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Zápis
z Ústřední volební konference delegátů odbornosti chovatelů
zpěvných (harckých) kanárů,
která se konala dne 12. ledna 2013 ve Frýdku-Místku,
a to v rámci 77. mezinárodní mistrovské soutěže ve zpěvu harckých kanárů
Přítomní delegáti: Josef Kozar (ZO CHZK Brno), Josef Kotouč (ZO CHZK Buštěhrad), Adolf
Císař (ZO CHZK České Budějovice), Ing. Dušan Calábek (ZO CHZK Havířov), Zdeněk
Dobrovolný (ZO CHZK Havlíčkův Brod), Petr Rudolf (ZO CHZK Hradec Králové), Jan Duda (ZO
CHZK Ostrava-Přívoz), Ladislav Svoboda (ZO CHZK Petřvald u Karviné), Jiří Vrňata (ZO
CHZK Canaria Praha), Miroslav Novák (ZO ČSCH Tábor 6), Josef Sikora (ZO ČSCH Třinec),
Jaroslav Vychodil (ZO CHZK Uničov), Ing. Václav Krtek (ZO ČSCH Ústí nad Labem).
Omluvení delegáti: Ing. Jiří Lucák (ZO CHZK Plzeň), Bc. Jiří Dušek (ZO ČSCH Rychnov nad
Kněžnou). Jednání konference se mohli jako přihlížející účastnit i další zájemci z řad chovatelské
veřejnosti.
Přítomní kandidáti: Zdeněk Dobrovolný (ZO CHZK Havlíčkův Brod), MUDr. Karel Edelmann,
Ph.D. (ZO ČSCH Ústí nad Labem), Bohumil Fábera (ZO CHZK Buštěhrad), Ladislav Holeš (ZO
CHZK Havlíčkův Brod) – omluven, nepřítomen, Martin Kabát, DiS. (ZO ČSCH Tábor 6), Miroslav
Novák (ZO ČSCH Tábor 6), RNDr. Pavel Pivoňka (ZO CHZK Canaria Praha), Alexandr Prijmak
(ZO ČSCH Ústí nad Labem), Ing. Ladislav Svoboda (ZO CHZK Havlíčků Brod), Josef Tichý (ZO
CHZK Canaria Praha), Jiří Vrňata (ZO CHZK Canaria Praha).
Přítomní členové ÚOK CHZK, revizní komise, výboru sboru posuzovatelů a tajemnice odbornosti:
Miroslav Novák, RNDr. Pavel Pivoňka, Ing. Ladislav Svoboda, Josef Tichý, Jiří Vrňata, Martin
Kabát, DiS., MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., Eliška Stejskalová.

PROGRAM: 1. Zahájení, volba pracovních komisí, schválení programu
2. Zpráva předsedy ÚOK CHZK
3. Představení kandidátů
4. Seznámení se systémem voleb, schválení volebního řádu, volby
5. Diskuse
6. Vyhlášení výsledků voleb, porada nové ÚOK CHZK a RK
7. Usnesení, závěr

Ad 1) Zahájení, volba pracovních komisí, schválení programu
Jednání zahájil RNDr. Pavel Pivoňka, předseda Ústřední odborné komise chovatelů
zpěvných (harckých) kanárů (dále jen ÚOK CHZK). Přivítal přítomné a konstatoval, že
z patnácti základních organizací se dostavilo třináct delegátů, Ústřední volební konference
delegátů odbornosti chovatelů zpěvných (harckých) kanárů (dále jen konference) je tedy
usnášeníschopná. Aby byly předložené návrhy schváleny, musí být PRO sedm delegátů.
Každý delegát má jeden hlas. Připomněl, že XX. Valná hromada ČSCH, která se konala 3.

listopadu 2012, zkrátila volební období Ústřednímu výboru ČSCH a Ústřední revizní
komisi ČSCH a dále všem nižším organizačním složkám ČSCH. ÚOK CHZK proto
operativně reagovala svoláním této volební konference.
Následovala volba pracovních komisí. Martin Kabát, DiS., pověřený řízením
konference, uvedl, že za ÚOK CHZK byl do návrhové a mandátové komise navržen
Martin Kabát, DiS. Z pléna byli jako další členové této komise navrženi Adolf Císař a
Josef Sikora. ● Hlasovalo se o složení mandátové a návrhové komise – hlasování: PRO 11
delegátů. Do volební komise ÚOK CHZK nenavrhla žádného stávajícího člena, jelikož
všichni kandidují, a navrhla Ing. Dušana Calábka. Z pléna byli navrženi další dva delegáti,
a to Josef Kozar a Jaroslav Vychodil. ● Hlasovalo se o jednotlivých členech volební
komise – hlasování PRO Ing. Dušana Calábka 12 delegátů, PRO Josefa Kozara 11
delegátů, PRO Jaroslava Vychodila 11 delegátů. Jako zapisovatelka byla navržena Eliška
Stejskalová a jako ověřovatelé zápisu Josef Kotouč a Josef Tichý. ● Hlasovalo se o
pořízení a kontrole zápisu – hlasování PRO 12 delegátů. Následně byl přednesen navržený
program jednání konference. ● Hlasovalo se o programu konference – hlasování PRO 13
delegátů. Program byl schválen v podobě, která je uvedena v úvodu zápisu.

Ad 2) Zpráva předsedy ÚOK CHZK
Ve své zprávě RNDr. Pavel Pivoňka nejprve vyzdvihl precizní přípravu právě
probíhající 77. mezinárodní mistrovské soutěže ve zpěvu harckých kanárů. Konstatoval, že
v bodování jsou patrné rozdíly, ale samostatná práce posuzovatelů je tou nejlepší cestou.
Podotkl, že ÚOK CHZK v zápisech z jednání informuje o své činnosti, takže považuje za
zbytečné to na konferenci opakovat. K revizi hospodaření nelze dosud podat zprávu,
jelikož rok 2012 není celý zaúčtován.
Uvedl, že ZO CHZK Canaria Praha před dvěma lety uspořádala mezinárodní soutěž
„Kanáři bez hranic“, uskutečnil se i „Memoriál Franze Holleho“. Přirozený trend spěje
k tomu, že chovatelů harckých kanárů bude ubývat ve všech okolních státech. Německo
zřejmě bude mít i v budoucnu dostatečný počet chovatelů, ale další evropské státy patrně
budou usilovat o nějakou společnou soutěž. Protože Česká republika je ve středu Evropy,
nabízí se logické řešení rozšířit mistrovskou soutěž i o účastníky z dalších evropských
států. RNDr. Pavel Pivoňka řekl, že stále probíhají jednání s rakouskými chovateli, kteří by
byli ochotni přijet na naši mistrovskou soutěž, ale pokud by byla ještě o týden později. Je
to jedna z možností, ale musí se projednat i s našimi chovateli. V rámci takovéto rozšířené
mezinárodní mistrovské soutěže by se mohl konat i „Memoriál Franze Holleho“.

Ad 3) Představení kandidátů
Jednotliví kandidáti ve stručnosti nastínili, co budou ve svojí práci považovat za
nejdůležitější.
 Zdeněk Dobrovolný (ZO CHZK Havlíčkův Brod): preferuje především seriózní
přístup k členské základně.
 MUDr. Karel Edelmann, Ph.D. (ZO ČSCH Ústí nad Labem): chce ponechat větší
pravomoci základním organizacím.
 Bohumil Fábera (ZO CHZK Buštěhrad): upřednostňuje čestnost a kamarádství,
protože o to jde v chovatelství především.
 Ladislav Holeš (ZO CHZK Havlíčkův Brod): omluven, nepřítomen.
 Martin Kabát, DiS. (ZO ČSCH Tábor 6): připomněl, že zastává i post generálního
sekretáře ČSCH. Uvedl, že na malé odbornosti je v ČSCH vytvářen tlak a je snaha,
aby z ČSCH odešly. Podotkl, že ÚOK CHZK si musí vytvořit plán, kam chce dojít,
na podzimní chovatelské schůzi bude tento plán předložen ke schválení. Poděkoval
všem autorům přispívajícím svými články do časopisu Chovatel. Řekl, že za
důležité považuje, aby se při organizování mistrovských soutěží vystřídaly pokud
možno všechny základní organizace. Podivil se nad tím, proč mezi kandidáty
nejsou chovatelé z Moravy, protože právě z Moravy je tolik kritických hlasů k práci
ÚOK CHZK.









Miroslav Novák (ZO ČSCH Tábor 6): uvedl, že svoji kandidaturu přehodnotil a
vzhledem ke svému věku požádal delegáty, aby ho nevolili.
RNDr. Pavel Pivoňka (ZO CHZK Canaria Praha): připomněl, že již dlouze hovořil
v úvodu. Zopakoval, že chce rozšířit mezinárodní mistrovskou soutěž o účast
chovatelů z dalších evropských zemí.
Alexandr Prijmak (ZO ČSCH Ústí nad Labem): hodlá pracovat poctivě a
svědomitě.
Ing. Ladislav Svoboda (ZO CHZK Havlíčkův Brod): za důležité považuje
aktualizovat stávající Vzorník zpěvných kanárů a nadále dolaďovat jen detaily.
Chce rozšířit spolupráci se základními organizacemi, ponechat jim pravomoci, ale
zároveň zdůraznit, že mají i povinnosti, na které momentálně často zapomínají.
Josef Tichý (ZO CHZK Canaria Praha): bude prosazovat udělování výjimek – aby
posuzovatelé ve výjimečných případech mohli bodovat na dvou místních soutěžích.
Jiří Vrňata (ZO CHZK Canaria Praha): za důležité považuje sjednocení evropských
zemí a pořádání společných soutěží. Uvedl, že nejrozumnější bude ponechat
původní Vzorník zpěvných kanárů a jen ho doplňovat. Konstatoval, že se povedlo
odbourat paušály a body klesly na přijatelnou úroveň.

Ad 4) Seznámení se systémem voleb, schválení volebního řádu, volby
Martin Kabát, DiS. seznámil přítomné s návrhem volebního řádu. Do voleb je
přihlášeno jedenáct kandidátů, na volebním lístku každý delegát může zakroužkovat
maximálně osm kandidátů. Z patnácti pozvaných základních organizací je přítomno třináct
delegátů, nadpoloviční většina je sedm. Volí se společně pět členů ÚOK CHZK a tři
členové revizní komise. Zpravidla prvních pět zvolených se stává členy ÚOK CHZK, další
tři pak členy revizní komise (dále jen RK), nedohodnou-li se však jinak. Delegát nesmí
zakroužkovat na volebním lístku více než osm kandidátů, menší počet zakroužkování je
možný. Na volebním lístku se nesmí škrtat. Kandidát Ladislav Holeš je omluven, ale
normálně se účastní voleb. Aby byl kandidát zvolen, musí získat minimálně sedm hlasů.
Pakliže se v prvním kole voleb nepodaří zvolit osm kandidátů, proběhne druhé kolo,
popřípadě třetí atd., dokud všichni z osmi kandidátů nebudou zvoleni minimálně sedmi
hlasy. Volit se bude tajně vhozením hlasovacího lístku do volební urny. ● Hlasovalo se o
schválení volebního řádu – hlasování PRO 13 delegátů. Poté proběhlo první kolo voleb.
Volební komise se odebrala spočítat počty hlasů, které jednotliví kandidáti obdrželi.

Ad 5) Diskuse








Jan Duda: vznesl dotaz, proč posuzovatel harckých kanárů může bodovat v každém
roce jenom jednu místní soutěž. Je to důvod, proč chovatelé odcházejí ze základní
organizace.
RNDr. Pavel Pivoňka: vysvětlil, že smyslem toho bylo, aby se co nejvíce
posuzovatelů účastnilo každý rok bodování.
Martin Kabát, DiS.: když posuzovatel nebude chodit posuzovat, nebude umět
bodovat. Je snad pochopitelné, že někde se procvičovat musí. Když nebude mít
zkušenosti, bude terčem kritiky.
Jan Duda: konstatoval, že cena členských příspěvků je příliš vysoká a chovatelé
kvůli tomu odcházejí z ČSCH. Zvláště pro mladé chovatele to je náročné. Dále
požádal o vysvětlení, proč byl Jiří Tomica, který posuzoval v roce 2011 místní
soutěž ZO CHZK Ostrava-Přívoz, potrestán pozastavením činnosti. Upozornil také
na to, že ZO CHZK Ostrava-Přívoz se již desítky let stará o veřejnou voliéru.
Ing. Dušan Calábek: uvedl, že pokud by výbor sboru posuzovatelů harckých kanárů
nevyhověl s žádostí, aby posuzovatel mohl posuzovat na více místních soutěžích, je
možné se obrátit na ÚOK CHZK, popřípadě to může uložit konference.
RNDr. Pavel Pivoňka: vysvětlil, že posuzovateli byla udělena výjimka pro
bodování ve více základních organizacích. Kvitoval s povděkem, že se ZO CHZK
Ostrava-Přívoz stará o veřejnou voliéru.












Jiří Vrňata: uvedl, že když se sbor posuzovatelů dohodne na nějakých pravidlech,
tak se musejí dodržovat. Není možné, aby si každý dělal co chtěl, to by se pak
posuzovatelé nemuseli školit a každý by to nějak podle svého posoudil. Připomněl,
že k práci ÚOK CHZK má pomalu každý výhrady, kdekdo kritizuje. Ale když jsou
volby tak se nepřihlásí žádný kandidát z Moravy. Být v opozici je vždycky snazší
než něco vytvářet.
Jan Duda: připomněl, že v roce 1994 byl členem ÚOK CHZK, a pak musel skončit.
Petr Rudolf: vyzval přítomné, aby jednání probíhalo méně emotivně a v klidu.
Vyložil svůj návrh na nový způsob bodování kanárů na mistrovských soutěžích.
Hodnotilo by se dvoukolově, aby každý kanár měl šanci předvést svůj zpěv.
Jiří Vrňata: upozornil na finanční náročnost tohoto systému.
Ing. Ladislav Svoboda: konstatoval, že doba si vyžádá změnu systému
organizování mistrovské soutěže. Je to úkol pro novou ÚOK CHZK, aby se tímto
zabývala. Nebude možné tuto problematiku přehlížet.
MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.: vyslovil podiv nad tím, jak se někdo může
pozastavovat nad výší členských příspěvků. Mladí chovatelé vynaloží za kredit dost
peněz, takže úhrada členské známky je pro ně bezvýznamná částka.
RNDr. Pavel Pivoňka: konstatoval, že náklady rostou každému, i členům ÚOK
CHZK.
Ing. Ladislav Svoboda: vyzval k věcnému přístupu, chovatelství je dobrovolná
zájmová činnost, která vyžaduje náklady.
Josef Tichý: uvedl, že nový systém s sebou možná přinese zvýšení poplatků za
přihlášenou kolekci.

Ad 6) Vyhlášení výsledků voleb, porada nové ÚOK CHZK a RK
Ing. Dušan Calábek, člen volební komise, vyhlásil výsledky prvního kola voleb. Zdeněk
Dobrovolný – 7 hlasů, MUDr. Karel Edelmann, Ph.D. – 13 hlasů, Bohumil Fábera – 12
hlasů, Ladislav Holeš – 1 hlas, Martin Kabát, DiS. – 12 hlasů, Miroslav Novák – 3 hlasy,
RNDr. Pavel Pivoňka – 8 hlasů, Alexandr Prijmak – 8 hlasů, Ing. Ladislav Svoboda – 8
hlasů, Josef Tichý – 11 hlasů, Jiří Vrňata – 8 hlasů.
Ing. Dušan Calábek konstatoval, že již v prvním kole voleb byl zvolen patřičný počet
kandidátů pro sestavení ÚOK CHZK a RK.
Poté se nově zvolení funkcionáři odebrali ke kratičké poradě. Následovala informace o
tom, že novým předsedou ÚOK CHZK byl zvolen Ing. Ladislav Svoboda a novým
předsedou RK Bohumil Fábera. Došlo k dohodě mezi zvolenými funkcionáři – někteří
zvolení na předních místech měli zájem pracovat v RK a nikoliv v ÚOK CHZK.

Ad 7) Usnesení, závěr
Mandátová komise přednesla zprávu, v níž se konstatovalo, že přítomno je stále 13
delegátů základních organizací, konference je tudíž nadále usnášeníschopná. Následovalo
samostatné schvalování jednotlivých bodů usnesení. ● Hlasování - PRO schválení všech
bodů se vyslovilo všech 13 přítomných delegátů.

USNESENÍ
Ústřední volební konference delegátů odbornosti chovatelů
zpěvných (harckých) kanárů
konaná dne 12. ledna 2013 ve Frýdku-Místku
Ústřední volební konference delegátů odbornosti chovatelů zpěvných (harckých)
kanárů schválila:
1. Program a jednací řád volební konference.

2. Volbu mandátové a návrhové komise ve složení: Martin Kabát, DiS., Adolf Císař,
Josef Sikora.
3. Volbu volební komise ve složení: Ing. Dušan Calábek, Josef Kozar, Jaroslav
Vychodil.
4. Zprávu ÚOK CHZK (a RK) přednesenou RNDr. Pavlem Pivoňkou.
5. Volbu nové ÚOK CHZK ve složení: Ing. Ladislav Svoboda - předseda, MUDr.
Karel Edelmann, Ph.D., Martin Kabát, DiS., RNDr. Pavel Pivoňka, Josef Tichý.
6. Volbu nové RK ve složení: Bohumil Fábera - předseda, Alexandr Prijmak, Jiří
Vrňata.
Ústřední volební konference delegátů odbornosti chovatelů zpěvných (harckých)
kanárů vzala na vědomí:
1. Jednotlivé diskusní příspěvky.
2. Zprávu mandátové komise.
Ústřední volební konference delegátů odbornosti chovatelů zpěvných (harckých)
kanárů uložila:
1. Nové ÚOK CHZK a všem chovatelům propagovat chov harckých kanárů a
prosazovat další rozvoj této odbornosti.
2. Svolat u příležitosti školení posuzovatelů harckých kanárů chovatelskou schůzi.
--------------------------Poté vystoupil RNDr. Pavel Pivoňka, končící předseda ÚOK CHZK, a poděkoval všem
dřívějším členům ÚOK CHZK za přínosnou spolupráci. Poděkování bývalé ÚOK CHZK
vyjádřila i tajemnice odbornosti Eliška Stejskalová, připomněla, že ÚOK CHZK musela
čelit i mnoha tlakům ze strany velkých svazových odborností.
Jednání konference zakončil nový předseda ÚOK CHZK Ing. Ladislav Svoboda.
Poděkoval za vyslovenou důvěru všem delegátům a vyjádřil přání, že spolupráce ÚOK
CHZK a základních organizací bude konstruktivní.

Ing. Ladislav SVOBODA, v. r.
předseda ÚOK CHZK

Zapsala: Eliška Stejskalová
Ověřovatelé zápisu: Josef Kotouč, Josef Tichý

