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Číslo jednací:

977-3/2011

Vaše č.j./ze dne:

Vyřizuje/linka:

Dne:

Eliška Stejskalová

21. 3. 2011

Zápis č. 1/2011
z jednání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných (harckých) kanárů,
které se konalo dne 17. března 2011 v Praze
Přítomni: MUDr. Karel Edelmann (člen výboru posuzovatelů), Martin Kabát, DiS. (RK), Miroslav
Novák, RNDr. Pavel Pivoňka, Ing. Ladislav Svoboda, Josef Tichý, Jiří Vrňata, Eliška
Stejskalová

PROGRAM:
1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
2. Zhodnocení 75. mezinárodní mistrovské soutěže ve zpěvu harckých kanárů
3. Zhodnocení mezinárodní soutěže „Kanáři bez hranic“
4. Informace o zasedání O.M.J. – sekce harckých kanárů
5. Nový Vzorník zpěvných kanárů
6. Různé, diskuse, závěr

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
Účastníci jednání uctili památku zesnulých chovatelů Františka Fraňka a Milana Rázgy.
Připomněli blížící se životní jubileum Jiřího Vrňaty. Následovala kontrola usnesení
z minulého jednání – všechny body byly splněny.
USNESENÍ ZK11/1/1/1: Účastníci jednání berou na vědomí informaci o splnění všech
bodů usnesení z minulého jednání.

Ad 2) Zhodnocení 75. mezinárodní mistrovské soutěže ve zpěvu harckých kanárů
75. MMS nejprve vyhodnotil Miroslav Novák. Účastníci jednání upozornili, že do
budoucna je nutné změnit systém příjmu kolekcí na MMS. Klícky budou vyndány
z budníku a kontrolovány vedle sebe na stole. Je také nutné důsledně dbát na anonymitu
soutěže. Ten, kdo zpracovává výsledkovou listinu, nesmí během soutěže vědět, komu
kolekce patří.
USNESENÍ ZK11/1/2/1: Na příštích jednáních bude upřesněn způsob příjmu kolekcí na
MMS. Budou stanovena jasná pravidla týkající se anonymity MMS.

Ad 3) Zhodnocení mezinárodní soutěže „Kanáři bez hranic“
Soutěž „Kanáři bez hranic“ pořádala z pověření ÚOK CHZK speciální organizace
Canaria Praha. Jiří Vrňata konstatoval, že soutěž splnila účel – sešli se chovatelé z několika
zemí. Čeští kanárkáři měli možnost nakoupit, popřípadě vyměnit, kanáry se zahraničními
soutěžícími. Příště bude připraven i maďarský, slovenský, polský, slovinský, možná i
bulharský překlad soutěžních podmínek. Budou osloveny i další zahraniční svazy.
USNESENÍ ZK11/1/2/1: Účastníci jednání berou na vědomí informace Jiřího Vrňaty o
mezinárodní soutěži „Kanáři bez hranic“.

Ad 4) Informace o zasedání O.M.J. – sekce harckých kanárů
MUDr. Karel Edelmann a RNDr. Pavel Pivoňka přeložili několik německy psaných
článků týkajících se situace v C.O.M. Je evidentní, že němečtí chovatelé harckých kanárů
jsou vůči dění v C.O.M. krajně skeptičtí (dle nich je odbornost chovatelů harckých kanárů
v C.O.M. v krizi). V následujících letech se u harckých kanárů barevných a postavových
při soutěžích pořádaných C.O.M. bude hodnotit jenom zpěv nikoliv exteriérové znaky.
USNESENÍ ZK11/1/4/1: Účastníci jednání berou na vědomí informace MUDr. Karla
Edelmanna a RNDr. Pavla Pivoňky o odbornosti harckých kanárů v C.O.M.

Ad 5) Vzorník zpěvných kanárů
Vzorník zpěvných kanárů, obětavě zpracovaný Karlem Vavřenou a lektorovaný
Františkem Fraňkem, byl znovu pročítán pracovní komisí (tvořenou ÚOK CHZK a
výborem sboru posuzovatelů). Tato komise bude nový Vzorník zpěvných kanárů
schvalovat. Dlouze bylo jednáno o případných dalších změnách. Bylo hlasováno o
zachování hodnocení přednesu – schváleno. Bylo hlasováno o zachování maximální
hranice 90 bodů – schváleno (pro prolomení hranice byl RNDr. Pavel Pivoňka). Další
schůzka pracovní komise se uskuteční v červnu 2011.
USNESENÍ ZK11/1/5/1: V rámci konečného schvalování nového Vzorníku zpěvných
kanárů, zpracovaného Karlem Vavřenou a lektorovaného Františkem Fraňkem, bylo
rozhodnuto zachovat hodnocení přednesu a maximální hranici 90 bodů.
USNESENÍ ZK11/1/5/2: Další jednání týkající se Vzorníku zpěvných kanárů, jehož se
zúčastní pracovní komise, se bude konat v červnu 2011.

Ad 6) Různé, diskuse, závěr
Jiří Tomica, druhý náhradník vzešlý z poslední Ústřední volební konference delegátů
odbornosti chovatelů zpěvných kanárů, nebude (na vlastní žádost) namísto zesnulého
Františka Fraňka pracovat v ÚOK CHZK, ale stane se členem revizní komise odbornosti.
Ing. Ladislav Svoboda přejde z revizní komise odbornosti do ÚOK CHZK. Tato změna
je možná díky tomu, že ÚOK CHZK a RK byly voleny najednou. (První náhradník již
nastoupil do ÚOK CHZK namísto Rudolfa Scholze).
Byly podány informace o společnosti Labská investiční, a.s. – ÚOK CHZK navrhuje
využít případné peníze z dotací Evropských fondů na tisk publikací s kanárkářskými
články a nákup počítačové techniky potřebné pro školení posuzovatelů a pořádání MMS.
Slovenská ÚOK CHZK zajišťuje v zahraničí krmítka do zpěvních klícek – česká ÚOK
CHZK požádá o nákup 200 krmítek.
USNESENÍ ZK11/1/6/1: Jiří Tomica, druhý náhradník vzešlý z Ústřední volební
konference delegátů odbornosti chovatelů zpěvných kanárů, se stane členem revizní
komise. Ing. Ladislav Svoboda, dosavadní člen RK, bude namísto zesnulého Františka
Fraňka členem ÚOK CHZK.
USNESENÍ ZK11/1/6/2: Případné peníze z fondů Evropské unie, které pro ČSCH vyřizuje
fa Labská investiční a.s., budou použity na tisk publikací s kanárkářskými články a na
nákup techniky pro školení posuzovatelů a MMS.
USNESENÍ ZK11/1/6/3: Slovenská ÚOK CHZK bude požádána, aby v rámci nákupu
zahraničních krmítek do zpěvních klícek zajistila i 200 krmítek pro českou ÚOK CHZK.
Jednání zakončil v 17.15 hodin předseda ÚOK CHZK.
RNDr. Pavel Pivoňka,
předseda ÚOK CHZK
Zapsala – Eliška Stejskalová
Ověřovatel zápisu – RNDr. Pavel Pivoňka

