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Alespoň já to cítím velmi sil-
ně, a když občas nakouknu 
na nějaký diskusní server, 
kde si může každý (díky ano-
nymitě) přilít svůj kyblíček 
špíny a nenávisti, padá na 
mne deprese. Je pro mě zce-
la nepochopitelné, jak mo-
hou někteří dlouholetí čle-
nové ČSCH jít tak agresivně 
proti samotné podstatě Sva-
zu a paktují se s těmi, jejichž 
cílem je naši zájmovou or-
ganizaci zničit. Hoď po mne 
kamenem, kdo jsi bez viny, 
píše se už v Bibli… 

Naštěstí mě život naučil, 
že nic není tak horké jak se 
zdá, vše se dá vyřešit a prav-
du musíme vždy hledat ně-
kde uprostřed. Důležité je 
chtít ji hledat, jednat, do-
mlouvat se, řešit nepříjem-
nosti a krizové situace. To 
je úkol nás všech, kteří to 
s chovatelstvím myslíme 
dobře.

A ještě jednu věc bychom 
si měli uvědomit. Naše síla 
je v jednotě! Každý, kdo hlá-
sá opak, lže sám sobě. Jsme 
příliš malá země na to, aby 

zde vedle sebe prosperovalo 
mnoho samostatných chova-
telských spolků. Nejsme Ně-
mecko, které nám v chova-
telství někdy dávají za vzor, 
ani velmoci jako Holandsko 
či Belgie, kde je organizova-
ných chovatelů nesrovnatel-
ně více, ani tak bohatí jako 
Rakousko či Švýcarsko. Par-
ta čítající pár desítek či snad 
set lidí nebude nikdy part-
nerem zákonodárců v připo-
mínkování zákonů, které mo-
hou velmi nepříjemně ome-
zovat našeho koníčka, jen 
velmi těžko dosáhne na pod-
poru a dotace. Během krátké 
doby zjistí, že bez placeného 
funkcionáře nemůže existo-
vat, protože dobrovolníci ne-
mají dost času… 

Čekám příchod jara kaž-
dý den, cestou do práce po-
slouchám ptáky a doufám, 
že se konečně ozve první 
hlas letícího skřivana, bud-
níčkovo cil-calp nebo za-
skřípání dalšího z poslů jara 
rehka. A věřím, že se slu-
nečnými dny přijde i lepší 
nálada, radost a chovatel-
ské úspěchy. Chmury a blbá 
nálada budou zapomenuty 
a v životě i v našem Svazu 
se vydáme vstříc klidnému 
a velmi teplému létu. 

Martin SMrček 

Dlouhá zima, teplé léto…
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Takovou zimu patrně ni-
kdo z nás nepamatuje. Tedy 
moje maminka říká, že stej-
ná byla v roce jejího naro-
zení, a to už je pěkně dáv- 
no – 1929! Myslím, že vět-
šina z nás by se bez všeli-
jakých rekordních záznamů, 
co nám je příroda v poslední 
době servíruje, docela ráda 
obešla. Horší je (a jaký na 
to má vliv krátký den, celé 
týdny bez slunce a zima ne-
tuším), že jakási blbá nála-
da se šíří od Krkonoš po Pá-
lavu, náš Svaz nevyjímaje. 


