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Zápis č. 4/2015
z Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů zpěvných kanárů
(takzvané „chovatelské schůze“),
jež se konala dne 30. října 2015 v Čáslavi
Vlastní konferenci předcházelo jednání ÚOK chovatelů zpěvných kanárů.
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, Jiří Vrňata,
Za komisi Sboru posuzovatelů harckých kanárů: Jiří Vrňata
Tajemnice ÚOK CHZK: Eliška Stejskalová
Omluven: Josef Tichý

PROGRAM:
Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání, příprava školení posuzovatelů harckých
kanárů a 80. MMS.
Schůzi ÚOK CHZK svolal, zahájil a vedl Ing. Ladislav Svoboda, předseda ÚOK
CHZK. Minuta ticha byla věnována zesnulým významným členům kanárkářského hnutí.
Bylo rozhodnuto, že zápis zpracuje Eliška Stejskalová, ověřovateli zápisu byli jmenováni
RNDr. Pavel Pivoňka a Ing. Ladislav Svoboda. Následovala kontrola usnesení z minulého
jednání 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. (Splněno.)
- 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. (Úkol trvá. Skeny
dosud soustředěných publikací a článků jsou archivovány u Ing. Ladislava
Svobody. Kanárkářské prameny se hledají i ve velkých státních knihovnách.
Chovatelé budou na webu informováni, kde jsou skeny odborné literatury
k dispozici.)
- 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. (Úkol trvá.)
- USNESENÍ ZK 15/3/2/1: Účastníci jednání berou na vědomí podrobné informace
o realizaci 5. ročníku Memoriálu Františka Fraňka. (Neukládací usnesení.)

USNESENÍ ZK 15/3/3/1: Účastníci jednání berou na vědomí informace o zapsání
organizačních složek ČSCH do spolkového rejstříku. (Neukládací usnesení.)
- USNESENÍ ZK 15/3/4/1: ZO CHZK Havlíčkův Brod pořídí na náklady
jednotlivých základních organizací jednotná bidýlka do zapůjčených soutěžních
klícek. (Úkol trvá. Realizace proběhne v rámci 80. MMS.)
- USNESENÍ ZK 15/3/4/2: Každý chovatel odevzdá společně s kanáry a přihláškou
na MMS i katalog z místní soutěže. (Úkol trvá.)
- 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. (Splněno.)
- 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. (Splněno.)
- 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. (Neukládací usnesení.)´
Jiří Vrňata, předseda Sboru posuzovatelů zpěvných kanárů, poté zrekapituloval počty
posuzovatelů harckých kanárů – 13 aktivních a dva neaktivní (Václav Martinek a Jiří
Tomica – těm bude zaslán dopis s informací, že pokud se vrátí k posuzování, budou muset
absolvovat nově zkoušky. V současnosti jsou dva adepti – Ing. Václav Krtek a Bohumil
Šlosar.
Zrekapitulovány byly počty klícek zapůjčené do jednotlivých základních organizací.
ZO CHZK Petřvald u Karviné bude koncem roku 2015 ukončovat činnost. O předání
zapůjčených klícek bude s touto základní organizací jednat ÚOK CHZK ve spolupráci
s Josefem Sikorou. Řešeno bude i navrácení dvou historických mistrovských pohárů, které
byly za účelem propagace zapůjčené ZO CHZK Petřvald u Karviné.
Rokováno bylo o návrhu rozpočtu odbornosti na rok 2016. Odbornost nepožaduje
výrazné navýšení rozpočtu, oproti předešlým rokům se rozpočet dokonce ponížil. Plán na
rok 2016 je 50.000,- Kč. Ing. Ladislav Svoboda poté seznámil účastníky jednání s návrhem
Směrnic 80. mezinárodní mistrovské soutěže ve zpěvu harckých kanárů konané
v Havlíčkově Brodě. Obšírně diskutováno bylo k možnosti přihlásit na 80. MMS a
následující MMS dvě kolekce. Soutěž proběhne v týdnu končícím v neděli 10. ledna 2016
v Penzionu Jantar v Havlíčkově Brodě, kde bude tentokrát uspořádán i slavnostní večer.
Odhadní listiny pro mistrovskou soutěž bude zajišťovat ZO CHZK Havlíčkův Brod.
Vzhledem k jisté obavě z nižšího počtu přihlášených kolekcí bylo navrženo zvýšení počtu
kolekcí na dvě pro každého chovatele. Podmínkou k jejich přijetí je dosažení limitu 330
bodů na místní soutěži alespoň jednou kolekcí. Podmínkou přijetí jednotlivců je účast na
místní soutěži. Záležitost bude projednána na konferenci.
-

Od 19.00 hodin se konala Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů
zpěvných kanárů
Přítomni:
Členové ÚOK CHZK a výboru Sboru posuzovatelů harckých kanárů
Za ZO CHZK: Buštěhrad (Bohumil Fábera, Ing. Jiří Lucák), České Budějovice (Adolf Císař),
Havlíčkův Brod (Zdeněk Dobrovolný, Ing. Ladislav Svoboda, Bohumil Šlosar), Hradec Králové
(Petr Rudolf), Canaria Praha (RNDr. Pavel Pivoňka, Eliška Stejskalová, Jiří Vrňata), Rychnov nad
Kněžnou (Bc. Jiří Dušek), Tábor (Ing. Jan Holý, Martin Kabát, DiS.), Třinec (Josef Sikora), Ústí
nad Labem (MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., Alexandr Prijmak).
Přítomno devět základních organizací (z patnácti), schůze byla usnášeníschopná. Vždy hlasoval jen
jeden delegát ZO.

V úvodu bylo konstatováno, že ukládací body minulé konference byly všechny splněny.
Ing. Ladislav Svoboda detailně informoval o odpoledním jednání ÚOK CHZK, které
předcházelo konferenci. Seznámil přítomné s tím, jak budou vypadat nová bidélka do
soutěžních klícek, která na základě usnesení ÚOK CHZK nechala vyrobit ZO CHZK
Havlíčkův Brod. Každá základní organizace povinně odebere a na 80. MMS uhradí nová

bidélka (průměr 10 mm, cena 2,50 Kč za kus, přírodní bukové dřevo). Následovala bohatá
diskuse k možnosti přihlásit na 80. MMS a další MMS dvě kolekce. Poté byli zvoleni
delegáti na nadcházející Valné hromady ČSCH.
Eliška Stejskalová znovu připomněla nutnost zapsání základních organizací do
Spolkového rejstříku a zrekapitulovala nezbytné kroky. Poté následovala pestrá diskuse a
hlasování o usnesení.
Usnesení z Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů zpěvných kanárů,
takzvané chovatelské schůze, konané dne 30. října 2015 v Čáslavi
1. Konference schvaluje zvýšení počtu kolekcí na dvě kolekce pro každého chovatele
na 80. MMS a dalších MMS. Podmínkou k jejich přijetí je dosažení limitu 330
bodů na místní soutěži alespoň jednou kolekcí. Podmínkou přijetí jednotlivců je
účast na místní soutěži.
2. Konference schvaluje delegáta na řádnou XXIV. valnou hromadu ČSCH, konanou
5. prosince 2015 v Praze, Ing. Ladislava Svobodu a náhradníky RNDr. Pavla
Pivoňku (Jiřího Vrňatu).
3. Konference schvaluje delegáta na mimořádnou Valnou hromadu ČSCH, konanou
28. května 2016 v Praze, Ing. Ladislava Svobodu a náhradníky RNDr. Pavla
Pivoňku (Jiřího Vrňatu).
4. Konference schvaluje navržený rozpočet odbornosti chovatelů zpěvných kanárů na
rok 2016, a to 50.000,- Kč.
5. Konference bere na vědomí informaci Elišky Stejskalové o nezbytných krocích
nutných k zapsání základních organizací do Spolkového rejstříku.
Poté byla oficiální část jednání ukončena. Následovala přínosná diskuse na téma
současnosti a budoucnosti kanárkářství a možnosti další propagace této záliby.

Ing. Ladislav SVOBODA
předseda ÚOK CHZK

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

