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Z obsahu:

světa, otevřete si mapu Čes-
ké republiky. Taky Vám při-
padá, že je skoro uprostřed? 
V Lysé se pokusíme uspo-
řádat důstojnou výstavu ve 
spolupráci s ředitelem p. O. 
Matoušem, který nám vychá-
zí velmi vstříc a kterému pat-
ří náš dík. Za změny termínu 
konání celostátní výstavy 
se omlouváme, konečně jsme 
procitli ze snu, že ČSCH je 
středobodem vesmíru a všu-
de na nás čekají do posled-
ní chvíle jako na smilování. 
Ne, nečekají, místa a termíny 
si zamlouvají mnohem lukra-
tivnější výstavy a naší devi-
zou musí být rychlost. Kdo si 
první zamluví termín, vyhrá-
vá. Proto jednáme s výstaviš-
těm v Lysé již dnes o termí-
nech na příští roky.  

Někdo na ifauně anonymně 
navrhl, aby se na CV sehnal 
generální sponzor a nebu-
de problém s financováním 

kteréhokoliv výstaviště. To je 
jistě pravda, jenže nemáme 
toho sponzora. Když ho ně-
kdo sehnat umí, sem s ním. Já 
to budu zkoušet také a členo-
vé ÚV ČSCH jakbysmet. Třeba 
se na nás usměje štěstí. 

Pozitivní zprávou je, že 
k cíli se blíží (až budete číst 
tento úvodník, snad bude po 
podpisu a přepravní listy bu-
dou již k dispozici) smlouva 
mezi ČSCH a Českými draha-
mi ohledně transportu zvířat. 
Po mnoha náročných jedná-
ních se budou moci zvířa-
ta opět posílat vlakem, je-
diným rozdílem bude fakt, že 
za přepravní list, který bude 
distribuovat Sekretariát Svazu, 
budou muset chovatelé zapla-
tit určitý poplatek (cca 40 Kč, 
z něhož uhradíme přepravní 
listy Drahám).   

Přeji teplé jaro plné špičko-
vých odchovů.

Martin SMrček

Vážení přátelé chovatelé,
úplně úvodem chci zopako-
vat to, co jsem už někde na-
značil. Manželku i tchýni mám 
z Hodonína, tchána z Brna, 
a k Moravě mám opravdu vře-
lý vztah. To by snad mohlo sta-
čit k tomu, abyste mi uvěřili, že 
(u)dělám maximum pro to, aby 
někdy zase mohly být celo-
státní výstavy na Moravě. 

Zatím jsem obeslal všechna 
známá výstaviště u nás s žá-
dostí o kalkulaci a výsledky se 
pomalu scházejí. Jakmile bu-
dou pohromadě, jejich shrnu-
tí zveřejním. 

Letos se ale vypravte se 
zvířaty na CV do Lysé. Po-
kud se Vám nechce a bojí-
te se, že je to někde na konci 


