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ZÁPIS ZE ŠKOLENÍ POSUZOVATELŮ
HARCKÝCH KANÁRŮ - 2012

Předmět školení:

Periodické školení posuzovatelů harckých kanárů ČR a SR před
začátkem konání sezónních soutěží ve zpěvu harckých kanárů.

Datum konání:

27.10. 2012

Místo konání:

Čáslav, areál Střední zemědělské školy

Posuzovatelé z ČR:
Adolf CÍSAŘ, Zdeněk DOBROVOLNÝ, Bc. Jiří DUŠEK, MUDr. Karel
EDELMANN, Ph.D., Václav HYNOUŠ, Martin KABÁT, DiS., Miroslav
NOVÁK,
RNDr. Pavel PIVOŇKA,
Petr RUDOLF,
Ing. Ladislav
SVOBODA, Jiří VRŇATA, Ing. Jan HOLÝ, Alexandr PRIJMAK, Ing. Jiří
LUCÁK
Posuzovatelé ze SR:
Ondrej KABÁT, Marek PETRÁŠ, Bc. Vladimír KUBÍK, Daniel BUROŇ
Prezence:

Tajemnice ÚOK CHZK:
Ing. Eliška STEJSKALOVÁ, RNDr. Blanka BRUTENIČOVÁ
Hosté:
Ing. Václav KRTEK
Omluveni:
Václav MARTINEK, Josef SIKORA, Josef TICHÝ, František MIŠKAY,
Miroslav JANKOVIČ, Jozef PETRÁŠ
Neomluveni:
nikdo

Zápis pořídil:

Václav Hynouš

1 ÚVOD
1.1

Zahájení školení, program

Školení zahájil předseda sboru posuzovatelů harckých kanárů Jiří Vrňata. Přivítal
všechny přítomné, zvláště posuzovatele ze Slovenska a seznámil přítomné
posuzovatele s programem jednání a organizací školení.

2 PŘEDMĚT ŠKOLENÍ
2.1

Zpráva slovenské ÚOK

Bc. Vladimír Kubík přednesl zprávu o činnosti slovenské ÚOK za uplynulé období.
2.2

Zpráva české ÚOK

RNDr. Pavel Pivoňka přednesl zprávu o činnosti české ÚOK za uplynulé období a
prezentoval problematiku samofinancování odbornosti zpěvných (harckých) kanárů.
Dále hovořil o postupu úprav „Vzorníku zpěvných kanárů“, kde je potřeba práce
provádět s rozvahou, nechat zklidnit situaci a postupnými kroky provést celkovou revizi
vzorníku.
Drobné změny doznala bodovací listina, která je v aktuální verzi uložena na webových
stránkách ČSCH v sekci zpěvných (harckých) kanárů a ve dvou výtiscích ji obdržel
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každý přítomný posuzovatel. Od dnešního dne bude pro posuzování využívána tato
schválená listina a starší výtisky bodovací listiny lze využívat pouze jako koncepty.
RNDr. Pavel Pivoňka zhodnotil konání a průběh soutěží uskutečněných v roce 2012.
2.3

Zpráva slovenského sboru posuzovatelů

Marek Petráš přednesl zprávu o proběhlých soutěžích ve zpěvu harckých kanárů v roce
2012. Dále byla diskutována problematika výskytu tlukotu u kanárů umístěných na
vítězných pozicích soutěží.
2.4

Zpráva předsedy sboru posuzovatelů

Jiří Vrňata seznámil přítomné s ukončením činnosti posuzovatele harckých kanárů Jiřího
Tomici a částečně Petra Rudolfa. Jiří Tomica se rozhodl v činnosti posuzovatele dále
nepokračovat, Petr Rudolf nebude po určitou dobu kanáry chovat.
Dále informoval o možnosti otevření nového ročníku školení pro adepty na
posuzovatele. Po podání přihlášek adeptů budou určeni posuzovatelé z blízkého
bydliště adeptů, kteří zajistí vyškolení adeptů a jejich přípravu ke zkoušce.
K otázce četnosti posuzování v jedné sezóně bylo rozhodnuto, že jeden posuzovatel z
ČR bude v sezóně posuzovat 1x na místní soutěži, tzn. zůstane v platnosti model
schválený v roce 2011.
Aktuální bodovací listina bude používána od data dnešního školení na všech soutěžích.
Školení posuzovatelů bude po projednání nezbytných administrativních úkonů zaměřeno
zejména na poslech zpěvu kanárů, rozbor jednotlivých túr a sjednocování počtu
přidělovaných bodů za přednesené túry.
2.5

Problematika včasného nedodání doobjednaných kroužků

Ing. Eliška Stejskalová informovala přítomné posuzovatele o stavu včasného nedodání
kroužků z doobjednávky některým chovatelům.
Bylo rozhodnuto, že pro účast na mezinárodní mistrovskou soutěž není možné povolit
výjimku z platné legislativy a přihlásit kanára s kroužkem jiného chovatele.
2.6

Rozdělení odhadů

Bylo provedeno přidělení a potvrzení odhadů na místní soutěže 2012 v České republice
a na Slovensku.
Posuzovatelé, kteří zůstali bez přiděleného odhadu, se mohou na místních soutěžích
zúčastnit jako přísedící, po dohodě se základními organizacemi a podání informace
tajemnici ÚOK CHZK Ing. Elišce Stejskalové.
Bylo provedeno přidělení a potvrzení odhadů na mezinárodní mistrovskou soutěž
v lednu 2013.
Rozdělení odhadů se jmény posuzovatelů bude vyvěšeno na webových stránkách
ČSCH v sekci zpěvných (harckých) kanárů.
2.7

Prezentace a poslech připravených kolekcí

Byla provedena prezentace vystavených kolekcí a upřesnění přidělování bodových
hodnot k předneseným túrám, s diskuzí přítomných posuzovatelů. Zvláštní pozornost
byla věnována rozboru zvonkových túr.
Kanárům byla z klícek odebrána krmítka, což nemělo vliv na přednesení zpěvu.
Na místních soutěžích bude posuzovatelem doporučeno v klíckách ponechat prázdná
krmítka (bez krmení, bez vody).
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Organizační záležitosti a příprava kolekcí kanárů na příští školení

Na školení posuzovatelů v roce 2013 připraví kolekce pro potřeby školení
posuzovatelé Zdeněk Dobrovolný - 1 kolekci a Bc. Jiří Dušek - 2 kolekce. Ostatní
posuzovatelé mohou dle svých možností rovněž připravit další kolekce nad rámec
určených.

3 ZÁVĚR
Miroslav Novák a MUDr. Karel Edelmann, Ph.D. zakončili školení, poděkovali
zúčastněným posuzovatelům za přednesené příspěvky a popřáli přítomným hodně
úspěchů v další práci a šťastnou cestu ze školení do svých domovů.
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