Vážení chovatelé, milí přátelé,
je říjen a přichází vrchol chovatelského roku, ale
v letošním roce je
všechno trochu jinak, trochu mimo
všední dění, mimo
realitu, mimo plány… Všichni jsme
asi nějakým způsobem zasažení
celosvětovou pandemií COVID-19.
Nechci se zde o této problematice moc rozepisovat, neboť z každých
novin, televize či internetu ční na nás několikapalcové
titulky o pandemii.
Jsem rád, že většina chovatelů tuto těžkou dobu přečkává se svými zvířaty a těší se z odchovů a šlechtitelské práce. Vždyť nám chovatelům to pomáhá neklesat
na mysli v těchto nelehkých chvílích.
Bohužel zůstává skutečností, že v letošním roce nás
všechny chovatele v České republice i okolních zemích
koronavirus velmi silně zasáhl. V letních měsících, kdy
prognózy o ústupu viru byly pozitivní, několik málo
základních a okresních organizací ČSCH uspořádalo
své výstavy, za což jim patří poděkování. Většina z vás,
ale musela své plánované výstavy zrušit nebo přesunout na jinou příznivější dobu. Rovněž vedení svazu
zvážilo všechny možnosti a aktuálně rozhodlo o odložení celostátní výstavy CHOVATEL. Toto rozhodnutí se
dotkne většiny z nás, kteří jsme v letošním roce chtěli
předvést své chovatelské úspěchy právě na této vrcholné akci. Pokud si spolu zavzpomínáme, tak zřejmě naposledy se neuskutečnila celostátní výstava drobného
zvířectva v roce 2006, kdy nás zasáhla ptačí chřipka
a rozhodnutím veterinární správy byl vydán zákaz výstav pro „peří“.
Aktuální odložení listopadové celostátní výstavy je
také zásah do plánů ÚOK chovatelů holubů, která připravovala na této akci uznávací řízení plemenných chovů holubů pro období 2021–2022. Po jednání ÚOK
bude rozhodnuto o následujících změnách u držitelů
plemenných chovů. Zvažujeme prodloužení lhůty stávajících plemenných chovů o rok či určení jiné výsta-

vy pro uznávací řízení plemenných chovů. Držitele plemenných chovů budeme včas o změně informovat. Na
celostátní výstavě také měla proběhnout soutěž pro mladé chovatelé holubů, kterou připravovala ÚOK za zrušenou olympiádu mladých chovatelů v letošním roce.
Vládní nařízení také zabránila uskutečnit plánovanou ústřední konferenci odbornosti holubů na jaře letošního roku. ÚOK naplánovala náhradní termín konference na 4. října letošního roku. Okolnosti tomu
chtěly jinak, následující den byl opět vyhlášen nouzový stav a pro nízký počet přihlášených delegátů jsme
nakonec konferenci zrušili. V důsledku neuskutečnění plánovaných konferencí ÚOK zvažuje poprvé uskutečnit konferenci elektronickým způsobem per-rollam.
Bude to něco nového, něco jiného a tato koronavirová
doba nás plně vybízí k novým možnostem komunikace a využívání technologií.
Na svém nejbližším jednání ÚOK se bude zabývat změnou dotačních podmínek pro chovatelské kluby, jelikož nelze splnit vyhlášené podmínky z kraje letošního roku. Podpora chovatelských klubů okrasných
a užitkových holubů je pro nás prioritní stejně jako výchova adeptů a rozšíření stávajícího posuzovatelského
sboru. V krátké retrospektivě mohu říct, že došlo v oblasti výchovy adeptů k aktualizaci směrnice pro výchovu adeptů, sjednocení výuky a nově se zařadilo školení
určeno přímo adeptům, což velmi kvituji a tento krok
již přináší své ovoce.
V následujících měsících náš čeká mnoho práce,
již započaly přípravy na vydání nového vzorníku plemen holubů. Na přelomu roku by se měly zapojit také
chovatelské kluby národních plemen (plemen, u kterých jsme uváděni jako země původu) do aktualizace
svých standardů a spolupracovat se standardovou komisí. Osobně očekávám proaktivní přístup široké holubářské obce, neboť to nebude o jednotlivcích, nýbrž
o nás všech…
Dovolte mi z tohoto místa poděkovat vám chovatelům za vaši dosavadní práci, píli a odhodlání, za váš
čas, který věnujete svému koníčku, často na úkor svých
rodin. Věřím, že toto nelehké období přečkáme a brzy
se shledáme ať již na výstavách, či jiných akcích pořádaných ČSCH.
S úctou Ing. Petr Gajda,
předseda ÚOK chovatelů holubů
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