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Číslo jednací:

Vaše č.j./ze dne:

586-8/2012

Vyřizuje/linka:

Dne:

Eliška Stejskalová

2. října 2012

Zápis č. 3/2012
ze společného výjezdního zasedání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných
(harckých) kanárů a výboru Sboru posuzovatelů harckých kanárů,
jež se konalo ve dnech 29. a 30. září 2012 v Rakovníku
Přítomni: MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., Martin Kabát, DiS., Miroslav Novák, RNDr. Pavel
Pivoňka, Ing. Ladislav Svoboda, Josef Tichý, Eliška Stejskalová
Omluven: Jiří Vrňata

PROGRAM:
1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
2. Školení posuzovatelů harckých kanárů
3. Samofinancování odbornosti
4. Různé, diskuse, závěr

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
Jednání zahájil RNDr. Pavel Pivoňka, předseda ÚOK CHZK. Poděkoval přítomným, že
si našli čas na obsáhlé dvoudenní jednání. Též vyjádřil poděkování Josefu Tichému za
kvalitní provozní zajištění výjezdního zasedání a autorům kanárkářských článků za
propagaci odbornosti.
Bylo dojednáno, že také v následujících letech budou z úsporných důvodů svolávána
společná dvoudenní výjezdní zasedání ÚOK CHZK a výboru Sboru posuzovatelů harckých
kanárů. (Finančně méně nákladné je uhradit účastníkům jedno cestovné a noclehy na
společné výjezdní zasedání, než cestovné na dvě schůze ÚOK CHZK a případné další
jednání výboru Sboru posuzovatelů harckých kanárů.)
Během následující kontroly usnesení bylo konstatováno, že ukládací body usnesení
z předešlého jednání byly splněny.
USNESENÍ ZK 12/3/1/1: Z úsporných důvodů budou i v následujících letech svolávána
společná dvoudenní výjezdní zasedání ÚOK CHZK a výboru Sboru posuzovatelů harckých
kanárů. (Finančně méně nákladné je uhradit účastníkům jedno cestovné a noclehy na
společné výjezdní zasedání, než cestovné na dvě schůze ÚOK CHZK a případné další
jednání výboru Sboru posuzovatelů harckých kanárů.)

Ad 2) Školení posuzovatelů harckých kanárů
RNDr. Pavel Pivoňka, v zastoupení za omluveného Jiřího Vrňatu, předsedu výboru
Sboru posuzovatelů harckých kanárů, detailně s přítomnými probral program školení
posuzovatelů. Datum a místo konání: 27. října 2012, Čáslav. Bylo zdůrazněno, že
každý posuzovatel může bodovat pouze na jedné místní soutěži.
Definitivně byla schválena, po proběhlém připomínkování, nová bodovací listina,
graficky zpracovaná Václavem Hynoušem. Před školením bude tato nová bodovací
listina předána posuzovatelům a na chovatelské schůzi s ní budou seznámeni i zástupci
základních organizací.
Značná pozornost byla věnována přípravě chovatelské schůze, respektive Ústřední
konference delegátů odbornosti chovatelů zpěvných (harckých) kanárů. Ta se bude
konat dne 26. října 2012 od 19.00 hodin v Čáslavi. Program: informace o
samofinancování odbornosti (mj. zavedení zvláštního poplatku) – seznámení s novou

bodovací listinou – vyhlášení dalšího ročníku mezinárodní mistrovské soutěže – revize
materiálu, tj. klícek zapůjčených do ZO – příprava volební konference, stanovení
volebního klíče.
USNESENÍ ZK 12/3/2/1: Byl schválen program školení posuzovatelů harckých kanárů
a nová bodovací listina, graficky zpracovaná Václavem Hynoušem. Znovu bylo
potvrzeno, že každý posuzovatel může bodovat pouze na jedné místní soutěži.
USNESENÍ ZK 12/3/2/2: Byl schválen program chovatelské schůze (Ústřední
konference delegátů odbornosti chovatelů zpěvných /harckých/ kanárů), včetně bodu
revize výstavního fundusu (klícek) zapůjčených základním organizacím.

Ad 3) Samofinancování odbornosti
Za odbornost chovatelů zpěvných (harckých) kanárů se zúčastnil jednání
s ekonomickou komisí ÚV ČSCH Jiří Vrňata a dalšího jednání se zástupci ÚV ČSCH Ing.
Ladislav Svoboda. Ten referoval, spolu s RNDr. Pavlem Pivoňkou a Martinem Kabátem,
DiS., o plánovaných změnách ve financování odborností. Příjmovou část bude u každé
komise tvořit především 40 % ze zisku na kroužcích (tetování, registraci) a podíl za
členské známky u chovatelů hlásících se k dané odbornosti (u specializovaných základních
organizací spadajících přímo pod ÚOK bude tento podíl polovina z hodnoty členské
známky). V případě nízkých příjmů menších odborností, jež nepostačí na činnost, budou
tyto dotovány určitou částkou z rozpočtu ÚV ČSCH. Nepotvrdily se tedy informace typu,
že o malé odbornosti ČSCH již dále nestojí. Ekonomická komise ÚV ČSCH vidí
budoucnost v jednotném ČSCH se širokou škálou odborností.
Dále byla poskytnuta informace, že v rámci sjednocení postupů v jednotlivých
odbornostech budou také posuzovatelé harckých kanárů od pořadatelů místních soutěží
nově vybírat poplatek 40 Kč do vzdělávacího fondu ČSCH.
USNESENÍ ZK 12/3/3/1: Účastníci jednání berou na vědomí informace Ing. Ladislava
Svobody, RNDr. Pavla Pivoňky a Martina Kabáta, DiS. o tvorbě budoucích rozpočtů
odborných komisí.
USNESENÍ ZK 12/3/3/2: V rámci sjednocení postupu u všech odborností ČSCH budou
také posuzovatelé harckých kanárů vybírat od pořadatelů místních soutěží poplatek 40 Kč
do vzdělávacího fondu ČSCH.

Ad 4) Různé, diskuse, závěr
Ing. Ladislav Svoboda soustředil veškeré změny a úpravy Vzorníku zpěvných kanárů,
jež byly od posledního vydání této publikace projednávány na zasedáních ÚOK CHZK.
Tyto změny Ing. Ladislav Svoboda zapracuje do stávajícího Vzorníku zpěvných kanárů.
Ten bude na školení poskytnut posuzovatelům a následně bude vyvěšen i na webu ČSCH.
Byla schválena společná cesta zástupců ÚOK CHZK a ÚOK CHOEP na říjnovou
výstavu Ornita, kde se uskuteční i setkání se slovenskou ÚOK CHZK.
Byl schválen nákup cen a darů z nabídky distribučního střediska ČSCH.
USNESENÍ ZK 12/3/4/1: Ing. Ladislav Svoboda zapracuje do stávajícího Vzorníku
zpěvných kanárů veškeré změny, jež byly schváleny na jednáních ÚOK CHZK. Upravená
publikace bude na školení poskytnuta posuzovatelům a vyvěšena na webu ČSCH.
USNESENÍ ZK 12/3/4/2: Byla schválena společná cesta zástupců ÚOK CHZK a ÚOK
CHOEP na říjnovou výstavu Ornita, kde se uskuteční i setkání se slovenskou ÚOK CHZK.
USNESENÍ ZK 12/3/4/3: Byl schválen nákup cen a darů z nabídky distribučního střediska
ČSCH.
Dvoudenní obsáhlé společné jednání ÚOK CHZK a výboru Sboru posuzovatelů harckých
kanárů ukončil RNDr. Pavel Pivoňka.
RNDr. Pavel Pivoňka,
předseda ÚOK CHZK
Zapsala: Eliška Stejskalová
Ověřovatel zápisu: RNDr. Pavel Pivoňka

