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dostáváte do rukou čer-
vencové číslo časopisu 
Chovatel, ve kterém se do-
zvíte zásadní informace 
týkající se dvou vrcholo-
vých výstav, a to Celostát-
ní výstavy mláďat a Evrop-
ské výstavy.

Co se týče té první uve-
dené, mohu s potěšením 
konstatovat, že jednou 
z možností, jak svá zvířa-
ta na výstavu přihlásit, 

bude i prostřednictvím online webového rozhraní. 
Tento způsob přihlašování zvířat umožňuje program, 
který chovatelská veřejnost zná jak z výstav Vyso-
činy, používán je ale i na výstavě JMK v Brně nebo 
na CV v Nitře a v minulosti byl využit i na středo-
českých výstavách Náš chovatel v Lysé nad Labem. 
Zkrátka pro většinu z nás nejde o úplnou novinku, 
ale novinkou to je pro naše vrcholové výstavy, kte-
rou se, konečně, podařilo „nasadit“, a která všem 
zúčastněným přináší nespočet výhod. Vystavovatel 
nejenže provede přihlášení svých zvířat ihned z po-
hodlí svého domova, ale může ještě před dodáním 

provést některé drobné změny (ovšem nikoli změny 
nahlášeného počtu zvířat, plemene a barvy), může 
sledovat stavy jejich ocenění a případného prodeje. 
Samozřejmě stávající způsoby přihlašování zasláním 
vyplněné přihlášky poštou nebo e-mailem zůstávají. 

Rovněž i pro Evropskou výstavu v dánském Her-
ningu naleznete v tomto čísle formuláře na přihlášení 
zvířat i výstavní podmínky. Snad je alespoň trochu po-
těšitelné, že se oproti minulé EV nemění ani výše vý-
stavních poplatků, ani veterinární podmínky (pokud 
ještě nebudou změněny dodatečně). I postupy při-
hlášení jsou stejné jako v minulosti, tedy k uvedené-
mu srpnovému termínu se nahlásí plemena a barevné 
rázy, kolekce a ceny, registrační údaje zvířat vystavo-
vatel nahlásí až následně dle zpětných pokynů Sekre-
tariátu ÚVV ČSCH.

A na závěr bych vám chtěl připomenout termín pro 
objednání kroužků na drůbež a holuby pro rok 2019, 
který je opět 31. července. Ceny hlavní objednávky 
ani doobjednávky se nemění, novinkou je možnost 
vrácení nevyužitých kroužků do 28. února. Podrob-
nosti naleznete v dokumentech, které byly distribuo-
vány na okresy, nebo jsou umístěny na webu ČSCH.

Přeji všem chovatelům pohodové nadcházející léto!
Ing. DAVID RAMEŠ, generální sekretář ÚVV ČSCH

Vážení čtenáři,
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