Zápis ze školení posuzovatelů harckých kanárů v roce 2010
Školení zahájil MUDr. Karel Edelmann, člen výboru posuzovatelů.
- Seznámil přítomné s dopisem Rudolfa Scholze, který rezignoval na funkci
předsedy sboru posuzovatelů harckých kanárů (a taktéž na funkci člena ÚOK
CHZK). Rudolf Scholz nebyl z důvodu nemoci na školení osobně přítomen. Jiří
Vrňata zdůvodnil reakci ÚOK CHZK. Eliška Stejskalová přečetla ze Zápisu č.
2/2010 bod týkající se abdikace Rudolfa Scholze. V časopise Chovatel č. 12/2010
bude zveřejněna reakce ÚOK CHZK na jeho dřívější článek. Miroslav Jankovič
navrhl, aby se Rudolfu Scholzovi zaslal ze školení děkovný dopis podepsaný všemi
posuzovateli.Vladimír Kubík a Bc. Jiří Dušek návrh podpořili. Zdůraznili, že se s
Rudolfem Scholzem, jako s osobností kanárkářského hnutí, nadále počítá. Přínos
bývalého předsedy sboru posuzovatelů vyzdvihl také MUDr. Karel Edelmann.
- Dále Eliška Stejskalová informovala o postupném zprovozňování nových
webových stránek Českého svazu chovatelů. Pro zpěvné kanáry zatím stále ještě
funguje původní web vedený Ing. Ladislavem Svobodou – www.cschdz.cz
- MUDr. Karel Edelmann, pověřený vedením voleb nového předsedy sboru
posuzovatelů, seznámil přítomné s dalšími členy volební komise – Miroslavem
Novákem a Josefem Tichým. Na tabuli byla napsána jména třech kandidátů: Ing.
Jan Holý, Josef Sikora, Jiří Vrňata. Volilo se tajně, posuzovatelé na papírek uvedli
pouze pořadové číslo kandidáta. Odevzdáno bylo 17 hlasovacích lístků českých
posuzovatelů, všechny hlasy byly platné. 13 z nich bylo pro Jiřího Vrňatu. Ten se
tak stal v prvním kole s nadpoloviční většinou hlasů novým předsedou sboru
posuzovatelů harckých kanárů. Dalšími členy výboru posuzovatelů jsou nadále
MUDr. Karel Edelmann a Miroslav Novák.
- Vladimíru Kubíkovi byl předán pohár ze 74. MMS na nejlepšího kanára mistrovské
soutěže.
- Jiří Vrňata se ujal slova. Poděkoval MUDr. Karlu Edelmannovi a Miroslavu
Novákovi za přípravu školení a voleb. Zdůraznil, že sbor posuzovatelů se musí
ujednotit v pohledu na hodnocení jednotlivých túr. Jakmile se něco na školení
dohodne, neexistuje, že to některý z posuzovatelů bude venku mezi chovateli
dementovat. I tady platí demokratické rozhodnutí, když většina něco schválí, tak to
dodržují i ti, kteří měli menšinový názor. Dále se zabýval delegováním na MMS,
nemožnost vystavit vlastní kanáry na MMS samozřejmě mnohdy komplikuje
delegování posuzovatelů.
- Adolf Císař navrhl, aby posuzovatel mohl přihlásit svoje kanáry na MMS.
Zdůvodnil to přesvědčením, že nikdo nebude svoje kanáry protěžovat. Na
připomínku reagoval Jiří Vrňata. Konstatoval, že nepochybuje o poctivém přístupu
posuzovatelů. Kdyby však posuzovatel, jenž má na MMS kanáry, obsadil čelné
místo, tak by v tom chovatelé viděli špatnost.
- Vladimír Kubík referoval o činnosti slovenské ÚOK CHZK.
- Následovala zpráva RNDr. Pavla Pivoňky o činnosti české ÚOK CHZK. Pro
odbornou komisi nebyl rok 2010 až tak náročný, vzhledem ke konání 75. MMS na
Slovensku. Vzorník zpěvných kanárů zpracovaný Karlem Vavřenou a lektorovaný
Františkem Fraňkem je z 95 % hotový, zbývá vyřešit bod týkající se přednesu.
- Následovalo rozdělení odhadu, Miroslav Novák přečetl rozpis. Na 75. MMS byli
delegování Jiří Tomica, Alexandr Prijmak (jako náhradníci Josef Tichý, Adolf
Císař), dále Jozef Petráš a Ryszard Rychter. Od příštího roku si mohou organizace
zvát posuzovatele samy, popřípadě požádat o delegaci výbor posuzovatelů.
Bodování se může na vlastní náklady účastnit i další posuzovatel (zájemce nebo
určený výborem posuzovatelů). Tento přísedící přeškrtne svoje listiny jako
neplatné.
- Byla podána informace schválená na chovatelské schůzi, že od příštího roku se
zavede (zatím zkusmo), aby během posuzování místních soutěží a MMS neměli
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kanáři v klíckách napáječky a krmítka s krmením (dle vzoru rakouských
chovatelů). Důvod – kanáři se více soustředí na zpěv. Na letošních místních
soutěžích a 75. MMS se nadále bude postupovat tradičním způsobem. Posuzovatelé
si sami mohou na svých kolekcích vyzkoušet nový způsob bez napáječek a krmítek.
Jiří Vrňata navrhl, aby se nadále nevyplňoval tiskopis „Protokol ze soutěží“ a
„Zpráva o posuzování“. Návrh byl schválen. Posuzovatelé si ve vlastním zájmu
budou sami minimálně dva měsíce archivovat kopie bodovacích listin (z důvodu
vyřizování případných stížností). Toto je povinností každého posuzovatele.
Posuzovatelé a základní organizace budou Ing. Ladislavu Svobodovi (e-mail:
elsvob@seznam.cz) zasílat informace z bodování a katalogy soutěží.
Následovalo bodování kolekcí s průběžným komentářem.
Jiří Vrňata informoval o mezinárodní soutěži „Kanáři bez hranic“, kterou
z pověření ÚOK CHZK pořádá ZO Canaria Praha. Požádal přítomné o podpoření
této akce, která by se mohla stát nejdůležitější soutěží ve zpěvu harckých kanárů na
světě.
V neděli následovalo řešení organizačních záležitostí. Příště se školení bude konat
pouze do soboty do večera. Prezence bude prováděna v sobotu večer. Kdo
z posuzovatelů bude chtít odjet v sobotu, bude moci. Zájemci přespí do neděle.
ÚOK CHZK zajistí snídaně a sobotní večeři. Oběd bude objednán ve školní jídelně.
Termín příštího školení posuzovatelů harckých kanárů: 4. až 6. 11. 2011 (s
možností přespat do neděle 7. 11. 2011), místo konání Čáslav. Kolekce
dovezou: Václav Martinek, Alexandr Prijmak, Ing. Ladislav Svoboda a Josef
Tichý,
Při dvou absencích na školení bude posuzovateli pozastavena činnost. Musí
absolvovat přezkoušení, aby mohl znovu posuzovat.
Zdeněk Hrbas byl zařazen mezi čestné členy sboru posuzovatelů harckých kanárů.
Byly nastíněny i další termíny jednání ÚOK CHZK s účastí výboru sboru
posuzovatelů (projednávat se bude i Vzorník zpěvných kanárů): 7. 1. 2011 v rámci
75. MMS, Vrútky. Pravděpodobný termín dalšího jednání je 17. 3. 2011, Praha.
Pozdější termíny budou dojednány operativně.
Následovala diskuse k užívání veterinárních přípravků v chovu harckých kanárů a
ke krmení kanárů. Padl návrh přizvat na příští školení př. Veselého, chovatele
exotů, jenž by přednášel k otázce krmení ptáků.
S MUDr. Karlem Edelmannem bylo konzultováno jeho zastupování v Evropském
chovatelském svazu, v sekci „Ptáci“. (V C.O.M. zastupuje ČSCH exotář Ing. Josef
Nožička.) Věc bude dále řešena na dalších jednáních ÚOK CHZK.
Jiří Vrňata, nově zvolený předseda sboru posuzovatelů harckých kanárů, poté
školení ukončil. Popřál přítomným hodně zdaru v chovu kanárů.
Zapsal Václav HYNOUŠ

