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Měsíčník 
Českého svazu  
chovatelů

První dny roku 2010 jsou 
za námi a všem nám je jas-
né, že nebude o nic jedno-
dušší než rok předchozí. Eko-
nomové hrozí dozvuky krize, 
počty nezaměstnaných zřej-
mě neklesnou, ceny se zvy-
šují… Čekají nás několikeré 
volby a rozhodnutí, zda pod-
lehneme lákavým slibům na 

vyšší dávky od státu, nebo 
podpoříme šetření a bude-
me myslet na generaci, kte-
rou jako rodiče vychovává-
me. Ale to je svobodná vůle 
každého z nás a v tom je krá-
sa dnešních dnů. Můžeme se 
svobodně rozhodnout.

Všichni si přejeme, aby kri-
ze neovlivnila to, co nás spo-

juje, tedy lásku ke zvířa-
tům a jejich chovu. Abychom 
měli čas a prostředky starat se 
o všechny ty holuby, králíky, 
slepičky, morčata, papoušky 
a další zvířata, sdílející s námi 
naše domovy. Na naši péči 
jsou zcela odkázaní, v tom se 
příliš neliší od malých dětí. 
Ostatně poté, co nám děti od-
rostou a vylétnou z hnízda, se 
mnozí právě ke zvířatům upí-
náme, pomáhají nám překo-
návat nesnáze a životní trable. 

Úloha domácích zvířat 
a mazlíčků je i v dnešní době 
naprosto nezastupitelná, péče 
o ně je jedním z nejušlechti-
lejších způsobů, jak vyplnit 
volný čas. Významně ovlivňu-
jí citový a morální vývoj dětí 
i dospělých, učí nás odpověd-
nosti, pořádku, pravidelnos-
ti a pokoře. Učí nás vzdorovat 
neúspěchům a bojovat s nimi, 
jsou naše vrby, kterým svěřu-
jeme naše nevyslyšené lásky, 
rozchody, smutky i nemoci. 
A na druhé straně nám posky-
tují neopakovatelný pocit ab-
solutního štěstí z podařených 
odchovů, mnozí z nás jsou 
díky zvířatům možná jedinkrát 
v životě úspěšní a slavní. Kdo 
chová zvířata s láskou, ten jis-
tě ví, o čem mluvím.      

Rok 2010 bude opět rokem 
mnoha velkých výstav. Všem 
vám přeji úspěchy a radost 
s našimi zvířecími kamarády. 
A když se někdy nebude da-

řit, berte to s úsměvem. Vždyť 
chovatelství děláme hlavně 
pro radost!

Za Sekretariát ÚV ČSCH 
mohu slíbit, že pro náš Svaz 
budeme dělat maximum. Bu-
deme se snažit přispět k vý-
razné modernizaci celé orga-
nizace. Pracujeme na nových 
webových stránkách, zahájíme 
postupný přechod ke komuni-
kaci se členskou základnou 
pomocí e-mailů, což by mělo 
ušetřit do svazové pokladny 
desetitisíce. Chceme výrazně 
zvýšit propagaci Svazu i pořá-
daných akcí. Maximálně pod-
poříme nábor nových, mla-
dých členů.

Za redakci časopisu Chova-
tel si dovolím dnes jen tři věty. 
Náš časopis je otevřený od-
borným příspěvkům a orga-
nizačním zprávám od všech 
chovatelů bez rozdílu auto-
ra. To, co tisknout nechceme 
a nebudeme, je vzájemné na-
padání a osočování. Osob-
ní spory se řeší na schůzích 
chovatelských organizací, ne 
na stránkách Chovatele. 

Všechny nás čeká hod-
ně práce. Ale pokud splníme 
alespoň část z novoročních 
předsevzetí, na konci prosin-
ce bychom si mohli říct: ne-
byl to zbytečný rok. Jsme zase 
o krůček dál na cestě k vybu-
dování moderní chovatelské 
organizace evropského for-
mátu.  Martin SMrček 

Pokrok se nedá zasta-
vit a platí to i pro časo-
pis Chovatel. Na všech-
ny autory a přispěvovatele 
se obracíme s žádostí, aby 
své příspěvky posílali na-

psané v některém tex-
tovém editoru (nejlépe 
Word) e-mailem. Příspěvek 
s obrazovou dokumenta-
cí pak také nejlépe e-mai-
lem, v případě většího po-

čtu fotografií vypálený na 
CD, případně přes službu 
uschovna.cz. Příspěvky 
psané na stroji nebo rukou 
budou k tisku přijímány jen 
po vzájemné předběžné do-

hodě s redakcí, v omeze-
ném rozsahu (max. 15 řád- 
ků) a zcela výjimečně.  
Redakce nemá prostředky 
k přepisování příspěvků do 
počítače.  Martin SMrček

Jak přispívat do časopisu Chovatel v roce 2010

S úsměvem to zvládneme…
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