Školení posuzovatelů harckých kanárů 2008
V Čáslavi se ve dnech 29. až 30. listopadu 2008 konalo školení českých a slovenských
posuzovatelů zpěvných (harckých) kanárů. Přes menší únavu z neformálního jednání
pátečního večera školení začalo v sobotu ráno po úvodním slovu Rudolfa Scholze. Nejprve za
slovenské posuzovatele referoval o činnosti Vladimír Kubík. Mimo jiné informoval, spolu
s dalšími účastníky, o setkání s členy východoněmeckého svazu VZE, polského a rakouského
ÖKV a o návrhu pořádat mezinárodní soutěže ve zpěvu kanárů, které by střídavě pořádaly
jednotlivé státy. Pozval též přítomné k účasti na Evropské výstavě drobného zvířectva v Nitře
v roce 2009. Další kanárkářské setkání se uskuteční v rámci tradiční letní soutěže ve zpěvu
v červnu 2009. O práci české ÚOK referoval RNDr. Pavel Pivoňka. Evergreenem se stala
výroba zpěvných klícek, která se snad chýlí do zdárného konce. Dále vyzval všechny
chovatele k propagaci chovu harckých kanárů na veřejnosti.
Důležitým bodem jednání bylo rozdělení odhadů na letošních místních soutěžích, které
proběhlo bez komplikací. Naopak volba nového výboru sboru posuzovatelů rozhodně
neproběhla hladce. Vzhledem k nesrovnalostem a vyjádřeným pochybnostem o první
proběhlé volbě, následovala bouřlivá a místy až emocionální diskuze, která volbu zpochybnila
a způsobila její opakování. Navržení kandidáti na předsedu výboru sboru posuzovatelů,
Rudolf Scholz, Jiří Vrňata a Karel Vavřena, plénu představili své vize fungování sboru do
dalších let, respektive Karel Vavřena kandidaturu odmítnul. Byla schválena volba tajná, ve
které zvítězil velmi těsně Rudolf Scholz v poměru 10 ku 9 hlasům (jeden hlas byl neplatný).
Z 24 posuzovatelů bylo přítomno 20 a dle volební a mandátové komise byly volby platné.
Nový předseda si vybral další dva členy výboru, Miloslava Nováka a MUDr. Karla
Edelmanna.
Následoval další díl zatím stále nekončící diskuze o změně bodování. Tlak na prolomení
90ti bodové hranice směrem nahoru se střetává nově s návrhem na odbourání bodů za
přednes. Jaký bude další vývoj je ve hvězdách. Otázkou je, zda stále čekat na změny od
COM, a potažmo německého svazu, nebo jít kupředu vlastní cestou. Každopádně byly
kontakty s organizacemi okolních zemí přijaty pozitivně a budou do budoucna rozvíjeny.
Po polední pauze pokračovalo jednání diskuzí o podobě nového vzorníku od Karla Vavřeny.
Předložená pracovní verze bude umístěna na webu (www.cschdz.cz) v části týkající se
zpěvných kanárů a případné připomínky budou brány v úvahu při dalším projednávání do
března 2009. Diskutována byla vodní túra, jejíž význam pro zpěv harckého kanára je malý a
bylo by lepší ji přesunout do pomocných túr. U zvonků je zatím v platnosti paušální
ohodnocení jedním bodem, ale sbor posuzovatelů začne na svých školeních hodnotit zvonky
podle skutečnosti a po jejich zvládnutí by byla změna hodnocení zakotvena do sborníku.
Následoval poslech a hodnocení kolekcí. Ohodnocení byla společně rozebírána za účelem
jednotného měřítka. Sbor posuzovatelů zaměřil pozornost též na hodnocení zvonků, kde zatím
rozhodně nejsou zkušenosti dostatečné.
Druhý den školení v neděli dopoledne pokračovalo poslechem kolekcí. V následné
závěrečné diskuzi zazněl termín příjmu ptáků do letošní mistrovské soutěže, tedy pondělí 5.
ledna 2009 od 15:00 do 20:00 hodin v Táboře, v prostorách Penzionu Sport na Maredově
vrchu. Účastníci školení zhodnotili jeho průběh velmi kladně a shodli se na tom, že je potřeba
více o konkrétních kolekcích při hodnocení hovořit a sjednocovat názor na ohodnocení
jednotlivých túr. Na úplný závěr staronový předseda sboru posuzovatelů Rudolf Scholz
poděkoval chovatelům, kteří připravili ukázkové kolekce, Ing. Elišce Stejskalové a Ing. Janu
Holému za organizačně technické zabezpečení a všem za aktivní účast.
Zapsal MUDr. KAREL EDELMANN

