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Tisková zpráva č. 148
ze dne 12. září 2018

Od Olomouce až po Prahu
Letošní parné léto bylo neobyčejně náročné, a to nejenom pro zvířata. Babí léto (pro
Američany indiánské léto) ale vypadá nadmíru slibně a dnešní mariánské léto se vysloveně
vydařilo. V neděli 23. září tu máme podzimní rovnodennost, čili astronomický podzim. Ale
chovatelský spolek jako Český svaz chovatelů není od toho, aby mudroval o ročních obdobích
a o počasí, ale aby sdružoval lidi, kteří mají rádi zvířata. A taky od toho, aby chovatelství
podporoval a propagoval takzvaně „na všech frontách“.
Největší propagační dopad mají logicky výstavy celostátní, oblastní či krajské. Před
několika dny skončila Celostátní výstava mláďat, jež se letos konala na známém Výstavišti
Flora Olomouc. Bylo zřejmé, obzvláště v sobotu 8. září, že podobná výstava laickou veřejnost
zajímá. Skvostné Smetanovy sady poskytovaly i další lákadla, jako dožínkové slavnosti, takže
v Olomouci se bylo na co dívat. Pohostinná hanácká metropole nabízí pastvu pro oči také
milovníkům historie. Připomeňme například Olomoucký orloj, na němž nechybí kohout,
způsobně kokrhající až ráno.
Pro chovatele znamenala letošní „mláďata“ významnou inovaci v podobě využití
špičkového výstavního programu bohdalovské základní organizace. Kdo měl zájem, mohl
pozorovat na internetu „cvrkot“ s přihlašováním zvířat na výstavu či s jejich ohodnocením.
Ani pražští chovatelé nezaháleli. V sobotu 8. září se s propagační expozicí a ukázkou
takzvaného Králičího hopu představili na největším farmářském trhu „Dožínky na Letné“.
Přes dvacet tisíc návštěvníků mohlo spatřit prezentaci jednotlivých zemědělských či
chovatelských svazů, vystoupení folklórních souborů z celé České republiky, bohaté
ochutnávky českých a moravských vín (mimochodem, o ochutnávky nebyla nouze ani
v sympatické Olomouci), ukázky zemědělské techniky a další zajímavé atrakce…
ELIŠKA STEJSKALOVÁ
stejskalova@cschdz.eu

