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Číslo jednací:
ZK-ÚOK-1//2018

Vaše č.j./ze dne:

Vyřizuje/linka:

Dne:

Eliška Stejskalová

29. 3. 2018

Zápis č. 2/2018
z výjezdního zasedání ÚOK chovatelů zpěvných kanárů,
konaného ve dnech 23.-24. března 2018 v Pardubicích
Přítomni
 Za ÚOK CHZK: MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., Bohumil Fábera, RNDr. Pavel Pivoňka,
Ing. Ladislav Svoboda (účast – 80 %, jednání bylo usnášeníschopné)
 Předseda Sboru posuzovatelů harckých kanárů: Jiří Vrňata
 Tajemnice ÚOK CHZK: Eliška Stejskalová
 Host: Václav Loučka (člen organizačního týmu 82. MMS)
 Omluveni: Josef Tichý – ÚOK CHZK, Alexandr Prijmak - KK

PROGRAM:
1. Úvod
2. Projednání druhé verze pořádání MMS
3. Různé, diskuse, závěr

Ad 1) Úvod
Výjezdní zasedání nechal e-mailem svolat Ing. Ladislav Svoboda, předseda ÚOK
CHZK, jenž celé jednání také vedl. Ověřovateli zápisu byli jmenováni RNDr. Pavel
Pivoňka a Ing. Ladislav Svoboda, zapisovatelkou Eliška Stejskalová.
USNESENÍ ZK 18/2/1/1: Zápis z jednání ÚOK CHZK č. 2/2018 zpracuje Eliška
Stejskalová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni RNDr. Pavel Pivoňka a Ing. Ladislav
Svoboda. Termín plnění – do třiceti dnů. Schváleno všemi hlasy.

Ad 2) Projednání druhé verze pořádání MMS
Hlavním bodem jednání byla příprava druhé, zkrácenější a úspornější, verze pořádání
mezinárodní mistrovské soutěže ve zpěvu harckých kanárů (dále jen MMS). Ing. Ladislav
Svoboda zpracoval podrobnou statistiku odběru nánožních kroužků za několik posledních
let, možný budoucí vývoj a z toho plynoucí počty přihlášených kolekcí na MMS
v nadcházejících letech. Jiří Vrňata precizně zhodnotil bodování kolekcí na uplynulých
MMS. Vyhodnotil pořadí kolekcí při vypočítání průměru ze všech listin nebo při vyřazení
nejvyššího a nejnižšího ocenění a zařazení prostření listiny (u třech posuzovatelů).
Pečlivě byly vyhodnoceny náklady a příjmy MMS v případě, že speciální ZO CHZK
nebude spolupracovat s jiným pobočným spolkem, jenž má možnost získat dotace či
sponzorské příspěvky v místě svého působení. Při obšírném mnohahodinovém rokování
byly brány v potaz různé varianty s omezením organizačního týmu, a to tak, aby nebyla
ohrožena regulérnost soutěže a její prestiž. Přijatá opatření vedou k úspornějšímu
provedení MMS při zachování anonymity, regulérnosti, důstojnosti a věhlasu MMS.
Z obsáhlého jednání byly přijaty tyto závěry:

Druhá varianta pořádání MMS
 předpokládaný počet kolekcí na MMS - maximálně 45 (počet lze korigovat přijetím
pouze jedné kolekce od chovatele);
 začátek MMS (přivezení soutěžních kolekcí) - úterý;
 posuzování kolekcí (případně jednotlivců) - středa, čtvrtek, pátek;
 zpracování a kompletace průvodce (katalogu) - pátek navečer, sobota dopoledne;
 posuzovat mohou pouze dva posuzovatelé - počítá se průměr bodování, rozdíl
může být maximálně 6 bodů;
 v případě, že posuzují tři posuzovatelé, počítá se průměr bodů – rozdíl v nejvyššího
a nejnižšího hodnocení může být maximálně 12 bodů;
 v případě, že budou posuzovat čtyři posuzovatelé, tak se dvě krajní hodnocení
škrtají a ze zbylých dvou se počítá průměr, rozdíl může být maximálně 12 bodů;
 na MMS je přítomen pouze jeden garant – ze státu, který MMS pořádá, garant
spolupracuje s nosičem;
 na MMS je přítomen pouze jeden nosič;
 z organizačního týmu je při MMS přítomen: ošetřovatel kanárů, garant, nosič,
zpracovatel průvodce (katalogu) – přičemž katalog lze po domluvě s tvůrcem
zpracovat dodatečně (v pátek navečer a v sobotu ráno);
 slavnostní večer se koná v sobotu, není nutné ho zahájit v 18.00 hod., zahájení
může být ve 14.00 hod., slavnostní vyhlášení se koná např. v restauraci, kde si
každý z účastníků sám hradí občerstvení, podmínkou je zachování důstojného
průběhu vyhlášení výsledků a přizvání česných hostů.
USNESENÍ ZK 18/2/2/1: Pořádající ZO CHZK (popřípadě ZO ČSCH s odborem
chovatelů zpěvných kanárů, ÚOK CHZK či několik pobočných spolků realizujících
mezinárodní mistrovskou soutěž ve zpěvu kanárů) může zorganizovat MMS ve zkráceném
úspornějším režimu, a to za předpokladu, že bude dodržena anonymita, regulérnost a
důstojnost mezinárodní mistrovské soutěže ve zpěvu harckých kanárů (doporučující
opatření jsou součástí textu zápisu č. 2/2018). Termín plnění – počínaje 83. MMS.
Schváleno všemi hlasy.

Ad 3) Různé, diskuse, závěr
Bylo konstatováno, že k doporučení pro konání úsporné MMS může ÚOK CHZK
poskytnout rámcový návrh rozpočtu MMS (s přihlédnutím k cenám v roce 2018),
zpracovaný předsedou Sboru posuzovatelů harckých kanárů.
Dále byl projednáván termín a místo konání Ústřední volební konference delegátů sekce
chovatelů zpěvných kanárů a rovněž termín a místo konání školení posuzovatelů harckých
kanárů. Konference bude svolána s ohledem na maximální účast delegátů. Diskutováno
bylo k propagaci chovu harckých kanárů, k nezbytnosti publikační činnosti v časopise
Chovatel a k poskytnutí propagačních bannerů zoologickým zahradám. Poté bylo jednání
ukončeno.

Ing. Ladislav SVOBODA, v.r.
předseda ÚOK chovatelů zpěvných kanárů

Zapsala: Eliška Stejskalová
Ověřovatelé zápisu: RNDr. Pavel Pivoňka, Ing. Ladislav Svoboda
K ověřování předáno dne: 29. 3. 2018
Ověřování ukončeno: dne 17. 4. 2018

