Milí čtenáři,
v tomto čísle našeho časopisu naleznete dvě
poštovní poukázky.
První je určena všem členům ČSCH, kteří
se rozhodli uhradit pro příští rok členský příspěvek 550 Kč, v jehož rámci budou dostávat
časopis Chovatel zdarma. V tomto případě je
částka 490 Kč zálohou na členský příspěvek.
Tito členové si zaplacením složenky zajistí
včasné zasílání časopisu. Je třeba, aby si do-

klad o zaplacení uschovali a předložili ho při
úhradě členských příspěvků v ZO, kde pokladníkovi doplatí 60 Kč.
Druhá složenka je určena nečlenům ČSCH.
V tomto případě je částka 600 Kč holým předplatným časopisu Chovatel na rok 2011.
Vyúčtování, které provádí základní a následně okresní organizace, se řídí metodickým pokynem, jehož znění přinášíme (spolu s formulářem) ve věstníkové části tohoto Chovatele.
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Začíná výstavní sezóna

Od poloviny léta začíná výstavní sezóna, kterou vrcholí chovatelská aktivita mnoha
členů našeho svazu. Na výstavě mohou předvést svým kolegům, známým, ale i celé chovatelské veřejnosti výsledky
své práce. Mnohdy se jedná
o dlouhá desetiletí soustředěné odborné šlechtitelské práce, jindy o uspokojivý odchov
od zcela náhodně sestavených
zvířat. V chovatelství ale bez

výjimky platí pravidlo: jednou,
dvakrát, může vyhrát každý,
i ten, kdo nemá koncepci, chová na průměrných zvířatech,
chov nedoplňuje, neobnovuje. Protože i v podprůměrném
chovu se může objevit kvalitní odchov.
Ovšem pravidelně budou
sbírat vavříny jen ti chovatelé, co pečlivě a s rozvahou párují zvířata, chov doplňují nepříbuznými kvalitními jedinci

z dalších ověřených a oceněných chovů včetně zahraničních, vyznají se v genetice, mají
v pořádku evidenci, studují odbornou literaturu… Proto vždy
kupujeme do chovu zvířata
z ověřených chovů, od chovatele, který vystavuje s úspěchem
více let. Jeho odchovy s velkou
pravděpodobností ponesou genetickou informaci, která může
posunout váš chov k vyšší kvalitě, nebo ji alespoň nepotla-

čí. Již mnoho chovatelů se ale
spálilo, když nakoupilo krásné
a oceněné zvíře, jehož fenotyp
(vzhled) nekoresponduje s genotypem (dědičnou informací). Platí to snad u všech zvířat
– psy a kočkami začínaje, přes
drůbež, králíky a holuby až po
exotické ptáky.
Velké výstavy včetně celostátní bere mnoho chovatelů jako prodejní trh. Nejde jim
o to uspět s nejlepšími odchovy (ty nechají doma), ale vystaví všechna zvířata, která chtějí
prodat. Osobně bych považoval za ideální dospět časem do
stavu, kdy na celostátní výstavě bude vystavena a posuzována opravdová chovatelská špička (neprodejných zvířat) a tituly
Šampión či Mistr ČR budou
nejcennějším a žádaným oceněním. Takto oceněná zvířata
budou hýčkaná, zařazovaná do
chovu a (když už) prodávaná za
ceny výrazně vyšší než je průměr. Současně s těmito výstavami by se mohl pořádat velký trh, kde by chovatelé mohli
své odchovy prodávat. Myslíte, že je moje idea hloupým nápadem? Vaše názory rádi uveřejníme.
Hodně výstavních úspěchů
přeje
Martin Smrček
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