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Český svaz chovatelů
ÚOK chovatelů zpěvných kanárů

Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy
tel. 284 683 437
IČO: 00443204,

fax 284 681 451

bank. spojení: KB, Praha 8,

č. ú. 635-081/0100

V Praze 14. ledna 2004

Zápis č. 1/2004
ze schůze Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných kanárů, která se konala u
příležitosti 68. MMS v Čáslavi dne 9. ledna 2004.

Přítomni: M. Novák, RNDr. P. Pivoňka, R. Scholz, K. Vavřena, J. Vrňata, E. Stejskalová
Omluven: F. Franěk
PROGRAM:

1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
2. Příprava slavnostního večera 68. MMS
3. Plán práce na rok 2004, různé, závěr

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
Při kontrole usnesení bylo konstatováno, že všechny uložené úkoly z minulého jednání
byly splněny.

Ad 2) Příprava slavnostního večera 68. MMS
RNDr. Pavel Pivoňka, předseda ÚOK CHZK, poděkoval Karlu Vavřenovi za zajištění
bodovacích listin na 68. MMS. Poté konstatoval, že předvádění kolekcí umístěných na 10.
-5. místě se uskuteční v sobotu 10. ledna 2004 od 11.00 hod. Demonstrace kolekcí, které se
umístily na 4.-1. místě, proběhne od 14.00 hod. Bezplatné předvádění vybraných kolekcí
pro veřejnost se uskuteční od 15.30 hod. Přípravou místnosti na předvádění kanárů byli
pověřeni Miroslav Novák a Jiří Vrňata. Předvádění povede Vladimír Kubík.
Konferováním slavnostního večera byl pověřen František Franěk, pořadatelskou službu
zastanou Václav Martínek a Alexandr Prijmak. Po zahájení večera následují projevy hostů,
předsedů české a slovenské ÚOK. Dále následuje vyhlášení výsledků 68. MMS. Ocenění
předají Miroslav Novák, Vladimír Kubík a RNDr. Pavel Pivoňka. Nejprve bude vyhlášeno
pořadí na 10.-4. místě, pak nejlepší túry, nejlepší kanár, nejlepší mladý chovatel, nejlepší
družstvo. Na závěr bude vyhlášeno pořadí na 3.-1. místě.
S nedělním úklidem prostor, v nichž se konala 68. MMS, pomohou členové ZO CHZK
Ústí nad Labem a ZO ČSCH Tábor 6.
Rudolf Scholz poděkoval všem, kteří se na zdárném průběhu akce podíleli. Konstatoval,
že v tak přátelském prostředí se velmi dobře pracuje.

Ad 3) Plán práce na rok 2004, různé, diskuse, závěr
V roce 2004 proběhnou jednání ÚOK CHZK v těchto termínech: 26. března 2004
(pátek), 4. června (pátek), 3. září (pátek). Školení posuzovatelů se uskuteční koncem října
nebo začátkem listopadu ve slovenském Martině (termín prozatím není určen).
Organizátoři MMS zvažují zkrátit konání soutěže. Značně by se ušetřily náklady na celou
akci. Rýsuje se možnost přijímat zpěvné kanáry na soutěž až v pondělí - od 15.00 do 20.00
hod. (nebo i do pozdější doby). Proto budou ZO CHZK požádány o vyjádření názoru. Ne
všem totiž může tento termín vyhovovat.
Vzhledem k tomu, že se v termínu 12.-14. listopadu 2004 bude konat v Praze s největší
pravděpodobností Evropská výstava drobného zvířectva, je nutné připravit ukázkovou
expozici harckých kanárů. Expozici zajistí RNDr. Pavel Pivoňka a Jiří Vrňata.
USNESENÍ 04/1/3/1: Jednání ÚOK CHZK se budou konat v termínech 26. března,
4. června, 3. září, termín konání školení posuzovatelů v Martině
bude upřesněn.
04/1/3/2: Bude-li se v Praze konat v termínu 12.-14. listopadu 2004 Evropská
výstava drobného zvířectva, zajistí ukázkovou expozici harckých
kanárů RNDr. Pavel Pivoňka a Jiří Vrňata.
04/1/3/3: ZO CHZK budou vyzvány, aby se vyjádřily k tomu, zdali souhlasí
se zkrácením konání mistrovských soutěží. Příjem kanárů by se
uskutečnil v pondělí od 15.00 do 20.00 hod.

RNDr. Pavel Pivoňka
předseda ÚOK CHZK

Zapsala: E. Stejskalová

_________________________________________________________________________

Český svaz chovatelů
ÚOK chovatelů zpěvných kanárů
Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy
tel.: 284683437
fax: 284681451
e-mail: odbor.csch@tiscali.cz

www.cschdz.cz
IČO: 00443204,

bank. spojení: KB, Praha 8,

č. ú. 635-081/0100
V Praze 31. března 2004

Zápis č. 2/2004
z jednání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných kanárů, jež se konalo v Praze
dne 26. března 2004
Přítomni: F. Franěk, M. Novák, P. Pivoňka, R. Scholz, K. Vavřena, J. Vrňata, E. Stejskalová
Host:
P. Rudolf
PROGRAM:

1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
2. Zkrácení doby konání mistrovských soutěží
3. Zhodnocení 68. MMS
4. Expozice harckých kanárů na Evropské výstavě 2004
5. Různé, diskuse, závěr

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
RNDr. Pavel Pivoňka, předseda ÚOK CHZK, nejprve přivítal přítomné. Poté členové komise
přistoupili ke kontrole usnesení z minulého jednání.
Ad 2) Zkrácení doby konání mistrovských soutěží
K jednání byl přizván i Petr Rudolf, člen ZO CHZK Hradec Králové. Tato organizace zpracovala
návrh nového zorganizování mistrovské soutěže. Všichni členové ÚOK CHZK obdrželi
zpracovaný návrh několik dní před vlastním jednáním. Petr Rudolf uvedl, že kromě ekonomického
hlediska návrh zohledňuje především chovatelské hledisko - eliminovat náhodu při losování pořadí
jednotlivých kolekcí. Petr Rudolf podrobně pohovořil k jednotlivým bodům návrhu.
Členové ÚOK CHZK se k tomuto návrhu vyjádřili. RNDr. Pavel Pivoňka ocenil přístup ZO
CHZK Hradec Králové, uvedl, že kvituje s povděkem to, že chovatelé se zamýšlejí nad přípravou
mistrovských soutěží. Jiří Vrňata konstatoval, že ekonomické hledisko nelze brát jako směrodatné,
protože skutečné ceny (za pronájem, posudečné) nekorespondují s příkladem uvedeným v návrhu.
Dále členové odborné komise podrobně rozebírali jednotlivé pasáže návrhu - proti návrhu hovoří
především:
- v dopoledních hodinách vystoupí v prvním kole více kolekcí, než dnes
- každý posuzovatel je jiný, jednotlivé skupiny mohou být tímto pohledem ovlivněny
- v jedné skupině se mohou setkat kvalitní kolekce - postoupí jen některé, z další skupiny
postoupí i méně kvalitní
- v posledním kole mohou nejlepší kolekce získat méně bodů než ty, které odpadly v
prvním kole
- o pořadovém čísle kolekce bude vědět více lidí
- návrh má eliminovat vliv náhody, ale náhodnost se přitom zvyšuje. To, co je považováno
v návrhu za výhody, jsou vlastně nevýhody.
Členové jednání dále konstatovali, že dosavadní systém byl dolaďován a propracováván desítky
let - nový návrh by byl krokem zpět. ZO CHZK Hradec Králové bylo doporučeno předložený
návrh dále promyslet a zdokonalit. Členové ZO CHZK se mohou coby pozorovatelé účastnit celé
MS.
V hlasování o přijetí návrhu byli čtyři členové ÚOK CHZK a předseda RK proti, pro návrh se
vyjádřil jeden člen - RNDr. Pavel Pivoňka. Návrh tudíž přijat nebyl.

Poté přišla řeč na zkrácení doby konání mistrovských soutěží. Ze základních organizací přišly
souhlasné odpovědi, pouze od ZO CHZK Plzeň přišlo nesouhlasné stanovisko. Doba konání
mistrovské soutěže bude tedy zkrácena - kolekce budou přijímány v pondělí od 12.00 hod. do 20.00
hod. Návrh ZO ČSCH Ostrava-Přívoz, aby si mladí chovatelé nemuseli pořizovat budníky, nebyl
schválen. Rovněž návrh ZO ČSCH Česká Třebová, aby na společenském večeru byly prodávány
zvlášť vstupenky a lístky na večeři, nebyl přijat.
USNESENÍ 04/2/2/1: Členové ÚOK CHZK neschválili návrh ZO CHZK Hradec Králové
o novém uspořádání mistrovských soutěží.
04/2/2/2: Kolekce na mistrovskou soutěž budou přijímány v pondělí od 12. h.
do 20 hod.
04/2/2/3: Od roku 2006 budou i mladí chovatelé povinni dodávat kolekce
v soutěžních budnících.
04/2/2/4: Na společenský večer bude prodávána vstupenka i s večeří.
Ad 3) Zhodnocení 68. MMS
František Franěk zhodnotil 68. MMS kladně, konstatoval, že chovatelé nikterak nezpochybňují
výsledky posouzení. Dále uvedl, že se podařilo zdárně vyřešit i komplikaci s absencí kuchyně a
jídelny. Poděkoval Jiřímu Vrňatovi a Elišce Stejskalové, jež se o občerstvení během akce starali.
Kvitoval s povděkem i přístup chovatelů ze ZO CHZK Ústí nad Labem a Tábora, kteří pomáhali
s úklidem prostor, v nichž se konala 68. MMS. Rudolf Scholz předal Karlu Vavřenovi k revizi
účetní doklady 68. MMS.
Vzhledem k tomu, že se o pořádání 69. MMS žádná organizace nepřihlásila, bude tuto akci
připravovat opět ÚOK CHZK ve spolupráci se ZO ČSCH Tábor 6 - složení organizační výboru
bude shodné. Akce bude zkrácena - příjem kanárů proběhne v pondělí od 12.00 hod. do 20.00 hod.
Větší pozornost bude věnována propagaci akce.
USNESENÍ 04/2/3/1: Revizi účetních dokladů 68. MMS provede Karel Vavřena.
04/2/3/2: 69. MMS zorganizuje ÚOK CHZK ve spolupráci se ZO ČSCH
Tábor 6.
04/2/3/3: ÚOK CHZK věnuje větší důraz na propagaci 69. MMS.
Ad 4) Expozice harckých kanárů na Evropské výstavě 2004
Ve dnech 12.-14. listopadu 2004 se bude na výstavišti v Praze 9-Letňanech konat Evropská
výstava drobného zvířectva. Ukázkovou expozici harckých kanárů zajistí ZO CHZK Kanária Praha
- Jiří Vrňata a RNDr. Pavel Pivoňka. V expozici budou návštěvníci seznámeni s historií chovu
harckých kanárů, s historií mistrovských soutěží, dále bude předvedena ukázková kolekce a
zvukový šot s nahrávkou zpěvu. Připravuje se i obrazová smyčka na video.
USNESENÍ 04/2/4/1: V ukázkové kolekci harckých kanárů na EV budou návštěvníci seznámeni s historií chovu a MS a se zpěvem kanárů.
Ad 5) Různé, diskuse, závěr
Na webových stránkách ČSCH v oddílu zpěvných kanárů lze zpropagovat jednotlivé základní
organizace chovatelů zpěvných kanárů. ZO budou vyzvány k dodání podkladů.
František Franěk uvedl, že v seznamu chovatelských čísel je již řada chovatelů, kteří zemřeli
nebo nejsou členy ČSCH - ZO mohou na tyto nesrovnalosti upozornit.
Protože každá chovatelská odbornost v ČSCH musí mít dle Stanov ČSCH svůj platný organizační
řád, členové jednání prošli a aktualizovali řád týkající se chovatelů zpěvných kanárů.
USNESENÍ 04/2/5/1: Jednotlivé ZO CHZK budou vyzvány k dodání podkladů na webové
stránky ČSCH.
04/2/5/2: ZO CHZK upraví údaje v seznamu chovatelských čísel.
04/2/5/3: ÚOK CHZK aktualizovala organizační řád odbornosti.
Jednání bylo zakončeno ve 13.45 hod.
RNDr. Pavel Pivoňka
předseda ÚOK chovatelů zpěvných kanárů
Zapsala - Eliška Stejskalová
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Český svaz chovatelů
ÚOK chovatelů zpěvných kanárů
Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy
tel.: 284683437
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č. ú. 635-081/0100
V Praze 7. června 2004

Zápis č. 3/2004
z jednání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných kanárů, které se uskutečnilo
v Praze dne 4. června 2004
Přítomni: F. Franěk, M. Novák, RNDr. Pivoňka, R. Scholz, K. Vavřena, J. Vrňata, E. Stejskalová
PROGRAM: 1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
2. Evropská výstava drobného zvířectva
3.69. Mezinárodní mistrovská soutěž ve zpěvu kanárů - Čáslav 2005
4. Různé, diskuse, závěr

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
Po kontrole usnesení z minulé schůze Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných kanárů
přistoupili účastníci jednání k dalšímu bodu programu.
Evropská výstava drobného zvířectva
Eliška Stejskalová referovala o přípravných pracích týkajících se Evropské výstavy drobného
hospodářského zvířectva, jež se bude konat ve dnech 12.-14. listopadu 2004 na výstavišti v PrazeLetňanech. Přesné umístění ukázkové expozice harckých kanárů prozatím není známo, vše záleží
na celkovém počtu přihlášených zvířat a obsazení jednotlivých hal. Jiří Vrňata upřesnil, co vše
ukázková expozice návštěvníkům výstavy představí.

Ad 2)

69. mezinárodní mistrovská soutěž ve zpěvu kanárů - Čáslav 2005
Členové odborné komise dopodrobna zrekapitulovali jednotlivé kroky týkající se průběhu
69.mezinárodní mistrovské soutěže ve zpěvu kanárů, která se bude konat v lednu příštího roku
v Čáslavi. Příjem kanárů se uskuteční v pondělí 3. ledna 2005 od 12.00 do 20.00 hod. Dále bylo,
krom jiného, rozvrženo i předvádění zpěvu:
od 10.00 do 11.00 hod. - demonstrace zpěvu pro veřejnost.
od 11.00 do 12.00 hod. - demonstrace zpěvu pro chovatele (kolekce od 10. do 5. místa)
od 12.00 do 13.00 hod. - chovatelská schůze - setkání ÚOK CHZK s chovateli
od 14.00 do 15.00 hod. - demonstrace zpěvu pro chovatele (kolekce od 4. do 1. místa)
od 18.00 hod. - společenský večer.
Zpěvní kanáři se budou chovatelům vydávat v neděli 9. ledna 2005 od 8.00 do 9.00 hod.
Ve Směrnicích pro konání 69. MMS bude zvýrazněno, že 69. MMS je poslední mistrovská soutěž,
při které jsou pro chovatele zajišťovány klícky a regály.
Rudolf Scholz informoval, že na 69. MMS bude posuzovat polský posuzovatel Riszard Rychter.
USNESENÍ 04/3/3/1: Příjem kanárů na 69. MMS se uskuteční v pondělí 3. ledna 2005
od 12.00 do 20.00 hodin.
04/3/3/2: 69. MMS je poslední mistrovská soutěž, na které budou chovatelům
zajišťovány klícky a regály.

Ad 3)

Různé, diskuse, závěr
Členové odborné komise poté předběžně jednali o 70. MMS, jež se bude konat na Slovensku.
Konstatovali, že slovenskou ÚOK požádají o písemný seznam členů organizačního výboru, v němž
bude uvedeno i rozdělení úkolů. Není možné, aby vše měl - jako při minulé mistrovské soutěži
konané na Slovensku - na starosti jediný člověk. V případě, že slovenská ÚOK personálně neobsadí
organizační výbor, členové české ÚOK nabídnou svoji pomoc. Česká ÚOK rovněž doporučí
slovenským kolegům, aby na mistrovskou soutěž zajistili jednotné klícky.
Vzhledem k tomu, že posledních mistrovských soutěží se účastnili i barevní zpěvní kanáři,
naskýtá se otázka, jestli mohou soutěžit s ostatními. Tato problematika bude řešena na školení
posuzovatelů zpěvných kanárů.
Rudolf Scholz referoval o dotazu Miroslava Jankoviče, jenž by se rád stal členem českého sboru
posuzovatelů zpěvných kanárů. V případě, že bude i členem některé české základní organizace (a
tudíž členem ČSCH), je toto možné.
Eliška Stejskalová informovala přítomné o aktivitách Ústřední odborné komise okrasného a
exotického ptactva, jež se snaží v současnosti vyřešit letitý problém s nánožními kroužky na
okrasné ptactvo (snížená kvalita a prodej na burzách). Nejprve se uskuteční jednání se současným
výrobcem a v případě, že nedojde k uspokojivému výsledu, bude kontaktován jiný výrobce.
Členové ÚOK chovatelů zpěvných kanárů se přizpůsobí rozhodnutí ÚOK CHOEP (kroužky na
okrasné ptactvo a zpěvné kanáry vyrábí jeden výrobce).
RNDr. Pavel Pivoňka, předseda ÚOK CHZK, seznámil přítomné s novým návrhem na pořádání
mistrovských soutěží. Návrh (přepracovanou původní verzi) zpracoval Petr Rudolf ze ZO CHZK
Hradec Králové. Všichni členové ÚOK CHZK ani s tímto nově předloženým návrhem zásadně
nesouhlasí. Platí to, co bylo řečeno při první verzi návrhu - náhoda v tomto systému hraje daleko
větší roli, navíc uváděné příklady (ceny) vůbec neodpovídají realitě. Přesto ÚOK CHZK, jakožto
demokratický orgán, předkládá na žádost ZO CHZK Hradec Králové tento návrh všem ostatním
základním organizacím. Výčet důvodů, proč tento systém ÚOK CHZK neodsouhlasila, je natolik
obsáhlý, že s ním - pokud bude zájem - seznámí chovatele až na chovatelské schůzi pořádané
v rámci 69. MMS. Jednotlivé ZO CHZK se k tomuto návrhu vyjádří.
Vzhledem k tomu, že v distribučním středisku v Brnu již došly zásoby krmítek pro zpěvné
kanáry, pokusí se ÚOK CHZK iniciovat výrobu dalších. Z tohoto důvodu bude kontaktován Jiří
Buček, jenž je majitelem formy.
Ústřední odborná komise pro ochranu zvířat, zřízena při Ministerstvu zemědělství ČR, vyzvala
ČSCH, aby zpracoval Řády ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu. Členové ÚOK
CHZK připravili řád pro zpěvné kanáry.
USNESENÍ: 04/3/4/1: V rámci 70. MMS požádá ÚOK CHZK slovenskou odbornou komisi o předložení seznamu členů organizačního výboru. V případě, že slovenská ÚOK personálně organizační výbor neobsadí, tak
s přípravou pomohou členové české ÚOK.
04/3/4/2: Na školení posuzovatelů bude řešena otázka barevných zpěvných
kanárů.
04/3/4/3: Miroslav Jankovič se může stát členem českého sboru posuzovatelů
v případě, že bude členem některé české ZO CHZK.
04/3/4/4: V případě, že ÚOK CHOEP zvolí jiného výrobce nánožních
kroužků na okrasné ptactvo, přejde k tomuto výrobci i
ÚOK CHZK.
04/3/4/5: ÚOK CHZK zásadně nesouhlasí s nově předloženým návrhem
Petra Rudolfa ze ZO CHZK Hradec Králové na nové zorganizování mistrovských soutěží. (Zdůvodnění tohoto kroku poskytne na
chovatelské schůzi konané při 69. MMS.) Jednotlivé ZO CHZK
se k tomuto návrhu vyjádří
04/3/4/6: ÚOK CHZK kontaktuje Jiřího Bučka ohledně formy na
výrobu krmítek pro zpěvné kanáry.
Jednání ÚOK CHZK byla zakončena ve 13.30 hod.

Ad 4)

RNDr. Pavel Pivoňka
předseda ÚOK chovatelů zpěvných kanárů
Zapsala - Eliška Stejskalová
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IČO: 00443204,

bank. spojení: KB, Praha 8,

č. ú. 635-081/0100
V Praze 2. září 2004

Zápis č. 4/2004
z jednání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných kanárů, jež se uskutečnilo
v Praze dne 1. září 2004
Přítomni: M. Novák, RNDr. Pivoňka, J. Štauber, K. Vavřena, J. Vrňata, E. Stejskalová
Omluveni: F. Franěk, R. Scholz
PROGRAM:

1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
2. Školení posuzovatelů zpěvných kanárů
3. Evropská výstava drobného zvířectva - expozice harckých kanárů
4. Mezinárodní mistrovská soutěž
5. Různé, diskuse, závěr

Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
V úvodu jednání popřáli členové komise Janu Štauberovi a RNDr. Pavlu Pivoňkovi k jejich
životnímu jubileu. Poté přistoupili ke kontrole usnesení. Ohledně výroby plastových krmítek pro
zpěvné kanáry bylo dohodnuto následující: Jiří Buček, jenž před několika lety výrobu krmítek
zajišťoval, se pokusí dohledat formu na výrobu krmítek. Současně se jednotlivé ZO CHZK osloví,
kolik krmítek budou výhledově potřebovat. Podle toho se bude postupovat dále - bude-li zájem, tak
se výroba zadá nebo se pořídí krmítka, jež jsou dostupná na trhu.
K návrhu ZO CHZK Hradec Králové k novému způsobu organizování mistrovských soutěží
přišlo celkem sedm odpovědí - z toho šest zamítavých a jedna kladná. Další tři organizace daly na
vědomí, že členové se doposud nesešli, takže stanovisko zašlou později. K dané problematice se
ÚOK CHZK vrátí na setkání s chovateli dne 8. ledna 2005 v Čáslavi.
USNESENÍ 04/4/1/1: ZO CHZK bere na vědomí stanovisko jednotlivých ZO CHZK
k novému způsobu organizování mistrovských soutěží.
04/4/1/2: ÚOK CHZK zmapuje požadavky jednotlivých ZO CHZK
na krmítka pro zpěvné kanáry, dále bude postupovat operativně s
ohledem na tyto požadavky.

Ad 1)

Školení posuzovatelů zpěvných kanárů
Školení se uskuteční ve dnech 22.-24. října 2004 ve slovenském Martině, ÚOK CHZK nebude do
přípravy nikterak zasahovat, vše nechá na slovenských posuzovatelích. Původně plánované
zkoušky adeptů na posuzovatele zpěvných kanárů se nebudou konat při tomto školení, ale až při
69. mezinárodní mistrovské soutěži ve zpěvu kanárů, a to v pátek 7. ledna 2005 od 10.00 hod. (v
Čáslavi). Zkoušky budou skládat přátelé MUDr. Karel Edelmann, Václav Martínek a Alexandr
Prijmak. Adepti budou včas vyrozuměni. Předseda sboru posuzovatelů Rudolf Scholz zkoušky
připraví.
USNESENÍ 04/4/2/1: Zkoušky adeptů na posuzovatele zpěvných kanárů se budou konat
v pátek 7. ledna 2005 od 10.00 hod. v Čáslavi v rámci 69. MMS.
Zkoušky připraví Rudolf Scholz.

Ad 2)

Evropská výstava drobného zvířectva - expozice harckých kanárů
Ukázkovou expozici harckých kanárů na EV připravuje Jiří Vrňata, člen ÚOK CHZK. V expozici

Ad 3)

bude mimo jiné k vidění i videofilm (podmalovaný zvukovou nahrávkou) o historii a současnosti
chovu zpěvných kanárů. Během EV se u ukázkové expozice vystřídají př. Jiří Vrňata, RNDr. Pavel
Pivoňka, Jan Štauber, Vladimír Exner a př. Mlíkovská.
USNESENÍ 04/4/3/1: Členové ÚOK CHZK berou na vědomí informaci o připravované
expozici harckých kanárů na Evropské výstavě.
Mezinárodní mistrovská soutěž
Členové ÚOK CHZK věnovali velkou část jednání přípravám Směrnic pro konání 69.
mezinárodní mistrovské soutěže ve zpěvu kanárů, jež se bude konat ve dnech 3.-9. ledna 2005
v Čáslavi. Od Státní veterinární zprávy v Praze již stanovené podmínky přišly, poslední slovo však
bude mít veterinární správa v Kutné Hoře. Vše domluví RNDr. Pavel Pivoňka. Je možné, že pro
69. MMS budou stanoveny podmínky odlišné od těch minulých. Jakmile bude dořešena část
„Směrnic…“ zabývající se veterinárními podmínkami, dostanou jednotlivé ZO CHZK tyto
„Směrnice…“ k dispozici.
USNESENÍ 04/4/4/1: Jakmile budou stanoveny veterinární podmínky pro 69. MMS, obdrží
ZO CHZK „Směrnice pro konání 69. MMS“.

Ad 4)

Různé, diskuse, závěr
Miroslav Novák získal od místního veterináře typ na léky Trisulmix a Devomik, Karel Vavřena
zas získal typ na léky Ibatyl a Entrogal. RNDr. Pavel Pivoňka zjistí, zdali jsou tyto léky použitelné
pro zpěvné kanáry (jako kokcidiostatika, některé z nich jako antibiotika). RNDr. Pavel Pivoňka
konstatoval, že nejlepší úspěchy v léčbě kanárů byly zaznamenány při použití Cydestinu, léku
dovezeného z Rakouska a poskytovaného chovatelům při MMS.
Komise dále obdržela od tří chovatelů dopisy, v nichž chovatelé uvádějí, že měli úspěšný
chovatelský rok. Vzhledem k tomu, že se jim již nedostávaly kroužky, použili na okroužkování
buď kroužky jiného chovatele, nebo kroužky bez chovatelského čísla. Vzhledem k tomu, že
chovatelé nahlásili tuto skutečnost včas a přesně uvedli jakou číselnou řadu použili, tak členové
ÚOK CHZK souhlasí s tím, aby se s takto okroužkované kanáry chovatelé přihlásili na 69. MMS.
Standard harckých kanárů v německém jazyce, který ÚOK CHZK získala od C.O.M. bude
přeložen a poskytnut všem posuzovatelům.
Vzhledem k tomu, že podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních dat musí mít ÚOK
CHZK souhlas s uveřejňováním adres chovatelů na Internetu, osloví všechny posuzovatele a
kontaktní osoby za ZO, jestli mohou být jejich adresy uvedeny na webových stránkách ČSCH.
(Zveřejnění ve svazové ročence „Informace“ tomuto souhlasu nepodléhá, jelikož se jedná brožuru
nutnou k vnitřní komunikaci v rámci ČSCH.)
USNESENÍ 04/4/5/1: RNDr. Pavel Pivoňka prověří zjistí bližší informace o lécích
Trisulmix, Devomik, Ibatyl a Entrogal pro jejich eventuální využití
v chovech zpěvných kanárů.
04/4/5/2: Chovatelé, kteří z důvodu nedostatku kroužků použili ve svých
chovech kroužky jiných chovatelů nebo kroužky bez chovatelských
čísel, a kteří uvedli číselnou řadu daných kroužků, mohou zpěvné
kanáry s těmito náhradními kroužky přihlásit na 69. MMS.
04/4/5/3: Německy psaný standard harckých kanárů od C.O.M. bude
přeložen a poskytnut všem posuzovatelům.
04/4/5/4: ÚOK CHZK požádá jednotlivé posuzovatele a kontaktní osoby za
ZO o písemný souhlas se zveřejněním adres na webových
stránkách ČSCH - vzhledem k zákonu č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních dat.

Ad 5)

Jednání bylo zakončeno v 15.00 hod.
RNDr. Pavel Pivoňka,
předseda ÚOK CHZK
Zapsala - Eliška Stejskalová

________________________________________________________________________

Český svaz chovatelů
ÚOK chovatelů zpěvných kanárů
Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy
tel.: 284683437
fax: 284681451
e-mail: odbor.csch@tiscali.cz

www.cschdz.cz
IČO: 00443204,

bank. spojení: KB, Praha 8,

č. ú. 635-081/0100
V Praze 26. ledna 2005

Zápis č. 5/2004
z jednání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných kanárů, jež se uskutečnilo
v Čáslavi dne 7. ledna 2005 u příležitosti konání 69. MMS (a z chovatelské schůze
konané dne 8. ledna 2005 v Čáslavi)
Přítomni:

PROGRAM:

F. Franěk, M. Novák, RNDr. Pivoňka, R. Scholz, K. Vavřena, J. Vrňata,
E. Stejskalová
1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
2. Příprava demonstrace ZK a společenského večera 69. MMS
3. Nánožní kroužky a krmítka pro zpěvné kanáry
4. Chovatelská schůze
5. Různé, diskuse, závěr

Ad 1) Úvod kontrola usnesení z minulého jednání
Jednání zahájil RNDr. Pavel Pivoňka, předseda ÚOK CHZK. Z bodů usnesení zářijového jednání
zbývá splnit bod – zjištění bližších informací o lécích Trisulmix, Devomik, Ibatyl, Entrogal pro
jejich eventuální použití v chovech zpěvných kanárů. Dále komise uvedla, že ve zprávě
RNDr.Pavla Pivoňky z říjnového jednání ve Vrútkách byla uvedena nesprávná informace. Kroužky
s jiným chovatelským číslem byly několika chovatelům povoleny pouze pro 69. MMS (a nikoliv
napořád). O této problematice bude nadále jednáno na příští schůzi.
USNESENÍ 04/5/1/1: RNDr. Pavel Pivoňka zjistí bližší informace o lécích Trisulmix, Devomik,
Ibatyl a Entrogal - pro jejich případné užití v chovech zpěvných kanárů.
04/5/1/2: Kroužky s jiným chovatelským číslem byly několika chovatelům povoleny
pouze na 69. MMS. O této problematice bude jednáno na příští schůzi.

Ad 2) Příprava demonstrace ZK a společenského večera 69. MMS
Členové komise dopodrobna připravili průběh demonstrace a společenského večera, jehož
konferováním byl opět pověřen zkušený František Franěk. Dále se řešila otázka klícek, jež byly
zapůjčeny jednotlivých ZO CHZK. Bylo stanoveno, že na chovatelské schůzi se jasně zopakuje, že
klícky jsou majetkem ÚOK CHZK, do jednotlivých ZO byly zapůjčené proto, aby chovatelé měli
v čem dodávat kanáry na mistrovskou soutěž. Je tedy nemyslitelné, že ZO věnují – či dokonce
prodají – klícky chovatelům pro klíckování, a pak se nedostává na ty, kteří jezdí na mistrovské
soutěže. Každým rokem na mistrovských soutěžích se tedy aktualizuje stav – kolik má ZO klícek.
Každá ZO za zapůjčené klícky zodpovídá.
USNESENÍ 04/5/2/1: Klícky zapůjčené do ZO CHZK jsou majetkem ÚOK CHZK, nelze
je věnovat nebo prodat chovatelům. Klícky slouží pro dopravu ZK
na mistrovské soutěže. Každoročně při MMS se bude aktualizovat

jejich počet zapůjčený jednotlivým ZO CHZK. Každá ZO ručí
za klícky, které jí byly zapůjčeny.

Ad 3) Nánožní kroužky a krmítka pro zpěvné kanáry
Vzhledem k tomu, že se rok od roku zhoršuje kvalita nánožních kroužků pro zpěvné kanáry
(ostré hrany, nečitelná čísla), rozhodla se ÚOK CHZK oslovit jiné výrobce. (ÚOK chovatelů
exotického a okrasného ptactva předložila návrh, aby ČSCH zakoupil stroj na výrobu kroužků –
k této otázce se členové ÚOK CHZK vyjádřili v polovině ledna 2005 telefonicky. S předloženým
návrhem nesouhlasí – materiály na výrobu se mění, je nutné investovat do vývoje, byla by potřeba
další pracovní síla…)
Vzhledem k tomu, že v distribučním středisku v Brně došly zásoby speciálních krmítek pro
zpěvné kanáry, oslovila ÚOK CHZK jednotlivé ZO CHZK, kolik krmítek budou zhruba
v nejbližších letech potřebovat. Celkový požadavek je 770 krmítek – i s rezervou se počítá s tím, že
se nechá vyrobit 2 000 krmítek. ÚOK CHZK začne shánět výrobce. Vzhledem k tomu, že se jedná
o poměrně malý počet, lze počítat s vysokou cenou a krmítka se budou zasílat na závazné
objednávky.
USNESENÍ 04/5/3/1: ÚOK CHZK nesouhlasí s návrhem ÚOK CHEOP, aby ČSCH zakoupil stroj
na výrobu nánožních kroužků.
04/5/3/2: Vzhledem ke špatné úrovni nánožních kroužků pro ZK osloví ÚOK CHZK
jiného výrobce.
04/5/3/3: ÚOK CHZK bude hledat výrobce speciálních krmítek pro zpěvné kanáry.
Zadá se výroba 2 000 ks krmítek, v případě vysoké ceny nebudou krmítka
dodána na sklad, ale zaslána na základě závazné objednávky přímo ZO.

Ad 4) Chovatelská schůze
Členové ÚOK CHZK pověřili Františka Fraňka, aby na chovatelské schůzi, jež se bude konat
v sobotu 8. ledna 2005, jasně vysvětlil, že klícky poskytnuté jednotlivým ZO CHZK jsou pouze
zapůjčené a jsou i nadále majetkem ÚOK CHZK (viz usnesení 4/5/2/1).
(Poznámka – na chovatelské schůzi konané 8.1.2005 se opět řešil návrh ZO CHZK Hradec
Králové na nové zorganizování mistrovských soutěží. Petr Rudolf, autor návrhu, vysvětloval,
v čem vidí pozitiva nového návrhu. Jiří Vrňata, člen ÚOK CHZK, probral jednotlivé kroky, jež
vedly k zamítnutí tohoto návrhu. Znovu zopakoval, že stanovisko k návrhu se získalo demokraticky
hlasováním jak v ÚOK CHZK, tak mezi chovateli – k návrhu se vyjádřily základní organizace –
z došlých vyjádření bylo osm jasně zamítavých, jedno stanovisko souhlasné a jedno částečně
souhlasné (bylo doporučeno určité dopracování návrhu).
ÚOK CHZK přesto velmi vítá iniciativu ZO CHZK Hradec Králové, protože si cení snahy členů
této ZO řešit nově některé věci. Doufá, že zamítnutí nebude bráno osobně. Názor, že stávající
systém plně vyhovuje a navrhované nové řešení by bylo krokem zpět vyslovilo i několik dalších
chovatelů přítomných na chovatelské schůzi.
USNESENÍ 04/5/4/1: Na chovatelské schůzi bylo zdůrazněno, že předkládaný návrh ZO Hradec
Králové byl zamítnut demokratickou cestou.

Ad 5) Různé, diskuse, závěr
Rudolf Scholz, předseda sboru posuzovatelů, informoval o závěrečných zkouškách na
posuzovatele zpěvných kanárů, jež se konaly dopoledne 7. ledna 2005. Ze tří pozvaných adeptů,
členů ZO CHZK Ústí nad Labem, se ke zkouškám dostavili dva. MUDr. Karel Edelmann a Václav
Martínek – oba dva zdárně složili zkoušky na posuzovatele. Večer 7. ledna 2005 proběhne
slavnostní ceremonie, při níž budou oba jmenovaní pasováni do posuzovatelského stavu.
USNESENÍ 04/5/5/1: Rudolf Scholz referoval o závěrečných zkouškách na posuzovatele ZK.
Zkoušky úspěšně složili MUDr. Karel Edelmann a Václav Martínek.
Jednání ÚOK chovatelů zpěvných kanárů zakončil její předseda.
RNDr. Pavel Pivoňka
Předseda ÚOK CHZK

Zapsala – Eliška Stejskalová

