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Číslo 1
2009
Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách
Březina 102
338 24 Břasy I
Redakce klubového časopisu
Zelená Hora 9 , 334 01 Přeštice
E-mail: zpravodaj@vejprnice.com

Vážení přátelé,
Zpravodaj 1/2009 nám připomíná, že stojíme na prahu nového roku. Dovolte mi Vám
všem popřát hodně zdraví, štěstí a mnoho příjemných zážitků při výcviku a praktickém
využití našich jagdteriérů. Věřím, že rok 2009 bude pro naše členy úspěšným ve všech
jejich činnostech.
Josef Soukup president KCHJgdtČ
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AUTO KUNC s.r.o
Sponzor tohoto zpravodaje

Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a též
osobních a kynologických úspěchů
v novém roce 2009
www.auto-kunc.cz

přejí
Výbor klubu a redakce časopisu

Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách

Autosalon

Motosalon

Karla Steinera 6

Tyršova ul.

318 07 Plzeň - Skvrňany
Tel./Fax: +420 377 389 296
autosalon@vejprnice.com
Web: www.auto-kunc.cz

330 27 Vejprnice
Tel./Fax: +420 377 826 390
E-mail: suzuki@vejprnice.com
Web: www.auto-kunc.cz
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BZ a BZH Smržovka
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Složení orgánů KCHJgdtČ
Výbor KCHJgdtČ
President klubu:
Soukup Josef
Bukovec 19, 370 07 České Budějovice
Tel.: 602 174 941
E-mail: president@jagdterrierclub.net
Ekonom a vicepresident:
Kalaš Petr
Březina 102, 338 24 Břasy 1
Tel.: 603 255 960
E-mail: ekonom@jagdterrierclub.net
Poradce chovu pro uchovňování:
Ing. Černý Dan
Sušická 399, 384 92 Kašperské Hory
Tel.: 731 530 345
E-mail: poradce.chovnost@jagdterrierclub.net
Poradce chovu pro krytí:
Řezba Jaroslav
K Erzu 83, 252 65 Tursko
Tel.: 724 065 284
E-mail: poradce.kryti@jagdterrierclub.net
Výcvikář:
Kočárek Jaroslav
Na Mýtině 8, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 602 568 889
E-mail: vycvikar@jagdterrierclub.net
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Složení orgánů KCHJgdtČ
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Mezinárodní norování

Chovatelská rada
Předseda:
Kučerová Soňa
Razice 70, 417 57 Hrobčice
Tel.: 724 268 541
E-mail: chov.rada@jagdterrierclub.net
Člen:
Kecová Helena
Tel.: 736 200 152
Člen:
Vik Jiří
Tel.: 728 134 387

Revizní komise KCHJgdtČ
Předseda:
Kunc Ladislav
Sokolská 634, 330 27 Vejprnice
Tel.: 603 898 422
E-mail: revizor@jagdterrierclub.net

BZ a BZH Smržovka

Člen:
Kučera Bořivoj
Razice 70, 417 57 Hrobčice
Tel.: 603 271 154
E-mail: borek.kucera@volny.cz
Člen:
Vostrý Petr
Novosedly 4, 270 41 Slabce
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Fototogalerie

Životní jubilea

Štěňata od Bety z Hněvického lesa
Rok 2009
V roce 2009 oslavili, nebo oslaví své životní jubileum tito členové:
70 let
Jareš Josef, Semice
Rendl Ladislav, Rejštejn

60 let
Blažek Jan, Merklín u Přeštic
Brabenec Václav, Písek
Cvrček Zdeněk, Turnov
Fiala Miroslav, Poděbrady
Fořt Vojtěch, Stod
Koldinský Václav, Kaznějov
Šilhan Václav, Velký Bor

Dosled jelena siky po 5hod.Jelen zadržen a dostřelen o 2km od nástřelu.Hera a Inka od vertánky

Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách

50 let
Brůna Václav, Lkáň
Burian Antonín ml., Sušice
Habart Miroslav, Černín
Imlauf Josef, Chotěvice
Kanta Vratislav, Rokycany
Pítra Jaroslav Protivín
Tisovský Pavel, Mladějov
Všem oslavencům přejeme hlavně zdraví, chovatelské, kynologické a myslivecké zážitky a mnoho báječných chvil strávených ve spoečnosti svých čtyřnohých kamarádů.
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Životní jubilea
K ulovení kapitálního muflona k 65 narozeninám ,
přejí kamarádi Vendovi Sypeckému.

Připomínka k minulému číslu zpravodaje
Několik osobních připomínek ke Zpravodaji 2/2008.

Vím, že jak redakční práce tak samotná tvorba našeho Zpravodaje je složitá a
obtížná. To jsme se nakonec dozvěděli v minulém čísle. Já nemám v úmyslu
rozpoutat válku reakcí a emocí na obsah minulého Zpravodaje, chtěl bych pouze přispět k jeho vyšší úrovni.
Myslím, že uveřejnění fotek ve Zpravodaji je dobré, ale bylo by třeba
pod foto napsat jméno účastníka nebo akce na které byl snímek pořízen. Nezdá
se mi například vhodný popisek „nezařazené foto“. Mimochodem, tímto textem
byl označen vrh štěňat přítele M. Spěváka.
Dalším nedostatkem je reakce pana Kunce na domnělý článek Pavla
Tisovského. Pokoušel jsem se tento článek najít, ale našel jsem pouze zápis
z členské schůze. Každý, kdo chce ve Zpravodaji na něco reagovat, by si měl
řádně prostudovat podklady.
Venda a Irena od Vertánky při „slovení lončáka“.

Poslední připomínka je k odkazu na seznam členů na internetu. Tento
seznam neexistuje a bez souhlasu jednotlivých členů jej ani není možné zveřejnit.
Jak nynější redaktoři uvádějí, vydání Zpravodaje je stálo mnoho dlouhých dní a bezesných nocí. Věřím jim to! A proto bych chtěl poděkovat Pavlovi
Tisovskému za jeho dlouholetou práci v redakci a popřát mu noci plné krásných snů a mnoho radosti a zážitků při práci s jagdteriéry.
Josef Soukup
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Za jagdterriéry do Baskicka
Co lze na této výstavě vyzdvihnout?
Překvapilo a uchvátilo mě místo konání-náměstí města Medina de Pomar při jejich oficiálních slavnostech.Nedovedu si představit,že by například Český Krumlov při Krumlovských slavnostech souhlasil s takovou
alternativou!Neobyčejný byl zájem obyvatel o tuto akci.Příkladný a obětavý byl zájem a přístup organizátorů,kteří se do této akce vrhli navzdory malým zkušenostem a nepřízni svých vrcholných kynologických orgánů,či snad právě proto.V té souvislosti byla vysoce ceněna naše operativnost celou akci zachránit v hodině dvanácté doslova před krachem.To
by byl pro začínající klub pěkný záraz.
Co lze vytknout?
Bylo sice známo,kolik bude asi zúčastněných psů,ale to se stále měnilo
s příchodem dalších,kteří ještě stihly právě posuzovanou třídu absolvovat.Celkově se výstavy zúčastnilo 32 psů.Nebyli psány písemné posudky jak pro majitele,tak i pro další přehled,jak pracovat v chovu s tím kterým jedincem.Ocenil jsem,že oba španělští mezinárodní rozhodčí nakonec uznali,že práce byla odvedena zodpovědně na vysoké úrovni a že
tudíž asi nebude u nás lehké prosadit do chovu nekvalitní materiál.Jak
se mi jevilo,neudělali jsme naší kynologii ani oběma klubům ve Španělsku ostudu.A pro ty,které to zajímá a aby nevznikly fámy,jsme to dělali
zadarmo.Byla to pěkná akce a lze jen popřát španělským přátelům hodně kynologických úspěchů a aby vytrvali.Jak jim v tom můžeme pomoci
my?Jednoduše,chtít jim pomoci a ne na nich vydělat.
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Klubové akce Českého klubu 2009
7.3.2009 13:00 hod. Členská schůze
Kde: Břežany nad Ohří,místní restaurace
Kontakt: Červený Tomáš
Tel.: 777 981 372
23.5.2009 Klubová výstava
Kde: Slabce
Kontakt: Salajková Simona, Skříváň 4, 270 21 Pavlíkov
20.10.2009 Speciální výstava
Kde: Bílina
Kontakt: Vitouš Jan, pražská 107/40, 418 01 Bílina
26. a 27.9.2009 MFS/VZ
Kde: Krásno/Sokolov
Kontakt: p.Bejček František, Krásno
17. a 18.10.2009 HZ
Kde: Rokycany
Kontakt: pan Kalaš.Březina 102, 338 24 BŘASY 1.
24. a 25.10.2009 BZ a BZH
Kde: Jablonec nad Nisou
Kontakt: p.Kočárek,Na Mýtině 8, 466 01 Jablonec nad Nisou

Miroslav Trost rozhodčí
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Klubová výstava Jagdteriérů
Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách
Vás zve na

KLUBOVOU VÝSTAVU JAGDTERIÉRŮ
která se koná
v sobotu dne 23.5.2009
v areálu zámeckého parku ve Slabcích (okres Rakovník)
Uzávěrka přihlášek do 17.4.2009
Kontakt: Simina Salajková,Skřivaň 30 ,270 21 Pavlíkov Tel.: 605970614
PROGRAM:
8.00 – 9.00 hod.
9.00 – 9.30 hod.
9.30 – 14.00 hod.

přejímka psů
zahájení výstavy
posuzování v kruzích

TŘÍDY:
třída dorostu
4 – 6 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 či mezinárodní šampión, Vítěz speciální výstavy)
třída veteránů

Za jagdterriéry do Baskicka
Přednášky i výstava se konala v rámci oslav města Medina de Pomar.Průvody střídala oslavná střelba.Náměstí kde se vlastní výstava
konala,bylo z části vyklizeno a kruh připraven dle našich požadavků,takže se mohlo začít.Byli zastoupeny všechny třídy.Nebudu Vám
říkat jejich počty,ale soustředím se na úroveň předvedeného materiálu.Psi byli,jak jsem se po výstavě dozvěděl,provenience Slovinské,Německé,Francouzské a České.V kategorii psů se vyskytli dosti
zásadní vady a to hlavě v linii hřbetu,nasazení prutu,postavení a zaúhlení běhů,ale i v mechanice pohybu.U části jedinců pak byl zřetelný výrazný stop a otevřená srst.U chrupu nebyli výraznější problémy co do počtu
zubů,ale někdy byl opotřebován již v mladším věku.
Psi jsou to pracovití,ale exteriérově v porovnání s našimi o dvě třídy horší.U každého psíka byli řečeny vady a předpoklad pro další
chov.Některým chovatelům bylo doporučeno,aby své psi k chovu nepoužívali.Tak bylo postupováno i u fen.Bylo s podivem,že tato doporučení
přijímali s porozuměním a bez zjevných protestů.Budou-li se tím řídit
bude záležet na nich a vedení klubu.U fen byla kvalita očividně lepší.Dá
se říci,že převážná část pocházela z našich a německých chovů.Dají se
vytknout menší hlavy a užší čelisti s nevýraznou bradou,ale to se začíná
objevovat i u nás.Kvalitnější byla úroveň srsti převážně černého zbarvení s dobrým pálením i velice dobré linie hřbetu a korektní pohyb.Dá se
říci,že takových 10-12 fen by obstálo i na našich výstavách.Je to opravdu dobrý základ pro další chov.Na dotaz pana Alberta Silvosy ( vznesených na společné večeři ) co bych jim poradil dál,jsem jim doporučil,aby
získali lepší materiál ve psech a důsledně drželi zásady: do chovu to
nejlepší.Bylo ovšem podotknuto,že snaha získat lepší materiál
v Čechách a na Moravě nese velké náklady,neboť někteří chovatelé
požadují za štěně v přepočtu 15 až 17.000 Kč.Tiše jsem se zastyděl za
ty kolegy,ale to bylo tak vše,co jsem mohl v té chvíli udělat s výjimkou
toho,že jsem jim přislíbil psíka zadarmo.

od 8 let

Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa den před konáním výstavy, ostatní
podmínky musí být splněny v den podání přihlášky.
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Za jagdterriéry do Baskicka
Vše začalo ve středu 18.6.2008 telefonátem Josefa Soukupa, předsedy klubu
chovatelů jagdterriérů v Čechách.
Ten jako obvykle zněl: "Co děláš o tomhle víkendu 21. a 22. června? Dostal
obvyklou odpověď: ,,Nevím, ale ty mi to řekneš". ,,Potřebuji, abys jel, či spíše
letěl posoudit první klubovou výstavu jagdterriérů do Španělska,;.
Moje odpověď byla dosti fádní s odkazem nato, že ve Španělsku, Německu,
nebo ve Francii je dost rozhodcích,kteří si tuto destinaci nenechají ujit a rádi
výstavu posoudí. Bylo mi odpovězeno, že tam došlo k odtržení chovatelů jagdterriérů od klubu teriérů a tím k určitému bojkotu jejich vrcholných kynologických
akcí. Na poslední chvíli,týden před výstavou, nedovolili jejich španělským rozhodčím výstavu posuzovat. A taky se samozřejmě nepodařilo na poslední chvíli
do země z okolí rozhodčí zajistit. ,,Dobře, nemáš-li jiného poletím, nenecháme
je přeci ve štychu"!
Nebudu vám líčit, cestu do Baskicka jen podotknu, že jsme cestou do Prahy
vyzvedli ve Voticích Láďu Šabatku,aby tlumočil. A aby toho nebylo málo, téměř
jsme zmeškali letadlo. Kontrola na letišti totiž nechtěla pochopit, že
ta věc co mi kouká z batohu není zbraň, ale měrka na měření psů. Verdikt zněl:
,,Je to ostré, do letadla to nesmi,.!A tak po peripetiích zůstala měrka v Praze.
My jsme naštěstí doslova v poslední vteřině nakonec do Madridu
odletěli. Tam jsme čekali 4 hodiny na letadlo do Bilbaa v Baskicku. Čas jsme
využili ke koordinaci postupu při posuzování exteriéru a překladu našich termínů
do Španělštiny. Po příletu do Bilbaa nastal malý organizační šum než nás pořadatelé našli a na krátkém přátelském posezeni se zástupci vedení jsme se dozvěděli i program následujícího dne.
Začal přednáškou o standardu jagterriéra,kterou měl mezinárodní rozhodčí a
člen jejich federace pan Carlos Guinea za přítomnosti dvou španělských mezinárodních rozhodčích,kteří měli odpoledne dělat vedoucí kruhu,když nebyli
k posuzování federací schváleni.Přednáška měla trvat jednu hodinu,ale když
trvala i tu druhou bylo mi jasno,že na nás moc času nezbude.Zkrátka určitá nervozita byl ze všech těch okolností,provázejících přípravu výstavy patrná.A tak
jsme museli notně improvizovat,připravenou přednášku upravit s tím,že časovou
tíseň doženeme odpovídáním dotazů na výstavě.S tím ale prezident klubu pan
Alberto Silvosa nesouhlasil i za cenu,že se celý program posune.Nechal jsem si
přeložit v krátkosti co bylo prosloveno a navázal jsem na to,jaké zásadní vady
se u toho plemene vyskytují u nás a které by měli být z hlediska chovu sledovány a případně jejich nositelé nebyli využíváni k chovu ( ve Španělsku je chov
volný).Výklad se setkal s podstatným zájmem a dá se říci,že i s Alberta spadla
nervozita z toho,jak se z celou situací vyrovnáme.Je faktem,že i předřečník
uznal,že o tom u nás taky něco víme a přišel se omluvit za časovou prodlevu.
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Klubová výstava Jagdteriérů
* k přihlášce je nutno přiložit certifikát o vykonané zkoušce (vydává
ČMKJ, Jungmannova 25, 115 25
Praha 1) či fotokopie dokladu o získaném ocenění. Bez těchto příloh
bude pes zařazen do třídy otevřené!

K přihlášce musí být přiložena úplná a čitelná fotokopie obou stran
průkazu původu přihlašovaného psa a kopie dokladu o uhrazení
výstavního poplatku.
Na klubové výstavě budou zadávány tituly:
CAJC ČR, CAC ČR, res. CAC ČR, Klubový vítěz , BOB
VÝSTAVNÍ POPLATKY:

za prvního psa včetně katalogu
za dalšího psa
třída dorostu a veteránů

500,- Kč
400,- Kč
zdarma

Výstavní poplatek uhraďte složenkou typu A na klubový
účet následovně:
Účel platby: Výstavní poplatek 2009. Adresa majitele účtu:
KCHJgdt v Čechách, Kalaš Petr, Březina102, 338 24 Břasy
ROZHODČÍ: Antalík Dušan MVDr. (SR), Šlesár František (SR)
Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata!!!

Veterinární podmínky:
Při přejímce bude vyžadováno platné veterinární osvědčení z místa
původu psa, v němž se potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině, psince a infekční hepatitidy v době ne kratší 30 dnů a ne starší 1
rok.
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Klubová výstava Jagdteriérů
Všeobecné ustanovení:
Výstava je přístupná psům a fenám, kteří dosáhli předepsaného věku pro
zařazení do tříd nejméně 1 den před výstavním dnem. Importovaní psi musí být zapsáni v české plemenné knize. Pořadatel výstavy neodpovídá za
škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.
Výstavní výbor může bez udání důvodů odmítnout přijetí přihlášky.
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, pudrování, tónováním srsti a základní úprava trimováním s vyvazování psů na stolech jsou
zakázány.Vodění štěňat a jejich prodej na výstavě je zakázán.
Přijetí psa na výstavu bude potvrzeno nejpozději do 10 dnů před výstavou.
Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze
z formálních důvodů 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
pro firmy

1 strana A5
½ strany A5
1 strana A5
½ strany A5

1.000,- Kč
500,- Kč
2.000,- Kč
1.500,- Kč

Speciální výstava Jagdteriérů Praha
Feny
131 Dina Black Killer JGT/17578
o:Ir od Staré vsi VD
m:Ali Black Killer
chov:Hornof Martin maj:Salajková Simona
132 Gita Svojnický ranč JGT/17152
o:Dorek Vlčí Kámen VD
m:Bora Svojnický ranč
chov:Friedek Pavel maj:Friedek Pavel
133 Hilda Deberča JGT/17548
o:Cid zo Skalickej V CAC
m:Cora Deberča
chov:Havrán Jan maj:Kučera Václav
134 Chyra Vakuc JGT/17275
o:U Ben z Řezbova dvora D
m:Fary Vakuc světlejší oko
chov:Kučera Václav maj:Mácha Martim
135 Terra z Bítovského lomu JGT/17570
o:Zorro VD
m:Zora z Touškovských polí
chov:Kacerovský František maj:Brixí Jaroslav

Pořadatel si vyhrazuje právo změn! Ubytování výstavní výbor nezajišťuje.
Přihláška je součástí klubového zpravodaje.
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Speciální výstava Jagdteriérů Praha

Termíny mezinárodních výstav 2009

Feny

07.-08. 02. 2009 BRNO 2xCACIB
25.-26.04.2009 ČESKÉ BUDĚJOVICE
02.-03.05.2009-PRAHA
23.-24.05.2009-LITOMĚŘICE
27.-28.06.2009-BRNO
29.-30.08.2009-MLADÁ BOLESLAV
24.-25.10.2009-ČESKÉ BUDĚJOVICE
07.-08.11.2009-PRAHA

125 Axa od Podroužské hráze JGT/17258
o:Blesk Svojnický ranč VD
m:Besi Dračí kámen
chov:Přibík Jan maj:Madar Jaroslav
126 Bára z Lužanské hory JGT/16297
o:Kuro zo Skalickej D
m:Flora ze Šosovny absence P2
chov:Šos Miroslav maj:Šobr Antonín
127 Cilka z Kočínské hory JGT/17850
o:Smokey z Voldušského vrchu VD
m:Gira z Pustého jitra
chov:Furst František maj:Kaňka Radek
128 Cita z Branisova JGT/17780
o:Cliff D
m:Wera Gamin nepravidelný šikmý skus
chov:Navara Jiří maj:Pileček Zbyněk
129 Daimy od Netušílka JGT/17134
o:Zorro nedostavila se
m:Nely z Bítovského lomu
chov:Kadlec Milan maj:Chomát Petr MVDr.
130 Diana pod Číčavským lesem JGT/17398
o:Dag z Lužanské hory VD
m:Dorka z Pustého jitra
chov:Krejčíček Jiří maj:Bartáček Jaroslav

Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách

TERMÍNY NÁRODNÍCH VÝSTAV V ROCE 2009
podléhají schválení P ČMKU
09.-11.01.2009-OLOMOUC
04.-05.04.2009-OSTRAVA
13.-14.06.2009-KLAVOVY-SCHVÁLENO P-ČMKU
19.-20.07.2009-MLADÁ BOLESLAV
17.-18.10.2009-BRNO

Číslo 1

2009

Stránka 12

Stránka 53

POROVNÁNÍ VÝSTAV ČESKÉHO,MORAVSKOSLEZKÉHO A
SLOVENSKÉHO KLUBU

Speciální výstava Jagdteriérů Praha

Chtěl bych Vás seznámit s výstavními výsledky mezi naším,moravskoslezským
a slovenským klubem:¨

Feny

Naší České klubové výstavy se zúčastnilo 62psů z toho:
1…………velmi nadějná
30………..výborná
tj.48,4%
27………..velmi dobrá
tj.43,5%
4…………dobrá
tj.6,4 %
Z 28 otců- bylo 17 otců,kteří dali potomky s ohodnocením:výborný.

Moravsko-slezské klubové výstavy se zúčastnilo 71 psů z toho:
1…………velmi nadějná
28………..výbornát.j.-39,4%
27………..velmi dobrát.j.-38%.
12………..dobrá
t.j.-16,9%
3…………vylučující vada t.j.-4,2%
Z 30 otců bylo 20 otců,kteří dali potomky s ohodnocením:výborným.

Slovenské klubové výstavy se zúčastnilo 58 psů z toho:

Pracovní
136 Bára z Karoliny doliny JGT/17454
o:Quar od Seňovské paseky V
m:Wudy Kareke
chov:Kopáček Luboš maj:Rybová Zdeňka
137 Cony pod Číčavským lesem JGT/16879
o:Argo z Řezbova dvora V r.CAC
m:Dorka z Pustého jitra
chov:Krejčík Jiří maj:Červený Tomáš
138 Týna z Bítovského lomu JGT/17571
o:Zorro V CAC
m:Zora z Touškovských polí
chov:Kacerovský František maj:Kacerovský František
Vítězů
139 Hera od Vertánky JGT/16831
o:Car Jarčino údolí V CAC
m:Gina od Vertánky
chov:Kunc Ladislav maj:Kunc Ladislav
140 Inta zo Skalickej JGT/17864
o:Duke von der Cumbach V
m:Naďa spod Mištrovca
chov:Šlesár František maj:Němeček Martin

33………..výborná
tj.57%
19………..velmi dobrá
tj.32,7%
6…………odstoupilo
tj.10,3%
Z 23 otců bylo 16 otců,kteří dali potomky s ohodnocením:výborný

Otevřená
123 Aida z Vackova lesa
o:Argo z Řezbova dvora VD
m:Iva od Slámy
chov:Vacek Miroslav maj:Pasdla Antonín
124 Aneta od Povodí mže JGT/17698
o:Filip od Lozského hradu dostatečná !
m:Woli z Jarné klešťový skus

Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách
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POROVNÁNÍ VÝSTAV ČESKÉHO,MORAVSKOSLEZKÉHO A
SLOVENSKÉHO KLUBU

Feny

Další tabulka je podle úspěšnosti otců vystavovaných jedinců na těchto třech
klubových výstavách:

Mladých
116 Cilka z Jarčino paseky JGT/17814
o:Cliff zranění odstoupil
m:Ira z Voldušského vrchu
chov:Kunešová Jaroslava maj:Kunešová Jaroslava
117 Dagi z Osového JGT/17999
o:Pajk z Těšanské Bělinky VD
m:Frita z Holoubkova dvora
chov:Trefný Leoš maj:Štěpánek Jiří
118 Chyta od Kášovky JGT/17857
o:Gaston od Kunšovské bašty D
m:Ida od Rakováku
chov:Kurfiřt František maj:Kurfiřt František

ČESKÁ VÝSTAVA:

Mezitřída
119 Cita z Jarčino paseky JGT/17812
o:Cliff V 1 CAC
m:Ira z Voldušského vrchu
chov:Kunešová Jaroslava maj:Kmínek Josef
120 Fera z Řezbova dvora JGT/17611
o:Cliff V 2 r.CAC
m:Dora z Řezbova dvora
chov:Řezba Jaroslav maj:Cibulka Petr
121 Indy Svojnický ranč JGT/17701
o:Filip od Lozského hradu VD
m:Bora Svojnický ranč špatně rostlé P3 oboustraně(natočené)
chov:Friedek Pavel maj:Máčl Miroslav
122 Moly od Staré vsi JGT/17845
o:Irík Odreka VD
m:Kery Alumínium
chov:Šavlík Václav maj:Šavlík Václav

Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách

BLESK SVOJNICKÝ RANČ…………….….3.krát výborný….2.krát-velmi
dobrý
CLIF ………………………………………....4.krát výborný….1.krát-velmi
dobrý
ZORO………………………….......................3.krát výborný….3.krát-velmi
dobrý…1.krát-dobrý
EDY OD KUNŠOVSKÉ BAŠTY……..……..2.krát výborný….3.krát-velmi
dobrý
.ZAN Z KRILISOVA…………………..….…2.krát výborný….2.krát-velmi
dobrý
IR OD STARÉ VSI…………………..………2.krát výborný….2.krát-velmi
dobrý
ORYX-ALUMINIUM…………..……………1.krát výborný….1.krátvelmidobrý…1.krát-dobrý
SMOKEY Z VOLDUŠSKÉHO VRCHU….....2.krát-výborný
BEN Z ŘEZBOVA DVORA………………....2.krát-výborný
GORO VAKUC……………………………….2.krát-výborný
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POROVNÁNÍ VÝSTAV ČESKÉHO,MORAVSKOSLEZKÉHO A
SLOVENSKÉHO KLUBU

Speciální výstava Jagdteriérů Praha

MORAVSKO.SLEZSKÁ-VÝSTAVA:
ID OD JAHODOVÉ LOUKY…..4.krát výborný….4.krát-velmidobrý…3.krátdobrý-1.krát vylučující vada

Psi

HEK OD JAHODOVÉ LOUKY..1.krát výborný….1.krát-velmidobrý…3.krátdobrý
CHYT Z NADKOUTÍ…………..3.krát výborný….1.krát-velmidobrý…1.krátdobrý
DAN Z VRŠIN…………………..2.krát výborný…1.krát-velmidobrý…1.krátdobrý
GORO VAKUC……………...............................….3.krát-velmidobrý…1.krátdobrý
TOR S KOTRN………………....1.krát výborný….2.krát-velmidobrý…
CAR OD TŘÍVRCHÉ BOROVICE…2.krát-výborný
SLOVENSKÁ VÝSTAVA:
LOK ALUMINIUM…………………………..7.krát výborný….2.krátvelmidobrý.

Pracovní
109 Akim z Pištínského remízu JGT/16420
o:Ir od Staré vsi nedostavil se
m:Biana pod Číčavským lesem
chov:Vávra Jan maj:Valenta Josef
110 Aron z Bábina luhu JGT/17183
o:Atilla-Ass od Ložnjaka dostatečný !
m:Aida z Bílé salaše srst
chov:Kosař Ivan maj:Lízánek Vlastimil
111 Endy pod Přindou JGT/16327
o:Clif z Města věží V CAC
m:Asta pod Přimdou
chov:Čech Jiří maj:Ficnar Bohumil
112 Hary z Lužanské hory JGT/17506
o:Oryx Alumínium VD
m:Flora ze Šosovny
chov:Šos Miroslav maj:Šos Miroslav
Vítězů
113 Erik Svatoborský lovec JGT/17369
o:Blesk Svojnický ranč V CAC Vítěz spec. výstavy
m:Zoa z Krilisova
chov:Paroubek Přemysl maj:Paroubek Přemysl

CID ZO SKALICKEJ…………………………5.krát výborný…

Feny

VAT-GARAON………………………………3.krát výborný….1.krátvelmidobrý

Štěňat
114Ajka ze Semické labiny JGT/18176
o:U Ben z Řezbova dvora VN
m:Brita Merom
ch:Jareš Josef maj:Řezba Jaroslav ing
Dorostu
115 Dora z Končínské hory JGT/18075
o:Smokey z Voldušského vrchu VN 1
m:Gira z Pustého jitra

EROS-VAPEC………………………………..3.krát výborný….1.krátvelmidobrý
CAR OD TŘÍVRCHÉ BOROVICE…………..2.krát výborný….1.krátvelmidobrý
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Psi
Otevřená
101 Bak z Chrástecké hájovny JGT/17409
o:Endy od Kunšovské bašty VD
m:Xita Kareke
chov:Kofroň Vlastimil maj:Kofroň Vlastimil
102 Bart z Podroužské hráze JGT/17800
o:Blesk Svojnický ranč D
m:Besi Dračí kámen
chov:Přibík Jan maj:Haškovec Jan
103 Gals z Vranína JGT/17053
o:Hek od Jahodové louky VD
m:Dona z Vranína
chov:Bartoněk Jan MVDr maj:Ferdan Petr
104 Chris od Vertánky JGT/17803
o:Ir od Staré vsi nedostavil se
m:Gina od Vertánky
chov:Kunc Ladislav maj:Thierl Karel
105 Ibar od Kunšovské bašty JGT/17737
o:Blesk Svojnický ranč VD
m:Fany z Radvanovic
chov:Košatka Jaroslav maj:Hrouda Pavel
106 Id z Vranína JGT/17688
o:Brif z Horákova žlebu V r.CAC
m:Rena z Těšanské bělinky
chov:Bartoněk Jan MVDr maj:Novosad Pavel
107 Igor z Vranína JGT/17690
o:Brif z Horákova žlebu V CAC
m:Rena z Těšanské bělinky
chov:Bartoněk Jan MVDr maj:Novosad Pavel
108 Jas z Vranína JGT/17730
o:Brif z Horákova žlebu D
m:Dona z Vranína
chov:Bartoněk Jan MVDr maj:Soušek Tomáš

Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách
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POROVNÁNÍ VÝSTAV ČESKÉHO,MORAVSKOSLEZKÉHO A
SLOVENSKÉHO KLUBU

Z těchto tabulek je jasně patrné,že psi slovenského klubu ,všichni do jednoho
výborní dali vysoký počet opět výborných jedinců.Dále je ve slovenském klubu
menší počet chovných psů než u nás,čímž se i genetická základna tolik netříští.Měli by jsme krýt jen kvalitními chovnými psi,kteří produkují opět kvalitní
potomstvo a psy po kterých je odchov jen průměrný z chovu vyřadit.To se týká
i fen.Bylo by dobré aby v chovu působili jen výborní jedinci,tak jak to praktikují chovatelé na Slovensku.Výjimkou by mohl být jen velmi kvalitní pracovní
jedinec s ohodnocením velmi dobrým.
V našem a moravskoslezském klubu,kde kryjí i psy se známkou velmi dobrá se
ve větším měřítku objevuje ocenění velmi dobrý a dobrý.Netvrdím,že velmi
dobrý jedinec nemůže dát výborného potomka,ale u výborných rodičů je větší
předpoklad,že potomci budou opět výborní.Co mne při sestavování těchto tabulek zaujalo byl pes CAR OD TŘÍVRCHÉ BOROVICE.Tento český pes působící na Moravě dal převážnou většinu výborných potomků jak s českými,moravskými i slovenskými fenami,a to nejen na výstavách,ale i na zkouškách pracovních.
Toto porovnání jsem sestavil,aby si členové a chovatelé našeho klubu mohli
porovnat kvalitu chovných psů,i když je toto jen porovnání výstavní a ne pracovní,které by mělo být rozhodující.K čemu je hezký pes,který se bojí černé
nebo škodné zvěře,ale na druhé straně je naší snahou chovat psy pěkné ale i
pracovní.
Krásu psa si vymyslel člověk,ale vrozené vlastnosti jsou dány v genech a to by
mělo být hlavním cílem našeho chovu,aby jagdterier neskončil jako foxteriér či
velschterier.Potkat tyto psy na zkouškách je již velkou vzácností.
Přeji všem chovatelům,aby se jim chov vedl k radosti a spokojenosti.
S pozdravem „Jagům zdar
J.ŠOS.“
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Chovatelská rada

Speciální výstava Jagdteriérů Praha

4.1.2009

Psi

Vážení přátelé,
zanedlouho tomu bude rok, co jsem byl na členské schůzi klubu zvolen do
tříčlenné chovatelské rady. Kdo jste byl přítomen na této schůzi, víte jaká atmosféra byla a co se dělo. Věřte, že jsem z toho byl maximálně znechucen a kdybych byl věděl, co se bude odehrávat, raději bych na tuto schůzi nejel. Přiznávám se, že jsem se uvolil funkci přijmout pod určitým tlakem, nebyl žádný čas
na rozmyšlenou a ani jsem neměl představu jaké povinnosti pro mě z toho vyplývají. Aby vůbec schůze byla ten den ukončena jsem řekl „ano“ zkusím v této
radě něco dělat.
Domluvili jsme se, že předsedkyní rady bude p. Soňa Kučerová a p. H. Kecová a já členové. Předpokládal jsem, že tato nově zvolená chovatelská rada bude
kontaktována buď p.Soukupem nebo poradci chovu a nebo výborem a že si
nějak ujasníme, co výbor od chovatelské rady očekává, jaká bude její činnost
povinnosti.
Do poloviny května 2008 se nedělo nic a tak jsem při telefonátu s p. Soukupem ohledně norování na Slovensku žádal o nějakou schůzku chovatelské rady
a vyjasnění si představ obou stran o činnosti. P.Soukup mi sdělil, že by bylo
dobré, abych přijel na klubovou výstavu v Březině u Rokycan a že si tam o
všem popovídáme.
31.5 jsem jel na výstavu, p. Kučerová tam vedla a p. Kecová tam byla také.
Bohužel jsem jel 200km tam a 200km zpět úplně zbytečně, protože ze strany p.
Soukupa o nějaké vytýčení si činnosti nebyl žádný zájem. Pravda, poradce p.
Řezba na to neměl čas, protože měl plno práce v kruhu, ale p. Soukup na půl až
hodinové popovídání určitě čas měl. Alespoň jeho představu bych rád slyšel co
od rady očekává.
Bohužel na výstavě nic, bohužel ani dodnes. Pokud p. Soukup potřebuje mít
radu jen proto, aby rozhodovala v kauze p. Šose, si myslím, že by měla být
ukončena, protože se sami mezi sebou dohodli. Musím říct v této staré věci
nechci rozhodovat vůbec, protože nevím přesně, co kdo kdy udělal a řekl, každý si něco upraví něco ve svůj prospěch a ke mně se to dostane už upravené a
to soudit nechci.

Mezitřída
98 Brix z Pištínského remízu JGT/17858
o:Baron pod Karikášom VD
m:Biana pod Číčavským lesem
chov:Vávra Jan maj:Vávra Jan
99 Charlie od Klirova mlýna JGT/17854
o:Quar od Seňovské paseky V 1
m:Asta z Karoliny doliny
chov:Cupák Josef maj:Ulrych Milan
100 Jar z Pustého jitra JGT/17617
o:Oryx Alumínium D
m:Fatima z Pustého jitra
chov:Krejčíček Václav maj:Krejčíček Václav

Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách

Číslo 1

Mladých
95 Bak z Pištínského remízu JGT/17861
o:Baron pod Karikášom V1 CAJC
m:Biana od Číčavským lesem
chov:Vávra Jan maj:Čapek Jaroslav
96 Erik Black Killer JGT/17938
o:Blesk Svojnický ranč V2
m:Ali Black Killer
chov:Hornof Martin maj:Červený Tomáš
97 Gero z Bohdalecké skály JGT/17976
o:Chyt z Nadkoutí D
m:Falca Bohemia Pebat
chov:Novák Libor maj:Bělohlávek Petr
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Výstavní pohár za rok 2008

Chovatelská rada

Feny

Můj názor je asi takový: pokud se dva domluví a budou chtít udělat nějaký podvod, tak ho udělají a nezabrání tomu ani chovatelská rada a případné různé kontroly. Nevím, jestli mám v této funkci setrvat nebo to po jednom roce položit,
dle mého názoru tato rada je k ničemu. Výbory k ničemu nepotřebuje, což je
zcela evidentní za uplynulé období a je to dle mého názoru zbytečný orgán klubu.

1) Inta zo Skalickej ČLP/JGT 17864
o:Duke von der Cumbach
m:Naďa spod Mištrovca
maj:Martin Němček
22.3.2008 MVP Praha BOB....................................8b
14.6.2008 Obl.výst.Kunratice BOB........................5b
19.7.2008 NVP Mladá Boleslav BOB.....................8b
27.9.2008 MVP PL Wroclav BOB..........................8b
11.10.2008 Spec.výst.Praha V.................................2b
1.11.2008 MVP SR Nitra r.CACIB.........................5b
6.12.2008 IHA WELS Rakousko CACIB...............6b
7.12.2008 IHA WELS Rakousko BOB...................8b
Celkem...................................................................50b

Jiří Vik,
Radim 56

2)Týna z Bítovského lomu ČLP/JGT 17571
o:Zorro
m:Zora z Touškovských polí
maj:František Kacerovský
19.4.2008 MVP Č.Budějovice CACIB...........................6b
31.5 2008 Klub.výst.Rokycany CAC KV.......................6b
30.8.2008 MVP Mladá Boleslav BOB............................8b
28.9.2008 MVP Č.Budějovice BOB...............................8b
11.10.2008 Spec.výst.Praha CAC...................................4b
Celkem..........................................................................32b
3) Brita z Jarčino paseky ČLP/JGT 17426
o:Cliff
m:Ira z Voldušského vrchu
maj:David Bejšovec
15.11.2008 MVP Praha BOB.........................................8b
Celkem...........................................................................8b
4) Cita z Jarčino paseky ČLP/JGT 17812
o:Cliff
m:Ira z Voldušského vrchu
maj:Josef Kmínek
11.10.2008 Spec.výst.Praha CAC...................................4b
Celkem............................................................................4b

Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách
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Otázka do pranice

Výstavní pohár za rok 2008

Hana Krpešová

Psi

Dovolte mi, i když nejsem členem klubu, abych se mohla vyjádřit a trochu
chlapy popíchnout k tomu, aby přišli předvést kvalitu svých psů.

1) Erik Svatoborský lovec ČLP/JGT.17369
o.Blesk Svojnický ranč
m.Zoa z Krilisova
maj.Přemysl Paroubek
19.4.2008 MVP Č.Budějovice BOB..........................8b.
31.5.2008 Klub.výst.Rokycany CAC.........................4b.
28.9.2008 MVP Č.Budějovice CACIB.......................6b.
11.10.2008 Spec.výst.Praha BOB...............................5b.
4.6.2008 Český Junior Šampion .................................5b.
4.6.2008 Český Šampion............................................15b.
Celkem........................................................................43b

Sama jsem doma ve dvou ohních. Oba dva muži, otec a manžel, kteří jsou mi
nejblíže a oba dva mají výborné psy, mají jiný názor na předvedení svých psů.
Jagdterriéry využívají jak v práci v noře, tak i na povrchu. V období naháněk na
prasata jsou se svými svěřenci každý víkend vítáni široko daleko a kvalita jejich psů je vždy oceněna kolegy myslivci.
Pouze manžel je ochoten se zúčastnit zkoušek různého druhu, kde by písemně
bylo zapsáno do rodokmenu psa, že skutečně ovládá práci, která se po něm
vyžaduje a rozhodčí ohodnotí a porovná s ostatními účastníky. Samozřejmě, že
to nemusí zrovna v den konání zkoušek vyjít a s výsledkem nebudete spokojení, že jindy to pes umí a zrovna nyní neukázal svojí nejsilnější stránku. Vzpomeňte ale na sportovce, který celý rok trénuje a má výborné výsledky a v den
konání mistrovství to nevyjde. Nezbývá než si říct: ,, Příště to bude lepší !´´
Pustit se znovu do práce, i když v momentě prohry to není pěkný pocit!
Kvalitu svých psů doložte výsledky jak na výstavách, norování a povrchových zkouškách a nemusíte soupeřit v tom, kdo to myslí s chovem jagdterriérů
upřímně, kdo lépe a obsahem zpravodaje bude přehled výborných výsledků
vašich pejsků a nebudou tam jenom články, kdy jeden druhého z něčeho obviňuje.
Když Váš klub pořádá zkoušky a vaše náklady na start jsou pouze investovaný čas do výcviku, tak bych si přála vidět přehled práce těch nejlepších psů.

Určitě je máte doma?!

Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách

2) Erik Black Killer ČLP/JGT.17938
o.Blesk Svojnický ranč
m.Ali Black Killer
maj:Tomáš Červený
24.5 2008 MVP Litoměřice BOB................................8b.
31.5.2008 Klub.výst.Rokycany BOB..........................5b.
30.8.2008 MVP Mladá Boleslav CAJC.......................4b.
7.10.2008 Český Junior Šampion................................5b.
11.10.2008 Spec.výst. Praha V.....................................2b
Celkem........................................................................24b
3) Cir z Pocínovských lesů ČLP/JGT 17383
o:U Ben z Řezbova dvora
m:Bety z Šopikova údolí
maj:Jan Faul
31.5.2008 Klub.výst.Rokycany CAC KV....................6b
28.9.2008 MVP Č.Budějovice r.CACIB......................5b
Celkem........................................................................11b
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Statistiky krytí
Chovní psi

Výstava JGT Praha očima rozhodčího
Počet Počet
krytí doporu-

Cedar Black Killer

Počet
štěňat

Speciální výstava jagdteriérů
Psi

Feny

1

Pat z Voldušského vrchu

3

Chvat z Končínské stráně

2

2

8

Gaston Svojnický ranč

2

1

11

Atila Ass od Ložnjaja

Nezabřezla Úhyn

1
7

1
280

9

Statistika chovných psů do 16.12.2008 a čísla doporučení 82.

Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách

66

6

2

7

3

Pozvání posuzovat Speciální výstavu jagdteriérů mě potěšilo. „Výstava byla
součástí Oblastní
výstavy psů pořádané 11.října 2008 v Praze 6 a myslím si, že jagdteriéři patřili
k nejzajímavějším
plemenům. Přihlášeno bylo 46 jedinců a bylo se na co dívat a co hodnotit. Výstavy psů jsou zaměřeny
na hodnocení exteriéru. Hovoříme o tom, zda je posuzovaný jedinec pěkný,
dáváme známky jako ve
škole a leckdo si možná myslí, že se vlastně jedná o jakousi soutěž krásy. Skutečnost je ale trochu jiná.
Při správném hodnocení exteriéru psa nejde o to, co se nám líbí či nelíbí, ale o
to, zda vůbec a do jaké
míry pes odpovídá standardu. Jen pro připomenutí, standard je norma, která
popisuje exteriér i povahu
ideálního příslušníka daného plemene. Standard by se také dal vyložit jako soubor požadavků na to,
jak má vypadat a jak se má chovat pes, který má vykonávat určitou práci. Německý lovecký teriér je
lovecký pes a má to štěstí, že s k účelu, pro který vznikl, stále používá. O to víc
je asi při hodnocení
exteriéru třeba rozlišovat, co je líbivé a co je funkční.
Z mého pohledu je správný jagdteriér malý, kompaktní, ale nikoliv hrubý pes
lehce
obdélníkového rámce, což v praxi znamená, že délka těla je o něco větší než
kohoutková výška.
V žádném případě se ale nejedná o plemeno dlouhé. Za typický znak plemene
považuji hlavu. Měla by
být lehce klínovitá, s mordou kratší než mozkovna a silnými a pevnými čelistmi. Velmi důležité je
zvláště utváření čelisti spodní. Laicky řečeno správný jagdteriér musí mít bradu a slabounká a zpět
ustupující čelist je velmi nežádoucí. Horní linie hlavy je takřka rovná. Osvalení
hlavy musí být
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Výstava JGT Praha očima rozhodčího
dostatečně vyvinuté a celá hlava působí silným, nikoliv však hrubým dojmem.
Pes prostě musí být
schopen uchopit v noře lišku i jezevce a musí dokázat aportovat drobnou zvěř.
S tím souvisí i
požadavek na plnochrupost. Oko má být spíše malé, oválného tvaru a dobře
zanořené tak, aby bylo
chráněno před poraněním. Slecho jagdteriéra má tvar písmene V, je klopené a
to tak, že lom se nachází
nad temenem hlavy. Není příliš malé, protože musí chránit zevní zvukovod, do
kterého by se v norách
snadno mohla dostat nečistota. Krk jagdteriéra je spíše silný, nikoliv přehnaně
dlouhý a výborně
osvalený. Krk tvoří jakousi páku, která umožňuje zvednout i z hlediska velikosti psa poměrně těžké
břemeno. Dlouhá a klenutá šíje je možná líbivá, neodpovídá ale požadavku na
práci, kterou má pes
vykonat. Hřbet je pevný, středně dlouhý a rovný. Bedra jsou široká a výrazně
osvalená , stejně jako
rovná a spíše delší záď. Prut je nasazen v linii hřbetu a správně má být nesen
vodorovně. Orientačně
řečeno správná délka prutu jagdteriéra je taková, aby mohl být uchopen do dlaně a pes za něj vytažen
z nory. Hrudní končetiny jsou rovné, s šikmo uloženou lopatkou a mírně zaúhleným zápěstím. Pánevní
končetiny mají poměrně dlouhá stehna a nízko položené hlezno. Důsledkem
pak je výborné zaúhlení
kolena. Hrudní i pánevní končetiny mají pevné, kulaté a silné kosti a výrazně
vyvinuté svaly.
Z hlediska praktického využití je velmi důležitý pohyb psa. Obdélníkový rámec
těla ve spojení se
správně utvářenou zádí a bedry umožňuje psovi využít délku stehna a zaúhlení
kolenního kloubu.
Šikmo položená lopatka zase dovoluje, aby hrudní končetina při pohybu zasahovala daleko dopředu.
Výsledkem je vytrvalý, plynulý a prostorný pohyb. Jagdteriér dokáže
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Statistiky krytí
Chovní psi
Hart z Lozkého Hradu
Baron pod Karikášom

Počet
štěňat

Nezabřezla Úhyn

Psi

Feny

1

5

1
3

7

Akim z Pištínského remízu

1

3

2

1

U Argo z Řezbova dvora

2

4

7

2

Grof z Brníkovského údolí

3

2

17

Aran od Lišáku

1

2

7

Art z Bohuslavic

1

Car od Špičácké cesty

6

1

4

Bari Black Killer

1

1
2

3

8

9

5

1

1

8

7

8

5

7

1

2

Oryx Alumínium

1

4

Hun z Lužanské hory

2

2

15

Zorro

2

2

12

Hary z Jabaku

3

Dak z Lužanské hory

2

En Modřínice

3

Don od Netušílka

1

Isar z Březiňáku

1

Zoro z Touškovských polí

2

5

8

U Cliff

3

9

13

Urix Alimínium

1

1

Leo z Kouření

1

2

5

8

7

6

8

2

3

3

7

1

1

Cipro Bejro Agi

2

Chvat z Čerchovky

2

Nik z Lázkých lesů

1

Ady z Liščí paseky

1

1

7

3

4

Argo z Jenišova

1

1

4

3

1

6

2

4

Im od Staré vsi

1

Cupko spod Šluchty

1

Hart od Vertánky

1

Goro z Brníkovského údolí

Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách

Počet
Počet doporukrytí
čení
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Statistiky krytí
Chovní psi
Blesk Svojnický ranč

Výstava JGT Praha očima rozhodčího
Počet Počet
krytí doporu2

U Olaf z Jedlové
Čak z Měčínské hory

5

2

Psi

Feny

7

3

4

8

13

6

7

7

6

8

3

1

Car Tomkar

11

Hugo z Chodovské návsi

3

10

Quar od Seňovské paseky

1

5

Brit z Kadlečí

8

Car Lumen Mundi

4

Brit od Kalašova

1

4

Sati z Voldušského vrchu

2

8

Konan von Kleinem Fluss

15

3
1

1
11

1

Kuro od Rakováku

2
1

Erik Svatoborský Lovec
Gaston od Kunšovské Bašty

Nezabřezla Úhyn

9

Fargo Vakuc

Smokey z Voldušského vrchu

Počet
štěňat

3

9

6

3

35

3

20

12

5

4

1

7

14

12

1

8

7

3
6

Argo z Trnčí

7
1

Bojar od Kalašova

4

Lir z Grygovských skal

3

Uly z Voldušského vrchu

1

2

10

Ir od Staré vsi

7

18

33

1

16

1

Edy z Jarné

8

Blesk z Hostomic

4

Edy Dračí kámen

2

Body z Království

4

Dan Svojnický ranč

4

Black z Jeničova

1

Ikar z Březiňáku

1

3

U Ben z Řezbova dvora

3

7

Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách

1

stejně dobře využít cval jako
klus. Méně mu už vyhovuje krok a pokud jej např. na výstavách nutí vystavovatelé nebo rozhodčí
k pomalému pohybu, snadno spadá do mimochodu.
Většina psů na Speciální výstavě se s menšími či většími odlišnostmi do výše
uvedených
požadavků vešla. Přesto asi stojí za to se zmínit o nedostatcích, které se častěji
vyskytovaly. Stále, i
když v menším počtu, se ukazují jedinci se slabou kostrou. Vidět to je na končetinách i na
nedostatečné síle čelistí. Přemýšlet je ale třeba i nad tím, že se ukazují i jedinci
příliš mohutní až hrubí.
Stálým problémem je světlejší barva oka a stálým problémem je i výskyt neosrstěných okrajů ušních
boltců. Nebezpečí lysivosti nehrozí jen českým fouskům a jezevčíkům, ale i
jagdteriérům. U celé řady
vystavovaných psů a fen byly problémy v utváření horní linie těla. Do této kategorie patří za
kohoutkem pronesené hřbety ( většinou následek strmé lopatky), příliš klenutá
bedra a hlavně krátké,
úzké a nedostatečně osvalené zádě. To všechno souvisí s postavením a zaúhlením končetin a tedy i
s pohybem psa. Přemýšlet je třeba nad tím, že se ukazuje a někdy i prosazuje
kratší typ jagdteriéra na
„vyšší noze“, s krátkou zádí a kolmo k hřbetu neseným prutem. Takoví jedinci
jsou možná líbiví, ale
v žádném případě neodpovídají standardu plemene.
46 jagdteriérů na speciální výstavě nemohlo reprezentovat plemeno jako celek.
Přesto se dá
z kvality vystavovaných psů leccos odvodit. Plemeno se vyvíjí a je v něm celá
řada kvalitních jedinců.
Platí to zvláště o psech. Úroveň chovu ale velmi ovlivňují i feny a osobně si
myslím, že zvláště
v jejich případě je třeba přemýšlet nad tím, zda má či nemá smysl na některých
z nich chovat. Vladimíra Tichá
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Zpráva poradce za rok 2008
Na úvod mi dovolte malé zamyšlení k ideálu fungování klubu který jsem si
představoval a po
roce který uplynul jako voda konstatuji, že jsem snílek a nepoučitelný idealista.Při mém zvolení
na členské schůzi jsem měl dojem že budu podporován ve své snaze dát věci do
pořádku a tím i
klidného chodu našeho klubu.V průběhu tohoto roku jsem marně čekal na nějakou konkrétní
pomoc, pár slibů sice bylo ale pomoci jsem se dočkal jen v málo případech.
Jsem jen obyčejný chlap který má rád přírodu kde panují určitá pravidla, mám
rád lidi kteří mají
podobné zájmy jako já.S těmito lidmi se učím pracovat,snažím se jím naslouchat,pomáhat řešit
jejich problémy aby dosáhli svého cíle,ale nevím zda to má smysl když slyším
při jakékoli naší
aktivitě, že se to dělá "blbě"že se na to můžou "vy...."nebo že se obohacuji na
úkor několika málo
členů.Prosím vás pochopte že mé "výlety"jsou pro mě studnicí poznání jak lidí
tak jejich
svěřenců,nebo snad chcete rozhodovat o všem od stolu?Zkuste se vžít do pozice poradce chovu
kde jste nárazníkem mezi členy, výborem klubu a kynologickými orgány,vemte
na sebe
odpovědnost kde vám hrozí postihy a různé sankce z jákékoliv strany,nepříjemné telefonáty kde
čelíte urážkám a podezírání z něčeho co si kdokoli vymyslí.
Na druhou stranu jsem dostal několik poděkování a vyjádření podpory které mi
udělali velikou
radost a která mi dodávájí síly do další práce.
V tomto roce bylo naplánováno několik klubových akcích kde jsem mohl pozorovat naše členy s
jejich svěřenci, bohužel moje představy se nenaplnily.Zájem a účast na těchto
akcích je malá a
dalo by se říci že skoro žádná jen klubová akce zaměřená na kontrolu vlastností

V roce 2008 ukončilo chovnost díky naplnění věkové hranice 40 fen a 5 fen
tragicky zahynulo, jsou to tyto feny:

Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách

Era z Radvanovic, Gina z Orlovky, Asta z Vrbické návsi, Gerta z Lozského
hradu, Gora z Lozského hradu, Greta z Lozského hradu, Etna ze Soutických
luhů, Heidy z Končínské stráně, Kréta Pstružná, Feta z Brníkovského údolí,
Fera z Brníkovského údolí, Dita Krbova zmola, Charka z Dobičí, Bessy von
Duingerwald, Gera od Dyje, Charka z Nakoutí, Vendy Kareke, Lina Pstružná,
Etna od Staré Vsi, Ira z Voldušského vrchu, Ida z Voldušského vrchu, Arka
z Řezbova dvora, Gita z Orlovky, Aida od Bílého potoka, Asta z Litohlavského
vršíčku, Bela od Vabrů, Cira z Měčínské hory, Elis z Hradu Radyně, Elsa
z Drňovek, Elsa od Vertránky, Erna z Radvanovic, Ida z Rakováku, Ira
z Rakováku, Iza z Rakováku, Miky Podolská samota, Moly Podolská samota,
Sali z Podchrastí, Woli z Jarné, Hexa z Vranína, Carmen z Hostimic.
Feny úhyn:
Hexa z Vranína, Carmen z Hostomic, Gina od Vertánky, Dafné Black Killer –
zabita prasetem, Anny z Jilemnického lomu – sražená autem

V červenci se konali u Českých Budějovic chovnostní zkoušky jagdteriérů v
norování.
Bylo přihlášeno a do prvního kola nastoupilo 39 jagdteriérů. Jejich práce byla
hodnocena číselnými kódy. 21 psů vypracovalo kód 1, 12 psů kód 2 a 6 psů
kód 3.
K druhému kolu nastoupilo 28 psů, 16 psů získalo kód 1, 5 psů kód 2, a 7 psů
kód 3. Připomínám, že lepší práce, ty které u jagdteriéra požadujeme, byla hodnocena kódem 1 a 2, práce slabší kódem 3.

Přeji Vám a vašim „jagošům“ svěřencům v Novém roce mnoho štěstí a zdraví
a v neposlední řadě při lovu Dianinu přízeň.
S pozdravem Daniel Černý
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Vážení přátelé, chovatelé jagdteriérů

chovných
jedinců a klubová se speciální výstavou byly dobře obsazeny,na těchto akcích
jsem získal mnoho
informací o chovných jedincích ale také názory jejich majitelů na organizaci
takových to setkání
ale také na fungování našeho klubu.Budu moc rád aby všichni kteří vyjadřovali
svá stanoviska
na různých setkání se dostavili na výroční schůzi kde je možné se s těmito konkrétními názory
zabývat, případně je schválit a ne se na schůzích napadat nebo si vyřizovat své
ůčty.
Ve zpravodaji jsou na každý rok vypsány termíny klubových akcí které zajišťují naši členové na
které se lze obrátit a kteří obětují svůj volný čas a vlastní prostředky na přípravu, také já si
upravuji osobní život abych byl přítomen na těchto akcích, poté zjistím že se to
nekoná z důvodů
nezájmu našich členů.Je velice snadné čekat až někdo něco zorganizuje,poté se
dostavit na
místo, zkouknout situaci a když zjistím že to není podle mých představ nebo
když se nedaří
prohlásit že je to k ničemu,zde nebudu používat vulgarismů které jsem si na
těchto akcích
vyslechl.Nevím jestli si členové našeho klubu uvědomují co vše je třeba k zajištění a kolik
podmínek se musí splnit aby vše proběhlo na patřičné úrovni a bez následků.Smekám klobouk a
chtěl bych moc poděkovat všem členům kteří se snaží pořádat nebo alespoň
pomohou při
organizaci akcí pořádaných klubem za jejich nezjištnou snahu, někdy zbytečnou a za trpělivost
kterou mají. Při zjišťování kdo,kdy a co pořádal pro náš klub zjišťuji že je to
pár jmen které je
třeba doplnit o další naše členy,kteří připraví klubové akce na patřičné úrovni a
podle svých

Předem mého prvního poradcovského příspěvku vás srdečně zdravím.
Když jsem v dubnu letošního roku přebíral funkci poradce chovu, měl jsem
z toho velmi smíšený pocit opředený obavami. Ale snad jsem se během několika měsíců rozkoukal.
S Jardou Řezbou jsme si rozdělili činnost, Jarda si nechal krytí a já jsem dostal
na vrub uchovňování a tvorbu chovnostních karet uchovněných jedinců. Lze
říci, že uchovňování a tvorba karet byla pro mě v letošním roce hlavní činností.
Chovnostní karty jsem podědil po bývalých poradcích chovu v tištěné podobě a
pokouším se je předělat do podoby digitální. Karty letos uchovněných jedinců
jsou již zpracovávány do digitální podoby a existují i v podobě tištěné.
Od 1.1.2008 do 15.12.2008 bylo uchovněno 41 jagdteriérů z toho 12 psů a 29
fen.
Psi:
Car od Špičaté cesty, Dan od Netušílka, Aran od Lišáku, Ajax z Bábina luhu,
Brit od Netušílka, Kim z Jahodové louky , Gals z Vranína, Black z Jenišova,
Back z Pocinovských lesů, Atos z Jilemnického lomu, Art z Bohuslavic, Kvido
z Kondratických lesů.
Feny:
Bona z Chrástecké hájovny, Týna z Bítovského lomu, Terra z Bítovského lomu, Rika Aluminium, Inka z Mrákovské škály, Cherry z Vranína, Hela
z Lužanské hory, Gera Bohemia Pebat, Fey z Ramského letiště, Cedra Merom,
Ata z Trnčí, Dona Merom, Cilka z Končínské hory, Moly ze Staré Vsi, Chyta
z Vranína, Dina Black Killer, Etna Svatoborský lovec, Brita Merom, Andy ze
Smrčné, Begi z Vinického kopce, Axa z Vinického kopce, Cita z Hostomic,
Gala z Lučanské hory, Hera Vakuc, Ketyna Kenilsej, Nely z Kouření, Nela
Pstružná, Zora Gamin, Foxi Bohemia Pebat.
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představ.Každý člen má právo se podílet na fungování klubu a tím že bude pořádat nebo se
zůčastňovat klubových akcí přispívá ke zkvalitňování našeho chovu.Tyto snahy
musí být
pořádány tak aby neutrpělo jméno našeho klubu ale naopak,je třeba prezentovat
naše pleneno
na všech možných akcí aby si myslivecká veřejnost uvědomila že je tu všestranné plemeno které
lze používat skoro na všechny způsoby lovu a které zastane práci i za jiná plemena, tak proč mít
dva či tři ruzné psi a každého na něco jiného když náš jagoš v současných podmínkách je
schopen zastat tuto práci sám.Je třeba přesvědčit veřejnost že naše plemeno
není magor jak se
to povídá ale je to lovec se vším všudy,tím vzroste zájem o štěňata a nestane se
že nám budou
zůstávat doma.
V tomto roce eviduji asi 15 žádostí o umístění potomstva které mi naši členové
sdělovali a které
jsme se snažili umístit,ale na druhé straně bylo jen pár zájemců mimo náš klub
kteří projevili
zájem o našeho jaga,tito zájemci chtěli pouze ty jedince ve kterých by byl předpoklad hlasitosti a
všestranosti.Všem jsem se snažil tyto požadované informace poskytnout a také
jsem se je snažil
přesvědčit aby vstoupili do našeho klubu,většina byla nejistá ze současného
stavu v našem klubu
ale o jaga by měli zájem pro jeho vlastnosti.Z toho vyplývá že se musíme snažit
o co nejširší
propagaci našeho jaga na všech možných úrovních aby se dalo všem na vědomí
co v našem
chovu máme.S takovým přístupem se můžeme těšit na zvýšený zájem o náš
chov.

Vážení přátelé a chovatelé.
Musím reagovat na příspěvek člena chovatelské rady pana Vika. S Jirkou Vikem jsme se viděli několikrát za rok a pokaždé jsme probírali co má vlastně
chovatelská rada za práva a povinnosti.Protože chovatelská rada vznikla v roce
2006 a neměla dosud stanovené podmínky za jakých má svou a činnost
v klubu vykonávat.Podle mého názoru se výbor klubu dosud zabývá doplněním stanov a kárného řádu,tak nemá zapotřebí řešit činnost otázky chovatelské
rady.
Mnoho členů se na chovatelskou radu obrací s otázkou kontroly vrhů a chovných jedinců a následnou fakturací za kontrolu,toto musí vyřešit výbor klubu a
stanovit pravidla.
Chovatelská rada obdržela dopis se žádostí pana Neubauera k opakovanému
krytí Blesk Svojnický ranč a Hela z Touškovského lesa z tohoto spojení má pan
Neubauer již jeden vrh v roce 2006 a chtěl toto opakovat. Bohužel poradce
chovu spojení nepovolil a tak se pan Neubauer obrátil na chovatelskou radu.Je
sice pravda že ve druhé generaci tohoto spojení je stejný otec(Chir Cvilinský
vrch) ale podle usnesení členské schůze v roce 2004 ve Skřivani je možnost
příbuzenské plemenitby na dvě generace. Viz.zpravodaj 1.2005.str.5 a pokud
je toto spojení opakované a vyzkoušené, chovatelská rada nemá námitky.Bohužel ani po schválení chovatelské rady poradce spojení nepovolil.
Za chovatelskou radu musím napsat také to že byla svolána výborová schůze a
chovatelská rada nebyla na tuto schůzi přizvána,tam se mohly tyto otázky vyřešit. Pokud na výborovou schůzi byly jako hosté pozváni pan Tisovský a pan
Pech mohla se chovatelská rada této schůze také zúčastnit a vše by se vyřešilo .
Také se na mne obrátilo několik členů našeho klubu s otázkou našich Webových stránek. Odkázala jsem je na pana Tisovského. Stránky jsou prý neaktuální v názvech chovných stanic a chovných psech a jestli by nebylo možné přidat
seznam chovných fen a seznam členů s adresami popřípadě i telefonní číslo ,
pro lepší komunikaci při výběru štěňat či krytí.
Jagům zdar ! Soňa Kučerová
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Žádost chovatelské rady.

Závěrem bych chtěl jmenovat několik lidiček kteří se svým chováním zasluhují
o dobré jméno
našeho klubu a našeho chovu,nebo dokázali pomoci a velkou měrou pomohli
při organizaci akcí
pořádaných klubem.
Výstava Březina
Petr Kalaš- organizace výstavy která byla poučná a na které posuzoval zahraniční rozhodčí
MVDr Antalík.Tento renomovaný pan rozhodčí má srovnání se Slovenským
klubem ve kterém
aktivně působí a jsem zvědav na článek se svým hodnocením,který nám slíbil
že napíše.
Kontrola vlastností chovných jedinců
Josef Soukup- organizace této akce
Martin Hornof,Tomáš Červený,Láďa Krpeš-tito kluci pomohli v okamžiku
když bylo třeba.Dokázali
pomoci při organizaci která začala váznout.V tomto okamžiku se ukázalo to,
kdo a jak to myslí s
naším chovem.
Kontrola vrhů a chovných jedinců
Chovatelská rada klubu v čele se Soňou Kučerovou a Petr Kalaš kerý mě na
tyto kontroly
doprovázel.Bohužel jsme tyto kontroly ukončili z důvodů osobního napadání
ve smyslu našeho
obohacování.Do vyjasnění této kauzy nebudu provádět kontroly za těchto podmínek která jsou
sice stanovena v usnesení organizačního řádu který je dosud platný ale někteří
naši členové ho
nechtějí respektovat.
Klubové zkoušky
Zde bych chtěl poděkovat všem kdo organizovali nebo chtěli organizovat
zkoušky a všem kteří se
těchto zkoušek účastnili.Honza Vávra celý rok připravoval svoji fenu na memorial Martínka ale
bohužel nějakým pro mě nepochopitelným infornačním šumem nevěděl o místě

Vážený pane Řezba.
Chovatelská rada obdržela dopis s žádostí od pana Neubauera Karla o povolení
krytí,jedná se o opakované krytí pes Blesk Svojnický ranč a fena Hela z Touškovského lesa.Pan Neubauer Vás žádal o vystavení krycího listu a jeho žádost
jste zamítl , proto požádal chovatelskou radu o posouzení ,jelikož z tohoto spojení již měl štěňata v roce 2006 a chce toto krytí opakovat , chovatelská rada
jednohlasně toto krytí povoluje.
Jagům zdar. Kučerová Soňa

Vyjádření poradce chovu.
Vážená paní předsedkyně chovatelské rady klubu nevím jaké podklady vám
byly předloženy ale podle karet jsem zjistil že oba jedinci mají ve druhé generaci Chira Cvilínský vrch a já mohu doporučit pouze na dvě volné generace.Pan
Neubauer dostal doporučení ke krytí č.46/08 ze dne 27.5.2008,který jsem s ním
konzultoval.
Chovatelská rada porušuje ustanovení členské schůze když povoluje krýt příbuzné jedince ve druhé generaci, jediný kdo může změnit podmínky je zase
členská schůze,můžete dát podnět ke změně který se projedná.Na výborové
schůzi při kontrole práce poradce mi tento postup byl vytýkán protože jedině
členská schůze může změnit své stanovisko.Jako poradce jsem tuto výtku vzal
na vědomí a musím se řídit podmínkami které jsou stanoveny a odsouhlaseny
členskou schůzí.
Jagům zdar J.Řezba.
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a datumu konání
tak nikam nejel,osobně si myslím že je to obrovská ztráta když se někdo rozhodne reprezentovat
náš klub a ono to nevyjde.Já osobně mu chci za nás všechny poděkovat a popřát
do dalších let
více štěstí.Druhý člen který celý rok makal se svým psem je Ladislav Holub
kerý dosáhl na
Diviačara a na „U“je jen škoda že to není na našich klubových zkouškách.Jeho
pes patří k tomu
pracovně nejlepšímu co máme v našem chovu. Chci mu také touto cestou poděkovat.Dále chci
poděkovat několika málo našim členům kteří se pravidelně zůčastňují zkoušek
norování na
Slovensku a kde dosahují velice dobrých výsledků,ale musím zde poděkovat
také panu Friedkovi
který přes svůj zdravotní stav působil v letošním roce jako rozhočí na těchto
akcích.
Výstava Praha
Vladimíra Tichá je nezávislá a nespjatá s chovem,její posuzování je na vysoké
ůrovni a dokáže
vysvětlit svá rozhodnutí.
Španělsko
Láďa Krpeš který prodal několik svých jedinců do této země, stále je s nimi v
kontaktu a pomáhá
jim s výcvikem.Měl jsem možnost pozorovat jaké tam má jméno a jak si ho
tam váží.Dělá dobré
jméno našemu chovu a se svou ženou Hankou dělají reklamu celému klubu.Stejné poděkování
patří také Josefu Soukupovi a jeho ženě Jiřince,tato dvojice otevřela celému
našemu klubu cestu
na další odbyt štěňat o která je v této zemi velký zájem.
Druhá strana mince našeho klubu
a)V loňském roce byla ůčast na klubových zkouškách mizerná tak jsem si říkal
že došlo v klubu k
uklidnění a tak jsem se těšil na letošní klubové zkoušky které byly zajištěny a

Dne 27.ledna 2009 byla provedena částečná kontrola účetnictví za rok 2008 za
účasti revizní komise a ekonoma klubu.
Bylo zjištěno následující:
-nebyla doposud vyúčtována chovná zkouška z Českých Budějovic – Bukovec,
které se zúčastnilo 39 psů a startovné činilo 500,--Kč. Do dnešního dne nebyl
finančnímu hospodářovi p. Kalašovi doložen žádný příjem, ani žádný výdej.
-dále nebyl předložen doklad od poradce chovu p. Daniela Černého za uchovnění psů.
-zůstavá nedořešen případ p. Friedeka, kdy dluží klubu 4.500,--Kč za uchovňování psů a vystavování krycích listů. Pan Friedek uhradí tuto částku dne
28.1.2009 na účet klubu jagteriérů, na základě telefonické domluvy z téhož dne.
-též není vyúčtován příjem ani výdej za klubové BZ a BZH od. p. Kočárka.
-revizní komise navrhuje, aby byly tyto hrubé nedostatky projednány na příští
členské schůzi, která se bude konat v Břežanech nad Ohří dne 7. března 2009.
-vzhledem k těmto nedostatkům nemohla být uzávěrka účetnictví za r.2008
řádně dokončena.
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Zápis z revizní komise ze dne 16. 1. 2009
Revizní komise doporučuje výboru:
aby na příští členské schůzi byl navržen a doplněn výbor klubu
aby bylo projednáno a schváleno, za jakých podmínek bude prováděna
kontrola vrhu štěňat
navrhuje vrátit peníze těm členům, kterým bylo nařízeno zaplatit kontrolu
jejich vrhu za r.2008. Není možné, aby jeden člen klubu platil a druhý
ne, jako tomu bylo v roce 2008, kdy na členy revizní komise přicházely na tento problém dotazy.

ono nic.Na
klubových zkouškách lze získat pracovní titul CACT který nikdo asi nechce.Tento titul ukazuje na
mimořádné pracovní kvality daného jedince a zadarmo se neuděluje,pro mě je
to důvod k
zamyšlení, protože moc takových jedinců v našem klubu není.Máme asi nekvalitní chov ve
kterém máme jedince kteří buď nejsou schopni tyto zkoušky absolvovat, nebo
členové našeho
klubu to nechtějí,holt to nebudeme organizovat a tím odsoudíme náš chov k
zániku.
Otázka zní cos tím?
Jak to bude dále když budeme vše ignorovat a jen se dohadovat na schůzích,odbyt štěňat klesá
a zájem o naše plemeno slábne.
b)Kontroly vrhů a chovných jedinců mám v popisu práce a jsou stanoveny organizačním řádem
klubu který byl schválen členskou schůzí,přesto se našli členové kteří s kontrolami nesouhlasili a
obvinili nás z obohacování.Prosím zamyslete se zda je poradce chovu sekretářka která u kávy a
teple rodinného krbu píše od boku co jí kdo přikáže,nebo je to člověk který by
měl mít přehled o
chovu.Při studování našeho organizačního řádu jsem zjistil určité nejasnosti
které se musí
konstruktivně řešit a ne se stále napadat.Všechny kontroly jsou zdokumentovány nafoceny a
podepsány na formuláři od všech zůčastněných,takže jsme si nic nevymýšleli.
Z těchto kontrol mám několik poznatků které jsou v celku kladné,odchovy
štěňat byli bez
závažnějších vad a u chovných jedinců jsme také neshledali nic co by bylo v
rozporu s naším
řádem ani zákonem na ochranu zvířat,přesto mám něco na srdci, při jedné kontrole vrhu jsme
zjistili větší bílé znaky na hrudi u více štěňat a v hlášení vrhu nebylo zapsáno

Revizní komise navrhuje na doplnění výboru klubu pana Josefa Šose, který má
v současnosti na starost vedení Zpravodaje.
Za revizní komisi: Ladislav Kunc, předseda
Borek Kučera, člen
Petr Vostrý, člen

K připomínce předsedy klubu o nesplnění úkolu danému revizní komisí uvádím,
že předseda klubu má pravomoci k tomu, aby uvedený úkol splnit mohl
Rozhodně revizní komise věděla, že členská schůze je až v letošním roce, mohla být klidně svolána mimořádná. Nechci a nebudu se o tom dále rozvádět. Vše
se vyřeší na další členské schůzi.
Chci poděkovat všem dosavadním členům za vedení klubu v minulém období.
Ladislav Kunc, předseda RK
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nic.Prosím o
důkladnější popisování vrhů, jsou to pro náš chov cené informace,nebo co si
mám o tom
myslet.Mám také jedno pozitivní zjištění u žádného chovatele jsme nezjistili
závažnější
porušování zákona na ochranu zvířat i když jsou rozdíly mezi chovateli kteří
mají své svěřence
zabezpečeny na určité úrovni přesto je mezi námi jeden člen našeho klubu který
má psinec na
velmi dobré úrovni.Záměrně nechci nikoho jmenovat není to můj cíl ale chtěl
bych posunout náš
chov o trochu dále než je, věřím že z toho budeme mít prospěch všichni,v případě že nenajdeme
v klubu společnou řeč a společný cíl pak zanikají úspěchy a snahy jednotlivců
do zapomění.
c)Další věc co mám na srdci je hlášení výsledků zkoušek a výstav,případně
ztrát chovných
jedinců.Tady mohu jmenovat pár členů kteří mi hlásili ztrátu svých svěřenců
panové Kunc a
Havlíček,výsledky zkoušek mi pravidelně hlásil pan Holub a pan Krpeš a také
několik málo
dalších našich členů našeho klubu.
d)Klubová a speciální výstava.Na těchto vrcholných společenských akcích kde
se má
prezentovat kvalita chovu našeho klubu a výsledky z těchto výstav kvalifikují
daného jedince pro
zařazení do chovu.Mám pocit že se musíme zamyslet nad tímto systémem výběru do chovu
protože delegovaný rozhodčí nemusí provádět některé úkony při posuzování a
které jsou dost
podstatné pro jedince který má být zařazován do chovu.Naštěstí rozhodčí kteří
nám posuzovali
letošní výstavy MVDr Antalík a Bc Tichá, jsou natolik zkušení a lze se s nimi
domluvit aby
prováděli domluvené úkony.Oba rozhočí posuzovali na velmi vysoké úrovni a

9.00 hod - Odchod do honitby - plnění jednotlivých disciplin

Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách

Podmínky účasti :
1) Zkoušky se uskuteční podle zkušebních řádů pro zkoušky loveckých psů
platných od 1.1.2008, schválených sborem zástupců ČMMJ ze dne 25.6.2005,
usnesením ÚKOZ ze dne 23.2.2006 a doplněno Sborem zástupců ČMMJ dne
16.6.2007.
2) Stanovený poplatek na Hz je 900 Kč. Poplatek musí být uhrazen s podáním
přihlášky. Poslední termín pro zaplacení je do 25.9.2009. Po tomto termínu
budou vyřazeny všechny neuhrazené přihlášky. Vůdci psů, kteří nejsou členy
ČMMJ, platí dvojnásobek stanoveného poplatku !
3) Psi musí být klinicky zdraví, musí být očkováni proti vzteklině nejméně
jeden měsíc před konáním akce, nejdéle však jeden rok v den konání zkoušek.
Psi musí být v imunitě proti leptospiróze, parvoviroze, infekční hepatitidě a
psince. Svodu se nesmí zúčastnit psi z kupírovanýma ušima, dle zákona
č.246/1992 v platném znění, zejména ve znění zákona č.77/2004 Sb.
4) Vůdce psa se dostaví ke zkouškám včas, vhodně ustrojen s pomůckami pro
vedení psa na Hz.
5) Pořadatel neručí za ztrátu psa a škody psem způsobené.

Ředitel zkoušek :
Rozhodčí :

Ing. Václav SUDA
Deleguje ČMKJ Praha

Petr KALAŠ
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KLUB CHOVATELŮ JAGDTERIERŮ V ČECHÁCH, OMS ROKYCANY
ZDENĚK STERNBERG, Český Šternberk 1, POLESÍ SKŘEŽ

POŘÁDAJÍ
Na základě pověření č.1/2002 k organizování zkoušek psů z výkonu vydaného
Ministerstvem zemědělství ČR dne 1.7.2002 pod Čj.6725/2002-5050

HONIČSKÉ ZKOUŠKY
Dne 17.10. 2009 sobota - v honitbě Zdeňka Sternberga - Polesí Skřež
Dne 18.10.2009 neděle - v honitbě Jerome Colloredo Mannsfelda - Lesní správa Zbiroh
Pro plemeno jagdterier jako klubovou soutěž se zadáváním titulů : Klubový
vítěz HZ a CACT pro vítěze jagdteriera. Titul res. CACT může získat jagdterier druhý v pořadí. Zkoušky jsou přístupné i jiným plemenům loveckých psů,
avšak bez nároku na tituly
( řádné zkoušky ČMMJ, OMS ).

PROGRAM:
Sobota 17.10.2009 - Březina
8.30 hod - Prezence účastníků zkoušek v areálu zámku na Březině
9.00 hod - Zahájení, veterinární prohlídka
9.15 hod - Odchod do honitby - plnění jednotlivých disciplin

Neděle 18.10.2009 - Lhota pod Radčem

Zpráva poradce chovu
bylo znát že mají
obrovské zkušenosti, přesto se zamysleme zda by výběr do chovu nešel vyřešit
podrobnějším
posouzením.
Druhá věc která našemu klubu neudělala reklamu, bylo neuklizení exkrementů
po svých
svěřencích ač každý vystavovatel byl vybaven patřičným sáčkem s lopatkou,všiml jsem si toho
nejen já ale i poměrně dost lidí kteří se přišli podívat na náš chov včetně paní
rozhodčí a
zapisovatelek.Nebylo to pro nás příjemné a hlavně pro paní rozhočí která tam
pracovala, já se za
ty chovatele styděl, omluvil jsem se všem kteří tam pracovali pro naši výstavu.Prosím uvědomme
si že se na nás dívá celá společnost která má toto plemeno spojené s myslivostí
a lovem a co asi
si o nás všech pomyslí, když si neumíme po sobě uklidit! Nikdy nevíte kdo
vedle nás stojí a dívá
se,potom jsou všechny snahy zbytečné!
e)Doporučování krytí.Tohle je kapitola sama pro sebe.Nevím co si kdo představuje pod pojmem
dvě volné generace ale dokud neschválí členská schůze něco jiného bude to tak
a nikdy jinak.Na
výboru klubu jsme se dohodli na dvou volných generacích které jsou stanoveny
a schváleny
klubem, bylo mi řečeno že teď za to ručím já, až nebudu ručit tak ať si to dělá
každý podle svého
nejlepšího svědomí.Na schůzi si vyjasníme druhou generaci a bude klid.
Vystavování doporučení z toho mám noční můru.Snažím se všem co nejrychleji
ho vystavit ale
do druhého dne i s doručením na místo to neumím.Toto je další téma na schůzi
a je to na delší
jednání.

8.30 hod - Sraz účastníků zkoušek v Lhotě pod Radčem před pohostinstvím
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Prosím neberte moji zprávu jako kázání ale jsou to postřehy které jsem získal
během roku
a mohu říci že jsem se v některých okamžicích držel.Nejsem žádný spisovatel
ale snažím se vám
sdělit to co vidím, cítím a co mě trápí.
Jagům Zdar Jaroslav Řezba

chovatelia, idú za spoločným cieľom a pôsobili, alebo pôsobia v čelných funkciách klubu.
Naproti tomu v Čechách je absolutný nedostatok rozhodcov špecialistov na
plemeno jagdterrier. V Českom klube sú dvaja rozhodcovia, páni Ježek
a Trosk, ani jeden z nich nepracoval vo výbore klubu, v poradenskej oblasti tak,
aby mohol ovplyvniť chov, ako taký.
Jagdterriera posudzujú iní rozhodcovia, napr. Vladimíra Tichá, ktorú ja uznávam, ako vynikajúcu odborníčku na exterier, no ona, ako nečlenka klubu chov
len veľmi málo ovplyvní.
K poradcom chovu, ktorí sa striedali v posledných desiatich rokoch sa nechcem
a nebudem vyjadrovať, je to vec Českého klubu a ja mám na to svoj názor, ktorý tu nemienim prezentovať, no myslím si , že chov jagdterriera, by sa mal uberať trochu iným smerom, ak chceme zlepšiť úroveň po stránke exteriéru.
To sú len niektoré no myslím veľmi dôležité zásady, ktoré majú veľký vplyv na
celkový chov jagdterriera v Čechách. Je tu mnoho ďalších maličkostí, ktoré sú
dôležité a ak sa zanedbajú, majú negatívny dopad na chov.
Žiadny recept, ani žiadne čarovné slovo, ktoré by urobilo zásadné zmeny neexistuje.
Potrebná je v prvom rade profesionálna odbornosť, znalosť anatómie
a genetiky, ale hlavne veľká chuť širokej chovateľskej základne, zmeniť existujúci stav.
Do náročnej nie ľahkej šľachtiteľskej práce, prajem všetkým českým kolegom, chovateľom, ale i funkcionárom mnoho chuti, šťastia
a porozumenia širokej chovateľskej základne v celých Čechách.
Slovenský predseda klubu chovateľov jagdterrierov
a dlhoročný priateľ všetkých dobrých chovateľov v Čechách
MVDr. Antalík Dušan
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Mezinárodní norování - Slovensko

krôčik späť.
Nechcem dávať žiadne rozumy – nie som nato kompetentný, no rozhodne by
som sa zamyslel nad prácou poradcov a celkove nad riadením chovu, ako takého.
Z predvedeného materiálu, bolo však vystavených pár jedincov, ktoré sa mi
páčili a určite by obstáli aj v Slovenskej konkurencii. U psov to boli Erik Black
Killer, Cir z Končinské hory a klubový víťaz Cir z Pocínovských lesu, u súk
bol materiál o niečo lepší a bolo zadaných podstatne viac výborných, ako
u psov. Sučky Dona – Mevom, Fany z Řezbova dvora, Týna z Býtovského lomu, alebo Ara z Chrastavské hájovny, reprezentujú dobrú úroveň chovu a sú
dobrým chovným základom do budúcna.
Nakoľko som bol požiadaný členmi Českého klubu, aby
som previedol sumárnu analýzu a zaujal stanovisko k rozdielu exteriérových
kvalít v porovnaní so Slovenskom, pokúsim sa to zhrnúť v dvoch bodoch:
1. Chov jagdterriera od prvých dní exportu tohto plemena do
ČSSR sa uberal dvomi smermi. Na Slovensku sa orientoval jagdterrier na prácu
v rozsiahlych horských revíroch, na prácu s diviačou zverou – prednosť mali
pevné, kvadratické jedince, hrubšieho osrstenia.
V Čechách sa jagdterrier od prvej chvíle orientoval na prácu v brlohovaní. Do
brlohu sú omnoho lepšie, rýchlejšie jedince hladšie, štíhlejšie, jemnejšej kostry.
Za účelom dosiahnutia čo najrýchlejších psov a súk, dosiahnutia čo najrýchlejších chvatov, či vyhnaní, chovatelia sa orientovali aj pri výbere chovných jedincov na špičkových brlohárov a na exteriér sa prihliadalo menej. V honbe za
bleskovými chvatmi v nore, bol exteriér a myslím si že ešte aj dnes je druhoradý.

Podolie
Ve dnech 26.-27.7.2008 se zúčastnila skupina Čechů se svými jagdterriéry mezinárodního norování. Mezi účastníky z Moravy, Slovenska, Maďarska,Německa a Finska dokázala, že chov jagdterriérů v Čechách je na dobré
úrovni. Bohužel většině pejsků z naší výpravy se podařil výborný výsledek jen
v jednom kole. Jediný titul CACIT obdržela fena Indy Z Břežanských strání,
nejlepší umístění 16 místo získal pes Ikar Z Březiňáku.
Celkově z 91 teriérů bylo uděleno titul CACIT 24 pejskům.

Výkony účastníků:

Ikar Z Březňáku - 0:21 MM, 0:28 H / J.Dvořák
Indy Z Břežanských strání - 3:00 H, 0:43 V / L.Krpeš
Art Z Bohuslavic – 5:40 MM, 3:26 V /J.Liska
Cony Pod Čičovským lesem - 1:13 V, 10:00 DP/ T.Červený
Garo Svojnický ranč – 0:41 ZP, 0:52 V / P.Vostrý
Clea Black Killer – 1:45 ZP, 1:37 H / M.Spěvák
Cedar Black Killer – 0:30 ZP, 0:19 MM / M.Hornof
Dina Black Killer – 0:40 MM, 0:30ZP / S.Salajková

2. Chov jagdterriera na Slovensku od prvopočiatku riadili ľudia , ktorí stáli v čele klubu, boli a sú odborníci a to buď dlhoroční chovatelia,
alebo ľudia so znalosťou genetiky a anatomickej skladby zvieraťa. V roku
1969, keď sa klub zakladal, celú záležitosť exteriéru a chovu riadili páni Ing.
Rudolf Krasuľa a Ing.Krautschneider, obaja rozhodcovia pre exteriér, od roku
1972 riadil chov MVDr.Antalík Dušan a p.Čierny Jozef rozhodcovia pre exteriér. Ďalším rozhodcom pre exteriér MVDr. Baláž Pavel-dlhoročný poradca
chovu a v súčastnosti poradca chovu MVDr. Antalík Maroš, ako i ďalší rozhodca pre exteriér František Šlesár, všetci menovaní, boli prípadne sú dlhoroční
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Klubové BZ a BZH

Rokycany 2008

Ve dnech 25.10. a 26.10.2008 pořádal OMS Jablonec n.N. společně
s KCHJgdtČ barvářské zkoušky a barvářské zkoušky honičů.

Celkovým vítězem Černostudničného poháru byla fena Carmen
Z Hostomic s Josefem Soukupem.

Dňa 31.5.2008 sa mi dostalo cti posudzovať na Klubovej výstave klubu chovateľov jagdterrierov v Čechách.
Českí chovatelia na ňu prihlásili 65 jagdterrierov, čo je dobrá reprezentatívna
kolekcia a je možné na základe takéhoto počtu, posúdiť úroveň chovu jagdterriera v Čechách.
Posúdiť 65 psov na klubovej výstave, je pre rozhodcu, ktorý chce pozorne
skontrolovať chrup, odmerať výšku, posúdiť exteriér a napísať posudok,
z ktorého si poradca chovu urobí predstavu o konkrétnom zvierati, je veľké
množstvo a časová náročnosť a tak záverečné šou – výber klubových víťazov
a víťaza plemena BOB, sledovalo len pár nadšencov, ktorí vydržali na výstavisku do 16 oo hodiny.
Organizátori celej výstavy zvolili prekrásne prostredie v areály zámku Březina.
Pekné prostredie, krásne slnečné počasie a množstvo dobrých kamarátov, pre
mňa a ekonóma Slovenského klubu chovateľov jagdterrierov Dušana Palíka,
urobilo tento deň veľmi príjemným.
Horšie to bolo z z materiálom psov, ktoré mi boli predvedené.
Zo 65 prihlásených psov a súk, sa na posúdenie dostavilo 60 jedincov. Päť psov
buď do kruhu nenastúpilo, alebo po predbežnom posúdení z ďalšieho posúdenia odstúpilo. Čiže posúdil som 60 jedincov, z ktorých bolo 27 výborných, 29
veľmi dobrých a 4 dobré. V percentuálnom vyjadrení je 45% výborných, 48,3%
veľmi dobrých a 6,7% dobrých.
Keď uvedené údaje porovnáme zo Slovenskou klubovou výstavou v roku 2008,
na ktorej bolo posúdených 30 súk a 22 psov, bolo 22 súk výborných, 8 veľmi
dobrých a u psov z celkového počtu 22 bolo 12 výborných a 10 veľmi dobrých,
v percentuálnom vyjadrení je to 60% výborných a 40% veľmi dobrých.. Na
základe tohoto je možné porovnať rozdiel v úrovni prezentácie jednotlivých
chovov.
V závere Rokycanskej výstavy, som mal krátky rozhovor s prezidentom Českého klubu chovateľov jagdterrierov p.Soukupom a okrem iného som mu povedal:
„ Pred šiestimi rokmi som posudzoval, Vašu klubovú výstavu a pamätám si, že
vtedy som hodnotil predvedený materiál, ako priemerný, no bohužiaľ za tých
šesť rokov ste v chove neurobili žiaden pokrok, skôr by som povedal, že malý
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BZ se v zúčastnilo 5 jagdterriérů, 1 irský teriér a 2 jezevčíci.
Výsledky:

Carmen Z Hostomic/ Josef Soukup/ I.cena/109 bodů/ CACT
Jar Z Pustého jitra/ Václav Krejčíček/ I.cena/ 103 bodů/ res-

CACT
Atos z Jilemnického lomu/Jan Nosek/ I.cena/103 bodů
Cita Z Jarčino paseky/Josef Kmínek/II.cena/99 bodů
Indy Z Břežanských strání/Ladislav Krpeš/II.cena/89 bodů

BZH se zúčastnilo 5 jagdterriérů, 1 jezevčík.
Výsledky:
CACT

Cita Z jarčino paseky/Josef Kmínek/I.cena/ 244 bodů /

Indy Z Břežanských strání/Ladislav Krpeš/ I.cena// 236 bodů/ resCACT
Carmen Z Hostomic/Josef Soukup//I.cena//206 bodů
Jar Z Pustého jitra/Václav Krejčíček/II.cena/196 bodů
Atos Z Jilemnického lomu/Jan Nosek/ pes byl odvolán

2009

