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Z obsahu:

Většina členů ČSCH si dob
ře uvědomuje, jak důležitá pro 
činnost a budoucnost organi
zace může být Valná hromada 
jako nejvyšší orgán Svazu. 
Zvolení delegáti zde schvalu
jí zásadní návrhy ústředního 
výboru a ústřední revizní ko
mise, Stanovy a jejich změny, 
kontrolují usnesení z minulé 
Valné hromady, projednávají 
a schvalují rozpočty, řídí a kon
trolují činnost ÚV a ÚRK atd. 
Měli by tedy být svými orga
nizacemi voleni s maximální 
odpovědností. Samozřejmostí 
musí být, že mají v pořádku 
všechny náležitosti tak, aby 
byli přijati za řádné delegáty 
s platným hlasovacím právem. 
A takovou nepsanou zásadou, 
která je bohužel často opomíje
na, je dostatek času. Na Valnou 
hromadu jednou za rok je nutné 
si vyčlenit celý den a nesnažit 
se stíhat polední vlak, aby se 
po návratu domů ještě stihlo 

hospodářství. Pokud nemá na
vržený delegát celý den čas na 
odpovědnou účast na Valné 
hromadě, měl by to předem 
přiznat a organizace by se měla 
pokusit vybrat nějakého vhod
ného náhradníka. 

Abychom zlepšili propagaci 
Svazu, nechali jsme v ome
zeném množství vyrobit velmi 
pěkné propagační předměty, 
jejichž obrázky najdete na ji
ném místě časopisu. Ty všem 
zájemcům nabízíme k jejich  
vlastní propagaci, ale také jako 
dárky členům organizací, do 
tomboly, případně do prodeje. 
Ze Sekretariátu ČSCH je mů
žete získat za velmi výhodnou 
cenu blízkou výrobním ná
kladům. Pokud se dohodnete 
ve vaší organizaci, můžete je 
odebrat třeba přímo na Val
né hromadě nebo po dohodě 
v Sekretariátu.

Úspěšný chovatelský rok 
přeje  Martin SMrček

Připravte se  
na Valnou hromadu

[362A]

67.a   ZAKRSLÝ SATÉNOVÝ (ZSa)
SK: Zdrobnený saténový

D: Satinzwerge
GB: Dwarf Satin

Genotyp:

Genotypy a barevné rázy jsou shodné s genotypy králíka saténového.

Dodatek do Vzorníku plemen králíků – 
standard zakrslého saténového
Pro ostatní zájemce k dostání za 10 Kč na Sekretariátě ÚV ČSCH, 
na VH ČSCH a nejrůznějších chovatelských akcích.

V tomto čísle exkluzívně
Dárek pouze pro předplatitele časopisu Chovatel


