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ZÁPIS ZE ŠKOLENÍ POSUZOVATELŮ
HARCKÝCH KANÁRŮ - 2013

Předmět školení:

Periodické školení posuzovatelů harckých kanárů ČR a SR před
začátkem konání sezónních soutěží ve zpěvu harckých kanárů.

Datum konání:

9. 11. 2013

Místo konání:

Čáslav, areál Střední zemědělské školy

Posuzovatelé z ČR:
Adolf CÍSAŘ, Zdeněk DOBROVOLNÝ, Bc. Jiří DUŠEK, MUDr. Karel
EDELMANN, Ph.D., Ing. Jan HOLÝ, Václav HYNOUŠ, Martin KABÁT,
DiS., RNDr. Pavel PIVOŇKA, Alexandr PRIJMAK, Petr RUDOLF, Josef
SIKORA, Ing. Ladislav SVOBODA, Jiří VRŇATA
Posuzovatelé ze SR:
Miroslav JANKOVIČ,
PETRÁŠ
Prezence:

Ondrej KABÁT,

Bc. Vladimír KUBÍK,

Marek

Tajemnice ÚOK CHZK:
Eliška STEJSKALOVÁ, RNDr. Blanka BRUTENIČOVÁ
Čestní posuzovatelé:
Karel VAVŘENA, Bohumil FÁBERA
Omluveni:
Ing. Jiří LUCÁK, Václav MARTINEK, Miroslav NOVÁK, Daniel BUROŇ
Jozef PETRÁŠ
Neomluveni:
nikdo

Záznam pořídil:

Václav Hynouš

1 ÚVOD
1.1

Zahájení školení, program

Školení zahájil předseda sboru posuzovatelů harckých kanárů Jiří Vrňata. Přivítal
všechny přítomné, zvláště posuzovatele ze Slovenské republiky a čestné posuzovatele
Karla Vavřenu a Bohumila Fáberu. Dále seznámil přítomné posuzovatele s programem
jednání a organizací školení.
8:30 – 8:40
8:40 – 8:50
8:50 – 9:00
9:00 – 9:10
9:10 – 9:20
9:20 – 9:40
9:40 – 9:50
9:50 – 10:20
10:20 – 10:30
10:30 – 12:00
12:00 – 13:30
13:30 – 15:00

zahájení školení – Jiří Vrňata
zpráva o činnosti slovenské ÚOK CHZK – Bc. Vladimír Kubík
zpráva o činnosti české ÚOK CHZK – Ing. Ladislav Svoboda
zpráva slovenského výboru Sboru posuzovatelů harckých kanárů Marek Petráš
zpráva českého výboru Sboru posuzovatelů harckých kanárů – Jiří
Vrňata
posuzování místních soutěží a delegace posuzovatelů na 78. MMS
volba volební komise
volby předsedy Sboru posuzovatelů harckých kanárů
přestávka
poslech kolekcí a jejich rozbor – Jiří Vrňata, Josef Sikora
oběd, polední přestávka
poslech kolekcí a jejich rozbor – Jiří Vrňata, Josef Sikora
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15:00 – 15:15
15:15 – 17:00
17:00 – 17:50
17:50 – 18:00

přestávka
poslech kolekcí a jejich rozbor – Jiří Vrňata, Josef Sikora
diskuse
zakončení školení, prezence (zůstanou všichni posuzovatelé)

2 PŘEDMĚT ŠKOLENÍ
2.1

Zpráva slovenské ÚOK

Bc. Vladimír Kubík přednesl zprávu o činnosti slovenské ÚOK za uplynulé období,
zejména prezentoval problematiku financování činností a odbornosti zpěvných kanárů.
Zprávu doplnila o podrobnější údaje z odbornosti zpěvných kanárů RNDr. Blanka
BRUTENIČOVÁ.
2.2

Zpráva české ÚOK

Ing. Ladislav Svoboda přednesl zprávu o činnosti české ÚOK za uplynulé období a
prezentoval problematiku samofinancování odbornosti zpěvných / harckých kanárů.
Informoval o připravované mistrovské soutěži v Havlíčkově Brodě dne 13. 1. 2014.
Vzorník i bodovací listina zůstavají bez úprav a jsou platné ve stávajícím stavu.
Bodovací listina bude v platné verzi uložena na webových stránkách Českého svazu
chovatelů v sekci zpěvných (harckých) kanárů.
2.3

Zpráva slovenského sboru posuzovatelů

Marek Petráš přednesl zprávu slovenského sboru posuzovatelů. Informoval o proběhlé
letní soutěži ve zpěvu harckých kanárů v červnu 2013 ve Vrútkách. Soutěž zároveň
plnila funkci školení posuzovatelů, zaměřené na sjednocení přidělování počtu bodů za
přednášené túry vystavenými kanáry.
2.4

Zpráva předsedy sboru posuzovatelů

Jiří Vrňata se ve své zprávě soustředil zejména na zhodnocení stavu posuzování na
mistrovkých soutěžích. Není problém v přidělování výše počtu bodů posuzovateli při
bodování kolekcí, ale ve stanovení pořadí vítězných kolekcí jednotlivými posuzovateli.
Vyskytly se odchylky stanovení pořadí až o několik míst.
Předseda sboru posuzovatelů Jiří Vrňata prezentoval návrh nominovaným
posuzovatelům na MS na setkání před konáním mistrovské soutěže, za účelem
sjednocení počtu přidělovaných bodů za přednášené túry u kolekce kanárů. Dále
doporučil posuzovatelům účast na letních soutěžích ve zpěvu harckých kanárů, a to
z výše uvedeného důvodu. V zprávě zazněla i žádost k posuzovatelskému sboru, na
dodržování platné legislativy odbornosti zpěvných (harckých) kanárů.
2.5

Rozdělení odhadů

Bylo provedeno přidělení a potvrzení odhadů na místní soutěže 2013 v České republice
a na Slovensku.
Sborem posuzovatelů nebyl akceptován návrh ZO ČSCH Ústí nad Labem na nominaci
posuzovatele z vlastní organizace na základě udělení výjimky. Po vyjasnění
problematiky, zejména v souladu s platnou legislativatou odbornosti zpěvných
(harckých) kanárů byl na místní soutěž v Ústí nad Labem 20. 12. 2013 nominován
čestný posuzovatel Bohumil FÁBERA. Tato varianta byla sborem posuzovatelů i
přítomnými zástupci ZO ČSCH Ústí nad Labem akceptována jako vhodné vyřešení
nastalé situace.
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Posuzovatelé, kteří zůstali bez přiděleného odhadu se mohou na místních soutěžích
zúčastnit jako přísedící, po dohodě se základními organizacemi a podání informace
tajemnici ÚOK CHZK Elišce Stejskalové.
Dále byla provedena nominace posuzovatelů na mezinárodní mistrovskou soutěž
v Havlíčkově Brodě 13. 1. 2014. Posuzovat budou Ing. Jan HOLÝ, Petr RUDOLF,
Zdeněk DOBROVOLNÝ (všichni ČR), a Ondrej KABÁT (SR). Soutěž jednotlivců bude
posuzovat předseda sboru posuzovatelů Jiří VRŇATA (ČR).
Rozdělení odhadů se jmény posuzovatelů bude vyvěšeno na webových stránkách
Českého svazu chovatelů v sekci zpěvných (harckých) kanárů.
Předseda ÚOK Ing. Ladislav Svoboda upozornil na dodržování usnesení ÚOK. Pokud
budou slovenští posuzovatelé posuzovat na místních soutěžích v ČR, budou k bodování
používat českou bodovací listinu.
2.6

Volba předsedy Sboru posuzovatelů harckých kanárů

Volební komise pracovala ve složení:
MUDr. Karel EDELMANN, Ph.D.
Adolf CÍSAŘ
Josef SIKORA
Byl vysvětlen důvod potřeby volby předsedy sboru posuzovatelů – potvrdit mandát
současnému předsedovi Jiřímu Vrňatovi a schválit způsob a směr vedení
posuzovatelského sboru, nebo zvolit předsedu nového.
Proběhla tajná volba, které se zúčastnilo 13 přítomných posuzovatelů z ČR.
- počet odevzdaných hlasů – 13
- počet platných hlasů – 13
- počet hlasů pro Jiřího Vrňatu – 12
- počet hlasů proti Jiřímu Vrňatovi – 1
Výsledek volby:
Předsedou Sboru posuzovatelů harckých kanárů byl zvolen a potvrzen Jiří VRŇATA,
kterému byla tajnou volbou vyslovena důvěra většinou přítomných posuzovatelů z ČR.
Dalšími členy Komise posuzovatelů harckých kanárů byli nominováni posuzovatelé:
MUDr. Karel EDELMANN, Ph.D.
Josef SIKORA
Oba nominaci přijali a stali se členy Komise posuzovatelů harckých kanárů pod vedením
Jiřího Vrňaty.
2.7

Prezentace a poslech připravených kolekcí

Byla provedena prezentace vystavených kolekcí a upřesnění přidělování bodových
hodnot k přednášeným túrám včetně diskuze přítomných posuzovatelů. Pozornost byla
věnována rozboru „zvonkových túr a dutobasu“. U zvonkových túr byla stanovena
možnost bodového ohodnocení v rozmezí 0 nebo 1 podle kvality přednesené túry,
případně potrestání kanára za zvonkovou túru neladnou nebo chybnou. Dutobas je
posuzovatelem v souladu se vzorníkem vždy hodnocen jako basová role a protože se
jedná o jednu z nejkvalitnějších túr v písni kanára, měla by přidělená bodová hodnota
začínat číslem 23.

3 ZÁVĚR
Předseda Sboru posuzovatelů harckých kanárů Jiří VRŇATA zakončil školení,
poděkoval za přípravu kolekcí ke školení a všem za účast na školení posuzovatelů
v roce 2013 v Čáslavi. Členové Sboru posuzovatelů harckých kanárů, včetně přátel ze
Slovenské republiky, se v přátelském duchu rozjeli do svých domovů.
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