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ÚVV ČSCH na svých minu-
lých jednáních přijal rozhodnu-
tí pořádat naší vrcholovou ce-
lostátní výstavu tzv. ve vlastní 
režii, tedy že ČSCH bude samo-
statným organizátorem výstavy 
Chovatel 2017. 

Toto rozhodnutí bylo přijato po rozsáhlé disku-
si a jistě i s cílem vyslyšet opakovaná přání chovatel-
ské veřejnosti a kritiku některých z oblastí při pořádání 
předcházejících celostátních výstav. ÚVV ČSCH tak do-
spěl k závěru, že se pokusí o jejich nápravu.

Výstava proběhne ve dnech 17.–19. 11. 2017 na tra-
dičním výstavišti našich „celostátek“ v Lysé nad Labem. 
Je nasnadě, že jedním z hlavních úkolů nutných pro za-
jištění hladkého průběhu výstavy je odpovídající per-
sonální zajištění. Obracíme se tedy tímto na chovatele, 
a členy ČSCH zejména, s výzvou k pomoci s personál-
ním zajištěním celostátní výstavy Chovatel 2017. 

Snad každý z nás má zkušenosti s pořádáním výstav 
různých stupňů, ať už jde o malé, tzv. pouťové či pro-
pagační, o tradiční místní, okresní, krajské a případně 
i jiné typy, a žádná z těchto výstav se neobejde bez od-

povídajícího zajištění. Výstava potřebuje zejména ga-
ranty expozic, ale třeba i pokladní, tedy obsluhu po-
kladen, vstupů, vstupních/výstupních kontrol a jiné. 
ÚVV ČSCH nabízí zájemcům o výše uvedené pozice:
1.   hodinovou mzdu ve výši 85 Kč na DPP, úlevu na 

klecném v podobě jedné vystavené kolekce (4 ks) 
zvířat zdarma a předkupní právo na 1 ks prodejné-
ho zvířete, 

nebo
2.  poskytnutí ubytování a stravné v místě, úlevu na 

klecném v podobě jedné vystavené kolekce (4 ks) 
zvířat zdarma a předkupní právo na 1 ks prodejné-
ho zvířete.

Zájemci o některou z výše uvedených pozic se mohou 
hlásit na kontaktních adresách sekretariátu ÚVV ČSCH.

V souvislosti s celostátní výstavou nás čeká nejeden 
nelehký úkol, ale zároveň i velká výzva. A je jen nás, 
jak se s touto výzvou popasujeme a jakým způsobem 
poté budeme hodnotit náš každoroční chovatelský svá-
tek, přičemž musíme mít vždy na mysli i hospodářský 
výsledek a přínos celé akce. 

 Za celý přípravný výstavní výbor
Ing. DAVID RAMEŠ, ředitel výstavy Chovatel 2017

Vážení přátelé, členové ČSCH,


