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Dne:

Eliška Stejskalová

14. 1. 2016

ÚOK CHZK: 178/2016

Zápis č. 1/2016
z jednání ÚOK chovatelů zpěvných kanárů konaného dne 9. ledna 2016 v Havlíčkově
Brodě v rámci 81. mezinárodní mistrovské soutěže ve zpěvu harckých kanárů
Přítomni
Za ÚOK CHZK: MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., 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
Omluven: Bohumil Fábera, RNDr. Pavel Pivoňka (oba účast na prezentaci vítězných kolekcí)

PROGRAM:
1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
2. Pořádání MMS – doporučení organizátorům
3. Různé, plán práce na rok 2016, závěr

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
Jednání operativně telefonicky svolal Ing. Ladislav Svoboda, jenž rokování zahájil a
dále ho i vedl. Zpracováním zápisu z jednání byla pověřena Eliška Stejskalová, zápis ověří
Ing. Ladislav Svoboda.
Dále trvají body usnesení týkající se archivování článků a publikací o harckých
kanárech. Uvedl, že Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů zpěvných kanárů
(chovatelská schůze), která se měla v Havlíčkově Brodě dne 9. ledna 2016 konat z důvodu
připomínkování nového návrhu Stanov ČSCH, byla odvolána, protože návrh k tomuto datu
nebyl k dispozici. (Zpracování návrhu bylo oznámeno k 20. lednu 2016.) Návrh proto bude
připomínkovat ÚOK CHZK. Následovala kontrola usnesení bodů z jednání č. 4/2015.
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.
(SPLNĚNO.)
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). (SPLNĚNO.)
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). (ÚKOL TRVÁ.)
4. Konference schvaluje navržený rozpočet odbornosti chovatelů zpěvných kanárů na rok
2016, a to 50.000,- Kč. (SPLNĚNO.)
5. Konference bere na vědomí informaci Elišky Stejskalové o nezbytných krocích nutných
k zapsání základních organizací do Spolkového rejstříku. (NEUKLÁDACÍ USNESENÍ.)

USNESENÍ ZK 16/1/1/1: Zpracováním zápisu z jednání č. 1/2016 byla pověřena Eliška
Stejskalová, zápis ověří Ing. Ladislav Svoboda. Termín plnění – do 9. února 2016.
Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ ZK 16/1/1/2: Účastníci jednání berou na vědomí důvody, proč bylo odvoláno
jednání Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů zpěvných kanárů (měla se
konat v Havlíčkově Brodě dne v 9. ledna 2016) – hlavní bod programu - připomínkování
návrhu Stanov ČSCH. Návrh bude k dispozici až dne 20. 1. 2016, připomínkování
provedou ÚOK CHZK a základní organizace. Termín plnění – do 28. 2. 2016. Schváleno
všemi hlasy.

Ad 2) Pořádání MMS – doporučení organizátorům
Hovořeno bylo k průběhu 80. MMS, připravovanému společenskému večeru a dalším
věcem s tímto souvisejícím. Zvažován byl i případný jiný systém organizace MMS.
USNESENÍ ZK 16/1/2/1: ÚOK CHZK doporučuje budoucím organizátorům MMS:
a) Oddělit předvádění vítězných kolekcí pro chovatele a pro laickou veřejnost.
b) Zařadit do směrnice pro pořádání MMS oficiální přihlašovací lístek pro účastníky.
c) Poskytnout zájemcům o ubytování v rámci MMS kontakt na penziony či hotely, aby
si ubytování dojednali sami.
d) Zvážit jiný systém posuzování na MMS při účastí pod 40 kolekcí.
e) Bezpodmínečně trvat při přihlášení kolekcí na MMS na dodání katalogu z místní
výstavy.
Termín plnění – počínaje 81. MMS. Schváleno všemi hlasy.

Ad 3) Různé, plán práce na rok 2016, závěr
Projednáváno bylo konání 6. ročníku Memoriálu Františka Fraňka (soutěž ve zpěvu
harckých kanárů jednotlivců), který budou pořádat Ing. Jiří Lucák a RNDr. Pavel Pivoňka.
Jedná se o soutěž s mezinárodní účastí, jež je pořádána vždy třetí týden v květnu v Železné
Rudě. Bylo uvedeno, že i nadále v letošním roce (a letech následujících) ÚOK CHZK
věnuje ceny do této soutěže a zajistí dovoz cen, zároveň bude akci propagovat. Následně
byl projednán plán práce na rok 2016.
- Do konce února 2016: porada ÚOK CHZK k připomínkování návrhu Stanov ČSCH
(místo konání – operativně).
- 4.-5. března 2016: Výjezdní zasedání ÚOK CHZK, jednání se zástupci ÚOK
CHZK Hradec Králové a Krajského sdružení ČSCH Královéhradeckého kraje
(Jaroměř).
- 16. září 2016: jednání ÚOK CHZK (Praha.)
- 4. listopadu 2016, Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů zpěvných
kanárů – chovatelská schůze (Čáslav).
- 5. listopadu 2016: školení posuzovatelů harckých kanárů (Čáslav).
USNESENÍ ZK 16/1/3/1: ÚOK CHZK věnuje do soutěže Memoriál Františka Fraňka ceny
účastníkům a zajistí dovoz těchto cen, zároveň bude tuto akci s mezinárodní účastí
propagovat. Platí pro letošní 6. ročník MFF a ročníky následující. Platnost – s okamžitou
platností, platí až do odvolání. Zodpovídá – Eliška Stejskalová. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ ZK 16/1/3/2: Byl schválen plán práce na rok 2016 (viz výše). Termín plnění –
do konce roku 2016. Schváleno všemi hlasy.
Poté bylo jednání ukončeno.
Ing. Ladislav Svoboda, v. r.
předseda ÚOK CHZK
Zapsala: Eliška Stejskalová
Ověřovatel zápisu: Ing. Ladislav Svoboda

