Vážení chovatelé, milí čtenáři,
chov koček má v Česku velmi dlouhou tradici. Organizovaný chov v rámci Českého svazu chovatelů se
datuje od roku 1967. Ano,
odbornost chovatelů koček
je součástí Českého svazu
chovatelů již přes 50 let.
Odbornost chovatelů koček v rámci Českého svazu
chovatelů zaznamenala významný rozvoj za dlouhodobého působení Ing. Bohumíra Mahelky, CSc., ve funkci
předsedy. Z původního počtu v řádu desítek až stovek příznivců organizovaného chovu koček se naše odbornost
rozrostla na dnešních přes 1500 aktivních členů. V rámci
chovu máme zastoupena téměř všechna plemena koček
z celkového počtu 48 plemen uznávaných mezinárodní
felinologickou organizací FIFé (Federation Internationale
Féline), jejímž členem jsme se stali v roce 1968.
Od počátku vyvíjí odbornost aktivitu i směrem k veřejnosti, především pořádáním výstav a přehlídek koček. Od
dob, kdy počet vystavovaných koček se počítal na desítky
a výstavy byly v malých, komorních prostorách až k současným mezinárodním výstavám koček ve velkých reprezentativních výstavních sálech s prezentací stovek koček
desítek různých plemen, čímž roste i počet návštěvníků,
který jde průměrně na každé výstavě do tisíců.
Začlenění odbornosti chovatelů koček do struktury
ČSCH rozhodně tomuto rozvoji prospělo, ať již možností čerpat ze zkušeností ostatních chovatelů a odborností, spoluprací s nimi, až po spolupráci a podpory ze
strany ústředních orgánů svazu a jeho funkcionářů. Odbornost chovatelů koček se snaží být pro Český svaz
chovatelů také přínosnou složkou. Už jen tím, že po
celou dobu je naše odbornost ekonomicky zisková, členové odbornosti se zapojují do svazového života i ve
funkcích, které překračují rámec odbornosti. Jako příklady bych uvedl MVDr. Martina Urbana, který je členem ÚVV ČSCH, nebo paní Evu Hlaváčkovou, předsedkyni legislativní komise ČSCH.
Již jsem se zmínil o zařazení Českého svazu chovatelů prostřednictvím sekce chovatelů koček do mezinárodní felinologické organizace FIFé. Zde jsme od počátku aktivním členem, o čemž svědčí řada přijatých
návrhů, které ČSCH podal. Jde například o návrhy na

uznání nových barevných variet britských, siamských
a sibiřských koček, úpravy standardů, výstavních a chovatelských pravidel. Zástupce ČSCH také aktivně působili a působí v orgánech FIFé. Jmenuji například Ing.
Bohumíra Mahelku, který byl po dlouhá léta členem
disciplinární komise FIFé, jeho manželka, MVDr. Květa Mahelková, dlouho pracovala ve Zdravotní komisi
FIFé, kde ji v současnosti nahradil MVDr. Martin Urban,
Generálním tajemníkem FIFe je již drahně let náš člen
pan dr. Eric Reijers. V řadách našich členů je rovněž patnáct mezinárodních posuzovatelů koček FIFé, kteří pravidelně dostávají pozvánky k posuzování z celého světa.
Respekt, který si odbornost chovatelů koček Českého
svazu chovatelů na mezinárodním poli za dobu svého
působení vybudovala, je podtržen i tím, že nám v minulosti bylo již dvakrát svěřeno pořádání nejprestižnější
výstavy koček – Světové výstavy FIFé, a to v letech 2000
a 2014. Světová výstava V Praze v roce 2014 je dodnes
mnoha chovateli považována za tu nejkrásnější v celé
historii FIFé. Světová výstava se v roce 2014 konala za
účastí téměř 2000 koček z celého světa – ano, byli zde
vystavovatelé nejen z Evropy, ale i z mimoevropských
států, například z Izraele nebo Brazílie.
O významné pozici Českého svazu chovatelů a jeho
odbornosti chovatelů koček svědčí i to, že v nedaleké
budoucnosti se u nás plánuje uspořádání Generálního
zasedání FIFé. Jde o nejvyšší orgán FIFé, jakousi „valnou hromadu“. Ta by se v České republice měla konat
v roce 2022.
Zároveň se ucházíme o možnost uspořádat další Světovou výstavu koček FIFé, přidělený termín je rok 2027.
Všemi silami se budeme snažit ještě překonat věhlas té
z roku 2014, která kromě veliké mezinárodní prestiže
našich chovatelů a ČSCH, přinesla do pokladny ČSCH
i zisk ve výši přes 1 000 000 Kč!
Odbornost chovatelů koček se neustále snaží zvyšovat
i odbornou stránku svých členů. Především pořádáním
seminářů s chovatelskou a veterinární tématikou. Že jde
o odbornost atraktivní pro mladé chovatele, o tom svědčí nárůst členů, a to především mladších, přičemž nejde pouze o potomky již zkušených chovatelů, ale ve
velké míře přicházejí zcela noví zájemci o chov koček.
Co říci závěrem? Rád bych popřál odbornosti chovatelů koček a celému Českému svazu chovatelů mnoho
dalších úspěšných chovatelských let.
Ing. Martin Šanda,
předseda ÚOK chovatelů koček ČSCH
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Stříkouni, žabohlavci a další brakické ryby
VIRTUAL CAVY SHOWS za časů korony
alias #stayhomestaysafe –
Corona Ukrainian International Cavy Show
5.–11. 5. 2020
Z písemné práce mladého chovatele
Můj chov koz
Alsaský voláč
Holubářské „JÁ“ Mgr. Václava Nedělky ml.
Voláč štajgr včera a dnes, 2. část
O portugalském rejdiči
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