Schůze sboru posuzovatelů morčat
Datum konání: 30.8.2022 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, Andrea Kroftová, Petra Tomášková, Denisa Vítková, Eva Bednárová
Eva Levá, Eliška Poláčková, Jiří Kytner, Anna Prikrtová, Lenka Fuksová
Nepřítomnost: Nikola Moser

Program:
1. Zahájení – volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Informace z ÚOK CHHL
3. Úprava popisu a posuzovacího lístku 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
● Aktualizovat kontakty posuzovatelů a doplnit nové adepty - pověřena z ÚOK Andrea termín do konce září 2022
● Školení adeptů na rok 2023 - uděláme seznam a doplníme se dle možností
○ první dvě školení 2022 školila Andrea, Eva B. - obě přislíbily doškolit nové
adepty (ze speciálky) na větších výstavách Andrea a Eva B.
● Petr požádal z důvodu osobní vytíženosti o pomoc novou funkcí koordinátora adeptů
- Eva Levá se přihlásila - koordinátorka adeptů - bude informovat adepty o termínech
plánovaných školeních a komunikovat s nimi i s pořadateli v případě potřeby
● adeptske průkazy - Andrea vznesla postřeh - chybí téma cuy - domluveno, Andrea
doplní elektronickou verzi adeptských průkazů na sdílené úložiště, a doplní cuy do
standardu B
Ad3) Úprava posuzovacích lístků minipli
● Petr se domnívá že se jedná jen o popis nikoliv úpravy položek; zaveden nový pojem
ofina (nahradí ponny)
● proběhla diskuze - do hrubých vad - srst tvořící pěšinu na zádech; do lehkých vad příliš dlouhá "ofina" (nový pojem); obecný popis - kudrnaté vousky - žádoucí jev, srst
roste opticky pomaleji, ofina nezasahuje do obličejové části, licousy mohou být kratší
než zbytek srsti, ale plynule navazují na zbytek těla
● Andrea požádána o oslovení chovatelky minipli o fotky do standardu

Ad4) Diskuze
● Barvy - názvy nových barev - dlouhodobý úkol - nové barvy vyplývající z nových
genotypů a kombinací - do příště si všichni projít návrh na úložišti a připomínkovat
●

registrační čísla - žádost od Andrey o doplnění excelu ať je přehled - odevzdat
podklady za 2022 do konce listopadu

●

další schůze posuzovatelů ve středu 12.10. 2022 v 20.00 - rovnou se omluvil Jirka
Kytner - plán na příště barvy a nové úkoly z úok

Ad5) Závěr
Petr Tejml poděkoval všem zúčastněným za spolupráci a schůzi ukončil ve 20:51.
Zapsala: Eliška Poláčková
Ověřili všichni přítomní.

