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Šestiměsíční samec francouzský beran divoce 
zbarvený z odchovu Miroslava Havrana, 
člena ZO ČSCH Krmelín, oceněný na výstavě 
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí jako mládě 
velmi dobré s předpokladem 95,0 bodů, 
foto PhDr. Jan Jirků

nebudu se teď, věřte mi, 
pouštět do nějaké zevrub-
né rekapitulace uplynu-
lých měsíců, ani nastiňovat 
žádné další cesty, který-
mi se náš svaz bude ubí-
rat. Pro někoho až přespří-
liš náročný a hektický, pro 
jiného možná pokojnější, 
zimní čas využiji k jedné 
jediné věci. Abych každé-
mu z vás popřál, aby ho 
chovatelství i v následují-
cím roce naplňovalo. 

Tyto řádky píšu krátce po skončení celostátní výstavy 
drobného zvířectva „Chovatel 2013“. Během této výsta-
vy jsem si znovu uvědomil, co přivedlo všechny ty lidi 
na výstaviště do Lysé nad Labem. Byl to společný koní-
ček a zájem o chovatelství. Jasně přitom vnímám, že je 
stále řada témat, která nás rozdělují, ale je jedno vel-
ké a zásadní téma, jež nás všechny spojuje. Je to záliba 
v chovu drobného zvířectva. Nejen naši chovatelé, ale 
i milí hosté z Lotyšska, Slovenska, Polska, Rumunska, 
Slovinska a dalších koutů Evropy, se byli schopni u klecí 
se zvířaty domluvit, a to mnohdy i bez tlumočníka, pro-
tože našli společnou „chovatelskou řeč“. Připomenu, 
že svojí návštěvou letošní celostátní výstavu poctil také 
prezident Evropského chovatelského svazu přítel Gion 
P. Gross. Přestože byl ve stejný termín pozván na řadu 
významných výstav drobného zvířectva konaných jinde 
v Evropě, rád přijel do České republiky. A když se vra-

cel zpět do své vlasti, děkoval za setkání a upřímně oce-
nil přátelskou atmosféru, jíž byl u nás svědkem. Velice 
mě potěšilo, že dojem, který náš svaz budí navenek, je 
více než příznivý. Děkuji za to Ing. Jaroslavu Kratochví-
lovi, CSc., viceprezidentovi Evropského chovatelského 
svazu, a rovněž ostatním delegátům, zastupujícím v za-
hraničí Český svaz chovatelů. Děkuji samozřejmě všem 
chovatelům, kteří se na tomto „obrazu“ podílejí.

„Pro radost, krásu a užitek“ znělo, a nepochybuji 
o tom, že stále ještě zní, naše chovatelské heslo. Cho-
vejme drobné zvířectvo, abychom z toho měli radost, 
mohli se kochat pohledem na kvalitní a krásná zvířata 
a aby nám tento sympatický koníček přinesl i něco na-
víc. A věci, které se nám nelíbí, řešme jako přátelé. Na-
vrhujme, měňme, upravujme, posunujme věci dopře-
du. A pokud má snad někdo na věc jiný názor, byť třeba 
osamocený nebo neakceptovatelný, tak to neznamená, 
že mu nenáleží oslovení „příteli“.

Vážení a milí přátelé, ctěné chovatelky, ctění chova-
telé, přeji vám, ať vám nadcházející rok přinese hodně 
chovatelských úspěchů, řadu opravdových přátel, plno 
osobní spokojenosti a pohody. Přeji vám též dostatek 
sil a pevné zdraví. A také nepostradatelný elán a chuť 
rozvíjet náš svaz a přivést k chovatelství mladou gene-
raci, bez níž bychom nemohli dál pokračovat. Děkuji 
vám všem za nelehké chovatelské úsilí, které celoroč-
ně vynakládáte. 

Přeji vám klidné, šťastné a veselé vánoční svátky 
a do nového roku pevné zdraví, štěstí a lásku.

Milan Kotyza, 
předseda Ústředního výboru ČSCH 

Vážení a milí přátelé, 
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