Školení posuzovatelů harckých kanárů 2009
V Čáslavi se ve dnech 14. až 15. listopadu 2009 konalo školení českých a slovenských
posuzovatelů zpěvných (harckých) kanárů. Školení začalo v sobotu ráno po úvodním slovu
Rudolfa Scholze, který zůčatněné přívítal a poděkoval chovatelům, kteří připravili pro školení
kolekce. Nejprve za slovenské posuzovatele referoval o činnosti Vladimír Kubík. Jeho
příspěvek se týkal převážně soutěže ve zpěvu kanárů pořádané při Evropské výstavě drobného
zvířectva v Nitře.
O práci české ÚOK referoval RNDr. Pavel Pivoňka. Upozornil na možnost odebrání hotových
klícek, které je možné u Miroslava Nováka v Táboře. Dále vyzval všechny chovatele
k propagaci chovu harckých kanárů na veřejnosti, a poreferoval o propagačním stánku
odbornosti na Exotě v Olomouci a v Litoměřicích. Také v Nitře bude expozice z historie
chovu kanárů v českých zemích.
MUDr. Karel Edelmann přednesl zprávu ze zasedání výboru sboru posuzovatelů, kde se
jednalo zejména o rozdělování odhadů, upozornil na včasné zasílání požadavků na
posuzovatele předsedovi sboru posuzovatelů. Posuzovatelé, kteří budou posuzovat soutěže
v zahraničí by měli o tomto také přadsedu informovat. Důležitá informace pro chovatele je
nustnost podání protestu nebo stížnosti na odhad písemnou formou, do 15 dnů od skončení
soutěže.
Dalším bodem jednání bylo rozdělení odhadů na letošních místních soutěžích, které proběhlo
bez komplikací.
Následoval napjatě očekávaný bod programu – diskuze o vzorníku. Po předchozích vášnivých
debatách se očekávala dlouhá diskuze. Po delší, ale překvapivě klidné debatě se došlo
k výsledku letošní rok nic neměnit, oba autoři byli požádáni o dokončení prácena finální verzi
vzorníku. Tedy upravit vývojově novější verzi do stavu přijatelného pro sbor posuzovatelů a
ÚOK (zejména se jedná o nerušení přednesu, o kterém rozhodly ZO).
Dlouho byla též diskutována otázka nespravedlnosti hodnocení vynikajích kanárů, kterým se
krátí přednes. Objevilo se několik možností, jak toto řešit. Je možné prolomit 90 bodů, což
zřejmě odporuje vzorníku COM, nebo jsou otevřené různé možnosti uprávy počtu bodů za
přednes, resp. jeho snížení. Bylo však konstatováno, že je třeba tuto problematiku dobře
posoudit a ošetřit různé možnosti například bodování kanárů s neladnou nebo chybnou túrou.
U zvonků je zatím v platnosti paušální ohodnocení jedním bodem, ale sbor posuzovatelů začal
na svých školeních hodnotit zvonky podle skutečnosti a změna bude hodnocení bude
zakotvena do sborníku pro soutěže od roku 2010.
Následoval poslech a hodnocení kolekcí. Ohodnocení byla společně rozebírána za účelem
jednotného měřítka. Sbor posuzovatelů zaměřil pozornost též na hodnocení zvonků.
Druhý den školení v neděli dopoledne pokračovalo poslechem kolekce a diskuzí.
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. Předseda sboru posuzovatelů apeloval na posuzovatele, aby se zúčastňovali obou dnů
školení a na závěr poděkoval chovatelům za přípravu kolekcí a všem, kteří se na přípravě
školení dále podíleli.
Zapsal Ing. Ladislav SVOBODA

