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Zápis č. 4/2012
z jednání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných (harckých) kanárů,
které se konalo dne 26. října 2012 v Čáslavi
Přítomni: Martin Kabát, DiS., Miroslav Novák, RNDr. Pavel Pivoňka, Ing. Ladislav Svoboda, Jiří Vrňata,
Eliška Stejskalová
Host:
Ing. Jan Holý
Omluven: Josef Tichý

PROGRAM: 1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání, příprava školení
posuzovatelů harckých kanárů a chovatelské schůze (konference odbornosti)
Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání, příprava školení posuzovatelů
harckých kanárů a chovatelské schůze (konference odbornosti)
Jednání zahájil, jako již tradičně, RNDr. Pavel Pivoňka, předseda ÚOK CHZK. Následovala
kontrola usnesení. Úprava stávajícího Vzorníku zpěvných kanárů o změny přijaté v průběhu let
stále probíhá. Termín splnění – do konání 77. MMS.
Byl projednán dopis od Ing. Pavla Marečka, předsedy ZO CHZK Havířov, týkající se
rozhodnutí, že každý posuzovatel harckých kanárů může bodovat pouze na jedné místní soutěži. Po
širší diskusi bylo ujednáno rozhodnutí nerušit. Nabízí se možnost, kterou letos využily ZO CHZK
Havířov a ZO CHZK Ostrava-Přívoz, uspořádat místní soutěž společnou pro dvě ZO. Vzhledem
k počtu konání místních soutěží a také díky tomu, že některé ZO zvou na bodování slovenské
posuzovatele, zůstávají někteří čeští posuzovatelé i v současnosti bez odhadu.
Nejen v ZO ČSCH Ústí nad Labem mají nového zájemce o kurz pro adepta na posuzovatele
harckých kanárů. Bylo ujednáno, že se začne znovu s dalším kurzem, a to v místě, aby to měli
adepti relativně blízko.
Při příjmu kanárů na mistrovskou soutěž musí chovatel předložit originál bodovací listiny.
Garantem na 77. MMS bude Miroslav Novák (ze Slovenska Bc. Vladimír Kubík), katalog
zpracuje Martin Kabát, DiS., posuzovat budou: RNDr. Pavel Pivoňka, Adolf Císař, Zdeněk
Dobrovolný nebo Josef Tichý (náhradníci Jiří Vrňata nebo Ing. Jan Holý), ze Slovenska Jozef
Petřáš (popřípadě Ondrej Kabát nebo Daniel Buroň). Odbornou část 77. MMS bude mít na starosti
Josef Sikora (popřípadě Ladislav Svoboda nebo Jiří Vrňata).
ÚOK CHZK podpoří návrh ÚOK CHOEP, aby Ing. Jaroslav Kratochvíl, CSc., viceprezident
Evropského chovatelského svazu, dočasně zastupoval v EE jako delegát ČSCH odbornost „Ptáci“.
Byla schválena odměna pro Ing. Ladislava Svobodu za vedení internetového archivu soutěží a
aktualizaci stávajícího Vzorníku zpěvných kanárů.
USNESENÍ ZK 12/4/1/1: Úpravu stávajícího Vzorníku zpěvných kanárů o změny přijaté v průběhu
let zpracuje do konání 77. MMS. Ing. Ladislav Svoboda.
USNESENÍ ZK 12/4/1/2: Bude otevřen nový kurz pro adepty na posuzovatele zpěvných (harckých)
kanárů.
USNESENÍ ZK 12/4/1/3: Při příjmu kanárů na mistrovskou soutěž musí chovatel předložit
originál bodovací listiny.
USNESENÍ ZK 12/4/1/4: ÚOK CHZK podpoří návrh ÚOK CHOEP, aby Ing. Jaroslav Kratochvíl,
CSc., viceprezident Evropského chovatelského svazu, dočasně zastupoval v EE jako delegát ČSCH
odbornost „Ptáci“.
USNESENÍ ZK 12/4/1/5: Schvaluje se odměna pro Ing. Ladislava Svobodu za vedení
internetového archivu soutěží a aktualizaci stávajícího Vzorníku zpěvných kanárů.

Zápis z chovatelské schůze
(Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů zpěvných /harckých/ kanárů),
jež se konala dne 26. října 2012 v Čáslavi
Přítomni: členové ÚOK CHZK a výboru Sboru posuzovatelů harckých kanárů
Za ZO CHZK: České Budějovice (Adolf Císař), Havlíčkův Brod (Zdeněk Dobrovolný, Ing.
Ladislav Svoboda), Hradec Králové (Petr Rudolf), Praha/Canaria Praha (RNDr. Pavel Pivoňka,
Eliška Stejskalová, Jiří Vrňata), Rychnov nad Kněžnou (Bc. Jiří Dušek), Tábor (Ing. Jan Holý,
Václav Hynouš, Martin Kabát, DiS., Miroslav Novák), Ústí nad Labem (MUDr. Karel Edelmann,
Ph.D., Ing. Václav Krtek, Alexandr Prijmak).
Přítomno sedm základních organizací (z patnácti), schůze byla neusnášeníschopná, nemohly být
proto přijaty žádné body usnesení
1. Schůzi (konferenci) zahájil a vedl Martin Kabát, DiS. Informoval o samofinancování
odbornosti a sjednocení podmínek pro všechny posuzovatele v ČSCH (i posuzovatelé
harckých kanárů budou od základních organizací vybírat příspěvek 40,- Kč do
vzdělávacího fondu ČSCH).
2. Pohovořil o nové bodovací listině, kterou graficky upravil Václav Hynouš.
3. Připomněl účastníkům jednání, že chovatel se musí při příjmu kanárů na mistrovskou
soutěž prokázat originálem bodovací listiny.
4. Zdůraznil, že se dosud nepřihlásil žádný pořadatel 78. MMS, je potřeba, aby byl znám do
konání 77. MMS.
5. Uvedl, že rok 2013 je pro odbornost chovatelů zpěvných (harckých) kanárů rokem
volebním. Vyzval přítomné, aby v ZO vybrali vhodné kandidáty do ÚOK CHZK a revizní
komise odbornosti. Ústřední volební konference delegátů odbornosti chovatelů zpěvných
(harckých) kanárů se bude konat v neděli po školení posuzovatelů (konec října – začátek
listopadu 2013). Delegát z každé ZO bude mít jeden hlas.
6. Jiří Vrňata podal informaci o obnovené mezinárodní soutěži „Kanáři bez hranic“ (23. až
26. ledna 2013, Čáslav).
7. V širší diskusi bylo navrženo, aby se příští chovatelská schůze (konference odbornosti)
konala v rámci 77. MMS (na místě bude přítomno více zástupců ZO, a tudíž je předpoklad,
že schůze bude usnášeníschopná.
8. Následně byly zrekapitulovány počty soutěžních klícek zapůjčených do ZO. Pokud
některý chovatel v ZO s chovem harckých kanárů končí, je nutné zapůjčené klícky
VRÁTIT – nejsou majetkem ZO, ale odbornosti chovatelů zpěvných (harckých)
kanárů:
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
Poté bylo jednání ukončeno.
RNDr. Pavel Pivoňka,
předseda ÚOK CHZK
Zapsala – Eliška Stejskalová
Ověřovatel zápisu – RNDr. Pavel Pivoňka

