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Tisková zpráva č. 21
ze dne 17. července 2012
ČAS DOVOLENÝCH
Kam ho jen umístit? Tak tenhle problém řešil ve svojí povídce „Kam s ním“, rozuměno se
starým slamníkem, významný český básník a novinář Jan Neruda. Potíž kam s ním, respektive
kam s nimi, řeší v době dovolených i nejeden chovatel drobného zvířectva. Ovšem nesnaží se
umístit zpuchřelé slamníky, ale zvířata. Je nemálo chovatelů, kteří na žádnou dovolenou
nevyrazí, nejvíce si totiž odpočinou doma, když mají klid na svoje chovy a drobné práce
kolem baráku. Rodina v zahraničí a chovatel nechaný napospas svému koníčku, to je pro
mnohé členy Českého svazu chovatelů ideální způsob relaxace. Řada drobnochovatelů vyřeší
péči o svoje svěřence v době prázdnin tak, že požádá o pomoc své příbuzné či známé
(zpravidla k jejich „obrovské“ radosti). Ti dostanou většinou zcela vyčerpávající informace,
kolik, čeho, komu a kdy mají poskytnout ke žrádlu a pití. Není málo ani těch chovatelů, jež si
svoje chovy převezou na vyštafírované chalupy či chaty, kde mají provizorní chovatelské
zařízení. Tímhle způsobem odjedete třeba s dvaceti králíky, deseti slepicemi, několika
papoušky, skupinkou morčat nebo s kočkou. Máte-li výrazně početnější chovy, nepřipadá
tento způsob řešení samozřejmě v úvahu. Fenomén českého chalupaření a chataření je, jak
jistě víte, světovým unikátem. Obdobné přesuny na víkendová sídla řeší v takové míře snad
jenom Švédové. Přemístění i se zvířaty je však nevšední raritou. Někteří hloubaví chovatelé
vyřeší situaci tak, že chovatelská zařízení vybaví promyšlenými napáječkami, všelijakými
dávkovači a důmyslnými násypkami na zrní, které jdou naprogramovat, takže zvířata jsou
napájena a krmena v pravidelných intervalech a chovatel se v klidu může rekreovat i v daleké
cizině, aniž by jeho svěřenci nějak strádali.
Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným, zaznělo v humorně laděné povídce
„Rozmarné léto“ mistrně sepsané vynikajícím českým spisovatelem, dramatikem a filmovým
režisérem Vladislavem Vančurou. Letošní léto je, pravda, dosti svérázné - úmorná vedra,
vyčerpávající dusno, neobvykle velké kroupy, prudké bouřky, vytrvalé lijavce, kvapné změny
teplot - nicméně šikovný český chovatel zvládá péči o drobné zvířectvo i v tento osobitý
dovolenkový čas...
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