Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů posuzovatelská komise
Zápis ze školení posuzovatelů - Brno, sekretariát svazu - konaného dne 28.10.2021
Přítomni: RSDr. Zdeněk Uherek, Vladimír Čevela, Josef Forejt, Ivan Ingr, Jan Jonáš,
Václav Kasal, Ing, Josef Konopka, Rostislav Krejzek, Ing., Karel Mareš, Vladislav
Novák, Pavel Opatrný, JUDr., Stanislav Sadil, Ing., Miroslav Uherek, Jaromír Výtisk,
Ing.
Omluveni: Daniel Hrbáč, Karel Šulák, Libor Možíš
Program:
1) Zahájení, organizační, volba návrhové komise, došlá pošta
2) Kontrola usnesení předchozího školení posuzovatelů
3) Zápis a podněty k projednání ze zemského školení posuzovatelů ČS
4) Zápis a podněty k projednání ze zemského školení posuzovatelů Morava
5) Příprava CV, delegování posuzovatelů, olymmpiáda
6) Diskuse, usnesení
7) Praktické posuzován
8) Ukončení, závěr
Řízením školení byl pověřen Vl. Novák, garantem praktického posuzování
holubů, Vl. Novák, holubic V. Kasal, standard bez limitu S. Sadil.
Do návrhové komise byli schváleni Jan Jonáš, Josef Konopka, Ing. Jaromír Výtisk.
K jednotlivým bodům programu okamžitě probíhala diskuze.
ad.1) Projednány došlé žádosti adeptů k provedení posuzovatelských zkoušek
pana Tomáše Hanzela a Mgr. Petra Jandačky. Garanty jsou dr. Uherek a J. Konopka.
Termín konání zkoušky stanoven při konání CV. Další adepti jsou v jednání, jedná

se o Ing. Nováka, p. Fetra, garant ing. Sadil je zkontaktuje a bude řešit průběh
přípravy.
ad.2, 3, 4) Ze zápisů a z jednání vyplynulo:
- vytvoření odborné, studijní publikace pro školení adeptů. Garantem Mgr.
Albrecht, jako redakční rada Ing. Kasal, Vl. Novák a Ing. Krejzek. Rozšířit na
almanach dlouhodobě úspěšných čs. chovatelů.
- kolekce standard bez limitu na CV - garant Ing. Sadil: zda platí závazné pokyny k
vystavování této kolekce ze dne 10.7.2020, proč je česká strana neustále odmítá
vystavovat. Pro nadcházející CV vybraní holubi budou na CV dodávány jako součást
kolekcí OS, ze kterých budou holubi vybráni. Otázka povinnosti placení klecného
zda OS nebo vystavovatel. Vzhledem k tomu, že tuto kategorii vystavují pouze
některé oblasti je vše na dohodě na úrovni OS. Komise posuzovatelů může pouze
doporučit založení klubu standardu bez limitu jako samostatného ekonomického
subjektu.
- ze zemských školení vyplynulo: vzhledem k malému počtu konání výstav a
omezené možnosti adeptů získával praktické zkušenosti, znovu zavést kategorii "
zapisovatele", který bude přidělen ke konkrétnímu posuzovateli na výstavě.
Vzhledem k problémům malých OS pořádat oblastní výstavy, komise doporučuje
organizovat společné výstavy několika oblastí. Každou oblastní výstavu musí
posuzovat licencovaný posuzovatel. Které oblasti toto nedoloží, komise
doporučuje tuto kategorii nezapočítávat na CV do výsledku dané oblasti.
- dosud nebyly vydány průkazy novým posuzovatelům. Komise navrhuje
aktivizovat seznamy posuzovatelů na skutečně aktivní posuzovatele a těmto vydat
nové průkazky odpovídající současné době (více údajů prokazujících identitu
posuzovatele).
Vzhledem k současným problémům v FCI jsou zkoušky mezinárodních posuzovatelů nereálné.
V závěru jednání Ing. v. Kasal připomněl rok 2022 jako výroční - založení svazu
1922, sboru posuzovatelů 1932. Vhodnost zahrnutí do činnosti prezidia pro příští

rok.
Dr. Uherek v závěru školení uvedl, že závěrečná část školení a závěr roku 2021 se
uskuteční při CV v Hluku. Zemské výbory nevyúčtují dosavadní akce a částky již
zálohově vybrané (zůstatky) budou využity při závěrečné části konané při CV.
Na úplný závěr dr. Uherek poukázal na příští volební rok a nutnost již dnes
pracovat na výběru kvalitních funkcionářů především z řad mladších s nutnosti
využívat praxe a zkušeností starších posuzovatelů.
V závěrečných vystoupeních a zhodnocení proběhlého školení zaznělo a je
možno konstatovat úspěšnost návaznosti školení na zemských školení a završení
závěrečným školením svazovým. Na školeních uplatňovat kriterium kvality před
kvantitou (méně kvalitních posuzovatelů, náročnější program jednání.

Usnesení :
Komise posuzovatelů bere na vědomí:
- zprávy ze školení posuzovatelů a zhodnocení závěrů zemských školení
Komise posuzovatelů schvaluje:
- návrhovou komisi ve složení pp. Jonáš, Konopka, Výtisk
Posuzovatelé delegovaní na CV 2021 jsou:
vedoucí posuzování P. Opatrný, posuzování standard holubi V. Novák, K. Mareš, R.
Krejzek, V. Čevela aj. Jonáš - vedoucí V. Novák, kategorie standard holubice V. Kasal,
J. Výtisk, Z. Uherek, D. Hrbáč a L. Možíš - vedoucí V. Kasal, standard bez limitu S.
Sadil. K. Šulák, I. Ingr - vedoucí S. Sadil. Náhradník Josef Forejt.
Komise posuzovatelů ukládá :
- P. Opatrný a J. Konopka - aktualizace seznamu posuzovatelů
- zajištění noclehů na CV, nové průkazy posuzovatelů - dr. Uherek

- Ing. Sadil – výběr a zajištění kompletní kolekce standard bez limitu na CV 2021
- závěrečnou část školení + zkoušky adeptů provést v průběhu konání CV
- tajemník komise předá žádost prezidiu ČMS žádost o rozšíření programu jednání
prezidia o zařazení bodu jednání o rozšíření počtu posuzovatelů z 10 na 13
(rozšíření o posuzovatele standardu bez limitu).
Zapsal: Judr. P. Opatrný

RSDr. Zdeněk U h e r e k
předseda komise

