubu. To jsem slyšel za ty dva roky poměrně často, ale
v poslední době mám zprávy podstatně tvrdšího rázu a to je udávání. Je mi
z toho špatně! Proč? Asi jen proto, abych si něco dokázal tak prásknu kamarády
chovatele, se kterými se potkávám na různých akcích. To pak musíme odpovídat
na otázky od představitelů kynologických organizací a vysvětlujeme jim situaci a
nejen jim! Je to obrovská škoda, ţe máme takové jméno! Nevím, jestli si
všichni uvědomujeme, ţe chováme jedno z posledních loveckých plemen
v tomto státě! Naši psi dostávají tituly ze zkoušek proto, ţe něco umějí,
nemusíme si zadávat pracovní tituly ze zkoušek vloh jako jiní. Mezilidské vztahy
v našem klubu jsou opravdu dost špatné, bylo by dobré je zlepšit a začít se
váţně věnovat chovu aby bylo co předávat dalším uţivatelům jagdteriera. Víte
všichni ţe, člověk odchází a jagdterier zůstává, jen ţe se kaţdý na něm
podepíšeme, ale jak!?
Další úvaha která mě napadá: kdyţ si rekapituluji své dosavadní púsobení je, to
ţe kaţdý rok se něco mění aniţ, by, jsme čekali na výsledek předešlého
rozhodnutí. To také není nic dobrého pro chov a tak si myslím ţe, by, bylo dobré
nechat kaţdému rozhodnutí určitou ţivotnost. Podle mého, to stojí za úvahu.

Zpravodaj č. 2/2010
Zpravodaj č.2/2010

Kaţdý rok v zimním období přeléčujeme srnčí zvěř proti podkoţním a
nosním střečkům medikovaným krmivem. Začátkem ledna spadl sníh a tak jsme
zaloţili kaţdý ve svém krmelci medikované granule do korýtek. Kdyţ jsem to
tam nesl, ve svodnici kde jsem před čtyřmi lety v noře přišel o jagošku Perlu z
Krkonošských strání, bylo vidět, ţe je tam zase hrabáno od lišky. Příště aţ sem
půjdu, musím to tu zavětřit hadrem, aby sem nechodily a aby se chytily do
lapací nory, která je na konci svodnice v remíze. Tuším, ţe to bylo 10. ledna v
neděli jsem slíbil příteli z Chotče p. Hátlovi, ţe u nich obejdeme kanály, sraz u
něj ve 13 hodin. V 9 hodin beru flintu, hadr namočený v naftě a Aňulu a jdu
zkontrolovat jak srnčí bere léčivo. Počítal jsem, ţe budu za hodinu zpátky,
ustrojenej jen v montérkách bez rukavic, bez bundy. Byl jsem přesvědčený, ţe
nora bude prázdná, ţe tam strčím hadr a pomaţu domů.

Pro jistotu pouštím Aňulu dovnitř, ve chvíli hlásí, je to včudu, nora je
obsazená. Vylézám od vsuku navrch ouvoza a čekám připravený, jestli lišku
vyţene. Po čase přestávám hlášení slyšet. Fouká studený východní vítr a do očí
mi létá padající sníh. Blbče jeden, alespoň rukavice kdybys měl. Po čtvrt hodině
uţ mě zebou ruce, střídám vţdy jednu v kapse. Zhruba po čtyřiceti minutách uţ
se klepu zimou jako krysařík a čekání vzdávám. Mohou tam být lišky dvě a kdyţ
jsou v přesile, je to pro norníka velice náročné a hlavně na dlouhou dobu.
Zavolám Valentovi jestli by mohl přijet a vykopem je, kdyţ uţ tam jsou,
ať nezdrhnou. Slezu k vsuku a slyším mručení a cukání, drţej se. Opírám flintu
za sebou o vrbu, beru telefon a vytáčím p. Valentu. „Dobrý den tady Jirka Vik,
co děláte ?“ „Koukám na televizi“. V tom vidím jak ze vsuku proti mě couvá
liška, oháňka a zadní běhy uţ venku. Pustím telefon na zem, otočím se pro
dvojku a od pasu střílím sotva z metru do lišky. Liška mizí ve vsuku a v té chvíli
přestává Aňula hlásit. Ţe bych se netrefil? Beru telefon ze sněhu a dokončuji
hovor s Valentou. „Teď jsem jednu napálil, zalezla dovnitř, Aňula neleze, můţe
tam být ještě jedna, nemohl byste přijet? No mohl, ale kam? No zase tam, jak
jsme kopali minule, mezi Úlibicemi a Radimí v tom oupadu, budu tu na Vás
čekat.
Valenta bydlí v Kopidlně a ten stroj parkuje někde v Jičíně. Bylo za
deset minut 11 hodin. Prohlíţím vsuk do nory jestli tam není nějaká barva, nebo
úhoz od brokového shluku. Není tam vidět vůbec nic. Zima se mnou cloumá a
tak volám Tomášovi co se událo a aby mi přivezl rukavice a bundu. Zároveň si
uvědomuji, ţe domluvený sraz po obědě v Chotči určitě nestihnu a tak volám
Hátlovi co se mi přihodilo, ţe mu zavolám aţ to tady skončím, co a jak. Čekání
je dlouhé, snaţím se poslouchat s hlavou u vsuku jestli něco neuslyším. Zkouším
pískat a volat Aňulu. Slyšet není nic a Aňula také nevychází.
Vzpomínám si na vyprávění jednoho kamaráda, ţe norovali, liška
vyběhla z nor a po výstřelech to otočila zpět do nory. Také nic neslyšeli a pes
také nevycházel a tak začali kopat a neţ se k nim dokopali, byli v sobě
zakousnutí a oba mrtví. Začal jsem mít obavy, aby to dnes také tak nedopadlo.
Valenta dorazil ve tři čtvrtě na 12. Za chvíli, zhruba po 2m, vidím liščí srst a za
oháňku vytahuji zhaslého lišáka, který po zásahu naměkko byl zároveň
vyvrţený. Aňula nemohla ven, protoţe vsuk jen jeden a ucpaný zhaslým
lišákem. Byla od něj docela pobitá, ale to se vţdy vyhojí, hlavně, ţe byla ţivá.
Kdybych byl vydrţel čekat necelou hodinu, mohl jsem si pěkně střelit, nebo také
minout a to by byla ostuda, to by se Aňula na mě podívala těma svýma očima a
jako kdyby řekla, cos tady dělal, já se dřu a ty to takhle zkazíš. Nebo kdybych
byl chytl lišáka za oháňku, zdvihl do luftu a jednou rukou ho venku střelil, Aňula
by mohla ven a ani bych nemusel volat Valentovi. V tu chvíli jsem to udělal tak
jak se stalo. Alespoň jsme vykopali zbytek nory, aby jsme to lišákům zničili a
zjistili, ţe lišák tam byl sám.
Opět děkování Valentovi a ani si ode mě nic nevzal. Samozřejmě, ţe se
s ním ještě nějak vyrovnám.
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Jarda Řezba

Malý pes, velký hrdina
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Klub chovatelů Jagdteriérů v Čechách
Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách
Mám díky jagům proţitých hodně záţitků a ne všechny dopadly jako
tenhle. Kdyţ pouštím psa do nory, nikdy nevím jak to dopadne. Norníka nejde
donutit aby noroval. Norník buď noruje nebo nenoruje, stává se, ţe si jde
zanorovat a ani o tom nevím a zjistím to aţ kdyţ přijde pobitý nebo zmazaný.
Tuto práci pod zemí a po tmě má zakódovanou v genech a výcvikem na umělé
noře se jen jeho chuť a vytrvalost podporuje a utvrzuje.
Na závěr si dovolím říct, ţe za 22 let co jagy pouţívám při lovu, při
norování či na povrchu při naháňkách na černou, je jagdteriér malý pejsek s
velkým srdcem rytíře.
J. Vik

KLUBOVÉ ZKOUŠKY – POŘÁDÁNÍ

Stručný návod jak lze organizačně uspořádat klubovou akci (zkoušky) se všemi
náleţitostmi.
Pověření k organizování zkoušek
Provádění zkoušek loveckých psů, zkoušek vloh a zkoušek lovecké
upotřebitelnosti zajišťuje Českomoravská myslivecká jednota (dále jen ČMMJ)
na základě Pověření č. 1/2002 k organizování zkoušek psů z výkonu Ministerstva
zemědělství ČR (dále jen MZe.) ČR) s
účinnosti od 1. 7. 2002 pod č. j. 6725/2002-5050. Ostatní zkoušky, které jsou
obsaţeny v zkušebním řádu, zajišťuje ČMMJ.
V rámci ČMMJ mají právo organizovat zkoušky tyto složky
a/ okresní myslivecké spolky (dále jen OMS)
b/ sekretariát ČMMJ, pokud z rozhodnutí Myslivecké rady ČMMJ zabezpečuje
vrcholnou celostátní kynologickou akci.
Pokud je klub chovatelů loveckých psů kolektivním členem ČMMJ, pak zkoušky
příslušného plemene psů pořádané pro členy tohoto klubu organizuje klub ve
spolupráci s OMS.
Plánování zkoušek a soutěží
OMS a chovatelské kluby jsou povinny nahlásit plán připravovaných zkoušek
sekretariátu ČMMJ nejpozději do 31. 10. předcházejícího roku. Pořádání
zkoušek, které nebyly uvedeny ve zveřejněném plánu zkoušek, není přípustné.
Změnit lze pouze termín a místo zkoušek.
Varianty konání klubových zkoušek:

Zpravodaj č. 2/2010
Zpravodaj č.2/2010
Na jedné zkoušce se můţe posuzovat podle různých zkušebních řádů. Tyto
zkušební řády musí být uvedené v propozicích a specifikováno, jaká plemena se
podle daného zkušebního řádu zkouší. Pořadatel nesmí v propozicích uvést
zkušební řád jiný, neţ je daný pro jednotlivá plemena. Na zkouškách posuzují
rozhodčí s příslušnou kvalifikací pro vypsané
zkoušky dle propozic. Rozhodčí a čekatelé na zkoušky pořádané spolu s
chovatelským klubem jsou delegováni sekretariátem ČMMJ na návrh tohoto
klubu. Dále musí zajistit veterinární dozor, na příslušném OMS tabulky pro daný
druh zkoušek, zakoupit kartičky o sloţení zkoušky psa z výkonu (po úspěšném
sloţení zkoušky potvrdí jednatel příslušného OMS), ve spolupráci s klubem
zajistit dostatečný počet rozhodčích. Pokud bude „pověřená osoba“ přijímat
platby od účastníků (startovné), musí vţdy vystavit příjmový doklad ve dvou
výtiscích, jeden předá jako doklad o zaplacení účastníkovi, druhý uschová pro
celkové vyúčtování. V případě nákupu pomůcek pro pořádání a zajištění
daného druhu zkoušek (barva, stuhy, diplomy, výplaty a cestovné rozhodčích,
nájem honitby, zakoupení zvěře atd.) musí rovněţ doloţit fakturu či jiný doklad
o koupi, a vyplnit výdajové doklady. Celou akci pak musí finančně zpracovat
(výdaje, příjmy) a poslat ekonomce klubu (ing. Magdaléna Chytrová _: 728 345
947) , která provede kontrolu správnosti dokladů.

2) Zkoušky pořádané klubem v rovnocenné spolupráci na pořádání s
OMS

Celou agendu provede příslušný OMS, (rozhodčí pro plemeno jagdterriér si
nedeleguje klub) a v případě ţe nebude vybraná částka ze startovného stačit na
úhradu rozhodčích (nákupu kartiček atd.), bude se klub podílet rovnocenným
dílem na finanční ztrátě.
Organizátor za KHCJgdtČ bude samozřejmě nápomocen při pořádání akce OMS.

3) Zkoušky pořádané OMS a v rámci zkoušek se uskuteční i klubové
zkoušky

Celou agendu provede příslušný OMS, (rozhodčí pro plemeno jagdterriér si
nedeleguje klub), případné zisky a ztráty budou ve vlastní reţii příslušného OMS.
Organizátor za KHCJgdtČ bude samozřejmě nápomocen při pořádání akce OMS.
Toto je malá ukázka jak lze provádět klubové akce, záleţí však na příslušném
OMS jak se s „organizátorem“ dohodne a která varianta bude pro obě strany
nejpřijatelnější.
Zpracoval : Kalaš Petr

1) Zkoušky pořádané klubem pod hlavičkou OMS – „samostatné
zkoušky“

Organizátor (pověřená osoba KCHJgdtČ) si musí zpracovat propozice na
zkoušky, které musí obsahovat následující body: Datum, místo konání (místo
srazu), označení (jméno) pořádající organizace a podle jakého zkušebního řádu
se zkouší (zkušebnímu řádu se musí všichni psi podrobit), jaká plemena jsou na
zkoušky připuštěná. Nedílnou součástí propozic jsou veterinární podmínky.
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Klub chovatelů Jagdteriérů v Čechách
Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách
Dne 3.5.2010 oslavila svoje šedesáté narozeniny dlouholetá
chovatelka jagdteriérů paní Hana Spěváková. Nyní je již čestnou
členkou Klubu chovatelů jagdteriérů v Čechách. Výbor klubu jí touto
cestou blahopřeje k jubileu a přeje do dalších let zdraví a radost
z pejsků.

Váţení přátelé!
Chtěla bych vám mnohokrát poděkovat za
to, ţe jste mi přišli popřát k mým 60
narozeninám. Proţili jsme spolu řadu
krásných let, na které ráda vzpomínám.
Přeji vám hodně úspěchů v chovu
jagdteriéra.

Zpravodaj č. 2/2010
Zpravodaj č.2/2010
Klubové zkoušky vloh
Váţení přátelé,
začala nám další sezona, kdy máme moţnost předvést jagdteriéra na klubových
zkouškách. Proběhly ZV na okrese Písek, pořádané panem Milanem Kadlecem.
Velice mě těší kladné ohlasy a výborné hodnocení rozhodčích na průběh celé
akce.
Stejné hodnocení bylo i na ZV pořádané na okrese Litoměřice. Zde se
pořadatelství ujali Hanka a Láďa Krpešovi. Také tyto zkoušky proběhly na
vysoké úrovni a rozhodně to přispělo ke zvýšení prestiţe jagdteriéra jako
všestranného psa. Na okrese Jičín pořádal ZV pan Vik a pan Dostál a i zde se
prokázalo, ţe jagdteriér je pes vhodný pro všestrannou práci. Pro vlastníky, ale i
příznivce jagů je jistě záţitkem vidět na zkouškách pracovat 8 aţ 16 psů.
Za výbor klubu bych rád poděkoval jiţ jmenovaným, ale i ostatním, kteří
přípravě věnovali svůj čas a prostředky a popřál jim úspěchy v jejich další
činnosti.
Josef Soukup

Naše návštěva na Slovensku
S pozdravem Hana Spěváková

Náš klub obdrţel prostřednictvím tajemníka Slovenského klubu pana Fronce
pozvání na členskou schůzi. V Ţiáru nad Hronom, kde se schůze konala jsme
byli přivítáni jako staří přátelé nejen výborem, ale i přítomnými členy. Z průběhu
schůze bylo patrné, ţe i ve Slovenském klubu se potýkají s podobnými problémy
jako my. Rozdíl je v právní subjektivitě. Slovenský klub patří do SPZ. Má to své
klady i zápory. Klub nemá právní subjektivitu, ale zase příslušností k SPZ má
rozhodně velkou podporu, co se týče myslivecké kynologie. Jednání probíhalo
do odpoledních hodin a bylo zakončeno volbou výboru klubu. Předsedou byl
zvolen MVDr. Dušan Antalík . Všem zvoleným členům jsem jménem našeho
klubu gratuloval a popřál mnoho pracovních i osobních úspěchů. Na schůzi byla
přítomna i delegace Moravskoslezského klubu.
Po skončení schůze proběhla neformální přátelská schůzka představitelů všech
klubů. Za sebe i své kolegy mohu konstatovat, ţe jsme na Slovensku proţili
pěkný den mezi přáteli.
Josef Soukup
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Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách

Zpravodaj č. 2/2010
Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách

Členská schůze z mého pohledu
I letos, jako kaţdoročně, se sešli členové KCHJgdtČ na členské schůzi,
tentokrát v Pištíně, v restauraci Na Dolánku. Pořadatelství se ujal Jan Vávra.
Myslím, ţe zajistil velmi příjemné prostředí pro naše schůzování.
Oficiální jednání je popsáno v zápisu a usnesení. Účast členů nepřekročila
dlouhodobý průměr. Překvapující byla úroveň jednání a hlavně notná dávka
slušnosti při vystupování jednotlivých diskutujících. Po dlouhé době se na schůzi
neřešily malichernosti a nebylo ani ţádné nesmyslné a vykonstruované
napadání. Proto se na schůzi mohlo jednat o důleţitých věcech a hlavně o
jagdterierech. Proběhla volba nové revizní komise a důstojnou atmosféru
připisuji také odchodu některých členů do nového klubu vzniklého na plzeňsku.
Osobně jsem po skončení schůze měl příjemný pocit, protoţe vše probíhalo v
přátelské atmosféře. Pokud se budou dodrţovat nastolené mantinely, budou
naše schůze jistě zajímavé a lze připravit i velmi poučné příspěvky týkající se jak
chovu, tak výcviku jagdteriéra.
Závěrem bych Vás rád jménem svým i jménem celého výboru pozval na
příští slavnostní členskou schůzi v Brníkově, kde společně oslavíme 20. výročí
zaloţení našeho klubu.
Josef Soukup
POZOR ZMĚNA!
Honičské klubové zkoušky se budou konat v termínu 9.-10.10.2010
na Březině/ Rokycany!
Dále výbor klubu zve všechny členy na další ročník Černostudničního
poháru na Jablonecku, který se skládá z BZ v sobotu 23.10. a BZH
v neděli 24.10.2010. Zkoušky jsou hodnoceny individuálně a nejlepší
pes za oba dva dny získá tento pohár. Přihlášky zasílejte na vycvikáře
J.Kočárka na OMS Jablonec n.N.
Všechny důležité informace získáte na webu klubu!

www.jagdterrierclub.net
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KCHJgdtČ
Vás zve na SPECIÁLNÍ VÝSTAVU,
která se koná v sobotu, 16. října 2010
v Předbořicích, okr.Písek
Program: 8.00 - 9.00 hod. přejímka psů
9.00 hod. zahájení výstavy
9.15 -14.00 hod. posuzování
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 17. září 2010
Přihlášky, na kterých nebude nalepena složenka o zaplacení, nebudou
přijaty!
Přihlášky zasílejte na adresu:
Vlastimil Kofroň
Chrást 46
399 01 Milevsko
V RÁMCI VÝSTAVY SE BUDE KONAT CHOVNÝ SVOD
Třídy: třída štěňat 3 – 6 měsíců
třída dorostu 6 – 9 měsíců
třída mladých 9 – 18 měsíců
mezitřída 15 – 24 měsíců
třída otevřená od 15 měsíců
třída pracovní* od 15 měsíců
třída vítězů* od 15 měsíců (pro psy a feny s titulem Klubový nebo Národní vítěz,
národní nebo mezinárodní šampion, Vítěz speciální výstavy)
třída veteránů od 8 let
Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den
posouzení psa na výstavě), ostatní podmínky musí být splněny v den podání
přihlášky.
K přihlášce na výstavu musí být přiloţena úplná a čitelná fotokopie obou stran
průkazu
původu hlášeného jedince.
*k přihlášce je nutno přiloţit certifikát o vykonané zkoušce (vydává
ČMKJ,Jungmanova 25
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Klub chovatelů Jagdteriérů v Čechách
Zpravodaj č.2/2010
11525 Praha 1) či fotokopii dokladu o získaném titulu. Bez těchto příloh bude
pes zařazen do třídy otevřené!
Tituly: CAJC ČR, CAC ČR, res. CAC ČR, Vítěz speciální výstavy 2010, Vítěz
plemene(BOB)
Výstavní poplatky: za prvního psa včetně katalogu 500,- Kč
za dalšího psa 400,- Kč,za psa ve třídě štěňat, dorostu a veteránů zdarma
Výstavní poplatek plaťte složenkou typu C na adresu :
Vlastimil Kofroň, Chrást 46, 399 01 Milevsko
Veterinární podmínky:
Při přejímce bude vyţadován očkovací průkaz psa nebo pas, v němţ se
potvrzuje, ţe pes byl očkován proti vzteklině, psince a infekční hepatitidě v době
ne kratší 30 dnů a ne starší 1 rok.
Všeobecná ustanovení:
Výstava je přístupná psům a fenám, kteří dosáhli předepsaného věku pro
zařazení do tříd nejméně v den výstavy. Importovaní psi musí být zapsáni v
české plemenné knize. Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem
nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Z výstavy se vylučují háravé
feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo
jiným zákrokem k odstranění vady exteriéru psa. Změny exteriéru psa
prováděné lakováním, pudrováním, tónováním srsti a základní úprava
trimováním s vyvazováním psů na stolech jsou zakázány. Vodění štěňat a
jejich prodej na výstavě je zakázán. Přijetí psa na výstavu bude potvrzeno
nejpozději 10 dnů před výstavou.
Důležité upozornění: K přihlášce je nutno přiloţit fotokopii průkazu původu
psa – platí pro všechny psy přihlášené na výstavu.
Protesty: Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze
pouze
z formálních důvodů proti porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí
být podán písemně, současně se sloţením jistiny 500,- Kč, do skončení
posuzování. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele
výstavy.
Inzerce v katalogu: pro jednotlivce 1 strana A5 1.000,- Kč
1/2 strany A5 500,- Kč
pro firmy 1 strana A5 2.000,- Kč
1/2 strany A5 1.500,- Kč
Pořadatel si vyhrazuje právo změn! Ubytování výstavní výbor
nezajišťuje.
Rozhodčí bude delegovat výbor KCHJgdtČ prostřednictvím ČMKJ.

Zpravodaj č. 2/2010
Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách
Přihláška na Speciální výstavu KCHJgdtČ
V Předbořicích dne 16.10.2010
Plemeno: německý lovecký terrier
pohlaví:* p e s – f e n a
třída:*
štěňat – dorostu – mladých – mezitřída – otevřená – pracovní – vítězů
– veteránů
jméno psa a chovatelské stanice:
_______________________________________________________
datum vrhu:__________________________
barva srsti:____________________________
Číslo zápisu:__________________________
tetovací číslo:___________________________
Otec:___________________________________________________
Matka:__________________________________________________
Chovatel:________________________________________________
Majitel:_________________________________________________
Adresa včetně
PSČ:____________________________________________________
Kontaktní telefon:_________________________
Chovný svod: ano - ne
*vhodné zakroužkujte
Na rub přihlášky nalepte potvrzení o zaplacení výstavního poplatku a fotokopii
PP (případně doklady pro zařazení do třídy pracovní a vítězů)! Bez tohoto
potvrzení nebude přihláška přijata!
Vyplňte čitelně hůlkovým písmem či na stroji. Za nepřesnosti vzniklé nečitelností
přihláškynenese redakce katalogu zodpovědnost.
Potvrzuji, ţe mnou uvedené údaje jsou pravdivé, ţe mi jsou známa všechna
ustanovení
propozic a výstavního řádu a ţe se jim podrobuji.
Dne:________________V:_______________________Podpis:_______
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Klub chovatelů Jagdteriérů v Čechách
Zpravodaj č.2/2010

AKCE 5+1 ZDARMA
Nakup 5 balení a získej 1 zdarma
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Vydal KCHJGdt v Čechách
pod vedením redakční rady
Vydal KCHJGdt v Čechách pod vedením redakční rady

Příspěvky do dalšího vydání zasílejte na adresu
h.krpesova@seznam.cz
Příspěvky do dalšího
vydání zasílejte na adresu
h.krpesova @seznam.cz
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