
Když vúm v dnešní době zakokrhú na zahradě
kohout, tak to okamžitě každému vadí

chovatelů v Třešti
pod hlavičkou tamní
základní organizace
ie aktuálně 22. 

"|e 
to

málo," ííkáieden z ie-
iích hlavních představi-
telů ZdeněkHink.

Už iste.naznačil, že panova-
la obava, aby letošní ročník
vůbec proběhl, Co by se stalo,
kdybyste ho pořádat nakonec
přece ien nemohli?

Dát dohromady akci jako je
Třešťs\f jednorožec je finančně
velmi náročné. Bavíme se o část-
ce okolo deseti tisíc korun, což je
pro nás hodně peněz, Navíc je to
i o tom, že sem musíte dostat lidi
na brigádu a co si budeme poví-
dat - v dnešní době dostat někam
někoho, aby dělal zadarmo, není
jednoduché. Tím, že je to jen
koníček tak jeto problém.

Přípravy isou rok od roku
téžší?

Hodně nám ulehčilo práci to,
že nám okres zafinancoval klece,
což nám ohromnlfon způsobem
ulehčuje práci, protože jsou sklá-
dací a celkově se s nimi dobře
manipuluje. Vše jevelmi rychlé.

Tam, kde to nemajÍ, jako kole-
gové na |indňchohradecku, tak
už je to složité, protože všem jim
tam je už kolem 70 let a příprava
je bez takoqfch klecí o to delší.

|ak se vám daří nalákat mla-
dé členy, aby i ve vaší organi-
zaci klesl věkoqý průměr?

snažíme se mladé lidí oslovo-

ní organizace chovatelů nemají zájem ve věďí míře mladí.

Kde?
Dneska, když vám na zahradě

zakokrhá kohout, tak to hned
každému vadí. Když pak dělá-
me brigádně údržbu areálu, tak
chodí většinou právě důchodci.

Není to i hektikou doby a
tím, že mladí dneska isou čím
dál víc v práci?

}e jasné, žekdyž přijedete ve
čqři nebo ještě později z prá-
ce domů, tak už nemáte chuť
jít ještě něco dělat. Klukům se
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to alé snažím vysvětlit na svém
příkladu.

Od 15 letjsem chodil do aero
klubu, kde se muselo za rok
brigádnicky odpracovat tře-
ba 160 hodin a vůbec se o tom
neved|a diskuze. '

V dnešní době neide brigá-
dy nařídit?
Ne. Vedou se pak diskuze

typu, že proč by měl někdo
dělat něco zadarmo. To se
nikomu nechce. snažím se

argumentovat tím, že když už
se člověk stane chovatelem,
tak nemůže po nikom chtít,
aby to měl plácené,

co vlbstně během roku
provádíte v rámci údtžby
areálu?

Musí se pětkrát ročně síct.
Dvakrát nám pomohly tech-
nické služby města, což nám
ohromně pomohlo. Navíc od
něj ještě máme dotaci na naší
činnost. To je qýhoda. I tak ale
sháníme sponzory, abychom
náklady, které do toho musíme
vložit, dostali zpět.

lak přimět mladé ke vstu-
pu do vaší organizace?

Snažíme se dělat propagaci.
Dneska je pro každého sed-
nout k počítači. |enže když
máte na zahradé psa, třeba na
králíky už nemáte vůbec mís-
to. Moje neteř má doma krá-
líka v obýváku, ale když by
ho měla zabít, tak z toho má
hrůzu, obrovskou. Přitom je
obrovská qýhoda chovat krá-
líky a mít možnost samozáso-
bení.

Kromě krátíků se specia-
lizuiete také na genetic\ý
chov české slepice. |ak ie to
náročné?

Musíte mít hlavně prostor.
Česká slepice je ostražité ple-
meno, které potřebuje prostor
a volnost, V klecíclr je její pěs-
tování nemožné. |enže pak mi
tam vlezla kuna a osm mi jich
zamordovala, -kra-

ČLENA pořadatelského qlmu oblastní uýsuvy Třešťského jednorožce mrzí, že o vstup do třešťské základ-

vat, ale v dnešní době je to pro-
blém. |e nás 22, zrovna nedáv-
no jsme to dávali dohromady
|e to málo, ale m]adí mají totiž
úplně jiné zájmy, než néjaké
chovatelství.
Třetina lidí v naší organiza-

ci je starší 70 let. stačí se jen
podívat na to, jak se v součas-
nosti staví rodinné domky. Na
chovatels&í už tam na pozem-
cích nezbývá prostot ale pro-
blém Ie i iinde.


