
Z á p i s 

ze školení posuzovatelů ČMS CHPH - část Čechy, konaného dne 13.10.2022 na  

Obecním úřadu v Ejpovicích. 

Přítomni : Jan Jonáš, Ing.  Rostislav Krejzek, Vladislav Novák, JUDr. Pavel Opatrný, 

Ing. Stanislav Sadil 

Omluveni : Ing. Václav Kasal, předseda zemského výboru Pavel Lundák 

Program : 1. Zahájení, přivítání starostou Ejpovic, schválení programu 

2. Kontroly usnesení z posledních schůzí posuzovatelské komise  

3. Informace z olympiády Oradea 

4. Informace o konání CV v Hluku + návrh posuzovatelů na CV 

5. Nový pohled na standard sportovního poštovního holuba, jednotlivé partie a 

jejich hodnocení, průměrná bodová hodnota, bodovací tabulka 

6. Různé 

Stručně : 

- Přivítání starostou Ejpovic , dále V. Novák - schválení programu, organizač-ní 

zajištění 

- Z kontrol závěrů předchozích školení . úkoly splněny, zbývají posuzovatel-ské 

průkazky, problémem zůstává získávání adeptů na posuzovatelské zkoušky - 

minimální zájem, nutnost aktivnější práce s mladými posuzovateli . 

- V.N. informace o výsledcích Oradea, velice úspěšná, gratulace všem medailistům 

i ostatním účastníkům.  

N á v r h  pouzovatelů na CV Hluk : Vladislav Novák, Jan Jonáš, Ing. Rostislav 

Krejzek a Ing. Václav Kasal.  

- Velice obšírná diskuze  při praktickém posuzování, na téma sportovní PH, 

jednotlivé partie, nutnost stanovení průměrné bodové hodnoty,výběry holubů na 



oblastních výstavách, CV, diskuze ke kategorii standard bez limitu, neúčast kolekce 

na CV. K této záležitosti se vyjádřil především Ing. Sadil - časté změny názoru na 

vystavování této kategorie, možnost úbytku členské základy, neprezentuje pouze 

svúj názor, ale i řady dalších chovatelů. 

- Diskuze k současnému dvoukolovému školení posuzovatelů, výslednost, 

efektivita, zvážit návrat ke každoročnímu dvoudennímu školení 

- Ing. Kasal má zpracované materiály k histiri mezinárodního  standardu a historii 

spolků, zvážit publikaci 

- Skripta II - V.N. - práce s vytvořením, jejich využití, rozdělení mezi posuzovatele. 

- P.O.  Gratulace posuzovatelům " mistrům oblastí" pp. Novák a Ing. Krejzek. Nic 

nemůže více zvýšit prestiž posuzovatelů než jejich výsledky  chovatelské a 

především závodní činnnosti. 

V Ejpovicích dne 13.10.2022              Zapsal : P.O. 


