____________________________________________________________
Český svaz chovatelů
ÚOK chovatelů zpěvných (harckých) kanárů
Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy
e-mail: zpevni.kanari@cschdz.cz
tel. 284 684 135, 284 683 437, fax 284 681 451
IČO: 00443204, bank. spojení: KB, Praha 8, č. ú. 635-081/0100

V Praze dne 27. ledna 2009

Zápis č. 1/2009
z jednání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných (harckých) kanárů, které se
konalo dne 9. ledna 2009 v Táboře v rámci 73. MMS.
Přítomni: M. Novák, M. Kabát, RNDr. P. Pivoňka, R. Scholz, J. Vrňata
Omluven: F. Franěk, E. Stejskalová
PROGRAM: 1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání, příprava slavnostního večera
2. Plán práce na rok 2009, různé, diskuse, závěr

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání, příprava slavnostního večera
Jednání zahájil RNDr. Pavel Pivoňka, předseda ÚOK CHZK, který přivítal přítomné. Po
kontrole usnesení z minulého jednání se přistoupilo k hlavnímu bodu schůze – k přípravě
slavnostního večera konaného v Táboře dne 10. ledna 2009 v rámci 73. mezinárodní
mistrovské soutěže ve zpěvu harckých kanárů. Detailně byla projednána především
slavnostní úvodní část večera, k níž blíže promlouvali Miroslav Novák a Martin Kabát,
členové ZO ČSCH Tábor 6.
USNESENÍ 09/1/1/1: Účastníci jednání berou na vědomí informace o průběhu společenského večera konaného v Táboře v rámci 73. MMS.

Ad 2) Plán práce na rok 2009, různé, diskuse, závěr
Následovalo schválení plánu práce na rok 2009. Dále bylo konstatováno, že základní
organizace nahlásí do konce dubna 2009, zdali mají zájem pořádat 74. MMS, datum
konání 4.-10. ledna 2010.
- schůze ÚOK CHZK: 13. března (Praha nebo Čáslav), první
polovina června (Vrútky, v rámci jarní soutěže ve zpěvu
harckých kanárů), 9. října (Čáslav), 13. listopadu (Čáslav)
- chovatelská schůze se zástupci klubů: 10. října (Čáslav)
- školení posuzovatelů: 14.-15. listopadu (Čáslav)
- 74. MMS – 4.-10. ledna 2010, místo konání ?
USNESENÍ 09/1/2/1: Byl schválen plán práce na rok 2009 (viz výše).
09/1/2/2: ZO CHZK nahlásí do konce dubna 2009, zdali mají zájem pořádat
74. MMS – datum konání 4.-10. ledna 2010.
Další připomínky a náměty už nebyly projednávány, jednání ÚOK CHZK bylo ukončeno.
RNDr. Pavel Pivoňka, v.r.
předseda ÚOK CHD

Zapsala – Eliška Stejskalová

______________________________________________________________
Český svaz chovatelů
ÚOK chovatelů zpěvných (harckých) kanárů
Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy
e-mail: zpevni.kanari@cschdz.cz
tel. 284 684 135, 284 683 437, fax 284 681 451
IČO: 00443204, bank. spojení: KB, Praha 8, č. ú. 635-081/0100

V Praze 30. března 2009

Zápis č. 2/2009
z jednání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných (harckých) kanárů, které se
konalo ve dnech 13. a 14. března 2009 v Táboře.
Přítomni: F. Franěk, M. Kabát, RNDr. P. Pivoňka, J. Vrňata, E. Stejskalová
Omluveni: M. Novák, R. Scholz
PROGRAM: 1.Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
2. 73. MMS – zhodnocení
3. Nový Vzorník zpěvných kanárů, různé, závěr

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
Po úvodní části a kontrole usnesení informoval RNDr. Pavel Pivoňka o mistrovství
Evropy ve zpěvu harckých kanárů, které se bude konat 19. listopadu 2009 v Nitře, a to
v rámci Evropské výstavy drobného zvířectva. Pravděpodobně 20. listopadu 2009 se
uskuteční i dohodnutá soutěž mezi několika evropskými státy (obdoba Intercanarie), každý
stát dodá cca čtyři až pět kolekcí, z každého státu bude bodovat jeden posuzovatel, náklady
uhradí vysílající země. Propozice k této soutěži zpracovávají př. Kubík a Kubica.
Očka do zpěvních klícek pro českou stranu by dle informace př. Kubíka měla být hotova
do začátku června t. r., takže klícky by mohly být při letní soutěži převzaty a odvezeny.
USNESENÍ 09/2/1/1: Účastníci jednání berou na vědomí informaci RNDr. P. Pivoňky
o soutěžích ve zpěvu kanárů konaných v rámci EV 2009 v Nitře
a o plánovaném převzetí zpěvních klícek.

Ad 2) 73. MMS – zhodnocení
Jiří Vrňata, garant 73. MMS, zhodnotil průběh soutěže, uvedl, že během akce se vyskytlo
několik drobných nesrovnalostí, především při příjmu. Odhad kolekcí proběhl naprosto
korektně. Pro vyšší anonymitu soutěže tentokrát kanáři nebyli krmeni a napájeni nosiči, ale
pověřenou dvojicí exotářů ze ZO ČSCH Tábor 6. Velmi kladně hodnotil společenskou část
mistrovské soutěže. Na soutěži zpívali všichni kanáři, pět kanárů nepřineslo některé túry.
František Franěk navrhnul, aby předseda sboru posuzovatelů (popřípadě ve spolupráci
s dalšími členy výboru) na školení uvedl, kdo bude delegován jako posuzovatel na příští
MMS. Případné změny a delegování náhradníků by bylo konzultováno s ÚOK CHZK.
Dále navrhnul, aby chovatelé dostali k dispozici jen dvě bodovací listiny, které jsou platné.
Návrh byl po širší diskusi zamítnut. Dále František Franěk navrhoval, aby u uskladněných
kolekcí nebyl stále někdo přítomen, ale po vylosování by ředitel soutěže s garantem pouze
vyzvedli určenou kolekci. Chovatelé by tak nemohli argumentovat tím, že kanáři mohou
být rušeni a tím pádem nezpívají nebo nepřinesou některé túry. V diskusi bylo uvedeno, že
nepřinesení některých túr není otázkou uskladnění kanárů. K nastíněné problematice bude
více diskutováno na školení posuzovatelů zpěvných kanárů.
USNESENÍ 09/2/2/1: Účastníci jednání berou na vědomí informaci Jiřího Vrňaty, garanta
soutěže o 73. MMS a návrhy Františka Fraňka na úpravu některých
postupů při MMS (delegování posuzovatelů, uskladnění kanárů).

Ad 3) Nový Vzorník zpěvných kanárů, různé, závěr
Vzorník zpěvných kanárů nově zpracoval Karel Vavřena (upravil František Franěk),
spolupracovníci MUDr. Karel Edelmann, Rudolf Scholz, Petr Štěpánek. František Franěk
uvedl, že dodaný vzorník cca z 20 % upravil. Dále byly v diskusi ještě některé otázky
doladěny. K článku Františka Fraňka, v němž navrhoval zrušení přednesu, se ZO CHZK
vyjádřily takto:
Souhlasí se zrušením přednesu
ZO CHZK Brno – ano, České Budějovice – ano, Havířov – vzdává se možnosti vyjádřit
stanovisko, Havlíčkův Brod – ano, Hradec Králové –ano, Ostrava – ne, Petřvald u Karviné
– ne, Plzeň – ano, Praha – ano, Rychnov nad Kněžnou – ano, Slaný – ano, Tábor – ano,
Třinec – ne, Ústí nad Labem – ne. Nadpoloviční většina ZO CHZK se vyjádřila pro zrušení
přednesu.
Upravený Vzorník zpěvných kanárů bude vyvěšen na webových stránkách Svazu:
www.cschdz.cz (Definitivní stanovisko k vzorníku bude přijato v listopadu t. r. na školení
posuzovatelů zpěvných kanárů.)
USNESENÍ 09/2/3/1: Ke zrušení přednesu se vyjádřila nadpoloviční většina ZO CHZK.
09/2/3/2: Nový Vzorník ZK bude předložen ke schválení na škol. posuz. ZK
Jednání ÚOK CHZK bylo poté zakončeno.
RNDr. Pavel Pivoňka, v.r.
předseda ÚOK CHZK

Zapsala – Eliška Stejskalová

______________________________________________________________
Český svaz chovatelů
ÚOK chovatelů zpěvných (harckých) kanárů
Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy
e-mail: zpevni.kanari@cschdz.cz
tel. 284 684 135, 284 683 437, fax 284 681 451
IČO: 00443204, bank. spojení: KB, Praha 8, č. ú. 635-081/0100

V Praze 15. července 2009

Zápis č. 3/2009
z jednání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných (harckých) kanárů, které se
konalo dne 9. června 2009 v Praze.
Přítomni:
Omluven:

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

PROGRAM: 1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
2. 74. mezinárodní mistrovská soutěž
3. Různé, diskuse, závěr

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
Jednání zahájil RNDr. Pavel Pivoňka, předseda ÚOK CHZK. Při kontrole usnesení
František Franěk upozornil, že v minulém zápise nebylo patřičně zdůrazněno, že ÚOK
CHZK se detailně zabývala skutečností, že někteří kanáři na MMS nezpívají nebo
nepřinesou některé túry. Tato skutečnost je předmětem časté kritiky chovatelů, kteří vidí
možný důvod ve způsobu uskladnění kanárů.
K novému Vzorníku zpěvných kanárů bylo uvedeno, že poslední verze je vyvěšena na
webových stránkách ČSCH – www.cschdz.cz – z každé organizace má alespoň jeden
chovatel možnost stávající návrh vytisknout a přinést k projednání na schůzi základní
organizace. Bylo konstatováno, že Vzorník zpěvných kanárů by na listopadovém školení
neměl schvalovat sbor posuzovatelů, ale konečná verze by měla být dána sboru
posuzovatelů na vědomí. Pro připomínky, pozměňovací návrhy a různá doplnění je dán
dostatečný prostor v období do školení (poslední upravená verze je vyvěšená od března
2009 – školení je v listopadu 2009). Tento návrh byl schválen. Je tedy nutné vznést ke
vzorníku včas připomínky.
František Franěk uvedl, že zatím došla jediná připomínka od Františka Vejra ze ZO
CHZK Slaný – týkala se kroužků. ZO doporučila, aby se kanáři kroužkovali pouze na
pravou nohu. (ÚOK CHZK je pro zachování současného stavu, ale kroužkování na pravou
nohu chovatelům doporučuje. Jsou chovatelé, kteří kroužkování kanárů na levou nohu
využívají.)
Jiří Vrňata uvedl, že nadpoloviční počet ZO CHZK se vyjádřil pro zrušení přednesu.
Posuzovatelé ovšem na to nejsou zvyklí, opatření by se tedy zavedlo zkušebně na dva až tři
roky. Letošní školení posuzovatelů bude zaměřeno na nový způsob posuzování. Předseda
sboru posuzovatelů Rudolf Scholz se ze zdravotních důvodů nemohl účastnit již dvou
jednání ÚOK CHZK, bude však požádán, aby školení připravil. Návrh byl schválen.
František Franěk upozornil, že je velký rozdíl mezi našimi a zahraničními posuzovateli a
stojí za zvážení, jestli některé cizí posuzovatele vůbec zvát. Dále uvedl, že pokud některý
náš posuzovatel chybně na MMS boduje, měl by dostat ještě jednu příležitost a v případě
opakovaného nedostatku by měla být jeho činnost jako posuzovatele ukončena.
Nepovažuje za šťastné dávat všechny čtyři bodovací listiny z MMS chovatelům, protože
posuzovatelé se snaží domlouvat a bodovat podobně a minimalizovat případné bodové
rozdíly. Uvedl, že možná by stačili jen tři posuzovatelé, garant by byl u posuzování, aby se

vyloučila příležitost k nějaké domluvě. Dále František Franěk uvedl, že má informace o
tom, že v některých ZO CHZK se zápisy nečtou, chovatelům se dávají na vědomí jen dílčí
nebo nepřesné informace, které pak zbytečně vyvolávají dohady.
USNESENÍ 09/3/1/1: Návrh nového Vzorníku zpěvných kanárů je vyvěšený na:
www.cschdz.cz – chovatelé mohou do školení posuzovatelů
(13.-14. 11. 2009) zasílat připomínky správci webu. Na školení
bude předložena definitivní verze vzorníku.
09/3/1/2: Posuzovatelé budou proškoleni, jak posuzovat bez hodnocení přednesu. Na dva až tři roky bude zkušebně zavedeno hodnocení bez
bodovaného přednesu.

Ad 2) 74. mezinárodní mistrovská soutěž
74. MMS se bude konat v termínu od 4. do 10. ledna 2010 v Čáslavi. Ředitel – Miroslav
Novák, garant – František Franěk (náhradník garanta – RNDr. Pavel Pivoňka), katalog –
Martin Kabát, nosiči – členové ZO CHZK Tábor, popřípadě další oslovení zájemci.
USNESENÍ 09/3/2/1: 74. MMS se bude konat 4.-10. ledna 2010 v Čáslavi.

Ad 3) Různé, diskuse, závěr
RNDr. Pavel Pivoňka informoval o letní soutěži ve Vrútkách, vítězem se stal Břetislav
Severa, druhý byl Josef Kozár, třetí místo obsadil kanár Jaroslava Hadámka. Dále
informoval o tom, že soutěž, obdoba Intercanarie, která se uskuteční v rámci letošní
Evropské výstavy v Nitře, se bude jmenovat Harzer Roller Canaria. Původní návrh, aby byl
omezený počet kolekcí z každé země, byl na jednání ve Vrútkách, kde byli i rakouští
posuzovatelé, rozporován. Pravděpodobně to bude tak, že co pořadatelská země, to jiné
podmínky.
Jiří Vrňata informoval, že na Evropské výstavě v Nitře bude mít ÚOK CHZK stánek – u
slovenské expozice zpěvných kanárů.
Martin Kabát přivezl ze Slovenska nové klícky – zatím bez oček na krmítka. Očka budou
dodána dodatečně. Klícky jsou dvojího druhu – 152 Kč budou stát výstavní klícky, 138 Kč
– nevýstavní (do ceny klícek jsou zahrnuty i náklady na dovoz). Z Itálie se objedná 700 ks
krmítek, jelikož původní zásoba dochází.
Jiří Vrňata informoval o Valné hromadě ČSCH.
USNESENÍ 09/3/3/1: Při soutěži Harzer Roller Canaria (obdoba Intercanarie) bude
každá pořádající země stanovovat podmínky (především počet
zúčastněných kolekcí).
09/3/3/2: Cena nových klícek (včetně oček a šuplíků) 152 Kč (výstavní),
138 Kč (nevýstavní). Oka na krmítka budou doplněna.
09/3/3/3: Z Itálie bude dovezeno 700 ks krmítek do zpěvních klícek.
09/3/3/4: Členové ÚOK CHZK berou na vědomí informace Jiřího Vrňaty
o Valné hromadě ČSCH.
09/3/3/5: Na EV v Nitře bude mít ÚOK CHZK stánek – u slovenské expozice zpěvných kanárů.

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

______________________________________________________________
Český svaz chovatelů
ÚOK chovatelů zpěvných (harckých) kanárů
Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy
e-mail: zpevni.kanari@cschdz.cz
tel. 284 684 135, 284 683 437, fax 284 681 451
IČO: 00443204, bank. spojení: KB, Praha 8, č. ú. 635-081/0100

V Praze 9. října 2009

Zápis č. 4/2009
z jednání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných (harckých) kanárů, které se konalo
dne 22. září 2009 v Praze.
Přítomni: F. Franěk, M. Kabát, M. Novák, RNDr. P. Pivoňka, R. Scholz, J. Vrňata, E. Stejskalová
PROGRAM: 1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
2. Evropská výstava v Nitře
3. 74. mezinárodní mistrovská soutěž ve zpěvu harckých kanárů
4. Chovatelská schůze, školení posuzovatelů, různé, diskuse, závěr

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
Při kontrole usnesení RNDr. Pavel Pivoňka ocenil práci, kterou při přípravě nového
Vzorníku harckých kanárů odvedli autor Karel Vavřena i oponent František Franěk.
Protože autor měl snahu přiblížit obsah díla standardu COM, s kterým se většina členů
ÚOK neztotožňuje, byl obsah oponentem přepracován, a to s dalšími podstatnými
úpravami oproti stávajícímu vzorníku. Blížící se vstoupení nových ustanovení v platnost,
byť jen zkušební, vyvolává ale sílící odpor části chovatelů.
ÚOK CHZK měla možnost rozhodnout sama a nikoho se neptat. Demokraticky se
hlasovalo. Demokracie je, že názor většiny je rozhodující. František Franěk, jenž navrhl
zrušení přednesu, uvedl, že mu nikdo není schopen zodpovědět dotaz, co přináší přednes
pro zpěvní kvalitu kanárů.
Předkládá se argument, že náš vzorník musí být zcela identický se vzorníkem C.O.M.,
jelikož ČSCH je členem C.O.M. I v jiných odbornostech nejsou české vzorníky zcela
(nebo vůbec) totožné se vzorníky Evropského chovatelského svazu. Když se naši chovatelé
účastní výstav v zahraničí, tak musí počítat s tím, že jejich zvířata budou posouzena dle
vzorníku platného v Evropském chovatelském svazu. Toto platí i pro chovatele harckých
kanárů - půjdou-li se svými kanáry na soutěž do zahraničí, musí počítat s tím, že kanáří
zpěv bude posouzen dle vzorníku C.O.M.
Navíc - česká budovací listina pro hodnocení zpěvu kanárů také není totožná s listinou
užívanou v C.O.M. - při schvalování nikdo neprotestoval, že v obou listinách nepanuje
shoda. Bylo konstatováno, že k vzorníku, jež se připravoval před osmi lety, donutily
tehdejší ÚOK CHZK okolnosti - tedy neutěšený stav ohledně protloukání dutých zvonků.
USNESESNÍ 09/4/1/1: ZO CHZK demokraticky rozhodly o zrušení přednesu. Rozhodnutí
platí. Český vzorník nemusí být zcela shodný se vzorníkem C.O.M

Ad 2) Evropská výstava v Nitře
Na všechny ZO CHZK a posuzovatele byly rozeslány přihlášky na soutěž ve zpěvu
harckých kanárů pořádanou v rámci Evropské výstavy v Nitře. Vladimír Kubík požádal,

aby se česká ÚOK CHZK na této akci podílela organizačně. Bližší informace k soutěži
budou chovatelům, kteří přihlásí svoje kanáry, zaslány dodatečně.
USNESENÍ 09/4/2/1: Někteří členové ÚOK CHZK se budou organizačně podílet na
přípravě soutěže harckých kanárů konané v rámci EV 2009.

Ad 3) 74. mezinárodní mistrovská soutěž ve zpěvu harckých kanárů
Protože o pořádání 74. MMS žádná ZO CHZK nepožádala, organizování této akce se
ujme ÚOK CHZK. Následovala diskuse k počtu posuzovatelů a počtu bodovacích listin,
které se vydají chovatelům. V Nitře se projedná účast rakouského posuzovatele Johanna
Reiterera. Byly rovněž připraveny směrnice pro konání této akce. Ohledně různých diskusí
a debat k průběhu mistrovské soutěže bylo řečeno následující. Chovatelé mohou k průběhu
soutěže a posouzení podat písemnou stížnost nejpozději do 15 dnů po skončení soutěže.
Stížnosti se tedy budou řešit obdobným způsobem jako v jiných odbornostech, tedy
oficiálně.
USNESENÍ 09/04/3/1: 74. MMS bude organizovat ÚOK CHZK. Stížnosti na bodování a
průběh MMS budou přijímány do 15 dnů - písemně. Bude pozván
rakouský posuzovatel Johann Reiterer

Ad 4) Chovatelská schůze, školení posuzovatelů, různé, diskuse, závěr
13. listopadu se bude - od 12.00 hod. konat v Čáslavi jednání ÚOK CHZK, od 16. hodin
bude chovatelská schůze, 14. a 15. listopadu 2009 se uskuteční školení posuzovatelů
harckých kanárů.
USNESENÍ 09/04/: Termín konání ÚOK CHZK - 13.11., chovatelská schůze 13.11.,
školení posuzovatelů 14.-15.11.2009, Čáslav.
Poté bylo jednání ÚOK CHZK ukončeno.
RNDr. Pavel Pivoňka, v.r.
předseda ÚOK CHZK

Zapsala - Eliška Stejskalová
Kontrola zápisu - František Franěk, RNDr. Pavel Pivoňka

______________________________________________________________
Český svaz chovatelů
ÚOK chovatelů zpěvných (harckých) kanárů
Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy
e-mail: zpevni.kanari@cschdz.cz
tel. 284 684 135, 284 683 437, fax 284 681 451
IČO: 00443204, bank. spojení: KB, Praha 8, č. ú. 635-081/0100

V Praze dne 18. listopadu 2009

Zápis č. 5/2009
z jednání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných (harckých) kanárů, jež se
konalo dne 13. listopadu 2009 v Čáslavi.
Přítomni: F. Franěk, M. Kabát, M. Novák, RNDr. P. Pivoňka, R. Scholz, Ing. L. Svoboda,
J. Vrňata, E. Stejskalová.
PROGRAM:

1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
2. Evropská výstava v Nitře a 74. MMS
3. Různé, diskuse, závěr

Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
Po zahájení jednání následovala kontrola usnesení. Bylo konstatováno, že přestože se v prvním
kole hlasování většina základních organizací vyslovila pro zrušení přednesu, v novém kole
hlasování se více jak polovina ZO vyjádřila proti zrušení přednesu. Stav je takový, že z celkem
patnácti základních organizací chovatelů zpěvných kanárů je devět proti zrušení přednesu (ZO
České Budějovice, Havířov, Hradec Králové, Ostrava-Přívoz, Petřvald u Karviné, Plzeň, Třinec,
Uničov, Ústí nad Labem) a šest organizací je pro zrušení přednesu (ZO Brno, Havlíčkův Brod,
Canaria Praha, Rychnov nad Kněžnou, Slaný, Tábor). Přednes se tedy rušit nebude. Bylo řečeno, že
další otázky týkající se nového Vzorníku zpěvných kanárů budou řešeny na chovatelské schůzi a
víkendovém školení posuzovatelů harckých kanárů.
USNESENÍ 09/5/1/1: V novém kole hlasování se devět ZO vyjádřilo proti zrušení přednesu a
šest ZO pro zrušení přednesu. Přednes se tedy rušit nebude.

Ad 1)

Evropská výstava v Nitře a 74. mezinárodní mistrovská soutěž
RNDr. Pavel Pivoňka informoval, že na soutěž ve zpěvu harckých kanárů, pořádanou v rámci
Evropské výstavy v Nitře, se přihlásili tři čeští vystavovatelé – Ing. Dušan Calábek (ZO OstravaPřívoz), Břetislav Severa (ZO Brno) a Jiří Vrňata (ZO Canaria Praha). S přípravou kolekcí budou
v Nitře pomáhat Miroslav Novák a RNDr. Pavel Pivoňka, soutěž bude posuzovat Ing. Jan Holý.
Přihlášky na soutěž byly zpracovány ve Švýcarsku. V Nitře budou ve třech prosklených vitrínách
vystaveny české exponáty týkající se harckých kanárů a mistrovské soutěže (včetně medaile
„Spolku pro chov ušlechtilých kanárů v zemích Koruny České se sídlem v Praze“ z roku 1913,
kterou do expozice zapůjčil od soukromého sběratele RNDr. Pavel Pivoňka). Jiří Vrňata vyslovil
politování nad tím, že se soutěže v Nitře neúčastní více českých vystavovatelů – především těch,
kteří by rádi přesunuli konání mistrovské soutěže na dřívější dobu.
K 74. mezinárodní mistrovské soutěži ve zpěvu harckých kanárů bylo řečeno, že
spolupořadatelem bude ZO ČSCH Tábor 6. Johann Reiterer z Rakouska, který měl na 74. MMS
posuzovat, bohužel nepřijede, ÚOK CHZK osloví polského posuzovatele Jozefa Stavireje,
popřípadě jiného polského posuzovatele.
Bylo rozhodnuto, že počínaje chovnou sezónou 2010, budou na mistrovskou soutěž přijati pouze
kanáři kroužkovaní na pravou nohu. (Pro – RNDr. Pavel Pivoňka, Rudolf Scholz a Jiří Vrňata.
Proti – František Franěk. Zdržel se hlasování – Miroslav Novák.)
Do Směrnic pro konání 74. MMS byl doplněn bod, jenž býval ve směrnicích dříve: „Povinností
každé základní organizace je dodat vítěznou kolekci na mistrovskou soutěž (pokud dosáhne 330
bodů). Jestliže ji nedodá, zaplatí do rozpočtu mistrovské soutěže 400,-Kč.“
Základní organizace, které chtějí vyvěsit výsledky z místní soutěže na webových stránkách ÚOK,
zašlou podklady ze soutěže správci webu Ing. Ladislavu Svobodovi: elsvob@seznam.cz
USNESENÍ 09/5/2/1: Místo Johanna Reiterera z Rakouska bude na 74. MMS pozván Jozef
Stavirej z Polska, popřípadě jiný polský posuzovatel.

Ad 2)

09/5/2/2: Počínaje chovnou sezónou 2010 budou na MMS přijati pouze kanáří
kroužkovaní na pravou nohu.
09/5/2/3: Do Směrnic pro konání 74. MMS bude doplněn bod: „Povinností každé
ZO je dodat vítěznou kolekci na MMS (pokud dosáhne 330 bodů). Jestliže
ji nedodá, zaplatí do rozpočtu MMS 400,-Kč.
09/5/2/4: Spolupořadatelem 74. MMS bude ZO ČSCH Tábor 6.
09/5/2/5: ZO, které mají zájem vyvěsit výsledky z místní soutěže na webu ÚOK,
zašlou podklady správci webu Ing. Ladislavu Svobodovi: elsvob@seznam.cz
Různé, diskuse, závěr
Ze Slovenska byla dovezena už i nová očka na krmítka. Nová krmítka doveze ze zahraničí Ing.
Jiří Lucák. Nové klícky nejsou určeny pro mistrovskou soutěž, ale hodí se do chovu. Základní
organizace, jež mají o klícky zájem, kontaktují Miroslava Nováka: mobil: 728 726 448.
František Franěk doporučil, aby se příští organizátoři mistrovské soutěže vylosovali z klobouku.
Kdo nemá možnost pořádat MMS v místě bydliště, může ji organizovat v Čáslavi. Řekl, že situace,
kdy všichni kritizují organizátory a přitom nikdo není ochoten (kromě ZO Tábor) mistrovskou
soutěž uspořádat, je dále neúnosná.
USNESENÍ 09/4/3/1: Zájemci o nové (už kompletní) klícky kontaktují Miroslava Nováka:
mobil: 728 726 448.
09/4/3/2: František Franěk předkládá návrh, aby se příští organizátoři MMS vylosovali.

Ad 3)

Poté jednání ÚOK CHZK skončilo. Následovala chovatelská schůze, které se kromě ÚOK CHZK
účastnili i zástupci ze základních organizací.
-----------------------------

Zápis z chovatelské schůze,
jež se konala dne 13. listopadu 2009 v Čáslavi
Přítomni: členové ÚOK CHZK
Za ZO CHZK Havlíčkův Brod (Zdeněk Dobrovolný, František Franěk, Ing. Ladislav Svoboda), ZO
Hradec Králové (Petr Rudolf), Petřvald u Karviné (Rudolf Scholz), ZO Plzeň (Ing. Jiří Lucák), ZO
Canaria Praha (RNDr. Pavel Pivoňka, Josef Tichý, Jiří Vrňata), ZO Rychnov nad Kněžnou (Jiří
Dušek, Petr Rudolf), ZO Tábor (Ing. Jan Holý, Martin Kabát, Miroslav Novák), ZO Ústí nad
Labem (Václav Martinek, Karel Vavřena).
Omluveny tyto ZO: Brno, České Budějovice, Havířov, Ostrava-Přívoz, Slaný, Třinec, Uničov.
Z patnácti ustanovených ZO byli na schůzi přítomni zástupci osmi ZO.
PROGRAM – přednes a nový Vzorník zpěvných kanárů, pořádání mistrovských soutěží
Besedovalo se k výsledku dalšího kola hlasování, kdy devět ZO bylo proti zrušení přednesu a šest
ZO pro zrušení přednesu. Jasně bylo řečeno, že přednes se škrtat nebude. Padl názor, že bylo
nerozumné nechat takové důležité rozhodování na základních organizacích, že tyto záležitosti se
mají řešit s výborem posuzovatelů a na školení posuzovatelů. Nabízí se dále otázka, jestli přidat
body nad 90 bodů.
Josef Tichý přednesl návrh, aby při mistrovské soutěži bylo páteční předvádění zpěvu vítězných
kolekcí vynecháno. V sobotu by se předvádění povinně zúčastnili všichni posuzovatelé.
František Franěk i na této schůzi uvedl, že každý jenom pořadatele mistrovské soutěže (tedy
ÚOK CHZK) kritizuje a žádná ZO (kromě ZO Tábor) nechce MMS uspořádat. Řešením by bylo
určit pořadatele losem. (ÚOK CHZK by pouze dodala garanta.) Karel Vavřena poté vyslovil názor,
že kritika bude vždycky, ať MMS pořádá kdokoliv. I jakýkoliv jiný pořadatel bude vystaven kritice
těch, kteří pro věc nehnou prstem a jenom hledají, co by se dalo na soutěži zkritizovat.
Poté jednání skončilo.
RNDr. Pavel Pivoňka, v.r.
předseda ÚOK CHZK
Zapsala – Eliška Stejskalová

