Zápis
ze schůze posuzovatelů poštovních holubů ČMS - pásma Morava Jih, konané 23. září 2020
na sekretariátu Svazu v Brně.
Přítomni: Mareš, Rubeš, Kadlečík, Probošt, RNDr. Uherek, M. Uherek, Hanuš, Ingr, Šulák, Šimek,
Možíš, Čevela, Polanský.
Hosté: Ing. Hlaváček - tajemník
Omluven: Gajdoš Josef
Program: 1. Zahájení - přivítání přítomných
2. Informace z komise posuzovatelů
3. Školení v Dolním Němčí
4. Hodnocení CV a EV Brno
5. Různé, nový čekatel
6. Praktické bodování + rozbor jednotlivých partií
1.1. Záhájení schůze, přivítání přítomných, provedl vedoucí pásma Morava Jih př. Karel Mareš.
2.1. Informaci ze schůze komise posuzovatelů podal K. Mareš, doplnil Dr. Uherek. Kladně byla
hodnocena 100% účast. Subkomisi tvoří pětičlenný výbor a po vedoucím z pásem Čechy
a Morava.
Nutná aktualizace seznamu posuzovatelů ( jméno, bydliště, telefon, e-mail, příslušnost k OS).
2.2. Trvale zařadit na CV Kolekce Standardních holubů bez limitu. Výstavy se mohou zůčastnit
všichni chovatelé, členové ČMS CHPH.
Podmínky účasti: Potvrzení o zdravotním stavu, kroužek platný v FCI, průkaz vlastnictví.
Jeden chovatel může vystavit max. čtyři kusy ( 2 H + 2 He ) roční a starší. Výstavu bude
posuzovat pět posuzovatelů ( členů posuzovatelské komise ). Vybrána bude kolekce 12 H
a 12 He z každé výstavy ( Morava, Slezko + Čechy ). O vítězi rozhodne součet pěti nejvýše
bodovaných holubů.
Garant Čechy: Ing. Stanislav Sadil, tel. 602244211 , e-mail: stanislav.sadil@seznam.cz
Jan Hála, tel. 725054454, e-mail: j.hala47@seznam.cz
Garant Morava: Ing. Svatopluk Schafer, tel. 602565486, e-mail: j.schaferova@email.cz
Josef Konopka, tel. 731932652, e mail: konopka.josef@seznam.cz
3.1. Školení posuzovatelů se bude konat 30.-31. října 2020 v Dolním Němčí. Začátek ve 12,30 hod.
Přijet mají i pozvaní posuzovatelé Slovenské republiky.
Z pásma Morava Jih pojedou: předseda sboru posuzovatelů ČMS RNDr. Uherek, vedoucí
pásma Morava Jih K. Mareš, dále Šulák, Čevela, Ingr, Rubeš, Uherek M., Šimek, Polanský.
4.1. CV Brno, posuzování, organizace - bylo hodnoceno velmi dobře. Posuzovatelé se při bodování
pohybovali v rozmezí 1,5 bodu.
4.2. Kritika byla u mezinárodních posuzovatelů VII. Středoevropské výstavy. Byly velké rozdíly
u posuzovatelů ze zemí, kde standard není na výši. Zde byl dvou až tříbodový rozdíl.
4.3. Posuzovatelé D. Hrbáč a K. Šulák poukázali na špatné řešení těchto problémů z FCI. Mezinárodní
posuzovatelské zkoušky v Brně - neuznané FCI, Rumunsko - uznané FCI, Belgie - neuznané FCI.
Praktické zkoušky hodnotí zástupci Švýcarska a Itálie, kde je pochybnost o jejich odborné
způsobilosti. Nedostatkem je, že nejsou vypracované podklady požadovaných vědomostí při
mezinárodních zkouškách. Navíc se naši chovatelé účastnili na vlastní náklady.

-24.3. Návrh řešení ČR: Každý stát FCI, který bude mít zájem o bodování olympiád, navrhne 2 - 3
posuzovatele s interním statutem mezinárodního posuzovatele, které při delegování na akci
vyšle.
5.1. Návrh: Školení posuzovatelů pásma Morava Jih pořádat 2x ročně (jaro, podzim). Účast povinná.
Bude důležitá při delegování na výstavy vyšších stupňů.
Školení ČMS pořádat na podzim.
5.2. Dr. Uherek zajistil finance na náklady činnosti sboru posuzovatelů. Morava Sever a Jih
obdržely každý celkem 10 000,- Kč
5.3. Nový čekatel př. Radek Polanský z OS Hodonín. Garantem je Karel Šulák.
5.4. K. Šulák převzal archiv posuzovatelské činnosti, který je vedený od r. 1985
5.5. Pokud holub neprojde řádnou výstavou OS CHPH bodovanou posuzovatelem ČMS, nemá
na výstavě vyššího stupně co dělat. ( Např. CV, Olympiáda, apod. )
5.6. Navrženi posuzovatelé na CV 2021: Mareš, Šulák, Čevela. Standard bez limitu: Ingr.
6.1. Bylo provedeno praktické posouzení několika holubů umístěných ve výstavních klecích.
Rozbor jednotlivých partií a přidělěné body posuzovatel zdůvodnil. Závěrem Dr. Uherek
obodoval holuby a názorně ukázal na klady a zápory, té které partie.
Holubi byli donešeni několika přítomnými chovateli.
Praktické posouzení s rozborem jednotlivých partií a následná diskuse byly kladně hodnoceny
všemi přítomnými.

Příloha: Adresář posuzovatelů

V Brně 23.9.2020

Vedoucí pásma Morava Jih

Zapsal: Rubeš O.

Mareš Karel

