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3. října 2014

Zápis č. 3/2014
z jednání ÚOK chovatelů zpěvných kanárů,
jež se konalo ve dnech 26. a 27. září 2014 v Železné Rudě
Přítomni:
Za ÚOK CHZK: MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., RNDr. Pavel Pivoňka, Ing. Ladislav Svoboda, Josef Tichý
Za kontrolní komisi ÚOK CHZK (dříve RK): Bohumil Fábera
Za komisi Sboru posuzovatelů harckých kanárů: Jiří Vrňata
Host: Ing. Jiří Lucák
Tajemnice ÚOK CHZK: Eliška Stejskalová

Jednání zahájil Ing. Ladislav Svoboda, předseda ÚOK CHZK. Následovalo seznámení s body
programu a jeho schválení. Pořízením zápisu byla pověřena Eliška Stejskalová, jako ověřovatelé
byli určeni MUDr. Karel Edelmann, Ph.D. a Josef Tichý.
PROGRAM:
1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
2. Školení posuzovatelů harckých kanárů
3. Memoriál Františka Fraňka
4. Různé, diskuse, závěr

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
Při kontrole usnesení bylo konstatováno, že plnění bodu Usnesení ZK 14/2/2/1,
týkajícího se odstranění administrativních nedostatků v účetnictví ZO ČSCH Buštěhrad,
stále ještě probíhá. Usnesení ZK 14/2/3/1 a Usnesení ZK 14/2/3/2 – navrácení zapůjčených
soutěžních klícek od bývalých členů ČSCH - nebude řešeno jenom přes ZO ČSCH, ale i
přímo s dotyčnými bývalými členy těchto základních organizací. K problematice
zapůjčených klícek bylo poté hovořeno daleko obšírněji. S jednotlivými základními
organizacemi (popřípadě se členy, mají-li soutěžní klícky u sebe) bude sepsán protokol o
zapůjčení klícek. Cena čtyřech klícek je 1600 Kč, přičemž není zohledněna historická
hodnota tohoto soutěžního fundusu. V případě ztráty či poškození bude tato částka za
soutěžní klícky od základních organizací či jednotlivých členů vymáhána. Nesplněn byl
bod Usnesení ZK 14/2/5/3 týkající se vyvěšení změn ve Vzorníku zpěvných kanárů na
webových stránkách ČSCH – úkol trvá. Součástí změn bude i zapracování veškerých
stávajících směrnic odbornosti do Vzorníku zpěvných kanárů. Rovněž nesplněn byl bod
Usnesení ZK 14/2/5/5 týkající se pořízení ukázkové nahrávky zpěvu harckých kanárů –
úkol nadále trvá. Ostatní body usnesení z minulého jednání byly splněny, popřípadě termín
jejich plnění se týká až listopadového školení posuzovatelů či listopadové chovatelské
schůze (Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů zpěvných kanárů).
Ke dni 20. května 2014 rezignoval na post člena ÚOK CHZK pro pracovní
zaneprázdnění Martin Kabát, DiS. Vzhledem k tomu, že podmínku pro zvolení na minulé
Ústřední volební konferenci delegátů odbornosti chovatelů zpěvných kanárů splnil ještě
jeden z kandidátů, není nutné vyhlašovat nové doplňující volby. Volby do ÚOK CHZK

probíhaly současně s volbami do kontrolní (tehdejší revizní) komise. Prvních pět
zvolených kandidátů (dle počtu hlasů) se stalo členy ÚOK CHZK, další tři pak členy
kontrolní komise (KK). Po odstoupení Martina Kabáta, DiS. se pátým členem ÚOK CHZK
stává Bohumil Fábera, přestupuje tak z KK. Třetím členem KK se stává Zdeněk
Dobrovolný, jenž ve volbách získal potřebný počet hlasů. Po dohodě KK zvolila jako
svého předsedu Alexandra Prijmaka, dosavadního člena KK. Ten se bude jednání ÚOK
CHZK účastnit s hlasem poradním.
USNESENÍ ZK 14/3/1/1: Ohledně navrácení zapůjčených klícek, popřípadě uhrazení ceny
těchto klícek, bude s bývalými členy ZO ČSCH Buštěhrad a ZO ČSCH Petřvald u Karviné
jednat přímo i ÚOK CHZK – zodpovídá tajemnice ÚOK CHZK, termín plnění do 15. 10.
2014.
USNESENÍ ZK 14/3/1/2: Se stávajícími chovateli (základními organizacemi), kteří (které)
mají zapůjčené soutěžní klícky, bude sepsán protokol o zapůjčení těchto klícek. V případě
ztráty či poškození chovatelé (základní organizace) soutěžní klícky uhradí – zodpovídá
tajemnice ÚOK CHZK, termín plnění (obeslání ZO ČSCH) do 15. 10. 2014.
USNESENÍ ZK 14/3/1/3: ÚOK CHZK bere na vědomí rezignaci Martina Kabáta, DiS. na
post člena ÚOK CHZK. Pátým členem ÚOK CHZK se stává Bohumil Fábera, třetím
členem kontrolní komise (KK) se stává Zdeněk Dobrovolný, který ve volbách získal
potřebný počet hlasů. Předsedou KK bude Alexandr Prijmak, dosavadní člen KK. Termín
plnění – s okamžitou platností.

Ad 2) Školení posuzovatelů harckých kanárů
Školení posuzovatelů harckých kanárů se bude konat ve dnech 7. a 8. 11. 2014
v Čáslavi. Jiří Vrňata zevrubně seznámil přítomné s programem školení. Ukázkové
kolekce zajistí: Zdeněk Dobrovolný, Alexandr Prijmak, Petr Rudolf, Jiří Vrňata.
USNESENÍ ZK 14/3/2/1: Účastníci jednání berou na vědomí informace Jiřího Vrňaty o
letošním školení posuzovatelů harckých kanárů. Ukázkové kolekce dodají: Zdeněk
Dobrovolný, Alexandr Prijmak, Petr Rudolf, Jiří Vrňata – informování těchto pověřených
posuzovatelů zajistí tajemnice odbornosti, termín plnění do 7. 10. 2014.

Ad 3) Memoriál Františka Fraňka
Podstatná a několikahodinová část jednání byla věnována precizní přípravě Memoriálu
Františka Fraňka. Ing. Jiří Lucák a RNDr. Pavel Pivoňka zevrubně referovali o této
mezinárodní akci, která si získává přízeň německých chovatelů. Bylo ujednáno, že akce
nebude pořádána jako přátelské setkání, ale jako regulérní soutěž s jednotnými
podmínkami pro všechny soutěžící, včetně zahraničních. Během této soutěže budou mít
přítomní chovatelé možnost zakoupit si občerstvení. 5. ročník Memoriálu Františka Fraňka
se bude konat 15. a 16. května 2015 v Železné Rudě. S Městským úřadem Železná Ruda
budou zástupci ÚOK CHZK jednat po komunálních volbách. Smyslem spolupráce bude
domluvení vzájemné propagace a podpora ze strany Městského úřadu Železná Ruda
formou cen či propagačních předmětů pro účastníky.
USNESENÍ ZK 14/3/3/1: Memoriál Františka Fraňka bude koncipován jako soutěž
s jednotnými podmínkami pro všechny zúčastněné chovatele. 5. ročník této soutěže se bude
konat ve dnech 15. a 16. 5. 2015 v Železné Rudě. Ve věci spolupráce bude ÚOK CHZK
jednat s Městským úřadem Železná Ruda – zodpovídají tajemnice odbornosti, RNDr. Pavel
Pivoňka a Jiří Vrňata, termín plnění - po komunálních volbách 2014, nejpozději však do 7.
11. 2014.

Ad 4) Různé, diskuse, závěr
Účastníci jednání jmenovali delegáta a náhradníka odbornosti na letošní listopadovou
Valnou hromadu ČSCH, která se bude konat dne 29. 11. 2014 v Olomouci. Eliška
Stejskalová informovala přítomné o rozpočtu odbornosti na rok 2015, který byl zpracován
ve spolupráci s předsedou ÚOK CHZK. Návrh rozpočtu – po připomínkování ÚV ČSCH –

zůstává stejný jako na rok 2014, tedy ve výši 50.000,- Kč. Dále byla řešena realizace
propagačního stánku chovatelů zpěvných kanárů na výstavě Exota Olomouc 2014.
79. mezinárodní mistrovská soutěž ve zpěvu harckých kanárů se bude konat ve dnech
12. až 18. ledna 2015 v Bratislavě. ÚOK CHZK prostřednictvím Jiřího Vrňaty pomůže
českým účastníkům vyřešit dopravu kolekcí na místo konání soutěže. Českým garantem na
79. MMS byl jmenován Bohumil Fábera – o náhradníkovi se bude jednat na příští schůzi
ÚOK CHZK. Na webu ČSCH bude vyvěšen vzor veterinárního formuláře, jenž je nutný
pro převoz kanárů na Slovensko.
Vzhledem k tomu, že výjezdní zasedání ÚOK CHZK se celkově osvědčila – jednak je
podstatně větší časový prostor k řešení úkolů a také cestovní náklady jsou nižší než na dvě
samostatné schůze (přičemž náklady na ubytování zdaleka nedosahují nákladů na cestovné
na jedno jednání) – schválili účastníci rokování i v příštím roce svolat jedno výjezdní
zasedání ÚOK CHZK do Železné Rudy, eventuálně do jiného vhodného místa.
USNESENÍ 14/3/4/1: Delegátem odbornosti chovatelů zpěvných kanárů na listopadovou
Valnou hromadu ČSCH, která se koná dne 29. 11. 2014 v Olomouci, byl jmenován Ing.
Ladislav Svoboda, náhradníkem Martin Kabát, DiS.
USNESENÍ 14/3/4/2: Účastníci jednání berou na vědomí informaci o návrhu rozpočtu
odbornosti na rok 2015, upraveném ÚV ČSCH, ve výši 50.000,- Kč.
USNESENÍ 14/3/4/3: Na letošní výstavě Exota Olomouc, která se koná ve dnech 10. až
12. 10. 2014, bude realizován propagační stánek odbornosti chovatelů zpěvných kanárů –
zodpovídají RNDr. Pavel Pivoňka a Pavla Mlíkovská.
USNESENÍ 14/3/4/4: ÚOK CHZK pomůže českým účastníkům zrealizovat dopravu
kolekcí na 79. mezinárodní mistrovskou soutěž ve zpěvu harckých kanárů – zodpovídá
ÚOK CHZK a Jiří Vrňata.
USNESENÍ 14/3/4/5: Českým garantem na 79. mezinárodní mistrovské soutěže ve zpěvu
harckých kanárů byl jmenován Bohumil Fábera. O náhradníkovi bude jednáno na příští
schůzi ÚOK CHZK.
USNESENÍ 14/3/4/6: Na webu ČSCH bude vyvěšen vzor veterinárního formuláře
potřebného pro převoz kanárů na Slovensko – zodpovídá tajemnice odbornosti, termín
plnění do 31. 10. 2014.
USNESENÍ 14/3/4/7: V roce 2015 bude svoláno, kromě běžných zasedání ÚOK CHZK, i
jedno výjezdní zasedání ÚOK CHZK, a to do Železné Rudy, eventuálně do jiného vhodného
místa – zodpovídá tajemnice odbornosti.

Po projednání všech bodů programu bylo rokování ukončeno.
Ing. Ladislav SVOBODA, v. r.
předseda ÚOK chovatelů zpěvných kanárů

Zapsala – Eliška Stejskalová
Ověřovatelé zápisu – MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., Josef Tichý

