Vážení a milí přátelé,
léto právě vrcholí, dětem začíná druhá polovina
prázdnin a vy, čtenáři měsíčníku Chovatel, dostáváte do rukou svůj oblíbený
časopis. Letošní rok se zapíše do historie celosvětovým propuknutím pandemie, způsobené novým
typem koronaviru. Všichni
společně musíme čelit nebezpečnému a zákeřnému
soupeři. Preventivní opatření se samozřejmě dotkla
i členů Českého svazu chovatelů, kdy jarní výstavní
sezóna vlastně ani nezačala, nekonaly se ani žádné
celospolečenské akce. Rovněž Ústřední konference
delegátů sekce chovatelů drůbeže se, bohužel, vinou
této situace nemohla uskutečnit v původně plánovaném termínu. (Konference je svolána v náhradním termínu do Pardubic na neděli 11. října 2020.)
Věřím, že o to více jsme měli čas na líhnutí a odchov našich zvířecích svěřenců. Někdo z vás si v této
době pročítal drůbežářské knihy a čerpal nové poznatky. Pokud se o tuto problematiku zajímáte opravdu vážně, tak máte jedinečnou příležitost pokračovat
ve vzdělání tím, že se stanete adeptem na posuzovatele drůbeže. V současnosti máme osm adeptů a budeme velmi rádi, pokud se jejich počet zvýší. V některých regionech bývá složité v podzimních měsících
zajistit posuzovatele drůbeže. Chci tedy vyzvat funkcionáře všech stupňů našeho svazu, aby tuto prosbu
tlumočili dál mezi své členy. Nezbytné kontakty jsou
k dispozici na webových stránkách ČSCH.
V naší drůbežářské sekci se nám po osmi letech podařilo zřídit Kontrolní stranici užitkových vlastností čistokrevných plemen drůbeže v Lanškrouně. Pro
vybudování tohoto zařízení bylo potřeba odpracovat
stovky a stovky brigádnických hodin. Moje velké poděkování patří jednotlivcům i některým chovatelským
klubům, kteří se na vybudování bezplatně podíleli.
V současnosti se v zaváděcím (zkušebním) testu prověřují tato plemena – australky, hempšírky a plymutky
bílé. Koncem měsíce srpna bude ukončen pětisetden-

ní test, následně provedeme celkové vyhodnocení testování. O výsledcích vás budeme informovat v některém z příštích čísel časopisu Chovatel.
V dnešním čísle našeho měsíčníku najdete, mimo
jiné, nejenom přihlášku na jubilejní 50. celostátní výstavu mladých králíků, ale také na 12. celostátní výstavu mladé drůbeže, doplněnou o ukázkovou expozici
holubů a exotického ptactva. Tato akce se bude konat,
stejně jako v loňském roce, ve velmi hezkém a zajímavém prostředí v Přerově, a to ve dnech 19. až 20. září
2020. Přihlášení zvířat bude možné i prostřednictvím
webové aplikace. Při využití tohoto způsobu je nejen
nižší nejen správní poplatek, ale je zde i prodloužený
termín uzávěrky přihlášek. Tento způsob dává chovatelům možnost operativních změn v přihlášce. Během
posuzování a samotné výstavy je pak možné sledovat
ocenění zvířat.
Vrcholem pro nás všechny bude nepochybně Celostátní výstava drobného zvířectva CHOVATEL, která se
bude opět konat na známém výstavišti v Lysé nad Labem, a to ve dnech 13. až 14. listopadu 2020. Součástí tohoto největšího chovatelského svátku bude i stále
oblíbenější meziokresní klání Mistrovství České republiky v chovu drobného zvířectva. Letos se uskuteční již šestý ročník. Nově budeme, kromě titulu Šampión ČR a Vítěz plemene, udělovat i titul Mistr ČR.
Věřím, že každý z vás dle svých možností výstavu obešlete, či navštívíte a tím zároveň i podpoříte. Máte tak
jedinečnou příležitost nakoupit si chovná zvířata do
svého chovu nebo nabídnout svoje odchovy k prodeji.
Rovněž je to znamenitá příležitost k setkání s přáteli,
získání nových poznatků a navázání nových přátelství.
To vše je smyslem pořádání takovýchto vrcholných
akcí. Na oba jmenované chovatelské svátky jste srdečně zváni. Věřím, že již nedojde k žádnému zhoršení
epidemiologické situace a nebude nutné přijímat další nepopulární opatření, která by vedla k paralyzování
chovatelské činnosti.
Vážení čtenáři, vážení chovatelé, přeji nám všem
pevné zdraví a v nadcházející výstavní sezóně co nejlepší výsledky na výstavách. Těším se s vámi všemi na
setkání 
Josef Vilhelm,
předseda Ústřední odborné komise chovatelů drůbeže
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