Český svaz chovatelů
Ústřední odborná komise chovatelů zpěvných kanárů, Maškova 3, 182 53 Praha 8-Kobylisy
Tel.: 284683437, fax: 284681451, e-mail: zpevni.kanari@cschdz.cz, http://www.cschdz.cz
IČO: 00443204, DIČ: CZ00443204, Bankovní spojení: KB Praha 9, č. účtu: 635081/0100
V Praze dne 2. března 2010

Zápis č. 1/2010
z výjezdního zasedání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných (harckých)
kanárů, jež se konalo ve dnech 12. a 13. února 2010 v Čáslavi.
Přítomni:

F. Franěk, M. Kabát, M. Novák, RNDr. P. Pivoňka, Ing. L. Svoboda, J. Vrňata,
E. Stejskalová
Omluven: R. Scholz
PROGRAM: 1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
2. Vyhodnocení 74. MMS, informace o soutěži „Kanáři bez hranic“
3. Rámcové nastínění průběhu dalších mistrovských soutěží
4. Různé, diskuse, závěr

Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
Jednání zahájil RNDr. Pavel Pivoňka, předseda ÚOK CHZK. Následovala kontrola usnesení. Byl
projednán návrh, aby se pozměnil rytmus konání mistrovských soutěží tak, aby se příští jubilejní
ročníky konaly v České republice.
USNESENÍ ZK10/1/1/1: ÚOK CHZK předkládá návrh, aby se příští jubilejní ročníky
mistrovských soutěží konaly v České republice.

Ad 1)

Vyhodnocení 74. mezinárodní mistrovské soutěže ve zpěvu harckých kanárů,
informace o soutěži „Kanáři bez hranic“.
Členové ÚOK CHZK konstatovali, že pokud příště slovenští chovatelé dodají kanáry
v nestandardních klíckách, nebudou jejich kolekce do soutěže přijaty, respektive budou
ohodnoceny mimo soutěž. Slovenské ÚOK CHZK bude zaslán protestní dopis, v němž se dodání
nestandardních klícek ostře vytkne.
74. MMS hodnotili František Franěk, garant soutěže, a Miroslav Novák, ředitel soutěže. Za velký
klad považují vysokou účast českých chovatelů a dále to, že posuzovatelé hodnotili kolekce zcela
samostatně, bez domlouvání, což je naprosto ideální stav, byť se některá hodnocení poněkud
rozcházela. Výborné bylo, že nezpíval pouze jediný kanár a jenom jediný kanár nepřinesl píšťalu.
Kladně byla ohodnocena výzdoba prostor, kde se mistrovská soutěž konala, za což patří
poděkování především Elišce Stejskalové a Libuši Pivoňkové.
Dále bylo řečeno, že není už nadále možné tolerovat stav, kdy se od školení posuzovatelů do
vlastní mistrovské soutěže několikrát změní jména posuzovatelů, kteří budou bodovat. Plán,
precizně zpracovaný na několik let dopředu Rudolfem Scholzem, nelze dodržet. Byl proto schválen
návrh, že na školení budou posuzovatelé, kteří budou bodovat na mistrovské soutěži, vylosováni.
Na školení v tomto roce se vylosují posuzovatelé na 75. a 76. MMS. Příští rok pak posuzovatelé,
kteří budou bodovat na 77. MMS. Losovat se bude ze dvou „klobouků“. V jednom budou mladí
(noví) posuzovatelé, ve druhém starší. Ti, kteří budou vylosováni, se dalších losování neúčastní až
do vyčerpání všech posuzovatelů. Pokud vylosovaný posuzovatel nemůže (nechce) na mistrovské
soutěži bodovat, zajistí za sebe náhradu a zaplatí polovinu nákladů na posuzovatele, jehož si
vybere.

Ad 2)

Eliška Stejskalová informovala, že ZO CHZK Slaný požádala o změnu názvu na ZO CHZK
Buštěhrad, změna byla zaznamenána i na statistickém úřadě.
Členové ÚOK CHZK schválili RNDr. Martina Smrčka jako zástupce chovatelů harckých kanárů
v sekci „Ptactvo“ při Evropském chovatelském svazu. Záležitosti, jež bude nutné v EE projednat,
bude s RNDr. Martinem Smrčkem za ÚOK CHZK projednávat RNDr. Pavel Pivoňka.
Bylo doporučeno, aby výpisy z posuzování za rok 2010 posuzovatelé zasílali Ing. Ladislavu
Svobodovi, který zhodnocení vyvěsí na webu ÚOK CHZK. Dále bylo doporučeno, aby školení
posuzovatelů bylo ještě více zaměřeno na určování a bodové hodnocení jednotlivých túr –
okomentování během poslechu.
O soutěži „Kanáři bez hranic“, která se od 13. do 15. ledna 2010 konala ve Vídni, pohovořil
RNDr. Pavel Pivoňka, jenž na soutěž dovezl dvě české kolekce – Břetislava Severy a Ing.
Ladislava Svobody. Soutěže se dále účastnili němečtí, rakouští a slovinští chovatelé. Vítězem se
stal Rakušan Johann Reiterer. Bylo by žádoucí se podobných akcí účastnit i příště.
USNESENÍ ZK10/1/2/1: Bylo schváleno, že posuzovatelé na mistrovskou soutěž budou losováni –
jedna skupina mladí (noví), druhá skupina starší posuzovatelé. (Vylosovaní posuzovatelé pak již
do losování pro příští rok zařazeni nebudou.) Pokud se posuzovatel bodování na mistrovské soutěži
neúčastní, musí za sebe najít náhradu a uhradit polovinu nákladů za náhradního posuzovatele.
USNESENÍ ZK10/1/2/2: ÚOK CHZK bere na vědomí změnu názvu ZO CHZK Slaný na ZO CHZK
Buštěhrad.
USNESENÍ ZK10/1/2/3: ÚOK CHZK zvolila jako zástupce českých chovatelů harckých kanárů
v sekci „Ptactvo“ při Evropském chovatelském svazu RNDr. Martina Smrčka Záležitosti týkající se
harckých kanárů bude konzultovat s RNDr. Pavlem Pivoňkou.
USNESENÍ ZK10/1/2/4: Posuzovatelé budou hlášení z posuzování na soutěžích v roce 2010
zasílat Ing. Ladislavu Svobodovi, který statistiku zveřejní na webu.
USNESENÍ ZK10/1/2/5: ÚOK CHZK bere na vědomí informace RNDr. Pavla Pivoňky o soutěži
„Kanáři bez hranic“ konané ve Vídni.
Rámcové nastínění průběhu dalších mistrovských soutěží
Velmi zevrubně se probíralo pořádání dalších mistrovských soutěží. Je zcela jasné, že praxe, kdy
vše zařizuje ÚOK CHZK, dále není možná. Pokud soutěž zorganizují základní organizace, nabízejí
se jim možnosti získat finanční prostředky od městských či obecních úřadů. Řešilo se i personální
obsazení mistrovských soutěží, aby se co možná nejvíce ušetřily náklady na mistrovskou soutěž a
přitom se nenarušila regulérnost akce. Návrh bude projednáván na chovatelské schůzi 5. listopadu
2010 v Čáslavi. Bylo by dobré znát co nejdříve pořadatele 76. MMS (75. MMS se koná na
Slovensku.)
USNESENÍ ZK10/1/3/1: Na chovatelské schůzi bude projednáváno příští pořádání mistrovských
soutěží a personální úspora.

Ad 3)

Různé, diskuse, závěr
Padl návrh, aby na chovatelské schůzi, která se bude konat v pátek 5. listopadu 2010 v Čáslavi,
bylo předneseno, že při soutěžích se kanárům budou z klícek odebírat krmítka a napáječky, aby se
věnovali jenom zpěvu (podobně to praktikují v Rakousku).
Školení posuzovatelů harckých kanárů se uskuteční v Čáslavi ve dnech 6. a 7. listopadu 2010.
USNESENÍ ZK10/1/4/1: Termín konání školení posuzovatelů harckých kanárů je 6. a 7. listopadu
2010 v Čáslavi. (Chovatelská schůze se koná 5. listopadu 2010 v Čáslavi.)
USNESENÍ ZK10/1/4/2: Na chovatelské schůzi bude navrženo, aby se kanárům při soutěžích
odebírala krmítka a napáječky.

Ad 4)

Poté bylo jednání zakončeno.
RNDr. Pavel Pivoňka, v. r.
předseda ÚOK CHZK
Zapsala: Eliška Stejskalová
Kontrola zápisu: RNDr. Pavel Pivoňka

Český svaz chovatelů
Ústřední odborná komise chovatelů zpěvných kanárů, Maškova 3, 182 53 Praha 8-Kobylisy
Tel.: 284683437, fax: 284681451, e-mail: zpevni.kanari@cschdz.cz, http://www.cschdz.cz
IČO: 00443204, DIČ: CZ00443204, Bankovní spojení: KB Praha 9, č. účtu: 635081/0100
V Praze dne 19. října 2010

Zápis č. 2/2010
z výjezdního zasedání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných (harckých)
kanárů, jež se konalo ve dnech 5. a 6. října 2010 v Havířově.
Přítomni: F. Franěk, M. Novák, RNDr. P. Pivoňka, J. Tichý, J. Vrňata, E. Stejskalová,
Hosté:
Ing. P. Mareček, S. Tomiczek
Omluven: M. Kabát
PROGRAM: 1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
2.Příprava 76. MMS 2012 v Havířově
3. Školení posuzovatelů, chovatelská schůze
4. Různé, diskuse, závěr

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
Jednání zahájil RNDr. Pavel Pivoňka, který přivítal přítomné hosty ze ZO CHZK
Havířov, a to Ing. Pavla Marečka a Stanislava Tomiczka. Uvítán byl také Josef Tichý, jenž
jako první náhradník nahradil v ÚOK CHZK odstoupivšího Rudolfa Scholze (viz bod č. 7
– Vyhlášení výsledků voleb - v zápisu z Ústřední volební konference delegátů odbornosti
chovatelů zpěvných kanárů ze dne 4. 10. 2008).
Následovala kontrola usnesení. Se slovenskou ÚOK CHZK bylo projednáno, že
jubilejní 80. MMS se uskuteční v České republice. Další jubilejní ročníky se budou na
přeskáčku konat na Slovensku a v ČR. Diskuse o losování posuzovatelů se nechá na
chovatelskou schůzi dne 5. 11. 2010. RNDr. Martin Smrček již není zaměstnancem
Sekretariátu ÚV ČSCH ani členem ČSCH. Musí se dále jednat o novém zástupci v sekci
„Ptactvo“ v Evropském chovatelském svazu. Při té příležitosti bude osloven MUDr. Karel
Edelmann.
USNESENÍ ZK10/2/1/1: Jubilejní 80. ročník MMS se bude konat v České republice.
USNESENÍ ZK10/2/1/2: Odstoupivšího Rudolfa Scholze nahradil v ÚOK CHZK Josef
Tichý, 1. náhradník vzešlý z voleb dne 4. 10. 2008.

Ad 2) Příprava 76. MMS 2012 v Havířově
Ing. Pavel Mareček a Stanislav Tomiczek provedli členy ÚOK CHZK po komplexu
havířovského hotelového domu Impuls, kde se v roce 2012 bude konat 76. MMS (75.
MMS 2011 se koná na Slovensku ve Vrútkách). Prostory plně vyhovují, v otázce
případného personálního doplnění (např. tvorba katalogu, hlavní garant) budou havířovští
chovatelé jednat dle potřeby s ÚOK CHZK. Pořadatelé MMS osloví i chovatele okrasného
ptactva z regionu, aby mistrovská soutěž byla zpestřena i o ukázku exotů. Členové ÚOK
CHZK poděkovali havířovským chovatelům za jejich odhodlání uspořádat další MMS.
USNESNÍ ZK10/2/2/1: 76. MMS 2012 se bude konat v Havířově. ÚOK CHZK kvituje
s povděkem, že se ZO CHZK Havířov ujala pořádání této akce.

Ad 3) Školení posuzovatelů, chovatelská schůze
Rudolf Scholz abdikoval i na funkci předsedy sboru posuzovatelů zpěvných kanárů. Na
přípravě školení se budou podílet další dva členové výboru – MUDr. Karel Edelmann a
Miroslav Novák, dojednají se mezi sebou, kdo povede školení (termín konání je 6. a 7. 11.

2010. Dne 5. 11. 2010 se od 15.00 hodin uskuteční chovatelská schůze se zástupci ZO
CHZK). Objednávky posuzování budou ZO CHZK zasílat Miroslavu Novákovi – do 30.
10. 2010. Na školení posuzovatelů se uskuteční volba dalšího člena výboru. (Po konzultaci
s předsedou Ústřední revizní komise ČSCH je jasné, že se může volit pouze předseda
výboru posuzovatelů, který operativně zve ke spolupráci další posuzovatele.)
USNESENÍ ZK10/2/3/1: Školení posuzovatelů připraví MUDr. Karel Edelmann a
Miroslav Novák. Požadavky na posuzování budou ZO CHZK zasílat Miroslavu Novákovido 30. 10. 2010. Na školení posuzovatelů se uskuteční doplňující volby do výboru sboru
posuzovatelů (eventuálně se zvolí předseda výboru, jenž bude ke spolupráci zvát další
posuzovatele). Chovatelská schůze se bude konat 5. 11. 2010 od 15.00 hodin.

Ad 4) Různé, diskuse, závěr
Na příští MMS již nebudou chovatelům vydávány neplatné listiny, jelikož mnozí
chovatelé neplatné vydávají za platné a zbytečně „šíří rozruch“. Neplatné listiny se na 60
dnů uloží. Do 15 dnů může chovatel vznést protest proti bodování na MMS. V katalogu se
zruší, kdo je autorem platných listin. To, že se posuzovatelé mezi sebou nedomlouvají, je
jejich povinností.
V abdikačním dopise Rudolfa Scholze byly některé pasáže, k nimž se musí ÚOK
CHZK, chtě nechtě, vyjádřit (rovněž bude zveřejněn příspěvek v časopise Chovatel – jako
reakce na článeček Rudolfa Scholze).
ÚOK CHZK bere na vědomí rezignaci Rudolfa Scholze, uvedené důvodů členy ÚOK
CHZK však značně mrzí. Dané důvody totiž neodpovídají skutečnosti, je tedy nutné je
uvést na pravou míru. K abdikačnímu dopisu bylo poté řečeno následující.
1. K poznámce ohledně konání Evropské výstavě v Nitře – tento bod se projednával
v Čáslavi na jednání ÚOK CHZK dne 13. 11. 2009. Tohoto jednání se Rudolf
Scholz účastnil. Dle zápisu č. 5/2009 – bod č. 2 byl jako posuzovatel na Evropskou
výstavu delegován Ing. Jan Holý. K jeho nominaci nebyly naprosto žádné
připomínky. Z důvodu jeho náhlého onemocnění těsně před posuzováním na EV se
garant soutěže Vladimír Kubík dohodl s Miroslavem Novákem, že Ing. Jana
Holého nahradí. Při posuzování došlo na slovenské straně k dalším záměnám, ale
české ÚOK CHZK nepříslušelo do tohoto vstupovat nebo dokonce zasahovat.
2. Ohledně posuzování v Rakousku – toto byla ryze soukromá akce a iniciativa Jiřího
Vrňaty a RNDr. Pavla Pivoňky. Dle řádu pro posuzovatele zvířat (část III., bod 3d)
má posuzovatel právo posuzovat na výstavách v zahraničí se souhlasem příslušné
ÚOK, což bylo splněno.
3. Nikdo z ÚOK CHZK neznevažoval dosavadní práci Rudolfa Scholze, o to víc mrzí,
že tento dlouholetý a zasloužilý člen odbornosti v současnosti některými svými
zavádějícími argumenty v podstatě destabilizuje dobré jméno kanárkářského hnutí.
USNESENÍ ZK10/2/4/1: Chovatelům se budou na MMS vydávat pouze platné listiny.
USNESENÍ ZK10/2/4/2: ÚOK CHZK zaujala stanovisko k abdikačnímu dopisu Rudolfa
Scholze (viz výše). ÚOK CHZK zveřejní v časopise Chovatel reakci na článek Rudolfa
Scholze ohledně jeho abdikace na funkci v ÚOK CHZK a výboru sboru posuzvovatelů.
Jednání bylo zakončeno dne 6. 10. 2010 ve 14.00 hodin.
RNDr. Pavel Pivoňka, v.r.
předseda ÚOK CHZK
Zapsala – Eliška Stejskalová
Ověřovatel zápisu – RNDr. Pavel Pivoňka

Český svaz chovatelů
Ústřední odborná komise chovatelů zpěvných kanárů, Maškova 3, 182 53 Praha 8-Kobylisy
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V Praze dne 8. listopadu 2010

Zápis č. 3/2010
ze schůze Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných (harckých) kanárů, která se
konala dne 5. listopadu 2010 v Čáslavi.
Přítomni:

F. Franěk, M. Kabát, DiS., M. Novák, RNDr. P. Pivoňka, J. Tichý, J. Vrňata,
E. Stejskalová

PROGRAM: 1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
2. Chovatelská schůze, školení posuzovatelů harckých kanárů
3. 75. mezinárodní mistrovská soutěž ve zpěvu harckých kanárů
4. Různé, diskuse, závěr

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
RNDr. Pavel Pivoňka, předseda ÚOK CHZK, zahájil schůzi. Usnesení č. 10/2/4/1
týkající se vydávání pouze dvou platných listin na MMS bude rozšířeno – v katalogu
nebudou uváděna jména autorů platných listin.
USNESENÍ ZK10/3/1/1: Chovatelům budou na MMS vydávány pouze dvě platné listiny.
V katalogu nebudou uváděna jména posuzovatelů – autorů platných listin.

Ad 2) Chovatelská schůze, školení posuzovatelů harckých kanárů
Chovatelskou schůzi se ZO CHZK povede František Franěk. Nový Vzorník zpěvných
kanárů zpracovaný Karlem Vavřenou a lektorovaný Františkem Fraňkem je z 95 % hotový.
Jediným „zádrhelem“ je přednes. (Důležité je, jak postupovat dál v chovu. Jestli šlechtit
hluboké kanáry s chybami nebo méně hluboké kanáry, ale čisté. Tento bod se musí ještě
dořešit.) Návrh Vzorníku zpěvných kanárů je vyvěšený na webu: www.cschdz.cz
Na chovatelské schůzi bude navrženo, aby při místních soutěžích a MMS kanáři neměli
v klíckách napáječky a krmítka s krmením. ÚOK CHZK pověřila Základní organizaci
Canaria Praha přípravou mezinárodní soutěže „Kanáři bez hranic“. Informace o této akci
na chovatelské schůzi přednese Jiří Vrňata.
Miroslav Novák uvedl, že všechny ZO CHZK včas zaslaly informace o pořádání
místních soutěží, bylo provedeno rozdělení odhadu. Pro následující roky bylo rozhodnuto,
že ZO CHZK si budou posuzovatele objednávat samy. Zájemci o přidělení posuzovatele
požádají výbor posuzovatelů. Dále se řešilo, jestli nadále školení pořádat i v neděli.
Prezence by se samostatně zajišťovala za každý den.
Volby nového předsedy sboru posuzovatelů povede MUDr. Karel Edelmann, člen
výboru posuzovatelů harckých kanárů. Další členové volební komise (kromě MUDr. Karla
Edelmanna) jsou Miroslav Novák a Josef Tichý. Kandidáti na předsedu jsou – Ing. Jan
Holý, Josef Sikora, Jiří Vrňata.
USNESENÍ ZK10/3/2/1: U nového Vzorníku zpěvných kanárů zpracovaného Karlem
Vavřenou a lektorovaného Františkem Fraňkem je nutné dořešit bod týkající se přednesu.
USNESENÍ ZK10/3/2/2: Na chovatelské schůzi bude přednesen návrh, aby na místních
soutěžích a MMS kanáři neměli v klíckách napáječky a krmítka s krmením.
USNESENÍ ZK10/3/2/3: Jiří Vrňata přednese na chovatelské schůzi informaci o
mezinárodní soutěži „Kanáři bez hranic“ (akci z pověření ÚOK CHZK pořádá ZO
Canaria Praha).
USNESENÍ ZK10/3/2/4: Volby nového předsedy sboru posuzovatelů harckých kanárů
povede MUDr. Karel Edelmann. Dalšími členy volební komise jsou (kromě MUDr. Karla

Edelmanna) Miroslav Novák a Josef Tichý. Kandidáti na nového předsedu sboru
posuzovatelů harckých kanárů jsou Ing. Jan Holý, Josef Sikora a Jiří Vrňata.

Ad 3) 75. mezinárodní mistrovská soutěž ve zpěvu harckých kanárů
Garantem na 75. MMS bude František Franěk, náhradníkem je Miroslav Novák. ÚOK
CHZK zajistí některé poháry pro tuto soutěž. Dále byly určeny příspěvky na kolekce
dodané z jednotlivých ZO CHZK na 75. MMS. Příspěvky budou vypláceny na závěr
soutěže při vyzvednutí kolekcí. Výše příspěvků byla stanovena dle vzdálenosti od
slovenských Vrútek, kde se 75. MMS koná.
Základní organizace
chovatelů zpěvných
kanárů
Brno
Buštěhrad
České Budějovice
Havířov
Havlíčkův Brod
Hradec Králové
Ostrava-Přívoz
Petřvald u Karviné
Plzeň
Praha (Canaria Praha)
Rychnov nad Kněžnou
Tábor
Třinec
Uničov
Ústí nad Labem

Příspěvek na
KAŽDOU kolekci
dodanou na
75. MMS
150 Kč
200 Kč
250 Kč
100 Kč
150 Kč
150 Kč
100 Kč
100 Kč
300 Kč
200 Kč
250 Kč
200 Kč
100 Kč
100 Kč
300 Kč

USNESENÍ ZK10/3/3/1: Garantem na 75. MMS bude za českou ÚOK CHZK František
Franěk (náhradníkem je Miroslav Novák).
USNESENÍ ZK10/3/3/2: Příspěvky na kolekce dodané na 75. MMS budou přiděleny při
vyzvednutí kolekcí dle výše uvedeného klíče.

Ad 4) Různé, diskuse, závěr
ÚOK CHZK odsouhlasila Jiřího Vrňatu jako posuzovatele na Mistrovství Polska,
konané dne 5. 12. 2010 ve Czeladzi u Katowic. (Polský svaz si Jiřího Vrňatu vyžádal.)
Letošní částka věnovaná na MMS je podstatně nižší než v letech předešlých (příjmová
část rozpočtu ÚOK CHZK nebyla naplněna – řada organizací uhradila známky na r. 2010
předčasně).
Z rozpočtu ÚOK CHZK byly uhrazeny drobné nedoplatky za doobjednávky nánožních
kroužků na zpěvné kanáry za předešlé roky – důvod úmrtí chovatelů, změna adresy atd.
Uhrazeny byly i některé drobné dlužné poplatky.
Z rozpočtu ÚOK CHZK byly zajištěny drobné propagační předměty.
USNESENÍ ZK10/3/4/1: ÚOK CHZK schválila na žádost polského svazu Jiřího Vrňatu
jako posuzovatele na Mistrovství Polska v r. 2010.
USNESENÍ ZK10/3/4/2: Příspěvek na 75. MMS bude nižší vzhledem k nenaplnění
příjmové části rozpočtu ÚOK CHZK (některé ZO CHZK předčasně uhradily členské
známky).
USNESENÍ ZK10/3/4/3: Z rozpočtu ÚOK CHZK byly uhrazeny drobné dlužné nedoplatky
za nánožní kroužky za předcházející roky (důvod – úmrtí chovatelů, změna adresy...). Dále
byly pořízeny drobné propagační předměty.

Poté jednání ÚOK CHZK skončilo. V odpoledních hodinách následovala chovatelská
schůze se zástupci ZO CHZK.

Zápis z chovatelské schůze,
jež se konala dne 5. listopadu 2010 v Čáslavi.
Přítomni: členové ÚOK CHZK
Za ZO CHZK: České Budějovice (Adolf Císař), Havlíčkův Brod (František Franěk, Ing.
Ladislav Svoboda, Hradec Králové (Petr Rudolf), Petřvald u Karviné (Josef Ličman),
Canaria Praha (RNDr. Pavel Pivoňka, Josef Tichý, Jiří Vrňata), Rychnov nad Kněžnou
(Bc. Jiří Dušek), Tábor (Ing. Jan Holý, Martin Kabát, DiS., Miroslav Novák), Třinec (Josef
Sikora, Jiří Tomica).
Přítomno 8 základních organizací (z 15), chovatelská schůze byla uznána
usnášeníschopnou. Za každou ZO hlasoval vždy jen jeden zástupce.
Chovatelskou schůzi vedl František Franěk.
Závěr:
- Byla podána informace o výši příspěvků na jednu kolekci
dodanou ze ZO CHZK (viz zápis č. 3/2010 z jednání ÚOK
CHZK).
- Bylo schváleno, aby pro příští rok byly na místních soutěžích a
MMS kanárům z klícek odebírány napáječky a krmítka
s krmením.
- Bylo připomenuto, že kanáři musí být kroužkováni na pravou
nohu, jinak nebudou přijati na MMS.
- Bylo uvedeno, že pokud budou kanáři dodáni v nestandardních
klíckách (týká se především slovenských chovatelů), tak
nebudou na MMS přijati.
- ZO CHZK si příště mohou vybrat posuzovatele samy (nebo
požádat výbor posuzovatelů o přidělení posuzovatele).
Posuzování se mohou zúčastnit na vlastní náklady i další
posuzovatelé (přísedící) – jejich listiny se přeškrtnou jako
neplatné.
- Byla podána informace o Vzorníku zpěvných kanárů – vše je
hotové, dodělávat se bude pouze bod týkající se přednesu.
- ÚOK CHZK pověřila ZO Canaria Praha pořádáním mezinárodní
soutěže „Kanáři bez hranic. Jiří Vrňata poskytl informace, rozdal
prospekty a vysvětlil, že pokud by se soutěž ujala, byla by to
nejvýznamnější soutěž pro harcké kanáry na světě. Zdůraznil, že
vše záleží na tom, jak soutěž podpoří čeští a slovenští chovatelé,
požádal o podporu akce. Účast ze zahraničí je dohodnuta.
- Bylo zdůrazněno, že na MMS budou chovatelům předávány
pouze dvě platné listiny. V katalogu nebudou zveřejněna jména
autorů těchto platných listin.
Jednání zakončil František Franěk.
RNDr. Pavel Pivoňka, v.r.
předseda ÚOK CHZK
Zapsala – Eliška Stejskalová
Ověřovatel zápisu – RNDr. Pavel Pivoňka

