Zápis z jednání sekce morčat EE, 18. září 2021, Billund Dánsko
1. Zahájení, přivítání
Jan Schop přivítal přítomné delegáty. Těší se, až pomine koronavirové období a
budou se moci opět konat výstavy v členských zemích a ožije spolkový život.
2. Účastníci
Přítomno bylo devět delegátů z 10 členských zemí (Švédsko, Dánsko, Švýcarsko,
Rakousko, Rusko, Holandsko, Česká republika, Slovensko a Belgie). Patrick
Schmitz je omluven.
3. Korespondence a komunikace
Zájem o členství v sekci projevila Litva. Detaily budou upřesněny při dalším kontaktu.
4. Zasedání sekce 31. května 2019 Trogir (Chorvatsko)
Přítomní souhlasili se zápisem z Trogiru. Přítomní nepřednesli žádné připomínky.
5. Zpráva ze zasedání prezidia 17. září 2021
Jan přednesl zprávu z jednání prezidia. Všechna jednání během roku probíhala
online. Zmínil, že od 1. 10. 2021 platí nové nařízení pro přepravu a sledování
přepravy zvířat v rámci Evropy, což je obtížné pro drůbež a ptáky. Zmínil, že v tuto
chvíli se netýká přepravy morčat. Projednávala se finanční pravidla, pokud by ptačí
chřipka zabránila účasti drůbeže a ptactva na Evropské výstavě, aby pořadatelský
svaz a vystavovatelé dostali své peníze zpět. Smlouva za výstavu ještě nebyla
uhrazena.
Pro účast na výstavě v Polsku bude potřeba veterinární osvědčení.
Představenstvo se zamýšlelo nad finanční a personální budoucností EE.
Rada pro zdraví a ochranu zvířat potřebuje více členů. Dlouholetý prezident prof.
Schiller rezignoval a radu přebírá Drs. Erik Apperlo z Nizozemska. San Marino se
připravilo na vstup do všech sekcí EE. Jan nevěděl, zda-li budou přítomni na valné
hromadě. Anette navrhla, aby zasedání probíhalo hybridně (kdo nemůže prezenčně,
byl by online).

6. Program valné hromady 18. 9. 2021
Evropské zasedání se příští rok bude konat v Bosně, ale EE výstava bude v Polsku.
Bylo zvoleno představenstvo na 2 roky a nový generální sekretář EE.
Jan přednesl zprávu sekce morčat. Zasedání sekce morčat se účastnili Gion Gross
a Esther Huwiler. Poděkoval delegátům za práci v členských zemích, že díky
nasazení jde chov morčat vpřed. Esther se osobně rozloučila se sekcí morčat. Gion
Gross pozval všechny delegáty na Valnou hromadu. Gion Gross sdělil, že EE je

velmi pobouřena novými regulacemi ohledně transportu zvířat v Evropě, které mají
být zapracovány do zákona. Obává se, aby se poté regulace poté nestaly
nepřekonatelnou překážkou pro mezinárodní výstavy.
7. Přijímání nových členů
Dalším přijatým členem by mohlo být San Marino. Jan Schop se několikrát pokusil
kontaktovat Portugalsko. Bohužel přes FB byl jen jeden kontakt. Portugalský klub již
několik let není aktivní.
8. Zpráva ze zasedání Standardové komise sekce morčat ze dne 17. září
2021
Standard zůstal stejný jako před dvěma lety. Nepřibyly barvy ani kresby.
Petr Tejml informoval o jednání z 16. 9. 2021. Patrick Schmitz byl omluven. Hlavním
bodem byl seminář rozhodčích EE, který se nemohl konat v Polsku a Polsko už
nechce být pořadatelem.

9. Školení posuzovatelů morčat EE
Jan děkuje Danielovi Banasiakovi a jeho týmu za získání 70% refundace pro členy i
přes zrušení. Přestože se Výstava EE bude konat v roce 2022 v Polsku, Polsko již
nechce být pořadatelem. Jan Schop se zeptá polského klubu, jak si představují
organizaci EE show. Eva Bednárová nabízí uspořádání semináře na Slovensku
v roce 2022. Sekce děkuje Evě za nabídku. Zájem o pořádání školení projevila i
Brigitte Silberbauer z Rakouska. Jan Schop bude nejprve kontaktovat Polsko, poté
Rakousko a nakonec Slovensko. Podrobnosti by měly být známy do konce října.
Poté co bude známo místo školení, bude rozhodnuto o tom, která plemena budou
předmětem školení.
Na nadcházejícím semináři bude prodiskutováno, jak chceme pokračovat v
označování aguti barev, tj. zda-li zůstane zlatá aguti a nebo je přejmenujeme na aguti
černá : červená, aby mohla standardová komise rozhodnout na dalším jednání.
10. Žádosti
Žádné.
11. Diskuse o evropské výstavě v listopadu 2022 v Kielcích v Polsku
Jan obdržel zprávu od Daniela, že je kontaktní osobou pro EE.
Jan si znovu objasní roli Daniela a Polského klubu s ohledem na pořádání výstavy.
Delegát z Polska by měl být přítomen na zasedání v květnu 2022.
Cena za zvíře je 12 EUR.
Sekce rozhodla, pořadatel EE show v Polsku, obdrží příspěvek 500,- €, pokud se
výstava bude konat. Výstava je plánována od 11. do 13. listopadu 2022.

12. Evropská výstava specifická pro plemeno 2022
Původně byla výstava plánována v roce 2020 v Polsku, poté v 2021 v Rakousku.
Nyní je zde nabídka z Belgie. Sandra Vandenbussche mluvila s Luc De Donder a ten
stále souhlasí s organizací školení posuzovatelů spojené s Malou „Evropou“ v Belgii.
Lena Tysk si myslí, že pro organizátora je snazší dát obě akce dohromady, protože je
jednodušší získat morčata na školení. Sekce souhlasí s pořádáním v Belgii. Luc by
se měl do konce roku 2022 dodat sekci morčat přihlášku, aby se vše stihlo
administrativně zpracovat. Výstava se bude konat v Afflegemu – 35 km od
Bruselského letiště. Luc Již byl v kontaktu s místní organizací. V blízkosti výstavy je
dostatek hotelů. Luc upřednostňuje akce rozděleně, ale rozhodnutí ponechá na
sekci. Luc si projde předpisy pro pořádání malých EE výstav. Dalším krokem bude
online schůzka.
13. Onemocnění
Pokud je nám známo, nejsou nová onemocnění. Mezi problémy patří plísně a
chlamydiové infekce. Lena Tysk a Petr Tejml pracují na referátu v AJ, který bude
sloužit pro výstavu v Polsku a budoucí výstavy. Je potřeba zahrnout fakt, že pokud
potřebuje chovatel pro cestu veterinární osvědčení, mohli by být diskuse, pokud by
byla morčata při vstupní kontrole odmítnuta.
14. Dotazy, návrhy požadavky
Od roku 2022 bude zařazen bod jednání Finance. Jan Schop navrhuje, aby se
1000,-€ rozdělilo mezi přítomné delegáty. Částka byla rozdělena mezi přítomné
delegáty a Petra Tejmla jako předsedu Standardové komise sekce morčat.
Od tohoto okamžiku Jan povede seznam toho, na co se sekce rozhodla peníze
použít, jako důkazní materiál, který bude srozumitelným všem členům. Petr
zkontroluje seznam posuzovatelů EE a zda-li má Edi Majeur dostat odznak
rozhodčího. Odznaky jsou uloženy u Melanie Polinelli. Po potvrzení odešle odznak E.
Mayerovi poštou.
15. Diskuse
Brigitte si všimla, že seznam plemen na webu se neshoduje v NJ a AJ. Jan porovná
seznamy. Jan poslední dva roky nemohl posílat novinky, protože nic nefungovalo.
Delegáti rozhodli, že to v budoucnu udělají přes FB skupinu.

11. 10. 2021
Melanie Polinelli
Tajemník sekce morčat EE

