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Přítomní delegáti a zástupci speciálních ZO a speciálních odborů chovatelů harckých
kanárů ZO: Miroslav Procházka, Břetislav Severa (ZO CHZK Brno), Bohumil Fábera (ZO
Buštěhrad), Adolf Císař, Ing. Jan Holý, Jan Pfauser (ZO České Budějovice), Zdeněk
Dobrovolný, Ladislav Holeš, Ing. Ladislav Svoboda, Bohumil Šlosar (ZO Havlíčkův Brod),
Petr Rudolf, Markéta Vystrčilová (ZO Hradec Králové), RNDr. Pavel Pivoňka, Jiří Vrňata
(ZO Canaria Praha), Bc. Jiří Dušek, Karel Plachetka (ZO Rychnov nad Kněžnou), Josef
Sikora (ZO Třinec), MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., Ing. Václav Krtek (ZO Ústí nad Labem).
Kandidáti: Ústřední odborná komise chovatelů zpěvných kanárů (ÚOK CHZK) - MUDr.
Karel Edelmann, Ph.D., Bohumil Fábera, RNDr. Pavel Pivoňka, Josef Sikora, Ing. Ladislav
Svoboda. Kontrolní komise (KK) – Bohumil Šlosar, Břetislav Severa, Jiří Vrňata.
ÚOK CHZK, KK, výbor Sboru posuzovatelů harckých kanárů, tajemnice sekce chovatelů
zpěvných kanárů: Zdeněk Dobrovolný, MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., Bohumil Fábera,
RNDr. Pavel Pivoňka, Ing. Ladislav Svoboda, Jiří Vrňata, Eliška Stejskalová.
Host: Slavomír Brožek: člen Ústředního výkonného výboru ČSCH
Omluveni: zástupci ZO Ostrava-Přívoz, ZO Plzeň, za ÚOK CHZK Josef Tichý a za KK
Alexandr Prijmak.

Před svoláním Ústřední volební konference delegátů sekce chovatelů zpěvných kanárů byl v rozmezí od
března do června 2018 opakovaně dělán průzkum účasti. Z důvodu zřejmé neusnášeníschopnosti byla
konference svolána až na obvyklý listopadový termín, a to tak, aby se konala ještě před Valnou
hromadou 2018. Sekce chovatelů zpěvných kanárů má zcela přesně evidovanou členskou základnu
chovatelů harckých kanárů.

PROGRAM:
1. Zahájení, volba pracovních komisí, schválení programu, schválení jednacího a
volebního řádu
2. Kontrola usnesení z minulé konference
3. Zpráva o činnosti ÚOK CHZK za rok 2017 a zpráva o kontrolní činnosti, zpráva o
čerpání rozpočtu roku 2017 a návrh rozpočtu na rok 2019

4. Představení kandidátů do ÚOK CHZK a kontrolní komise, VOLBY
5. Diskuse, různé, volba delegáta na Valnou hromadu ČSCH 2018
6. Usnesení, závěr

Ad 1) Zahájení, volba pracovních komisí, schválení programu, schválení jednacího a
volebního řádu
Jednání nechal e-mailem rozeslanou pozvánkou svolat Ing. Ladislav Svoboda, předseda
Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných kanárů (dále jen ÚOK CHZK), který celé jednání
také řídil. Přivítal hosta Slavomíra Brožka, člena Ústředního výkonného výboru ČSCH, a ostatní
přítomné. Konstatoval, že z jedenácti speciálních základních organizací či speciálních odborů
chovatelů harckých kanárů ZO je přítomno devět zástupců, Ústřední volební konference
delegátů odbornosti chovatelů zpěvných kanárů (dále jen konference) je usnášeníschopná.
Vysvětlil, proč se konference koná v obvyklém termínu. Následovala volba pracovních komisí.
Do společné návrhové a mandátové komise byli navrženi, a poté všemi přítomnými hlasy
schváleni: Adolf Císař, Bohumil Fábera a Ing. Jan Holý. Do volební komise byli navrženi a poté
všemi hlasy schváleni: Bc. Jiří Dušek, Ing. Václav Krtek, Markéta Tallerová. Jako zapisovatelka
byla navržena Eliška Stejskalová, jako ověřovatelé zápisu byli navrženi MUDr. Karel
Edelmann, Ph.D. a RNDr. Pavel Pivoňka, všichni byli následně všemi hlasy schváleni. Poté byl
přednesen navržený program jednání konference, jednací řád a volební řád, po několika dílčích
dotazech bylo vše všemi hlasy schváleno.

Ad 2) Kontrola usnesení z minulé konference
Ing. Ladislav Svoboda referoval o plnění ukládacích bodů minulé konference:
o Nové ÚOK CHZK a všem chovatelům propagovat chov harckých kanárů a prosazovat
další rozvoj této odbornosti – SPLNĚNO (ÚOK CHZK se maximálně zaměřila na
propagaci - hornická muzea, celostátní výstavy, Exotika Lysá nad Labem).
o Svolávat u příležitosti školení posuzovatelů harckých kanárů konferenci - SPLNĚNO.

Ad 3) Zpráva o činnosti ÚOK CHZK za rok 2017 a zpráva kontrolní komise, zpráva o
čerpání rozpočtu roku 2017 a návrh rozpočtu na rok 2019
Ing. Ladislav Svoboda zhodnotil činnost ÚOK CHZK za uplynulý rok - důraz byl kladen na
propagaci, zajištění Mezinárodní mistrovské soutěže ve zpěvu harckých kanárů, spolupráci s
chovateli harckých kanárů SZCH a publikační činnost v časopise Chovatel. Eliška Stejskalová
v zastoupení přítomné seznámila se zprávou kontrolní komise - kromě kontroly činnosti byla
poskytována i poradenská činnost ve vyúčtování dotací od města pro speciální základní
organizaci. Byla podána informace k čerpání rozpočtu v roce 2017 a přednesený návrh rozpočtu
na rok 2019.

Ad 4) Představení kandidátů do ÚOK CHZK a kontrolní komise, volby
Jednotliví kandidáti ve stručnosti nastínili, co považují v práci pro sekci za nejdůležitější:
o MUDr. Karel Edelmann, Ph.D. – chce se i nadále věnovat propagaci chovu harckých
kanárů a publikační činnosti;
o Bohumil Fábera - upřednostňuje dobré vztahy mezi chovateli, bude dohlížet při soutěžích
na dodržování pravidel a fair play hru;

o RNDr. Pavel Pivoňka – chce se věnovat zvyšování odborné úrovně chovatelů, za důležitou
považuje propagaci harckých kanárů na velkých výstavách, bude se i nadále věnovat
publikační činnosti a rozvíjení spolupráce se zahraničními chovateli;
o Josef Sikora – za důležité považuje přípravu a realizaci školení posuzovatelů harckých
kanárů a sjednocování pohledu posuzovatelů na bodování harckých kanárů;
o Ing. Ladislav Svoboda – chce dokončit úpravy Vzorníku zpěvných kanárů, bude se podílet
na spolupráci s vedením svazu a ostatními sekcemi;
o Břetislav Severa – bude dohlížet na čerpání rozpočtu a správný průběh mezinárodních
mistrovských soutěží;
o Bohumil Šlosar – potvrdil dohled nad mezinárodními mistrovskými soutěžemi a
dodržováním čerpání rozpočtu ÚOK CHZK;
o Jiří Vrňata – kromě kontrolní činnosti považuje za zásadní realizaci mezinárodních
mistrovských soutěží a proškolování posuzovatelů harckých kanárů a dále navazování
mezinárodní spolupráce.
Následovaly volby. Poté byla vyhlášena krátká přestávka. Následně Bc. Jiří Dušek přečetl
výsledky voleb. V prvním kole voleb byli všichni kandidáti do ÚOK CHZK a KK zvoleni všemi
hlasy. Po krátké poradě bylo oznámeno, že předsedou ÚOK CHZK byl zvolen Ing. Ladislav
Svoboda a novým předsedou KK Břetislav Severa. Oba předsedové poděkovali i za ostatní
zvolené přítomným za projevenou důvěru.

Ad 5) Diskuse, různé, volba delegáta na Valnou hromadu 2018
Ing. Ladislav Svoboda poděkoval členům za práci v předešlé ÚOK CHZK. Adolf Císař
navrhnul, aby byla zpracována tabulka pro hlášení výsledků z místních soutěží. RNDr. Pavel
Pivoňka vyslovil poděkování Slavomíru Brožkovi, jenž nedělí svazové sekce na velké a ty malé.
Všechny sekce mají ve svazu své místo a význam. Slavomír Brožek pozdravil účastníky jednání,
konstatoval, že tato sekce se skutečně věnuje chovatelství a avizoval, že si chce pořídit chov
harckých kanárů. Následovala volba delegáta na Valnou hromadu ČSCH, konanou dne 1. 12.
2018 v Praze, a také náhradníků.

Ad 6) Usnesení, závěr
Mandátová komise přednesla zprávu, v níž se konstatovalo, že přítomno je stále devět
delegátů. Následovala rekapitulace jednotlivých bodů usnesení, které bylo poté schváleno jako
celek všemi hlasy.

USNESENÍ
Ústřední volební konference delegátů sekce chovatelů zpěvných kanárů
konané dne 2. 11. 2018 v Čáslavi
Konference schvaluje:
1. Program, jednací řád a volební řád konference.
2. Zapisovatelku Elišku Stejskalovou a ověřovatele zápisu MUDr. Karla Edelmanna, Ph.D.
a RNDr. Pavla Pivoňku.
3. Volbu mandátové a návrhové komise ve složení: Bohumil Fábera - předseda, Adolf
Císař, Ing. Jan Holý.

4. Volbu volební komise ve složení: Bc. Jiří Dušek - předseda, Ing. Václav Krtek, Markéta
Tallerová.
5. Zprávu o činnosti ÚOK CHZK za uplynulé volební období přednesenou Ing. Ladislavem
Svobodou.
6. Zprávu kontrolní komise o čerpání rozpočtu ÚOK CHZK v roce 2017 v zastoupení
přednesenou Eliškou Stejskalovou.
7. Návrh rozpočtu ÚOK CHZK na rok 2019 v zastoupení přednesený Eliškou Stejskalovou.
8. Nově zvolenou ÚOK CHZK ve složení: Ing. Ladislav Svoboda – předseda, MUDr. Karel
Edelmann, Ph.D., Bohumil Fábera, RNDr. Pavel Pivoňka, Josef Sikora.
9. Nově zvolenou kontrolní komisi ve složení: Břetislav Severa - předseda, Bohumil Šlosar,
Jiří Vrňata.
10. Delegáta na Valnou hromadu ČSCH 2018 RNDr. Pavla Pivoňku a náhradníky Ing.
Ladislava Svobodu, Josefa Tichého a Jiřího Vrňatu.
Konference bere na vědomí:
1. Zprávu mandátové komise.
2. Jednotlivé diskusní příspěvky.
Konference ukládá:
1. ÚOK CHZK (a všem chovatelům) propagovat chov harckých kanárů a prosazovat další
rozvoj odbornosti.
2. V případě, že Mezinárodní mistrovskou soutěž ve zpěvu harckých kanárů nebude
pořádat některá základní organizace (nebo více pobočných spolků), ukládá ÚOK CHZK
pořádat, či spolupořádat, tuto vrcholnou soutěž.
3. ÚOK CHZK aktivně se účastnit svazového dění.
4. Ing. Ladislavu Svobodovi dopracovat do 30. 6. 2019 aktualizovaný Vzorník zpěvných
kanárů.
5. ÚOK CHZK zpracovat formulář pro hlášení výsledků z místních soutěží ve zpěvu
harckých kanárů.
6. ÚOK CHZK a specializovaným základním organizacím chovatelů zpěvných kanárů
zajistit propagační expozici harckých kanárů na těchto výstavách: Celostátní výstava
drobného zvířectva, Exotika, Moravia.
---------------------------------Jednání konference zakončil předseda ÚOK CHZK Ing. Ladislav Svoboda. Poděkoval za
vyslovenou důvěru všem delegátům a vyjádřil přesvědčení, že spolupráce ÚOK CHZK a
základních organizací bude i nadále konstruktivní.
Ing. Ladislav SVOBODA, v. r.
předseda ÚOK CHZK






Zapsala: Ing. Eliška Stejskalová
Ověřovatelé: všichni členové ÚVV ČSCH
Předáno k ověření: dne 28. 11. 2018
Ověřování ukončeno: dne 29. 11. 2018
Zápis – nejpozději do deseti dnů rozeslán účastníkům jednání. Vyvěšen na webu ČSCH a usnesení otištěno
v časopise Chovatel.

