Schůze sboru posuzovatelů morčat
Datum konání: 12.10.2022 od 20.00
Schůzi formou online konference svolal a vedl Petr Tejml na základě podnětů z ÚOK CHHL
ke zpracování a projednání dlouhodobých cílů.
Účastníci: Petr Tejml, Petra Tomášková, Eva Bednárová Eva Levá, Eliška Poláčková, Anna
Prikrtová, Nikola Moser
Připojeni v průběhu: Andrea Kroftová
Nepřítomnost - omluveni: Jiří Kytner, Denisa Vítková, Lenka Fuksová
Přítomných 7/11 z posuzovatelů, později 8/11. Schůze posuzovatelů je usnášeníschopná.
Program:
1. Zahájení – volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Informace z ÚOK CHHL
3. Podnět od správce šampionátů
4. Diskuse
5. Závěr
Ad1) Zapisovatelem navržena E. Poláčková, přijato 7-0-0 SCHVÁLENO
Ad2) Petr Tejml seznámil přítomné s průběhem včerejší schůze ÚOK a požádal o vyplnění
dotazníků ke zhodnocení práce posuzovatelů za rok 2022 viz. zápis schůze ÚOK z
11.10.2022
Připojena A. Kroftová 20:12 - srozuměna se začátkem schůze
Ad3) aktuálně CZCH je 5x CAC i pouze z EE standardu (95b.) - sbor posuzovatelů navrhuje,
aby titul CZCH získávala zvířata i s posudky z EE standardu, ale minimálně s 3x CAC dle
českého st. (96b.) - hlasováno 8-0-0 SCHVÁLENO; předána žádost na ÚOK o odsouhlasení
s platností od 1.1.2023

Ad4) Diskuse
● Na žádost předsedy sboru posuzovatelů navržena nová funkce "koordinátor pro
uznávací řízení", který má na starost sbírat a kontrolovat podklady od žadatelů a
komunikaci s nimi - navržena Nikola Moser, která návrh přijímá - hlasováno 8-0-0
SCHVÁLENO
● E. Poláčková vznesla dotaz - z diskuze z 5/22 návrh od L. Fuksové - povolit příměsi
do uznávacího řízení - z pohledu posuzovatelů se jedná o krok zpět - ZAMÍTNUTO
0-8-0
● E. Poláčková - dotaz na kombinaci americký crested vs. kresba - podle standardu
můžeme mít kombinaci plemene a kresby

●

●

●

A. Kroftová - dapple s tan kresbou - nutné řízení? Řízení nutné není, diskuse k
tématu kombinace i ostatních kreseb; sbor posuzovatelů do příští schůze probere
možné kombinace kreseb a jejich případné schválení vyřeší na příští schůzi.
Názvy nových barev vyplývajících z modrého genu - diskuze nad novým názvoslovím
a kresbami. Tyto barevné kombinace jsou zatím povoleny pouze za přítomnosti
uznané barvy blue - pokračující debata
Další termín schůzky je úterý 25.10. v 20.00 formou online schůze.

Ad5) Závěr
Petr Tejml poděkoval všem zúčastněným za spolupráci a schůzi ukončil ve 21:17.
Zapsala: Eliška Poláčková
Ověřili všichni přítomní.

