Milí čtenáři,
podzimní měsíce roku patří k vrcholům chovatelské sezóny,
nicméně u chovatelů hlodavců je situace jiná. Výstavami je
zpravidla protkán celý rok a jedna výstavní sezóna plynule přechází do druhé. V covidem-19 poznamenaném roce bylo nutné některé výstavy zrušit (i naši 21. speciální výstavu morčat
a 16. speciální výstavu potkanů) nebo přesunout (37th–40th CAVY
SHOW FOR PETS). Pětičlenná ÚOK chovatelů hlodavců funguje jako dobře sehraný tým chovatelů, který ví, že chov hlodavců
je zejména u nás ještě doménou mladých chovatelů. Hlodavci patří mezi zvířátka, které rodiče pořídí svým ratolestem zpravidla dříve než psa nebo kočku. Z tohoto důvodu se obě Specializované organizace přímo řízené ÚOK CHHL – SO chovatelů morčat a SO chovatelů potkanů (a do budoucna doufejme
i nově vznikající Specializovaná základní organizace chovatelů výstavních morčat) snaží o osvětu také u mladých chovatelů.
V letošním roce uspořádaly ve spolupráci s organizátory a ÚOK
CHHL již několik přednášek a besed na témata z oblasti chovu
morčat a potkanů. Velkou červnovou hlodavčí soutěž na období letních dovolených vystřídala 1st Czech Special Virtual Cavy
Show, kde mohli chovatelé svá morčata představit i posuzovatelům z druhého konce světa. Samozřejmě, že taková soutěž
má svá omezení a specifika včetně toho, že posuzovatel si nemůže zvíře osahat. I přesto virtuální výstava vzbudila obrovský
zájem nejen ze strany českých, ale i zahraničních vystavovatelů. A jak taková virtuální soutěž v našich podmínkách vypadala
vám představíme příště. Do té doby vám přejeme hodně štěstí,
zdraví a radosti s vašimi „zvířecími parťáky“.
Mgr. Bc. AndreA Kroftová,
předsedkyně SO chovatelů morčat
a předsedkyně ÚOK chovatelů hlodavců
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