Vážení chovatelé, milí čtenáři,
jedna z disciplín sportovního chovatelství, spadající
pod Český svaz chovatelů,
je chov okrasného ptactva,
do kterého se řadí několik
odborností: postavové andulky, barevné andulky, malí
papoušci, velcí papoušci,
drobní exoti, barevní kanáři, postavoví kanáři, kříženci, evropská avifauna a její
mutace a všechny nedomestikované druhy ptactva z celého světa chované v zajetí.
Ptáci v jednotlivých odbornostech jsou na výstavách
posuzováni a bodováni podle standardu světové ornitologické organizace C.O.M. - O.M.J., jejíž členem
je i naše republika. Standardy jednotlivých zemí jsou
v podstatě totožné se standardem C.O.M., od kterého
se můžou lišit jen v drobných detailech, které si každá
země může upravit podle svých možností a podmínek.
Podle našeho národního standardu se tedy většina odborností boduje na našich výstavách.
Na těchto výstavách hodnotí ptáky naši posuzovatelé
a někdy jsou zváni i posuzovatelé ze zahraničí. Ti ohod-

notí každého soutěžícího opeřence podle standardu
a určí pořadí vítězných exponátů. Svým způsobem je
posuzovatel jakýmsi poradcem chovu. Proto se každoročně konají školení, kde jsou posuzovatelé dále vzděláváni a seznamováni s novinkami, které se ve světě objevují. Není jich za rok málo a vyskytují se ve všech
odbornostech.
Každým rokem v lednu probíhá v některé z členských
zemí C.O.M – O.M.J. světový šampionát, na který své
ptáky přihlašují naši vystavovatelé, a i když poskromnu, účastní se i naši mezinárodní posuzovatelé. Poslední dobou u nás prochází všechny odbornosti jakousi
výměnou generací. Členská základna v našich organizacích se bohužel skládá převážně z chovatelů staršího věku, a to se odráží i na počtu výstav pořádaných
u nás a na jejich obsazenosti. Pravdou je, že chovatelů mladších generací je nedostatek, avšak právě díky
jim má počet našich vystavovatelů na vrcholných světových výstavách v posledních letech vzestupnou tendenci a čím dál větší je i úspěšnost co do zisku medailí.
Všem nadšencům, kteří i přes současné nesnáze pokračují ve sportovním chovatelství a výstavnické činnosti,
přeji mnoho úspěchů a pochopitelně mají můj obdiv.
Lubomír VeseLý,
člen ÚOK chovatelů okrasného a exotického ptactva
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