Schůze sboru posuzovatelů morčat
Datum konání: 23.6.2022
Schůzi formou online konference svolal a vedl Petr Tejml na základě podnětů z ÚOK CHHL
ke zpracování, projednání a za účelem on-line školení posuzovatelů.
Účastníci: Petr Tejml, Andrea Kroftová, Petra Tomášková, Denisa Vítková, Eva Bednárová
Eva Levá, Eliška Poláčková, Nikola Moser
Omluveni: Jiří Kytner, Anna Prikrtová, Lenka Fuksová

Program:
1. Zahájení – volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Informace z ÚOK CHHL
3. Školení barev levandulová, violet a plemeno minipli
4. Diskuse
5. Závěr
Ad1) zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu
Zapisovatel: E. Poláčková
Ověřovatel: všichni přítomní posuzovatelé Nebude se pořizovat zvukový záznam a zápis
bude předán ÚOK CHHL a zveřejněn na rodent.cz

Ad2) Informace z jednání ÚOK CHHL
● Předseda sboru posuzovatelů informoval oficiálně ostatní posuzovatele o
stanoviscích ÚOK CHHL k předchozímu zápisu.
● Do 30.6.2022 pověřil předseda sboru posuzovatelů posuzovatele vypracováním
otázek pro ÚOK CHHL v rozsahu standardu a veterinární prevence. V pracovním
prostředí byla vytvořena složka k tomu určená s názvem otazky_adeptske_zkousky.
● S ohledem na proběhlou výstavu v Dětkovicích (11.6.2022) domluvena úprava
uznávacího řádu s ohledem na možnost prezentovat novou barvu ve všech
kombinacích a kresbách povolených standardem (v rámci jednoho uznávacího řízení
jednobarevní, vícebarevní, kresby) - příloha č.1; doplnit několik specifických znaků
plemene minipli (kudrnaté vousky, uši, břicho) - příloha č.2; nevyčlenit saténa jako
samostatné plemeno v rámci uznávacího řízení, ale ponechat společně (minipli +
minipli satén) - příloha č.1
Ad3) Školení barev levandulová, violet a plemeno minipli
●

Posuzovatelé probrali všechna specifika barev a plemene, prodiskutovali možné
zlepšení a případný vliv selekce na konkrétní barvy a předali si zkušenosti z
posuzování minipli u nás i v zahraničí - připravována konzultace se zahraniční
chovatelkou a posuzovatelku minipli na Speciálce v Praze

Ad4) Diskuze
●

názvosloví barev

Ad5) Závěr
Sbor posuzovatelů navrhuje ÚOK CHHL:
1. úpravu řádu pro uznání nového plemene/barvy a doplnění popisu minipli Viz.
podněty z výstavy v Dětkovicích nutno upravit přílohy (proces a minipli)

V 22.10 poděkoval Petr Tejml všem zúčastněným za čas a aktivní přístup a schůzi ukončil.
Zapsala: Eliška Poláčková
Ověřeno: všichni přítomní posuzovatelé viz. účastníci schůze
Příloha č. 1- Návrh na úpravu uznávacího řádu nového plemene/barvy
Příloha č. 2 - Upravený popis plemene minipli

