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Pozor na zelenou

Konec zimy je na spadnutí
a je otázkou dní, kdy vyraší zelené listy na stromech a trávníky začnou měnit barvu šťavnatě zeleným pažitem. Zelená je
barvou jara. My, chovatelé, ale

máme zeleno stále, po celý
rok. Tedy alespoň ti z nás, kteří
se nemohou zbavit myšlenek na
evergreeny (tedy „stálezelenosti“) českého chovatelství. Je jich celá řada a určitě si

na všechny nevzpomenu. Zkusme si některé připomenout.
1. Celostátní výstavy musejí být střídavě v Čechách
a na Moravě! Myslím, že nikdo tuto myšlenku nerozporuje, ale kde vzít dnes na Moravě výstavní areál, ve kterém
jsme schopni zaplatit nájemné? Babo raď!
2. Postavíme si vlastní výstavní areál na půli cesty z Prahy do Brna, nejlépe na
poli u Jihlavy. Zní to dobře, ale
umí si někdo představit, o jakou investici by šlo? Kde vzít
20, 30, nebo třeba 50 milionů?
A co by s takovým výstavištěm
po celý rok dělalo? To by stálo
až na tři čtyři víkendy po zbytek
roku ladem? Nebo si snad někdo může myslet, že by se tam
hrnuli organizátoři výstav všeho možného (aby výstaviště na
pronájmu vydělávalo), o návštěvnících ani nemluvě? Případ pražské Sazka arény s utopenými miliony budiž nám
odstrašujícím příkladem.
3. Evergreenem je také sekretariát, resp. představy některých lidí, že tam sedí parta
darmožroutů a žije z jejich či
z dotačních peněz. Taková or-

ganizace, jako je ČSCH, musí
mít chtě nechtě určitý organizační aparát, který zastřešuje
komunikaci v členské základně, organizuje jejich setkání atd. Protože ČSCH obsahuje řadu odborností, je zde
pochopitelně více pracovníků než v zahraniční organizaci věnující se pouze holubům
či králíkům. Není mým zvykem
o práci mluvit, mluvit mají výsledky, ale dnes udělám výjimku. Pracovníci sekretariátu
se opravdu neflákají. Za minimální příjem tráví prací mnoho víkendů a večerů. Ministerská dotace nemá s platy
zaměstnanců nic společného,
využívá se jen na chovatelskou činnost a podporu.
A tak by možná s příchodem
jara stálo zato opustit evergreeny a věnovat se zeleni sezónní, kterou budeme muset
sekat, hrabat, sušit, odklízet a kdovíco ještě, aby naše
dvorky, zahrady, chovatelská
zařízení či voliéry byly skutečnou ozdobou a výkladní skříní
našeho milovaného koníčka.
Přeji všem hodně chovatelských úspěchů.
Martin Smrček
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