Zápis ze školení českých a slovenských posuzovatelů harckých
kanárů konaného ve dnech 7. - 8. 11. 2014 v Čáslavi
Školení navazovalo na zasedání ÚOK CHZK a chovatelskou schůzi (respektive
konferenci) z předchozího dne, kde byly probrány aktuální problémy chovatelství kanárů a
posuzovatelů.
Organizační část školení zahájil předseda Sboru posuzovatelů harckých kanárů ČSCH Jiří
Vrňata, který přítomné přivítal a předložil návrh programu, jenž byl přijat jednomyslně.
Následně Marek Petráš přednesl zprávu o činnosti slovenské ÚOK CHZK a zprávu
slovenského výboru Sboru posuzovatelů harckých kanárů. Na Slovensku proběhly volby
v odbornosti a oproti minulosti je změnou přijetí Petera Kubíka do výboru slovenské ÚOK
CHZK. Na Slovensku proběhly též volby v celém svazu a byli jsme informováni o některých
podrobnostech. V současnosti na Slovensku pracují tři funkční základní organizace chovatelů
zpěvných kanárů, a to Košice, Bratislava a Martin. Proběhla letní soutěž ve Vrútkách s účastí
28 chovatelů, zvítězil Jozef Petráš. Ing. Ladislav Svoboda přednesl poté zprávu o činnosti
české ÚOK CHZK. Komise se sešla celkem třikrát. Řešily se problémy doznívající ještě
z mistrovské soutěže v Havlíčkově Brodu. Na mistrovských soutěžích je nutné trvat na
standardizovaných klíckách a jejich vybavení. Problematiku poklesu členské základny je třeba
kontinuálně řešit lepší propagací. Následně Jiří Vrňata referoval o činnosti českého výboru
Sboru posuzovatelů harckých kanárů. I on opětovně zdůraznil, že nejdůležitější je dodržování
stejných podmínek na mistrovské soutěži, tedy hlavně jednotné klícky a regulérní příjem
kanárů. Pochvalu zaslouží Petr Rudolf, který se v Havlíčkově Brodu ujal prezentace kolekcí.
V průběhu uplynulého roku nebyly žádné návrhy k změnám v posouzení jednotlivých túr.
Rozdíl mezi slovenským a českým posouzením zvonků (na Slovensku kroužek a v Čechách
až jeden bod) byl odstraněn dohodou a zvonky budou na mistrovské soutěži v Bratislavě
hodnoceny stejně jako v Čechách, tedy pokud kanár přinese tyto túry, a pokud budou kvalitní,
dostane kanár jeden bod za rolovaný a jeden bod za rovný, pokud je nepřinese, nedostává nic.
Proběhlo rozdělení odhadu na místní soutěže. Na mistrovskou soutěž v Bratislavě byli za
českou stranu delegováni: Ing. Jan Holý, Martin Kabát, DiS. a Ing. Ladislav Svoboda
(náhradník Bc. Jiří Dušek), za slovenskou stranu Jozef Petráš. Jednotlivce posoudí Jiří Vrňata.
Též se po jednom posuzovateli z Čech a Slovenska účastníme mistrovství Polska. Dalším
bodem byly informace o přípravách 79. mezinárodní mistrovské soutěže v Bratislavě. Soutěž
proběhne v 12. až 18. ledna 2015 v Hotelu Plus Bratislava, kde je veškeré potřebné zázemí
pro soutěž. Směrnice bude zveřejněna v nejkratší možné době na internetových stránkách
obou svazů. Odhadní listiny pro mistrovskou soutěž bude zajišťovat ZO CHZK Bratislava.
Veterinární vyšetření pro české účastníky stačí od místního soukromého veterinárního lékaře.
Stále trvá požadavek na splnění bodového limitu 330 bodů ze základní soutěže pro účast na
mistrovské soutěži. Proběhla diskuze o účelnosti tohoto opatření. Jeho smyslem zůstává mimo
jiné pořádání místních soutěží a též udržení určité úrovně přijatých kolekcí. Otázka limitu by
měla být nadále projednávána v základních organizacích. Dále se diskuze dotkla problému
limitu pro zahraniční účastníky. Směrnice soutěží toto musí upravovat. Byla odsouhlasena
finanční podpora na dopravu kolekcí z Čech a Moravy do Bratislavy.

Teoretickou část školení zahájil Jiří Vrňata rozborem nejprve duté role. Byl zmíněn
problém s rozdílem mezi dutou rolí v první poloze a rolovaným zvonkem. Někdy bývá těžké
rozlišit přechod duté role a vokálového dutého zvonku, ale je nutné tento dutý zvonek
rozpoznat a ohodnotit, bodově tak 15 až 16, výjimečně 17 bodů. Pokud jej nerozpoznáme,
poškodíme chovatele. Ve srovnání například s německými kanáry v dutých rolích u našich
kanárů nejsou markantní rozdíly. Oproti tomu je rozdíl v hodnocení basových rolí, kde už
bodová hladina je u nás vyšší. Hodnotíme totiž pozitivně vrčivé a tvrdé basy, ale bodovat 24
už by mělo být maximum. Výše by už měly být bodovány jen dutobasy, které jsou jemnější a
dutější. Ze středních túr byly prodiskutovány rozdíly v různých dutých zvoncích u našich
kanárů. Píšťaly je nutno hodnotit lépe ve foukané podobě a podstata krásy píšťaly tkví hlavně
v barvě. Následoval referát Karla Edelmanna s ukázkou zvonkových túr. Předvedeny byly
zvonky rovné i rolované včetně kvalitní zvukové nahrávky.
Po polední přestávce pokračovalo školení praktickou částí, poslechem celkem pěti velmi
dobře připravených kolekcí. Došlo k diskuzím a následné shodě v ohodnocení jednotlivých
túr. Tím se posuzovatelský sbor „sladil“ před nadcházejícími místními soutěžemi a
mezinárodní mistrovskou soutěží.
Pavel Pivoňka poté proslovil několik rad k péči o sluchu a prevenci poruch sluchu, které
by byly pro posuzovatele fatální. Předvedl též užití přípravku Ekosip (oxid křemičitý), který
se osvědčil na likvidaci čmelíků v chovu.
Závěrečné slovo měl předseda Sboru posuzovatelů harckých kanárů Jiří Vrňata. Program
byl zcela naplněn a účastníci se rozjeli domů.

Na příští školení donesou kolekce: Jiří Vrňata, Ladislav Svoboda, Pavel
Pivoňka, Alexander Prijmak.

Zapsal MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.

