Novoroční přání
Jménem svým i celého výboru Klubu chovatelů jagdteriérů přeji
všem členům mnoho úspěchů, štěstí a zdraví v nadcházejícím roce 2016.
Josef Soukup
president klubu

Dvacetpět let klubu
Vážení přátelé, prvním lednem 2016 dovršil náš klub svoji 25 letou existenci.
Myslím, že je to období kdy lze bilancovat a hodnotit. Rád bych vzpomněl
všech, kteří byli u zrodu našeho klubu v roce 1990 a ochotně se postavili za
jeho vznik a v začátcích klubu nezištně pomáhali s jeho uvedením do života.
Někteří již nejsou mezi námi, jiní klub opustili, ale je hrstka harcovníků, kteří
jsou v klubu dodnes. Všem patří poděkování za to co pro KCHJgdtČ udělali.
Za uplynulé čtvrtstoletí se samozřejmě vyskytly problémy, byly různé
rozepře, ale nakonec vše vyústilo v kompromisní řešení a to bylo to nejlepší
pro další činnost našeho klubu. Někteří z Vás si po kratší nebo delší období
vyzkoušeli práci ve výboru nebo v ostatních orgánech klubu a tak ví, že tato
práce není lehká a musí se vykonávat ve svém volnu a často vynaložené úsilí
není ani oceněno. Naopak někdy bývá znevažováno nebo napadáno. Proto si
velice vážím týmu nynějších spolupracovníků ve výboru, revizní komisi i
chovatelské radě a jsem přesvědčen, že dělají vše proto, aby náš jagdteriér byl
a zůstal na vrcholu lovecké upotřebitelnosti a aby zůstalo jeho vynikající
hodnocení i v ostatních zemích Evropy.
Je důležité si uvědomit jak vypadal a jak se choval jagdteriér před 25
lety, kdy většina myslivecké veřejnosti vnímala jaga jako nezvladatelného
daviče a takzvaného „jednolečáka“. Rozdíl v dnešní době spočívá v tom, že se
mluví o jagdteriérovi jako o posledním a jediném plemenu, které spolehlivě
pracuje v myslivecké praxi. Tento názor má zajisté dva rozměry. První je ve
strategii určování chovných podmínek klubem a druhý v mravenčí a nikdy
nekončící práci chovatelů jagdteriérů při plnění chovných podmínek,
sestavování chovných párů a odchovech štěňat. Je třeba vyzvednout práci
držitelů jagdteriérů, kteří provozují myslivost, jsou schopni a ochotni vycvičit
a předvést jagdteriéra na vrcholných zkouškách a soutěžích a tak nejlépe
zviditelnit lovecké kvality svého psa. Trochu mi chybí ctižádost, zejména
mladých majitelů psů, předvést a pochlubit se tím co se svým psem dokázali a
nespokojit se pouze s vykonáním základních zkoušek třeba jen ve třetích
cenách. Za tímto účelem klub pořádá klubové zkoušky a soutěže, kde lze před
odborníky a veřejností nakloněné práci jagdteriéra předvést, co jsme se svým
psíkem dokázali nacvičit. Pro vůdce je dosažení kvalitních výsledků na těchto
akcích zadostiučiněním a ohodnocením jeho práce a času vloženého do
výcviku psa. Pro chovatele oceněním jeho kvalitního odchovu. Pro poradce
chovu znakem dobré nervové soustavy, což je zárukou dalšího kvalitního
potomstva po takovýchto rodičích. Jako bonus lze považovat, že při zachování
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pracovních vlastností se podařilo i značně vylepšit exteriér našich psů.
Závěrem přeji všem členům Klubu chovatelů jagdteriérů mnoho
osobních úspěchů, klub který bude řešit opravdové problémy bez emocí a
osobních zájmů, jagdteriéry kteří budou dál pracovat pro myslivost a
chovatele kteří nepodlehnou módním trendům a nebudou se snažit z jaga
udělat domácího „gaučového“ mazlíčka.
Věřím, že vykročíme za společným cílem.
Josef Soukup
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V roce 2015 jsme se rozloučili s dlouholetým chovatelem
jagdteriérů panem Františkem Bejčkem, který podlehl
nemoci, s kterou statečně bojoval.
Byl přítelem i
příkladným chovatelem a to hlavně hnědáků.
Čest jeho památce!
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Pracovní pohár KCHJgdtČ za rok 2015
PSI
1. ARČÍ Z MAKOTŘAS - ČLP - 20498, majitel: Václav Pek









KZV - I.C - 176x0,6+50x2
KLZ - I.C - 228x1,2+50x2
ZN - 78
NN-K - II.C - 64x2,7+15
ZVVZ - I.C - 81x1,2+50
BzH - I.C - 196x1,2+50
BZ - I.C - 70x1,0+50
HZ - I.C - 185x2,4+50

CELKEM BODŮ

= 311,2
= 647,2
= 78,0
= 187,8
= 147,2
= 285,2
= 120,0
= 494,0
= 2270,6

2. IDOL Z ŘEZBOVA DVORA - ČLP -20254, majitel: Jan Buk





BZ - I.C - 86x1,0+50
BzH - I.C - 204x1,2+50
KPZ - I.C - 252x1,2+50x2
VZ - I.C - 308x2,4+50+60

CELKEM BODŮ

= 136,0
= 294,8
= 704,8
= 849,2
= 1984,8
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FENY
1. KITTY Z CHODOVSKÉ NÁVSI - ČLP -20550, majitel: Koloman
Ferjentsik










= 150,8
= 470,0
= 244,4
= 203,4
= 320,0
= 84,0
= 261,2
= 84,0
= 206,4

ZVVZ - I.C - 84x1,2+50
HZ - I.C - 175x2,4+50
NN-K - I.C - 72x2,7+50
PZ - II.C - 157x1,2+15
LZ - I.C - 225x1,2+50
NN - 84
BzH - I.C - 176x1,2+50
BZ - II.C - 69x1,0+15
KZV - III.C - 172x0,6x2

CELKEM BODŮ

= 2024,2

2. FAUNA Z PRATECKÉHO ÚDOLÍ - ČLP - 20691, majitel: Václav
Šavlík








ZV - I.C - 184x0,6+50
NN - 84
LZ - I.C - 226x1,2+50
BZ - I.C - 84x1,0+50
BzH - I.C - 204x1,2+50+60
ZVVZ - I.C - 77x1,2+50
HZ - I.C - 192x2,4+50+60+50

CELKEM BODŮ

= 160,4
= 84,0
= 321,2
= 134,0
= 354,8
= 142,4
= 620,8
= 1817,6
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3. NINA Z TRIBLAVINY - ČLP - 20581, majitel: Stanislav Fořt






KZV - I.C - 184x0,6+50x2
LZ - I.C - 236x1,2+50
BZ - I.C - 72x1,0+50
ZN - 84
HZ - I.C - 180x2,4+50

CELKEM BODŮ

= 320,8
= 333,2
= 122,0
= 84,0
= 482,0
= 1342
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Počty předvedených psů na zkouškách za rok 2015
DRUHY ZKOUŠKY

CELKEM

I. cena

II. cena

Zkoušky vloh

75

41

15

8

11

Zkouška nováčků

84

-

-

-

1

Honičské zkoušky

9

5

2

1

1

Barvářské zkoušky

39

18

19

2

-

Lesní zkoušky

51

30

10

6

5

Podzimní zkoušky

2

-

-

-

2

Barvářské Z honičů

23

16

3

4

-

Všestranné zkoušky

1

1

-

-

-

Zkouška VVZ

4

1

3

-

-

Individuální ZNPN

3

-

-

-

-

SVP

1

-

1

-

-

292

112

53

21

20

Celkem předvedeno
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III. cena Neuspělo

Výstavní pohár za rok 2015 KCHJgtČ
PSI
1. BOR Z KRILISOVA - ČLP - 19686, majitel: Přemysl Paroubek
Chovatel: Antonín Šála
otec: Chvat z Čerchovky
matka:Dona Merom
1) 9.1.2015 Přiznán titul Šampion ČMKU

= 15 b

2) 9.1.2015 Přiznán titul Český Grandšampion

= 15 b

3) 25.4.2015 MVP České Budějovice: V

= 2b

4) 2.5.2015 MVP Praha: V,CAC,CACIB,BOS

= 6b

5) 23.5.2015 MVP Litoměřice : V,CAC,CACIB

= 6b

6) 30.5.2015 Klubová výstava Křešice: V,CAC

= 4b

7) 21.6.2015 NV Klatovy: V,CAC

= 4b

8) 18.7.2015 NV Mladá Boleslav: V,CAC,NV,BOB

= 8b

9) 29.8.2015 MVP Mladá Boleslav: V,CAC,CACIB,BOS

= 6b

10) 5.9.2015 Spec.výstava JGT Razice: V,CAC,Vít. Spec výstavy
= 6b

BOS
11) 10.10.2015 MVP České Budějovice: V,CAC,CACIB

= 6b

12) 31.10,2015 MVP Praha: C,CAC

= 4b

13) 1.11.2015 MVP Praha: V,CAC,CACIB

= 6b

CELKEM BODŮ

= 88 b
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2. ALÍK LITMANOVSKÝ POTOK - ČLP - 20932, majitel: Martin
Němeček
Chovatel: ing Peter Rusiňák
otec:Cash Petkov
matka:Jina Zasvatovské
1) 2.5.2015 MVP Praha: VN1

= 2b

2) 20.6.2015 NVP Klatovy: VN1

= 2b

3) 29.8.2015 MVP Mladá Boleslav: V1,CAJ

= 4b

4) 31.10.2015 MVP Praha: V1,CAJC,BOJ,BOB

= 8b

5) 1.11.2015 MVP Praha: V1,CAJC,BOJ,BOS

= 6b

6) 4.11.2015 Přiznán titul Český Junior Šampion

= 15 b

CELKEM BODŮ

= 37 b

-9-

Klubová výstava - Křešice 2015
Třída
Psi

mladých
CAJC
mezitřída
CAC
KV, BOS

Majitel

Chovatel

Jan Buk

Ladislav Krpeš

Mik Ze Sadlna

Jiří Knížek

Josef Blecha

Andy Silver Stars

Jiří Šula

Václav Samek

Stanislav
Havlík

Tomáš
Breburda

pracovní CAC

Brit od Janovského
potoka
Titul nezadán

Vítězů CAC

Bor z Krilisova

Přemysl
Paroubek

Antonín Šála

mladých
CAJC, BOJ,
BOB
mezitřída
CAC

Alma Od Řeky
Volyňky

Libor
Kazbunda

Jiří Tík

Assi Z Českého Lesa

Rostislav
Krejzek

Rostislav
Krejzek
Václav Pecha

Bora Od Janovského
potoka

Stanislav
Fořt
Tomáš
Breburda

Cherry Z
Pocinovských lesů
Brita Z Dolného
Háje

Petra
Prchalová
Manželé
Strnadovi

Stanislav Fořt

Ruby Z Břežanských
strání
Julča Z Řezbova
dvora
Alma Od Řeky
Volyňky

Lucie
Bratršovská

Ladislav Krpeš

Jiří Obraz

Jaroslav Řezba

Libor
Kazbunda

Jiří Tík

Res CAC
otevřená CAC

Feny

Pes / fena
Sigr Z Břežanských
strání

Res CAC
otevřená CAC

Res CAC
pracovní CAC

Res CAC
Vítězů CAC,
KV
Titul BOB

Nina Z Triblaviny
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Tomáš
Breburda

Josef Valenta

Speciální výstava - Razice 2015
Třída
Psi

Feny

mladých
CAJC, BOJ
mezitřída
CAC

Pes / fena
Drak z údolí
Javornice
Caliber Jiskrák

Majitel
Přemysl
Hlaváček
Pavel
Hartman

Chovatel
Josef Uher
Martin
Němeček

otevřená CAC

Titul nezadán

pracovní CAC

Aron Z Českého lesa

Samíra
Zmeková

Rostislav
Krejzek

res CAD
Vítězů CAC,
BOS, VSV

Arči Z Makotřas
Bor z Krilisova

Václav Pek
Přemysl
Paroubek

Václav Pek
Antonín Šála

Res CAC

Bad Ze Sokolního
dolu

Soňa
Kučerová

Václav Kopka

mladých
CAJC, BOJ
mezitřída
CAC

Tessy Z Břežanských
strání
Cira Jiskrát

Jan Novák

Ladislav Krpeš

Martin
Němeček

Martin
Němeček

Res CAC

Agnes Silver Stars

Václav Samek

otevřená CAC

Fauna Z Práteckého
údolí

Václav
Samek
Václav
Šavlík

Petr Smutný

pracovní CAC,
VSV, BOJ

Era Od Veliké řeky

Tomáš
Červený

Tomáš Červený

Vítězů CAC,

Assi Z Českého lesa

Rostislav
Krejzek

Rostislav
Krejzek
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Výstavní pohár KCHJgtČ za rok 2015-11-09
FENY
1. JULČA Z ŘEZBOVA DVORA - majitel: Jiří Obraz
Chovatel: Jaroslav Řezba
otec: Igor z Vranína,
matka Ajka ze Semické labiny
1) 3.1.2015 Hanácká národní výstava psů: V,CAC,NV,BOB

= 8b

2) 7.1.2015 Přiznán titul Český Šampion krásy

= 15 b

3) 28.2.2015 MVP Nitra: V,CAC,res. CACIB:

= 5b

4) 28.2.2015 Přiznán titul Slovenský Junior Šampion

= 15 b

5) 1.3.2015 MVP Nitra: V,CAC,CACIB,BOB

= 8b

6) 9.3.2015 Přiznán titul Slovenský Šampion krásy

= 15 b

7) 30.5.2015 Klubová výstava Křešice:V,CAC Klubový vítěz

= 6b

CELKEM BODŮ

= 72 b

2. CHILLI Z ŘEZBOVA DVORA - majitel: Jaroslav Řezba
Chovatel: Jaroslav Řezba
otec:U Body z Království
matka: Arka z Tetčíněvské hájenky
1) 29.8.2015 MVP Mladá Boleslav: V,CAC,R.CACIB

= 5b

2) 28.11.2015 MVP Nitra: V,CAC,CACIB,BOB

= 8b

3) 29.11.2015 MVP Nitra: V,CAC,CACIB,BOB

= 8b

4) 29.11.2015 Přiznán titul Slovenský Grand šampion

= 15 b

CELKEM BODŮ

= 36 b
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3. CIRA JISKRÁK - majitel: Martin a Jana Němečkovi
Chovatel: Martin Němeček
Otec:Argo z Nedobských strání,
matka:ICH Inta zo Skalickej
1) 2.5.2015 MVP Praha: V1,CAJC,BOJ

= 5b

2) 20.6.2015 NVP Klatovy: V1,CAJC, BOS

= 6b

3) 29.8.2015 MVP Mladá Boleslav: V1, CAC

= 4b

4) 4.11.2015 Přiznán titul Český Junior šampion krásy

= 15 b

CELKEM BODŮ

= 30 b

4. FAUNA Z PRATECKÉHO ÚDOLÍ - majitel: ing. Václav Šavlík
Chovatel: Petr Smutný
Otec: Ergo z Toužinských strání,
matka:Besy z Lešenické zahrady
1) 5.9.2015 KV Razice: V1, CAC

= 4b

CELKEM BODŮ

= 4b
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Zpráva poradce chovu za rok 2015.
V kalendářním roce 2015 bylo vystaveno 83 krycích listů a k datumu
14.1.2016 mi neodevzdalo 9 chovatelů krycí listy nebo hlášení vrhů. Opět se
opakuje stejná situace kdy informace o stavu chovu nebude přesná a tudíž její
vypovídající hodnota nebude valná.
Celkem se narodilo 264 štěňat, z toho je úhyn 66 štěňat.
Počet štěňat ze spojení N/N+N/N = 61
Počet štěňat ze spojení N/N+N/P = 53
Počet štěňat ze spojení N/N+netestovaný jedinec = 110
Počet štěňat ze spojení N/P+netestovaný jedinec = 3
Počet štěňat ze spojení netestovaný jedinec+netestovaný jedinec = 37
(Pro pořádek připomínám že podmínky k sestavení chovného páru ve
variantách N/N+N/N, nebo N/N+N/P nebo N/N+netestovaný jedinec byly
schváleny až na výroční členské schůzi dne 21.3.2015. Do této doby se krylo
podle platných podmínek, které byly odsouhlaseny v minulosti.)
Podíl krycích psů na chovu s ohledem na vyšetření na PLL: Psi s výsledkem
na PLL N/N navrženi ve 34 případech a kryly ve 45 případech, Psi
s výsledkem na PLL N/P navrženi v 11 případech a 3x kryly, Psi
s netestováním navrženi 20x a kryly 14x
Počet úhynů (66 štěňat) mě vede k zamyšlení vzhledem k situaci kdy uhyne
celý vrh či jeho podstatná část. V případě dalších úhynů u těchto jedinců jak
psů tak fen ale i uhynulých štěňat, daného vrhu, by se musely odebrat vzorky a
poslat na vyšetření. Podle výsledků z těchto vyšetření zaujmout jistá opatření,
aby nedocházelo k šíření případné nákazy mezi chovnými jedinci.
Největší mortalita byla zjištěna u psů:
Hary z Lužanské hory a to 17 ze 24 narozených štěňat
Gaston Merom 6 ze 20 narozených štěňat
Ark od Fiľku 5 ze 12 narozených štěňat
Cit od Kubelky 6 z 11 narozených štěňat,
Man Svojnický ranč 7 ze 7 narozených štěňat
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Znaky: Tato problematika chovu zůstává v obvyklém průměru a není třeba
zavádět žádná opatření v tomto směru. Výskyt znaků u odchovů je stále
důsledkem minulosti a není tento problém jen na straně krycích psů. Nejvíce
výskytu je: 5x Argo od Hradu Pernštejna, 5x Endy od Jesenské skály, 5x Hary
z Lužanské hory.
Srst: Tato sledovaná část chovu také nevybočuje z průměru. Jen v některých
případech je třeba zvážit výběr chovného psa. Je opravdu důležité dodržovat
skladbu chovného páru Hladký +Hrubý, Maximálně Hrubý 1 + Hrubý 1.
Zuby:V posledních dvou letech eviduji zlepšení v této oblasti. Výsledky
zjišťuji pouze z chovných svodů. Bohužel dostávám pouze minimum posudků
z jarních svodů mladých psů a tudíž mám velice malý vzorek výsledků, ze
kterého se velice špatně zjišťuje daný stav věci. Proto prosím o účast s vašimi
mladými psi na jarních svodech mladých psů.
Znaky (pálení): Tento problém sleduji již delší dobu. Je velice složité zjistit
příčinu ztráty znakování a tak se snažíme na chovných svodech známkovat
pálení, aby chovatelé měli možnost reagovat a vybrat si krycího psa s lepším
pálením než má jejich fena. Začíná to být problém celého plemene a tak
některé okolní chovatelské kluby začínají vyřazovat jedince bez těchto znaků.
V našem klubu bych tento problém zatím moc neřešil a to z důvodu užší
chovatelské základny chovných jedinců. Při výběru chovného páru máme již
podmínku PLL, Zubů,Srsti a dvou volných generací, už to je docela problém
s výběrem psa. Proto bych zatím pálení nezařazoval do povinných podmínek
chovu, ale jen jako doporučení. Tak vás prosím všechny, aby jste si při hledání
chovného psa vybírali jedince s lepším nebo stejným pálením než má vaše
fena. Tuto informaci máte uvedenou v popisu chovných jedinců na webových
stránkách. Pálení či znakování budu dál sledovat a o případných odchylkách
od průměru vás budu informovat.
Zpracoval J Řezba
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Vyhodnocení Chovných svodů za rok 2015
Křešice: celkový počet posouzených jedinců 51
Oko: Tmavé-15x, Hnědé-32x, Světlé-2x
Zuby: Úplný-38x, M3 1x-3x, M3 2x-8x,
Srst: Hladká- 10x, Hrubá 1- 19x, Hrubá 2- 17x, Hrubá 3- 2x,
Pálení: 1- 24x, 2- 23x, 3- 1x,
Výška:(cm) 33-1x, 34-2x, 35-8x, 36-10x, 37-10x, 38-6x, 39-7x, 40-3x.
Obvod hrudi:(cm) OK-24x, 1-10x, 2-7x, 3-4x, 4-2x,
Tři jedinci neuspěli.
Razice: celkový počet posouzených jedinců 32
Oko: Tmavé-9x, Hnědé-21x, Světlé-2x,
Zuby: Úplný.18x, M3 1x-4x, M3 2x-10x,
Srst: Hladká-13x, Hrubá 1-6x, Hrubá 2-11x, Hrubá 3-2x,
Pálení: 1-8x, 2-12x, 3-12x.
Výška:(cm) 33-1x, 34-4x, 35-7x, 36-5x, 37-3x, 38-4x, 39-3x, 40-4x.
Obvod:(cm) Ok-18x, 1-11x, 2-1x, 3-0x, 4-1x,
Jeden jedinec neobstál.
Celkem z 83 jedinců
Oko: tmavé-24, Hnědé-53, Světlé-4
Zuby: Úplný-56, M3 1x-7, M3 2x-18,
Srst: Hladká-23, Hrubá 1-25, Hrubá 2-28, Hrubá 3-4x
Pálení: 1-32x, 2-35x, 3-13x,
Výška: 33-2x, 34-6x, 35-15x, 36-15x, 37-13x, 38-10x, 39-10x, 40-7x,
Obvod hrudníku: Ok-42x, 1-21x, 2-8x, 3-4x, 4-3x.
Čtyři jedinci neuspěli. Někteří jedinci nebyly doposouzeni a tudíž součty u
některých položek neodpovídají celkovému počtu.
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Zpráva chovatelské rady klubu ze dne 21.12.2015
Účastníci:
předseda Jaroslav Řezba
členové: Petr Kalaš, Ladislav Krpeš
1) Zahájení
2) Zpráva předsedy chovatelské rady
3) Zprávy jednotlivých členů chovatelské rady
4) Návrhy všech členů chovatelské rady
5) Diskuse
6) Úkoly
7) Závěr
Zahájení schůze chovatelské rady bylo 17: 30 hodin ve Velkých
Přílepech.
* J. Řezba informoval:
1) O stavu chovu za rok 2015
2) Výsledky statistik a chovných svodů
3) Přestupcích chovatelů proti chovatelskému a organizačnímu
řádu
4) Změna vydávání krycích listů elektronickou poštou
5) Vyhodnocení výstavního poháru
* P.Kalaš informoval:
1) Problematika organizace zkoušek a neúčast na zkouškách
2) Nesoulad v posuzování klubových rozhodčích
3) Vyhodnocení pracovního poháru
4) Jednání z dozorčí rady ČMKU ohledně vadné serie
identifikačních čipů.

* L. Krpeš informoval:
1) Organizace klubové a specielní výstavy a jejich vyhodnocení
2) Zpracování manuálu k pořádání klubových výstav (zkoušek)
3) Vyřazení a uchovnění chovných jedinců
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Úkoly chovatelské rady
Krpeš:
1) Zpracuje manuál k pořádání klubových výstav.(zkoušek).
2) Zpracuje a povede statistiku testování na PLL včetně
průběžného vkládání do seznamu chovných jedinců na
webových stránkách.
Kalaš:
1) Vypracuje zprávu ohledně zařazení další lovecky upotřebitelné
zkoušky do podmínek chovnosti. (podmínky, které bude klub uznávat
pro chovnost včetně hodnocení pro pracovní pohár klubu)
2) Aktualizuje a vkládá informace na webové stránky klubu
v následujícím roce.
3) Vyhodnocení pracovního poháru.
4) Vypracuje zprávu o klubových pracovních zkouškách.
Řezba:
1) Zpracovat a průběžně aktualizovat tabulku krytí a vrhů na rok
2016.
2) Zpracuje přestupky členů proti organizačnímu a chovatelskému
řádu a tuto zprávu předá výboru klubu a dozorčí radě klubu k
řešení.
3) Zpracuje návrh na změnu vydávání krycích listů elektronickou
poštou.
4) Vyhodnocení výstavního poháru
5) Vypracuje zprávu o stavu chovu
6) Vypracuje zprávu o výsledcích chovných svodů.
Návrhy Chovatelské rady:
1) Na schválení manuálu k pořádání klubových výstav (zkoušek)
Náklady do výše 8000 kč (případně o dalším navýšení rozhodne
chovatelská rada případně výbor klubu)
2) Na změnu vydávání krycích listů elektronickou poštou. (zatím na
žádost chovatele)
3) Na krytí chovných psů pouze s výsledkem testování na PLL N/N
(od roku? ano či ne)
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4) Omezit chovnost psům nad 10 let věku. ( pracovně či výstavně
vyjímeční jedinci by mohly pokračovat v chovu na žádost chovatele
feny)?
5) Zařadit do chovnosti zkoušku norování v přírodních norách a KHZ.
6) Založení fondu na podporu účasti na KHZa VZ a případně k využití
k různým druhům vyšetřeních při nenadálých situacích. Finanční
příspěvek na startovné který by byl na zvláštním účtu. (návrh na
zvýšení členského příspěvku na 500kč)
7) Sledovat mortalitu vrhů a v případě opakování dočasně vyřadit
chovný pár z chovu. Nařídit jejich laboratorní vyšetření včetně
uhynulého vrhu a na základě výsledků laboratorního vyšetření
zaujmout stanovisko a to oznámit chovatelům.
8) Projednání návrhu pana Krpeše ohledně podmínek chovnosti, který
byl chovatelské radě předložen.
Návrh pana Krpeše Věk minimálně 15 měsíců.
Klubová nebo speciální výstava s oceněním výborný nebo velmi dobrý (od 12
měsíců věku).
Absolvování chovného svodu, který se bude konat v rámci výstavy, kde
poradce chovu zajistí podrobné hodnocení exteriéru (kontrola tetovacího čísla
nebo čipu, kontrola zubů, měření výšky a podrobné posouzení exteriéru). Pes
může absolvovat chovný svod maximálně třikrát.
Povolená absence zubů max. 2 x M3, v případě absence ostatních zubů musí
být doloženo potvrzení v PP od veterinárního lékaře a RTG.
Zkoušky po psa i fenu jednotné!
* ZN+ZV+LZ nebo
*ZN+ZV+PZ nebo

* ZN+ZV+VP nebo
* ZN+ZV+VZ

* ZN+ZV+HZ nebo
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Hlasitost na stopě nejméně známka 3.
Hlasitost musí prokázat na klubové zkoušce.
ZN - ochota k práci min. známka 4 nebo kontaktní zkouška z norování ze
zahraničí s výsledkem vyhnání nebo jakykoliv chvat
Při krytí musí být alespoň jeden z partnerů plnochrupý.
Genetického vyšetření na PLL s výsledkem čistý N/N nebo přenašeč N/P,
odběr v rámci chovných svodů na klubové nebo speciální výstavě KCHJgdtČ.
Cena za odběry bude dle počtu odebraných vzorků (čím více odběrů, tím
menší cena) platí se v místě odběru – hotově. Při krytí musí být alespoň jeden
z partnerů označen jako čistý N/N.
Návrh pana Krpeše
Závěr.
Schůzka chovatelské rady proběhla ve velice přátelské a
konstruktivní atmosféře. Projednalo se mnoho témat, které se
nám podařilo si vyjasnit a došlo v nich ke shodě. Konec byl
v 19.30hod.
Tímto bych chtěl celé chovatelské radě poděkovat za její práci
v uplynulém roce. Je radost pracovat s lidmi kteří o své práci
přemýšlí a není jim lhostejný osud celého chovu.
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Zpráva poradce chovu pro uchovnění za rok 2015
Ukončena chovnost
Feny: celkem 22
Jessie Z Březiňáku, Hessy od Kášovky, Chira Z Touškovského lesa, Rika
Aluminium, Cara Gamin, Cita Z Branišova, Cilka Z Branišova, Moly Od Staré
vsi, Arina Z Předbořských drah, Bety Ze Smrčné, Deny Z Pocinovských lesů,
Cita Z Vackova lesa, Cilka Gamin, Dona Merom, Cyra Z Chrástecké hájovny,
Cilka Z Končínské hory, Besi Spod Molpíra, Cedra Z Komárovských blat,
Ciza Merom, Indy Z Břežanských strání, Oxana Z Burďáku, Axa Z vackova
lesa
Psi: celkem 11
Arr Gamin-úhyn, Oryx Aluminium-na žádost majitele pro zdravotní stav, Igor
Z Vranína- úhyn, „U“ Kim Z Břežanských strání- zastřelen na naháňce, Jas
Svojnický ranč- prodán 2013, Bari Black Killer- úhyn, „U“Jeff Z Břežanských
strání- úhyn/vlak, Vito Vom Tannenhugel- na žádost majitele, Lap Z Pustého
jitra- úhyn/auto, Nexus Z Břežanských strání- pozitivní PLL, Aron Z Padělkůpozitivní PLL
Dále byli přijati mezi chovné jedince tito:
Feny: celkem 27, PLL N/N- 15, N/P-7, nevyšetřeny 5
Borka Von Leinbruck N/N, Daisy od Vabrů, Peggy Z Břežanských strání N/N,
Ina Z Brníkovského údolí N/N, Eimi Z Komárovských blat N/P, Ebi
Z Bílinského pramene N/N, Arina Z Kořenského mlýna N/N, Cora
Z Městecké hospůdky N/N, Dona Od Dehetníku, Lea Bukowa Ostoja N/P,
Ruby Z Břežanských strání N/N, Katka Ze Sadlna, Feja Z města věží N/P,
Brita Z Dolného hája N/N, Bexi z Čučinské zelnice, Alma Z Makotřas N/N,
Bona Z Holubče, N/P, Cindy Z Krilisova N/N, Gora Z Branišova N/N, Niki
Ze Sadlna N/P, Agnes Silver Stars N/N, Klára Z Řezbova dvora N/P, Cilka
Z Holubče N/P, Nina Z Triblaviny N/N, Cara Z Moraveckého revíru N/N,
Afra Svojnický ranč, Hera Z Bítovského lomu N/P
Psi: celkem 9, PLL N/N-5, N/P-4
Aran Od Kamennské hory N/N, Gips Petkov N/P, Arči Z Makotřas N/N, Cyr
Z Lešnické zahrady N/N- převod z MSKCHjgdt, Canis Od veliké řeky N/Ppřevod ze Slovenského klubu, Cent Z Válovy zahrady N/P, Irr Gamin N/P,
Beny Od Želivky N/N, Tery Z Břežanských strání N/N
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Po odečtení fen, které převážně ukončily chovnost věkem a přičtením nových
je jejich stav 133 a psů 111.
V roce 2014 se na klubových akcích začalo z odběrem vzorku na vyšetření
primární luxace čočky/PLL. Toto onemocnění postihuje nejenom jagdteriéry,
ale teriéry obecně. Podle společnosti, která vzorky odebrala a vyhodnotila se
nijak významně náš chov neliší od ostatních chovů teriérů. Přesto důsledkem
páření neprověřených jedinců v minulosti se objevilo několik pozitivních
chovných psů nebo fen. Vyšetřením všech chovných jedinců a přijetím
nových chovných podmínek, kde bude toto vyšetření povinné se vyvarujeme
toho, že pes nebo fena s výborným pracovním nebo výstavním výsledkem
bude postižená tímto genetickým onemocněním.
Provedl jsem kontrolu potomků Dixi Od Kubelky, která měla nařízen
kontrolní vrh pro její drobnou kostru. Oba potomci, psy, které jsem viděl jsou
dostatečného vzrůstu a síly kostry.

Změna v zasílání poradci pro uchovnění:
Pro uchovnění zasílat fotografie jedinců poštou nebo v elektronické podobě na
mail: h.krpesova@seznam.cz. Společně s dokumenty i posudek z chovného
svodu.
Závěr: Na členské schůzi v roce 2016 navrhnout změnu chovných
podmínek, projednáno na chovatelské radě, pro fenu i psa a to takto:
změna zvýrazněna a podtržena
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Věk minimálně 15 měsíců.
Klubová nebo speciální výstava s oceněním výborný nebo velmi dobrý (od 12
měsíců věku).
Absolvování chovného svodu, který se bude konat v rámci výstavy, kde
poradce chovu zajistí podrobné hodnocení exteriéru (kontrola tetovacího čísla
nebo čipu, kontrola zubů, měření výšky a podrobné posouzení exteriéru). Pes
může absolvovat chovný svod maximálně třikrát.
Povolená absence zubů max. 2 x M3, v případě absence ostatních zubů musí
být doloženo potvrzení v PP od veterinárního lékaře a RTG.
Zkoušky po psa i fenu jednotné!






ZN+ZV+LZ nebo
ZN+ZV+PZ nebo
ZN+ZV+HZ nebo
ZN+ZV+VP nebo
ZN+ZV+VZ

Hlasitost na stopě nejméně známka 3.
Hlasitost musí prokázat na klubové zkoušce.
ZN - ochota k práci min. známka 4 nebo kontaktní zkouška z norování ze
zahraničí s výsledkem vyhnání nebo jakykoliv chvat
Při krytí musí být alespoň jeden z partnerů plnochrupý.
Vyšetření na PLL s výsledkem čistý N/N nebo přenašeč N/P, odběr v
rámci chovných svodů na klubové nebo speciální výstavě KCHJgdtČ.
Cena za odběry bude dle počtu odebraných vzorků (čím více odběrů, tím
menší cena) platí se v místě odběru – hotově. Při krytí musí být alespoň
jeden z partnerů označen jako čistý N/N.
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Hodnocení výstav v roce 2015
Klubová výstava Křešice dne 30.5.2015
Celkový počet přihlášených jedinců bylo 75. Z počtu 26 psů bylo uděleno
ocenění VN 2x, V 12x, VD 8x, D 1x a 3x pes nebyl posouzen /nenastoupil
nebo vůdce odstoupil z důvodu absence zubu/. Fen bylo přihlášeno 49 a
ocenění V 26x, VD 15x a 8x neposouzeno/ nenastoupil vůdce nebo odstoupil
z důvodu absence zubu.
Speciální výstava Razice dne 5.9.2015
Celkový počet přihlášených jedinců bylo 55. Z počtu psů 24 bylo uděleno
ocenění VN 2x, v 9x, VD 8x, D 1x a 4x nebyl pes posouzen/ nenastoupil nebo
odstoupil/. Fen bylo přihlášeno 31 a ocenění VN 1x, v 16x, VD 11x, D 1x a 2x
neposouzeno/ nenastoupil nebo odstoupil/.
Děkuji všem těm, kdo se na organizaci výstav podílel.
Vyhodnocení vyšetřeni na PLL za rok 2014 a 2015
Celkem bylo vyšetřeno na čtyřech odběrových akcích za oba roky jedinců :
218
Z toho chovných: 102
Nechovných: 116
Výsledek N/N: 118, N/P: 91, P/P: 9
Ke dni 6.1.2016 je chovných psů N/N: 28, N/P: 21
chovných fen N/N: 52, N/P: 25
V evidenci je cca 40 psů starších 10 let a ty si majitele nenechali vyšetřit!
Ladislav Krpeš
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Uplynulá výcviková sezona okem výcvikáře
Vážení přátelé jagdteriéra,
Můj příspěvek je takové malé ohlédnutí za rok 2015, co se týče zkoušek
z výkonu.
Hned na úvod si musím jako každý rok trochu „postěžovat“ na velmi malý
zájem ze strany Vás, vůdců o klubové akce. Věřte, že naplánovat,
zorganizovat veškeré podmínky (zajistit a dohodnout honitbu, občerstvení
atd.) pro zdárné uskutečnění akce včetně administrativní činnosti stojí spousty
sil nejen jednotlivce – organizátora, ale podílí se na tom kolikráte celá
myslivecká sdružení.
Často slyším, že tam se posuzuje moc přísně, to co jinde berou jako normální,
tak se na vrcholových akcích u nás hodnotí, jako neobstál atd.
Je třeba si uvědomit, že akce, kterou pořádá KCHjgdtČ a je zde udělováno
čekatelství šampionátu práce CACT se bude posuzovat v souladu
se zkušebním řádem. Jde přece o vrcholovou akci klubu! Tím vůbec nechci
znevažovat nebo jiným způsobem „urážet“ konání kynologických akcí, které
pořádají jednotlivé Okresní myslivecké spolky, ale ruku na srdce, kdo z nás se
nesetkal s nějakým nešvarem rozhodčích, kteří v rámci svého pohodlí buď
známky opisují z jiných zkoušek, nebo „nevidí“ to, co by vidět měli, kolikrát
se třeba mně stalo, že byl delegován rozhodčí, který ani nevěděl jak má ona
disciplína vypadat! Ve výčtu bych mohl pokračovat dále a dále, ale není to
téma mého příspěvku.
Druhá stránka věci v návaznosti na předešlý odstavec, jsou vůdci samotní.
Protože již některé zkoušky z výkonu složené mají a to ve velmi dobrých
ocenění, nemohou se pak smířit s oceněním jiným. Dochází pak z jejich strany
při setkání kamarádů „u piva“ k znevažování průběhu zkoušek, pomlouvání
jak ten či onen pejsek pracoval, ale dostal to či ono ocenění, a že zkoušky
stejného typu před měsícem vyhrál atd. Zkušební řád nám jasně říká:
15. Námitky
Vůdce psa může mít námitky proti ohodnocení psa jen tehdy, může-li
dokázat, že při zkouškách nebyl dodržen zkušební řád. Námitky musí podat
ihned písemně po oznámení výsledků ocenění z jednotlivých disciplín a
rozhodčí jsou povinni ihned seznámit s námitkou vrchního rozhodčího a ve
spolupráci s ním námitku vyřešit. Vůdce musí při podání námitky složit 500
Kč, na VZ a vrcholových či klubových akcích 2000 Kč. Kauci – peníze
nevybírá rozhodčí ani vrchní rozhodčí, ale zástupce pořadatele a to vždy proti
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potvrzení, ve kterém musí být poučení, že v případě neoprávněného protestu
peníze propadají ve prospěch pořadatele. Zprávu o vyřešení námitky
zaznamená vrchní rozhodčí do přehledu výsledků. Dodatečné námitky ani
později podaná písemná oznámení se neberou v úvahu.
Každému rozhodčímu by mělo jít oto, aby ten či onen pejsek byl spravedlivě
posouzen za svůj výkon, který mu byl předveden. Že se to pokaždé na
zkouškách nepovede a to jste to trénovali několikráte, nemusím snad ani
připomínat. Ten kdo říká, že se mu to nikdy nestalo, určitě nemluví pravdu!
Vzhledem k daným skutečnostem (malý zájem o zkoušky)se výbor klubu na
můj návrh usnesl o omezení pořádání klubových zkoušek, a to na počet
nezbytně nutný pro příští rok 2016 viz příloha. Upřednostnili jsme zkoušky,
kde se prokazuje hlasitost, což je jedna z podmínek pro zařazení chovného
jedince do chovu před třeba BzH, kde se hlasitost neprokazuje. Velmi rád
bych uvítal z řad členské základny návrhy na pořádání našich akcí, myslím
tím, že máte možnost a splňující podmínky ve výskytu zvěře vhodné pro daný
typ zkoušek, zázemí a dobrou partu kamarádů, kteří vám rádi pomohou
s přípravou. Setkal jsem se rovněž s tím, že nejmenovaný člověk zkoušku na
nejmenovaném okrese nahlásil, a doufal, že se výbor klubu postará o honitbu,
zázemí, administrativu atd.! To on je tím garantem za hladký průběh zkoušek,
a ne výbor klubu!
Pokud to budou zkoušky, které bude mít v plné režii klub, nemám problém
garantovi zpracovat tabulky, diplomy a další administrativní věci, které mu
potom zašlu, ale musí být nějaká komunikace mezi danými subjekty (OMS a
kluby).
Na samotný závěr bych chtěl poděkovat všem OMS a jednotlivým ,,garantům“
kteří se podíleli na organizování zkoušek, a ve většině případů bez náhrad
třeba na pohonných hmotách. To už je ale asi náš úděl.
Příjemný nadcházející rok, a pokud budete cokoli potřebovat, klidně se na
jednotlivé členy výboru obraťte s pomocí o radu.
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Přestupky členů klubu proti organizačnímu a
chovatelskému řádu za rok 2015
1) Pan Martin Náhlovský:
1) Nevrácen Krycí list č.30/15
2) Krycí list č.67/15 . V tomto krycím listu vyznačen datum krytí
feny Dixi od Kubelky dne 12.7.2015. Dne 28.10.2015 přišlo hlášení
vrhu. V tomto hlášení vrhu je uveden datum krytí 21.7.2015 a datum
vrhu 21.9.2015. Na ČMKJ jsem si ověřil datumy, které jsou uvedeny
v přihlášce stěňat a to datum krytí a datum vrhu souhlasí s hlášením
vrhu. To tedy znamená Datum krytí v krycím listu č.67/15 nesouhlasí
hlášením vrhu a s přihláškou štěňat. Druhý přestupek mi byly doklady
doručeny 20 dnů po termínu stanoveném chovatelským řádem.
PS: V minulém roce měl vše v pořádku
2) Pan Pavel Friedek:
1) Hlášení vrhu z krycího listu č.38/15 mi bylo doručeno 28 dní po
vrhu, kdy termín doručení hlášení vrhu je do 10dní od narození vrhu.
Tudíž rozdíl je 18 dní.
2)
Krycí list č.79/15 mi byl doručen 35 dní po termínu o hlášení krytí
feny.
PS: V roce 2014 již takové přestupky měl:
1) KL č.37/14 hlášení vrhu doručeno 70 dní po termínu.
2) KL č.49/14 hlášení vrhu doručeno 40 dnů po termínu.
Nevrácené krycí listy za rok 2015.
Č.10/15 pan Friedrich, č.18/15 pan ing Novotný, č.30/15 pan
Náhlovský, č.34/15 paní Kučerová, č.42/15 pan Holan, č.49/15 pan
Fekete, 50/15 pan Capůrka, č.76/15 pan Uher, č.77/15 pan Vitouš,
č.78/15 pan Kasl.

- 47 -

Manuál pro pořádání klubové nebo speciální výstavy
KCHJgdtČ
Možnost pořádání výstavy ve svém okolí má každý člen KCHjgdtČ. Svojí
nabídku přednese na členské schůzi a ta jí schválí ve svém usnesení, společně
s termínem a místem konání. Tím se dotyčný zavázal k bezplatné činnosti a
vyřizování agendy okolo výstavy.
Pro komunikaci mu bude k dispozici člen výboru Ladislav Krpeš a Hana
Krpešová, kontakt tel. 731 672 669, 734 598 520, h.krpesova@seznam.cz
Pro zdárné uskutečnění výstavy je potřeba následující:
1. Zajistit objekt pro vytyčení dvou kruhů/ jeden pro výstavu a druhý pro
chovný svod/. Pro ochranu před deštěm nebo sluncem zajistit
přístřešky pro rozhodčí a to ke každému kruhu a dále stůl a židle.
V jeho blízkosti zajistit občerstvení pro účastníky/ hostinec nebo
stánky s jídlem a nápoji/. Možnost parkování. Počet vystavovaných
psů se pohybuje v posledních letech od 40 do 70 psů a s každým
pejskem přijedou alespoň dva lidé. Proto je potřeba počítat se
zajištěním všeho pro cca 100 -150 lidí.
2. V rámci svých možností zajistit ceny pro výherce ve všech třídách/
CAJC, CAC, BOJ, KV, BOB, BOS, BOV/ a to nejlépe z řad dovozců
krmení pro psy nebo prodejců krmení nebo doplňků stravy pro psy.
Případně i malou pozornost pro každého účastníka. Zda nemám
kontakt a nejsem schopen vyřídit, včas informuji Krpešovi a ti ze
svých zdrojů se pokusí zajistit. Zda se jedná o firmu, která má již
zkušenosti s akcemi je i schopna darovat další věci/ pásku na kruhy,
desky, čísla/ pro celkový počet přihlášených psů. Zda tyto věci
nebudou k dispozici, je potřeba zajistit buď ze svých zdrojů nebo
nakoupit.
3. Nákoupit poháry za přijatelnou cenu i se štítky s označením druhu,
místa a data výstavy a ohodnocením vítěze. Musím zjistit po uzávěrce
u p. Hájkové, kontakt mailem na: dana.hajkova@zestekotu.cz, kolik je
tříd. Bývá: 2x CAJC/ mladý pes, fena/, 8x CAC/ psi a feny mezitřída,
otevřená, pracovní, vítězů/, 1x BOJ, 2x Klubový vítěz nebo Vítěz SV,
1x BOB a 1x BOV. Menší poháry pro CAJC, CAC a BOV, vetší pro
KV a největší pro BOB.
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4. Zajistit zapisovatelku, při počtu 50 a více psů je potřeba mít zajištěny
dvě zapisovatelky. Dále vedoucího kruhu, který je schopen svolávat
psy do kruhu, kontrolovat tetování nebo čip, kontrolovat zapsání
výsledku posouzení a mít přehled v postupu posuzování a
vyhodnocení výstavy. Společně s prezidentem klubu a rozhodčím
předávat poháry a ceny.
5. Poradce chovu J.Řezba a výcvikář P.Kalaš dovezou klubové čtečky
čipů, řádně připravené k provozu a budou k dispozici po celou doby
výstavy a chovného svodu. Vytvořením přihlášky a propozic je
pověřena H. Krpešová a to dle platného výstavního řádu a budou včas
vyvěšeny na webu klubu a zařazeny do Klubového Zpravodaje.
6. Během výstavy probíhá odběr vzorku na vyšetření PLL, proto umožnit
firmě Genomia přístup k elektrické síti, stolek a židle a přístřešek nebo
místo v hostinci k výkonu své činnosti.
7. Přihlašování na výstavu pobíhá takto: přihlášku odeslat pověřené
osobě, ta zpracovává výstavu / katalogy, posudky, diplomy, možno i
čísla a některé kartičky/a to buď poštou nebo mailem, podle instrukcí
v propozicích výstavy. Platbu poslat pověřené osobě poštovní
poukázkou na adresu uvedenou v propozicích.
Pokyny jsou instruktážní a je možnost připojit svoje návrhy pro
zlepšení organizace, neobávat se zeptat, když nevím nebo nemohu
zajistit. Nikdo nikomu hlavu neutrhne! Lepší je se dvakrát zeptat a
ověřit si, zda je vše zajištěno, než abychom v den konání výstavy
zjistili, že nemáme zařízeno. Klubová výstava je přehledem práce
chovatelů a poradců a místem pro setkání
všech příznivců
jagdteriérů, proto jak organizátoři, tak i členové klubu přistupují
k organizaci i k účasti zodpovědně a bez ohledu na osobní prospěch!
Ladislav a Hana Krpešovi
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NÁVRH AKCÍ SE ZADÁVÁNÍM ČEKATELSTVÍ CACT A CACIT
pořádaný chovatelským klubem a ČMKJ na rok 2016
Název a sídlo klubu
KLUB CHOVATELŮ JAGDTERIERŮ V ČECHÁCH
Březina 102 338 24 Břasy 1
IČO: 70886776
www.jagdterrierclub.net
Kontaktní osoba za KCHJgdtČ
Petr Kalaš – viceprezident a výcvikář
Březina 102 338 24 Břasy 1
myslivec@petrkalas.cz
 603 255 960
Návrh předkládá
KLUB CHOVATELŮ JAGDTERIERŮ V ČECHÁCH
Březina 102 338 24 Břasy 1
IČO: 70886776
Čekatelství je možné zadávat pouze v souladu s požadavky Řádu pro přiznání
titulu šampion práce ČMKU a jeho směrnice zaměřené na lovecká plemena.
U zahraničního rozhodčího musí chovatelský klub požádat prostřednictvím
ČMKJ Českomoravskou kynologickou unii o souhlas střešní organizace jeho
země s jeho posuzováním.
Zadávání čekatelství jiným plemenům než zastřešeným pořádajícím klubem je
podmiňováno souhlasem jejich chovatelských klubů. Souhlas musí být
písemně doložen.
Návrh akcí podléhá schválení ČMKJ, ČMKU a v případě CACIT akcí FCI.
Poslední akceptovatelný termín doručení na ČMKJ : 15.září 2015
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Návrh na změnu vydávání krycích listů elektronickou
poštou.
Postup:
1) Chovatel pošle poradci chovu žádost o vydání KL (elektronickou
poštou či jiným způsobem)
2) Poradce chovu vystaví KL který odešle chovateli emailem.
3) Chovatel si Krycí List vytiskne
4) Chovatel po nakrytí feny krycí list podepíše spolu s majitelem psa a
odešle poradci chovu.
5) Poradce chovu si KL Orazítkuje, podepíše a založí.
6) Chovatel po narození štěňat pošle poradci chovu hlášení vrhu.
7) Poradce chovu odešle krycí list + hlášení vrhu + přihlášku k zápisu
štěňat na plemennou knihu k vydání tetovacích čísel.
8) Chovatel označí vrh tetovacími čísly případně čipy a odešle na
plemennou knihu.
9) Plemená kniha na základě potvrzení veterinárním lékařem o označení
štěňat vystaví Průkazy původu.
10) Chovatel uhradí poplatek za vystavení krycího listu poradci chovu
jinak nebude KL vystaven či odeslán na plemennou knihu. Tato
varianta umožní rychlejší a pružnější vydávání krycích listů.
Zpracoval J Řezba
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KCHJgdtČ Vás zve na KLUBOVOU VÝSTAVU,
která se koná dne 5. června 2016/neděle
v Petrovicích u Sedlčan, okr. Příbram
 V RÁMCI VÝSTAVY SE BUDE KONAT CHOVNÝ SVOD A
ODBĚR VZORKŮ NA PLL 
8.00 - 9.00 hod. přejímka psů
9.00 hod. zahájení výstavy
9.15 -14.00 hod. posuzování
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 20. května 2016
Přihlášky zasílejte na adresu:
DANA HÁJKOVÁ
POLEŇ-MLÝNEC 16
339 01 KLATOVY
e-mail: dana.hajkova@zestekotu.cz
Program:

Třídy: třída štěňat 4 – 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 a 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.
Důležité upozornění: K přihlášce na výstavu musí být přiložena úplná a čitelná
fotokopie obou stran průkazu původu hlášeného jedince a kopie o zaplacení
výstavního poplatku.
Přihlášky, na kterých nebude nalepena složenka o zaplacení, nebudou přijaty!
*k přihlášce je nutno přiložit certifikát o vykonané zkoušce (vydává ČMKJ, Lešanská
1176/2a, 141 00 Praha4 - Chodov) či fotokopii dokladu o získaném titulu. Bez těchto
příloh bude pes zařazen do třídy otevřené!
Tituly: CAJC ČR, CAC ČR, res. CAC ČR, Vítěz KV 2016 (pes, fena), Vítěz
plemene (BOB), BOS, BOJ, BOV
Výstavní poplatky:
za prvního psa včetně katalogu 500,- Kč
za dalšího psa 400,- Kč,
za psa ve třídě štěňat, dorostu a veteránů zdarma
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Výstavní poplatek plaťte složenkou typu C na adresu :
Ing. MAGDALÉNA CHYTROVÁ
ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 107
373 12 BOROVANY
Veterinární podmínky:
Při přejímce bude vyžadován očkovací průkaz psa nebo pas, v němž se potvrzuje, že
pes byl očkován proti vzteklině. Pes musí být v dobrém zdravotním stavu.
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 psi nemocní, podezření z nemoci, po
úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé feny, psi v majetku osob,
kterým bylo odňato právo vystavovat, psi nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem
a psům a psi s kupírovanýma ušima. 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.
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 složením jistiny 500,- Kč, do skončení posuzování.
Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
Inzerce v katalogu:

pro jednotlivce

1 strana A5
1/2 strana A5

1.000,- Kč
500,- Kč

pro firmy

1 strana A5
1/2 strana A5

2.000,- Kč
1.500,- Kč

Ubytování výstavní výbor nezajišťuje.
Výstava se koná dle platného výstavního řádu ČMKU (platného od 1.1.2015).
Rozhodčí bude delegovat výbor KCHJgdtČ prostřednictvím ČMKJ. Delegován byl
Ing. Leoš Jančík
V průběhu výstavy se bude konat chovný svod a odběr vzorků na PLL. Kdo se
přihlásí, tak si vyplní hlavičku v přiloženém posudku 2x (možnost stažení
v dokumentech na webu klubu).
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KCHJgdtČ Vás zve na SPECIÁLNÍ VÝSTAVU,
která se koná dne 3. září 2016
v Humpolci
 V RÁMCI VÝSTAVY SE BUDE KONAT CHOVNÝ SVOD A
ODBĚR VZORKŮ NA PLL 
8.00 - 9.00 hod. přejímka psů
9.00 hod. zahájení výstavy
9.15 -14.00 hod. posuzování
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 14. srpna 2016
Přihlášky zasílejte na adresu:
DANA HÁJKOVÁ
POLEŇ-MLÝNEC 16
339 01 KLATOVY
e-mail: dana.hajkova@zestekotu.cz
Třídy: třída štěňat 4 – 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.
Důležité upozornění: K přihlášce na výstavu musí být přiložena úplná a čitelná
fotokopie obou stran průkazu původu hlášeného jedince a kopie o zaplacení
výstavního poplatku.
Přihlášky, na kterých nebude nalepena složenka o zaplacení, nebudou přijaty!
Program:

*k přihlášce je nutno přiložit certifikát o vykonané zkoušce (vydává ČMKJ, Lešanská
1176/2a, 141 00 Praha4 - Chodov) či fotokopii dokladu o získaném titulu. Bez těchto
příloh bude pes zařazen do třídy otevřené!
Tituly: CAJC ČR, CAC ČR, res. CAC ČR, Vítěz SV 2016 (pes, fena), Vítěz plemene
(BOB), BOS, BOJ, BOV
Výstavní poplatky:
za prvního psa včetně katalogu 500,- Kč
za dalšího psa 400,- Kč,
za psa ve třídě štěňat, dorostu a veteránů zdarma
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Výstavní poplatek plaťte složenkou typu C na adresu :
Ing. MAGDALÉNA CHYTROVÁ
ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 107
373 12 BOROVANY
Veterinární podmínky:
Při přejímce bude vyžadován očkovací průkaz psa nebo pas, v němž se potvrzuje, že
pes byl očkován proti vzteklině. Pes musí být v dobrém zdravotním stavu.
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 psi nemocní, podezření z nemoci, po
úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé feny, psi v majetku osob,
kterým bylo odňato právo vystavovat, psi nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem
a psům a psi s kupírovanýma ušima. 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.
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 složením jistiny 500,- Kč, do skončení posuzování.
Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
Inzerce v katalogu:

pro jednotlivce

1 strana A5
1/2 strana A5

1.000,- Kč
500,- Kč

pro firmy

1 strana A5
1/2 strana A5

2.000,- Kč
1.500,- Kč

Ubytování výstavní výbor nezajišťuje.
Výstava se koná dle platného výstavního řádu ČMKU (platného od 1.1.2015).
Rozhodčí bude delegovat výbor KCHJgdtČ prostřednictvím ČMKJ.
V průběhu výstavy se bude konat chovný svod a odběr vzorků na PLL. Kdo se
přihlásí, tak si vyplní hlavičku v přiloženém posudku 2x (možnost stažení
v dokumentech na webu klubu).
Soutěžní zkušební řád pro teriéry a jezevčíky je vyvěšen na stránkách klubu.
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V

prosinci v letošním roce oslaví svoje sedmdesáté narozeniny Miloš

Spěvák Z Brníkovského údolí. Díky němu se u nás v rodině chová výhradně
plemeno jagdteriér a to už od roku 1976. Jeho první fenou byla Feta
Z Pavlíkova, zvaná Jiskra a legendární Ren z Holoubkova dvora. Společně
s manželkou Hanou byli u zrodu našeho klubu a do chovu jagošů mají ještě
stále co mluvit!
Přeji ti tati, aby ti zdraví sloužilo ještě léta a mohl si prožívat ještě mnoho
chvil se svými kamarády a psy.
Hanka
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Klub Chovatelů jagdteriérů v Čechách o.s.
Březina 102, 338 24 Břasy 1
IČO: 70886776
www.jagdterrierclub.net

_________________________________________________________

POZVÁNKA
DNE 26. 3. 2016 OD 13.00 HODIN SE USKUTEČNÍ ČLENSKÁ
SCHŮZE KCHJGDTČ V PETROVICÍCH U SEDLČAN.

Program zasedání :
 Zahájení
 Kontrola usnesení z minulé členské schůze
 Volby jednotlivých komisí
 Zprávy členů výboru a jednotlivých komisí
 Diskuse
 Návrh usnesení a jeho schválení
 Ukončení
Zahájení schůze proběhne dle stanov klubu.
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PRVNÍ SETKÁNÍ S JGT
Psal se rok 1980 a v Petrovicích se dokončila umělá nora a ještě téhož roku se
uskutečnily první zkoušky norování.Výborně se prezentovaly bratři Hadáčkové,jejich
jagteriéři předvedly špičkové výkony a já jako 6-ti letý kluk jsem prvně viděl při práci
jagteriéra a věděl jsem že takového psa jednou musím mít.Můj děda který u MS
Petrovice zastával funkci hospodáře a zasloužil se i o výstavbu nory my řekl,, až
budeš starší tak ti psa koupím".Ale já jsem chtěl psa hned tak jsem začal šetřit všechny
peníze co jsem dostával k svátku,k narozeninám,k Vánocům a dával jsem si je do
kasičky.Celé prázniny jsem byl u svého dědy který měl velký chov ovcí a já jsem celé
dva měsíce chodil pást ovce 2 hodiny ráno a 2 hodiny večer hodinová mzda činila
2,50 takže jsem denně vidělal 10kč.V roce 1983 jsem měl našetřeno 1200,-kč za což
bych měl štěně pořídit,ale velký problém byl že jsme v té době bydlely v lesácké
bytovce a můj otec nechtěl o psovi ani slyšet.Děda my slíbyl že se o psa postará ale
pořád to odkládal.Rozhodl jsem se že si psa pořídím,peníze na něj mám tak co!U dědy
jsem pročítal nový časopis Myslivost Rubriku malý oznamovatel LOVEČTÍ
PSI.Štěňata JGT zde inzeroval již zmiňovaný Miroslav Hadáček CH.st. ,,Z
NÁLESÍ"Časopis jsem si odvezl domů a tajně v postely pod peřinou při baterce jsem
sepisoval odpověď na inzerát že mám zájem o štěně psa a peníze že mám! Každý den
jsem chvátal ze školy domů abych vybral poštovní schránku ale žádná odpověď stále
nepřicházela.Můj otec hajný pracoval celý život v lese v té době již jako dělník v
těžbě s traktorem,mamka pracovala na směnu v JZD Živočišné Výrobě.Bývaly jsme
se dvěma sourozenci o které jsem se staral často odpoledne sami doma.Tak tomu bylo
i to odpoledne kdy se ozval zvonek.Jdu otevřít a ve dveřích stál velký vousatý muž a
na hlavě měl hornickou helmu....a povídá ty seš vnuk starého Rychtra z obůrky?(tak se
dědovi přezdívalo) a já hrdě říkám to jsem,tak pojď se mnou ven něco jsem ti
přivezl.Venku stála Volha combi a v kufru celý vrh štěňat nikdy nezapomenu na ten
pocit když pan Hadáček řekl můžeš si vybrat a vem si hned dvě ať neni jednomu
smutno....a já říkám že mám peníze jen na jedno,on ať to neřeším že mu děda nechá
střelit pěkného srnce.Vybral jsem si pejska a fenku nemohl jsem tomu uvěřit že
konečně mám štěně a hned dvě.Radost netrvala dlouho než stačil pan Hadáček říct že
PP doveze k dědovi tak mezi námi stál můj otec který přijel dost posilněn z hospody
na kole a začal na pana Hadáčka křičet ať mi neblbne hlavu a štěňata vzal a hodil je
zpátky do kufru a na mě spustil že jagteriér je pes bez mozku,co vidí tak zabije a
zrovna od pana Hadáčka že jsou takový zabijáci,kteří zaůtočili i na něho.Takového
psa že mi vžádném případě nedovolý.Nedokážu popsat zklamání a beznaděj kterou
jsem tenkrát prožil....Otec své slovo dodržel jagdteriéra mi nikdy nedovolil!Děda své
slovo bohužel nedodržel jagdteriéra ani žádného jiného psa mi nikdy nekoupil!

- 64 -

S odtupem času.....
r.1986 první pes v životě dlouhosrstá jezevčice Dyna..r.1997 založení Chovatelské
stanice ,,Z Válovy zahrady"...r.2007 jsem začal se svým JDRS Pólem od Petrboka
dojíždět na umělou noru k panu Kurfiřtovi do Jestřebic stejně jako já Póla (Bondyho),
připravoval pan Kurfiřt JGT Cedru Merom.Cedra mě od samého začátku zaujala
nevídaným klidem a vyrovnanou povahou a na noře svou ostrostí.Po několika
nácvikách jsem věděl že štěně JGT chci od Cedry Merom.Pan František Kurfiřt pro ni
zvolil svého importovaného chovného psa Zorra

Martin Hejhal
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PŘÍBĚH ITA
Šťastný příběh Ita: štěňata se narodila 19.1.2009 pejsek Ir a fenka Ida od
Kášovky.Dne 19.3.2009 jsem se svou pětiletou dcerkou Adélkou jel do Jestřebic pro
malou Idu.V té době jsem měl ve své stanici vrh JDRS a vrh NO.Ida slyšící na jméno
Ita podle slavné Itia z Dubné od samého začátku řídila celý můj chov,vůbec ničeho se
nebála těšilo mě že zdědila po Cedře klidnou povahu a pevné nervy. Dne 9.5.2010
jsme v OMS Tábor a MS Radimovice úspěšně složily KZV I.cena 188b
hlas4,nos4 celkový vítěz.19.6.2010 v OMS Příbram umělá nora Petrovice
Vytrvalostní soutěž norníků I.cena 2.místo.2.10.2010 OMS Příbram umělá nora
Petrovice ZN 84.bodů čas 0,15 2.místo.9.10.2010 OMS Příbram MS Nalžovice BZ
I.cena 109 bodů barva4,hlasité nahánění4 3.místo.16.10.2010 Speciální výstava
Předbořice Mezitřída VD4.....19.1.2011 Kandidát chovu. 23.5.2011 porodila Ita
první vrh otcem vrhu A: byl Ben z Chrástecké hájovny narodily se 3 psi a 2 fenky
jedna fenka uhynula natetováni Athos,Aram,Awar,Alma.Dne 8.3.2012 porodila Ita
druhý vrh otcem vrhu B:byl Bak z Chrástecké hájovny narodily se 1 pes a 4 fenky
jedna fenka uhynula natetováni Baltazar,Beretta,Boryna,Berta.Dne 1.1.2013 porodila
Ita třetí vrh otcem vrhu C:byl Argo z Řezbova dvora po dluhém 30hodinovém porodu
přišly na svět 3 psi a 3 fenky zůstal pouze pejsek Cent a fenka Cita.Na jaře 2014 jsem
připravoval na KZV do Poleně mladého Centa společně s ním jsem vodíval Itu která
byla vždy 100% hlasitá a bezvadně poslušná.Dne 17.3.2014 v podvečer jsem šel
nedaleko našeho domu do lesa Hodětín cvičit slídění,tak jako předchozí nácviky jsem
Centa připnul na řemen a Itu pustil proběhnout,během chvíle začala Ita hlásit ,,a já
Centovy říkám to je hlasitost! Ita byla v hlasitosti opravdu vždy výborná tehdy jsem si
nepomyslel že jí slyším hlásit naposled…
Smutný příběh Ita:V úterý ráno 18.3.2014 jsem začal intenzivně Itu hledat.Myslel
jsem že vlezla do nory a tam narazila na jezevce s kterým se zatím nesetkala.Norovala
vždy v umělé noře nebo v kanálech…V okolí jsem prošel všechny
nory,kanály,meliorační skruže ale po Itě jako když se slehne zem.Následující den jsme
natiskly foto plakáty a rozvezly jsme je v okolí 40km.OMS Příbram OMS Písek OMS
Tábor všichni hajní od lesů ČR,firmy TRIOL nebo Lesní Správy Orlík všichni věděli
že hledám Itu. Jedno bylo jasné Ita nebila nikdy žádný tulák a jak jsem již zmínil vždy
se spolehlivě vracela!Uběhlo 10 dní a Ita stále nebila jenom několik planých
telefonátů ,,že támhle někde pobíhá zmatená černá fena“ když jsem dorazil na místo
běhal tam bobík s řetízkem od boudy.Jediné co mi dávalo naději že se před lety
ztratila v MS Krásná hora fenka JGT Luboše Nováka a našla se za 3 měsíce cca o
10km dále kde byla v nové rodině zdomácněla.Ita byla velmi společenská a kontaktní
fena,krom toho jezdila velice ráda autem.Měla zafixováno auto=akce.Všechny naděje
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ve mně vyhasly v pondělí 31.3.2014 když jsem byl podávat daňové přiznání na
finančním úřadě volá mi bývalá starostka obce Petrovic p. Marie Křížová že její
manžel,který v penzi vypomáhá v rostlinné výrobě při sběru kamene-při přestávce
našel v místech zv.“Vápna“ cca 150m od rozhledny Kuníček zastřelenou fenu.Protože
viděl plakáty domníval se že je to Ita. Já jsem se na místo po tomto zjištění dostavil
okolo 14.hodiny,kdy jsem poznal že je to moje Ita a je opravdu zastřelená. Na levé
straně těla měla velice dobře znát brokovou ránu.Nemohl jsem pochopit jak mohl
někdo zastřelit loveckou fenu označenou reflexním obojkem cca 200m od
vesnice.Kontaktoval jsem hospodáře který mi odpověděl že mám informovat poradce
chovu a policii ČR ještě jsem zavolal Danovy Černému který mi radil ať okamžitě
volám J.Řezbu.Pan Řezba mi sdělil že se jedná o trestný čin ať volám policii ČR,ta
dorazila okolo 17.hodiny vyžádaly si zástupce MS Petrovice.
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