Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů
- komise posuzovatelů Z á p i s ze schůze a školení posuzovatelů – zámek Ohrada – Hluboká nad Vltavou,
konaného ve dnech 14. a 15. října 2016.
Přítomni : Jaroslav Kadlček, Břetislav Vaňhara, Ing. Stanislav Sadil, Ing. Václav Kasal,
Miroslav Medal, RSDr. Zdeněk Uherek, Oldřich Pecha, Daniel Hrbáč, Ing. Jaromír
Výtisk, Josef Konopka, Ing. František Herc, Ing. Jan Konopčík, Jan Jonáš, JUDr. Pavel
Opatrný, Martin Ležal, Ing. Ladislav Vojtěšek, Ivan Ingr, František Ištvánek, Josef Vacek,
Luboš Veselý, Karel Mareš, Oldřich Rubeš, pí. Drahomíra Hrubá.
Hosté : člen prezidia ČMS p. Jan Filipi
Omluveni : Vladislav Novák, Ing. Rudolf Hrubý, Josef Gajdoš, Karel Šulák, Miroslav
Uherek, Bořivoj Tajč
Program : l) Zahájení, organizační záležitosti
2) Volba volební a návrhové komise
3) Zpráva o činnosti posuzovatelské komise
4) Vyhodnocení posuzování CV 2015
5) Praktické posuzování + zkoušky adeptky pí. Hrubé
6) Návrh posuzovatelů na CV 2017
7) Volby výboru posuzovatelské komise, předsedy posuzovatelské komise
8) Praktické posuzování
9) Diskuze, usnesení, závěr
1) Zahájení a přivítání přítomných provedl předseda komise. Organizační, ubytování,
stravování, umožnění návštěvy expozic muzea Ing. Václav Kasal.
2) Volební komise : Josef Konopka, Luboš Veselý, Ing. František Herc
Návrhová komise : Ing. Jaromír Výtisk, Jaroslav Kadlček, Jan Jonáš: Komise
jednohlasně schváleny.
Schválení programu.
Před zahájením programu přivítání člena prezidia a člena komise FCI, který
informoval o zasedání FCI začátkem října a zodpověděl některé dotazy.
3. Zpráva o činnosti za uplynulé období :
V tomto bodě byla zhodnocena činnost komise za posledních 10 let. Byla zhodnocena
a upřesněna členská základna, osvědčilo se vedení posuzovatelů v pásmech, kvalitní
práce vedoucích pásem, zejména Josefa Konopky a dalších Karla Mareše, Luboše
Veselého a Jana Jonáše. Poděkování za práci Josefa Gajdoše, který bude ze
zdravotních důvodů nahrazen novým vedoucím pásma. Byla zhodnocena činnost 13
posuzovatelů, kteří složili zkoušky v posledních 10 letech. Byli upřesněni adepti na
posuzovatele. Jako aktivní jsou vedeni Petr Janků a Polanský, na návrh Oldřicha
Pechy nově zařazen Ing. Jaroslav Novák z OS Tábor. O přihlášených adeptech Vítu
Horsákovi, Petru Janků, Patriku Machačovi a Zdeňku Průšovi není komisi známo nic
o jejich činnosti. Kladně hodnocena školení s účastí zahraničních delegací. Neúčast
kolekce standardních holubů na CV 2017 (dále v diskuzi). Dále byly projednány
náhrady posuzovatelů při posuzování CV a účasti na školeních.
4. Vyhodnocení CV 2015.

Bylo provedeno konkrétní hodnocení jednotlivých posuzovatelů, poukázáno na
nejvyšší rozdíly v bodování, nestejné nastavení bodování. Přes všechny rozdíly
nedošlo k ovlivnění pořadí vítězů. V tomto bodě se posuzovatelů kriticky vyjádřili
k organizaci a zajištění posuzování CV 2015. Posuzovatelé CV by měli být uvedení
v katalogu výstavy.
5. Praktické posuzování.
Bylo zaměřeno především na zvládnutí tabletů V průběhu praktického posuzování
vykonala pí. Dagmar Hrubá úspěšně posuzovatelské zkoušky. Pí.Hrubá je dlouholetou
posuzovatelkou drobnochovu a letité zkušenosti z této činnosti dokázala zúročit
v průběhu zkoušek (vynikající teoretické znalosti).
6. Výběr posuzovatelů na CV 2016. Propozice CV 2017.
Vzhledem k olympiádě konané v Bruselu byli pro tuto CV vybráni ti nejzkušenější
posuzovatelé. Za českou stranu pp.Ing. Václav Kasal, Vladislav Novák, Ing. Stanislav
Sadil, Josef Vacek a Luboš Veselý, náhradník Ing. Jan Konopčík . Za Moravu pp.
Karel Mareš, Břetislav Vaňhara, Ing. Ladislav Vojtěšek, RSDr. Zdeněk Uherek a
Jaroslav Kadlček. Náhradník Miroslav Uherek.
Posuzováním olympiády byl FCI delegován RNDr, Zdeněk Uherek.
7. Volby.
Předsedou komise byl jednohlasně zvolen JUDr, Pavel Opatrný. Členy výboru
z navržených kandidátů byly jednohlasně zvoleni Ing. Václav Kasal a Břetislav Vaňhara,
17ti hlasy Daniel Hrbáč a 16ti hlasy Vladislav Novák.
8. Diskuze, usnesení závěr.
Kategorie Standard bez limitu : přesto, že má hodně odpůrců, má též řadu příznivců.
Převládá názor účasti kolekce na CV, vystavovatelé se budou aktivně účasnit na vystavení
kolekce, jsou chovatelé jako ostatní, i mezi standardáři jsou chovatelé, kteří závodí s holuby, názor na jeden umístěný závod by mohl být v současné konkurenci závodících
chovatelů likvidační
Mezinárodní posuzovatel – informoval Ing. Uherek, dosud nikdo oficiálně
neinformoval zda a z jakého důvodu byly zrušeny zkoušky proděné v Brně. Dr. Uherek
absolvoval dvoudenní zkoušky v Budapešti. Zkoušky se konaly v angličtině.
Daniel Hrbáč podal informaci a poznatky z posuzování evropské výstavy v Rumunsku.
Uspořádání školení 2017 – Ing. Stanislav sadil, Týniště nad Orlicí, výhodné
z hlediska dostupnosti. Odsouhlaseno.
Ve volném čase Ing. Kasal informoval o historii a některých zajímavostí zámku
Ohrada.
Na žádost Ing. Kasala Ing. Ladislav Vojtěšek, jako nejúspěšnější vystavovatel
standardních holubů na CV a na zahraničních výstavách, držitel řady zlatých medailí atd,
nezištně sdělil své dlouholeté zkušenosti ze své chovatelské práce.

-

Usnesení :
Usnesení ze školení posuzovatelů PH konaného dme 14.10. – 15.10.2016
1) Bere na vědomí :
vyhodnocení usnesení z minulého školení posuzovatelů v Dolním Němčí

-

-

nebyl splněn bod usnesení zpracování manuálu pro posuzovatele ve spolupráci
s posuzovateli SR
některé místní spolky zůstaly bez bodovacích lístků

byla schválena volební komise : Josef Konopka, Luboš Veselý, Ing. František
Herc
byla schválena návrhová komise : Ing. Jaromír Výtisk, Jaroslav Kadlček, jan
Jonáš

2. Ukládá :
- projednat a prosazovat na prezidiu stálé zařazení kolekce Standard bez limitu na CV
- požádat prezidium o zajištění tiskopisů pro průkazy pro posuzovatele
- pásmo Morava střed nahlásí nového vedoucího pásma
- předseda komise předloží prezidiu ke schválení posuzovatele pro CV 2017
3.Informuje :
- byli schválení posuzovatelů pro CV 2017 : Morava – Břetislav Vaňhara, Ing.
Ladislav Vojtěšek, RSDr. Zdeněk Uherek, Karel Mareš a Jaroslav Kadlček. Jako
náhradník Miroslav UherekČechy : Ing. Václav Kasal, Vladislav Novák, Ing.
Stanislav Sadil, Luboš Veselý a Josef Vacek. Jako náhradník Ing. Jan Konopčík
- Pí. Dagmar Hrubé – OS Středočeské , absolvovala úspěšně posuzovatelské zkoušky
- byl zvolen výbor posuzovatelské komise ve složení – předseda JUDr. Pavel Opatrný
– jednohlasně. Výboru OS Prácheň se doporučuje jeho navržení do ČMS – prezidia.
Členy komise byli zvoleni Ing. Václav Kasal a Břetislav Vaňhara – jednohlasně,
Daniel Hrbáč 17ti hlasy a Vladislav Novák 16ti hlasy.
- příští školení se uskuteční v Týništi nad Orlicí pod patronací Ing. Sadila,
předpokládaný termín 2. víkend v říjnu 2017 .
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
25. října 2016

dr. Pavel Opatrný

