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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 23. ledna 2008

Zápis č. 1/2008
z jednání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných (harckých) kanárů, které se konalo
dne 11. ledna 2008 v Čáslavi.
Přítomni: M. Novák, RNDr. Pivoňka, R. Scholz, J. Vrňata, E. Stejskalová
Hosté:
K. Vavřena, L. Svoboda
Omluveni: F. Franěk, J. Štauber
PROGRAM:

1. Úvod, kontrola usnesení
2. Příprava slavnostního večera 72. MMS
3. Plán práce na rok 2008, různé, závěr

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení
Po krátkém úvodu a kontrole usnesení předali členové komise slovo Karlu Vavřenovi,
jenž (po dohodě na školení posuzovatelů zpěvných kanárů) připravuje nový Vzorník
harckých kanárů. Karel Vavřena úvodem konstatoval, že v roce 1922 byl vydán první
společný německý vzorník pro harcké kanáry, který platil pro všechny německé spolky.
V roce 1984 pak německý svaz vydal nový vzorník; v roce 1995 COM schválila vzorník
pro harcké kanáry závazný pro všechny členy COM, tedy i pro ČSCH. Dále Karel Vavřena
konstatoval, že v současném českém vzorníku je řada chyb a nepřesností, uvedl, že
zpracuje nový vzorník. Petr Štěpánek, člen ÚOK CHZK Ústí nad Labem, pak vzorník
nachystá v digitální podobě. Vzorník bude lektorován. Některé kapitoly budou připraveny
k lektorování cca v září.
USNESENÍ 08/1/1/1: ÚOK CHZK bere na vědomí informaci Karla Vavřeny o přípravě
nového Vzorníku harckých kanárů.

Ad 2) Příprava slavnostního večera 72. MMS
Členové ÚOK CHZK se poté věnovali přípravě společenského večera, konferováním byl
opět pověřen František Franěk. Dále bylo konstatováno, že při 72. MMS byla naposledy
tolerována výjimka – na soutěž byly přijaty nestandardní klícky. Miroslav Novák uvedl, že
základní organizace mají v současné době dostatek soutěžních klícek, ty je třeba používat
na soutěž a ne do chovu. Výjimky vyžadují členové ZO CHZK Havířov – organizace má

dostatek soutěžních klícek, přesto chovatelé dodávají kanáry v nestandardních klíckách. Je
nutné, aby se chovatelé z jedné organizace mezi sebou dokázali domluvit. Dále bylo
řečeno, že dle řádu odbornosti musí mít specializovaná kanárkářská základní organizace
minimálně pět členů, právě havířská organizace již tuto podmínku nesplňuje.
Členové ÚOK CHZK dále uvedli, že mistrovské soutěže jsou pořádány v Čáslavi, jelikož
žádná základní organizace doposud neprojevila o pořádání této vrcholné kanárkářské akce
zájem.
USNESENÍ 08/1/2/1: Při 72. MMS byla naposledy tolerována výjimka, kdy byli na
soutěž přijati kanáři v nestandardních klíckách. ZO CHZK
mají dostatek soutěžních klícek, aby je poskytly pro MMS svým
chovatelům.
08/1/2/2: Mistrovské soutěže jsou pořádány v Čáslavi, jelikož v posledních letech žádná ZO CHZK neprojevila o pořádání této akce
zájem.

Ad 3) Plán práce na rok 2008
V dalším bodu jednání byl schválen program na rok 2008.
Jednání ÚOK CHZK – 11. března 2008, Praha;
Jednání ÚOK CHZK – první polovina června, Vrútky (pořádáno v rámci jarní soutěže ve
zpěvu kanárů);
Jednání ÚOK CHZK – 3. října 2008, Čáslav;
Volební konference odbornosti – 4. října 2008, Čáslav;
Školení posuzovatelů harckých kanárů – 28.-30. listopadu 2008, Čáslav.
ÚOK CHZK upozorňuje členy ZO CHZK, že je nutné provést v letošním roce volby do
výboru ZO a poté projednat návrhy na nové členy ÚOK CHZK (z jedné ZO CHZK může
být delegováno i více lidí). Bližší informace k volební konferenci odbornosti budou
zaslány později.
USNESENÍ 08/1/3/1: Členové ÚOK CHZK schválili plán práce na rok 2008 (viz výše).

Poté bylo jednání ÚOK CHZK zakončeno.
RNDr. Pavel Pivoňka, v.r.
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 21. března 2008

Zápis č. 2/2008
z jednání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných (harckých) kanárů, které se konalo
dne 11. března 2008 v Praze.
Přítomni:
F. Franěk, M. Novák, RNDr. Pivoňka, J. Štauber, J. Vrňata, E. Stejskalová
Hosté:
M. Kabát, P. Štěpánek, K. Vavřena
Omluveni: R. Scholz
PROGRAM: 1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
2. Zhodnocení školení posuzovatelů
3. Zhodnocení 72. MMS
4. Příspěvky k novému Vzorníku zpěvných kanárů
5. Různé, diskuse, závěr

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
Jednání zahájil RNDr. Pavel Pivoňka, při kontrole usnesení bylo upřesněno, že červnové
jednání ÚOK CHZK se bude konat ve dnech 6.-8. června 2008 ve Vrútkách v rámci
slovenské letní soutěže ve zpěvu kanárů.
USNESENÍ 08/2/1/1: Červnové jednání ÚOK CHZK se bude konat ve dnech 6.-8.6.2008
ve Vrútkách v rámci letní soutěže ve zpěvu kanárů.

Ad 2) Zhodnocení školení posuzovatelů
V několika příspěvcích bylo konstatováno, že je nutné školení pro posuzovatele
harckých kanárů připravit tak, aby byl dán co největší prostor poslechu kolekcí a následné
diskusi o jednotlivých túrách. (Proč se túry takto budují, co vlastně v písni kanára přesně
zaznělo atd.)
USNESENÍ 08/2/2/1: Školení posuzovatelů harckých kanárů bude připraveno tak, že
bude zvýšen podíl poslechu kolekcí a diskuse o jednotlivých túrách.

Ad 3) Zhodnocení 72. MMS
Miroslav Novák konstatoval, že letošní rok hodně kanárů nepřineslo túry. Nelze
jednoznačně říci, že to je vinou pořadatelů. Dále uvedl, že se při příjmu bazíruje na
šuplících, drátech, ale nikomu nevadí, že jsou do soutěže přihlášeni barevně označení
kanáři. (Konkrétně načervenalí popřípadě oranžoví, u nichž byla barva změněna jako
důsledek krmení například červenými paprikami.) František Franěk poukázal na to, že ani
v zahraničí se neřeší to, jakou barvu kanár má, je-li přihlášen do soutěže ve zpěvu

harckých kanárů, hodnotí se zpěv. RNDr. Pavel Pivoňka uvedl, že trendu barevných
kanárů, kteří soutěží ve zpěvu, se v budoucnu nevyhneme a že součástí řady krmných
směsí mohou být červená barviva, aniž by to bylo patrné z barvy samotné směsi.
Následovalo hlasování – otázka: „Kdo je pro, aby kanáři, kteří jsou v důsledku krmení
zbarveni do oranžova, nesměli být přijati na mistrovskou soutěž?
Pro – Miroslav Novák, Jiří Vrňata
Proti – František Franěk
Zdržel se – RNDr. Pavel Pivoňka.
Hlasování 2 : 1, jeden se zdržel, ve směrnicích pro 73. MMS bude uvedeno, že do soutěže
nebudou přijati kanáři v důsledku krmení zbarvení do oranžova.
Dále Jiří Vrňata uvedl, že při předvádění mistrovských kolekcí musí být nutně
k dispozici dva nosiči a že chovatelská schůze by měla být zahájena v sobotu v 10.00
hodin, aby předvádění proběhlo ve vhodnější denní době. RNDr. Pavel Pivoňka zdůraznil,
že v budoucnu je nutné přesně dodržet program předvádění.
USNESENÍ 08/2/3/1: Na 73. MMS nebudou přijati kanáři, kteří budou v důsledku
krmení zbarvení do oranžova.
08/2/3/2: Při předvádění kolekcí na MMS musí být přítomni dva nosiči,
program předvádění kolekcí musí být dodržen. V sobotu začne
předvádění až po chovatelské schůzi.

Ad 4) Příspěvky k novému Vzorníku zpěvných kanárů
Nový Vzorník zpěvných kanárů připravuje Karel Vavřena, lektoři jsou Jiří Vrňata a
František Franěk. Bylo dojednáno, že oba lektoři předloží k návrhu připomínky, jež budou
do Vzorníku zpěvných kanárů zapracovány. Z jednání vzešlo, že nemůže být pouze
přeložen vzorník COM. Je nutné jej doplnit o trendy, vidět věci dopředu, zohlednit náš
pohled na věc.
USNESENÍ 08/2/4/1: František Franěk a Jiří Vrňata předloží Karlu Vavřenovi připomínky
k nově zpracovanému Vzorníku zpěvných kanárů. Vzorník COM
bude doplněn o trendy a náš pohled na zpěv harckých kanárů.

Ad 5) Různé, diskuse, závěr
V diskusi byla řešena skutečnost, že o pořádání 73. MMS zatím žádná základní
organizace nepožádala. ÚOK CHZK opět vyzývá základní organizace, aby věc projednaly
a případný zájem o pořádání nahlásily tajemnici ÚOK CHZK do 30. května 2008.
USNESENÍ 08/2/5/1: ÚOK CHZK vyzývá ZO, aby svůj zájem o pořádání 73. MMS
oznámily tajemnici ÚOK CHZK do 30. května 2008.

RNDr. Pavel Pivoňka, v. r.
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 18. června 2008

Zápis č. 3/2008
z jednání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných (harckých) kanárů, které se konalo
dne 7. června 2008 ve Vrútkách, a to u příležitosti letní soutěže ve zpěvu harckých kanárů.
Přítomni:
F. Franěk, M. Novák, RNDr. Pivoňka, J. Vrňata
Omluveni: R. Scholz, J. Štauber, E. Stejskalová
PROGRAM: 1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
2. Úprava hodnocení zpěvu kanárů – odstranění přednesu
3. Různé, diskuse, závěr

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
V úvodu jednání bylo konstatováno, že opět žádná základní organizace neprojevila zájem
o pořádání příští mistrovské soutěže. ÚOK proto bude činit kroky k jejímu zajištění
v obvyklém termínu (5. až 11.1.2009) v Čáslavi, aby se nová komise v říjnu neocitla
v časové tísni.
Nový Vzorník zpěvných kanárů bude dokončen po konferenci odbornosti. Bude trvale na
svazových internetových stránkách, odkud jej bude možné tisknout. ÚOK zajistí jeho tisk
pro posuzovatele i případné zájemce z řad základních organizací.
USNESENÍ 08/3/1/1: 73. MMS opět zajistí ÚOK v Čáslavi, žádná ZO o pořádání
MMS neprojevila zájem. Termín 5. až 11.1.2009.
08/3/1/2: Vzorník bude dokončen po školení posuzovatelů, vyvěšen bude na
svazových internetových stránkách.

Ad 2) Úprava hodnocení zpěvu kanárů – odstranění přednesu
Bylo diskutováno k návrhům Františka Fraňka z článku zveřejněného v Chovateli č.
5/2008, zejména k odstranění přednesu z hodnocení kanárů. Všichni přítomní členové
ÚOK návrhy podpořili. Protože tak zásadní změny vyžadují schválení nejširším fórem
odbornosti, bylo rozhodnuto rozeslat na základní organizace (a slovenské ÚOK) výňatek z
článku Františka Fraňka z Chovatele č. 5/2008, aby návrhy mohly být v každé z nich
prodiskutovány. Stanoviska k návrhům mohou základní organizace zaslat ÚOK do 25. září
2008. O návrzích bude s definitivní platností hlasováno na konferenci odbornosti dne 4.
října 2008 v Čáslavi, která bude zároveň konferencí volební.
USNESENÍ 08/3/2/1: ZO a slovenské ÚOK bude zaslán výňatek článku z Chovatele č. 5/2008
od Františka Fraňka. ZO se do 25.9.2008 vyjádří, zdali bude odstraněn přednes z hodnocení kanárů. O návrzích bude hlasováno na
konferenci 4.10.2008 v Čáslavi.

Ad 3) Různé, diskuse, závěr
Výrobce kroužků zaslal vzor kroužků na příští rok v provedení českém i slovenském.
Číslice jsou tentokrát dobře čitelné, takže kroužky byly komisí schváleny.
Dokončení zpěvních klícek, zajišťované slovenskou ÚOK, závisí na typu krmítek, která
se podaří zajistit. Italská krmítka, na první pohled totožná s krmítky COM, nestojí ani
polovinu, jsou ale dole širší, takže vyžadují větší drátěná oka. Zatím nebylo dosaženo
dohody, jak postupovat.
USNESESNÍ 08/03/03/1: ÚOK schválila vzorky kroužků pro kanáry na příští rok.
08/03/03/2: Klícky budou dokončeny až po dosažení dohody, jaká krmítka
použít.
RNDr. Pavel Pivoňka
předseda ÚOK chovatelů zpěvných kanárů

Zapsal – RNDr. Pavel Pivoňka
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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 9. října 2008

Zápis č. 4/2008
z jednání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných (harckých) kanárů, které se konalo
dne 3. října 2008 v Čáslavi.
Přítomni:

F. Franěk, M. Novák, M. Kabát (host), RNDr. Pivoňka, R. Scholz, J. Vrňata,
E. Stejskalová
Omluven: J. Štauber
PROGRAM: 1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
2. Příprava voleb, příprava školení posuzovatelů
3. 73. MMS
4. Různé, diskuse, závěr

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
Jednání zahájil RNDr. Pavel Pivoňka, předseda ÚOK CHZK. Byla provedena kontrola
usnesení, jeden z bodů se týkal klícek. Miroslav Novák uvedl, že v současnosti je do
základních organizací zapůjčeno 214 klícek, celkem (i se zapůjčenými) má ÚOK
k dispozici 357 klícek. Dále RNDr. Pavel Pivoňka informoval o nově pořizovaných
klíckách, které jsou momentálně – zatím bez dvířek, šuplíků a ok na krmítka - uskladněné
u Vladimíra Kubíka. Ten intenzívně pracuje na tom, aby na konci října byly hotové
alespoň klícky pro české chovatele. Ve výrobě ok na krmítka se angažuje pan Felix ze ZO
CHZK Plzeň, momentálně však vybavuje zcela jinou zakázku. Není však vyloučeno, že
požadavky českých chovatelů budou přece jenom koncem října vyřízeny – platí smluvená
cena 150 Sk za jednu klícku.
Bylo uvedeno, že k článku Františka Fraňka nemá cenu zatím vynášet nějaké definitivní
soudy, řada organizací totiž písemné stanovisko neposlala. Základní organizace budou
znovu osloveny, aby svoje vyjádření ke zmiňovanému článku dodaly.
USNESENÍ 08/4/1/1: Nové klícky na zpěvné kanáry by měly být hotové pravděpodobně
na konci října – cena 150 Sk/kus.
08/4/1/2: K článku Františka Fraňka se vyjádřily jenom některé ZO, definitivní závěr tedy nelze vynést. ZO budou znovu osloveny, aby dodaly
zbývající vyjádření.

Ad 2) Příprava voleb, příprava školení posuzovatelů
ÚOK požádala Františka Fraňka řízením Ústřední volební konference delegátů
odbornosti chovatelů zpěvných (harckých) kanárů, jež se koná 4. října 2008. Dále byli
určeni zástupci ÚOK v pracovních komisích. Návrhová komise – Rudolf Scholz,
mandátová komise – RNDr. Pavel Pivoňka, volební komise – Miroslav Novák. Opět se

bude, jako v dřívějších letech, volit osm kandidátů z celkového počtu třinácti přihlášených.
Prvních pět bude členem odborné komise, další tři se stanou členy revizní komise. Kdo
bude vykonávat funkci předsedy se v obou komisích domluví zvolení kandidáti mezi
sebou. Zprávu ÚOK za uplynulé volební období přednese RNDr. Pavel Pivoňka, zprávu
revizní komise, kterou zpracoval její předseda Jan Štauber, přednese Miroslav Novák.
Kandidáti se před vlastními volbami v krátkosti představí. Před volbami bude přednesena
zpráva mandátové komise.
Školení připraví předseda výboru sboru posuzovatelů Rudolf Scholz, důraz bude položen
na poslech kolekcí a podrobné hodnocení túr. Do 20. listopadu 2008 nahlásí ZO Rudolfovi
Scholzovi požadavky na posuzovatele místních soutěží.
USNESENÍ 08/4/2/1: Řízením volební konference konané dne 4.10.2008 byl pověřen
František Franěk, za ÚOK bude v návrhové komisi Rudolf Scholz,
v mandátové RNDr. Pavel Pivoňka, ve volební Miroslav Novák.
Volit se bude osm kandidátů – 5 členů ÚOK a 3 členové RK.

Ad 3) 73. MMS
Host jednání Martin Kabát ze ZO ČSCH Tábor 6 přednesl bližší informace k 73. MMS.
O její pořádání požádala táborská organizace. Termín konání 5.-11. ledna 2009 v Táboře.
Směrnice budou předloženy na jednání ÚOK dne 28. listopadu 2008.
USNESENÍ 08/4/3/1: 73. MMS se bude konat 5.-11. ledna 2009 v Táboře.

Ad 4) Různé, diskuse, závěr
RNDr. Pavel Pivoňka referoval o spolupráci navázané s chovateli z bývalé NDR. Je
předpoklad, že němečtí, čeští, slovenští, polští, rakouští, maďarští a další chovatelé budou
výhledově v chovu harckých kanárů spolupracovat.
USNESENÍ 08/4/4/1: Členové ÚOK berou na vědomí informaci RNDr. Pavla Pivoňky
o navázané spolupráci s bývalými východoněmeckými chovateli a
o výhledové spolupráci s chovateli z Rakouska, Polska, Maďarska aj.
Poté bylo jednání ukončeno.
RNDr. Pavel Pivoňka, v.r.
předseda ÚOK CHZK

Vyřizuje – 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 1. prosince 2008

Zápis č. 5/2008
z jednání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných (harckých) kanárů, které se konalo
dne 28. listopadu 2008 v Čáslavi.
Přítomni: Ing. Holý, M. Novák, M. Kabát, RNDr. Pivoňka, R. Scholz, J. Vrňata, E. Stejskalová
Omluven: F. Franěk
PROGRAM: 1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
2. Příprava školení
3. 73. MMS
4. Různé, diskuse, závěr
Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
Příjezd účastníků byl do 11.00 hodin, byť nebyli přítomni všichni členové ÚOK CHZK, bylo
odhlasováno, že schůze začne ve 13.00 hodin, aby byl patřičný prostor k projednání všech bodů.
K usnesení z minulého jednání bylo konstatováno, že nové zpěvní klícky na harcké kanáry doposud
nejsou hotové – respektive chybí pouze oka na krmítka. Vše ale směřuje ke zdárnému konci.
K návrhu Františka Fraňka se doposud nevyjádřily všechny organizace, definitivní stanovisko (i
když všechny ZO svůj názor nepošlou) padne v říjnu 2009. Chovatelské schůze nebudou totiž
svolávány v rámci mistrovských soutěží, ale vždy v měsíci říjnu. Chovatelská schůze poskytne
prostor na širší řešení problémů. Novým způsobem zkusí posuzovatelé bodovat už na
nadcházejícím školení (jedna kolekce ponovu, druhá postaru). Zvonky se na nadcházejícím školení
budou bodovat tak, jak je posuzovatelé slyší. Na všech nadcházejících soutěžích zatím proběhne
bodování paušálem.
USNESENÍ 08/5/1/1: Definitivní stanovisko k článku Františka Fraňka bude přijato na
chovatelské schůzi v říjnu 2009. Na nadcházejícím školení se budou
kolekce bodovat obojím způsobem. Zvonky tak, jak je posuzovatelé
slyší. Na místních soutěžích proběhne hodnocení postaru - paušálem.
Ad 2) Příprava školení
Při školení bude větší pozornost věnována poslechu kolekcí. Do nového výboru sboru
posuzovatelů ÚOK navrhuje tři zástupce, s nimiž bylo jejich navržení projednáno. Na večerním
jednání stávajícího výboru sboru posuzovatelů bude příprava voleb ještě řešena.
USNESENÍ 08/5/2/1: Školení bude věnováno především poslechu kolekcí.
Ad 3) 73. mezinárodní mistrovská soutěž ve zpěvu harckých kanárů
K přípravě 73. MMS vystoupil předseda ZO ČSCH Tábor 6 Miroslav Novák, ředitel soutěže, a
Martin Kabát, ekonom soutěže. Členové jednání byli detailně seznámeni s místem konání,
programem MMS, obsazením jednotlivých funkcí. Martin Kabát zdůraznil, že je snaha přivítat na
MMS i manželky chovatelů. Chovatelská schůze se konat nebude. Jednotlivé ZO dostanou
směrnice soutěže a bližší informace.
USNESENÍ 08/5/3/1: Členové ÚOK berou na vědomí informace o konání 73. MMS.
Ad 4) Různé, diskuse, závěr
Bylo konstatováno, že zbylých 50 krmítek zůstane jako rezerva do standardních klícek.
Chovatelům se poskytnou nově pořízená italská krmítka.
USNESENÍ 08/5/3/1: 50 krmítek zůstane jako rezerva, chovatelé získají italská krmítka.
RNDr. Pavel Pivoňka, v.r.
předseda ÚOK CHZK

Zapsala – Eliška Stejskalová

