Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů
- komise posuzovatelská - Školení posuzovatelů 26. – 27. října 2018 – Týniště nad Orlicí Přítomni : Vladimír Čevela, Drahomíra Dufková, Daniel Hrbáč, Rudolf Hrubý, Ivan Ingr, Jan
Jonáš, Ing. Václav Kasal, Ing. Jan Konopčík, Josef Konopka, Martin Ležal, Karel Mareš, Miroslav Medal, Vladislav Novák, JUDr, Pavel Opatrný, Pavel Pocedič, Ing. Stanislav Sadil, Miroslav
Uherek, Miroslav Šimek, Břetislav Vaňhara, Lubomír Veselý, Ing. Jaromír Výtisk.
Čekatelé: Ing. Rostislav Krejzek, Karel Mareček
Hosté: prezident ČMS p. Jan Filipi
Omluveni: Ludvík Lekeš, RSDr. Zdeněk Uherek, František Ištvánek.
Program : 1. Organizační záležitosti
2. Zahájení, přivítání, volba návrhové komise
3. Vystoupení prezidenta ČMS CHPH
4. Zpráva o činnosti komise za uplynulé období
5. 100. výročí republiky a ukončení 1. světové války – Ing. Kasal
6. Praktické posuzování
7. Návrh posuzovatelů na CV 2019
8. Usnesení, závěr
Ad1) Ubytování, stravování, zajištění holubů pro posuzování – L. Veselý
Ad.2) Návrhová komise : Ing. Jaromír Výtisk, Jan Jonáš, Josef Konopka
Ad3) Prezident ČMS podal informaci o současném dění, zasedání FCI, školení mezinárodních
posuzovatelů, práci komisí prezidia, konání CV 2019 a olympiády Poznaň.
Ad4) Předseda komise shrnul činnost komise za uplynulé období tj. zhodnocení CV, účast na
EV Trenčín ( výsledky a umístění na EV odpovídají kvalitě vystavovaných holubů ), školení
mezinárodních posuzovatelů, čekatelé na posuzovatele, mimoposuzovatelské aktivity
posuzovatelů, přednášky, výstavy, propagace, závodní výsledky posuzovatelů. Čekatelé pp.
Ing. Krejzek, Mareček, Mojžíš.
Součástí tohoto bodu mělo být ukončení Posuzovatelské činnosti Ing. Ladislava Vojtěška,
který se , bohužel ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit. Dárek na rozloučenou a poděkování za činnost byla delegována na p. Miroslava Uherka.

5) Ing. Kasal předvedl a komentoval velké množství materiálů, dokumentů týkajících se ,
z hlediska poštovního holubářství, 1. světové války a aktivit k výročí založení republiky.
Ing. Kasal za roky své chovatelské činnosti soustředil obrovské množství historických
dokumentů a materiálů, které by si zasluhovaly vytvoření samostatné, trvalé expozice.
Ad6) Další část školení se věnovala praktickému posuzování holubů , bodovací lístky +
tablety. Vyhodnocením posuzovatelských lístků po skončení školení bude nutné praktické
části věnovat daleko větší pozornost.
Diskuze: - zda otevřít otázku založení klubu standardních holubů bez limitu. Argumentováno
počtem těchto chovatelů, přínos pro členskou základnu, návštěvníky výstav, ve všech
oborech zájmové činnosti vznikají nové kluby, my se tomu bráníme. Doporučeno vytvoření
funkčního výboru, který nejprve vše připraví administrativně a pak bude možné o vzniku
jednat.
-

-

L. Veselý přinesl ukázat brožované vydání „ chovatelského minima“ od Ing. Jaroslava
Pechy, s tím , že existují i diskety a navrhl zda svaz by nezajistil toto vydání. Ing. Pecha
a Ing. Kasal jsou naši největší odborníci na problematiku poštovního holubářství.
Pojednání Ing. Pechy je špičkový, odborný popis všeho co by měl každý chovatel znát.
V minulosti vycházely různé brožury, ty jejich majitelé uchovávají jako relikvie a
novým, začínajícím chovatelům nemáme co předložit.
Výbor komise po konzultaci s vedoucími pásem předložili seznam posuzovatelů pro
CV : - Jan Jonáš, Ing. Václav Kasal, Vladislav Novák, Ing. Stanislav Sadil, Luboš Veselý
Daniel Hrbáč, Karel Mareš, Karel Šulák, Miroslav Uherek a Ing. Jaromír výtisk.
Náhradník Drahuše Dufková .

Usnesení: Komise posuzovatelů bere na vědomí :
-

Vystoupení prezidenta ČMS p . Jana Filipiho

-

Zprávu předsedy posuzovatelské komise

-

Komise posuzovatelů schvaluje : Návrh posuzovatelů pro CV 2019 Lysá nad Labem ve
složení : Jan Jonáš, Vladislav Novák, Ing. Václav Kasal, Ing. Stanislav Sadil a Lubomír
Veselý za českou stranu, za moravskou Daniel Hrbáč, Karel Mareš, Karel Šulák,
Miroslav Uherek a Ing. Jaromír Výtisk. Náhradník pí. Drahomíra Dufková.

-

Komise posuzovatelů ukládá :

-

- předsedovi komise předloží navržené kandidáty na posuzování CV prezidiu ČMS
CHPH ke schválení,

-

Všechny posádky vozidel, které se zúčastní školení v příštím roce na školení přivezou
3 – 4 kusy poštovních holubů, nejlépe s nalétanými podmínkami, tak aby praktické

posuzování se provádělo na holubech ve stejné kvaliě jako jsou vystavovaní holubi na
celostátních výstavách.
-

P. Luboši Veselému zajistit v tomto zařízení termín školení na příští rok v polovině
měsíce října.

-

Dne 1. listopadu 2018

zapsal : P. Opatrný Pavel

