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ZÁZNAM ZE ŠKOLENÍ POSUZOVATELŮ
HARCKÝCH KANÁRŮ - 2011

Předmět školení:

Periodické školení posuzovatelů harckých kanárů z ČR a SR před
začátkem konání sezónních soutěží ve zpěvu harckých kanárů, dle
předem zaslaného programu školení.

Datum konání:

4.-5.11.2011

Místo konání:

Čáslav, areál Střední zemědělské školy

Posuzovatelé z ČR:
Adolf CÍSAŘ, Zdeněk DOBROVOLNÝ, Bc. Jiří DUŠEK, MUDr. Karel
EDELMANN, Ph.D., Václav HYNOUŠ, Martin KABÁT, DiS., Václav
MARTINEK, Miroslav NOVÁK, RNDr. Pavel PIVOŇKA, Petr RUDOLF,
Josef SIKORA, Ing. Ladislav SVOBODA, Josef TICHÝ, Jiří TOMICA,
Jiří VRŇATA
Prezence:

Posuzovatelé ze SR:
Miroslav JANKOVIČ, Ondrej KABÁT, Jozef PETRÁŠ, Marek PETRÁŠ
Hosté:
žádní
Omluveni:
Ing. Jan HOLÝ – autonehoda při cestě na školení, Helmut JAROŠ, Ing.
Jiří LUCÁK, Alexandr PRIJMAK, Rudolf SCHOLZ, Karel VAVŘENA, Ing.
Bohdan VEJR (neomluven), Daniel BUROŇ, Bc. Vladimír KUBÍK,
František MIŠKAY

Záznam pořídil:

Václav Hynouš

1 ÚVOD
1.1

Zahájení školení, program

Školení zahájil Jiří Vrňata, předseda sboru posuzovatelů harckých kanárů, a seznámil
přítomné posuzovatele s programen jednání. Přivítal všechny přítomné a zvláště
posuzovatele ze Slovenska.
Přítomní uctili památku zesnulého Františka Fraňka minutou ticha.

2 PŘEDMĚT ŠKOLENÍ
2.1

Příspěvek RNDr. Pavla Pivoňky k chovatelskému životu přítele Františka Fraňka

Pavel Pivoňka vzpomněl památku Františka Fraňka, jeho život, chovatelské, řečnické,
managerské a odborné schopnosti. Pro sbor posuzovatelů je jeho úmrtí nenahraditelná
ztráta
2.2

Zpráva slovenské ÚOK, Marek Petráš

Omluvil Bc. Vladimíra Kubíka a přednesl zprávu o činnosti
2.3

Zpráva české ÚOK, RNDr. Pavel Pivoňka

Přednesl zprávu o činnosti, zvláště upozornil na problematiku financování akcí v oblasti
zpěvných kanárů, je potřeba hledat zdroje financování mimo ČSCH. Krátce zhodnotil
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konání a průběh soutěží v roce 2011. Dále hovořil o problematice Vzorníku zpěvných
kanárů, kde je potřeba postupnými kroky provést celkovou revizi.
2.4

Zpráva slovenského sboru posuzovatelů, Marek Petráš

V Bratislavě Ernest Zmeták založil druhou paralelní organizaci – existují nesrovnalosti
v majetkovém vypořádání (klece). Slovenská ÚOK nedoporučuje delegování
posuzovatelů na její soutěž, dokud nedojde k vypořádání uvedených nesrovnalostí.
Čeští posuzovatelé tento názor podporují.
Dále byla přednesena zprávu o rozdělení odhadu soutěží 2011 – 2012.
2.5

Zpráva předsedy sboru posuzovatelů, Jiří Vrňata

Prodiskutoval znovu problematiku nového Vzorníku zpěvných kanárů, který si vyžádá
mnoho úprav a nebylo možno jej upravit do termínu konání školení posuzovatelů (do
5.11.2011). Dále seznámil přítomné s novou bodovací listinou, kde túra „klokot“ byla
přesunuta mezi pomocné túry a přejmenována na „vodní túry“ s hodnocením 1 bod.
Tato bodovací listina bude použita již při bodování na místních soutěžích v roce
2011.
2.6

Rozdělení odhadů

Bylo provedeno navržení a odsouhlasení rozdělení odhadu na místní soutěže 2011 a
mistrovskou soutěž v lednu 2012.
Do budoucna bude uplatňován při posuzování následující model:
Jeden posuzovatel z ČR bude v sezóně posuzovat 1x na místní soutěži. Počet
zahraničních delegaci posuzovatele není omezen.
2.7

Organizační záležitosti a účast na školení

Byla řešena problematika dříve narozených posuzovatelů, kteří se již nezúčastňují
periodických školení většinou ze zdravotních důvodů.
Jedná se o posuzovatele:
Vladimír Exner, Zdeněk Hrbas, Helmut Jaroš, Rudolf, Scholz, Karel Vavřena a Bohumil
Fábera
Tito posuzovatelé budou jmenováni čestnými posuzovateli s možností posuzovat na
místních soutěžích.
Účast Ing. Jana Holého, který měl při cestě na školení posuzovatelů do Čáslavi 2011
autonehodu a je v nemocnici na kontrolním vyšetření, je uvažována jakoby se školení
v roce 2011 zúčastnil. Tuto výjimku udělil na svém jednání sbor posuzovatelů.
2.8

Posuzovatelé na mistrovské soutěži 2012

Za ČR: Ing. Jan Holý, Adolf Císař, MUDr, Karel Edelmann, Ph.D. a jako náhradník Ing.
Ladislav Svoboda
Za SR Jozef Petráš
Garanti: Martin Kabát, DiS. a Bc. Vladimír Kubík
2.9

Upřesnění posuzování túr ve vazbě na teorii zpěvu

Přednáška Jiřího Vrňaty, předsedy sboru posuzovatelů harckých kanárů:
Dutá role – je posuzovateli dobře posuzována.
Basová role – obecně posuzovatelé hodnotí nesprávně, nejmenší hodnotou 21 bodů,
zde je potřeba při posuzování přidělovat i menší počet bodů.
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Klokot – přesunut do pomocných túr jako vodní túry s 1 bodem.
Duté zvonky – většina posuzovatelů hodnotí výší 15 nebo 16 bodů, je potřeba začít
hodnotit na nižších hodnotách dle provedení hodnoceným kanárem a v případě chyb
v provedení uplatnit i trestné body.
Píšťaly – doporučení - pokud bude alespoň jeden úder píšťaly, posuzovatel musí
zaznametat do Bodovací listiny, aby neopomenul tuto túru ohodnotit a následně přidělí
patřičnou bodovou hodnotu. Nejžádanější je flétnová píšťala (tzv. foukaná).
Hukoty a tlukoty – hukot se v současnosti málokdy vyskytuje, tlukot se objevuje i v
chovech, kde je systematicky výběrem odstraňován a chybný tlukot se doporučuje
trestat.
Zvonky rovné a rolované – budou se posuzovat již v letošním roce (tzn. 2011), každá
túra samostatně hodnotou 1 bod, pokud je kanár přednese.
K problematice zvonkových túr proběhla diskuse napříč sborem posuzovatelů.
U chybných zvonkových túr budou uplatněny trestné body za zvonkovou túru neladnou
nebo chybnou.
Stanovení pořadí kolekcí s dosaženým stejným počtem bodů:
V případě dosažení shodné hodnoty „celkem bodů“ u dvou bodovaných kolekcí, z nichž
jedna bude trestána v túrách neladných nebo chybných, bude uplatněna zásada oproti
dosud platnému Vzorníku zpěvných kanárů, že vyššího umístění dosáhne kolekce, která
není trestána. Pokud budou dvě kolekce se stejným počtem bodů a žádná nebude
trestána, bude na vyšším pořadí kolekce s vyšším počtem bodů v součtu základních túr,
v souladu s dosud platným Vzorníkem zpěvných kanárů. Stejný princip bude použit
v případě stanovení pořadí v soutěži jednotlivců.
2.10 Prezentace možnosti využití výpočetní techniky při posuzování zpěvných kanárů
Prezantaci provedl Václav Hynouš, který pro potřebu využití výpočetní techniky připravil
potřebné soubory včetně závěrečného tisku. Prezentace se setkala s velkým ohlasem
přítomných posuzovatelů.
Zejména byla oceněna rychlost a bezchybnost výpočtu bodů v bodovací listině a
automatický přenos výsledků do výsledkové listiny a srovnání pořadí sestupnou řadou
dle dosažených bodů.
Na zkoušku byla tato metoda již použita při místní soutěži ZO ČSCH Tábor 6 v roce
2010. Přítomným posuzovatelům byly kopie souborů v digitální formě poskytnuty na
flash pamětích a dále budou k dalšímu využití umístěny na webových stránkách.
2.11 Upřesnění posuzování túr při poslechu kolekcí
Byl proveden náslech vystavených kolekcí a upřesnění přidělování bodových hodnot
k předneseným túrám.
V příštím roce 2012 připraví pro školení posuzovatelů kolekce pro poslech Martin
Kabát, Dis., dále Bc. Jiří Dušek a jeden člen z organizace ZO CHZK Canaria Praha.
Sbor posuzovatelů kladně zhodnotil způsob provedení školení v roce 2011 a navrhl, aby
tímto způsobem bylo školení vedeno i roce 2012.
Martin Kabát, DiS. zdůraznil důsledné dodržování pravidel stanovených pro mistrovskou
soutěž konanou v lednu 2012 všemi soutěžícími i posuzovateli.
2.12 Krmení a voda v klíckách na mistrovské soutěži
Na mistrovskou soutěž v roce 2012 budou na posuvování předkládány kanáři v klíckách
bez vody a bez krmení, tzn. s prázdnými a čistými krmítky.
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3 ZÁVĚR
Jiří Vrňata, předseda sboru posuzovatelů harckých kanárů, zakončil školení a popřál
přítomným hodně úspěchů ve své činnosti v dalším období.
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