Český svaz chovatelů
Ústřední odborná komise chovatelů zpěvných kanárů, Maškova 3, 182 53 Praha 8-Kobylisy
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Číslo jednací:
ZK-ÚOK-3/2019

Vaše č.j./ze dne:

Vyřizuje/linka:
Eliška Stejskalová

Dne:
21. 10. 2019

Zápis č. 3/2019
z jednání ÚOK chovatelů zpěvných kanárů,
konaného dne 18. října 2019 v Praze
Přítomni
 Za ÚOK CHZK: MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., Bohumil Fábera, RNDr. Pavel Pivoňka,
Ing. Ladislav Svoboda (účast – 80 %, jednání bylo usnášeníschopné)
 Kontrolní komise: Jiří Vrňata
 Předseda Sboru posuzovatelů harckých kanárů: Jiří Vrňata
 Tajemnice ÚOK CHZK: Eliška Stejskalová
 Omluveni: Břetislav Severa (KK), Josef Sikora (ÚOK CHZK)

PROGRAM:
1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
2. Příprava zkoušek adeptů, školení posuzovatelů a Ústřední konference delegátů
sekce chovatelů zpěvných kanárů
3. Různé, diskuse, závěr

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
Jednání zahájil Ing. Ladislav Svoboda, předseda ÚOK CHZK. Bylo rozhodnuto, že
zápis ze schůze pořídí Eliška Stejskalová, znění zápisu bude schváleno na konci zasedání.
Následovala kontrola ukládacích bodů usnesení z minulého jednání:
- USNESENÍ ZK 19/2/2/1: ÚOK CHZK schvaluje (v případě, pokud se nepodaří do 01.
11. 2019 nábor nových členů a zajištění minimálního počtu členů v ZO) likvidaci
speciální ZO CHZK Hradec Králové, IČ 71221484. ÚOK CHZK jmenuje likvidátorem
ZO CHZK Hradec Králové Markétu Vystrčilovou, bytem Nemojov–Starobucké
Debrné 180. (ZO CHZK Hradec Králové půjde po 01. 11. 2019 do likvidace.)
- USNESENÍ ZK 19/2/2/2: ÚOK CHZK vznese, prostřednictvím zaměstnankyně
Sekretariátu ÚVV ČSCH, která má na starosti spolkový rejstřík, dotaz na rejstříkový
soud, zdali by bylo možné namísto likvidace ZO CHZK Hradec Králové provést fúzi.
(SPLNĚNO. Rejstříkový soud fúzi u spolků nepovolí.)
- USNESENÍ ZK 19/2/2/3: ÚOK CHZK bude informovat – dle aktuálních instrukcí
rejstříkového soudu a následně zaměstnankyně Sekretariátu ÚVV ČSCH, která má na
starosti spolkový rejstřík, jak postupovat v případě likvidace ZO a jakou částku
rezervovat na poplatky se zveřejněním inzerátů o likvidaci v Obchodním rejstříku. (V
ŘEŠENÍ. S rejstříkovým soudem se operativně řeší výše poplatků za zveřejnění
inzerátů o likvidaci ZO v Obchodním věstníku.)
- USNESENÍ ZK 19/2/3/1: Na Ústřední konferenci delegátů sekce chovatelů zpěvných
kanárů dne 01. 11. 2019 bude přednesen návrh, jak řešit situaci s chybějícími

soutěžními klíckami a budníky. (V ŘEŠENÍ. Byl vytipován výrobce, který umí vyrobit
potřebné soutěžní klícky – a zároveň další výrobce, který zajistí budníky).
USNESENÍ ZK 19/3/1/1: Zápis z jednání ÚOK CHZK č. 3/2019 zpracuje Eliška
Stejskalová. Text zápisu bude konzultován a schválen přímo na jednání. PRO – 4. PROTI –
0. ZDRŽEL SE – 0.

Ad 2) Příprava zkoušek adeptů, školení posuzovatelů a Ústřední konference delegátů
sekce chovatelů zpěvných kanárů
Bylo konstatováno, že ke zkouškám adeptů na posuzovatele harckých kanárů, které se
budou konat dne 01. 11. 2019 v Čáslavi od 14.00 hod. se přihlásili čtyři adepti: Ladislav
Holeš, Ing. Václav Krtek, Karel Plachetka a Bohumil Šlosar. Součástí zkoušek bude test z
teorie zpěvu (připraví MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.), praktické vyplňování bodovacích
listin a vlastní posuzování čtyřčlenných kolekcí. Zkoušející: Jiří Vrňata – předseda Sboru
posuzovatelů harckých kanárů, MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., Josef Sikora, přísedící Ing.
Ladislav Svoboda.
Dále byl projednán program školení. Kromě Martina Kabáta, DiS., který minulý rok
požádal o pozastavení posuzovatelské činnosti, bude tato činnost pozastavena, z důvodu
neúčasti na školeních, také Ing. Jiřímu Lucákovi, Ph.D. a Alexandru Prijmakovi.
Následovala příprava Ústřední konference delegátů sekce chovatelů zpěvných kanárů –
zrekapitulovány byly ukládací body minulé konference. Všechny byly splněny. Ing.
Ladislav Svoboda seznámil přítomné s aktualizovaným Vzorníkem zpěvných kanárů,
následovala diskuse a připomínkování jednotlivých kapitol. Vzorník bude detailně
projednán na školení posuzovatelů harckých kanárů .
Následně Ing. Ladislav Svoboda informoval o novém způsobu hlášení výsledků
z místních soutěží – vypisování přímo přes webové stránky. Nový způsob vyplňování bude
projednán na konferenci a na školení posuzovatelů. Konferenci bude řídit Ing. Ladislav
Svoboda. Konferenci bude přednesen návrh na delegáta sekce na Valnou hromadu ČSCH –
navržen RNDr. Pavel Pivoňka (první náhradník Ing. Ladislav Svoboda, druhý náhradník
Jiří Vrňata).
USNESENÍ ZK 19/3/2/1: ÚOK CHZK schvaluje harmonogram zkoušek adeptů na
posuzovatele harckých kanárů (zahájení 01. 11. 2019 ve 14.00 hod., Čáslav), zkoušek se
zúčastní čtyři adepti. PRO – 4. PROTI – 0. ZDRŽEL SE – 0.
USNESENÍ ZK 19/3/2/2: Zkušební testy pro zkoušky adeptů připraví MUDr. Karel
Edelmann, Ph.D. PRO – 4. PROTI – 0. ZDRŽEL SE – 0.
USNESENÍ ZK 19/3/2/3: ÚOK CHZK bere na vědomí informace o přípravě Ústřední
konference delegátů sekce chovatelů zpěvných kanárů a školení posuzovatelů harckých
kanárů.
USNESENÍ ZK 19/3/2/4: ÚOK CHZK bere na vědomí informace o úpravách Vzorníku
zpěvných kanárů, směrnice sekce nebudou jeho součástí. Vzorník zpěvných kanárů bude
detailně projednán na školení posuzovatelů dne 02. 11. 2019.
USNESENÍ ZK 19/3/2/5: Garantem za ČSCH na 84. mezinárodní mistrovské soutěži ve
zpěvu harckých kanárů byl jmenován Josef Sikora. PRO – 4. PROTI – 0. ZDRŽEL SE – 0.

Ad 3) Různé, diskuse, závěr
Diskutováno bylo o propagaci harckých kanárů a publikační činnosti. K tomuto bodu
programu nebylo přijato žádné usnesení. Následně bylo jednání ukončeno.
Ing. Ladislav SVOBODA, v.r.
předseda ÚOK chovatelů zpěvných kanárů
Zapsala – Eliška Stejskalová
Znění zápisu bylo projednáno na konci 3. zasedání ÚOK CHZK.

