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Dne:

Eliška Stejskalová

20. ledna 2014

Zápis č. 1/2014
z jednání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných kanárů,
jež se konalo dne 17. ledna 2014 v Havlíčkově Brodě
Přítomni: MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., Bohumil Fábera, Martin Kabát, DiS., RNDr. Pavel Pivoňka,
Ing. Ladislav Svoboda, Josef Tichý, Jiří Vrňata, Eliška Stejskalová
Hosté:
Václav Klement, Alexandr Prijmak, Karel Vavřena

PROGRAM: 1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání, příprava společenského večera
78. MMS, různé

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání, příprava společenského večera
78. mezinárodní mistrovské soutěže ve zpěvu harckých kanárů, různé
Hned v úvodu jednání bylo konstatováno, že z bodů usnesení minulého jednání ÚOK
CHZK nebyly splněny tyto: Usnesení ZK 13/2/1/2, týkající se změn ve Vzorníku zpěvných
kanárů, a část Usnesení ZK 13/5/1/6, týkající se vydání propagačních skládaček. Byly
vysvětleny důvody, proč se tak stalo. Úkoly nadále trvají, nejkrajnější termín splnění obou
usnesení – do příštího jednání ÚOK CHZK.
Následovala příprava slavnostního vyhlášení výsledků 78. mezinárodní mistrovské
soutěže ve zpěvu harckých kanárů. Konferováním úvodní části večera byl pověřen Martin
Kabát, DiS.
ZO CHZK Buštěhrad požádala ÚOK CHZK o provedení kontroly svého účetnictví za
roky 2010, 2011 a 2012. Tato základní organizace získává od města Buštěhrad dotaci, jejíž
čerpání není účelově vázáno. (ZO CHZK Buštěhrad zažádala o stanovisko, jestli je způsob
vyúčtování v pořádku.) ÚOK CHZK předala poskytnuté doklady revizní komisi
odbornosti. Revizi provedou Jiří Vrňata a Alexandr Prijmak. (Předseda revizní komise
odbornosti Bohumil Fábera se této revize neúčastní, protože je sám členem ZO ČSCH
Buštěhrad.) Dle Stanov ČSCH revizní komise provádí na požádání revizi účetnictví nižších
organizačních složek. ZO ČSCH je speciální základní organizací, která spadá přímo pod
ÚOK CHZK. Výsledky revize budou předloženy na příštím jednání ÚOK CHZK.
Jiří Vrňata informoval o tom, že Muzeum Hlavního města Prahy zvažuje otevření
expozice věnované spolkům a řemeslům. Snahou ÚOK CHZK je, aby v expozici byl i
oddíl věnovaný historii českého kanárkářství. Pakliže se toto podaří, budou do expozice
zapůjčeny i nejstarší historické poháry z MMS. Úkolem jednat s Muzeem Hlavního města
Prahy byl pověřen Jiří Vrňata.
Stávající putovní pohár MMS získal (dle podmínek – třikrát vítězství za sebou nebo
vítězství popáté) Jiří Vrňata. Pro další MMS pořídí nový putovní pohár.
Byla podána informace, že člen ZO ČSCH Tábor 6 Václav Hynouš připraví počítačový
program, který vyhodnotí jednotlivé kanáry celé MMS (tedy nejen nejlepšího kanára).
Vlivem různých přestupů členů z jedné základní organizace do jiné ZO již nesouhlasí
nedávno aktualizovaný počet klícek pro jednotlivé ZO:

Brno – 32
Buštěhrad – 12
České Budějovice - 8

Havířov - 16
Havlíčkův Brod - 16
Hradec Králové - 4
Ostrava-Přívoz - 16
Petřvald u Karviné - 30
Plzeň - 12
Praha (Canaria Praha) - 24
Rychnov nad Kněžnou - 24
Tábor - 16
Třinec – 16
Uničov - 12
Ústí nad Labem – 16
Základní organizace budou požádány, aby do 31. března 2014 dodaly ÚOK CHZK
jmenovitý seznam členů – kolik si kdo půjčil klícek. Zodpovědnost za klícky převezmou i
jednotliví chovatelé.
Slovenská ÚOK CHZK bude požádána, aby vysvětlila, proč chovatelé ze ZO CHZK
Košice dodávají na soutěž kanáry v nestandardních klíckách.
Plán práce – duben 2014 (výjezdní zasedání ÚOK CHZK), červen a září (jednání ÚOK
CHZK), listopad 2014 školení posuzovatelů harckých kanárů. Přesné termíny budou
stanoveny operativně.
USNESENÍ ZK 14/1/1/1: Moderováním úvodní části společenského večera 78. MMS byl
pověřen Martin Kabát, DiS.
USNESENÍ ZK 14/1/1/2: Členové revizní komise odbornosti, Jiří Vrňata a Alexandr
Prijmak, provedou revizi hospodaření ZO CHZK Buštěhrad za roky 2010, 2011 a 2012.
Předložení výsledků revize – na výjezdním zasedání ÚOK CHZK.
USNESENÍ ZK 14/1/1/3: Jiří Vrňata prověří v Muzeu Hlavního města Prahy možnost,
zdali by do expozice spolků a řemesel mohl být zařazen i oddíl věnovaný harckým
kanárům. Bude-li toto možné, zapůjčí se do expozice i nejstarší poháry z mistrovských
soutěží. Termín splnění – do příštího jednání ÚOK CHZK.
USNESENÍ ZK 14/1/1/4: Jiří Vrňata se stává držitelem stávajícího putovního poháru
MMS. Pro potřeby dalších MMS pořídí pohár nový. Termín plnění – do 79. MMS.
USNESENÍ ZK 14/1/1/5: Václav Hynouš připraví pro nadcházející MMS počítačový
program, který vyhodnotí pořadí všech kanárů. Termín splnění – do 79. MMS.
USNESENÍ ZK 14/1/1/6: ZO vypracují jmenný seznam chovatelů s počtem zapůjčených
klícek na MMS. Termín splnění – do 31. března 2014.
USNESENÍ ZK 14/1/1/7: Slovenská ÚOK CHZK bude požádána, aby vysvětlila, proč
chovatelé ze ZO CHZK Košice dodávají na soutěž kanáry v nestandardních klíckách.
Termín splnění – do 31. března 2014. Zodpovědnost za klícky převezmou i jednotliví
chovatelé
USNESENÍ ZK 14/1/1/8: Plán práce – duben 2014 (výjezdní zasedání ÚOK CHZK),
červen a září (jednání ÚOK CHZK), listopad 2014 školení posuzovatelů harckých kanárů.
Přesné termíny budou stanoveny operativně.
Poté bylo jednání ukončeno.
Ing. Ladislav Svoboda, v. r.
předseda ÚOK chovatelů zpěvných kanárů
Zapsala – Eliška Stejskalová
Ověřovatel zápisu – MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.

