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Číslo jednací:

Vaše č.j./ze dne:

ÚOK-15/2013

Vyřizuje/linka:

Dne:

Eliška Stejskalová

12. listopadu 2013

Zápis č. 5/2013
z jednání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných kanárů,
které se konalo dne 8. listopadu 2013 v Čáslavi
Přítomni: MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., Bohumil Fábera, Martin Kabát, DiS., RNDr. Pavel Pivoňka,
Ing. Ladislav Svoboda, Jiří Vrňata, Eliška Stejskalová
Hosté:
Ing. Jan Holý, Alexandr Prijmak, Karel Vavřena
Omluven: Josef Tichý

PROGRAM: 1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání, příprava školení
posuzovatelů harckých kanárů a chovatelské schůze

Ad 1)

Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání, příprava školení posuzovatelů
harckých kanárů a chovatelské schůze

Jednání zahájil Ing. Ladislav Svoboda, předseda ÚOK CHZK. Z bodů usnesení minulé
schůze nebyl dosud splněn bod č. USNESENÍ ZK 13/4/4/1. Definitivně byly vybrány
fotografie, které budou použity na propagačním banneru. Dále bylo jednáno o Vzorníku
zpěvných kanárů, jenž je už doplněný. V dohledné době není plánována žádná další změna.
Platná verze bude k dispozici na webových stránkách svazu. Následně bylo hovořeno o
nových adeptech na posuzovatele harckých kanárů. V současnosti má odbornost jednoho
adepta, a to Ing. Václava Krtka ze ZO ČSCH Ústí nad Labem.
78. MMS bude rozšířena o soutěž jednotlivců. Bylo jednáno o podpoře pořádající
organizaci, jakožto všem následným pořádajícím ZO. Příspěvek 10.000,- Kč bude
minimální. Pokud to umožní rozpočet ÚOK CHZK, bude pořádající ZO poskytnuta
operativně částka vyšší. Pro pořádající ZO nastává povinnost zvát na společenský večer
předsedu spřízněné odbornosti ÚOK CHOEP (společně s chotí) a hradit tyto náklady:
nocleh ze soboty na neděli, vstupné na společenský večer a slavnostní večeři.
Ohledně mistrovských soutěží byla zmíněna otázka poklesu přihlášených kolekcí.
Pokud bude přihlášeno někdy v budoucnu méně než třicet kolekcí, budou se moci
chovatelé soutěže zúčastnit se dvěma kolekcemi. K tomuto bodu nebylo přijato usnesení,
záležitost bude projednána na chovatelské schůzi.
Dále bylo hovořeno o propagaci odbornosti a pořízení dalších propagačních materiálů a
o nákupu stolních kalendářů z distribučního střediska ČSCH. Celostátní výstavy drobného
zvířectva „Chovatel 2013“ se s propagační expozicí harckých kanárů zúčastní Ing.
Ladislav Svoboda. Pro výzdobu stánku budou zakoupeny drobné dekorační předměty.
Následovala příprava školení harckých kanárů a voleb předsedy Sboru posuzovatelů
harckých kanárů. Do voleb se nepřihlásil žádný posuzovatel, ÚOK CHZK podpoří ve
volbě Jiřího Vrňatu. ÚOK CHZK požádá na chovatelské schůzi zástupce ZO o vyjádření
podpory.
USNESENÍ ZK 13/5/1/1: Do výroby bude zadán propagační banner odbornosti. Datum
splnění: do 31. 12. 2013. Zodpovídají: Eliška Stejskalová a Martin Kabát, DiS.
USNESENÍ ZK 13/5/1/2: Upravený a doplněný Vzorník zpěvných kanárů bude vyvěšený
na webových stránkách svazu. Datum splnění: do 30. 11. 2013. Zodpovídají: Ing. Ladislav
Svoboda a Eliška Stejskalová.

USNESENÍ ZK 13/5/1/3: Všem základním organizacím bude zaslán dopis s výzvou, aby ze
svých řad vytipovaly další adepty na posuzovatele harckých kanárů. Současnému adeptovi
Ing. Václavu Krtkovi bude zaslána průkazka adepta a kontakt na tohoto adepta bude
zveřejněn na webu ČSCH. Datum splnění: do 30. 11. 2013. Zodpovídá: Eliška Stejskalová.
USNESENÍ ZK 13/5/1/4: Na pořádání MMS bude každé ZO zaslána částka minimálně
10.000,- Kč. Pokud to rozpočet ÚOK CHZK dovolí, bude poskytnuta operativně částka
vyšší. Pro pořádající ZO nastává povinnost zvát na společenský večer předsedu spřízněné
odbornosti ÚOK CHOEP ( společně s chotí) a hradit tyto náklady: nocleh ze soboty na
neděli, vstupné na společenský večer a slavnostní večeři. Platnost: s okamžitou platností.
Zodpovídá: Eliška Stejskalová.
USNESENÍ ZK 13/5/1/5: ÚOK CHZK předá na slavnostním večeru řediteli 77. MMS
děkovný dopis za uspořádání 77. MMS. Datum splnění: 18. 1. 2014. Zodpovídá: Eliška
Stejskalová.
USNESENÍ ZK 13/5/1/6: ÚOK CHZK zajistí vydání propagačních skládaček a
kalendáříků v počtu 2000 kusů. ÚOK CHZK schvaluje nákup stolních kalendářů
z distribučního střediska ČSCH (25 kusů) a potřeb na výzdobu propagačního stánku.
Datum splnění: do 31. 12. 2013. Zodpovídají: Eliška Stejskalová a Martin Kabát, DiS.
USNESENÍ ZK 13/5/1/7: ÚOK CHZK podpoří ve volbě předsedy Sboru posuzovatelů
harckých kanárů Jiřího Vrňatu. ÚOK CHZK požádá na chovatelské schůzi zástupce ZO o
vyjádření podpory.

Zápis z chovatelské schůze,
jež se konala dne 8. listopadu 2013 v Čáslavi
Přítomni: členové ÚOK CHZK a výboru Sboru posuzovatelů harckých kanárů
Za ZO CHZK: Buštěhrad (Bohumil Fábera), České Budějovice (Adolf Císař), Havlíčkův Brod (Zdeněk
Dobrovolný, Ing. Ladislav Svoboda), Hradec Králové (Petr Rudolf), Canaria Praha (RNDr. Pavel Pivoňka,
Eliška Stejskalová, Jiří Vrňata), Rychnov nad Kněžnou (Bc. Jiří Dušek), Tábor (Ing. Jan Holý, Václav
Hynouš, Martin Kabát, DiS.), Ústí nad Labem (MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., Alexandr Prijmak, Karel
Vavřena). Přítomno devět základních organizací (z patnácti), schůze byla usnášeníschopná.

Ing. Ladislav Svoboda informoval o schůzi ÚOK CHZK, která předcházela chovatelské
schůzi, a o závěrech, jež byly přijaty. Následně podal informace o opatřeních, která
přicházejí v úvahu při případném snižování počtu kolekcí na MMS. Obšírně se jednalo o
bodování přes 90 bodů. ÚOK CHZK nastínila další směr své činnosti a požádala o
vyslovení důvěry.
ZÁVĚR:
1. Pokud při budoucích MMS poklesne počet kolekcí pod třicet, budou se moci
chovatelé MMS zúčastnit se dvěma kolekcemi.
2. Při bodování harckých kanárů se nebude i nadále kanárovi udělovat více jak 90
bodů.
3. Chovatelská schůze vyslovila důvěru současné ÚOK CHZK.

Ing. Ladislav Svoboda
předseda ÚOK CHZK
Zapsala – Eliška Stejskalová
Ověřovatelé zápisu – MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., RNDr. Pavel Pivoňka

