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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 14. února 2007

Zápis č. 1/2007
z operativního jednání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných (harckých) kanárů,
které se konalo v rámci 71. MMS dne 12. ledna 2007 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. Příprava chovatelské schůze a společenského večera, různé, závěr

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
Jednání zahájil Jiří Vrňata, člen ÚOK CHZK. Nadále platí, že klícky pro zpěvné kanáry bude
pravděpodobně vyrábět během jara nový slovenský výrobce. Se současnou situací ohledně výroby
klícek budou seznámeni chovatelé na chovatelské schůzi, konané dne 13. ledna 2007 v předvečer
slavnostního vyhlášení výsledků 71. mezinárodní mistrovské soutěže ve zpěvu harckých kanárů.
USNESENÍ 07/1/1/1: Na chovatelské schůzi budou členové jednotlivých ZO seznámeni
se současnou situací ohledně nových zpěvních klícek.
Ad 2) Příprava chovatelské schůze a společenského večera, různé, závěr
Členové ÚOK CHZK dojednali, že kromě informace o nových zpěvních klíckách budou
chovatelé na chovatelské schůzi znovu důrazně informováni o tom, že soutěžní klícky, jež byly
zapůjčeny do každé základní organizace, jsou určeny těm chovatelů, kteří se účastní mistrovských
soutěží. Je tedy nemyslitelné, aby chovatel, který se daný rok mistrovské soutěže neúčastní,
blokoval klícky a neposkytl je jinému chovateli ze základní organizace, který na MMS pojede.
V případě, že by se z některé ZO účastnilo tolik chovatelů, že by zapůjčené klícky nestačily, budou
do této ZO zapůjčeny další klícky (je nutno kontaktovat Miroslava Nováka z Tábora, tel. 381 254
500, se kterým se dojedná vyzvednutí dalších klícek). Zapůjčené klícky jsou soutěžní, nikoliv na
chov kanárů doma.
Dále bude na chovatelské schůzi znovu připomenuto, že s platností od 4. listopadu 2006 platí , že
pakliže kanár zpívá, je vždy paušálně hodnocen jedním bodem.
V případě, že některá ZO CHZK má zájem o pořádání 72. MMS, nahlásí tuto skutečnost do
31. května 2007 na adresu ÚOK CHZK.
Dále se členové ÚOK CHZK věnovali organizační přípravě slavnostního večera a vyhlášení
výsledků.
USNESENÍ 07/1/2/1: Na chovatelské schůzi bude zdůrazněno, že soutěžní klícky zapůjčené do jednotlivých ZO CHZK jsou určeny pouze těm chovatelům, kteří se účastní MMS. Pokud se MMS účastní hodně chovatelů, lze o nové klícky požádat u Miroslava Nováka – 381254500.
07/1/2/1: Pokud má některá ZO CHZK zájem o pořádání 72. MMS, nahlásí
tuto skutečnost ÚOK CHZK nejpozději do 31. května 2007.
Jednání ukončil předseda ÚOK CHZK RNDr. Pavel Pivoňka
Zapsala – Eliška Stejskalová
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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 20. dubna 2007

Zápis č. 2/2007
z jednání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných (harckých) kanárů, jež se
konalo ve dnech 23.-24. března 2007 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 a 71. MMS
3. Příprava 72. MMS
4. Jarní soutěž ve Vrútkách, plán práce
5. Různé, diskuse, závěr

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
Jednání zahájil RNDr. Pavel Pivoňka, předseda ÚOK CHZK. Při kontrole usnesení byla
dlouze řešena problematika nových klícek. Bylo konstatováno, že na výrobě klícek se bude
zřejmě muset podílet nejen truhlář, ale i klempíř. V současnosti chybí k výrobě jeden
komponent – mosazné tyčky do dvířek. Pokud by se použil jiný materiál – například i jiné
dráty - nemohl by chovatel s dotyčnými klíckami na mistrovskou soutěž. Nemá cenu
výrobu uspěchat, jen aby klícky už byly. Vyrobené musí být zcela identické s původními.
USNESENÍ 07/2/1/1: Podobné klícky nemá smysl vyrábět, nové klícky musí být zcela
shodné s původními.

Ad 2) Zhodnocení místních soutěží a 71. MMS
Rudolf Scholz, předseda sboru posuzovatelů zpěvných kanárů, precizně zhodnotil místní
soutěže konané v minulém roce. Podrobné vyhodnocení bude zveřejněno v Chovateli č. 5.
František Franěk, hlavní garant, a Jan Štauber, ekonom MMS, zhodnotili průběh 71.
mezinárodní mistrovské soutěže ve zpěvu harckých kanárů, jež se konala začátkem roku
v Čáslavi. (Článek k 71. MMS byl již v Chovateli zveřejněn – autorem je MUDr. Karel
Edelmann, tabulkovou část zpracoval RNDr. Pavel Pivoňka.) Nápad s tombolou se
osvědčil, poděkování patří Martinu Kabátovi. Znovu bylo zopakováno, že vyhlášené
veterinární podmínky se musí zcela dodržet – pokud někdo nebude mít potřebné náležitosti
vyřízené, nebude mu kolekce do soutěže přijata.
USNESNÍ: 07/2/2/1: Členové ÚOK CHZK berou na vědomí informace o konání místních
soutěží a 71. MMS.

Ad 3) Příprava 72. MMS
Zcela nic nenasvědčuje tomu, že by o pořádání příští mistrovské soutěže měla zájem
některá ZO CHZK. Na 72. MMS bude pravděpodobně namísto Miroslava Nováka
posuzovat Jozef Stawirej z Polska. Jako další zahraniční posuzovatel bude přizván Horst
Buchhorn z Německa. Zcela zásadně bude změněn systém demonstrace vítězných kolekcí.
Ty budou předváděny vždy v patnáctiminutových intervalech několikrát během dne, aby
chovatelé měli možnost vychutnat si zpěv nejlepších kolekcí opakovaně. Na společenské
večeru bude podávána teplá večeře, cena vstupenky bude nižší. Součástí pozvánky na
mistrovskou soutěž bude i dopis, v němž se zdůrazní, že pokud chovatelé chtějí, aby byl
otevřen bufet, nemohou si na akci přinášet vlastní lihoviny.
USNESENÍ 07/2/3/1: Na 72. MMS budou vítězné kolekce předváděny v patnáctiminutových intervalech několikrát během dne.

Ad 4) Jarní soutěž ve Vrútkách, plán práce
V termínu od 8. do 10. června tr. se ve slovenských Vrútkách uskuteční jarní soutěž ve
zpěvu kanárů. V rámci této akce se bude konat i jednání ÚOK CHZK. Jarní soutěže se
mohou zúčastnit i další posuzovatelé, každý ze zúčastněných může do soutěže dodat dva
kanáry, posuzovat budou všichni přítomní posuzovatelé. Dále se 21.-22. září bude konat
v Petřvaldu u Karviné další jednání ÚOK CHZK. Školení posuzovatelů se uskuteční
v termínu 23.-25. listopadu tr. v Čáslavi. Letos by někteří adepti měli skládat zkoušky na
posuzovatele. Adeptům bude zaslán dopis – zájemci o zkoušky se do 31. května přihlásí ke
zkouškám na adresu ÚOK CHZK. Zkoušky připraví Rudolf Scholz.
USNESENÍ 07/2/4/1: Plán práce: jarní soutěž ve Vrútkách 8.-10.6. (každý může dovézt
dva kanáry, posuzovat budou všichni posuzovatelé), jednání ÚOK –
8.6. – Vrútky, 21.-22.9. – Petřvald u Karviné, 23.11. – Čáslav,
školení posuzovatelů zpěvných kanárů – 23.-25.11. – Čáslav,
zkoušky adeptů – 23.11. – Čáslav. Zkoušky připraví Rudolf Scholz.

Ad 5) Různé, diskuse, závěr
Rudolf Scholz informoval o propagačních akcích, jež pořádá na Karvinsku. Konstatoval,
že propagovat harcké kanáry může každý, jen chtít.
USNESENÍ 07/2/5/1: Členové ÚOK CHZK berou na vědomí informace Rudolfa Scholze
o propagování harckých kanárů.

RNDr. Pavel Pivoňka
předseda ÚOK CHZK

Zapsala – Eliška Stejskalová
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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 3. července 2007

Zápis č. 3/2007
z jednání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných (harckých) kanárů, jež se
konalo ve dnech 8.-10. června 2007 ve Vrútkách,
a to v rámci jarní soutěže ve zpěvu kanárů.
Přítomni:
Omluveni:
PROGRAM:

F. Franěk, M. Novák, RNDr. Pivoňka, R. Scholz, J. Tomica, J. Vrňata,
J. Štauber
1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
2. 72. mezinárodní mistrovská soutěž ve zpěvu harckých kanárů
3. Zkouška adeptů, školení posuzovatelů
4. Návrh změn – C.O.M.
5. Různé, diskuse, závěr

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
Ve slovenských Vrútkách se ve dnech 8.-10. června 2007 konalo výjezdní zasedání
Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných kanárů, jež bylo pořádáno v rámci jarní
soutěže ve zpěvu harckých kanárů. Jednání zahájil RNDr. Pavel Pivoňka, předseda
ÚOK CHZK. Následovala kontrola usnesení. Ohledně výroby nových zpěvních klícek
bylo konstatováno, že slovenský výrobce již má veškerý materiál pro výrobu klícek
zajištěný, klícky budou zkompletovány během prázdnin.
USNESENÍ 07/3/1/1: Nové zpěvní klícky od slovenského výrobce budou zkompletovány během letošních prázdnin.

Ad 2) 72. mezinárodní mistrovská soutěž ve zpěvu harckých kanárů
Dalším bodem jednání bylo osvětlení u kanárů na mezinárodní mistrovské soutěži.
Osvětlení bude odzkoušeno před zahájením příjmu kanárů, okno bude zcela
zatemněno, osvětlení bude nepřímé, zakoupená lampa bude mít reostat k nastavení
potřebné intenzity. Součástí směrnic pro 72. MMS bude i zákaz vlastních lihovin na
slavnostním večeru. Německému posuzovateli Horstu Buchhornovi, jenž bude na 72.
MMS posuzovat, bude odeslán zvací dopis.
USNESENÍ 07/3/2/1: Nové osvětlení u kanárů při 72. MMS bude odzkoušeno před
zahájením příjmu kanárů.
07/3/2/2: Součástí směrnic pro konání 72.MMS bude i zákaz vlastních
lihovin na společenském večeru.
07/3/2/3: Horstu Buchhornovi, jež bude na 72. MMS posuzovat, bude
odeslán zvací dopis.

Ad 3) Zkoušky adeptů, školení posuzovatelů
Školení posuzovatelů se koná v Čáslavi ve dnech 23.-25. listopadu 2007. Ke zkouškám
adeptů na posuzovatele se dostaví (dle školitelů) všichni adepti, zkoušky proběhnou
v pátek 23. listopadu, a to již od rána (přesný čas bude uveden na pozvánce). Přednášku
MVDr. Viktora Tukače, která se bude konat 24. listopadu od 14.00 do 16.00 hodin,
domluví RNDr. Pavel Pivoňka.
USNESENÍ 07/3/3/1: Zkoušky adeptů se budou konat v pátek 23.11.2007 od rána.
07/3/3/2: Přednáška MVDr. Viktora Tukače se bude konat 24.11.2007 od
14.00 do 16.00 hod. Přednášku domluví RNDr. Pavel Pivoňka.

Ad 4) Návrh změn – C.O.M.
Návrh na změnu hodnocení tlukotů v C.O.M. byl zaslán Ing. Josefu Nožičkovi, zástupci
ČSCH v C.O.M., který jej po přeložení do francouzštiny odešle do 30. června 2007 na
C.O.M. Kandidatura MUDr. Karla Edelmanna do komise sekce zpěvných kanárů O.M.J.
na kongresu v lednu 2009 by musela být odeslána k témuž datu, byla však po domluvě s
ním odložena na následující tříleté období (podmínkou je být pět let aktivním
posuzovatelem dvou směrů, to znamená ještě malinois nebo timbrados, k tomu zkoušky
mezinárodního posuzovatele), pravděpodobně však nebude podána ani pak.
USNESENÍ 07/3/4/1: Návrh na změnu hodnocení tlukotů byl zaslán Ing. Josefu Nožičkovi
- zástupci ČSCH v C.O.M., ten jej do 30.6.2007 odešle C.O.M.
07/3/4/2: Kandidatura MUDr. Karla Edelmanna do sekce zpěvných kanárů
O.M.J. musela být prozatím odložena.

Ad 5) Různé, diskuse, závěr
Jelikož nebylo dalších připomínek, jednání bylo zakončeno. Po jednání ÚOK CHZK
následovalo setkání se slovenskou ÚOK CHZK a jarní soutěž ve zpěvu kanárů.
RNDr. Pavel Pivoňka,
předseda ÚOK CHZK

Zapsali – RNDr. Pavel Pivoňka
Eliška Stejskalová
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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 3. října 2007

Zápis č. 4/2007
z výjezdního zasedání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných kanárů, jež se konalo
ve dnech 21.-23. září 2007 v Dětmarovicích.
Přítomni:
Host:
Omluven:
PROGRAM:

F. Franěk, M. Novák, RNDr. Pivoňka, R. Scholz, J. Vrňata
J. Hadámek
J. Štauber
1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
2. 72. mezinárodní mistrovská soutěž
3. Příprava zkoušek adeptů
4. Různé, diskuse, závěr

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
Jednání zahájil RNDr. Pavel Pivoňka, předseda ÚOK CHZK. Následovala kontrola
usnesení z minulého jednání. Nové klícky na zpěvné kanáry slovenský výrobce již vyrábí,
až budou veškeré součásti hotové, začnou se klícky kompletovat (koncem roku, celkem
jich je přes 800). Ukázková zpěvní klícka bude předvedena na školení. Jakmile budou
všechny klícky vyrobeny (a bude známa přesná cena), ÚOK CHZK je od výrobce přiveze.
Poté budou základním organizacím zaslány složenky k uhrazení objednaných klícek. ZO
CHZK si je budou moci vyzvednout v Táboře u Miroslava Nováka (tel. 381 254 500,
mobil 728 726 448). Bližší informace a další instrukce budou jednotlivým ZO CHZK včas
oznámeny.
Na 72. MMS bude posuzovat i Horst Buchhorn z Německa, pozvání napíše RNDr. Pavel
Pivoňka. Požadovaná změna v hodnocení tlukotů byla v COM prosazena.
USNESENÍ 07/4/1/1: Vzorová zpěvní klícka bude dovezena na školení posuzovatelů.
Nově vyrobené klícky budou k vyzvednutí v Táboře u Miroslava
Nováka. ZO CHZK budou včas informovány.
07/4/1/2: Zvací dopis Horstovi Buchhornovi napíše RNDr. Pavel Pivoňka.

Ad 2) 72. mezinárodní mistrovská soutěž
Členové ÚOK CHZK detailně procházeli připravený scénář, zpracovaný Jiřím Vrňatou,
pro konání 72. mezinárodní mistrovské soutěže ve zpěvu harckých kanárů, jež se bude
konat ve dnech 7.-13. ledna 2008 v Čáslavi. Ředitelem akce bude opět Miroslav Novák,
garantem František Franěk. Jak již bylo avizováno dříve, součástí Směrnic pro 72. MMS
bude i zákaz donášení vlastního alkoholu na společenský večer a zákaz jeho konzumace.
Předvádění kolekcí bude zahájeno pro přítomné již v pátek 11. ledna 2008 od 13.00 hodin
V patnáctiminutových intervalech budou nonstop předváděny nejlepší kolekce, a to až do
17.00 hodin – bez demonstrace posuzovatelů. V sobotu 12. ledna 2008 bude předvádění

zahájeno v 10.00 hodin a nepřetržitě – bez odborného výkladu – se bude konat až do 13.00
hodin. Po chovatelské schůzi – od 15.00 hodin - bude předvádění vítězných kolekcí
pokračovat, a to nonstop až do 18.00 hodin. Kolekce bude možné chovatelům vydávat již
v sobotu od 15.00 do 18.00 hodin – což se netýká vítězných kolekcí. Účastníkům 72. MMS
bude pro kanáry opět poskytnut lék Cydectin. Součástí večera bude i tombola, kterou
připraví člen ZO ČSCH Tábor 6 Martin Kabát.
USNESENÍ 07/4/2/1: Členové ÚOK CHZK podrobně řešili přípravu 72. MMS včetně
některých nových bodů (viz výše).

Ad 3) Příprava zkoušek adeptů
Rudolf Scholz, předseda sboru posuzovatelů harckých kanárů, informoval, že ke
zkouškám je přihlášeno devět adeptů. ÚOK CHZK dojednala, že se sejde i s ostatními
zkoušejícími již v předvečer zkoušek, tedy ve čtvrtek 22. listopadu 2007, aby průběh
zkoušek detailně projednala.
Příjezd adeptů na zkoušky – v pátek 23. listopadu 2007 do 9.30 hod. (pokud někdo
pojede zdaleka, může přijet již ve čtvrtek navečer). Pozvánka na zkoušky bude včas
zaslána společně s pozvánkou na školení posuzovatelů.
Ve zkušební komisi budou (a ve čtvrtek odpoledne do Čáslavi již přijedou): Rudolf
Scholz, Karel Vavřena, Josef Sikora, Bohumil Fábera, Václav Martínek. Příjezd ve
čtvrtek se týká i všech dalších členů ÚOK CHZK.
Začátek zkoušek – pátek 23. listopadu v 10.00 hodin. Časový harmonogram zkoušek
je následující (s přestávkou na oběd): 45 minut – písemné testy (Karel Vavřena, Bohumil
Fábera), 2 hodiny – bodování kolekcí (Rudolf Scholz + jeden další posuzovatel), 1 hodina
– kontrola třech listin (Josef Sikora, Václav Martínek), 1 hodina – určování túr (Josef
Sikora, Bohumil Fábera), 2 hodiny – ústní otázky (všichni zkoušející). Diplom o zdárně
složené zkoušce dostanou noví posuzovatelé dodatečně – zpracuje RNDr. Pavel Pivoňka.
V rámci školení budou posuzovatelé řádně pasování do posuzovatelské sboru.
USNESENÍ 07/4/3/1: Sraz adeptů na zkoušky – 23.10.2007 do 9.30 hodin, zahájení zkoušek - 10.00 hodin. Zkoušející + ÚOK CHZK– sraz ve čtvrtek
22. listopadu 2007 odpoledne (bude upřesněno v pozvánce).
Zkoušející = Rudolf Scholz, Karel Vavřena, Josef Sikora, Bohumil
Fábera, Václav Martínek a ještě jeden další posuzovatel. Diplomy
úspěšným adeptům praví RNDr. Pavel Pivoňka.

Ad 4) Různé, diskuse, závěr
Rudolf Scholz informoval o soutěži ve zpěvu harckých kanárů a výstavě exotů konané v
polovině ledna 2008 v Polsku. Akce se účastní i čeští posuzovatelé kanárů a exotického
ptactva.
USNESENÍ: ÚOK CHZK bere na vědomí informaci Rudolfa Scholze o výstavě konané
v polovině ledna 2008 v Polsku.

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 30. listopadu 2007

Zápis č. 5/2007
z jednání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných (harckých) kanárů, které se konalo
dne 22. listopadu 2007 v Čáslavi.
Přítomni:
Omluven:

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

PROGRAM:

1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
2. Směrnice pro konání 72. MMS
3. Příprava 72. mezinárodní mistrovské soutěže
4. Různé, diskuse, závěr

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
Jednání zahájil, jako již tradičně, RNDr. Pavel Pivoňka, předseda ÚOK CHZK. Bylo
konstatováno, že příprava i průběh zkoušek adeptů na posuzovatele budou zcela ponechány
na členech vybrané zkušební komise. Jeden z bodů usnesení se týkal i nových zpěvních
klícek vyráběných na Slovensku. Cena jedné klícky bude s největší pravděpodobností
150,- Sk. Základní organizace budou vyzvány, aby upřesnily, jaký počet z objednaných
klícek chovatelé použijí pro školu zpěvu a kolik jich je určených na soutěže, a to proto, jeli nutné dodržovat při výrobě naprostou shodu se vzorovou klíckou.
USNESENÍ 07/5/1/1: Cena jedné klícky vyrobené na Slovensku bude s nejvyšší pravděpodobností 150,- Sk. ZO CHZK budou osloveny, aby upřesnily, kolik
klícek – z počtu objednaných – mají chovatelé do školy zpěvu a kolik
na soutěže.

Ad 2) Směrnice pro konání 72. MMS
Krajská veterinární správa Středočeského kraje, Okresní inspektorát Kutná Hora, již
vydala veterinární podmínky pro 72. MMS. Pozitivní zprávou je, že čeští vystavovatelé
dodají se soutěžní kolekcí pouze veterinární potvrzení od soukromého lékaře. Zahraniční
vystavovatelé musí mít i potvrzení s kulatým razítkem.
Dále byla řešena otázka, zdali mohou být na mistrovskou soutěž přihlášeni i kanáři
jiných barev (například opáloví, popřípadě kanáři, jež mají v důsledku krmení změněnou
barvu). Na dotaz, jestli se soutěže ve zpěvu A1 harckých kanárů může zúčastnit i jiný
kanár než žlutý, zelený nebo straka odpověděli členové ÚOK CHZK následovně. F. Franěk
– ano, M. Novák – zdržel se hlasování, RNDr. Pivoňka – ano, R. Scholz – ano, J. Vrňata –
ne. Členové ÚOK CHZK, kteří s položeným dotazem souhlasili, citovali Vzorník
zpěvných kanárů. Dále bylo konstatováno, že pro případná následná opatření je třeba
shromáždit další informace. Aby se vyloučili nesrovnalosti vzešlé například z nepřesného
překladu OMJ, budou podstoupeny následující kroky: na OMJ bude prostřednictvím

stálého delegáta ČSCH v COM Ing. Josefa Nožičky vznesen dotaz, jaká je přesná definice
výstavní třídy A1 – harcký kanár, včetně výkladu, co tato třída A1 znamená. Poté se bude
postupovat dále – daná problematika se bude řešit zřejmě až na volební konferenci
odbornosti chovatelů zpěvných kanárů, která se bude konat v říjnu 2008, a to
pravděpodobně v Čáslavi.
USNESENÍ 07/5/2/1: Stálý delegát ČSCH v COM Ing. Josef Nožička vznese na OMJ dotaz,
jaká je přesná definice výstavní třídy A1 – harcký kanár, včetně výkladu, co tato třída A1 znamená. Následně pak se bude řešit otázka, jestli
se soutěže ve zpěvu A1 mohou zúčastnit i jiní kanáři než žlutí, zelení
nebo straky.

Ad 3) Příprava 72. mezinárodní mistrovské soutěže ve zpěvu harckých kanárů
Upřesňovaly se poslední organizační kroky před 72. MMS. Tombolu opět připraví člen
ZO ČSCH Tábor 6 Martin Kabát. ZO CHZK budou požádány o dodání drobných cen do
tomboly. Čestní hosté 72. MMS – Prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Jaroslav Kratochvíl,
CSc., Slavibor Petržílka, Ing. František Šonka, Zbyněk Laube, Mgr. Petr Charvát, Ing.
Josef Zadina.
Na 72. MMS budou posuzovat tito posuzovatelé: Horst Buchhorn (SRN), Jozef Stawirej
(PL), Miroslav Jankovič (SK), Jiří Tomica (CZ). Náhradníci – Rudolf Scholz, Ing. Jan
Holý. Horst Buchorn svou účast již potvrdil, s Jozefem Stawirejem se předběžně jednalo,
bude mu zaslán oficiální dopis.
USNESENÍ 07/5/3/1: Na 72. MMS budou posuzovat: H. Buchhorn (SRN), Jozef Stawirej (PL), Miroslav Jankovič (SK), Jiří Tomica (CZ). Náhradníci –
Rudolf Scholz, Ing. Jan Holý.

Ad 4) Různé, diskuse, závěr
RNDr. Pavel Pivoňka referoval o ukázkových expozicích harckých kanárů, které byly
předvedeny na výstavě v Petřvaldu u Karviné, v Třinci, na Exotě Olomouc a na Celostátní
výstavě drobného zvířectva v Lysé nad Labem. Uvedl, že tyto akce jsou velmi potřebné
z důvodu propagace chovu harckých kanárů. Pokud mají i některé další ZO CHZK
možnost zúčastnit se s ukázkovou expozicí výstav v místě svého působení, popřípadě i
jiných akcí konaných nad rámec ČSCH, je třeba toho využít. Dále konstatoval, že z COM
od předsednictva přišla odpověď na položený dotaz týkající se změn hodnocení tlukotů:
„Jedná se o speciální záležitost, kterou rozhodne až zasedání specializovaných členů
komise.“
USNESENÍ 07/5/4/1: RNDr. Pavel Pivoňka referoval o ukázkových expozicích harckých kakanárů vystavených při výstavách v Petřvaldu u Karviné, v Třinci,
na Exotě Olomouc a při CV v Lysé nad Labem.
07/5/4/2: Odpověď předsednictva COM na položený dotaz ohledně změny hodhocení tlukotů. „Jedná se o speciální záležitost, kterou rozhodne až zasedání speciální komise.“

Poté bylo jednání ÚOK CHZK ukončeno.
RNDr. Pavel Pivoňka, v.r.
předseda ÚOK CHZK
Zapsala – Eliška Stejskalová

