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Číslo jednací:

Vaše č.j./ze dne:

140-5/2014

Vyřizuje/linka:

Dne:

Eliška Stejskalová

17. dubna 2014

Zápis č. 2/2014
ze společného výjezdního zasedání ÚOK chovatelů zpěvných kanárů
a revizní (dle nového NOZ kontrolní) komise odbornosti,
které se konalo ve dnech 11. a 12. dubna 2014 ve Smržovce
Přítomni: MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., Bohumil Fábera, RNDr. Pavel Pivoňka, Alexandr Prijmak,
Ing. Ladislav Svoboda, Josef Tichý, Eliška Stejskalová
Omluveni: Martin Kabát, DiS., Jiří Vrňata
Hosté:
Petr Urban, Inka Urbanová

PROGRAM:
1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
2. Revize dokladů ZO
3. Výstavní fundus
4. Mezinárodní mistrovská soutěž
5. Různé, diskuse, závěr

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
Jednání zahájil a vedl Ing. Ladislav Svoboda, předseda ÚOK CHZK. V úvodu seznámil
přítomné s rozšířením programu, návrh byl schválen. Dále bylo rozhodnuto, že zápis
zpracuje Eliška Stejskalová a zápis ověří Ing. Ladislav Svoboda. Následovala kontrola
usnesení z minulé schůze, většina bodů byla splněna. Řešení Usnesení ZK 14/1/1/2,
týkající se revize dokladů ZO CHZK Buštěhrad, bylo přesunuto do samostatného bodu
výjezdního zasedání. Dosud nesplněno bylo Usnesení ZK 14/1/1/3 – jednání ohledně
zřízení ukázkové expozice harckých kanárů v Muzeu Hlavního města Prahy se uskuteční
až 28. 4. 2014. K Usnesení ZK 14/1/1/7 bylo konstatováno, že slovenská ÚOK CHZK
prozatím neodpověděla na dotaz týkající se nestandardních klícek na MMS. Usnesení ZK
14/1/1/8 bylo upřesněno – letošní pravidelné školení posuzovatelů harckých kanárů se
bude konat ve dnech 7. a 8. 11. 2014 v Čáslavi. Dne 7. 11. 2014 se v Čáslavi uskuteční
také chovatelská schůze, respektive Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů
zpěvných kanárů. Červnové jednání ÚOK CHZK se ruší, neboť je předpoklad, že veškeré
náležitosti se podaří projednat na výjezdním zasedání. Další schůze se uskuteční v první
polovině září, pravděpodobně v Praze.
USNESENÍ ZK 14/2/1/1: Upřesnění plánu práce: 7. 11. 2014, Čáslav (chovatelská
schůze, respektive Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů zpěvných kanárů), 7.
a 8. 11. 2014, Čáslav (školení posuzovatelů harckých kanárů), první polovina září, zřejmě
Praha (jednání ÚOK CHZK).
USNESENÍ ZK 14/2/1/2: Zápis z jednání zpracuje Eliška Stejskalová, zápis ověří Ing.
Ladislav Svoboda.

Ad 2) Revize dokladů ZO
ZO CHZK Buštěhrad požádala ÚOK CHZK o revizi hospodaření za roky 2010, 2011,
2012 a o radu, jak přesně vést účetnictví základní organizace. ÚOK CHZK pověřila svoji

revizní (respektive dle nového Občanského zákoníku kontrolní) komisi kontrolou všech
předložených dokladů. Vzhledem k tomu, že předseda ZO CHZK Buštěhrad je zároveň i
předsedou revizní (kontrolní) komise odbornosti, prováděli kontrolu dokladů Alexandr
Prijmak a Jiří Vrňata, členové revizní (kontrolní) komise. Dodané účetní doklady byly
prověřeny nezávislou účetní a dokumenty prostudoval a písemné vyjádření poskytl i
daňový poradce. Alexandr Prijmak účastníky jednání velice podrobně informoval o
závěrech kontroly a doporučeních, která byla ZO CHZK Buštěhrad předána též v písemné
formě, a to společně s navrácenými účetními doklady. Závěr – administrativní nedostatky
ve vedení účetnictví musejí být nejpozději do dvou měsíců napraveny, účetnictví základní
organizace musí být vedeno důsledně. O tomto opatření bude informován i emeritní
předseda revizní (kontrolní) komise ZO CHZK Buštěhrad.
USNESENÍ ZK 14/2/2/1: ZO CHZK Buštěhrad do dvou měsíců, to znamená do 12. 6.
2014, odstraní administrativní nedostatky ve vedení účetnictví za roky 2010, 2011 a 2012.
Účetní doklady musejí být důsledně evidovány i v nadcházejících letech. O tomto opatření
bude do konce dubna 2014 informován i emeritní předseda revizní (kontrolní) komise ZO
CHZK Buštěhrad. Termín plnění – do 12. 6. 2014, zodpovídají Bohumil Fábera, Josef
Kotouč.

Ad 3) Výstavní fundus
ZO CHZK nahlásily do 31. 3. 2014, kteří chovatelé mají zapůjčené soutěžní klícky.
Následovala rekapitulace provedené inventarizace.
Brno – 28 (př. Dědič, Hlaváček, Kozar, Kračmar, Procházka, Severa, Šopík);
Buštěhrad – 16 (př. Fábera, Tichý, Vejr B., Vejr F.);
České Budějovice – 8 (př. Beleš, Císař);

Havířov – 16 (př. Calábek, Lipina, Mareček, Tomiczek);
Havlíčkův Brod – 16 (Dobrovolný, Klement, Šlosar, Vacek);
Hradec Králové – 4 (probíhá ověřování, zdali se skutečně jedná o klícky ÚOK CHZK);
Ostrava-Přívoz – 16 (př. Duda, Kuchno, 8 dalších klícek je v chovatelském skladu);
Petřvald u Karviné – 28 (Jaroš, Koník, Křiváček, Ličman, Scholz, Scholzová, Svoboda);
Plzeň – 12 (všechny u př. Macána);
Praha (Canaria Praha) – 20 (př. Kučera, Linhart, Loučka, Pivoňka, Vrňata);
Rychnov nad Kněžnou – 24 (př. Dušek, Jíra, Kubeček, Langr, Penkala, Švanda);
Tábor – 16 (př. Hastrman, Kabát, Macháček, Novák);
Třinec – 16 (př. Hrstka, Sikora G., Sikora J., Tomica);
Uničov – 12 (př. Demel, Lachnit, Vychodil);
Ústí nad Labem – 0.
Bylo rozhodnuto, že ZO CHZK Buštěhrad požádá Ing. Bohdana Vejra a Františka
Vejra, kteří již nejsou v současnosti členy této základní organizace, o vrácení zapůjčených
soutěžních klícek. Totéž se týká i Ladislava Svobody, který již není členem ZO CHZK
Petřvald u Karviné, i on navrátí zapůjčené soutěžní klícky. Čtyři klícky ZO CHZK Canaria
Praha byly převedeny na ZO CHZK Buštěhrad (přestoupení Josefa Tichého). Jiří Tomica
při svém přestupu do jiné základní organizace odevzdal klícky ZO CHZK Petřvald u
Karviné (má je nyní Karel Koník, člen ZO CHZK Petřvald u Karviné). Jiřímu Tomicovi
poskytla soutěžní klícky ZO ČSCH Třinec 1.
USNESENÍ ZK 14/2/3/1: Ing. Bohdan Vejr a František Vejr navrátí zapůjčené soutěžní
klícky. Termín plnění – do 8. 11. 2014, zodpovídají Bohumil Fábera, Josef Kotouč.
USNESENÍ ZK 14/2/3/2: Ladislav Svoboda, který již není členem ZO CHZK Petřvald u
Karviné, navrátí zapůjčené soutěžní klícky. Termín plnění – do 8. 11. 2014, zodpovídá
Rudolf Scholz.

Ad 4) Mezinárodní mistrovská soutěž
Velký časový prostor na výjezdním zasedání byl věnován stížnosti prof. Ing. Ladislava
Kunáka, CSc. týkající se příjmu kanárů na 78. MMS. RNDr. Pavel Pivoňka, jeden
z garantů 78. MMS, vysvětlil, jak příjem kanárů probíhal. Konstatoval, že kolekce prof.
Ing. Ladislava Kunáka, CSc. byla přijímána až v pozdních večerních hodinách a u příjmu

z důvodu ochodu některých členů pořádající základní organizace výjimečně asistoval i
posuzovatel. Uvedl, že některé problémy by nevznikly, kdyby harčtí kanáři byli dodáni ve
standardních klíckách. Navrhnul, aby prof. Ing. Ladislavu Kunákovi, CSc. byly
z rezervních soutěžních klícek, které má česká ÚOK CHZK k dispozici, nabídnuty čtyři
soutěžní klícky k odprodeji. RNDr. Pavel Pivoňka byl poté pověřen napsáním
vysvětlujícího dopisu prof. Ing. Ladislavu Kunákovi, CSc. - s předběžným
naformulováním dopisu RNDr. Pavel Pivoňka seznámil přítomné. Uvedl, že příště se musí
precizně ohlídat, aby u příjmu nebyl posuzovatel. Dále bylo doporučeno, aby se do
Směrnice pro výkon funkce garanta mistrovské soutěže uvedlo, že v místnosti, kde jsou
kanáři při MMS uskladněni, se nebude u budníků spouštět přepážka s otvory. RNDr. Pavel
Pivoňka názorně prezentoval, že spuštění přepážky vede k nedostatku světla u některých
kanárů. Návrh bude předložen na chovatelské schůzi.
Účastníci jednání se dále domluvili, že na školení posuzovatelů harckých kanárů bude
znovu prezentován vzor standardní klícky, ukázková fotografie soutěžní klícky bude
umístěna i na webu ČSCH. Ve Vzorníku zpěvných kanárů bude provedena změna –
průměr bidýlka v soutěžní klícce bude 10 mm. Dále bylo zopakováno, že dosud není
k dispozici vyjádření slovenské ÚOK CHZK, proč chovatelé ZO CHZK Košice se
neúčastní MMS se standardními klíckami. Slovenské ÚOK CHZK bude doporučeno
provést inventarizaci soutěžních klícek, tak jak byla právě provedena v českých základních
organizacích.
Další podstatná část jednání byla věnována diskusím ohledně zrušení limitů na MMS.
Na chovatelské schůzi a školení posuzovatelů harckých kanárů bude doporučeno, aby se
limit 330 bodů v místních soutěžích zrušil, ale aby zůstala zachována povinnost účastnit se
místní soutěže.
USNESENÍ ZK 14/2/4/1: Prof. Ing. Ladislavu Kunákovi, CSc. budou nabídnuty
k odkoupení čtyři zpěvní klícky z rezervy české ÚOK CHZK. Termín splnění – do 30. 4.
2014, zodpovídá Eliška Stejskalová.
USNESENÍ ZK 14/2/4/2: Prof. Ing. Ladislavu Kunákovi, CSc. bude zaslán dopis jako
reakce na jeho stížnost k 78. MMS. Termín splnění – do 30. 4. 2014, zodpovídá RNDr.
Pavel Pivoňka.
USNESENÍ ZK 14/2/4/3: Na chovatelské schůzi bude navrženo, aby se do Směrnice pro
výkon funkce garanta mistrovské soutěže doplnilo opatření, že kanárům uskladněným na
MMS se nebude spouštět přepážka s otvory. Dále bude navrženo, že do Vzorníku zpěvných
kanárů se uvede rozměr bidýlka ve zpěvní klícce 10 mm. Termín plnění – 7. 11. 2014,
zodpovídá RNDr. Pavel Pivoňka.
USNESENÍ ZK 14/2/4/4: Na školení posuzovatelů harckých kanárů bude ukázán vzor
standardní soutěžní klícky a ukázková fotografie této klícky bude vyvěšena i na webu
ČSCH. Termín plnění – 8. 11. 2014, zodpovídá Ing. Ladislav Svoboda.
USNESENÍ ZK 14/2/4/5: Na chovatelské schůzi bude projednáno zrušení limitu 330 bodů
pro účast na MMS, s tím, že povinnost pořádat místní soutěže a účastnit se jich nadále
zůstane. Termín plnění – 8. 11. 2014, zodpovídá MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.
USNESENÍ ZK 14/2/4/6: Slovenské ÚOK CHZK bude doporučeno provedení
inventarizace zpěvních klícek. Termín plnění – 8. 11. 2014, zodpovídá Ing. Ladislav
Svoboda.

Ad 5) Různé, diskuse, závěr
Mimořádné Valné hromady ČSCH, jež se bude konat dne 21. června 2014 v Praze, se
jako delegát odbornosti chovatelů zpěvných kanárů zúčastní Jiří Vrňata. Jako náhradník
byl zvolen RNDr. Pavel Pivoňka. K momentální situaci v ČSCH se ÚOK CHZK a revizní
(kontrolní) komise rozhodla na svém výjezdním zasedání nijak nevyjadřovat.
ÚOK CHZK je spolupořadatelem (společně se ZO CHZK Canaria Praha) 4. ročníku
Memoriálu Františka Fraňka. Následovalo řešení otázek týkající se vlastní soutěže. Na
náklady ÚOK CHZK budou pořízeny věcné (skleněné) ceny pro účastníky memoriálu, dále
budou uhrazeny náklady na dovoz těchto skleněných cen a náklady na pobyt Alice

Masters, která na 78. MMS natáčela dokument o harckých kanárech a byla pozvána také na
4. ročník Memoriálu Františka Fraňka.
Ing. Ladislav Svoboda do konce května 2014 připraví na web ČSCH informace o
změnách, které byly v posledních letech provedeny ve Vzorníku zpěvných kanárů.
Vzhledem k tomu, že příští MMS se koná v Bratislavě, je reálné, aby se této soutěže
účastnili také chovatelé zpěvných kanárů z Maďarska. ÚOK CHZK osloví prostřednictvím
slovenských chovatelů maďarský svaz.
ÚOK CHK nechá vytisknout na náklady ÚOK CHZK kapesní kalendáříky pro rok
2015, předpokládaný náklad 300 až 500 kusů, zajistí Eliška Stejskalová.
Ing. Ladislav Svoboda vyvěsí na You Tube ukázku zpěvu harckých kanárů z českého
chovu – odkaz se uvede na webu ČSCH.
USNESENÍ ZK 14/2/5/1: Jako delegát na mimořádnou Valnou hromadu ČSCH konanou
dne 21. června 2014 byl za odbornost chovatelů zpěvných kanárů zvolen Jiří Vrňata, jako
náhradník RNDr. Pavel Pivoňka.
USNESENÍ ZK 14/2/5/2: ÚOK CHZK coby spolupořadatel 4. ročníku Memoriálu
Františka Fraňka uhradí náklady na skleněné ceny pro účastníky soutěže, cestovní náklady
na dovoz těchto cen a náklady na pobyt Alice Masters, režisérku dokumentárního filmu o
harckých kanárech. Termín plnění – do 18. 5. 2014, zodpovídá Eliška Stejskalová.
USNESENÍ ZK 14/2/5/3: Na web ČSCH budou vyvěšeny poslední změny ve Vzorníku
zpěvných kanárů. Termín plnění – do 31. 5. 2014, zodpovídá Ing. Ladislav Svoboda.
USNESENÍ ZK 14/2/5/4: Na náklady ÚOK CHZK budou vydány kapesní kalendáříky
(300 – 500 ks), termín plnění – do 31. 5. 2014, zodpovídá Eliška Stejskalová.
USNESENÍ ZK 14/2/5/5: Na You Tube bude vyvěšena ukázka zpěvu harckých kanárů
z českého chovu – odkaz bude uveden na webu ČSCH. Termín plnění – do 31. 5. 2014,
zodpovídá Ing. Ladislav Svoboda.
USNESENÍ ZK 14/2/5/6: Se slovenskou ÚOK CHZK bude projednáno pozvání
maďarských chovatelů harckých kanárů na 79. MMS. Termín plnění – 8. 11. 2014,
zodpovídá RNDr. Pavel Pivoňka.
Poté bylo obsáhlé výjezdní zasedání ukončeno.
Ing. Ladislav Svoboda, v. r.
předseda ÚOK CHZK

Zapsala – Eliška Stejskalová
Ověřovatel zápisu – Ing. Ladislav Svoboda

