Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů
- komise posuzovatelů –
Z á p i s se schůze a školení posuzovatelů – Dolní Němčí 2.-3. října 2015
Přítomni : RSDr. Zdeněk Uherek, Ing. Václav Kasal,Vladislav Novák, JUDr. Pavel Opatrný, Ing. Rudolf
Hrubý, Břetislav Vańhara, Pavel Pocedič, Ing. Jaromír Výtisk, Daniel Hrbáč, Miroslav Medal, Ing. Stanislav Sadil, Luboš Veselý, Ing. Ladislav Vojtěšek, František Ištvánek, Josef Gajdoš, Josef Konopka,
Jaroslav Pěrka , Jaroslav Kadlček, Jan Jonáš, Ing. František Herc, Karel Mareš, Bohumil Probošt, Karel
Šulák, Miroslav Uherek, Miroslav Šimek, Vladimír ‚Čevela, Martin Ležal.
Hosté : Ing. Jaroslav Novotný, prezident ČMS CHPH
Za slovenský sbor posuzovatelů : předseda Lubomír Valíček, Ing. Peter Chytil, Ing. Daniel Krajčík, Phd.
Za polský sbor posuzovatelů : Krzystop Kavaler, Grzegorz Macura
Starosta Dolní Němčí : Ing. František Hajdůch
Omluveni: Ludvík Lekeš, Ing. Jan Konopčík, Oldřich Rubeš.
Program : 1) Zahájení, organizační, schválení programu, volba návrhové komise, kontrola usnesení
z minulého školení.
2) Vyhodnocení posuzování CV 2014.
3) Praktické posuzování
4) Propozice CV Hluk 20151 a přednesení návrhu posuzovatelů ke schválení na jednání
prezidia ČMS CHPH.
5) Diskuze, různé, závěr.
Jednání schůze bylo rozvrženo do dvou dnů, hlavním tématem bylo praktické posuzování, rozbor
jednotlivých partií s poukázáním na základní chyby , sladění názorů na bodování jednotlivých partií a
konkrétních vad, bodování drobných a hrubých vad, seznámení se s posuzováním v elektronické formě.
1. Přivítání, seznámení s programem,organizací a rozvrhem školení Přivítání hostů ze slovenského a
polského posuzovatelského sboru a starosty Dolního Němčí. Starosta Ing. Hajdůch přivítal přítomné v Dolním Němčí a seznámil s činností a rozvojem obce. Do návrhové komise byli zvoleni
Ing. Rudolf Hrubý, Josef Konopka a Jan Jonáš. Z kontroly usnesení vyplynul pouze jeden
nesplněný úkol a to vytištění bodovacích lístků. Ing. Novotný uvedl, že vytištění není problém ale
dosud nedošlo ke sjednocení bodování všech účastníků výstav. V rámci tohoto bodu jednání
vystoupil prezident ČMS se svým příspěvkem a zodpověděl dotazy účastníků. Účast prezidenta
Ing. Novotného je posuzovateli vysoce kladně hodnocena
2. Vyhodnocení CV bylo provedeno poměrně podrobně. Byly využity podklady výpočtáře Jana
Filipiho a to jak číselné tak zpracované v diagramech. Byla konstatována minimální rozdílnost
bodování jednotlivých posuzovatelů v poměrně široké škále rozpětí přidělovaných bodů.
3. Praktické posuzování : Praktické posuzování bylo provedeno po jednotlivých partiích a to tak, že
Ing. Krajčík dle zpracovaného manuálu provedl konkretizaci chyb podstatných a méně vážných,
toto ze svých materiálů doplňoval Ing. Kasal a po té teprve bylo vysvětlováno a upřesňováno
praktickým posuzováním. Na schválený návrh Ing. Kasala bude takovýto manuál zpracován i u
nás s využitím poznatků a pomoci slovenských kolegů. V této části programu nás polští kolegové
spolu s Ing. Krajčíkem seznámili s dovezenými tablety a zpracovaným programem pro elektronické zpracování posuzování ( elektronické posuzovací lístky) . Ing. Novotný převzal tento
program pro naše využití.
4. S propozicemi CV seznámil přítomné Vladislav Novák, s konáním zemských výstav standardu
bez limitu In. Stanislav Sadil. Zemské výstavy standardu jsou soutěží mezi zemskými
sdruženími.Velká pozornost byla věnována otázce účasti na společenském večeru na CV. Tato

aktivita byla v posledních letech opomíjena, ale jedná se o záležitost potřebnou pro navazování a
upevňování chovatelských vztahů.
5. Diskuze, různé : - L. Valíček podal informaci o činnosti polského svazu, výběru kolekcí, jak
standardní tak i sportovní pro výstavy na Slovensku, společně s ing. Chytilem se vyjadřovali
k praktickému posuzování jednotlivých partií, kladně zhodnotili účast na společných školeních a
předávání poznatků .
Z našich posuzovatelů se do diskuze zapojili všichni přítomní. J. Konopka diskutoval k odměnám
za dojíždění na posuzování do vzdálenějších míst. Doporučeno dohodnout se na náhradách
s pořadatelem výstavy. Ing. Kasal vytvořit obdobný manuál ke standardu jako mají kolegové ze
Slovenska, změnu propozic výběru holubů standard, dle výsledků bodování jednotlivých
posuzovatelů dle tabletů v souladu s propozicemi FCI. Dr. Uherek poděkování slovenské a polské
delegaci za účast a přínos, poděkování za uspořádání akce rodině Kadlčkově, na příští praktické
posuzování, pro srovnání, zajistit i vysoce výkonné holuby, pořádání CV, společenský večer. .
Otázka omlazení posuzovatelského sboru. V současné době jsou přihlášeni čekatelé na
posuzování pí. Drahomíra Hrubá, Zdeněk Průša, Vít Horsák, Petr Janků .
Ing. Kasal seznámil přítomné s výsledky posuzovatelských zkoušek čekatel Martin Ležal z OS
Podoubraví splnil zkoušky na výbornou a byl přijat do posuzovatelského sboru..
Dr. Opatrný přednesl návrh výboru posuzovatelské komise na posuzovatele pro CV 2015 :Výbor
navrhuje : Ing. Václav Kasal, Vladislav Novák, Jaroslav Kadlček, Vladimír Čevela, Daniel Hrbáč,
Ing. Rudolf Hrubý, Karel Mareš, Miroslav Medal, Ing. Jaromír Výtisk a Jan Jonáš. Náhradník dr.
Zdeněk Uherek.
Standard bez limitu : Ing. Stanislav Sadil, Luboš Veselý a Břetislav Vaňhara. Náhradním Josef
Gajdoš. Tento návrh bude předložen prezidiu ke schválení.
Po vyčerpání programu bylo školení ukončeno. Předseda posuzovatelského sboru SR L. Valíček
poděkoval za pozvání, kladně zhodnotil přínos pro zúčastněné strany. Výbor poděkoval všem za účast,
pořadatelům za zajištění průběhu školení, Ing. Novotnému a dr. Uherkovi za zajištění zahraniční účasti.
Usnesení :
Schůze posuzovatelů schvaluje :
- program školení,
- návrhovou komisi ve složení Ing. Rudolf Hrubý, Josef Konopka a Jan Jonáš
- zprávu o plnění úkolů z minulého školení,
- vyhodnocení výsledků posuzování CV,
- přijetí Martina Ležala za člena posuzovatelského sboru
Schůze navrhuje :
- výboru posuzovatelské komise zpracovat manuál. Sepsání základních chyb v jednotlivých partiích,
spolupráci se slovenským sborem
– po upřesnění bodování zajistit vytištění bodovacích lístků pro oblastní výstavy
Schůze doporučuje :
- ke schválení propozice CV v Hluku, propozice zemských výstav standardu bez limitu ( dne 21.11.2015
Vysoká u H.K., 17.11.2015 Dolní Lutyně),
- zajištění tabletů na elektronický záznam bodování již pro CV Hluk – ke schválení návrh posuzovatelů
pro CV HLUK ( dle textu).
V Selibově dne 7. Října 2015
Dr. Pavel Opatrný

