Vážení a milí přátelé,
jednou z odborností, respektive sekcí, sdružených
v Českém svazu chovatelů je
i odbornost chovatelů zpěvných (harckých) kanárů.
I když nepatří k nejpočetnějším odbornostem v našem svazu, má nepochybně
nejstarší tradici (vše nasvědčuje tomu, že i v evropském
měřítku) v podobě Mezinárodní mistrovské soutěže
ve zpěvu harckých kanárů. Nadcházející ročník bude v pořadí již 85. A to je
opravdu ohromující a zároveň zavazující číslo.
Jednou z povinností Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných kanárů je úkol uspořádat tuto mistrovskou soutěž, pokud o její pořadatelství nepožádá některá ze základních organizací. 85. ročník bude
v režii Okresní organizace ČSCH Trutnov za odborné
spolupráce Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných kanárů, místem konání se stane historický areál
Hospitalu Kuks.
Bohužel i do práce kanárkářské komise, stejně jako
do prakticky jakékoliv další lidské činnosti, zasáhla
epidemie nemoci COVID-19, která svým rozsahem
nemá obdoby minimálně po dobu, kterou si můžeme pamatovat. Protože soutěže ve zpěvu harckých
kanárů se pořádají na přelomu roku, nebyly epidemií
v roce 2019 postiženy. Situace koncem roku 2020 naznačuje, že snad budou moci být uspořádány alespoň
bez diváků. Na místních soutěžích tak budou bojovat čtyřčlenné kolekce letošních mladých kanárů o limit, který jim zaručí možnost usilovat o titul nejcennější. V případě 85. mezinárodní mistrovské soutěže
ve zpěvu harckých kanárů je možné, že nebudeme
moci připravit slavnostní společenský večer s předáváním cen nejlepším chovatelům. To by byla pro bu-

doucího mistra velká škoda, protože vyslechnout na
svou počest národní hymnu s pohárem v ruce je velice silný zážitek. Stále však doufám v setkání se svými
přáteli v lednu 2021 na „mistráku“ konaném v Hospitalu Kuks.
Nedílnou součástí kanárkářského roku jsou ale
i letní soutěže, které v případě té české, tradičně pořádané v Železné Rudě, za oběť viru v roce 2020 bohužel padly. Také listopadové školení posuzovatelů
harckých kanárů se nemohlo konat za účasti našich
slovenských přátel a ani osobní setkání nám českým
členům nebylo dopřáno. A to je velká škoda. Jedinou
pozitivní stránkou celé situace je, že se podařilo školení v roce 2020 uspořádat alespoň formou videokonference, a tak se do našeho tradičního a tradicemi poněkud svázaného a opředeného koníčka vneslo něco
z moderních technologií.
Po provedených pokusech s nahráváním zpívajících
kolekcí jsme si ale také ověřili, že ani moderní technika stále ještě není schopna v plné šíři zprostředkovat zpěv opravdu špičkových harckých kanárů. Kdo
si tedy chce tento jedinečný zážitek dopřávat častěji, musí věnovat trochu svého volného času a práce
péči o tohoto žlutého přítele horníků. Věřím, že se najde dostatek lidí, kteří zachovají tento klenot našeho
chovatelství i v dobách, kdy horníci již dávno uhlí rubat nebudou. Na vysvětlenou dodám, že harčtí kanáří
se dříve využívali v dolech k indikaci nebezpečných
důlních plynů. Uhlí snad nahradit dokážeme, možná
i něčím lepším, zpěv harckých kanárů je však originální, podmanivý a nenahraditelný.
Závěrem mi, prosím, dovolte popřát vám do nového roku hodně zdraví, štěstí a v neposlední řadě
i mnoho chovatelských úspěchů.
S úctou
Ing. LadisLav svoboda
předseda Ústřední odborné komise
chovatelů zpěvných kanárů
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