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Číslo jednací:

977-9/2011

Vaše č.j./ze dne:
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Dne:

Eliška Stejskalová

13. 10. 2011

Zápis č. 3/2011
z jednání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných (harckých) kanárů a zástupců
exotářů, které se konalo ve dnech 30. září až 1. října 2011 ve Frýdku-Místku.
Přítomni: M. Kabát, DiS., M. Novák, RNDr. P. Pivoňka, J. Tichý, J. Vrňata, E. Stejskalová
Hosté:
Ing. J. Čumíček, K. Číž, P. Hajdůšek, J. Korbová, Ing. P. Mareček, J. Sikora
Omluven: Ing. L. Svoboda

PROGRAM:
1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání. MMS 2012 – informace o zajištění akce
2. MMS 2013 – seznámení s místem konání
3. Příprava školení posuzovatelů, různé, diskuse, závěr

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání. MMS 2012 – informace o zajištění akce
Jednání zahájil RNDr. Pavel Pivoňka, předseda ÚOK chovatelů zpěvných kanárů.
Kontrolou bylo shledáno, že body usnesení minulého jednání byly splněny.
Ing. Pavel Mareček, předseda ZO CHZK Havířov, která v roce 2012 pořádá 76.
mezinárodní mistrovskou soutěž ve zpěvu harckých kanárů, seznámil přítomné se
směrnicemi soutěže, k mnoha bodům bylo detailně diskutováno. Do konce října 2011
budou známy veterinární podmínky pro pořádání soutěže, pak budou směrnice rozeslány
jednotlivým ZO CHZK. Zrekapitulováno bylo i vyplácení posudečného a cestovních
nákladů posuzovatelům 76. MMS. Ing. Pavel Mareček zevrubně referoval také o programu
společenského večera. Jestli budou kanáři posuzování bez krmítek a vody se rozhodne na
školení posuzovatelů. ÚOK CHZK určí garanta soutěže. Na 76. MMS budou zváni tito
čestní hosté: primátor (popřípadě další zástupci magistrátu) města Havířova, předseda ÚV
ČSCH, generální sekretář ČSCH, předseda slovenské ÚOK CHZK, předseda české ÚOK
CHOEP, tajemnice slovenské a české ÚOK CHZK.
USNESENÍ ZK11/3/1/1: Byly zkonzultovány směrnice pro konání 76. MMS a další
náležitosti (průběh společenského večera, čestní hosté, vyplácení posuzovatelů). Jestli
budou kanáři posuzování bez krmítek a vody se rozhodne na školení posuzovatelů.
Směrnice pro konání 76. MMS budou po doplnění veterinárních podmínek rozeslány
jednotlivým ZO CHZK.

Ad 2) MMS 2013 – seznámení s místem konání
Ing. Jiří Čumíček, předseda ÚOK chovatelů okrasného a exotického ptactva a předseda
ZO CHOEP Frýdek I, provedl účastníky jednání po budově patřící frýdecké organizaci.
ÚOK CHZK shledala, že v budově se nacházejí vhodné prostory pro konání 77. MMS
2013. Organizátorem této MMS bude ZO CHOEP Frýdek I, se zajišťováním akce budou
pomáhat chovatelé zpěvných kanárů ze ZO CHZK Třinec.

USNESENÍ ZK11/3/2/1: 77. MMS se bude konat od 7. do 13. ledna 2013 ve FrýdkuMístku. Soutěž bude organizovat ZO CHOEP Frýdek I, se zajišťováním akce budou
pomáhat chovatelé zpěvných kanárů ze ZO CHZK Třinec.

Ad 3) Příprava školení posuzovatelů, různé, diskuse, závěr
Jiří Vrňata, předseda sboru posuzovatelů harckých kanárů, seznámil přítomné se
školením posuzovatelů – to bude tentokrát končit v sobotu 5. 11. 2011 v 18.00 hodin. Byl
projednán program školení. V pátek 4. 11. 2011 se bude konat jednání ÚOK CHZK a od
15.00 hodin chovatelská schůze se zástupci základních organizací, od 21 hodin se
uskuteční jednání výboru sboru posuzovatelů.
Každá ZO CHZK si sama dojedná posuzování přímo s posuzovatelem, jen když bude
mít ZO CHZK zájem o delegování, tak výbor sboru posuzovatelů deleguje některého
posuzovatele.
Byl projednáno zřízení propagačního stánku kanárkářů na výstavě Exota Olomouc –
zúčastní se RNDr. Pavel Pivoňka a Pavla Mlíkovská.
Byla schválena odměna pro Ing. Ladislava Svobodu, který do srpna 2011 vedl webové
stránky ÚOK CHZK a nadále spravuje archiv výsledků.
Byla vzata na vědomí účast Josefa Sikory na Mistrovství Polska ve zpěvu harckých
kanárů.
Bylo diskutováno ke společnému jednání zástupců jednotlivých ÚOK dne 7. září 2011
v Praze. Bylo konstatováno, že názory zástupců některých ÚOK o sloučení menších komisí
do jedné jsou unáhlené a nesmyslné.
USNESENÍ ZK11/3/3/1: Bylo projednán program školení posuzovatelů harckých kanárů.
ZO CHZK si samy pozvou posuzovatele. Pokud bude mít některá ZO CHZK zájem,
deleguje posuzovatele výbor posuzovatelů.
USNESENÍ ZK11/3/3/2: Byla schváleno zřízení propagačního stánku kanárkářů na
výstavě Exota Olomouc – zúčastní se RNDr. Pavel Pivoňka a Pavla Mlíkovská. Byla
schválena odměna pro Ing. Ladislava Svobodu, který do srpna 2011 vedl webové stránky
ÚOK CHZK a nadále spravuje archiv výsledků. Byla vzata na vědomí účast Josefa Sikory
na Mistrovství Polska ve zpěvu harckých kanárů.
USNESENÍ ZK11/3/3/3: Bylo diskutováno ke společnému jednání zástupců jednotlivých
ÚOK dne 7. září 2011 v Praze. Bylo konstatováno, že názory zástupců některých ÚOK o
sloučení menších komisí do jedné jsou unáhlené a nesmyslné.
Poté bylo jednání zakončeno.
RNDr. Pavel Pivoňka,
předseda ÚOK CHZK
Zapsala – Eliška Stejskalová
Ověřovatel zápisu – RNDr. Pavel Pivoňka

