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Tisková zpráva č. 7
ze dne 6. 3. 2011
TRADICE A REKORD
Čteme-li inzeráty avizující výstavy drobného zvířectva, často v nich je uvedeno, že se bude
konat tradiční výstava. Všichni tuší, že půjde o akci, která je takzvaně zavedená a každoročně
se ve stejném období opakuje. Chovatelská soutěž, která má v České republice vůbec nejdelší
tradici, je mistrovská soutěž ve zpěvu harckých kanárů. Počátkem ledna roku 2011 se konal
úctyhodný 75. ročník tohoto mimořádného klání, v němž o post nejvyšší soutěží čtyřčlenné
kolekce harckých kanárů – samců. Drobní dutopěvci, zpravidla žlutě zbarvení kanárci, kdysi
sloužili jako indikátor důlních plynů, v současnosti jsou chováni už jen pro zálibu. (Na
pomyslném druhém stupínku, hodnotíme-li dobu trvání tradice, by stanula Celostátní výstava
mladých králíků, letos v září se bude konat její 41. ročník.)
V listopadu 2008 byla mistrovská soutěž ve zpěvu harckých kanárů zapsána do České
knihy rekordů, kterou vede pelhřimovská Agentura Dobrý den, s.r.o. (Publikace vychází z
České databanky rekordů a obsahuje rekordní údaje rozdělené do několika desítek kapitol,
zpravidla je vydávána každé dva roky.) Český svaz chovatelů se stal držitelem chovatelského
rekordu, který nemá ani u nás, ani v Evropě, obdoby. Mistrovská soutěž ve zpěvu harckých
kanárů, nazývaná chovatelskou hantýrkou mistrák, se prvně konala v roce 1936 v Praze.
Pozoruhodné je, že nebyla přerušena ani v období 2. světové války. Chovatelé jsou si této
rarity vědomi, odbornost chovatelů zpěvných (harckých) kanárů můžeme směle nazvat
chovatelským rodinným stříbrem.
Český svaz chovatelů pořádá pochopitelně celou řadu jiných zajímavých výstav, které jsou
organizovány poměrně krátkou dobu, nicméně mají solidně našlápnuto k tomu, aby se časem
staly preferovanými akcemi s dlouhou tradicí…
Eliška Stejskalová

