Školení adeptů, přijímací zkoušky a závěrečné zkoušky
Čáslav 10. 6. 2017

Úloha adepta na posuzovatele
králíků na výstavách ČSCH
Vlastimil Šimek

Úvod
• Úloha adepta je řešena v následujících
dokumentech:
✓Řád pro posuzovatele zvířat
✓Statut Sboru posuzovatelů králíků ČSCH –
příloha č. 1
✓Vzorník plemen králíků

Základní práva adepta
a) Získat průkaz adepta,
b) vyžadovat, aby příslušný posuzovatel a pořadatel výstavy či
přehlídky potvrdil v průkazu aktivní účast při posuzování (školení), a
v každé jiné akci, jíž se adept účastnil,
c) požadovat volný vstup na výstavy a přehlídky pořádané ČSCH, a to
těch druhů zvířat, pro jejichž posuzování se vzdělává,
d) požadovat na posuzovateli, při jejichž posuzování se zaučuje,
potřebné vysvětlení formou dotazů tak, aby současně posuzovatele
nadměrně nerušil při jejich činnosti,
e) přihlásit se k vykonání posuzovatelské zkoušky jakmile získá
potřebné znalosti a aktivně se zúčastnil posuzování příslušného
druhu zvířat na takovém počtu výstav, který stanoví příslušná ÚOK.

Základní povinnosti adepta
a) Účastnit se všech školení, instruktáží a dalších odborných akcí
pořádaných příslušnou ÚOK,
Pozn. ÚOK chovatelů králíků hradí pro adepty organizaci
školení z rozpočtu odbornosti (vs. jiné odbornosti ČSCH).
b) využívat výstav a přehlídek pořádaných ČSCH k rozšíření a
prohloubení odborných chovatelských znalostí,
c) absolvovat požadovaný počet výstav a školení,
Pozn. Účastnit se jako adept min. 20 výstav, přičemž min. 2
CVMK/CV.
d) hradit případné poplatky stanovené ÚOK.
Pozn. Hradí se pouze 2. a 3. pokus závěrečné zkoušky (300,-).

Základní vybavení adepta na výstavách
• Čistý bílý plášť
• Průkaz adepta
• Měrka na uši
• Pozn. Vzorník plemen králíků není nutný (má
jej posuzovatel) ale je to doporučitelné.

Zásady při adeptování
1.) Oznámit svou přítomnost pořadateli výstavy (nižší
výstavy), příp. pověřené osobě (CVMK/CV).
2.) Oznámit svou přítomnost vedoucímu posuzovateli (nižší
výstavy) a/nebo členovi Předsednictva Sboru pro výchovu a
vzdělávání adeptů (CVMK/CV).
3.) O přidělení adepta ke konkrétnímu posuzovateli
rozhoduje vedoucí posuzovatel a/nebo
člen
Předsednictva Sboru pro výchovu a vzdělávání adeptů
(CVMK/CV), přičemž se může přihlédnout k návrhu adepta.

4.) Doporučitelné je střídání adepcí u různých posuzovatelů
a/nebo různých výstav a plemen.

Zásady při adeptování 2
5.) Adept se drží pokynů posuzovatele.
6.) Posuzovatel může pověřit adepta vyplňováním
oc. lístků a/nebo soupisového archu.
7.) Obzvláště, je-li adept v kurzu již 2. rok, může jej
posuzovatel pověřit vlastním posuzováním a jeho
práci sledovat, opravovat jeho chyby a poskytovat
nu odborné pokyny a rady. Za vyplněný oc. Lístek
zodpovídá vždy posuzovatel.

Zásady při adeptování 3
8.) Po skončení posouzení může být adept pověřen
úkoly spjatými s předběžným návrhem cen na nejlepší
zvířata.
9.) Finální návrh
posuzovatel.

cen

vyhotovuje

a

stvrzuje

10.) Po skončení posuzování adept předloží Průkaz
adepta pořadateli výstavy a posuzovateli k potvrzení
své účasti.

Aktuality
• Praktické závěry z hodnocení vybraných plemen a barev
• Nové plemeno Malý rex (MRex) v barvě plášťové tříbarevné
• Nová terminologie a doporučené řazení barevných rázů
(normální srst a rexi)
• Úprava skladby zkratek plemen + rázů (pozor – rexi!)
• CVMK Lysá n. L. 2017, CV Lysá n. L. 2017, CVMK Olomouc
2018
• Práce na novém Vzorníku plemen králíků

Děkuji za pozornost!

