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Číslo jednací:
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Vaše č.j./ze dne:

Vyřizuje/linka:

Dne:

Eliška Stejskalová

8. dubna 2013

Zápis č. 2/2013
z výjezdního zasedání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných kanárů,
jež se konalo ve dnech 5. a 6. dubna 2013 v Dětenicích.
Přítomni: MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., Bohumil Fábera, RNDr. Pavel Pivoňka,
Ing. Ladislav Svoboda, Josef Tichý, Jiří Vrňata, Eliška Stejskalová
Omluven: Martin Kabát, DiS.

PROGRAM:
1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
2. Vytyčení dalšího postupu v činnosti odbornosti (programový plán ÚOK CHZK)
3. Různé, diskuse, závěr

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
Jednání zahájil RNDr. Pavel Pivoňka, emeritní předseda ÚOK CHZK, a poděkoval
přítomným za spolupráci v minulém volebním období. Slova se ujal Ing. Ladislav
Svoboda, nový předseda ÚOK CHZK. Vyslovil přání, aby jednání probíhala
v konstruktivním duchu. Následovala kontrola usnesení ze zápisu č. 4/2012 a č. 1/2013.
Bylo konstatováno, že se zatím přihlásil jeden adept na posuzovatele harckých kanárů –
Ing. Václav Krtek ze ZO ČSCH Ústí nad Labem. Do 30. června 2013 mají možnost se
přihlásit další zájemci.
Ing. Ladislav Svoboda předložil aktualizovaný Vzorník zpěvných kanárů se
zapracovanými změnami schválenými v průběhu předešlých jednání. Bylo ujednáno, že
směrnice a řády týkající se odbornosti chovatelů zpěvných kanárů, seznamy základních
organizací a posuzovatelů budou součástí Vzorníku zpěvných kanárů. V současnosti platí
směrnice a řády, které jsou aktualizované na webu ČSCH www.cschdz.eu
USNESENÍ 13/2/2/1: Směrnice a řády týkající se odbornosti chovatelů zpěvných kanárů,
seznamy základních organizací a posuzovatelů budou součásti Vzorníku zpěvných kanárů.

Ad 2) Vytyčení dalšího postupu v činnosti odbornosti (programový plán ÚOK CHZK)
Zevrubně bylo hovořeno o specifickém charakteru odbornosti chovatelů zpěvných
kanárů. Padl jednotný názor, že vyvolání nějaké „revoluce“ a popření zásluh předchůdců
by bylo kontraproduktivní. Je nutné pokračovat v nastoleném trendu. Bylo zdůrazněno, že
chov zpěvných kanárů se svým směrem šlechtění zásadně liší od odborností, kde se zvířata
šlechtí na exteriér. Vhledem k této skutečnosti, a s ohledem na úctyhodnou tradici, je
nezbytné, aby i nadále tato odbornost byla brána v rámci ČSCH jako samostatná a odolala
případným občas se objevujícím tendencím ke spojení s jinými odbornostmi, především
s ÚOK CHOEP. Neuvážené slučování by činnost paralyzovalo a nepřineslo by nic
pozitivního.

Členové jednání vyjádřili názor, že prioritním úkolem ÚOK CHZK je zajistit konání
mistrovské soutěže. V případě, že žádná základní organizace nepožádá o pořádání MMS,
tak je ÚOK CHZK povinna uspořádat tuto soutěž sama. V roce 2014 se uskuteční MMS
tak, jak bylo v posledních letech obvyklé. V případě dalšího snížení počtu přihlášených
kolekcí se bude jednat o úpravě rozsahu následných MMS. Ing. Ladislav Svoboda
předložil tabulku se statistickým vyhodnocením, z níž byla jasně patrná mírně sestupná
tendence počtu přihlášených kolekcí. Dále seznámil účastníky jednání se směrnicemi 78.
MMS v Havlíčkově Brodě (začátek konání 13. ledna 2014). Snahou je, aby se akce
zúčastnili i zahraniční chovatelé. Do soutěže mohou být přihlášeni i kanáři - jednotlivci,
což umožní například posuzovatelům účastnit se MMS. Dále se jednalo o tom, že
výhledově by se MMS mohl chovatel zúčastnit se dvěma kolekcemi. ZO budou osloveny,
aby s k tomuto vyjádřily. Byla navozena otázka svozu kolekcí na MMS. ZO budou
dotázány, jestli je předpoklad vyššího počtu kolekcí na MMS při uspořádání hromadného
svozu.
Jiří Vrňata vyhodnotil systém více posuzovatelů bodujících na MMS. Znovu bylo
zopakováno, že u nás je systém nejspravedlivější, protože nejnižší a nejvyšší hodnocení se
škrtá. V cizině se otázkou spravedlivosti nezabývají, protože neřeší, jestli by bodování
mohlo být přesnější. Dále bylo domluveno, že na webu se budou archivovat katalogy ze
všech místních soutěží. Každá ZO dodá po místní soutěži ÚOK CHZK (Ing. Ladislavu
Svobodovi) katalog ze soutěže (v excelovém souboru, wordovém souboru nebo formátu
PDF atd.). I slovenští posuzovatelé budou bodovat na české bodovací listiny. Opatření, aby
každý český posuzovatel měl pouze jeden odhad na místní soutěži, mělo svoje
opodstatnění. Některé ZO zvou posuzovatele ze Slovenska, je to nadále možné, ale i
slovenský posuzovatel musí bodovat na českou bodovací listinu. Stále platí, že každý
posuzovatel může mít v jednom roce pouze jeden odhad, ale lze povolit výjimku
s přihlédnutím ke konkrétní vzniklé situaci.
Rozsáhlá diskuse byla vedena k otázce zrušení limitu bodů na místních soutěžích. Bylo
ujednáno, že toto opatření by nic nepřineslo. Nemá smysl ohýbat podmínky operativně
podle toho, jací jsou kanáři.
Za důležitý bod v činnosti ÚOK CHZK je považována otázka propagace odbornosti, a
to nejen v časopise Chovatel, ale i v jiných tiskovinách či médiích. Nutné je se účastnit
s ukázkovými expozicemi i velkých svazových výstav. Na závěr tohoto bodu byla učiněna
rekapitulace a stanoveny úkoly jednotlivých členů ÚOK CHZK, popřípadě RK.
USNESENÍ ZK 13/2/2/1: Každá základní organizace zašle Ing. Ladislavu Svobodovi po
konání místní soutěže kompletní katalog ke zveřejnění na webových stránkách.
USNESENÍ ZK 13/2/2/2: Základní organizace budou požádány o názor, zdali se výhledově
MMS může chovatel zúčastnit se dvěma kolekcemi a jestli je možné předpokládat, že se
počet kolekcí na MMS zvýší, bude-li zorganizován hromadný svoz.
USNESENÍ ZK 13/2/2/3: Pokud bude na místních soutěžích v ČR bodovat slovenský
posuzovatel, bude vyplňovat české bodovací listiny.
USNESENÍ ZK 13/2/2/4: Programový plán - nově zvolená ÚOK CHZK považuje za
důležité vytvořit podmínky pro každoroční konání MMS. V případě, že o pořádání
nepožádá žádná ZO, je ÚOK CHZK povinna zajistit MMS sama. Dále považuje za zásadní
propagovat a popularizovat odbornost chovatelů zpěvných kanárů a zajistit v rámci ČSCH
samostatnou působnost odbornosti chovatelů zpěvných kanárů.
USNESENÍ ZK 13/2/2/5: Rozdělení úkolů: Ing. Ladislav Svoboda, předseda ÚOK CHZK –
komunikace s ÚV ČSCH a ostatními odbornostmi, vedení archivu výsledků soutěží,
ekonomika odbornosti, úpravy Vzorníku zpěvných kanárů. Bohumil Fábera, předseda RK –
pomoc při hromadném svozu kanárů na MMS a úkoly plynoucí z práce RK. Jiří Vrňata,
předseda Sboru posuzovatelů harckých kanárů – proškolování posuzovatelů. MUDr. Karel
Edelmann, Ph.D. – propagace odbornosti. Martin Kabát, DiS. – práce ve prospěch
chovatelů zpěvných kanárů, aby tato odbornost byla i nadále zachována jako samostatná
odbornost v rámci ČSCH. RNDr. Pavel Pivoňka – propagace odbornosti. Josef Tichý –
propagace odbornosti.

Ad 3) Různé, diskuse, závěr
Memoriál Františka Fraňka, jarní soutěž ve zpěvu harckých kanárů – jednotlivců,
pořádá ZO CHZK Plzeň ve spolupráci s ÚOK CHZK. Bylo rozhodnuto, že ÚOK CHZK
věnuje na tuto akci putovní pohár.
Účastníci jednání byli seznámeni s uzávěrkou hospodaření ÚOK CHZK v roce 2012,
náklady na činnost byly -31.151,- Kč, včetně příspěvku pro organizátory MMS.
Jako delegát na Valnou hromadu ČSCH byl zvolen Ing. Ladislav Svoboda, předseda
ÚOK CHZK.
Termín školení posuzovatelů harckých kanárů bude stanoven až po květnové Valné
hromadě ČSCH. Vzhledem k tomu, že nelze vyloučit konání ještě jedné listopadové Valné
hromady ČSCH, předejde se tak případné změně termínu školení.
Dále bylo ujednáno, že účastníci MMS musí mít svoje kanáry okroužkovány svazovými
kroužky. Před MMS bude zpracována tabulka s údaji, kolik kroužků a v jakém číselném
rozpětí si každý chovatel pro danou sezónu objednal. Pokud některý chovatel dodá na
MMS kanáry s nesvazovými kroužky, popřípadě s kroužky jiného pořadového čísla, bude
následovat diskvalifikace chovatele ze soutěže. Při té příležitosti se hovořilo o kroužcích
pro Josefa Kubečka ze ZO ČSCH Rychnov nad Kněžnou. V základní objednávce kroužků
bylo chybně napsáno jiné chovatelské číslo, jež patří chovateli ze ZO CHZK Plzeň (tento
chovatel dosud nevystavoval na MMS a objednává vždy pouze nízký počet kroužků).
K danému tématu se rozvinula široká diskuse, v hlasování bylo rozhodnuto, že Josefu
Kubečkovi bude povolena výjimka tyto kroužky s jiným chovatelským číslem používat pro
současnou chovnou sezónu. Je to poslední výjimka, která se kroužků týká. Za správnost
objednávky zodpovídá ZO, a pokud bude napříště takový problém, bude řešen výrobou
nových kroužků na náklady ZO.
ÚOK CHZK (po širší diskusi k nevyhovujícím starým členským průkazům, kterou
navodil Bohumil Fábera) navrhla, aby Ing. Ladislav Svoboda přednesl na Valné hromadě
ČSCH použití nových členských průkazů (pro nově příchozí členy ČSCH) a postupnou
obnovu průkazů ve stávající v členské základně.
USNESENÍ ZK 13/2/3/1: ÚOK CHZK věnuje do soutěže „Memoriál Františka Fraňka...“
putovní pohár.
USNESENÍ ZK 13/2/3/2: ÚOK CHZK schvaluje účetní uzávěrku roku 2012, a to náklady
na činnost ve výši 31.151,- Kč, včetně příspěvku na MMS.
USNESENÍ ZK 13/2/3/3: ÚOK CHZK schvaluje jako delegáta na Valnou hromadu ČSCH
Ing. Ladislava Svobodu, předsedu ÚOK CHZK.
USNESENÍ ZK 13/2/3/4: Bylo rozhodnuto, že termín školení posuzovatelů harckých
kanárů bude stanoven po květnové Valné hromadě ČSCH.
USNESENÍ ZK 13/2/3/5: Bylo rozhodnuto, že Josef Kubeček může pro letošní rok použít
pro zpěvné kanáry kroužky se špatným chovatelským číslem. Je to posední výjimka, jež byla
ohledně kroužků učiněna.
Následovalo ukončení jednání.
Ing. Ladislav Svoboda,
předseda ÚOK CHZK
Zapsala – Eliška Stejskalová
Ověřovatel zápisu – Ing. Ladislav Svoboda

