Zápis ze školení českých a slovenských posuzovatelů harckých kanárů,
konaného v sobotu dne 5. 11. 2016 v Čáslavi
 Seznam účastníků je uveden v prezenční listině
Pozvánka na školení byla rozeslána e-mailem všem posuzovatelům harckých kanárů a
adeptům na posuzovatele. Školení zahájil (a dále ho také celé vedl) člen Sboru
posuzovatelů harckých kanárů MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., který účastníky přivítal.
Omluvil nepřítomnost Jiřího Vrňaty, předsedy výboru Sboru posuzovatelů harckých
kanárů, a vyřídil jeho pozdravy. Poté bylo přečteno zdůvodnění neúčasti Petra Rudolfa na
školení. Návrh programu školení byl jednomyslně přijat.
Marek Petráš přednesl zprávu o činnosti slovenské ÚOK CHZK, Ing. Ladislav Svoboda
poté přednesl zprávu o činnosti české ÚOK CHZK. Markéta Tallerová, ředitelka 81.
mezinárodní mistrovské soutěže ve zpěvu harckých kanárů v Jaroměři-Josefově, poskytla
informace o této soutěži. Ing. Ladislav Svoboda následně referoval o schválených
prostorách pro 82. MMS v Poběžovicích, kterou budou společně pořádat ZO CHZK Plzeň
a ZO ČSCH Poběžovice. Bylo poukázáno na to, aby ve směrnicích pro 81. MMS bylo
jedno z ubytovacích zařízení doporučeno jako základní. S povděkem bylo kvitováno, že se
ÚOK CHZK navrátil zapůjčený historický pohár z MMS z roku 1936.
Český sbor posuzovatelů v současnosti eviduje tři adepty – Ing. Václava Krtka, nově
Karla Plachetku a Bohumila Šlosara. Ujednáno bylo, že do školení se bude posuzovatelům
započítávat i účast při bodování na soutěžích v Železné Rudě a ve Vrútkách. (Pokud se
posuzovatel účastní alespoň jedné z těchto akcí, bude mu započítána pro daný rok rovnou
měrou, jako školení posuzovatelů v Čáslavi.)
Dále proběhlo rozdělení odhadu na místní soutěže a 81. MMS. Bylo odsouhlaseno
posuzování na soutěžích v zahraničí pro Jozefa Petráše a Josef Sikoru (Polsko), RNDr.
Pavla Pivoňku (Bulharsko) a Miroslava Jankoviče (Rakousko).
Školení pokračovalo praktickou částí, tedy poslechem kolekcí. Účastníci obšírně
diskutovali o nuancích v provedení túr a jejich hodnocení. Tím posuzovatelský sbor jako
každoročně sjednotil měřítka před nadcházejícími místními soutěžemi a mezinárodní
mistrovskou soutěží. Poděkování se dostalo všem, kteří na školení přinesli kolekce, či jen
jednotlivé kanáry. Bylo konstatováno, že smyslem školení není jen poslech kvalitních
kolekcí, ale i kanárů s různými atypickými projevy a chybami.
Závěrečné slovo měl člen Sboru posuzovatelů harckých kanárů MUDr. Karel
Edelmann, Ph.D. Poděkoval všem účastníkům a dvojnásob pak těm, kdo připravili kolekce.
Poté školení s přáním úspěšné kanárkářské sezóny ukončil.
Na příští školení připraví kolekce: Bc. Jiří Dušek (2 kolekce), Bohumil Fábera (12 kolekce), Alexandr Prijmak (1 kolekce), Jiří Vrňata (2 kolekce). Vítáni budou i
jednotliví harčtí kanáři od dalších posuzovatelů a adeptů.
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