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Číslo jednací:
ZK-ÚOK-1//2017

Vaše č.j./ze dne:

Vyřizuje/linka:
Eliška Stejskalová

Dne:
27. 3. 2017

Zápis č. 1/2017
z jednání ÚOK chovatelů zpěvných kanárů,
konaného dne 24. března 2017 v Praze
Přítomni
 Za ÚOK CHZK: MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., Bohumil Fábera, Ing. Ladislav Svoboda,
RNDr. Pavel Pivoňka, Josef Tichý (účast – 100 %)
 Předseda výboru Sboru posuzovatelů harckých kanárů: Jiří Vrňata
 Tajemnice ÚOK CHZK: Eliška Stejskalová
 Omluven: Alexandr Prijmak (předseda kontrolní komise)

PROGRAM:
1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
2. Propagace harckých kanárů
3. Zhodnocení 81. MMS a příprava 82. MMS, možné změny formátu MMS
4. Aktualizace a úprava předpisů odbornosti
5. Vzorník zpěvných kanárů – úprava
6. Různé, diskuse, závěr

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
Zasedání svolal prostřednictvím e-mailem rozeslané pozvánky Ing. Ladislav Svoboda,
předseda ÚOK CHZK, jenž celé jednání také vedl. Zpracováním zápisu byla pověřena
Eliška Stejskalová, jeho ověřením RNDr. Pavel Pivoňka a Jiří Vrňata. Následovala
kontrola ukládacích bodů usnesení z jednání ÚOK CHZK č. 3/2016. Obšírně diskutováno
bylo k výstavnímu fundusu, následně bylo přijato nové usnesení:
- USNESENÍ ZK 16/3/2/2: ÚOK CHZK znovu provede, ve spolupráci se základními
organizacemi chovatelů zpěvných kanárů, rekapitulaci zapůjčeného výstavního
fundusu. Termín plnění – do 30. 11. 2016. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ ZK 16/3/3/1: ÚOK CHZK bude věnovat maximální úsilí propagaci
harckých kanárů; zaměří se na jejich dřívější využití v hornictví. Termín plnění trvalý úkol. (PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ.)
- USNESENÍ ZK 16/3/3/2: ÚOK CHZK jmenuje odborným spolupracovníkem ÚOK
CHZK Ing. Milana Korbu, odborníka věnujícího se historii hornictví a průzkumu
bývalých dolů. Operativně projednáno v období mezi zasedáními ÚOK CHZK,
termín plnění – od července 2016. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ ZK 16/3/3/3: ÚOK CHZK schvaluje výrobu propagačních bannerů
(forma Roll-up) „Harcký kanár a jeho využití v dolech“ určených k umístění
v hornických muzeích a v muzeích s expozicemi o hornictví. Operativně projednáno
v období mezi zasedáními ÚOK CHZK, termín plnění – do konce roku 2016.
(SPLNĚNO. Bannery byly umístěny: v Muzeu Českého krasu v Berouně,
v Hornickém muzeu Krásno, v Muzeu Středních Brd Strašice, ve Skanzenu

Chrustenice, v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích u Kladna, v Grafitovém
dolu Český Krumlov, v Hornickém muzeu Planá, v Měděném dolu Bohumír v Jívce,
v Centru Caolinu Nevřeň, v Hornickém skanzenu Žacléř a v Krkonošském muzeu
Vrchlabí.)
- USNESENÍ ZK 16/3/3/4: ÚOK CHZK ukládá tajemnici odbornosti Elišce
Stejskalové podstoupit kroky ke zřízení expozice věnované harckým kanárům ve
vybraných muzeích věnujících se hornictví či v muzeích s expozicemi o hornictví.
Operativně projednáno v období mezi zasedáními ÚOK CHZK, termín plnění – do
konce roku 2017. (SPLNĚNO. Expozice bude zřízena v Muzeu Středních Brd
Strašice a pravděpodobně i v Hornickém muzeu Krásno.)
- USNESENÍ ZK 16/3/4/1: Českým garantem na 81. mezinárodní mistrovské soutěži
ve zpěvu harckých kanárů, konané v lednu 2017 v Jaroměři-Josefově, bude Ing.
Ladislav Svoboda. Zpracování katalogu – RNDr. Pavel Pivoňka, příprava kolekcí
(jeden z dvojice) – Josef Tichý. (SPLNĚNO.)
USNESENÍ ZK 17/1/1/1: Zápis č. 1/2017 z jednání ÚOK CHZK zpracuje Eliška
Stejskalová, ověření zápisu provedou RNDr. Pavel Pivoňka a Jiří Vrňata. Termín plnění –
do třiceti dnů. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ ZK 17/1/1/2: Vzhledem k přesunům výstavního fundusu (z důvodu ukončení
činnosti některých ZO CHZK) bude provedena inventura soutěžních klícek, jež jsou
majetkem ÚOK CHZK. Seznam bude rozepsán nejen na ZO CHZK, ale i na jednotlivé
chovatele, kteří mají soutěžní klícky vypůjčené. Termín plnění – leden 2018, v rámci MMS.
Schváleno všemi hlasy.

Ad 2) Propagace harckých kanárů
Bylo konstatováno, že propagace chovu harckých kanárů je trvalým a důležitým
úkolem. Jednáno bylo o vybavení propagačních expozic v hornických muzeích - do
soutěžních klícek budou umístěny makety kanárů. Dále bylo odsouhlaseno pořízení
propagačních pohlednic a igelitových tašek.
USNESENÍ ZK 17/1/2/1: ÚOK CHZK schvaluje nákup maket kanárů (určených do
ukázkových expozic v muzeích ve Strašicích, popřípadě v Krásně) a výrobu propagačních
pohlednic a igelitových tašek, a to dle možnosti rozpočtu ÚOK CHZK a získaných
sponzorských příspěvků. Termín plnění – do 30. 6. 2017. Schváleno všemi hlasy.

Ad 3) Zhodnocení 81. MMS, příprava 82. MMS, možné změny ve formátu MMS
Ing. Ladislav Svoboda zhodnotil 81. mezinárodní mistrovskou soutěž ve zpěvu
harckých kanárů, jež se konala v lednu 2017 v Jaroměři-Josefově. Vyzdvihl uskladnění a
péči o kanáry, celkové zabezpečení MMS a působivý společenský večer.
Znovu bylo konstatováno, že je nezbytné, pokud ZO pořádá MMS poprvé, aby se
zástupci této ZO zúčastnili jako pozorovatelé či pomocníci předcházející MMS. Dále bylo
obšírně diskutováno o možné změně formátu MMS v závislosti na počtu přihlášených
kolekcí – zkrácení MMS o jeden den, snížení počtu posuzovatelů na tři, program
společenského večera dle možností pořadatelů atd. Jednáno bylo o možném přesunu
termínu konání MMS na prosinec – nejpozději do 20. 12. (netýká se 82. MMS, jejíž termín
je už daný). V současnosti se konání MMS překrývá se soutěžemi v zahraničí. Někteří
členové ÚOK CHZK byli pověřeni zpracováním bližších doporučení k pořádání MMS.
USNESENÍ ZK 17/1/3/1: ÚOK CHZK odešle, prostřednictví tajemnice ÚOK CHZK,
děkovný dopis pořadatelům 81. mezinárodní mistrovské soutěže ve zpěvu harckých kanárů
(ZO CHZK Hradec Králové a Krajskému sdružení ČSCH Královéhradeckého kraje).
Termín plnění – do 31. 3. 2017. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ ZK 17/1/3/2: ÚOK CHZK osloví základní organizace s dotazem na možnou
změnu termínu konání MMS. Termín plnění – do 31. 3. 2017. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ ZK 17/1/3/3: Josef Tichý zpracuje doporučení pro pořadatele MMS, jež se
bude týkat uskladnění a přípravy kanárů. Jiří Vrňata zpracuje doporučení pro pořadatele
MMS, jež se bude týkat činnosti posuzovatelů před začátkem odhadu MMS a během něho.
RNDr. Pavel Pivoňka zpracuje doporučení pro pořadatele MMS, jež se bude týkat

zpracování katalogu. Ing. Ladislav Svoboda zpracuje doporučení pro pořadatele MMS, jež
se bude týkat slavnostního předávání cen. Termín plnění – do 15. 5. 2017. Schváleno
všemi hlasy.

Ad 4) Aktualizace a úprava předpisů odbornosti
Obšírná diskuse se rozvinula ohledně úpravy předpisů. Projednával se: Organizační řád
odbornosti (z 5. 6. 2005), Směrnice pro posuzování harckých kanárů (součást vzorníku
z 20. 9. 2003), Směrnice pro garanta MMS (součást vzorníku z 20. 9. 2003), Podmínky pro
pořádání MMS (z 6. 1. 2012), vyúčtování odhadu (z 20. 4. 2012), Formulář vyúčtování
odhadu (z r. 2015), Řád pro posuzovatele zvířat + dodatek č. 1 (z r. 2014), Vzorník
zpěvných kanárů s odhadní listinou, seznam ZO, posuzovatelů a adeptů. V souvislosti
s dodatkem č. 1 k Řádu pro posuzovatele ČSCH bylo konstatováno, že i posuzovatelé
harckých kanárů budou odvádět do vzdělávacího fondu 500,- Kč (z této částky pak budou
hrazeny náklady na školení posuzovatelů).
USNESENÍ ZK 17/1/4/1: Upravené předpisy a směrnice budou rozeslány členům ÚOK
CHZK. Termín plnění – do 15. 5. 2017. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ ZK 17/1/4/2: S ohledem na dodatek č. 1 k Řádu pro posuzovatele ČSCH
budou i posuzovatelé harckých kanárů odvádět do vzdělávacího fondu každý částku 500,Kč (z tohoto fondu budou následně hrazeny náklady na školení posuzovatelů - či jejich
adekvátní část). Termín plnění – s okamžitou platností. Schváleno všemi hlasy.

Ad 5) Vzorník zpěvných kanárů – úprava
ÚOK CHZK velmi podrobně projednávala text Vzorníku zpěvných kanárů, jenž byl
doplněný o změny přijaté během předešlých let. Některé formulace byly ještě upraveny.
Ing. Ladislav Svoboda zanese veškeré úpravy do textu. Do školení posuzovatelů harckých
kanárů, které se bude konat dne 4. 11. 2017 (3. 11. 2017 chovatelská schůze) bude vzorník
rozeslán posuzovatelům, adeptům, základním organizacím a vyvěšený na webu ČSCH.
USNESENÍ ZK 17/1/5/1: Vzorník zpěvných kanárů, aktualizovaný na jednání ÚOK CHZK
dne 24. 3. 2017, bude rozeslány posuzovatelům, adeptům a základním organizacím a
vyvěšený na webu ČSCH. Termín plnění – do 4. 11. 2017. Schváleno všemi hlasy.

Ad 6) Různé, diskuse, závěr
Dne 25. 5. 2017 se v prostorách Senátu Parlamentu ČR bude konat slavnostní zasedání
předsedy Senátu, Ústředního výkonného výboru ČSCH a zástupců chovatelské veřejnosti,
svolané k 60. výročí založení ČSCH. Při této příležitosti budou vyznamenáni i někteří
členové ČSCH. Sekce chovatelů zpěvných kanárů byla vyzvána k navržení jednoho
chovatele na vyznamenání za chovatelské zásluhy. Členové ÚOK CHZK jednohlasně
navrhli Jiřího Vrňatu. Dále bylo jednáno k zájezdu do německého muzea harckého kanára
v Sankt Andreasbergu.
USNESENÍ ZK 17/1/6/1: ÚOK CHZK navrhuje Jiřího Vrňatu na vyznamenání, jež mu
bude uděleno dne 25. 5. 2017 v prostorách Senátu Parlamentu ČR, a to u příležitosti
slavnostního zasedání předsedy Senátu, ÚVV ČSCH a zástupců chovatelské veřejnosti k
60. výročí založení ČSCH. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ ZK 17/1/6/2: ÚOK CHZK schvaluje termín konání zájezdu do německého
muzea v Sankt Andreasbergu – 23. 9. 2017, předpokládaná doprava mikrobusem (9 – 12
míst), na vlastní náklady účastníků, odjezd z Prahy. Schváleno všemi hlasy.
Poté bylo jednání ukončeno.
Ing. Ladislav SVOBODA, v. r.
předseda ÚOK CHZK
Zapsala: Eliška Stejskalová
Ověřovatelé zápisu: RNDr. Pavel Pivoňka, Jiří Vrňata
K ověřování předáno dne: 27. 3. 2017
Ověřování ukončeno: dne 29. 3. 2017
Zápis zaslán účastníkům jednání, zveřejněn na webu ČSCH (body usnesení otištěny v časopise Chovatel).

