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Číslo jednací:

Vaše č.j./ze dne:

ÚOK-1/2015

Vyřizuje/linka:

Dne:

Eliška Stejskalová

26. ledna 2015

Zápis č. 1/2015
z jednání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných kanárů konaného
dne 16. ledna 2015 v Bratislavě, a to u příležitosti 79. MMS
Přítomni:
Za ÚOK CHZK: MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., Bohumil Fábera, RNDr. Pavel Pivoňka,
Ing. Ladislav Svoboda
Za kontrolní komisi ÚOK CHZK (dříve RK): Alexandr Prijmak
Za komisi Sboru posuzovatelů harckých kanárů: Jiří Vrňata
Tajemnice ÚOK CHZK: Eliška Stejskalová
Omluven: Josef Tichý (ÚOK CHZK)

PROGRAM:
1. Zhodnocení 79. MMS
2. Různé, diskuse, závěr

Ad 1) Zhodnocení 79. MMS
Jako každoročně svolal předseda ÚOK CHZK v rámci mezinárodní mistrovské soutěže
ve zpěvu harckých kanárů (dále jen MMS) operativní jednání ÚOK CHZK, schůzi dále
také vedl. Účastníci jednání odsouhlasili jako zapisovatelku Elišku Stejskalovou a
ověřovatele zápisu Ing. Ladislava Svobodu. Na programu schůze bylo především řešení
aktuálních otázek spojených s MMS. Podrobná kontrola bodů usnesení z předešlých
jednání byla proto ponechána na nadcházející řádnou schůzi ÚOK CHZK.
Bohumil Fábera, český garant 79. MMS, konstatoval, že prostory pro uskladnění
harckých kanárů jsou optimální, intenzitu světla je možné regulovat, budníky zůstávají
přes den otevřené. Bylo odsouhlaseno, že při následných MMS se přes poledne naplno
svítit nebude, jen se trošku přisvítí. U uskladněných harckých kanárů bude přes den (v
době odhadu) vždy jeden z garantů.
Následovala obsáhla diskuse k soutěžním klíckám. Mnoho chovatelů nadále dodává
kolekce na MMS v lakovaných klíckách. (Někdy je ze čtyřech soutěžních klícek pouze
jedna neodpovídající.) Bylo odsouhlaseno, že při jubilejní 80. MMS dojde k celkové
generální výměně nestandardních klícek. Chovatelé dostanou standardní klícky a
podepíšou novou přijímací listinu o převzetí. Pokud na 81. a dalších MMS dodají
chovatelé kanáry v jiných, než standardních, klíckách, nebude jim kolekce na MMS přijata.
Celé opatření bude provedeno z důvodu plné anonymity kolekcí v době posuzování.
Eliška Stejskalová informovala, že dne 5. ledna 2015 obdržela informaci o tom, že ZO
ČSCH Rychnov nad Kněžnou nemůže ze závažných důvodů pořádat jubilejní 80. ročník
MMS. Vzhledem k tomu, že na společenském večeru konaném v rámci 79. MMS se bude
oficiálně vyhlašovat pořadatel příští MMS, bylo nutné okamžitě situaci řešit. Po jednáních
se zástupci ZO CHZK Havlíčkův Brod, kteří operativně věc prokonzultovali a zajistili na
příští rok vhodné prostory, může být jako místo konání 80. MMS vyhlášen Havlíčkův
Brod. Dále uvedla, že v jednání je spolupráce s Krajem Vysočina a OO ČSCH Havlíčkův
Brod. Pořádání 81. MMS zvažuje ZO ČSCH Rychnov nad Kněžnou, 82. pak ZO CHZK
Canaria Praha ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou Praha.

USNESENÍ ZK 15/1/1/1: Zápis z jednání ÚOK CHZK č. 1/2015 pořídí Eliška Stejskalová,
ověřovatelem zápisu bude Ing. Ladislav Svoboda. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ ZK 15/1/1/2: Při MMS se uskladněným harckým kanárům nebude přes
poledne naplno svítit, ale jen mírně přisvěcovat. Platnost od 80. MMS, zodpovídají oba
garanti. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ ZK 15/1/1/3: Při 80. MMS dojde ke generální výměně nestandardních klícek.
Pokud chovatel dodá kanáry na MMS v nestandardních klíckách, kolekce nebude přijata (a
to i tehdy, pokud bude nestandardní třeba jen jedna klícka ze čtyřech). Platnost od 81.
MMS, zodpovídá celá ÚOK CHZK. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ ZK 15/1/1/4: Na společenském večeru 79. MMS dne 17. 1. 2015 bude
vyhlášen pořadatel jubilejní 80. MMS, a to ZO CHZK Havlíčkův Brod. Schváleno všemi
hlasy.

Ad 2) Různé, diskuse, závěr
Doladěno bylo konání dalších schůzí ÚOK CHZK v roce 2015:
- druhá polovina února 2015 - termín bude upřesněn operativně
dle aktuálních časových možností členů ÚOK CHZK, Praha
(připomínkování návrhu nových Stanov ČSCH);
- 15. a 16. května 2015, výjezdní zasedání, Železná Ruda
(pořádáno v rámci Memoriálu Františka Fraňka);
- konec října 2015 – termín bude upřesněn operativně, Čáslav,
před konferencí odbornosti a školením posuzovatelů.
Jednáno bylo o úpravě směrnic a předpisů odbornosti, kde je jako sazba za dopravu
automobilem nyní uvedena částka 3 Kč/km. (ÚV ČSCH schválil od letošního roku
cestovné ve výši 5 Kč/km, směrnice proto budou aktualizovány na Ústřední konferenci
delegátů odbornosti chovatelů zpěvných kanárů.)
Jiří Vrňata přednesl návrh, konzultovaný na mistrovství Německa s Klausem Weberem
z DKB, pořádat v rámci Evropských výstav drobného zvířectva, konaných vždy
v listopadu, i soutěže ve zpěvu harckých kanárů. Bylo schváleno, že s delegátem ČSCH
v EE (Evropský chovatelský svaz), v sekci Ptáci (popřípadě s jinými zahraničními členy
EE e-mailem) toto projedná MUDr. Karel Edelmann, Ph.D. Zároveň bude také prověřeno,
které kanárkářské svazy v Evropě jsou členy EE.
Podrobně bylo hovořeno o propagaci chovu harckých kanárů a zrekapitulována byla
dosavadní prezentace v TV. Byl schválena expozice harckých kanárů na velké propagační
výstavě v Litoměřicích ve dnech 13. a 14. února 2015.
USNESENÍ ZK 15/1/2/1: Byl upřesněn plán práce (viz výše). Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ ZK 15/1/2/2: Na následné Ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů
zpěvných kanárů konané v Čáslavi budou aktualizovány směrnice odbornosti (úprava
cestovného na 5 Kč/km). Platnost ihned po skončení konference, schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ ZK 15/1/2/3: Prostřednictvím delegáta ČSCH v EE (sekce Ptáci), eventuálně
elektronicky prostřednictvím jiného zahraničního delegáta v EE, bude projednána možnost
pořádat v rámci Evropských výstav drobného zvířectva i soutěž ve zpěvu harckých kanárů.
Termín plnění do 31. 12. 2015, zodpovídá MUDr. Karel Edelmann, Ph.D. Schváleno všemi
hlasy.
USNESENÍ ZK 15/1/2/4: Na velké propagační výstavě drobného zvířectva v Litoměřicích
ve dnech 13. a 14. 2. 2015 bude vystavena propagační expozice harckých kanárů.
Zodpovídají RNDr. Pavel Pivoňka a Pavla Mlíkovská. Schváleno všemi hlasy.
Operativní jednání ÚOK CHZK bylo zakončeno ve 23.45 hodin.
Ing. Ladislav SVOBODA, v. r.
předseda ÚOK CHZK
Zapsala Eliška Stejskalová
Ověřovatel zápisu: Ing. Ladislav Svoboda

