Zápis ze školení českých a slovenských posuzovatelů harckých kanárů,
konaného v sobotu dne 3. 11. 2018 v Čáslavi
Seznam účastníků je uveden v prezenční listině.
Pozvánka na školení byla rozeslána e-mailem všem posuzovatelům harckých kanárů a adeptům na posuzovatele. Školení zahájil (a dále ho také celé vedl) předseda Sboru posuzovatelů
harckých kanárů Jiří Vrňata, který účastníky přivítal a nejprve nechal odhlasovat návrh programu školení (jednohlasně přijat).
Jako prvního vyzval k přednesení stručné zprávy zástupce slovenské Ústřední odborné
komise chovatelů zpěvných kanárů Vladimíra Kubíka. Ten informoval o změnách ve složení
komise. Předsedou je nově Peter Kubík z Bratislavy, který nahradil právě Vladimíra Kubíka
z Martina. Namísto prof. Ladislava Kunáka je nově zástupcem Košic Mikuláš Andrejkovič. Na
Slovensku proběhnou čtyři místní soutěže a účinkuje pět aktivních posuzovatelů, navíc mohou
využít i služeb Martina Kabáta, který je i členem jak ČSCH, tak SZCH. Losování o jubilejních
MMS rozhodlo tak, že 85. MMS proběhne v Čechách a 90. MMS na Slovensku.
Předseda české ÚOK Ing. Ladislav Svoboda informoval o novém složení orgánů odbornosti a hlavních úkolech, zejména dokončení vzorníku.
Marek Petráš přednesl zprávu předsedy sboru posuzovatelů SZCH. Informoval o průběhu a výsledcích letní soutěže ve Vrútkách. Nově bylo přijato pravidlo, že posuzovatel musí
na přezkoušení, pokud se dva roky nezúčastnil školení ani neposuzoval žádnou soutěž včetně
letní.
Předseda Sboru posuzovatelů ČSCH Jiří Vrňata uvedl, že v České republice máme v
současnosti třináct aktivních posuzovatelů. Informoval o příznivém výsledku obhlédnutí místností v dějišti nadcházející 83. MMS v Komorní Lhotce. Rozhodovat tam bude dvojice posuzovatelů, po jednom z ČSCH i SZCH.
Připravováni jsou tito adepti na posuzovatele: Ladislav Holeš a Bohumil Šlosar (školí
Ing. Ladislav Svoboda), Ing. Václav Krtek (Dr. Karel Edelmann) a Karel Plachetka (Petr Rudolf
a Jiří Dušek).
Posuzovatel bude vyzván k přezkoušení při příštím školení posuzovatelů vždy, nezúčastní-li se dva roky školení nebo neposuzuje-li soutěž včetně jarní. (V současnosti se to týká
Martina Kabáta, DiS. a Alexandra Prijmaka).
Sedmi hlasy proti dvěma byl zvolen nový tříčlenný výbor Sboru posuzovatelů ve složení
MUDr. Karel Edelmann, Josef Sikora a Jiří Vrňata.
Následovalo několik technických hlasování. Bylo rozhodnuto, že je-li rozdíl vyšší než
6 bodů na kolekci, jsou oba posuzovatelé povinni upravit své hodnocení tak, aby hranice 6

bodů nebyla překročena. Dále bylo odhlasováno, že posuzují-li dva či tři posuzovatelé, je výsledek dán aritmetickým průměrem. Teprve při čtyřech posuzovatelích jsou vyřazena obě krajní
hodnocení.
Dále bylo odhlasováno, že chovatel může limitu 330 bodu pro účast na mistrovské soutěži dosáhnout účastí na kterékoli místní soutěži, dohodne-li se s pořadateli. Spolek také může
uspořádat více místních soutěží než jednu.
Následovalo rozdělení posuzovatelů na soutěže místní a mistrovskou.
Po přestávce se účastníci věnovali rozboru pomocných túr pod vedením Dr. Karla Edelmanna. Nedošlo k diskusím, které by zasluhovaly zmínku v zápisu.
Rozbor základních túr vedl Jiří Vrňata. Při hodnocení dutých rolí u nejlepších kanárů je
nutno bodově rozlišovat i podle délky túry. Basy neodpovídající požadavkům standardu mohou
dosáhnout nejvýše 20 bodů. Nemá-li kanár klasické duté zvonky, je třeba se zaměřit na pohyby
hrdélka v závěru duté role. Takové duté zvonky však mohou dosáhnout nejvýše 16 bodů. Hranice 18 bodů mohou dosáhnout pouze duté zvonky s plynulými změnami výšky a tempa.
Bez připomínek bylo přijato pravidlo pro posuzování píšťal, že plné hodnocení zasluhují
teprve trojité píšťaly, takže dvojité se hodnotí o bod méně a jednoduchá o další dva body méně
- jeden za počet a druhý za nemožnost posoudit oddělení. Plyne z toho, že jednoduchá píšťala
může být hodnocena nejvýše 15 body.
Odborný program byl ukončen praktickým poslechem kolekcí s podrobným rozborem
živých túr. Tuto část programu vedl Jiří Vrňata. Kolekce přivezli po dvou Ladislav Svoboda a
Jiří Vrňata, po jedné Zdeněk Dobrovolný a Bohumil Fábera.
Poslechem byl uzavřen celý program školení, takže Jiří Vrňata mohl provést prezenci
účastníků, poděkoval jim za účast a pozval je na další společné akce.

Na příští školení přislíbili kolekce: Zdeněk Dobrovolný, Ladislav
Svoboda, Bohumil Fábera, Jiří Vrňata, Břetislav Severa a Bohumil Šlosar.
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