Zhodnocení školení posuzovatelů harckých kanárů 2007
V pátek 23. 11. 2007 proběhly dle plánu zkoušky adeptů na posuzovatele zpěvných kanárů.
Všech devět adeptů, přihlášených ke zkouškám prospělo a posuzovatelský sbor odbornosti se
tak rozrostl o další členy. Při zkouškách uspěli pánové: Dobrovolný, Dušek, Hynouš, Kabát,
Lucák, Rudolf, Svoboda, Tichý a Vejr. Posuzovatelé Dobrovolný, Lucák a Rudolf musí ještě
před samostatným odhadem absolvovat jedno posuzování jako přísedící na místní soutěži ve
zpěvu kanárů.
V sobotu 24.11.2007 probíhalo školení podle časového rozvrhu. Byly předneseny zprávy o
činnosti ÚOK a posuzovatelských sborů českého i slovenského svazu.
Přítel Kubík referoval o stavu výroby zpěvních klícek na Slovensku, byla naznačena možnost
provedení materiálových úprav, které budou specifikovány při příležitosti MMS 2008
v Čáslavi.
Přítel Pivoňka přednesl zprávu o podání návrhu ÚOK CHZK na přesunutí tlukotů do
pomocný túr ve vzorníku C.O.M pro harckého kanára. O tomto návrhu bude C.O.M. jednat.
Dále přítel Pivoňka prezentoval možnosti využití techniky a vědeckého přístupu při studiu
zpěvu kanárů.
Poté bylo provedeno rozdělení odhadů na místní soutěže a MMS. Protože se žádná ZO
neucházela o pořádání MS, bude tato opět v Čáslavi pořádaná pod záštitou ÚOK. Posuzovat
soutěž budou posuzovatelé Buchhorn (GER), Jankovič (SK), Stawirej (PL) a Tomica (ČR).
Následovala přednáška přítele Holého o teorii zpěvu harckého kanára.
Odpolední blok začal besedou s MVDr. Tukačem, který se specializuje na veterinární
problematiku ptáků. Chovatelé vznesli mnoho konkrétních dotazů na zdravotní problémy
ptáků, prevenci onemocnění, používání různých doplňků krmiva a sanaci chovného zařízení a
místností. Veterinární problematikou je potřeba se neustále zabývat, protože kanáři jsou
odkázáni na péči chovatelů, kteří by se měli snažit poskytnout ptákům optimální podmínky.
Odpovědi na konkrétní dotazy jsou, zdá se lepší formou příspěvku než teoretická přednáška
z loňského roku.
Po přestávce bylo provedeno bodování kolekcí s následnou diskuzí a rozborem jednotlivých
zajímavých prvků předneseného zpěvu.
V neděli 25. 11. 2007 bylo provedeno další posuzování a rozbory zpěvu kolekcí. Ve volné
diskuzi bylo vzneseno několik výhrad k platnému vzorníku harckého kanára. Všichni

posuzovatelé mají možnost zpracovat své návrhy úprav vzorníku a předat je ÚOK, která je
posoudí a po hlasování o změnách vzorník případně upraví.
Setkání proběhlo tradičně v přátelské atmosféře. Chtěl bych poděkovat ÚOK CHZK a
předsedovi sboru posuzovatelů za přípravu a zajištění školení. Za adepty bych poděkoval
zkušební komisi za shovívavost a školitelům za trpělivost, kterou nám věnovali. A za všechny
bych poděkoval tajemnici komise Elišce Stejskalová za organizaci celého setkání.

Ing. Ladislav SVOBODA

