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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 2005

Zápis č. 1/2005
z jednání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných kanárů, které se konalo ve
dnech 18.-19. března 2005 v Čáslavi.
Přítomni: F. Franěk, M. Novák, RNDr. Pivoňka, R. Scholz, J. Štauber, K. Vavřena,
J. Vrňata, E. Stejskalová
Program: 1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
2. Zhodnocení 69. mezinárodní mistrovské soutěže ve zpěvu harckých kanárů
3. Propagace chovu zpěvných kanárů
4. Různé, diskuse, závěr

Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
Jednání zahájil RNDr. Pavel Pivoňka, poděkoval Rudolfu Scholzovi za zajištění překladu
standardu harckých kanárů vydaného C.O.M. Podal také bližší informace o lécích Trisulmix,
Devomik, Ivatyl a Enrogal. Pro případné použití v chovech zpěvných kanárů by bylo možné využít
lék Trisulmix, což je dvousložkové širokospektrální léčivo. Nabízí se možnost poskytovat lék
účastníkům mezinárodní mistrovské soutěže.
Odborná komise zahájila jednání s novým výrobcem nánožních kroužků pro zpěvné kanáry.
Důvodem je nevyhovující kvalita současných kroužků – špatná čitelnost a ostré hrany. Na
červnovém jednání bude definitivně rozhodnuto, zdali příští rok bude kroužky vyrábět jiný
výrobce.
USNESENÍ 05/1/1/1: V chovech zpěvných kanárů může být použit lék Trisulmix, chovatelům ho lze předat během mezinárodní mistrovské soutěže.
05/1/1/2: Na červnovém jednání ÚOK CHZK bude rozhodnuto, zdali se
výroba nánožních kroužků pro zpěvné kanáry zadá jinému výrobci.

Ad 1)

Zhodnocení 69. mezinárodní mistrovské soutěže ve zpěvu harckých kanárů
Miroslav Novák - ředitel 69. MMS, František Franěk – hlavní garant, a další členové ÚOK
CHZK konstatovali, že 69. MMS byla precizně připravená a byl kladen důraz na to, aby nebyla
zavdána příčina k nějakým nesrovnalostem. Opět byl kladen důraz na maximální anonymitu
soutěžních kolekcí. Jan Štauber přeložil vyúčtování 69. MMS. Revizi účetních dokladů provede
Karel Vavřena, předseda revizní komise. 70. MMS se bude konat ve slovenském Martině. ÚOK
CHZK chce zajistit co nejvyšší účast českých chovatelů. Základní organizace budou v červnu
osloveny, aby zajistily odvoz soutěžních kolekcí svých členů, s tím, že ÚOK CHZK poskytne na
odvoz příspěvek – na každý ujetý km a vezenou kolekci. Detailní informace budou základním
informacím sděleny po červnovém jednání ÚOK CHZK.
Odborná komise kontaktuje slovenskou ÚOK CHZK ohledně veterinárních podmínek na 70.
MMS pro české chovatele.
Znovu bylo zopakováno, že se každoročně zrekapitulují počty klícek zapůjčených do
jednotlivých základních organizací – součástí směrnic pro mezinárodní mistrovskou soutěž bude i
seznam základních organizací s počty zapůjčených klícek.

Ad 2)

USNESENÍ 05/1/2/1: Revizi účetnictví 69. MMS provede Karel Vavřena, předseda RK.
05/1/2/2: Na červnovém jednání bude detailně projednána podpora základních organizací při svozu soutěžních kolekcí na 70. MMS.
05/1/2/3: Odborná komise kontaktuje slovenskou ÚOK CHZK ohledně veterinárních podmínek na 70. MMS pro české chovatele.
05/1/2/4: Součástí směrnic pro mezinárodní mistrovskou soutěž bude i
seznam základních organizací s počty zapůjčených klícek.
Propagace chovu zpěvných kanárů
ÚOK CHZK vidí jako nezbytné propagovat chov harckých kanárů nejen mezi chovateli, ale i
mezi nechovatelskou veřejností. Článek v Blesku a spot v hlavních zprávách na Nově, jež se týkaly
harckých kanárů, byly dobrým počinem.
RNDr. Pavel Pivoňka konstatoval, že zviditelnit se lze i přes akce, jež s chovatelstvím nesouvisejí
– např. každoročně Český tenisový svaz udílí cenu „Za nejlepšího kanára“, ÚOK CHZK může tuto
cenu zaštítit. Dále bylo odsouhlaseno, že chovateli, jenž se na mistrovské soutěži umístí na
posledním místě, bude udělena „Cimrmanova cena útěchy největšímu smolaři mezinárodní
mistrovské soutěže“. Návrh ceny připraví Karel Vavřena, výrobu ceny projedná Jiří Vrňata.
USNESENÍ 05/1/3/1: ÚOK CHZK bude harcké kanáry propagovat nejen mezi chovateli.
05/1/3/2: Na mistrovské soutěži bude udělována „Cimrmanova cena útěchy
pro největšího smolaře mistrovské soutěže“. Návrh ceny připraví
Karel Vavřena, výrobu ceny projedná Jiří Vrňata.

Ad 3)

Různé, diskuse, závěr
Stále se projednává možnost výroby nových krmítek pro zpěvné kanáry. V případě, že by bylo
nutné vyrobit formu, by byla cena krmítka vysoká. Přijatelnější je dovézt krmítka z ciziny, více
zjišťoval MUDr. Karel Edelmann. Karel Vavřena a František Franěk kontaktují některé výrobce
plastů a optají se na výrobu krmítek.
Petr Rudolf, člen ZO CHZK Hradec Králové, projevil zájem stát se posuzovatelem zpěvných
kanárů. Odborná komise osloví jednotlivé ZO CHZK, zdali o kurs pro posuzovatele nemá zájem
ještě někdo. Kurs bude veden v místě, odkud bude nejvíce lidí. Pokud by se nepřihlásil nikdo, kurs
pro jednoho adepta se otevírat nebude.
Dále bylo dojednáno, že příští schůze ÚOK CHZK se bude konat 4. června 2005 ve slovenských
Vrútkách u příležitosti konání slovenské jarní soutěže ve zpěvu kanárů a zasedání slovenské ÚOK
CHZK.
USNESENÍ 05/1/4/1: Karel Vavřena a František Franěk kontaktují výrobce plastů a optají
se na výrobu krmítek pro zpěvné kanáry.
05/1/4/2: ZO CHZK budou osloveny, zdali mezi jejich členy nejsou zájemci
o posuzování zpěvných kanárů. Kurs bude otevřen operativně v
místě s největším počtem zájemců.Pokud bude pouze jeden zájemce,
kurs se otevírat nebude.
05/1/4/3: Příští jednání ÚOK CHZK se bude konat 4. června 2005 ve slovenských Vrútkách.

Ad 4)

Jednání zakončil RNDr. Pavel Pivoňka.
RNDr. PAVEL PIVOŇKA
předseda ÚOK CHZK
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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e-mail: zpevni.kanari@cschdz.cz
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V Praze 9. června 2005

Zápis č. 2/2005
z jednání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných kanárů, jež se konalo ve dnech
3.-5. června 2005 ve Vrútkách (SR)
Přítomni:
Host:
Omluveni:

F. Franěk, M. Novák, RNDr. Pivoňka, R. Scholz, J. Vrňata, E. Stejskalová
J. Tomica
J. Štauber, K. Vavřena

Program:

1.) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
2.) Nánožní kroužky, krmítka
3.) 70. mezinárodní mistrovská soutěž ve zpěvu kanárů
4.) Různé, diskuse, závěr

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
Jednání zahájil RNDr. Pavel Pivoňka přivítáním přítomných členů ÚOK CHZK. Následovala
kontrola usnesení z minulého jednání. Organizační řád bude upraven – ZO CHZK musí mít
minimálně pět členů. Bylo domluveno, že lék Trisulmix, který lze aplikovat v chovech zpěvných
kanárů, bude zakoupen již na zářijové jednání ÚOK chovatelů zpěvných kanárů – zajistí RNDr.
Pavel Pivoňka. Další body usnesení byly splněny, popřípadě řešeny v další části jednání.
USNESENÍ: 05/2/1/1: Lék Trisulmix na zářijové jednání ÚOK CHZK zajistí
RNDr. Pivoňka.Do organiz. řádu se doplní-ZO musí mít minimálně 5 členů

Ad 2) Nánožní kroužky, krmítka
Letos byly nánožní kroužky na zpěvné kanáry vyrobeny opět v nižší kvalitě (horší čitelnost čísel,
ostrá hrana kroužků). RNDr. Pavel Pivoňka informoval o jednáních s novým výrobcem. Pro
nového výrobce hovoří lepší kvalita kroužků, proti němu pak vyšší cena kroužků, a také to, že nový
výrobce nepracuje s fakturami, ale prodává kroužky přímo na burzách. (RNDr. Pavel Pivoňka
upozornil na rozpory v nabídce na webové stránce tohoto výrobce od telefonicky nastíněné
nabídky). Osobní odběr na burzách je pro jednotlivé základní organizace nemožný. Bude se proto
dále jednat, buď se s novým výrobcem uzavře smlouva, jež zaručí dodání kroužků na dobírku, nebo
se nově osloví původní výrobce, aby zvýšil kvalitu kroužků. Tato otázka bude dále řešena na
zářijovém jednání. Oba výrobce kontaktuje RNDr. Pavel Pivoňka.
František Franěk a Karel Vavřena zjišťovali možnost výroby krmítek pro zpěvné kanáry.
Konstatovali to, co se již delší dobu rýsovalo. Forma na krmítka není k dispozici a její výroba je
finančně velmi náročná, takže cena krmítek by pak byla neúnosně vysoká. Nejpřijatelnější možnost
je proto dovézt krmítka pro zpěvné kanáry ze zahraničí, konkrétně z Německa. Ohledně krmítek
kontaktuje Horsta Buchhorna RNDr. Pavel Pivoňka a zjistí možnost nákupu a cenové relace
německých krmítek.
USNESENÍ 05/02/2/1: RNDr. Pavel Pivoňka povede jednání s novým výrobcem nánožních kroužků. V případě, že se nenalezne řešení (smlouva, dodání
kroužků na dobírku) bude dále jednáno s dosavadním výrobcem o
zlepšení kvality nánožních kroužků pro zpěvné kanáry. O výrobci
bude definitivně rozhodnuto na zářijovém jednání.
05/02/2/2: RNDr. Pavel Pivoňka kontaktuje Horsta Buchhorna a zjistí možnost nákupu krmítek v Německu.

Ad 3) 70. mezinárodní mistrovská soutěž ve zpěvu kanárů
Zpěvní kanáři na 70. MMS se budou přijímat 2. ledna 2006. Ve snaze podpořit účast českých
chovatelů na 70. MMS v Martině poskytne ÚOK CHZK z rozpočtu jednorázový příspěvek na
dopravu soutěžních kolekcí do Martina. Příspěvek náleží tomu, kdo kanáry přiveze (pokud za ZO
přiveze chovatel více kolekcí, náleží mu za každou kolekci příspěvek, jenž byl pro jednotlivé ZO
stanoven dle vzdálenosti od Martina - je potřeba se domluvit, aby jeden člověk přivezl více
kolekcí). Nezáleží na tom, jestli dotyčný po předání kolekcí odjede domů nebo v Martině zůstane
do konce soutěže, příspěvek na jednu kolekci je stejný. Peníze se budou vyplácet až při výdeji
kanárů po soutěži.
Příspěvek pro jednotlivé ZO je následující:
Brno – 200 Kč/kolekci
České Budějovice – 400 Kč/kolekci
Havířov – 200 Kč/kolekci
Havlíčkův Brod – 300 Kč/kolekci
Hradec Králové – 300 Kč/kolekci
Ostrava – 200 Kč/kolekci
Petřvald u Karviné – 200 Kč/kolekci
Plzeň – 400 Kč/kolekci
Praha – 300 Kč/kolekci
Rychnov nad Kněžnou – 300 Kč/kolekci
Slaný – 300 Kč/kolekci
Třinec – 200 Kč/kolekci
Ústí nad Labem – 400 Kč/kolekci
Tábor 300 Kč/kolekci
Kolekce bude doložena veterinárním potvrzeními od místního i okresního veterináře. Chovatel
bude mít kopii povolení k převozu – dle Směrnic pro konání 70. MMS.
USNESENÍ 05/2/3/1: ÚOK CHZK poskytne jednorázový příspěvek na dopravu kolekcí
na 70. MMS (viz výše rozpis). Příspěvek bude vyplácen při výdeji
zpěvných kanárů.

Ad 4) Různé, diskuse, závěr
Do kursu pro adepty na posuzovatele zpěvných kanárů se přihlásil Petr Rudolf ze ZO CHZK
Hradec Králové a Zdeněk Dobrovolný ze ZO CHZK Havlíčkův Brod. Řada dalších nadějných
chovatelů o kursu uvažuje v budoucnu. ÚOK CHZK konstatovala, že kurs nelze odkládat, protože
„školitelům docházejí síly“. Proto budou osobním dopisem osloveni chovatelé (Svoboda, Severa,
Kozár, Vejr, Dušek, Kabát, Macán a další) s tím, aby vstoupili do kursu již nyní. Kurs bude otevřen
v září 2005 v Táboře, povedou jej Miroslav Novák a František Franěk. V případě, že by se
přihlásilo hodně zájemců z Moravy, bude otevřena operativně i „pobočka“ v Petřvaldu u Karviné.
Rudolf Scholz informoval, že ze všeobecné ZO ČSCH Doubrava odešli chovatelé zpěvných
kanárů a založili vlastní ZO CHZK Petřvald u Karviné. Dále vznikla zcela nová ZO CHZK
Havířov a připravuje se ZO CHZK Slaný. Novým organizacím budou po zažádání poskytnuty
soutěžní klícky a zajistí se jim výroba budníků.
Školení posuzovatelů zpěvných kanárů se koná v novém termínu – 11.-13. listopadu 2005
v Čáslavi.
Na Mistrovství Polska byl delegován Jiří Vrňata a jako náhradník Josef Sikora.
USNESENÍ 05/2/4/1: Kurs pro adepty na posuzovatele bude otevřen v září 2005 v Táboře
povedou jej Miroslav Novák a František Franěk. Další chovatelé
budou osloveni, aby se do kursu přihlásili. Operativně – dle potřeby
bude otevřen krus i v Petřvaldu u Karviné.
05/2/4/2: ÚOK CHZK bere na vědomí vznik ZO CHZK Petřvald u Karviné,
ZO CHZK Havířov a přípravu ZO CHZK Slaný.
05/2/4/3: Školení posuzovatelů zpěvných kanárů se bude konat ve dnech
11.-13. listopadu 2005 v Čáslavi.
05/2/4/4: Na mistrovství Polska byl delegován Jiří Vrňata a jako náhradník
Josef Sikora.
Jednání ÚOK CHZK zakončil RNDr. Pavel Pivoňka.

Zapsala – E. Stejskalová

RNDr. Pavel Pivoňka, předseda ÚOK CHZK
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Český svaz chovatelů
ÚOK chovatelů zpěvných kanárů
Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy
tel.: 284683437
fax: 284681451
e-mail: zpevni.kanari@cschdz.cz
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V Praze 7. září 2005

Zápis č. 3/2005
z jednání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných kanárů, jež se konalo dne
2. září 2005 v Praze
Přítomni: F. Franěk, M. Novák, RNDr. Pivoňka, R. Scholz, J. Štauber, J. Vrňata, E. Stejskalová
Omluveni: K. Vavřena
Program: 1.) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
2.) Kurs adeptů na posuzovatele zpěvných kanárů
3.) Příprava školení posuzovatelů
4.) 70. mezinárodní mistrovská soutěž ve zpěvu kanárů
5.) Různé, diskuse, závěr

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
Schůzi zahájil RNDr. Pavel Pivoňka, předseda ÚOK CHZK. Následovala kontrola
usnesení z minulého jednání. Z jednání s dosavadním výrobcem nánožních kroužků na
zpěvné kanáry vyplynulo, že výrazné zlepšení kvality kroužků – především čitelnosti není v jeho silách. Eloxaci provádí jiná firma, kvalita kroužků by byla nadále stejná. Nový
výrobce fa Straka používá jinou technologii, kroužky jsou kvalitnější. Jestliže se fa Straka
smluvně zaručí, že kroužky bude rozesílat na dobírku (osobní odběr na burzách je pro ZO
nepřijatelný) bude výroba kroužků zadávána jí – cena čtyři koruny za kus.
Nákup krmítek pro zpěvné kanáry v Německu prověřil MUDr. Karel Edelmann – jedno
krmítko stojí 30 centů, prodávají se v balení po sto kusech. S MUDr. Karlem Edelmannem
se projedná prvotní nákup pěti set kusů, v případě dalšího zájmu se z Německa přivezou
další krmítka. Od ZO budou přijímány závazné objednávky na krmítka, prodávány budou
za 15 Kč/ks – aby se pokryly i náklady s dovozem.
RNDr. Pavel Pivoňka zajistil lék Trisulmix určený proti kokcidiím a dalším bakteriím
v trávicím traktu kanárů. Lék bude českým účastníkům 70.MMS poskytován pro jejich
chovy v množství 5 ml zdarma, eventuální větší množství si chovatelé dokoupí.
USNESENÍ 05/3/1/1: Jestliže se fa Straka zaručí, že bude kroužky pro ZO dodávat na
dobírku, zadá ÚOK této firmě výrobu kroužků pro rok 2006.
05/3/1/2: Z Německa bude dovezeno 500 krmítek na zpěvné kanáry, ZO
budou prodávány za 15 Kč/ks.
05/3/1/3: Lék Trisulmix bude českým účastníkům 70.MMS poskytován pro
jejich chovy zdarma – v množství 5 ml. Lék navíc si chovatelé
zaplatí.

Ad 2) Kurs adeptů na posuzovatele zpěvných kanárů
Kurs začne v říjnu v Táboře pod vedením Miroslava Nováka a Františka Fraňka (pro tři
adepty – školení vždy jednu sobotu v měsíci) a operativně bude v říjnu zahájen i kurs
v Praze pod vedením RNDr. Pavla Pivoňky (pro čtyři adepty – školení jednou měsíčně
vždy v úterý nebo čtvrtek navečer). Další pobočky se otvírat nebudou. Petru Rudolfovi

bude doporučeno, aby si osobně dojednal možnost individuálního proškolení u Jana
Štaubera. Všichni adepti absolvují proškolení na vlastní náklady.
USNESENÍ 05/3/2/1: Kurs pro adepty bude otevřen v Táboře a Praze, adepti absolvují
kurs na vlastní náklady.

Ad 3) Příprava školení posuzovatelů zpěvných kanárů
Školení posuzovatelů se bude konat ve dnech 11.-13. listopadu tr. v Čáslavi, na školení
budou přizváni i adepti, kteří jej absolvují na vlastní náklady.
Odbornou přednášku o nemocech zpěvných kanárů uspořádá MVDr. Viktor Tukač
z Brna, přednášky se budou moci zúčastnit i členové jednotlivých ZO CHZK.
USNESENÍ 05/3/4/1: Školení posuzovatelů se bude konat 11.-13.11. tr. v Čáslavi, budou
na něj přizváni i adepti, kteří jej absolvují na vlastní náklady.
05/3/4/1: Odbornou přednášku o nemocech zpěvných kanárů uspořádá
MVDr. Viktor Tukač, přednášky se budou moci zúčastnit i členové
jednotlivých ZO CHZK.

Ad 4) 70. mezinárodní mistrovská soutěž ve zpěvu kanárů
Příspěvky pro ty, jež přivezou kolekce zpěvných kanárů na 70.MMS do Martina budou
proplaceny dle zápisu z minulého jednání. Účastníkům bude kromě léku Trisulmix
poskytnut pro zpěvné kanáry i lék Cydectin.
USNESENÍ 05/3/4/1: Chovatelům účastnícím se 70.MMS bude pro jejich zpěvné kanáry
zajištěn i lék Cydectin.

Ad 5) Různé, diskuse, závěr
Dosavadní předseda revizní komise Karel Vavřena na vlastní žádost odstoupil z funkce
předsedy, nadále bude členem revizní komise. Novým předsedou byl jmenován dosavadní
člen RK Jan Štauber.
Požadavky na posuzování v místních soutěžích zašlou organizace na určeném tiskopise
na adresu Rudolfa Scholze nejpozději do 6. listopadu tr.
Výstavy Exota Olomouc v termínu od 14. do 16. října tr. se s propagačním stánkem
s harckými kanáry zúčastní i RNDr. Pavel Pivoňka + další zástupce ze ZO CHZK Canaria
Praha (na náklady komise).
USNESENÍ 05/3/5/1: Novým předsedou RK byl jmenován Jan Štauber, dosavadní člen
revizní komise. Karel Vavřena po odstoupení z funkce předsedy
bude i nadále členem RK.
05/3/5/2: Požadavky na posuzování v místních soutěžích zašlou ZO nejpozději do 6. listopadu tr. na adresu Rudolfa Scholze.
05/3/5/3: Výstavy Exota Olomouc se s propagačním stánkem s harckými
kanáry zúčastní na náklady odborné komise RNDr. Pavel Pivoňka
a s ním jeden člen ZO CHZK Canaria Praha.
Jednání zakončil v 13.30 hod. RNDr. Pavel Pivoňka.
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: zpevni.kanari@cschdz.cz
www.cschdz.cz
IČO: 00443204, bank. spojení: KB, Praha 8, č. ú. 635-081/0100
V Praze 21. listopadu 2005

Zápis č. 4/2005
z jednání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných kanárů, jež se konalo
dne 11. listopadu 2005 v Čáslavi
Přítomni: F. Franěk, M. Novák, RNDr. Pivoňka, R. Scholz, J. Štauber, J. Vrňata,
E. Stejskalová
Hosté: V. Kubík, M. Petráš, K. Změlík
PROGRAM: 1.) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
2.) 70. mezinárodní mistrovská soutěž ve zpěvu kanárů
3.) Krmítka pro zpěvné kanáry
4.) Zastoupení českých chovatelů harckých kanárů v C.O.M.
5.) Kurzy adeptů na posuzovatele zpěvných kanárů
6.) Různé diskuse, závěr

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
Po oficiálním zahájení a kontrole usnesení přistoupili členové komise k dalším bodům
jednání. (Chovatelům budou poskytnuty pro jejich kanáry léky Cydectin a Trisulmix.)
USNESENÍ 05/4/1/1: Chovatelé obdrží pro svoje chovy léky Cydectin a Trisulmix.

Ad 2) 70. mezinárodní mistrovská soutěž ve zpěvu kanárů
Vladimír Kubík, předseda slovenské odborné komise, podrobně informoval o přípravách
na 70. mezinárodní mistrovskou soutěž ve zpěvu kanárů, která se má konat začátkem ledna
2006 v Martině. Přípravy jsou již v plném proudu. Pokud se však 70. MMS nebude moci
konat (vinou zákazu svodů drůbeže a ostatních ptáků), a jestliže nebudou povolena ani
samostatná národní kola, tak se bodování uskuteční přímo v chovech. 15. prosince 2005 je
mezní termín – rozhodne se, jakým způsobem 70. MMS proběhne. (I místní soutěže
v případě trvání zákazu svodů drůbeže a ostatního ptactva proběhnou tak, že posuzovatel
oboduje kolekce přímo u chovatelů, na bodovacích listinách bude uvedeno bydliště
chovatele.) Oficiální vyhlášení výsledků (v případě, že se bude bodovat v chovech) se
uskuteční pravděpodobně v únoru v Čáslavi. Rudolf Scholz poté seznámil přítomné
s delegací posuzovatelů na místní soutěže a na 70. MMS.
USNESENÍ: 05/4/1/2: 15.prosince tr. se rozhodne, jakým způsobem proběhne 70.MMS,
Pokud nebudou povolena ani národní kola, uskuteční se bodování
přímo v chovech, na bodovací listině bude uvedeno jméno chovat.
Oficiální vyhlášení výsledků se uskuteční v únoru v Čáslavi.

Ad 3) Krmítka pro zpěvné kanáry
ÚOK CHZK objednala od českého zástupce zahraniční firmy Quiko 1000 plastových
krmítek pro zpěvné kanáry. Jedno krmítko bude ZO CHZK prodáváno za 12 Kč, což je
cena nižší, než se předpokládalo. Krmítka budou uskladněna v Táboře u Miroslava

Nováka, základní organizace si krmítka mohou po domluvě zakoupit přímo v Táboře, nebo
jim budou v krajním případě – za cenu povýšenou o dobírku – zasílána.
USNESENÍ 05/4/3/1: Plastová krmítka pro zpěvné kanáry, zaslaná zahraniční firmou,
budou uskladněna v Táboře u Miroslava Nováka, ZO CHZK si
je mohou zakoupit přímo tam, v krajním případě budou zaslána
za cenu povýšenou o dobírku.

Ad 4) Zastoupení českých chovatelů harckých kanárů v C.O.M.
Vzhledem k tomu, že čeští chovatelé harckých kanárů nemají momentálně svého
zástupce v C.O.M. (Světová ornitologická organizace), pokusí se ÚOK CHZK toto
napravit. Vhodný kandidát na zastupování českých a slovenských chovatelů harckých
kanárů v C.O.M. je MUDr. Karel Edelmann. Čeští chovatelé přes svého zástupce budou
podporovat německé chovatele v jejich systému bodování.
USNESENÍ 05/4/4/1: ÚOK CHZK navrhne jako zástupce českých a slovenských chovatelů v C.O.M. MUDr. Karla Edelmanna.

Ad 5) Kurzy adeptů na posuzovatele zpěvných kanárů
V měsíci říjnu začaly nové kursy adeptů na posuzovatele zpěvných kanárů. V Táboře
jsou adepti – Zdeněk Dobrovolný, Václav Hynouš, Martin Kabát a Ing. Ladislav Svoboda,
v Praze pak adepti – Ing. Jiří Lucák, Josef Tichý a Ing. Bohdan Vejr. Víceméně
samostudiem se připravují další dva adepti – Jiří Dušek a Petr Rudolf, jejich přípravu
koriguje Jan Štauber z Rychnova nad Kněžnou.
V sobotu 12. listopadu tr. se uskuteční zkoušky na posuzovatele zpěvných kanárů, které
bude skládat Alexandr Prijmak ze ZO CHZK Ústí nad Labem, jehož ke zkouškám
připravoval Karel Vavřena.
Posuzovatelé Karel Krudenc a Bruno Szlachta mají již tři neomluvené účasti na školení
posuzovatelů zpěvných kanárů. Bude jim zaslán dopis, že chtějí-li dál posuzovat, musí
absolvovat opravné přezkoušení.
USNESENÍ 05/4/5/1: Kurz v Táboře – adepti – Z. Dobrovolný, V. Hynouš, M. Kabát a
Ing. Svoboda, Kurz v Praze – adepti – Ing. Lucák, J. Tichý,
Ing. Vejr. Samostatně se ke zkouškám připravují J. Dušek a
P. Rudolf.
05/4/5/2/: 12.11.2005 se budou konat zkoušky na posuzovatele – adeptem
je A. Prijmak ze ZO CHZK Ústí nad Labem.
05/4/5/3/: Posuzovatelé K. Krudenc a B. Szlachta mají tři neomluvené účasti
na školení. Pokud chtějí nadále posuzovat, musí absolvovat opravné zkoušky.

Ad 6) Různé, diskuse, závěr
RNDr. Pavel Pivoňka informoval o zřízení propagačního stánku s harckými kanáry na
výstavě Exota Olomouc, na Celostátní výstavě mláďat králíků v Táboře a na Spolkové
výstavě v Petřvaldu u Karviné. ÚOK CHZK odsouhlasila dále pokračovat v takovýchto
propagačních akcích.
USNESENÍ 05/4/6/1/: ÚOK CHZK bude nadále věnovat zvýšenou pozornost propagaci
chovu harckých kanárů.
Poté bylo jednání ÚOK CHZK zakončeno.
RNDr. Pavel Pivoňka
předseda ÚOK CHZK
Zapsala – Eliška Stejskalová

