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Číslo jednací:
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Vaše č.j./ze dne:

Vyřizuje/linka:

Dne:

Eliška Stejskalová

22. května 2015

Zápis č. 3/2015
z výjezdního zasedání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných kanárů
a zástupců ZO CHZK Buštěhrad
konaného ve dnech 15. a 16. května 2015 v Železné Rudě
Přítomni:
Za ÚOK CHZK: MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., Bohumil Fábera, RNDr. Pavel Pivoňka,
Ing. Ladislav Svoboda, Josef Tichý
Za kontrolní komisi ÚOK CHZK (dříve RK): Alexandr Prijmak, Jiří Vrňata
Za komisi Sboru posuzovatelů harckých kanárů: Jiří Vrňata
Tajemnice ÚOK CHZK: Eliška Stejskalová
Hosté ze ZO CHZK Buštěhrad: Josef Kotouč, Ing. Jiří Lucák

PROGRAM:
1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
2. Memoriál Františka Fraňka
3. Zápis organizací do spolkového rejstříku
4. Různé, diskuse, závěr

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
Jednání svolal, zahájil a vedl Ing. Ladislav Svoboda, předseda ÚOK CHZK. Jednání
bylo svoláno opět u příležitosti jiné akce (jednání ÚOK CHZK se konají v rámci
mezinárodních mistrovských soutěží, školení posuzovatelů harckých kanárů a nově i
v rámci Memoriálu Františka Fraňka). Zapisovatelkou byla jmenována Eliška Stejskalová,
ověřovateli zápisu: Bohumil Fábera, RNDr. Pavel Pivoňka a Ing. Ladislav Svoboda.
Následovala kontrola usnesení z minulého jednání.
- Usnesení ZK 15/2/1/1: Zápis z jednání ÚOK CHZK č. 2/2015 zpracuje Eliška
Stejskalová, ověřovateli zápisu budou: Alexandr Prijmak, Ing. Ladislav Svoboda a
Josef Tichý. (Splněno.)
- Usnesení ZK 15/2/2/1: K předloženému návrhu nových Stanov ČSCH byly přijaty
následující připomínky, následoval výčet připomínek. (Splněno. Připomínky
předány do 30. 4. 2015 do podatelny Sekretariátu ÚV ČSCH.)
- Usnesení ZK 15/2/3/1: ÚOK CHZK shromáždí dostupnou historickou literaturu za
účelem archivace článků a knih o chovu harckých kanárů. (Úkol nadále trvá. Na
jednání začali Ing. Ladislav Svoboda a Jiří Vrňata tvořit seznam dostupné
historické literatury o harckých kanárech, kterou přivezl Jiří Vrňata. Základním
organizacím bude zaslána výzva, aby nahlásily tituly knih, které mají chovatelé
k dispozici. Následně budou zajištěny skeny těchto publikací za účelem zachování
odborné literatury pro časy budoucí.)

Usnesení ZK 15/2/3/2: Pořadatelem 5. ročníku Memoriálu Františka Fraňka je ZO
CHZK Buštěhrad, spolupořadatelem je ÚOK CHZK. Termín plnění – 15. a 16. 5.
2015. (Splněno. ÚOK CHZK ocenila iniciativu ZO CHZK Buštěhrad, a především
jejího člena Ing. Jiřího Lucáka, za zorganizování již 5. ročníku této nové
mezinárodní soutěže. Spolupořadatelství ÚOK CHZK bude i v následujících
ročnících spočívat v propagaci memoriálu a v uhrazení nákladů spojených
s dovozem a pořízením cen pro nejúspěšnější účastníky memoriálu. Zajištění cen a
propagace memoriálu v zahraničí se zhostil RNDr. Pavel Pivoňka, člen ÚOK
CHZK.)
USNESENÍ ZK 15/3/1/1: Zápis z jednání ÚOK CHZK č. 3/2015 zpracuje Eliška
Stejskalová, ověřovateli zápisu budou: Bohumil Fábera, RNDr. Pavel Pivoňka, Ing.
Ladislav Svoboda. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ ZK 15/3/1/2: Základním organizacím chovatelů harckých kanárů bude
zaslána výzva, aby nahlásily tituly knih o harckých kanárech, které mají chovatelé
k dispozici. Ing. Ladislav Svoboda a Jiří Vrňata budou aktualizovat seznam této
dostupné odborné literatury. Z publikací budou pořízeny skeny. Termín plnění – do
konce volebního období. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ ZK 15/3/1/3: ÚOK CHZK bude i v následujících letech spolupořadatelem
Memoriálu Františka Fraňka. Spolupořadatelství bude i nadále spočívat v propagaci
memoriálu a v uhrazení nákladů spojených s dovozem a pořízením cen pro
nejúspěšnější účastníky memoriálu. Termín plnění – platí do odvolání. Schváleno všemi
hlasy.
-

Ad 2) Memoriál Františka Fraňka
ÚOK CHZK zevrubně projednala se zástupci ZO CHZK Buštěhrad, jež se zúčastnili
výjezdního zasedání jako hosté, průběh konání 5. ročníku nové mezinárodní soutěže.
Vhodně zvolené místo pro pořádání (Železná Ruda) a samotná soutěž konaná
v netradičním termínu je zajímavá i pro zahraniční chovatele, a to především z Bavorska.
Letošního ročníku se účastní také kanárkář z Rakouska. ÚOK CHZK velmi zřetelně vnímá
potřebu spolupráce v mezinárodním měřítku a oceňuje přínos hlavních iniciátorů a
pořadatelů. Pravidelná každoroční výjezdní zasedání ÚOK CHZK budou i nadále pořádána
v Železné Rudě. Na realizaci 5. ročník se opět sponzorsky podílí (formou úhrady převážné
části stravování) Ing. Jiří Lucák. ÚOK CHZK doporučila pro budoucí ročníky nepočítat ve
financování akce s tímto sponzorským přispěním.
USNESENÍ ZK 15/3/2/1: Účastníci jednání berou na vědomí podrobné informace o
realizaci 5. ročníku Memoriálu Františka Fraňka.

Ad 3) Zápis organizací do spolkového rejstříku
Tajemnice odbornosti informovala o zápisu nižších organizačních složek ČSCH
(takzvaných pobočných spolků) do spolkového rejstříku. Povinnost zapsání vyplývá
z nového Občanského zákoníku. Základní organizace chovatelů harckých kanárů obdržely
informace, jak postupovat.
USNESENÍ ZK 15/3/3/1: Účastníci jednání berou na vědomí informace o zapsání
organizačních složek ČSCH do spolkového rejstříku.

Ad 4) Různé, diskuse, závěr
Dále se jednalo o opatřeních týkajících se příjmu kanárů na mezinárodní mistrovskou
soutěž (MMS). Vzhledem k různosti bidýlek v soutěžních klíckách nechá ZO CHZK
Havlíčkův Brod vyrobit bidýlka do klícek zapůjčených do jednotlivých základních
organizací – úhrada bidýlek na náklady každé ZO. Při příjmu kanárů na MMS platí

povinnost pro každého chovatele odevzdat kanáry a přihlášku spolu s katalogem z místní
soutěže.
Vzhledem k letošnímu významnému životnímu jubileu čelného představitele odbornosti
Rudolfa Scholze (80. narozeniny) navštíví jubilanta zástupci ÚOK CHZK a kontrolní
(dříve revizní) komise, aby mu jménem odbornosti blahopřáli.
Školení posuzovatelů harckých kanárů a chovatelská schůze se budou konat v termínu
30. až 31. října 2015 v Čáslavi.
MUDr. Karel Edelmann, Ph.D. informoval o jednáních s Evropským chovatelským
svazem o zřízení soutěže ve zpěvu harckých kanárů v rámci Evropských výstav. Soutěž by
připadala v úvahu nejdříve na příští EV (nikoliv letos ve Francii). O vyřízení této
záležitosti jsme byli požádáni německým kanárkářským svazem.
USNESENÍ ZK 15/3/4/1: ZO CHZK Havlíčkův Brod pořídí na náklady jednotlivých
základních organizací jednotná bidýlka do zapůjčených soutěžních klícek. Termín plnění –
na 80. MMS. Zodpovídá – Ing. Ladislav Svoboda.
USNESENÍ ZK 15/3/4/2: Každý chovatel odevzdá společně s kanáry a přihláškou na
MMS i katalog z místní soutěže. Termín plnění – od 80. MMS. Zodpovídají – všichni
členové ÚOK CHZK.
USNESENÍ ZK 15/3/4/3: Zástupci ÚOK CHZK a kontrolní (dříve revizní) komise navštíví
u příležitosti významného životního jubilea čelného představitele odbornosti Rudolfa
Scholze. Termín plnění – do konce července 2015. Zodpovídá – Eliška Stejskalová.
USNESENÍ ZK 15/3/4/4: Školení posuzovatelů harckých kanárů a chovatelská schůze se
budou konat ve dnech 30. a 31. října 2015 v Čáslavi. Zodpovídá – Eliška Stejskalová.
USNESENÍ ZK 15/3/4/5: Účastníci jednání berou na vědomí informaci MUDr. Karla
Edelmanna, Ph.D. o zvažované soutěži harckých kanárů pořádané v rámci Evropských
výstav drobného zvířectva.
Všichni přítomní členové ÚOK CHZK byli po ukončení jednání nápomocni při
zajištění 5. ročníku Memoriálu Františka Fraňka.

Ing. Ladislav SVOBODA, v. r.
předseda ÚOK chovatelů zpěvných kanárů

Zapsala – Eliška Stejskalová
Ověřovatelé – Bohumil Fábera, RNDr. Pavel Pivoňka, Ing. Ladislav Svoboda

