Zpráva výcvikáře za rok 2009
Vážení přátelé jagdterriera, po roce Vám předkládám další zprávu výcvikáře. Mou snahou je
udělat si přehled o pracovní snaze Vás vůdců a vašich kamarádů jagdterrierech.
Předem Vám musím říci, že na OMSech nefunguje velký zájem chovat se podle zkušebního
řádu a posílat tabulky do 14. dnů od zkoušek výcvikářům. Jako příklad uvádím OMS Litoměřice,
kde mi 5.1.2010 přišly tabulky ZV které se konaly 9.5.2009. Jednatel si dělá co chce a poslal to
najednou za celý rok kdy poslední PZ se konaly 19.9.2009. Ale to není ojedinělý OMS, přidal se
Jindřichův Hradec a Jičín ty poslaly tabulky až koncem února.
Rok 2009 byl rokem konání mem. Fr. Stehlíka, který se konal na Sokolovsku, v Krásně a z
mého pohledu byl velice zdařilý. Dobrý pocit jsem měl i z toho, že se tam sešlo několik členů jen
tak podívat se na jagoše a strávit hezké dva dny. To jsou chvíle, které dávají klubu život, kde se
budují dobré kamarádské vztahy. Kde vzniká parta.
Vrátím se k hodnocení roku 2009. Celkem se zúčastnilo zkoušek 397 psů a fen.
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ZV složilo 67 jedinců , z toho 49/4, 10/3, 1/2, 2/1, 1/0
LZ složilo 50 jedinců z toho 36/4, 6/3, 2/2, 3/1, 3/0
HZ složilo 5 jedinců z toho 5/4
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Ze 128 psů a fen pouze 5x 0, 5x 1, 3x2
Celkem 128 zkoušek, kde byla hodnocena hlasitost.
To znamená 10% psů a fen nedosáhlo na základní hodnotu známky, která opravňuje zařazení do
chovu. Ptám se Vás, je to málo nebo moc? To je výsledek, který má chovatelská rada
k diskuzi.
Srovnání s rokem 2008, kdy bylo předvedeno na zkouškách 245 psů a fen.
U ZN tedy norování, to je nárůst o 83 jedinců u LZ o 22 jedinců, u BZ o 4, u BZH o 10, PZ o 4
a VZ o 5.
Další údaj je počet narozených štěňat.
Počet narozených štěňat v roce 2008 byl 280 a v roce 2009…231 To nám říká, že nám klesl stav
štěňat z roku na rok o 49, což se zřejmě projeví v počtu odvedených psů v roce 2010 .
Vnímám z výsledků, které Vám říkám, že problém hlasitost zatím není tím největším
bolákem, který se projevuje. Tím bolákem je chudochrupost!!! Na toto téma psal Jarda ‚Rezba
ve Zpravodaji. Další problém je glaukom, oslepl nám již druhý pes. Kdo sleduje dění v klubu
chápe souvislosti. Další problém se objevuje v řeči tamtamů, že se nekorektně posuzuje a
napomáhá se tak některým jedincům do chovu. Toto považuji za naprostou sprosťárnu a pokud
se to prokáže vyvedu z toho jako výcvikář důsledky!!! Nemohu Vám říct jméno či jména, ale
pokud se to potvrdí dozvíte se je a říkám jednoznačně, že to bude mazec!

Pro letošní rok jsme se rozhodli uspořádat klubové zkoušky po území celého klubu. Budeme
tak mít větší přehled o kvalitě našich jagošů. Na netu bude do 14. dnů uveřejněný seznam OMSů
a kdo je na tomto OMSu za klub garantem. Nemohl jsem do dnešního dne udělatseznam
rozhodčích, protože nevíme kdo je a kdo není členem klubu. Nehodlám spolupracovat s lidmi,
kteří poškozují jméno klubu a už vůbec ne, na ně delegovat odpovědnost za KZ.
Další informace, která mě vylekala je, že se nám ztenčil od nového roku počet rozhodčích o 100.
Je to asi tím, že si nezaplatili příspěvek u ČMMJ a tak nemohou posuzovat, protože to mohou
jenom členové ČMMJ.
Je na nás, na naši odpovědnosti jak povedeme chov jgdt. Jak budeme pracovat na výcviku a
jak dokážeme kloubit exteriér s prací. Jsem zastáncem upřednostňovat jedince s více zkouškami
samozřejmě v I.ceně. Myslím si, že chovatelská rada to bere za správný konec, že oproti té
minulé našla své místo a doufám, že se začne projevovat snaha, kterou do toho vkládáme.
Mám pocit, že se okolo nás začíná tvořit parta lidí, kteří mají stejný zájem o chov jagdterrierů.
Já to považuji za dobrý signál.
Děkuji Vám za pozornost a těším se nashledanou na zkouškách a výstavách.

