Zápis ze školení českých a slovenských posuzovatelů harckých kanárů konaného
ve dnech 30. - 31. 10. 2015 v Čáslavi
Školení zahájil předseda Sboru posuzovatelů harckých kanárů ČSCH Jiří Vrňata, který přítomné přivítal a vyzval k připomenutí památky v tomto roce zesnulých mimořádně významných členů sboru - Miroslava
Nováka a dlouholetého předsedy sboru Rudolfa Scholze. Poté předložil návrh programu, jenž byl jednomyslně
přijat.
Vladimír Kubík přednesl zprávu o činnosti slovenské ÚOK CHZK. Situace v odbornosti je složitá,
rozpočet omezený, což vzbuzuje obavy z budoucnosti. Jeden ze způsobů, jak situaci zlepšit, vidí vedení odbornosti v důsledné propagaci chovu harckých kanárů v nejširší veřejnosti.
Ing. Ladislav Svoboda přednesl poté zprávu o činnosti české ÚOK CHZK. Komise se sešla celkem
třikrát. Důležitou složkou činnosti v tomto období je připomínkování nově sestavovaných svazových stanov a
účast zástupců ÚOK (Svoboda, Pivoňka) na přípravných schůzkách a mimořádné valné hromadě k jejich projednání. Konala se v září a regulérnost jejího průběhu je sporná. Oba návrhy stanov připravené vedením svazu
byly delegáty odmítnuty. Nová komise na jejich vypracování je má v předjaří rozeslat k připomínkování a po
úpravách budou snad schváleny jarní VH. Úbytek členů (zejména v důsledku úmrtí) spolu s komplikovanou
povinnou registrací spolků zapříčinily, že se některé spolky pravděpodobně připojí jinam. ÚOK kladně hodnotí jak 79. MMS v Bratislavě, tak poslední ročník Memoriálu Františka Fraňka v Železné Rudě.
Př. Vrňata zmínil, že trvalá snaha minimalizovat rozdíly na listinách jednotlivých posuzovatelů přinesla na posledních MMS dobré výsledky. Ocenil také možnost praktického tréninku posuzovatelů na květnové
soutěži na Šumavě i porovnání našich kanárů s bavorskými. Velmi přínosné je vyhodnocení nejlepšího českého kanára zahraničními posuzovateli.
Proběhlo rozdělení odhadu na místní soutěže. Na mistrovskou soutěž v Havlíčkově Brodu byli za českou stranu delegováni: Jan Holý, Pavel Pivoňka a Josef Sikora (náhradník Jiří Dušek), za slovenskou stranu
Vladimír Kubík, náhradník Miroslav Jankovič. Jednotlivce posoudí Zdeněk Dobrovolný (Ladislav Svoboda).
Dalším bodem byly informace př. Svobody o přípravách 80. mezinárodní mistrovské soutěže v
Havlíčkově Brodu. Soutěž proběhne v týdnu končícím sobotou 9. ledna v penzionu Jantar, kde bude tentokrát
uspořádán i slavnostní večer. Směrnice budou zveřejněny v nejkratší možné době na internetových stránkách
obou svazů. Odhadní listiny pro mistrovskou soutěž bude zajišťovat ZO CHZK Havlíčkův Brod. Vzhledem k
obavě z nízkého počtu přihlášených kolekcí bylo odhlasováno 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.
Po polední přestávce pokračovalo školení praktickou částí, poslechem celkem pěti kolekcí. Účastníci
diskutovali o nuancích v provedení túr a jejich hodnocení. Tím posuzovatelský sbor jako každoročně sjednotil
měřítka před nadcházejícími místními soutěžemi a mezinárodní mistrovskou soutěží. Přítel Svoboda připravil
jednu kolekci čistou a druhou záměrně s rozličnými rušivými a chybnými túrami, takže přítomní měli možnost
prakticky si ujasnit i hodnocení nestandardního zpěvu.
Přítel Pivoňka poté informoval o svých zkušenostech s potíráním čmelíků, kteří se v posledních sezónách nepříjemně připomínají. Závěrečné slovo měl předseda Sboru posuzovatelů harckých kanárů Jiří Vrňata.
Poděkoval účastníkům a dvojnásob těm, kdo připravili kolekce (Prijmak, Svoboda, Vrňata). Poté školení
ukončil.
Na příští školení připraví kolekce: Dušek, Pivoňka, Prijmak, Svoboda a Vrňata.

Zapsal Pavel Pivoňka

