Malé vánoční ohlédnutí

Ani se nechce věřit, že už je tady
opět konec roku. Letí to, letí, nám
letitějším snad i rychleji. Bohužel
v tomto věku a v tento čas se vkrádá myšlenka – kolik ještě…?
Vážení čtenáři, dovolte malé
chovatelské ohlédnutí za právě
končícím rokem, které však nebude prosto osobních pocitů. Z organizačního hlediska to byl rok
bezesporu významný, neboť se
jednalo o rok volební. Pro někoho záležitost zásadního významu, pro řadu chovatelů však tento
akt proběhl téměř bez povšimnutí. Změny v obou centrálních orgánech, tj. v ÚV a ÚRK, byly razantní.
S novými tvářemi přišly nové názory, jiné pohledy na řadu problémů, více nadšení, což je jistě vítané. Bohužel, někdy ale i málo
ochoty naslouchat názorům druhého, což je v životě dost podstatné. Stejně významná, z pohledu
běžného denního chodu chovatelské organizace možná i změna významnější, nastala v pozici vedení sekretariátu, kde „starého“ Slávu Petržílku vystřídal po konkursním jednání RNDr. Martin Smrček.
I po zatím krátkém pracovním působení vládne přesvědčení, že se
výběr zdařil. Proto bez zbytečné

nostalgie: „Slávo, dík a, pane doktore, ať se daří!“
Dále by bylo možno hovořit o řadě významných akcí, které
v uplynulém roce proběhly. Jistě však uznáte, že z chovatelského
pohledu jednoznačným vrcholem
byla – po celoroční radosti, či pro
někoho utrpení – na našich „dvorcích“ – Evropská výstava, která se
konala na Slovensku v nedaleké
Nitře v termínu 20.–22. listopadu. Proto dovolte, abych následující řádky věnoval pouze této akci.
Po důsledné prezentaci a zdůraznění významu výstavy v řadách českých chovatelů, kdy bylo
z tohoto důvodu včas rozhodnuto
o nekonání naší Celostátní výstavy
v tomto roce, byla účast českých
chovatelů vskutku reprezentativní co se týče kvantity ale i kvality.
Celkem 560 českých chovatelů předvedlo ve všech pěti expozicích (kromě tradičních králíků,
holubů a drůbeže byly připraveny i expozice drobných hlodavců
a okrasného ptactva) téměř 3.600
zvířat. Po místních slovenských
chovatelích a Němcích jsme měli
třetí nejpočetnější zastoupení s téměř 16 % z celkového počtu necelých 23.000 vystavených exponátů. Překvapení pro všechny, zaskočení až úlek pro organizátory české části, ale přesto díky za
ně. Organizace od soustředění přihlášek, výběr financí, zabezpečení
dopravy (oběma směry bez úhynu jediného zvířete), přípravu a zajištění provozu stánku ČSCH byla
zásluhou pracovníků sekretariátu
zcela bezproblémová, proto i zde
se patří poděkovat.
Především však patří poděkovaní úspěšným českým chovate-

Poďakovanie...

26. Európska výstava hydiny,
holubov, králikov, morčiat a vtákov
a 2. Európska výstava mladých
chovateľov sa oficiálne skončila zatvorením brán výstaviska Agrokomplex v Nitre, 22. 11. 2009.
Z pohľadu bežného návštevníka
trvala v podstate len niečo cez dva
dni a bolo tu možno zhliadnuť bezmála 23 000 zvierat. Svojou pestrosťou i rozsahom určite dokázala uspokojiť väčšinu návštevníkov.

Z pohľadu tých, ktorí vedia, čo
to je zorganizovať chovateľskú výstavu, to bolo množstvo práce,
nielen výstavného výboru, ale aj
ďalších organizácií a firiem i jednotlivcov, ktorí nám nezištne pomáhali pri príprave tejto vrcholnej
chovateľskej akcie.
Aká bola výstava, ste mali možnosť vidieť každý na vlastné oči
a každý si urobí svoj vlastný úsudok. Ale možnosť nahliadnuť na tú
druhú stranu nemal každý a práve z tohoto pohľadu by som chcel
trochu zhodnotiť európsku výstavu a vysloviť takto verejne poďakovanie ľuďom za pomoc, ktorú nám poskytli a ktorým sme sa
v tom zhone ani nestihli osobne
poďakovať.
Od prvopočiatku sme pri príprave tejto výstavy počítali s tým,
že chovateľské a priateľské vzťahy medzi slovenskými a českými
chovateľmi sa rozdelením spoločnej republiky nepopretŕhali a naj-

lům, kteří získali v kategorii dospělých celkem 163 zvláštních
ocenění – 66x titul Mistr Evropy na kolekci, 70x titul Evropský
šampión na jednotlivce, 3x medaili Evropského chovatelského svazu a 8 pohárů. Co však těší ještě
více je skutečnost, že se neztratili ani naši mládežníci, kteří se vrátili se ziskem sedmi titulů Mistra
Evropy a 14 titulů Evropského
šampióna. Upřímná gratulace
všem, mladým dvojnásob. Vlastní detailní komentář k jednotlivým expozicím včetně jmenného
seznamu našich oceněných TOP
chovatelů najdete na jiném místě
tohoto čísla Chovatele.
Co říci k vlastní výstavě? Stovky našich chovatelů se přijely podívat, takže mají názor vlastní, což
je nejdůležitější. Jistě se mnou
budete souhlasit, že výstavní část,
jednotlivé expozice, byly velmi
dobře připraveny. Haly v Nitře jsou
pro tento účel perfektní, jednoetážové uspořádání klecí ve všech expozicích byla jistě priorita tohoto ročníku evropské výstavy. Ale,
ale… bohužel opět zklamal katalog. Jeho dodávka v pátek, kdy byl
největší zájem o nákup chovných
zvířat, byla pozdní a především
ve zcela nedostatečném množství. V sobotu o něco lépe, ale také
málo. Zbytek byl navezen v sobotu
večer a jsem přesvědčen, že kromě distribuce zaplacených katalogů pro nepřítomné vystavovatele
zbyla většina z této várky organizátorům. Škoda oběma směry, jak
pro chovatele, tak pro pořadatele
(finanční ztráta). Přesto, snad se
mnou budete souhlasit, bude tento
ročník evropské výstavy hodnocen
jako zdařilý. Škoda jen, že nepři-

jelo více návštěvníků. Avizovaných
12–13 tisíc je, na takto velkou a pěknou výstavu, dle mého názoru málo.
Nepříjemnosti odvane čas a zbudou vzpomínky na příjemná setkání s přáteli a pro ty lepší z nás bude
trvalou upomínkou získané ocenění. Co by však mělo být pro nás pro
všechny, atˇ jsme si přivezli ocenění, nebo se vrátili bez nich, největším zážitkem je atmosféra této výstavy, řada nových setkání, navázání
nových vztahů. Bylo velice příjemné vidět horlivě diskutující skupinky chovatelů, kteří se mnohdy viděli poprvé a jazyková bariera přestávala být překážkou. Proto jsem velmi rád pomohl v desítkách případů
se svou skromnou němčinou (několikrát i ruštinou, dokonce byl i pokus o dohovor v angličtině) v okamžiku, kdy se schylovalo k zásadní
domluvě v tom smyslu – dobře tak
tohle zvíře po výstavě půjde ke mně
za tolik a tolik. Zde navázané kontakty mohou být pro řadu chovatelů základem dalších úspěšných sezón a i příjemných výletů do ciziny.
Není toto snad hlavní poslání, náplň
našeho chovatelského snažení? Nevím jak ostatní, já to tak však tak cítím a upřímně si přeji, aby podobné
pocity zažívala většina z nás.
Vánoce jsou za dveřmi, proto užijme si tohoto výjimečného času plnými doušky jak v kruhu svých nejbližších, tak i mezi přáteli, kteří prožívají podobné pocity při pohledu na
pěkného holuba, králíka či kohouta. Využijte většího volna k přípravě chovné sezóny 2010, neboť již
za necelé tři roky, prvý prosincový
víkend 2012, se sejdeme opět na
Evropské výstavě a opět nedaleko,
tentokráte v Lipsku.
Proto příjemné prožití svátků vánočních, zdraví, rodinnou pohodu
a mnoho příjemných chvil mezi svými přáteli upřímně přeje
Váš Jaroslav Kratochvíl

viac vystavovateľov na EV bude
zrejme zo Slovenska a Českej republiky. Tiež sme vedeli, že pravdepodobne nebudeme schopní
zabezpečiť dostatok výstavných
klietok pre všetky prihlásené zvieratá. Preto aj naše snahy smerovali k vytvoreniu užšej spolupráce
medzi Slovenským zväzom chovateľov a Českým svazem chovatelů. A myslím, že to sa nám aj podarilo, hlavne vďaka ústretovosti predsedu ČSCH Ing. Jaroslava
Kratochvíla a ďalších funkcionárov
zväzu i pracovníkov sekretariátu.
Mali sme niekoľko spoločných
stretnutí, na ktorých sme riešili nielen problémy výstavy, akými
boli napríklad zapožičanie klietok,
nielen z výstavného materiálu ÚV
ČSCH, ale aj niektorých ZO ČSCH
z Moravy, zakúpenie licencie na
počítačový program pre spracovanie katalógu výstavy, ale riešili sme trebárs aj možnosti prezentácie českých chovateľských klubov na EV, možnosti dopravy zvierat na výstavu a podobne. Taktiež
množstvo podnetných rád a po-

strehov z organizovania EV v Prahe
z úst pána predsedu Kratochvíla nám
pomohlo sa zorientovať v prípravách
na nadchádzajúcu EV v Nitre. Za túto
pomoc sa patrí poďakovať všetkým,
ktorí nám pomohli akýmkoľvek spôsobom pri realizácii EV v Nitre.
Určite veľkým prínosom pre nás
bol autor počítačového programu
pán Jaroslav Procházka, ktorý pred
výstavou i počas výstavy operatívne
riešil problémy spracovania údajov,
podkladov pre tlač katalógu i nekonečný počet výstupov pre potreby
výstavného výboru, posudzovateľov
a pod. Za túto jeho pomoc mu patrí naša veľká vďaka.
V neposlednej miere treba poďakovať a poblahoželať aj všetkým
vystavovateľom, členom ČSCH za
dôstojnú reprezentáciu svojho zväzu, keď množstvom získaných najvyšších ocenení ukázali svoj chovateľský um a šikovnosť. Verím, že
naša spolupráca zostane i naďalej na
vysokej úrovni a budeme sa spoločne stretávať na výstavách v Čechách
i na Slovensku.
Ing. Jaroslav Matyáš, riaditeľ EV Nitra

Všem čtenářům,
spolupracovníkům a přátelům
přejeme veselé Vánoce,
hodně zdraví, štěstí, pohody
a chovatelských úspěchů
do roku 2010
Redakce
Měsíčník
Českého svazu
chovatelů
Vydavatel:
Český svaz chovatelů
Maškova 3,
182 53 Praha 8 - Kobylisy
Telefon:
284 683 454
284 683 437 – o dborné
oddělení
284 683 442 – s ekretariát (+ fax)
Fax: 284 681 451
E-mail: (sekretariát)
sekretariat@cschdz.cz
www.cschdz.cz
IČO 00443204
DIČ CZ00443204
Číslo účtu: 635081/0100
Redakce:
RNDr. Martin Smrček
(smrcek@cschdz.cz) - šéfredaktor
Šárka Gorgoňová, Šárka Kořínková
(chovatel@cschdz.cz)
Stálá redakční spolupráce:
Slavibor Petržílka
Zdeněk Gorgoň
(foto@foto-go.com) - Go studio
Grafická úprava: Miloslav Vymazal
Redakční rada:
Zdeněk Gorgoň (kočky), Dr. Sylvestr
Chrastil (holubi), Ing. Jaroslav Kratochvíl (předseda), MVDr. Miloslav
Martinec (veterinární problematika,
králíci), Slavibor Petržílka (holubi),
RNDr. Pavel Pivoňka (exotičtí ptáci),
Ing. František Šonka (drůbež), Ing.
Josef Zadina (králíci).
Adresa redakce
Maškova 3, 182 53 Praha 8 - Kobylisy
Telefon 00420 284 683 453
Návštěvní den čtvrtek od 8 do 17 hodin
Evidováno u MK ČR pod č. 4862.
ISSN 0323-1534.
Tisk: GRASPO CZ, a. s.
Pod Šternberkem 324, 763 02 Zlín
Ve volném prodeji rozšiřují: PNS, a. s.,
Mediaprint Kapa GmbH. Na Slovensku
(včetně předplatného) Mediaprint-Kapa
Pressegrosso, a.s., oddelenie inej formy predaja Vajnorská 137, P. O. BOX 183,
830 00 Bratislava 3, tel.: 02/444 588 21,
444 427 73 a‑444 588 16, fax: 02/444 588 19,
e-mail: redplatne@abompkapa.sk
Za obsah a původnost příspěvků odpovídá
autor. Redakce si vyhrazuje právo na krácení či úpravu příspěvků. Redakcí nevyžádané
rukopisy, fotografie či kresby se nevracejí.
Toto číslo vyšlo 15.12. 2009
Foto na titulní straně: králík lvíček z německého
chovu – Zdeněk Gorgoň

