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Zápis č. 2/2016
z výjezdního zasedání ÚOK chovatelů zpěvných kanárů,
konaného společně s kontrolní komisí odbornosti,
pořádaného ve dnech 4. a 5. března 2016 v Jaroměři a ve Stanovicích
Přítomni
Za ÚOK CHZK: MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., Bohumil Fábera , Ph.D., Ing. Ladislav Svoboda,
RNDr. Pavel Pivoňka (účast – 80 %)
Za kontrolní komisi ÚOK CHZK (dříve RK): Zdeněk Dobrovolný, Alexandr Prijmak, Jiří Vrňata
Za komisi Sboru posuzovatelů harckých kanárů: Jiří Vrňata
Tajemnice ÚOK CHZK: Eliška Stejskalová
Hosté: Petr Rudolf (ZO CHZK Hradec Králové), Miloslav Hertl a Josef Šolc st. (oba Krajské
sdružení ČSCH Královéhradeckého kraje)
Omluven: Josef Tichý (ÚOK CHZK)

PROGRAM:
1. Úvod, prohlídka a schválení prostor pro 81. MMS
2. Kontrola usnesení z minulého jednání
3. Zhodnocení jubilejní 80. MMS
4. Informace o 6. ročníku Memoriálu Františka Fraňka
5. Různé, diskuse, závěr

Ad 1) Úvod, prohlídka a schválení prostor pro 81. MMS
Zasedání svolal prostřednictvím e-mailem rozeslané pozvánky Ing. Ladislav Svoboda,
předseda ÚOK CHZK. Jednání vedl společně s Jiřím Vrňatou, předsedou Sboru
posuzovatelů harckých kanárů. Úvodní část tvořila prohlídka prostor, jež jsou součástí
jaroměřské Pevnosti Josefov, a vybírání vhodných místností pro konání 81. mezinárodní
mistrovské soutěže ve zpěvu harckých kanárů. Tu budou ve dnech 2. až 8. ledna 2017
spolupořádat ZO CHZK Hradec Králové a Krajské sdružení ČSCH Královéhradeckého kraje.
Zcela zásadní a nejrozsáhlejší částí jednání, které probíhalo dále ve Stanovicích, bylo
personální obsazení této soutěže. ZO CHZK Hradec Králové pořádá mistrovskou soutěž
poprvé, řešeny byly především pracovní náplně jednotlivých účastníků organizačního
výboru a objem prací s nimi souvisejících, dále také časový harmonogram soutěže.
Ředitelem 81. MMS bude Petr Rudolf, předseda ZO CHZK Hradec Králové. ÚOK CHZK
pro názornost doplní vysvětlující komentáře ke směrnicím, které se k této mezinárodní akci
vztahují. Pořadatelé 81. MMS dodají ÚOK CHZK směrnice 81. MMS do 30. 9. 2016.
Zápisem z jednání byla pověřena Eliška Stejskalová, ověřovateli zápisu jsou MUDr.
Karel Edelmann, Ph.D., RNDr. Pavel Pivoňka a Ing. Ladislav Svoboda.

USNESENÍ ZK 16/2/1/1: ÚOK CHZK bere na vědomí informace o personálním zajištění
organizačního výboru 81. MMS a vybraných prostorách pro konání této akce.
USNESENÍ ZK 16/2/1/2: ÚOK CHZK prostřednictvím Ing. Ladislava Svobody doplní pro
názornost do stávajících schválených směrnic a předpisů (jež se týkají organizování MMS,
práce garanta a posuzovatelů) vysvětlující komentář. Termín plnění – nejpozději do 4. 4.
2016. Zodpovídá – Ing. Ladislav Svoboda. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ ZK 16/2/1/3: Pořadatelé příští mistrovské soutěže dodají ÚOK CHZK
směrnice 81. MMS do 30. 9. 2016. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ ZK 16/2/1/4: Zápis z jednání ÚOK CHZK č. 2/2016 zpracuje Eliška
Stejskalová, ověřovateli zápisu budou MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., RNDr. Pavel
Pivoňka a Ing. Ladislav Svoboda. Termín plnění – do třiceti dnů. Schváleno všemi hlasy.

Ad 2) Kontrola usnesení z minulého jednání
Následovala kontrola usnesení, zrekapitulován byl připomínkovaný návrh Stanov
ČSCH a termín Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů zpěvných kanárů.
Konference bude operativně svolána, jestliže bude některý z členů odbornosti kandidovat
do ÚV ČSCH nebo ÚKK ČSCH – jinak v obvyklém termínu. (Původní termín 9. 1. 2016
byl zrušen, protože nebyl dosud k dispozici návrh Stanov ČSCH.)
- 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. (SPLNĚNO.)
- 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. (SPLNĚNO.)
- 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. (DOPORUČUJÍCÍ USNESENÍ.)
- 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. (TRVALÝ ÚKOL.)
- USNESENÍ ZK 16/1/3/2: Byl schválen plán práce na rok 2016. Termín plnění – do
konce roku 2016. (PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO.)
USNESENÍ ZK 16/2/2/1: ÚOK CHZK schvaluje jako přílohu zápisu připomínky ÚOK
CHZK k návrhu Stanov ČSCH, které byly zpracovány dne 21. 2. 2016 na operativní
schůzce a předány do 28. 2. 2016 do Podatelny Sekretariátu ÚV ČSCH. Schváleno všemi
hlasy.

Ad 3) Zhodnocení jubilejní 80. MMS
Ing. Ladislav Svoboda a Zdeněk Dobrovolný zhodnotili z pozice pořadatelů jubilejní
80. MMS. V návaznosti na rozbor zpěvu vítězných kolekcí 80.MMS bylo ujednáno, že je
nezbytné se při školení znovu vrátit k hodnocení dutých zvonků. Ze statistiky vyhodnocení
kolekcí z několika předešlých mistrovských soutěži vyplynulo, že není statisticky

významný rozdíl v hodnocení kolekcí, jež jsou bodovány první a třetí den. Znatelný
statistický rozdíl je v hodnocení kolekcí jdoucích ráno a odpoledne, pořadí stanovuje los.
USNESENÍ ZK 16/2/3/1: Školení posuzovatelů harckých kanárů v roce 2016 bude
zaměřeno na bodování dutých zvonků. Zodpovídá – Jiří Vrňata. Termín plnění – 5. 11.
2016. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ ZK 16/2/3/2: Účastníci jednání berou na vědomí informace Ing. Ladislav
Svobody o statistickém vyhodnocení výsledků bodování kolekcí na několika MMS, ve
vztahu ke dni a hodině posouzení.

Ad 4) Informace o 6. ročníku Memoriálu Františka Fraňka
RNDr. Pavel Pivoňka zevrubně informoval o přípravách 6. ročníku MFF. Očekávána je
tentokrát účast nejen bavorských chovatelů, ale i chovatelů z Rakouska.
USNESENÍ ZK 16/2/4/1: Účastníci jednání berou na vědomí informace RNDr. Pavla
Pivoňky o 6. ročníku Memoriálu Františka Fraňka, jenž se bude konat ve dnech 20. a 21.
5. 2016 v Železné Rudě.

Ad 5) Různé, diskuse, závěr
Podrobně byla řešena situace se soutěžními klíckami. Zkušenosti z jednání
s pozůstalými po zemřelých chovatelích a se základními organizacemi, které ukončují
činnost, není dobrá. Základní organizace budou znovu upozorněny, že soutěžní klícky jsou
majetkem ÚOK CHZK. Věc prověří i kontrolní komise odbornosti.
Hovořeno bylo o celostátních výstavách – před každou CV bude svolán výstavní výbor,
jehož členy budou zástupci všech odborností. Odbornost chovatelů zpěvných kanárů se CV
zúčastní s ukázkou expozicí – členem výstavního výboru byl jmenován RNDr. Pavel
Pivoňka.
V letošním roce se na výstavišti v Olomouci opět koná výstava Exota Olomouc –
s propagačním stánkem se této výstavy zúčastní RNDr. Pavel Pivoňka a Pavla Mlíkovská.
Diskutováno bylo o tom, že výjezdní zasedání mají v plánu práce svoje opodstatněné
místo, protože poskytují daleko větší časový prosto pro projednání všech nezbytných
záležitostí.
USNESENÍ ZK 16/2/5/1: Základní organizace budou znovu osloveny a upozorněny na to,
že soutěžní klícky jsou majetkem ÚOK CHZK. Zodpovídá – Eliška Stejskalová. Termín
plnění – do 30. 4. 2016. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ ZK 16/2/5/2: Členem výstavního výboru celostátní výstavy bude za odbornost
chovatelů zpěvných kanárů RNDr. Pavel Pivoňka. Odbornost se CV zúčastní s propagační
expozicí. Termín plnění – počínaje rokem 2016. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ ZK 16/2/5/3: Výstavy Exota Olomouc 2016 se s propagační expozicí zpěvných
kanárů zúčastní RNDr. Pavel Pivoňka a Pavla Mlíkovská. Schváleno všemi hlasy.
Jednání bylo zakončeno po rekapitulaci probraných bodů.
Ing. Ladislav SVOBODA, v. r.
předseda ÚOK CHZK

Zapsala: Eliška Stejskalová
Ověřovatelé zápisu: MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., RNDr. Pavel Pivoňka, Ing. Ladislav Svoboda
Ověřování ukončeno: 30. 3. 2016

