
Zápis z jednání – sekce morčat 27.5.2022, Konjic BH 

1. Zahájení 

Zasedání sekce morčat zahájil prezident EE Gion Gross a generální sekretářka 

Jeannine Jehl. Gion vyzval delegáty, aby v tomto težkém období pomohli prezidiu EE 

tak, jak jen to bude z jejich stany možné. Potěšila ho přítomnost většiny delegátů 

v sekci a na závěr setkání popřál příjemné zasedání. Přítomné delegáty přivítala 

i Lena Tysk. 

Předseda Rady pro zdraví  a pohodu zvířat Drs. Erik Apperlo seznámil sekci morčat  

s komplikacemi v posledním půlroce v oblasti ochrany zvířat. Rada pro zdraví  a 

pohodu zvířat pracuje v nové sestavě (7delegátů). Jejich aktivita je zaměřená 

zejména na holuby, drůbež  a regulaci dopravy  v rámci Evropy. Byla podniknuta 

opatření a zároveň bylo aktivně apelováno na členské země, aby se také tímto 

problémem zaobíraly.  Velkým problémem je ptačí chřipka, bylo navrženo očkování 

a změna předpisů. Dosud se nenašlo řešení a nepřišla ani odpoveď z Bruselu. Rada 

pro zdraví  a pohodu zvířat v čele s prezidentem Drs. Erikem Apperlem byla 

pověřená vyloučit  z Evropské výstavy přetypizovaná zvířata. Zástupcem Rady pro 

zdraví  a pohodu zvířat za morčata je Peter Supuka. Lena Tysk a Eva Bednárová 

požádaly Erika, aby v případě, že se bude dít něco ohledně morčat,  byla 

informována přímo Lena, protože Peter Supuka není v příliš aktivním kontaktu se 

sekcí morčat. Eric řešení příjímá a sekce morčat navrhuje, aby zástupcem Rady pro 

zdraví  a pohodu zvířat za morčata byla Annette Creutzberg Mikkelsen. Eric si přeje, 

aby spolupráce se sekcemi byla aktivnější, ale bude to chtít nějaký čas, protože 

v minulosti to nebylo běžné. Eric je otevřen i k řešení záležitostí týkajících se morčat. 

2. Kontrola přítomnosti 

Přítomni byli delegáti ze sedmi členských zemí (Švédsko, Švýcarsko, Rakousko, 

Česká republika, Slovensko, Dánsko a Belgie). Jan Schop a Patrick Staniec  se 

omluvili. Přítomni byli  2 hosté – Petr Tejml (ČR, předseda standardové komise) a 

Dražen Biličič (Chorvatsko). 

 

3. Korespondence 

V posledním půlroce nebyla řešena žádná důležitá korespondence. Nejdůležitější 

informací bylo zrušení Evropské výstavy v Polsku. V březnu 2022 zažádal o členství 

v Entente EE v sekci morčat Ukrajinský klub. 

4. Zápis z jednání sekce morčat  17.9.2021 Billund/Dánsko 

Zápis byl odsouhlasen bez připomínek. 

Zápis z jednání sekce morčat z 27. 5. 2022 Konjic BH bude vyhotoven trojjazyčně 

(Aj, Nj, Fr). 



4b. Volby/odstoupení prezidenta sekce 

Jan Schop (NL) informoval sekci, že odstupuje z funkcie prezidenta.  

Švédsky klub navrhl, jako jeho nástupkyni Lenu Tysk. Sekce Lenu Tysk (Švédsko) 

zvolila za prezidentku sekce morčat pro aktuální volební období. Zvolena byla 

i viceprezidentka sekce Annette Creutzberg Mikkelsen (Dánsko). Sekce nominaci 

obou přivítala. 

5. Zprávy ze zasedání  

Na zasedání se rozebíraly hlavně změny týkající  se transportu zvířat. Ze zasedání 

26. 5. 2022 byl Jan Schop omluven. Lena se zúčastní dalšího zasedání v červnu 

(online). 

6. Program generálního zasedání 28.5.2022 

Zasedání pro rok 2023 je naplánováno v Bulharsku. Detaily ještě nejsou známy. 

7. Přijetí nových členů 

V polovině března zažádala o členství v sekci morčat Ukrajina. Lena se 26. 5. 2022 

ptala Giona, zdali by je nebylo možné přijmout již 28. 5. 2022. Odpověď byla 

negativní. Chorvatsko je na zasedání jako host. Lena přislíbila Draženovi pomoc 

s administrativou ohledně přijetí. Lena se ptala Jana Schopa, zda-li je San Marino 

připraveno na přijetí. Bohužel zde není žádný posun, protože chybí aktivní kontakt. 

Lena přislíbila, že se o to postará. Postará se také o aktuální seznam členů, 

abychom měli přehled, kdo je členem  a má zaplacené členské poplatky.  

Prosí delegáty, aby nové členy vítali s otevřenou náručí.  

 

8. Zpráva z jednání ESKC (standardové komise) 26.5.2022 

Protože se nekonala žádná výstava ani školení, zůstává standard beze změn. Nebyly 

přijaty nové barvy a plemena ve více zemích, aby byly zařazené do standardu.  

V zemích , které používají evropský standard jsou posuzovatelé, kteří nejsou EE 

posuzovateli, ale i tak ho používají. Chorvatsko používá EE standard a má 3 

posuzovatele. Je důležité, aby se tito posuzovatelé účastnili EE školení a stali se 

posuzovatele EE, kteří budou oprávněni EE standard používat. 

V některých zemích přibyly do dodatkového (předběžného standardu) plemeno 

minipli  a barvy levandulová, violet a nový gen “devil“. 

Petr Tejml informoval, že Dánský klub navrhl Annette do standardové komise. 

Pravidla dovolují 5 nebo 7 členů. Lena zjistí, jestli je možné počet členů navýšit. 

Pokud ne, bude muset počkat, než se uvolní místo, případně bude probráno 

s Partikem, jestli místo neuvolní, když se zasedání zúčastnil pouze jednou.  

Školení bude společně s EE výstavou morčat (BSES) v listopadu 2023 v Affigeme 

nedaleko Bruselu. Je počítáno i se skinny. Sandra Vandenbussche potvrdila, že 



výstava bude 24. - 26. 11. 2023. Návrh je, že školení proběhne v pátek po obědě,v 

sobotu proběhne výstava a v neděli skončí. Sandra hovořila s Lucem de Donderem. 

Je tedy možné, že školení bude v pátek po přijetí zvířat na výstavu, v sobotu se 

posoudí a v neděli výstava skončí. Luc navrhuje jako téma rozety. Bude tam 

potřebný počet zvířat a školení se ujme Melanie Polinelli. 

9. EE školení 

viz výše 

Petr Tejml upozorňuje, že výstava BSES, která se bude konat v listopadu 2023 

v Belgii  musí být ohledně nominace posuzovatelů konzultována se standardovou 

komisí. Organizátoři musí poslat seznam posuzovatelů nominovaných na výstavu na 

schválení komisi. Seminář v roce 2024 se bude konat v ČR. Musí být mimo EE 

výstavu. Na posuzování EE výstavy v roce 2024 mohou být nominováni pouze 

posuzovatelé, kteří  se ho zúčastní. 

10. Návrhy 

Žádné 

11. Projednání EE výstavy 2022, Kielce Polsko 

Výstava byla zrušená.  

12. Diskuse o Speciální Evropské výstavě morčat (BSES) 

Nejbližsí  výstava BSES bude v roce 2023 v Affligeme nedaleko Bruselu, počítá se 

i se Speciální výstavou pro skinny. Sandra Vandenbussche potvrdila, že se bude 

konat 24.- 26. 11. 2023.  

13. Nemoci 

Sandra Vandenbussche informuje, že Anglie a Holandsko mají problémy 

s chlamydiemi. Annette podotkla, že diagnóza by měla bt potvrzena veterinářem, aby 

nebyla jen domněnkou  a zjistila se i příčina zamoření. 

 

 17. Otázky, podněty, přání a jiné 

Lena založila při FB skupině i messengerovou skupinu. 

Annette sa zapojí do jednání Rady pro zdraví  a pohodu zvířat, pokud půjde 

o morčata. 

V seznamu aktivit posuzovatelů budou škrtnuty roky v období pandemie, aby nám 

nevypadlo mnoho posuzovatelů, protože neaktivní mohou být jen 5 let. 

Melanie potřebuje adresu Eddy Mayeura, aby mu mohla zaslat EE posuzovatelský 

odznak. 

Sandra a Petr zaktualizují seznam plemen v překladech na webu EE. 

Lena nebude zasílat novinky e-mailem, ale bude informovat  přes FB a Messenger. 

500€ je rozdělených i tento rok mezi delegáty a předsedu standardové komise, každý 

50€ a 100€ se ušetří na příští rok. Příští rok využijeme příspěvek na výstavu 

a seminář v Belgii. 



15. Různé 

S překladem standardu do francouzštiny by nám musela pomoci Francie. Takže 

zpracování online verze v tomto jazyce ještě chvíli potrvá. 

7.6.2022 

M. Polinelli 

17.7.2022 

Andrea Kroftová 

Foto: archiv Leny Tysk 


