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Z obsahu:

že se to podařilo a na dobu pěti 
let jsou termíny a místo konání 
celostátních výstav dané.  

V současné době finišují ma-
nažerské práce na výstavě,  do-
mlouvá se  účast dalších ex-
pozic zvířat jako jsou nutrie, 
činčily, zpěvní kanáři, které by 
měly výstavu zpestřit. Věřím, 
že se také povede nasmlouvat 
i účast různých firem s cho-
vatelskými potřebami, aby ná-
vštěvníci mohli nejen  obdivo-
vat vystavená zvířata, ale aby 
si pro své domácí chráněn-
ce mohli nakoupit vše, co po-
třebují.

Před výstavním výborem sto-
jí ještě jeden důležitý úkol, a to 
ve spolupráci s jednotlivými 
Ústředními odbornými komi-

semi ČSCH připravit do konání 
výstavy pravidla pro udělová-
ní titulů Mistr ČR nebo Šampi-
ón ČR. Doufám, že se to podaří 
a na letošní celostátní výsta-
vě budou tyto tituly již udělová-
ny, čímž by renomé této výstavy 
dosáhlo ještě vyššího stupně.

Vážení přátelé, chtěl bych 
Vás touto cestou co nejsrdeč-
něji na celostátní výstavu po-
zvat, pevně věřím, že tato akce 
bude velkým chovatelským 
svátkem a pro všechny ná-
vštěvníky bude příležitostí vy-
měnit si navzájem své chova-
telské zkušenosti nebo alespoň 
si s přáteli u vystavených zvířat 
hezky popovídat. 

Ing. RICHARD KONRÁD,
místopředseda ÚV ČSCH 
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Vážení chovatelé, milí čtenáři,

již za necelé tři týdny se ote-
vřou brány  Celostátní výsta-
vy drobného zvířectva na vý-
stavišti v Lysé nad Labem. 
I když byl termín a místo koná-

ní celostátní výstavy oznámen 
velmi pozdě, čehož jsme si byli 
všichni ve vedení ČSCH vědo-
mi, chtěl bych všem chovate-
lům, kteří své svěřence na celo-
státní výstavu přihlásili, velmi 
poděkovat. Přes pět tisíc při-
hlášených zvířat (2600 králíků, 
1700 holubů a 750 kusů drůbe-
že) je jasným důkazem toho, že 
si celostátní výstava mezi cho-
vateli stále drží své důležité po-
stavení. 

Myslím si, že bylo velmi dů-
ležité určit dopředu termíny ko-
nání celostátních výstav tak, jak 
je to běžné ve vyspělých chova-
telských zemích, a tím umožnit 
nižším složkám ČSCH snad-
nější sestavování svého vý-
stavního kalendáře. Jsem rád, 
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