Zpráva ze školení posuzovatelů zpěvných kanárů 2006
V Čáslavi ve Střední zemědělské škole se ve dnech od 3. do 5. listopadu 2006 konalo
školení posuzovatelů zpěvných (harckých) kanárů a adeptů na posuzovatele. V pátek 3.
listopadu 2006 se uskutečnilo setkání adeptů s předsedou sboru posuzovatelů zpěvných
kanárů př. Rudolfem Scholzem. Bylo však poznamenáno malou účastí adeptů; z devíti
v současnosti školených adeptů se zúčastnili pouze tři. V pátek rovněž proběhlo jednání
Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných kanárů.
V sobotu 4. listopadu 2006 bylo zahájeno vlastní školení; zprávu o činnosti slovenské ÚOK
CHZK a sboru posuzovatelů přednesl př. Vladimír Kubík, činnost české ÚOK CHZK pak
přiblížil př. RNDr. Pavel Pivoňka.
Ve věci výroby zpěvních klícek došlo k odstoupení od připravované dohody se slovenským
výrobcem z důvodu neúměrné ceny 500 Sk za jednu klícku. Byl však navázán kontakt
s novým slovenským výrobcem, jenž požaduje 150 Sk za jednu klícku. Realizace výroby by
ovšem přicházela v úvahu až na jaře roku 2007. Př. RNDr. Pavel Pivoňka uvedl, aby
v současné době masivní medializace rizik ptačí chřipky nebyl chov harckých kanárů
nadměrně propagován.
Př. Miroslav Novák oznámil, že k dispozici jsou plastová krmítka (za 12 Kč jedno).
Předseda ÚOK CHZK př. RNDr. Pavel Pivoňka sdělil, že je před dokončením český návrh na
změnu standardu C.O.M. pro harcké kanáry, návrh obsahuje snížení hodnoty tlukotových túr
z 18 bodů na 3 body. Bude podán v dohledné době, a to v součinnosti se zástupci ze
Slovenska, Polska i BRD. Stále je připraven kandidát do C.O.M. za Českou republiku, př.
MUDr. Karel Edelmann, ovšem jeho navržení bude aktuální až za tři roky.
Dále se projednávaly informace o průběhu příprav adeptů v Táboře a v Praze. V obou
kurzech proběhlo s kladným ohlasem již několik školení. Adepti se už zapojí do letošních
místních soutěží, a to jako přísedící. Důležitou součástí školení bylo rozdělení posuzovatelů
na místní soutěže a na 71. MMS v Čáslavi. V České republice byl odhad rozdělen takto: ZO
CHZK Brno (posuzuje př. RNDr. Pavel Pivoňka), České Budějovice (př. Ing. Jan Holý,
přísedící př. Václav Hynouš), Havířov (př. Josef Sikora), Havlíčkův Brod (př. Zdeněk Hrbas),
Hradec Králové (př. Helmut Jaroš, přísedící př. Zdeněk Dobrovolný, př. Jiří Dušek), OstravaPřívoz (př. Jiří Tomica), Petřvald u Karviné (př. Bohumil Fábera, přísedící př. Ing. Bohdan
Vejr), Plzeň (př. Václav Martínek), Praha – Canaria Praha (př. Miroslav Novák, přísedící př.
Martin Kabát), Rychnov nad Kněžnou (př. Adolf Císař, přísedící př. Petr Rudolf, př. Ing.
Ladislav Svoboda), Slaný (př. MUDr. Karel Edelmann, přísedící Alexandr Prijmak), Tábor
(př. Jiří Vrňata, přísedící Josef Tichý), Třinec (př. Rudolf Scholz), Ústí nad Labem (př.
Bohumil Fábera). Na 71. mezinárodní mistrovské soutěži ve zpěvu harckých kanárů budou
posuzovat tito posuzovatelé: př. Adolf Císař, př. Helmut Jaroš, př. Marek Petráš (Slovensko),
př. Josef Stavilej (Polsko).
Př. RNDr. Pavel Pivoňka na školení distribuoval léky pro zpěvné kanáry proti roztočům a
kokcidiím. Účastníkům školení byly prodávány videokazety a DVD propagující harcké
kanáry a jejich chov. Další zájemci o koupi budou uspokojeni na 71. MMS v Čáslavi.
Odpolední sobotní blok byl zahájen přednáškou MVDr. Viktora Tukače, CSc. z Veterinární
kliniky v Brně. Přednáška a následná diskuse nad konkrétními problémy se setkaly
s výborným ohlasem. Setkání s takto fundovaným odborníkem proběhne, doufejme, i
v následujících létech. Př. Jiří Vrňata navrhuje sestavit pracovní skupinu zkušených chovatelů
a provést seriózní pozorování chování a vývoje zpěvu mladých samečků. Tyto údaje nejsou
k dispozici a několikaleté pozorování by jistě bylo velmi přínosné. Budoucnost ukáže, zda se
tato iniciativa nějak naplní.

V bloku teoretických přednášek o jednotlivých túrách proběhly občas rozporuplné diskuse
týkající se významu a hodnocení jednotlivých vět. Bylo konstatováno, že Vzorník zpěvných
kanárů je sice závazný, ale není to dogma, které nejde změnit. Případné návrhy na změny
nechť jsou zpracovány písemně a budou dále prodiskutovány. V současnosti se nejvíce
sporů vede ohledně bodového hodnocení zvonků paušálem 2 body. Po delší diskusi a
hlasování bylo přijato závazné usnesení, a to: hodnotit paušálně zvonky 1 bodem. Změna
je na půli cesty mezi dosavadním systémem evropským, kde se hodnotí jen přinesené zvonky
1 - 2 body. Situace ve sboru posuzovatelů zpěvných kanárů zatím k větší změně nedozrála.
Nové hodnocení bude aplikováno již na letošních místních soutěžích a bude formou úpravy
zaneseno i do Vzorníku zpěvných kanárů.
Následovalo hodnocení a rozbor pěti přinesených kolekcí. Večerní program školení pak
zahrnoval volnou diskusi, pestrou zábavu a různá podnětná kuloární jednání.
V neděli 5. listopadu 2006 provedl př. Bohumil Fábera po praktické ukázce určování a
rozbor túr. Poté opět následovalo hodnocení kolekcí a rozbor jejich hodnocení.
V poledne bylo školení dle programu ukončeno, průběh letošního školení byl všemi
přítomnými velmi kladně hodnocen.
MUDr. KAREL EDELMANN

