Zápis
ze schůze a školení posuzovatelů ČMS CHPH - část Čechy
- konaného dne 6. září 2021 na Obecním úřadu v Ejpovicích.
Přítomni: Drahuše Dufková, Jan Jonáš, Ing. Václav Kasal, Ing. Rostislav Krejzek, Vladislav Novák, JUDr.
Pavel Opatrný, Ing. Stanislav Sadil
Hosté: předseda ŘV ČS CHPH p. Pavel Lundák
Program:

1. Zahájení, organizační, schválení programu
2. Kontrola zápisů

3. Aktualizace posuzovatelského sezamu, rozbor činnosti jednotlivých
posuzovatelů, především přjatých po roce 2006
4. Hlavní bod jednání – detailní rozbor standardu, jednotlivých partií
5. Praktické posuzování
6. Diskuze, závěr
Řízením jednání byl pověřen V. Novák.
Přivítal přítomné, předsedu ŘV p. Lundáka, upřesníl organizaci jednání, schválení
programu. Starosta obce přivítal přítomné v Ejpovicích, popřál úspěšné jednání.
P. Opatrný jednotlivě hodnotil dle seznamu posuzovatelů jednotlivce. U řady
posuzovatelů je nutné se jimi více zabývat, plně je zapojit do aktivní činnnosti, pověřeni jsou
vedoucí pásem J. Jonáš a Ing. Sadil, což souvisí s konáním schůzek posuzovatelů v pásmech,
nutnost zefektivnit práci s adepty (ing. Novák, Fetr). Ze zdravotních důvodů vyřadit pp. Knitla
a Kulíka.
Ing. Kasal řídil hlavní bod - detailní rozbor jednotlivých partií, poukázání na chyby,
ujednocení názorů na posuzování různých zvláštností, na některé problémy ve výkladu
standardu, rozpory ve stanovení partií v bodovacích lístcích. Do diskuze k tématu se vyjadřovali
všichni přítomní. Z jednání vyplynulu doporučení pokračování práce na vydáné publikace, nadále
se zabývat a zahrnout do programu podzimního školeni.
Poté následovalo praktické posuzování. Zde byly především konfrontovány pohledy
na jednotlivé partie posuzovaných holubů.

Závěr:
Z jednání vyplynulo:
- do průběhu jednání se aktivně zapojil předseda ŔV ČS P. Lundák, některé zde kritizované
problémy budou řešeny na jednáních řídícího výboru
- posuzovatelé (zkoušky 2019) nemají dosud vydány posuzovatelské průkazy
- Ing. Sadil vypracovat propozice pro výstavy standardů bez limitu (již na internetu). Česká
výstava bude 17.-18. prosince 2021 ve Vysoké nad Labem. Projedná s garantem Moravy Ing.
Schafrem.
- vzhledem k malému počtu konaných výstav obnovit kategorii zapisovatelů. Tito by se
zúčastňovali výstav na vlastní náklady, byli přiděleni k delgovaným posuzovatelům, kteří by je
zaškolovali do problematiky. Některé oblasti již nepořádají výstavy, pouze pár chovatelů
provede výběr na CV - projednat na podzimním školení a v prezidiu povinnost OS konat výstavy
jako podmínku pro výběr kolekcí na CV (standard).
- nutnost jednoznačně stanovit průměrnou bodovou hodnotu poštovního holuba. Podle
bodovacích lístků byla v roce 2007 průměrná hodnota 92,50, v roce 2014 91,- bodů, podle
současné tabulky také 91,- bodú - projednat na podzimním školení.
- zemská výstava ČS bude 19. 11. Osek - pořadatel OS Domažlice.
- na podzimní školení v Dolním Němčí jednání doporučuje všechny přítomné, ze kterých budou
doporučeni posuzovatelé pro CV. Ze školení se omluvila D. Dufková.

V Selibově 7. září 2021
Zapsal: P. Opatrný

