
Příloha č. 7 – Zpráva z celostátního kola Chovatelské olympiády 

Dne 2. srpna 2017 jsem se spolu s bývalou deváťačkou Sandrou Bergovou a mnoha dalšími 

soutěžícími, které jsem neznala, účastnila 49. kola chovatelské olympiády. Konala se  

v Poběžovicích u Domažlic. Byli jsme ubytováni v hotelu Herbertus. Hned po příjezdu jsme 

se zabydleli. Pokoje byly po čtyřech, k mému štěstí jsem byla na pokoji se Sandrou a další 

kamarádkou, které jsme říkali Komár. Čtvrtou jsem neznala a ukázalo se, že nemá potřebu  

s námi být. To nás, ale moc nezajímalo. Spíš nás zajímalo, co se bude dít. Před večeří jsme se 

šli projít po okolí, abychom se trochu zorientovali. Nakonec jsme došli až ke škole, kde se 

psaly testy a měli jsme tam chodit na jídlo. Následující den někteří soutěžící (kategorie 

králíci, drobní hlodavci, kočky a akvaristi) psali testy, ostatní jeli na výlet. Nejdříve jsme 

vyplnili test. Nebyl tak těžký, jak jsem se bála. Hned po něm jsme začali s poznávačkou. Bylo 

tam třicet plemen, některá se dala docela těžko poznat. Ale nakonec jsem z toho měla dobrý 

pocit. Pak jsme museli na chodbě čekat asi půl hodiny, než začaly pohovory. Čekat na ně bylo 

zdlouhavé a stresující. Trvalo asi hodinu, než jsem se tam dostala. Nakonec ten pohovor nebyl 

tak hrozný. Z toho stresu jsem něco zapomněla, ale i tak to dopadlo celkem dobře. Pak jsme 

asi tři hodiny čekali. Nakonec mi dovolili odejít a jet na výlet do hřebčína. Ale trochu jsem 

toho litovala, bylo to horší než čekání na chodbě. Byla jsem ráda, když jsme se vrátili. Ale byl 

už večer a my šli do školy na večeři. Budu upřímná, vařili tam hrozně. Další den jsem šla na 

testy znovu, tentokrát se Sandrou. Aspoň jsem si mohla s někým povídat. V ten den psaly 

kategorie: drůbež, exotické ptactvo, psi, teraristi a kožešinová zvířata. Tentokrát to šlo 

rychleji, ale ty testy a poznávačka byly úmorné, až se divím, že jsem dopadla, jak jsem 

dopadla. Nejlepší bylo, že jsme mohli odejít hned po testech a nemuseli jsme čekat. Ani jsme 

nemuseli jet s ostatními na výlet do hřebčína, ani nevím, proč se tam jelo znovu. Na večeři 

jsme už nešli do školy. Já se Sandrou a Komárem jsme si zašly na večeři do restaurace a 

ulevilo se nám, jak to bylo dobré. Kolem osmé jsme pak jeli do Horšovského Týna na noční 

prohlídku zámku. Náš průvodce byl vtipný a byla s ním legrace. Poslední částí prohlídky byl 

sklep, kam se normálně nechodí. Bylo to tam nádherné. A jelikož jsme byli první ze tří 

skupin, které šly, čekali jsme na ostatní. Čekání jsme si zkrátili koukáním na různá videa. 

Když přišli ostatní, bylo asi deset hodin. Vyšli jsme z pozemku zámku a čekali jsme na 

autobus. V noci to tam bylo malebné. Vrátili jsme se asi v půl jedenácté. Všichni jsme byli 

unavení a chtěli jsme se vyspat na další den. Předposlední den v deset hodin jsme vyjeli na 

vyhlídku. Bohužel v půlce kopce jsme museli vystoupit z autobusu a jít dále pěšky. Nakonec 

jsme vyšli až na kopec a šli jsme se podívat na věž. Výhled byl skvělý, až na můj strach  



z výšek. Pak nás čekala dvě muzea v Domažlicích. Do prvního jsme přijeli asi v jednu hodinu. 

Mohlo to být zajímavější, kdyby naše průvodkyně nebyla tak neskutečně upovídaná  

a nezůstávali bychom u jedné expozice deset minut. Nakonec jsme to ve zdraví přežili... Pak 

nás čekal hodinový rozchod. Se Sandrou a Komárem jsme prošly celé náměstí. Komár si 

koupila gumovou kačenku, kterou jsme pak uctívaly jako královnu hororů. Já a Sandra jsme si 

nic nekoupily, nechtěly jsme moc utrácet. Hodina utekla jako voda a my šly na místo našeho 

srazu. Další muzeum stálo na druhé straně města. Tam to už nebylo tak hrozné. Bylo to 

muzeum keramiky a starých strojů a nástrojů. Když jsme vyšli ze zubařské ordinace, kde se 

nám udělalo trochu nevolno, šli jsme se podívat, jak se na hrnčířském kole dělají vázy. Bylo 

to zajímavé a práce byla pěkná. Vrátili jsme se asi v pět hodin. Šli jsme na večeři a pak jsme 

čekali na vyhlášení výsledků. Byli jsme nervózní, neboť uběhla věčnost, než začali. Po 

vyhlášení v oborech jsme čekali na vyhlášení nejúspěšnějších krajů. My jsme skončili čtvrtí. 

Po vyhlášení jsme si všichni odnesli naše výhry a pak se všichni z našeho kraje měli sejít  

v našem pokoji. Byli tam všichni a naši "vedoucí" nám pogratulovali a pak jsme chvíli slavili. 

Pak jsme šli na diskotéku a skvěle jsme se bavili. Šli jsme spát asi ve tři ráno. Ráno se nám 

pochopitelně nechtělo vstávat ani se balit. V devět jsme opustili hotel a šli jsme na vlak. Jeli 

jsme do Plzně, kde jsme přestupovali, a pak rovnou jeli do Prahy. Dorazili jsme asi v jedenáct 

hodin. Rozchod jsme si dali tam, kde jsme se sešli. Odtud už šel každý po svých sám. Bylo 

super se s nimi vidět a zažít tolik dobrodružství. Doufám, že se uvidíme i příští rok.  

Viktorie Pokorná, 8. A 


