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Číslo jednací:

586-4/2012

Vaše č.j./ze dne:

Vyřizuje/linka:

Dne:

Eliška Stejskalová

24. dubna 2012

Zápis č. 2/2012
ze schůze Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných (harckých) kanárů
a výboru sboru posuzovatelů harckých kanárů,
která se konala dne 20. dubna 2012 v Praze
Přítomni: Martin Kabát, DiS., Miroslav Novák, RNDr. Pavel Pivoňka, Ing. Ladislav Svoboda,
Josef Tichý, Jiří Vrňata, Eliška Stejskalová
Omluven: MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.
Host:
Ing. Jiří Čumíček

PROGRAM:
1. Úvod, kontrola usnesení z minul. jednání, zhodnocení 76. MMS, příprava 77. MMS
2. „Memoriál Františka Fraňka“ a „Letní soutěž ve zpěvu harckých kanárů“, práce
na Vzorníku zpěvných kanárů
3. Různé, diskuse, závěr

Ad 1)

Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání, zhodnocení 76. MMS, příprava 77. MMS

Jednání zahájil RNDr. Pavel Pivoňka, předseda ÚOK CHZK, byla dojednána drobná
změna v programu schůze. Následovala kontrola usnesení z minulého jednání: „Podmínky
pro pořádání mezinárodní mistrovské soutěže ve zpěvu harckých kanárů“ budou rozšířeny
o přílohu s pokyny o vyúčtování odhadu. Opět bylo jednáno o nerespektování závazných
závěrů ze školení posuzovatelů harckých kanárů 2011. ZO CHZK Ostrava-Přívoz dosud
nedodala průvodce místní soutěží nebo protokol z místní soutěže 2011. Tato ZO CHZK
bude znovu vyzvána k dodání těchto materiálů. Také posuzovatel, který místní soutěž
posuzoval, bude požádán o vyjádření. Školení posuzovatelů harckých kanárů se bude konat
v Čáslavi ve dnech 26. a 27. října 2012, v pátek od 9.00 hodin se bude konat jednání ÚOK
CHZK.
K průběhu 76. MMS neobdržela ÚOK CHZK žádnou písemnou připomínku, akce byla
dobře zajištěna, ÚOK CHZK děkuje organizátorům za uspořádání hezké mistrovské
soutěže. ZO CHZK Havířov bude požádána o předložení vyúčtování akce. Následovalo
jednání ohledně 77. MMS. S Ing. Jiřím Čumíčkem, ředitelem komise pro přípravu 77.
MMS, byly detailně konzultovány některé náležitosti týkající se příští mistrovské soutěže
(datum konání 7. až 13. ledna 2013). Jednáno bylo také o možném pořadateli 78. MMS.
USNESENÍ ZK 12/2/1/1: „Podmínky pro pořádání mezinárodní mistrovské soutěže ve
zpěvu harckých kanárů“ budou rozšířeny o přílohu s pokyny o vyúčtování odhadu.
USNESENÍ ZK 12/2/1/2: ZO CHZK Ostrava-Přívoz bude znovu požádána o dodání
průvodce místní soutěží nebo protokol z místní soutěže 2011.
USNESENÍ ZK 12/2/1/3: Školení posuzovatelů harckých kanárů se bude konat v Čáslavi
ve dnech 26. a 27. října 2012.
USNESENÍ ZK 12/2/1/4: ZO CHZK Havířov bude požádána o předložení vyúčtování 76.
MMS.

Ad 2) „Memoriál Františka Fraňka“ a „Letní soutěž ve zpěvu harckých kanárů“,
práce na Vzorníku zpěvných kanárů
Bylo zmapováno, kolik chovatelů plánuje přihlásit kanáry na nadcházející soutěže.
Ohledně letošní Evropské výstavy drobného zvířectva, která se bude konat v Lipsku, dosud
nepřišly pokyny ohledně případné soutěže ve zpěvu harckých kanárů.
Účastníci jednání rozhodli, že do Vzorníku zpěvných kanárů z roku 2004 budou
zapracovány veškeré změny, které byly od té doby přijaty. Úpravu do zářijového jednání
ÚOK CHZK provede Ing. Ladislav Svoboda, (zvažovaný termín konání ÚOK CHZK
Rakovník, 38. týden).
USNESENÍ 12/2/2/1: Do Vzorníku zpěvných kanárů z roku 2004 budou zapracovány
veškeré změny, které byly od té doby přijaty – do zářijového jednání ÚOK CHZK zpracuje
Ing. Ladislav Svoboda.

Ad 3) Různé, diskuse, závěr
Ing. Bohdan Vejr se třikrát za sebou nezúčastnil školení posuzovatelů harckých kanárů,
bude mu pozastavena činnost, pokud do pěti let neabsolvuje přezkoušení, bude mu členství
ve sboru posuzovatelů ukončeno. Ing. Jiří Lucák se školení nezúčastnil dvakrát, bude
upozorněn, že školení v roce 2012 musí absolvovat.
Václav Hynouš bude požádán o některé formální úpravy bodovací listiny – projednají
Miroslav Novák a Martin Kabát, DiS.
USNESENÍ 12/2/3/1: Ing. Bohdan Vejr se třikrát za sebou nezúčastnil školení
posuzovatelů harckých kanárů, proto mu bude pozastavena činnost. Pokud do pěti let
neabsolvuje přezkoušení, bude mu členství ve sboru posuzovatelů ukončeno.
USNESENÍ 12/2/3/2: Václav Hynouš bude požádán o některé formální úpravy bodovací
listiny – projednají Miroslav Novák a Martin Kabát, DiS.
Jednání bylo v 15.00 hodin ukončeno.
RNDr. Pavel Pivoňka, v.r.
předseda ÚOK CHZK
Zapsala: Eliška Stejskalová
Ověřovatel zápisu: RNDr. Pavel Pivoňka

