Chovatelství , internet a virtuální výstavy.
K sepsání tohoto článku mě donutila současná situace kolem Covid-19. Už několik let čtu v
různých příspěvcích ze základních organizací , že jim stárne členská základna ,nemá kdo pořádat
výstavy s pod. To samé je slyšet i při setkání na výstavách a na různých aktivech a schůzích.
Dnešní doba je uspěchaná a rychlá a také díky moderním technologiím se výrazně změnila , to co
nám stačilo k chodu organizace před 30 lety (korenspodenční lístky, dopisy) dnes již nevyhovuje.
Tím že máme výpočetní techniku prakticky na všech místech a mladší generace bez ní neumí už žít
a bohužel taky přestává umět komunikovat vše se řeší přes SMS, e-maily a nejnověji přes facebook.
Na tom se nedá už nic změnit doba jde neustále dopředu a je potřeba aby se funkcionáři v
jednotlivých základních organizacích zamysleli jak se tomu přizpůsobit.
V roce 2005 kdy jsme obnovili činnost naší ZO ČSCH Moravské Bránice a hned v tomto roce jsme
si založili webové stránky http://www.zocschmoravskebranice.eu/index.php ( v té době
chovatelských stránek bylo jak šafránu), které ze začátku byly velmi jednoduché což se dá zřídit i
dnes kdy existuje dost hostitelských webů zdarma kde jsou jednoduché šablony v kterých se
záznamy zapisují jak ve Wordu a které pro běžné informování stačí. Tím. že jsme začali být vidět
nejenom v digitálním světě , ale i na výstavách si k nám našli cestu i mladší ročníky. Teď si určitě
někdo řekne ,že už je na to starý, já se začal učit na počítači po čtyřicítce neříkám, že na něm umím,
ale tím jak přišli mladší a ti se většinou najdou v každé ZO, kteří o tom věděli podstatně více než já
a také jsme měli štěstí , že k nám přišel velmi šikovný př. Jiří Cásek tvůrce našich současných
stránek jsme vytvořili internetové stránky na vyšší úrovni na kterých máme velmi slušnou
návštěvnost . Pro vytvoření je potřeba mít hlavně představu co na nich má být a o čem chcete
informovat -co zajímá a hledají návštěvníci internetových stránek . Začátky nejsou jednoduché
nízká návštěvnost, slabé zobrazování ve vyhledávačích ,ale tím,že se často aktualizují a dávají se
tam aktuální informace tak se to postupně zlepšuje. Nám se to podařilo poměrně rychle i díky
pomoci vyhledávače Seznam a tím se nám otevřela cesta ke komunikaci v rámci Evropy proto také
vznikl kalendář výstav nejen pro ČR ,ale i pro okolní státy od místních až po velké dostupné
autem ,kde si mohou naši chovatelé najít nejbližší výstavu od svého bydliště výhodu mají
samozřejmě oblasti kolem hranic a to samé platí i pro zahraniční chovatele , kteří tento kalendář
také hojně navštěvují. Například v Německu místní výstavy( i tam se dají sehnat velmi kvalitní
zvířata) pořádají tak, že v jednom termínu je možné na poměrně malém okruhu si naplánovat
návštěvu několika místních výstav na jednu cestu, protože je tam větší chovatelská
základna( bohužel tento rok ne). Je pravda , že tu informovanost trochu narušil tzv. GDPR, který
nám znemožnil zadávání některých potřebných informací pro chovatele (osobní kontakty a pod).
A konečně se dostávám k tomu hlavnímu co jsem chtěl napsat. V poslední době na základě různým
nařízením vlády ohledně Covid 19 se ruší jedna výstava za druhou velmi rychle na což časopis
Chovatel samozřejmě nemůže tak rychle reagovat to by se musel tisknou pomalu každý den což je
nemožné a tady má nezastupitelnou roli internet a to je v chovatelské odbornosti kámen úrazu.
Máme snahu naší chovatelskou veřejnost aktuálně informovat, které výstavy jsou zrušené a které
ne , protože každá organizace má jiné podmínky pro pořádání výstav některé splňují nařízení jiné
ne. Velký problém je to zjistit , protože je dost základních organizací a různých klubů co mají své
webové stránky tak by si člověk řekl podívám se a je to. Bohužel většina těchto stránek jak rychle
vznikla tak za chvíli přestala být aktuální a u některých jsou poslední záznamy i několik let starých.
To je obzvláště zarážející u klubů kde mají členy rozesety po celé republice a některé i v zahraničí ,
jak ti členové získávají informace je mi záhadou a také nový zájemce o vstup do klubu nebo ZO ,
když tyto stránky objeví tak určitě znejistí jest-li to vůbec ještě je funkční. Webové stránky také
slouží novým zájemcům o členství aby si mohli najít nejbližší ZO a ostatním aby se na ně mohli
obrátit o radu ohledně chovu u nich doma. Z vlastní zkušeností mám několik hovorů i e-mailů týdně
ohledně nějaké informace s celé ČR. Pro ty organizace co nemají své webové stránky existují u
každé obce nebo města oficiální internetové stránky kde mají kalendář akcí a nebo samostatnou

sekci pro spolky kam je možné jakoukoliv chovatelskou akci nechat zaznačit a zveřejnit popřípadě
bližší informace a funguje to i tam kde jsou zřízeny mikroregiony tak se to zobrazuje v širším okolí
a zároveň ti nečleni vidí,že ten spolek je funkční. Některé organizace bohužel ani tuto službu
nevyužívají a když se podívám na stránky té obce tak ani obec o tom neví ,že tam je ZO ČSCH a to
myslím není úplně dobrá vizitka pro tuto organizaci. Také se v poslední době stává, že některé
organizace přesouvají informace jen na facebook to se mi nezdá úplně šťastné je tam moc informací
i nesmyslných a ne každý má zájem být zaregistrovaný.
V roce 2020 jsme měli koncem října pořádat místní výstavu stejně jako spousta jiných ZO, ale
bohužel v té době už byl vyhlášen Pes 5 a protože výstavu pořádáme ve vnitřních prostorech tak
počet 2 osob byl limitující. S nastalou situací jsme se, ale nechtěli smířit proto vznikla myšlenka na
virtuální výstavu když to šlo na jaře v muzeích a na zámcích proč to nezkusit i s chovatelskou
výstavou. Od nápadu k realizaci, ale ještě vedla dlouhá cesta. Jak zajistit bezpečnost lidí co se na
výstavě podílejí při dodržení stanovených opatření od stavění klecí,rozdělení výstavy na dva
termíny, navážení zvířat, posouzení až po nafilmování. První část výstavy holubi a drůbež proběhla
5.12.2020 ještě za situace kdy byl Pes na 4 a tím, že máme expozice ve dvou budovách nebyl
problém opatření dodržet. Ještě před výstavou proběhla konzultace s posuzovateli o průběhu
posuzování u holubů s MVDr. Václavem Ráčkem a u drůbeže s Janem Doležalem. U každé
expozice byl jeden zapisovatel a posuzovatel. Po ukončení posuzování provedl př. Jan Provazník
nafilmování všech jednotlivců i detaily na posuzovací lístky. Po menších problémech se nám to
povedlo dát na stránky, protože nikdo z nás to nikdy nedělal a museli jsme se to naučit za chodu.
Výstava byla určena jen pro místní spoluobčany, abychom mohli dodržet opatření plus ochránit
návštěvníky i spoluobčany od příjezdu z jiných oblastí. Podobný scénář měla výstava králíků
následující týden 12.12.2020 kde nám pomohlo, že Pes klesl na 3. Posouzení provedl MVDr
Miloslav Martinec + jeden zapisovatel a jeden nosič po posouzení bylo opět př. Provazníkem
provedeno nafilmování i s prodejními lístky a také jsme už video dostali na stránky hned v ranních
hodinách, takže se prodalo i několik králíků. Na výsledek se můžete podívat na:
http://www.zocschmoravskebranice.eu/index.php?page=vl_vystavy
Jsme si vědomi, že to nemůže nahradit atmosféru normální výstavy ani to, že by se dali takto udělat
větší výstavy, ale je to jedna s cest v téhle době.
Na závěr bych si přál aby se chovatelství rozšířilo i mezi mladší ročníky k čemuž tato doba
přispívá, protože si postupně lidé uvědomují, že samozásobení bude nutné když heslo „to
dovezeme“ přestává fungovat někdo to někde musí sklidit nebo nakrmit. Proto by bylo dobré aby
ČSCH byl vidět i v digitálním světě nejenom na výstavách , které teď díky Covidu nemáme a je to
otázkou do kdy tady s námi míní žít to nikdo neví ani nedokáže předpovědět.
Naskýtá se také možnost virtuálních prohlídek výstav podobně jak to zavádí na zámcích,galeriích a
pod.
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