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Tisková zpráva č. 146
ze dne 23. srpna 2018

Olympiáda
Považte, Český svaz chovatelů pořádá olympiádu. A ne jen tak ledajakou. Chovatelskou!
Je tedy nad slunce jasné, že účastníci nezápolí ve sportovních disciplínách, zimních či letních,
ale v chovatelských znalostech a dovednostech. A co je na celé věci nejdůležitější,
soutěžícími jsou mladí chovatelé.
Ve středu odpoledne dne 22. srpna 2018 byla v prostorách České zemědělské univerzity
v Praze slavnostně zahájena jubilejní 50. olympiáda mladých chovatelů. Patronát nad
letošním mezinárodním kolem převzala Mgr. Miluše Horská, první místopředsedkyně Senátu
Parlamentu České republiky. Kromě ní na slavnostním zahájení vystoupili prof. Ing. Iva
Langrová, CSc., děkanka Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU, a
Ing. David Rameš, generální sekretář Ústředního výkonného výboru ČSCH. Zahajovací
projev pronesli též Jana Nováčková a Ĺubomír Pfeffer, předsedové ústředních komisí pro
práci s mladými chovateli v českém a slovenském svazu. Nemohlo samozřejmě chybět ani
úvodní vystoupení Ing. Aleše Sedláčka, předsedy České rady dětí a mládeže, a Mgr.
Vlastimila Jury, předsedy pořádající základní organizace chovatelů koček z Prahy 8.
Olympiáda, dříve chovatelská dovednost mládeže, se koná až do neděle 26. srpna. Mladí
chovatelé, kteří soutěží ve dvou věkových kategoriích v celkem jedenácti chovatelských
odbornostech, předvedou svoje chovatelské znalosti a dovednosti před příslušnou zkušební
komisí. Slavnostnímu nedělnímu vyhlášení výsledků a předávání hodnotných cen vítězům (a
zajímavých sponzorských darů všem účastníkům) bude předcházet návštěva pražské
zoologické zahrady a raut.
Český svaz chovatelů si jasně uvědomuje, že je nezbytné vychovat novou chovatelskou
generaci, věnovat se mladým chovatelům, předávat jim svoje chovatelské zkušenosti a rady.
Olympiáda mladých chovatelů je onou pomyslnou špičkou ledovce. Přejeme soutěžícím
hodně zdaru a pořadatelům radost a zadostiučinění ze smysluplných aktivit… 
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