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Číslo jednací:

Vaše č.j./ze dne:

977-5/2011

Vyřizuje/linka:

Dne:

Eliška Stejskalová

24. 6. 2011

Zápis č. 2/2011
z jednání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných (harckých) kanárů,
které se konalo dne 21. června 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. Nový Vzorník zpěvných kanárů
3. Příprava školení posuzovatelů harckých kanárů
4. Různé, diskuse, závěr

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
Jednání zahájil RNDr. Pavel Pivoňka, předseda ÚOK CHZK. Popřál jménem všech
přítomných Josefu Tichému k životnímu jubileu. Bod usnesení ZK11/1/6/3 dosud nebyl
splněn. Pokud se krmítka do zpěvních klícek nepodaří zajistit s pomocí slovenských
chovatelů, tak se pořizovat nebudou.
USNESENÍ ZK11/2/1/1: Pokud se nepodaří zajistit nová krmítka do zpěvních klícek
s pomocí slovenských chovatelů, tak se pořizovat nebudou.

Ad 2) Nový Vzorník zpěvných kanárů
Následovalo precizní pročítání a někdy i dolaďování jednotlivých kapitol nového
vzorníku. V práci se bude pokračovat na dalších jednáních. Stávající vzorník je doposud
platný a budou se dle něho posuzovat nadcházející soutěže.
USNESENÍ ZK11/2/2/1: Ve vylaďování nového Vzorníku zpěvných kanárů se bude
pokračovat na příštích jednáních. Stávající vzorník je doposud platný a budou se dle něho
posuzovat nadcházející soutěže.

Ad 3) Příprava školení posuzovatelů harckých kanárů
Jiří Vrňata, předseda sboru posuzovatelů harckých kanárů, nastínil svoje představy o
průběhu školení. Uvedl, že duté role jsou posuzovány dobře, ale poněkud nadhodnoceny.
Špatně jsou hodnoceny basy. Na školení budou zájemci seznámeni s vyplňováním
bodovací listiny přes počítač – zpracoval Václav Hynouš.
Posuzování – za přednes 90 bodů, zvonkové túry se hodnotí 1 + 1 bodem, vodní túry se
přesouvají z hlavních túr do pomocných a jsou bodovány maximálně jedním bodem.
USNESENÍ ZK11/2/3/1: Účastníci jednání berou na vědomí informace o připravovaném
školení posuzovatelů harckých kanárů.

Ad 4) Různé, diskuse, závěr

Organizátorům 76. MMS bude z rozpočtu ÚOK CHZK poskytnuto 20.000 Kč.
Vzhledem k příštím možnostem rozpočtu bude organizátorům 77. a dalších MMS
poskytnuto 15.000 Kč.
USNESENÍ ZK11/2/4/1: Organizátorům 76. MMS bude z rozpočtu ÚOK CHZK
poskytnuto 20.000 Kč. Vzhledem k příštím možnostem rozpočtu bude organizátorům 77. a
dalších MMS poskytnuto 15.000 Kč.
Jednání zakončil ve 22 hodin předseda ÚOK CHZK.

RNDr. Pavel Pivoňka,
předseda ÚOK CHZK
Zapsala – Eliška Stejskalová
Ověřovatel zápisu – RNDr. Pavel Pivoňka

