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Chovatelůie máJo, chybí mladí
rnrŠŤ 1t<ra1 - V dobách největ-
ší slávy, koncem B0, let minulé-
ho století, poče _členů,v základ-
nl organlzacl Leskeno svazu
chovatelů v Třešti přesahgval
i osm desítek V devadesáqých
letech členů postupně ublivalo.

V posledních letech je jedna-
tel organizace |iří Pavlík rád,
že se číslo udávající počet čle-
nů přehoupne aspoň přes dva-
citlal ,,Když nastal útlum a ode-
šli kožešínáři (chovatelé lišek
a nutrií - pozn. aut,),'tak nós
zůstalo kolem čtyří c etí," vypočí-
tá Pavlík
V posledních č§řech letech

se už číslo nemění a zůstavá
na 24 členech'základní orga-
nižace. ,,Nejvěďí problém je, že
tu nemáme žádné mladé, vždyť
našemu nejmladšímu chovateli
je 26 let" d,oplňuje pro ilusřaci
problému.
Absenci dětí v organizaci si

Pavlík vysvětluje dvěma způso-
by.,,Rodíny dnes věšínou bydlí
v bytech, a zvíře nemají kde mít.
Druhý problém je, že když třeba
odjedou na dovoilenou, tak se o
ně nemá kdo postarat" míní.

Mládež se proto stará o maz-
líčky prostřednictvím virfuál-
ních sítí.
,,Ani rodiče nemají dnes už

čas. Dříve přišIí ze zaměstnání
ve dvě odpoledne domů a mohlí
naděIat seno, krmení, ale to už
dnes nestftají," podo§íkrá jedna-
tel ťešťslqých chovatelů.,,D ob a
domácím zvířatum nenahrá-
vá. Vždyť lidem na vsí vadí už i
koho ut," d,o dává svůj názor.

Většině z členů v organizaci je
proto mezi 57 a67 leLy.,Jen pór
j ích j e mladších," zmiňuje Pavlík.
Dvěma členům je dokonce přes
osmdesát. V Třešti se proto bo_
jí, že je stihne osud organizace
v Dolní cerekyi, která skončila

82. narozeniny,

právě kvůli nedostatku členů.
}eden zbývaiící přešel proto do
l resfe.
|an Mareš z Třeště je členem

místní organizace chovatelů
už 33 let. ,,MIadí prostě nema-
jí o zvířata zájem, Nemají k ním
vztah, a rodíče je k tomu neve-
dou, A když už zójem mají, tak
zase nemají kde zuíře chovat,"
má jasno dvaaosmdesátileqi
penzista, proč věkoqi průměr
členů organizace rok od roku
roste. zrušili kvůli nedostatku vysta-

I kvůli nízké členské základně vovaných zvířat.
pořádá organizace do roka už

' Foto : David Ikatochvíl

jen jedinou akci, a tou je právě
v září konaná oblastní qýsta-
va králíků, drůbeže a holubů,
nazvaná Třešťs}cý jednorožec,
Ta letos slavila dokonce už své
25. narozeniny.
souběžně s ní se kona] o

víkendu 2O. a 2L záři ve výsáv -

ním areálu Klínarka v pořa-
dí 16. ročník memoriálu |ose-
fa Drasticha. v minulosti se na
místěkonala ještě qýstav4 vždy
v červenci. Tu ale organizátoři

CHOUATEL kráIíků Jan Mareš z Třeště patří kvůbec nejstarším cho-
vatelům v tamní zókladní organízaci. ČIenem je už 33 let a letos slaví
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