Český svaz chovatelů
Ústřední odborná komise chovatelů zpěvných kanárů, Maškova 3, 182 53 Praha 8-Kobylisy
Tel.: 284683454, e-mail: zpevni.kanari@cschdz.eu, http://www.cschdz.eu
IČO: 00443204, DIČ: CZ00443204, Bankovní spojení: KB Praha 9, č. účtu: 635081/0100
Číslo jednací:
ÚOK-4/2019

Vaše č.j./ze dne:

Vyřizuje/linka:
Ing. Eliška Stejskalová

Dne:
6. 11. 2019

Zápis
z Ústřední konference delegátů sekce chovatelů zpěvných kanárů,
která se konala dne 1. listopadu 2019 v Čáslavi








Přítomní delegáti a zástupci speciálních ZO a speciálních odborů chovatelů harckých
kanárů ZO: Josef Kozar, Miroslav Procházka, Břetislav Severa (ZO CHZK Brno),
Adolf Císař, Ing. Jan Holý (ZO České Budějovice), Zdeněk Dobrovolný, Ladislav
Holeš, Ing. Ladislav Svoboda, Bohumil Šlosar (ZO Havlíčkův Brod), Petr Rudolf (ZO
Hradec Králové/Týniště nad Orlicí), 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) – účast
72,72 %, jednání bylo usnášeníschopné.
ÚOK CHZK, KK, výbor Sboru posuzovatelů harckých kanárů, tajemnice sekce
chovatelů zpěvných kanárů: MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., RNDr. Pavel Pivoňka,
Josef Sikora, Ing. Ladislav Svoboda, Jiří Vrňata, Břetislav Severa, Bohumil Šlosar, Ing.
Eliška Stejskalová.
Hosté: Miroslav Jankovič, Peter Kubík, Bc. Vladimír Kubík, Marek Petráš, Jozef
Petráš – SZCH.
Omluveni: zástupci ZO CHZK Buštěhrad, ZO Ostrava-Přívoz, ZO Plzeň, za ÚOK
CHZK Bohumil Fábera, za ÚVV ČSCH Slavomír Brožek.

PROGRAM:
1. Zahájení, volba pracovních komisí, schválení programu, schválení jednacího řádu
2. Kontrola usnesení z minulé Ústřední konference delegátů sekce chovatelů zpěvných
kanárů
3. Zpráva o činnosti ÚOK CHZK za rok 2019, o kontrolní činnosti, čerpání rozpočtu
roku 2018 a návrh rozpočtu na rok 2020
4. Diskuse, různé, volba delegáta na Valnou hromadu ČSCH 2019
5. Usnesení, závěr

Ad 1) Zahájení, volba pracovních komisí, schválení programu, schválení jednacího 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 hosty ze Slovenského zväzu chovateĺov (dále jen SZCH) a
ostatní přítomné. Konstatoval, že z jedenácti speciálních základních organizací či
speciálních odborů chovatelů harckých kanárů při ZO je přítomno osm zástupců, Ústřední
konference delegátů sekce chovatelů zpěvných kanárů (dále jen konference) je
usnášeníschopná. Každá organizace disponuje jedním hlasem, jelikož počet jejich členů
není vyšší než dvacet. (Poznámka – v rámci OO ČSCH nejsou u sekce chovatelů zpěvných
kanárů ustanoveny příslušné odborné komise územních organizací.)
Následovala volba společné mandátové a návrhové komise. Navrženi, a poté všemi
přítomnými hlasy zvoleni, byli tito delegáti: Ing. Václav Krtek, Karel Plachetka a Bohumil
Šlosar. Jako zapisovatelka byla navržena Ing. Eliška Stejskalová, jako ověřovatel zápisu
byl navržen MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., oba dva byli následně všemi hlasy schváleni.
Poté byl přednesen navržený program jednání konference a jednací řád, následovalo jejich
schválení všemi hlasy.

Ad 2) Kontrola usnesení z minulé Ústřední konference delegátů sekce chovatelů
zpěvných kanárů
Ing. Ladislav Svoboda referoval o plnění ukládacích bodů minulé konference:
o ÚOK CHZK (a všem chovatelům) propagovat chov harckých kanárů a prosazovat
další rozvoj odbornosti. PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ.
o 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. PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ.
o ÚOK CHZK aktivně se účastnit svazového dění. PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ.
o Ing. Ladislavu Svobodovi dopracovat do 30. 6. 2019 aktualizovaný Vzorník
zpěvných kanárů. SPLNĚNO, znění vzorníku bude detailně projednáváno na
školení posuzovatelů harckých kanárů, zvažuje se jeho vydání v brožované podobě.
o ÚOK CHZK zpracovat formulář pro hlášení výsledků z místních soutěží ve zpěvu
harckých kanárů. SPLNĚNO – následovala prezentace vyplňování hlášení
z místních výstav prostřednictvím webové aplikace. Další detailní seznámení bude
následovat na školení posuzovatelů harckých kanárů.

Ad 3) Zpráva o činnosti ÚOK CHZK za rok 2019, o kontrolní činnosti, čerpání rozpočtu
roku 2018 a návrh rozpočtu na rok 2020.
Ing. Ladislav Svoboda zhodnotil činnost ÚOK CHZK - důraz byl kladen, obdobně jako
v předešlých letech, na propagaci, zajištění Mezinárodní mistrovské soutěže ve zpěvu
harckých kanárů (dále jen MMS), spolupráci s chovateli harckých kanárů (nejenom ze
SZCH) a publikační činnost především v časopise Chovatel. Poděkoval dvěma stěžejním
autorům - MUDr. Karlu Edelmannovi, Ph.D. a RNDr. Pavlu Pivoňkovi. Vyzdvihl bohatou
propagační činnost některých základních organizací, které se prezentují v místě svého
působení například formou besed či populárně naučných přednášek. Představil publikace
s tematikou harckých kanárů, jež jsou ve formě pdf vyvěšeny na webových stránkách.
Následně informoval o zkouškách adeptů na posuzovatele harckých kanárů, jež se konaly
dne 01. 11. 2019 – ke zkouškám se přihlásili čtyři adepti, zdárně je absolvovali tři. Jeden
z adeptů si zopakuje test z teorie zpěvu.

Kontrolní činnost byla zaměřena na regulérní průběh MMS a Memoriálu Františka
Fraňka. Byla podána informace o čerpání rozpočtu ÚOK CHZK v minulém roce. Návrh
rozpočtu pro rok 2020 je opět ve výši 50.000,- Kč v nákladové i příjmové části rozpočtu.
Ing. Eliška Stejskalová referovala o situaci v ZO CHZK Hradec Králové, z níž členové
přešli do jiných dvou organizací a tato ZO je připravena na likvidaci (rejstříkový soud
nepovolil fúzi). Poplatek za dvojí zveřejnění inzerátu v Obchodním věstníku a zjištění
bezdlužnosti u příslušného finančního úřadu stojí, dle zaměstnankyně ÚVV ČSCH, jež má
na starosti spolkový rejstřík, cca 3.100,- Kč. O snížení poplatku pro spolky se již delší
dobu jedná s rejstříkovým soudem, takže může dojít ke změně. Věc bude řešena s ohledem
na aktuální situaci a výši poplatků. Základní organizace budou informovány, aby si
ponechaly finanční hotovost pro případ likvidace. Bylo vysvětleno, že tyto záležitosti se
vyřizují s ohledem na platné zákony ČR, jimž se musí i ČSCH podřídit.

Ad 4) Diskuse, různé, volba delegáta na Valnou hromadu 2019
Účastníci jednání byli seznámeni s plánem ÚOK CHZK zorganizovat svoz na MMS
v roce 2020 (se dvěma svozovými místy). Jiří Vrňata informoval, že se podařilo najít
výrobce, jenž je schopen zhotovit soutěžní klícky identické s původními. Našel se i
výrobce budníků. Každý chovatel bude mít možnost, až bude záležitost zevrubně
projednána, objednat si klícky či budník na vlastní náklady. K tomuto bylo přistoupeno
poté, co zkušenost ukázala, že pozůstalí po chovatelích harckých kanárů klícky prodají či
darují. Není v silách ZO ani kohokoliv jiného toto uhlídat.
Následovala volba delegáta na Valnou hromadu ČSCH 2019 a také volba náhradníků.
Poté byla vyhlášena diskuse na téma, zdali ponechat název sekce chovatelů zpěvných
kanárů, či zúžit název na sekci chovatelů harckých kanárů. Změna názvu by musela být
schválena Valnou hromadou ČSCH. Bylo ujednáno, že zatím se ponechá stávající název
s ohledem na to, že by nově příchozí chovatelé chovali i jiná zpěvná plemena, než jsou
harčtí kanáři.

Ad 5) Usnesení, závěr
Společná mandátová a návrhová komise informovala, že je stále přítomno osm
delegátů. Následovala rekapitulace jednotlivých bodů usnesení, znění některých bylo
mírně upraveno. Poté bylo usnesení schváleno jako celek všemi hlasy.

USNESENÍ
Ústřední konference delegátů sekce chovatelů zpěvných kanárů
konané dne 1. listopadu 2019 v Čáslavi
Konference schvaluje:
1. Program a jednací řád konference.
2. Zapisovatelku Ing. Elišku Stejskalovou a ověřovatele zápisu MUDr. Karla Edelmanna, Ph.D.
3. Volbu společné mandátové a návrhové komise ve složení: Ing. Václav Krtek předseda, Karel Plachetka, Bohumil Šlosar.
4. Zprávu o činnosti ÚOK CHZK a kontrolní činnosti za rok 2019 (respektive od data
konání minulé Ústřední konference delegátů sekce chovatelů zpěvných kanárů)
přednesenou Ing. Ladislavem Svobodou.

5. Návrh rozpočtu ÚOK CHZK na rok 2020 v zastoupení přednesený Ing. Eliškou
Stejskalovou.
6. Delegáta na Valnou hromadu ČSCH 2019 RNDr. Pavla Pivoňku a náhradníky Ing.
Ladislava Svobodu a Jiřího Vrňatu.
Konference bere na vědomí:
1. Zprávu společné mandátové a návrhové komise.
2. Informaci Ing. Elišky Stejskalové o postupu při likvidaci pobočných spolků.
3. Jednotlivé diskusní příspěvky.
Konference ukládá:
1. ÚOK CHZK (a všem chovatelům) i nadále propagovat chov harckých kanárů a
prosazovat další rozvoj odbornosti.
2. Základním organizacím – pořádat dle možnosti v místě svého působení propagační
výstavy, besedy, populárně naučné přednášky a aktivně se účastnit společenského a
spolkového dění v místě působení.
3. 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.
4. ÚOK CHZK konstruktivně a věcně se účastnit celosvazového dění.
5. ÚOK CHZK a specializovaným základním organizacím chovatelů zpěvných kanárů
zajistit propagační expozici harckých kanárů na těchto výstavách: Celostátní
výstava drobného zvířectva, Exotika, Moravia.
6. ÚOK CHZK prověřit možnost vydat tiskem aktualizovaný Vzorník zpěvných
kanárů.
---------------------------------Jednání konference zakončil předseda ÚOK CHZK Ing. Ladislav Svoboda, poděkoval
přítomným za aktivní a konstruktivní přístup a popřál jim hodně zdaru v soutěžích.

Ing. Ladislav SVOBODA, v. r.
předseda ÚOK CHZK








Zapsala: Eliška Stejskalová
Ověřovatel: MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.
Předáno k ověření: dne 06. 11. 2019
Ověřování ukončeno: dne 07. 11. 2019
Zápis – nejpozději do deseti dnů rozeslán účastníkům jednání. Vyvěšen na webu ČSCH a usnesení
otištěno v časopise Chovatel.

