_______________________________________________________________________

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 12. ledna 2006

Zápis č. 1/2006
z jednání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných kanárů, jež se konalo dne
7. ledna 2006 v Martině, SR
Přítomni: F. Franěk, M. Novák, RNDr. Pivoňka, J. Vrňata, E. Stejskalová
Omluveni: R. Scholz, J. Štauber
Host:
J. Štefanovič
Program: 1.) Úvod, kontrola usnesení
2.) Nové klícky pro zpěvné kanáry
3.) Plán práce
4.) Různé, diskuse, závěr

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení
Jednání, které se konalo v rámci 70. MMS, zahájil RNDr. Pavel Pivoňka. K zvýšené
propagaci harckých kanárů konstatoval, že na nabídku ÚOK CHZK sponzorovat cenu
Zlatý kanár dosud nebylo reflektováno. Magazín Tenis proto bude kontaktován znovu.
Kvůli zastoupení českých a slovenských chovatelů harckých kanárů v C.O.M., kde byl
jako zástupce navržen MUDr. Karel Edelmann ze ZO CHZK Ústí nad Labem, bude
nejprve jednáno s německým chovatelem Horstem Buchhornem. RNDr. Pavel Pivoňka
projedná, co vše je potřeba pro jmenování našeho zástupce podstoupit.
USNESENÍ 06/1/1/1: RNDr. Pavel Pivoňka kontaktuje magazín Tenis a opětovně
nabídne spolupráci ohledně udílení ceny Zlatý kanár.
06/1/1/2: RNDr. Pavel Pivoňka projedná s Horstem Buchhornem jmenování
MUDr. Karla Edelmanna zástupcem českých a slovenských chovatelů v C.O.M.

Ad 2) Nové klícky pro zpěvné kanáry
ÚOK CHZK sehnala výrobce nových klícek pro harcké kanáry – je jím p. Macko ze
Slovenské republiky. Klícky budou vyrobeny přesně dle vzoru C.O.M. (výrobce obdrží
vzorovou klícku), předpokládaná cena je 120 slovenských korun. ÚOK CHZK osloví
jednotlivé ZO CHZK, aby nahlásily, kolik nových klícek potřebují.
Dále Miroslav Novák zrekapituloval počty klícek, které ZO CHZK zapůjčila do
základních organizací:
Brno – 32
České Budějovice – 8
Havířov – 8
Havlíčkův Brod – 16
Hradec Králové – 4
Ostrava-Přívoz – 16

Petřvald u Karviné – 28
Plzeň – 12
Praha (Canaria Praha) – 20
Rychnov nad Kněžnou – 24
Slaný – 0
Tábor - 16
Třinec – 12
Ústí nad Labem - 0
USNESENÍ 06/1/2/1: Nové klícky pro zpěvné kanáry (výrobce p. Macko, SR) budou vyrobeny dle vzoru C.O.M., předpokládaná cena je 120 slovenských
korun. ZO nahlásí, kolik klícek chtějí objednat.
06/1/2/2: ÚOK CHZK zapůjčila klícky do ZO dle aktuálního seznamu – viz
seznam.

Ad 3) Plán práce na rok 2006
Členové ÚOK CHZK schválili plán práce na rok 2006.
USNESENÍ 06/1/3/1: Další jednání ÚOK CHZK v roce 2006:
- 24. února – Praha (eventuálně 24.-25. února Čáslav)
- červen – Vrútky, SR (konáno u příležitosti slovenské jarní
soutěže ve zpěvu kanárů, možná účast posuzovatelů)
- 22. září – Praha
- školení posuzovatelů: 3.-5. listopadu - Čáslav

Ad 4) Různé, diskuse, závěr
Václav Hynouš, chovatel ze ZO CHZK Tábor, digitálně zpracoval bodovací listinu.
ÚOK CHZK zašle bodovací listinu každému posuzovateli a nechá také pro každého
posuzovatele vyrobit razítko (se znakem, adresou, registračním číslem).
Základní organizace budou osloveny, zdali nemají zájem pořádat 71. MMS. Pokud ne,
připraví ji opět ÚOK CHZK ve spolupráci se ZO CHZK Tábor. Termín konání 8.-14.
ledna 2007. (Vzhledem k tomu, že v předešlém týdnu připadne na pondělí, kdy se přijímají
kanáři, datum 1.1. – tedy Nový rok, byl termín pro konání 71. MMS zvolen takto.)
Schůze české ÚOK CHZK se účastnil i slovenský chovatel Josef Štefanovič, jenž
kvitoval s povděkem, že jednání proběhlo konstruktivně a smysluplně.
USNESENÍ 06/1/4/1: Bodovací listina digitálně zpracovaná Václavem Hynoušem bude
rozeslána jednotlivým posuzovatelům.
06/1/4/2: ÚOK CHZK nechá posuzovatelům zhotovit razítko se znakem,
adresou a registračním číslem.
06/1/4/3: Pokud o pořádání 71. MMS nepožádá žádná ZO, tak tuto soutěž
zorganizují ve dnech 8.-14. ledna 2007 ÚOK CHZK a ZO CHZK
Tábor. Místo konání bude opět Čáslav.
Jednání ÚOK CHZK bylo poté zakončeno.
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
_______________________________________________________________________________
V Praze 27. března 2006

Zápis č. 2/2006
z výjezdního zasedání ÚOK CHZK, konaného ve dnech 24.-25. února 2006 v Čáslavi.
Přítomni: F. Franěk, M. Novák, RNDr. Pivoňka, R. Scholz, J. Štauber, J. Vrňata, E. Stejskalová
PROGRAM: 1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
2. Zhodnocení místních soutěží
3. Zhodnocení 70. MMS
4. Příprava 71. MMS
5. Jarní soutěž ve zpěvu kanárů ve Vrútkách
6. Nové veterinární přípravky pro zpěvné kanáry
7. Propagace chovu zpěvných kanárů
8. Různé, diskuse, závěr
Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
Z bodů usnesení minulého jednání vyplynulo, že dosud nebyl kontaktován časopis Tenis.
Sponzorování ceny „Zlatý kanár“ bude dojednáváno později, úkol trvá. RNDr. Pavel Pivoňka
jednal s Horstem Buchhornem ohledně členství MUDr. Karla Edelmanna v C.O.M. Nyní je třeba
jednat již přímo s členy C.O.M. a O.M.J. – jednání povede RNDr. Pavel Pivoňka.
USNESENÍ 06/2/1/1: RNDr. Pivoňka projedná s redakcí časopisu Tenis sponzorování ceny „Zlatý kanár“
06/2/1/2/: RNDr. Pavel Pivoňka povede s členy C.O.M. a O.M.J. jednání ohledně
členství MUDr. Karla Edelmanna, coby zástupce českých a slovenských
kanárkářů, v C.O.M.

Ad 1)

Zhodnocení místních soutěží
Rudolf Scholz, předseda sboru posuzovatelů zpěvných kanárů, provedl detailní zhodnocení
místních soutěží, jež se konaly koncem roku 2005. Zpráva bude zveřejněna v časopise Chovatel.
USNESENÍ 06/2/2/1: Členové ÚOK berou na vědomí zprávu Rudolfa Scholze o průběhu
místních soutěží. Hodnocení bude zveřejněno v časopise Chovatel.

Ad 2)

Zhodnocení 70. MMS
Vyhodnocení 70. MMS, která se konala začátkem roku ve slovenském Martině, provedl hlavní
garant František Franěk. Soutěže se zúčastnil vysoký počet kolekcí (55); příspěvek na dopravu,
poskytovaný českou ÚOK, měl bezesporu pozitivní dopad. Na 70. MMS posuzovali nakonec pouze
tři posuzovatelé, což však není v rozporu s pokyny uvedenými ve vzorníku. Soutěž proběhla zcela
regulérně, v naprosté anonymitě, při dobrých světelných a tepelných podmínkách. Poděkování si
zaslouží také Jiří Vrňata, jenž celou dobu zajišťoval pro posuzovatele a garanty občerstvení.
V rámci slavnostního večera byla uspořádána i tombola. Jelikož přispěla ke zpestření akce, bude na
71.MMS (pokud ji bude organizovat ÚOK ve spolupráci se ZO ČSCH Tábor 6) pořádána rovněž
tombola. O pomoc s její přípravou bude zažádán Martin Kabát, člen ZO ČSCH Tábor 6.
USNESENÍ 06/2/3/1: Členové ÚOK berou na vědomí zprávu Františka Fraňka, hlavního
garanta, o průběhu 70. MMS. (Akce proběhla zcela regulárně a v
naprosté anonymitě. Příspěvek na dopravu měl pozitivní dopad.)
V rámci příštího společenského večera bude uspořádána tombola –
o pomoc s přípravou bude požádán Martin Kabát, člen ZO ČSCH Tábor 6.

Ad 3)

Příprava 71. MMS
V případě, že o pořádání příští MMS neprojeví zájem žádná ZO, bude akci opět pořádat ÚOK ve
spolupráci se ZO ČSCH Tábor 6. Klícky se budou plombovat přímo v budníku – otočené dvířky
směrem ven. V rámci směrnic bude vydán i vzor veterinár. potvrz., jež má chovatel na MMS dodat.

Ad 4)

USNESENÍ 06/2/4/1: Při dalších MMS se budou klícky plombovat přímo v budníku –
otočené dvířky směrem ven. V rámci směrnic bude vydán i vzor
veterinárního potvrzení, jež má chovatel na MMS dodat.
Jarní soutěž ve zpěvu kanárů ve Vrútkách
Začátkem června se má ve Vrútkách konat jarní soutěž ve zpěvu kanárů. Česká ÚOK a zájemci
z řad posuzovatelů byli na tuto akci přizváni. Vzhledem k zákazu svodů v souvislosti s ptačí
chřipkou je možné, že se akce konat nebude. V tomto případě se červnové jednání české ÚOK na
Slovensku konat nebude.
USNESENÍ 06/2/5/1: Pokud se nebude konat jarní soutěž ve Vrútkách, výjezdní zasedání
české ÚOK bude zrušeno, schůze proběhne v náhradním termínu a jinde

Ad 5)

Nové veterinární přípravky na zpěvné kanáry
RNDr. Pavel Pivoňka informoval, že kromě známého Cydectinu a Trisulmixu jsou vyráběny ještě
další přípravky, jež lze užít pro zpěvné kanáry – například Sporanox, Prokanazol (obdoba
předešlého, pouze jiný název a jiný výrobce), Amoxyclan.
USNESENÍ 06/2/6/1: Členové ÚOK berou na vědomí informaci RNDr. Pavla Pivoňky
o dalších přípravcích, jež je možné aplikovat zpěvným kanárům –
Sporanox, Prokanazol, Amoxyclan.

Ad 6)

Propagace chovu zpěvných kanárů
Členové ÚOK konstatovali, že vzhledem k dosti napjaté situaci, jež souvisí s opatřeními proti
ptačí chřipce, není právě vhodná doba ke zvýšené propagaci chovu zpěvných kanárů. Lidé mají
obavy a nové chovy dnes budou zřizovat jen těžko. Je nutné počkat, až se situace uklidní.
USNESENÍ 06/2/7/1: ÚOK rozhodla vzhledem k situaci s ptačí chřipkou pozastavit zvýšenou
propagaci chovu zpěvných kanárů, jež se teď míjí účinkem.

Ad 7)

Různé, diskuse, závěr
Aby se při posuzování MMS vystřídali všichni zkušení posuzovatelé, a aby byl dopředu znám
plán delegací, rozhodla ÚOK, že Rudolf Scholz spolu s dalšími členy výboru sboru posuzovatelů,
tedy s Bohumilem Fáberou, Ing. Janem Holým, Josefem Sikorou a Janem Štaubrem, zpracují na
několik let dopředu čtyřčlennou delegaci posuzovatelů. Pokud některý posuzovatel bude mít
v době, kdy je delegován na MMS, kvalitní kanáry nebo pokud se z jiných důvodů nebude moci
posuzování zúčastnit, zajistí za sebe sám adekvátní náhradu. Dále bylo domluveno, že Rudolf
Scholz povede jednání s rakouským posuzovatelem, jenž by měl posuzovat na MMS v roce 2008.
V roce 2007 by měl posuzovat polský posuzovatel Stawirej. Bylo ujednáno, že před příští ÚOK se
uskuteční jednání výboru sboru posuzovatelů (pokud jednání neproběhne na Slovensku).
Pokud se budou krmítka popřípadě klícky poskytovat nečlenům základních organizací chovatelů
ZK, budou prodávány s přirážkou (krmítka za 20 Kč/ks). ÚOK na r. 2007 objedná 100 kroužků
chovatelské číslo 000 pro začínající chovatele. Posuzovatelé zašlou dvě fotografie – na novou
průkazku a do archívu.
USNESENÍ 06/2/8/1: R. Scholz, B. Fábera, Ing. Holý, J. Sikora a J. Štauber zpracují do letošního školení posuz. plán čtyřčlenných delegací posuzovatelů MMS na
několik let dopředu. V případě, že se některý posuzovatel nebude moci
zúčastnit, zajistí za sebe sám adekvátní náhradu. R. Scholz povede
jednání s rakouským posuzovatelem ohledně posuz. na MMS v roce 2008.
06/2/8/2: Pokud budou krmítka nebo klícky prodávány nečlenům speciálních
ZO, budou poskytovány s přirážkou (krmítka 20 Kč/ks).
06/2/8/3: Před příštím jednáním ÚOK bude svoláno jednání výboru sboru
posuzovatelů (pokud ÚOK nebude jednat na Slovensku).
06/2/8/4: ÚOK na r.2007 objedná 100 kroužků chov.č. 000 pro začínající chovatele.
06/2/8/5: Posuzovatelé zašlou dvě fotografie – na novou průkazku a do archívu.

Ad 8)

Jednání zakončil předseda odborné komise.
RNDr. PAVEL PIVOŇKA, předseda ÚOK CHZK
Zapsala – Eliška Stejskalová

________________________________________________________________________

Český svaz chovatelů
ÚOK chovatelů zpěvných (harckých) 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 6. června 2006

Zápis č. 3/2006
z jednání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných (harckých) kanárů, které se
konalo ve dnech 2.-4. června 2006 v Martině.
Přítomni: F. Franěk, Ing. Holý, M. Novák, RNDr. Pivoňka, R. Scholz, J. Sikora, J. Vrňata,
E. Stejskalová
Omluven: J. Štauber
PROGRAM: 1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
2. Delegace posuzovatelů na příští mistrovské soutěže
3. Nové klícky pro zpěvné kanáry
4. Nánožní kroužky
5. Veterinární přípravky pro zpěvné kanáry
6. Popularizace chovu zpěvných kanárů
7. Příprava 71. mezinárodní mistrovské soutěže
8. Různé, diskuse, závěr

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
Jednání zahájil RNDr. Pavel Pivoňka, předseda ÚOK CHZK. Bylo konstatováno, že
znovu bude oslovena redakce časopisu Tenis ohledně sponzorování ceny Zlatý kanár.
K zastupování českých a slovenských kanárkářů v C.O.M. bylo řečeno následující. Ing.
Josefu Nožičkovi, zástupci ČSCH v C.O.M., bude zaslána připomínka ke změně standardu
harckých kanárů, jež se týká tlukotů. Obdobnou připomínku bude tlumočit i slovenský
zástupce v C.O.M. Jmenování MUDr. Karla Edelmanna do komise pro chov harckých
kanárů při C.O.M. může být řešeno nejdříve za dva roky. Momentálně je v komisi nově
jmenovaný člen, doplnění tedy nyní nepřichází v úvahu. Školení posuzovatelů se bude
konat v Čáslavi v termínu od 3.-5. listopadu 2006, RNDr. Pavel Pivoňka projedná s MVDr.
Viktorem Tukačem z Brna odbornou přednášku.
USNESENÍ 06/3/1/1: Eliška Stejskalová kontaktuje redakci časopisu Tenis ohledně sponzorování ceny Zlatý kanár.
06/3/1/2: RNDr. Pavel Pivoňka zašle Ing. Josefu Nožičkovi připomínku
českých kanárkářů ohledně změny standardu C.O.M., jež se týká
tlukotů. Rovněž slovenský zástupce vystoupí s touto připomínkou.
06/3/1/3: MUDr. Karel Edelmann bude do komise pro chov harckých kanárů při C.O.M. navržen až za dva roky.
06/3/1/4: Školení posuzovatelů ZK se bude konat v Čáslavi, 3.-5. listopadu tr.
RNDr. Pavel Pivoňka projedná s MVDr. Viktorem Tukačem odbornou přednášku.

Ad 2) Delegace posuzovatelů na příští mistrovské soutěže
Výbor sboru posuzovatelů harckých kanárů zpracoval delegaci posuzovatelů na
mezinárodní mistrovské soutěže na několik let dopředu. (Doposud na všech dosavadních
MMS nejčastěji posuzoval Ing. Jan Holý.)
Posuzovat budou čtyři posuzovatelé, z toho jeden ze Slovenska. V případě, že se
podaří zajistit ještě dalšího posuzovatele ze zahraničí (z Polska, Rakouska,...), tak
český posuzovatel, jenž je uvedený na třetím místě, se posouvá na první místo roku
nadcházejícího. V případě, že některý posuzovatel bude mít kvalitní kanáry a nebude
chtít v daném roce na MMS posuzovat, tak si sám za sebe zajistí náhradu.
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012

1. Jan Štauber
1. Miroslav Novák
1. Rudolf Scholz
1. Karel Vavřena
1. Jiří Vrňata
1. Miroslav Novák

2. Helmut Jaroš
2. Jiří Tomica
2. Josef Sikora
2. RNDr. Pavel Pivoňka
2. Adolf Císař
2. Josef Sikora

3. Adolf Císař
3. Ing. Jan Holý
3. Bohumil Fábera
3. Jiří Tomica
3. MUDr. Karel Edelmann
3. Václav Martínek

USNESENÍ: 06/3/2/1: V nadcházejících letech budou na MMS delegováni posuzovatelé –
viz rozpis výše. Pokud bude zajištěn posuzovatel z Polska, Německa..., tak třetí posuzovatel v pořadí se posunuje na první místo roku
nadcházejícího. Jestliže posuzovatel bude mít kvalitní kanáry a nebude chtít daný rok posuzovat, tak si za sebe sám zajistí náhradu.

Ad 3) Nové klícky pro zpěvné kanáry
Základní organizace si objednaly celkem 330 nových klícek, slovenská ÚOK CHZK má
rovněž od svých chovatelů objednávku na nové klícky. Vladimír Kubík dodá slovenskému
výrobci p. Mockovi vzorovou klícku, nově vyrobená ukázková klícka bude nejprve
zhodnocena, zdali vyhovuje. Bude-li vše (včetně ceny) vyhovovat, zadá se výroba všech
klícek.
USNESENÍ 06/3/3/1: Vladimír Kubík slovenskému výrobci předá vzorovou klícku, nově
vyrobená ukázková klícka bude zhodnocena a bude-li vše v pořádku, zadá se výroba všech klícek (čeští kanárkáři objednali 330 ks).

Ad 4) Nánožní kroužky
Vzhledem k tomu, že výrobce nánožních kroužků, firma Šesták, zakoupil novou
technologii a je již schopen vyrobit kroužky pro zpěvné kanáry dle požadavku chovatelů,
bude výroba kroužků na rok 2007 zadána opět firmě Šesták. Výrobce garantoval cenu
shodnou s cenou v roce 2005.
USNESENÍ 06/3/4/1: Nánožní kroužky pro rok 2007 budou opět zadány firmě Šesták,
výrobce pořídil novou technologii, kroužky jsou kvalitní.

Ad 5) Veterinární přípravky pro zpěvné kanáry
RNDr. Pavel Pivoňka konstatoval, že je dosud k dispozici lék Trisulmix. Během 71.
MMS bude chovatelům pro jejich kanáry poskytován osvědčený lék Cydectin, jenž
v Rakousku obstará, jako roky předešlé, posuzovatel zpěvných kanárů Adolf Císař.
USNESENÍ 06/3/5/1: Na 71. MMS bude chovatelům pro jejich ZK poskytován lék
Cydectin, který zajistí posuzovatel Adolf Císař.

Ad 6) Popularizace chovu zpěvných kanárů
RNDr. Pavel Pivoňka a Jiří Vrňata referovali o přípravě videonahrávky, jež bude
doplněna o zpěv harckých kanárů z mistrovství Polska a o záběry z chovu Vladimíra
Exnera. Délka videokazety – cca 15-17 minut, videokazeta bude k dispozici na školení
posuzovatelů, její cena bude cca 200 Kč. Webové stránky ČSCH – část týkající se
zpěvných kanárů - budou rozšířeny o bližší informace z MMS.
USNESENÍ 06/3/6/1: Připravovaná videokazeta o harckých kanárech (trvání 15-17 min.)
bude k dispozici na školení posuzovatelů, cena cca 200 Kč.
06/3/6/2: Webové stránky ČSCH – část o ZK, budou rozšířeny o bližší informace o MMS.

Ad 7) Příprava 71. mezinárodní mistrovské soutěže
Termín konání - pondělí 8. ledna 2007 (příjem kanárů), konec neděle 14. ledna 2007
(výdej kanárů), místo konání Čáslav. Posuzování se bude konat ve dnech 9.-11. ledna
2007. Součástí společenského večera bude tombola – ceny zajistí v rámci svých možností
všichni členové ÚOK CHZK. Organizací tomboly byl pověřen Martin Kabát ze ZO ČSCH
Tábor 6. Martin Kabát bude rovněž přítomen při 71. MMS, aby asistoval při tvorbě
katalogu. 13. ledna 2007, tedy v sobotu, se bude konat chovatelská schůze.
USNESENÍ 06/3/7/1: 71. MMS – místo konání Čáslav, termín 8.-14. ledna 2007,
příjem kanárů pondělí 8.1. Součástí společenského večera bude
i tombola, ceny zajistí v rámci možností členové ÚOK CHZK,
vše zorganizuje Martin Kabát. (Bude asistovat rovněž i při tvorbě
katalogu.) 13.1. se bude konat chovatelská schůze.

Ad 8) Různé, diskuse, závěr
ÚOK CHZK se zabývala i dotazem z řad chovatelů a rozhodla následovně. Chovatel se
může zúčastnit místní soutěže v jiné ZO než ve své mateřské. Na mistrovské soutěži může
být buď sám za sebe (není uváděn v žádné ZO), nebo soutěží za svou mateřskou organizaci
(nikoliv za tu, v níž při místní soutěži hostoval).
Od ledna 2007 se v organizacích s právní subjektivitou musí vést podvojné účetnictví.
ÚOK CHZK zváží situaci, jsou-li toho ZO schopny (pokladníci mohou absolvovat školení
pořádané na sekretariátu ÚV ČSCH).
RNDr. Pavel Pivoňka referoval o jednání Valné hromady ČSCH.
USNESENÍ 06/3/8/1: Chovatel se může zúčastnit místní soutěže v jiné ZO než ve své
mateřské. Na MMS vystupuje buď sám za sebe, nebo soutěží za
svou mateřskou ZO (nikoliv za tu, v níž při místí soutěži hostoval).
06/3/9/1: Od ledna 2007 se v ZO musí vést podvojné účetnictví, pokladníci mohou absolvovat školení na sekretariátu ÚV ČSCH.

Jednání zakončil RNDr. Pavel Pivoňka.
RNDr. Pavel Pivoňka
předseda ÚOK CHZK
Zapsala – Eliška Stejskalová

________________________________________________________________________

Český svaz chovatelů
ÚOK chovatelů zpěvných (harckých) 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 6. října 2006

Zápis č. 4/2006
z jednání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných (harckých) kanárů, které se
konalo v Praze dne 26. září 2006
Přítomni: F. Franěk, M. Novák, RNDr. Pivoňka, R. Scholz, J. Štauber, J. Vrňata
E. Stejskalová
Host:
M. Kabát
PROGRAM: 1.) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
2.) Příprava školení posuzovatelů ZK a adeptů na posuzovatele
3.) 71. MMS
4.) Nové klícky pro zpěvné kanáry
5.) Různé, diskuse, závěr

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
Jednání zahájil RNDr. Pavel Pivoňka, předseda ÚOK CHZK. Ke kontrole usnesení
z minulého jednání bylo řečeno následující. Redakce časopisu Tenis nebude více rozvíjet
spolupráci s ÚOK CHZK. Záležitosti ohledně změny standardu harckých kanárů budou
řešeny v následujících měsících. Avizovaná výroba klícek s největší pravděpodobností
zadána nebude. (Více viz bod 4.) Nánožní kroužky bude opět vyrábět fa Šesták,
chovatelská čísla budou na kroužcích uvedena napříč. Ostatní body usnesení byly splněny.
USNESENÍ: 06/4/1/1: RNDr. Pavel Pivoňka do března 2007 dojedná se slovenskou a polskou komisí chovatelů harckých kanárů návrh změny standardu
harckých kanárů v C.O.M. (tlukoty zařadit k vedlejším túrám).
06/4/1/2: Výroba nových klícek pro zpěvné kanáry zřejmě zadána nebude
(více viz bod 4).

Ad 2) Příprava školení posuzovatelů ZK a adeptů na posuzovatele
Školení posuzovatelů se bude konat ve dnech 3.-5. listopadu 2006 v Čáslavi. Příjezd
členů ÚOK CHZK – 3.11. v 11.00 hod. (před školením je jednání ÚOK CHZK).
Příjezd adeptů na posuzovatele – 3.11. do 15.00 hod., před školením je beseda adeptů
s předsedou sboru posuzovatelů. (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.)
Příjezd posuzovatelů je 3.11. nejpozději do 18. hodiny. V sobotu bude mít odbornou
přednášku MVDr. Viktor Tukač z Brna.
USNESENÍ 06/4/2/1: Školení posuzovatelů a adeptů se bude konat ve dnech 3.-5.11.2006
v Čáslavi. Odbornou přednášku uspořádá MVDr. Tukač z Brna.

Ad 3) 71. mezinárodní mistrovská soutěž ve zpěvu kanárů
Vzhledem k tomu, že o pořádání 71. MMS se nepřihlásila žádná ZO CHZK, bude akce
pořádána ve spolupráci ÚOK CHZK a ZO ČSCH Tábor 6. Termín konání: 8.-14. ledna

2007, Čáslav. Příjem kanárů – pondělí 8. ledna 2007 od 15. do 19. hodin. Od úterý do
čtvrtka se budou hodnotit kolekce. Ve čtvrtek večer bude zpracován katalog. V pátek od
16. hod. proběhne jednání ÚOK CHZK. Ředitel 71. MMS – Miroslav Novák, garant –
František Franěk, ekonom – Jan Štauber, nosiči – zajistí ZO ČSCH Tábor 6, katalog –
RNDr. Pavel Pivoňka a Martin Kabát.
Vzhledem ke zvyšujícím se nákladům, především za pronájem prostor a ubytování, bude
do Směrnic pro konání 71. MMS zapracováno navýšení poplatku za účast kolekcí na
MMS. Rovněž v nich bude uvedeno i to, že na kolekce, které nebudou řádně přihlášeny
v termínu, nebude brán zřetel. V sobotu od 10. hod. proběhne předvádění kolekcí pro
veřejnost (10.-5. místo), od 14.30 do 15.30 hod. se bude konat chovatelská schůze. Poté se
uskuteční předvádění čtyř nejlepších kolekcí. Společenský večer se bude konat od 18. hod.
Přípravou tomboly byl pověřen Martin Kabát ze ZO ČSCH Tábor. ÚOK CHZK uvolní na
první tři hodnotnější ceny finanční prostředky. Na zajištění dalších drobných cen se budou
podílet členové ÚOK CHZK a osloví se i všechny ZO CHZK.
USNESENÍ 06/4/3/1: 71.MMS, Čáslav – 8.-14. ledna 2007. Důležité rozhodnutí –
ve Směrnicích pro konání 71. MMS bude zapracováno i navýšení poplatku za účast kolekcí na MMS. Na kolekce, které nebudou řádně přihlášeny v termínu, nebude brán zřetel.

Ad 4) Nové klícky pro zpěvné kanáry
Slovenský výrobce původně uváděl cenu za jednu novou klícku 120 Sk. Došlo
k zásadnímu obratu, nynější cena uváděná výrobcem je takřka 500 Sk. Další oslovení
výrobci z ČR nevyrobí klícku za méně než 500 Kč. ÚOK CHZK proto považuje za
nejpřijatelnější krok objednat nové klícky od německého výrobce. Cena – cca 500 Kč.
Podrobnější informace zajistí RNDr. Pavel Pivoňka. Konečně rozhodnutí, jak ve věci
klícek postupovat, padne na jednání ÚOK CHZK dne 3.11.2006.
USNESENÍ: 06/4/4/1: Vzhledem ke značnému navýšení prodejní ceny za jednu klícku
od slovenského výrobce patrně nebude ÚOK CHZK jejich výrobu zadávat. RNDr. Pavel Pivoňka prověří možnost zakoupit
klícky od německého výrobce.

Ad 5) Různé, diskuse, závěr
Poláci založili novou organizaci chovatelů zpěvných kanárů, ÚOK CHZK nové vedení
kontaktuje. ÚOK CHZK nechala zhotovit kazety věnované harckým kanárům. Prozatím je
k dispozici patnáct VHS kazet a patnáct DVD kazet (v případě zájmu budou další kazety
ještě vyrobeny). ZO CHZK si je mohou na výše uvedené adrese objednat. Cena VHS =
200 Kč + dobírka, DVD = 200 Kč + dobírka. Omezený počet bude k dispozici i na školení
posuzovatelů v Čáslavi.
USNESENÍ 06/4/5/1: ÚOK CHZK zašle dopis nově vzniklé polské organizaci chovatelů
zpěvných kanárů.
06/4/5/1: ZO CHZK si mohou kazety o ZK objednat adrese ÚOK CHZK.
Cena VHS = 200 Kč + dobírka, cena DVD = 200 Kč + dobírka.
Jednání zakončil RNDr. Pavel Pivoňka.
RNDr. Pavel Pivoňka
předseda ÚOK CHZK
Zapsala – Eliška Stejskalová

_________________________________________________________________________

Český svaz chovatelů
ÚOK chovatelů zpěvných (harckých) 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 7. listopadu 2006

Zápis č. 5/2006
z jednání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných (harckých) kanárů, které se
konalo v Čáslavi dne 3. listopadu 2006

Přítomni:
Host:
Omluven:

F. Franěk, M. Novák, RNDr. Pivoňka, R. Scholz, J. Vrňata, E. Stejskalová
M. Kabát
J. Štauber

PROGRAM: 1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
2. Příprava 71. mezinárodní mistrovské soutěže ve zpěvu harckých kanárů
3. Různé, diskuze, závěr

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
Jednání zahájil předseda Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných kanárů RNDr.
Pavel Pivoňka. Ve věci výroby zpěvních klícek došlo k odstoupení od připravované
dohody se slovenským výrobcem z důvodu neúměrné ceny 500,- Sk za jednu klícku. Byl
však navázán kontakt s novým slovenským výrobcem, jenž požaduje 150,- Sk za jednu
klícku. Realizace výroby by ovšem přicházela v úvahu až na jaře roku 2007.
USNESENÍ 06/5/1/1: Klícky pro zpěvné kanáry bude zřejmě vyrábět jiný slovenský
výrobce – cena 150,- Sk/kus. Realizace výroby – jaro roku 2007.

Ad 2) Příprava 71. mezinárodní mistrovské soutěže ve zpěvu harckých kanárů
ÚOK CHZK zpracovala Směrnice pro konání 71. MMS. Vzhledem ke zvyšujícím se
nákladům byl poplatek za kolekci stanoven na 330 Kč. Na kolekce, které nebudou
přihlášeny řádně v termínu, nebude brán zřetel. Pořadatelé 71. MMS nebudou
zajišťovat náhradní zpěvní klícky, každý přiveze kolekce ve vlastním budníku
s klíckami.
Základní organizace, které přihlásí chovatele na 71. MMS a budou jim chybět klícky,
kontaktují Miroslava Nováka (tel. 381 254 500) a domluví se na zapůjčení dalších klícek.
Aktualizovány byly počty klícek zapůjčených do jednotlivých základních organizací.
Dále byla detailně řešena organizace 71. MMS. Příjezd v pondělí – 4 posuzovatelé, 2
garanti, 2 nosiči, 2 zpracovatelé katalogu, servis – J. Vrňata, E. Stejskalová, ekonom, řed.
Společenský večer začne v sobotu 13. ledna 2007 od 18.00 hod., hudbu zajistí Petr Rudolf,
cena večeře bude 150,- Kč. Čestné vstupenky – 3x ÚV ČSCH, 3x SZeŠ Čáslav, Z. Laube,
K. Změlík, MVDr. Nečasová, Ing. Šonka.

Diskutováno bylo o pěti hlavních cenách do tomboly. Organizací a přípravou tomboly
byl pověřen Martin Kabát, člen ZO ČSCH Tábor 6.
Příjmu kanárů na 71. MMS se zúčastní privátní veterinární lékař. Veterinární dozor
provede místně příslušný inspektorát KVS pro Středočeský kraj. Jelikož se jedná o svod
zvířat s mezinárodní účastí, všichni chovatelé musí mít:
a) platné (nejdéle tři dny staré) veterinární osvědčení (dle zákona č 166/1999 Sb.) o
klinickém vyšetření kanárů vystavené privátním veterinárním lékařem;
b) potvrzení (s kulatým razítkem) vystavené příslušnou krajskou veterinární správou
– okresním inspektorátem. Potvrzení s kulatým razítkem (od státního veterináře)
musí mít všichni chovatelé - čeští i zahraniční. Chovatelům, kteří nebudou mít
zajištěny tyto dva doklady (vystavené na oficiálních tiskopisech), nebudou kanáři do
soutěže přijati!
USNESENÍ 06/5/2/1: Byla přijata opatření týkající se 71. MMS – jednotlivé body viz
výše.

Ad 3) Různé, diskuse, závěr
Rudolf Scholz, předseda sboru posuzovatelů, referoval o víkendovém školení
posuzovatelů. Jednání ÚOK CHZK poté skončilo, následovala diskuse adeptů s Rudolfem
Scholzem.
USNESENÍ 06/5/3/1: ÚOK CHZK bere na vědomí informace Rudolfa Scholze o víkendovém školení posuzovatelů.

RNDr. Pavel Pivoňka
předseda ÚOK CHZK

Zapsala – Eliška Stejskalová

