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Tisková zpráva č. 182
ze dne 26. února 2020

ROVNĚ ROVNOU DO ROVNÉHO
Rovné je část obce Krabčice na Litoměřicku, ležící v malebném kraji pod
Řípem. Klasik by pravil, že tudy kráčely dějiny. A rozhodně by se nemýlil.
Praotec Čech toho z památné hory zahlédl jistě hodně, ovšem netuším, jestli
viděl i prosperující chovatelství.
V Rovném má působiště základní organizace Českého svazu chovatelů. A ne
ledasjaká! Aktivní, úspěšná, moderní, vzkvétající, zajímavá i pro mladou
generaci, podnikavá (více na webu: www.chovatele-rovne.cz). A mohla bych
pokračovat dál. Tajemství úspěchu spočívá hned v několika faktorech.
Chovatelé tvoří schopný tým, který je stmelený kvalitními mezilidskými
vztahy. Pětatřicetiletý předseda základní organizace (mimochodem veterinární
lékař, což je jistě nesporná výhoda) a pětačtyřicetiletý jednatel doslova
„zmobilizovali“ spolek. Nebáli se vydat „nevyšlapanými cestičkami“, nedrží se
zažitých věcí, nebojí se experimentovat. A umějí pro svoji vizi a pro své nápady
náležitě nadchnout ostatní chovatele. Není proto divu, že spolek v Rovném je
hodně početný, čítá celkem sedmadvacet dospělých členů (k nimž patří i Václav
Chmelík, nejstarší bard Sboru posuzovatelů králíků) a čtveřici mladých
chovatelů.
Naprostou samozřejmostí je, že chovatelé z Rovného vystavují nejenom na
výstavách v rámci okresu Litoměřice, ale i na celostátních výstavách, kde vloni

posbírali na svoje zvířata řadu titulů Mistr ČR a Šampión ČR. Často navštěvují
také další velké chovatelské výstavy v naší zemi a v zahraničí, především
v Německu. Importují k nám kvalitní zvířata různých plemen, jež se u nás zatím
chovají jen sporadicky.
Kromě toho chovatelé z Rovného intenzívně zvelebují chovatelský areál a
obnovují výstavní fundus. Samozřejmě organizují výstavy, jež mají návštěvnost
několik tisíc lidí. I při výstavách menšího rozsahu nebo při stolním bodování
maximálně využívají techniku, IT zapojení je běžnou věcí. A kdyby jenom to!
Chovatelé z Rovného pořádají společenské akce, například plesy (považte,
holdují tanci obdobně jako chovatelé harckých kanárů), rozloučení
s prázdninami, zájezdy.
A jak už bylo jednou naznačeno. Velmi dbají na přátelské a korektní vztahy
nejen v rámci svojí základní organizace, ale i se spolky a lidmi z okolí, jdoucími
obdobnou cestou. Něco vám to připomíná? Výborně! Je skvělé, že to podobně
funguje i u vás… 

ELIŠKA STEJSKALOVÁ

stejskalova@cschdz.eu

