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Z obsahu:

Poslední prosincový den je 
pro někoho příležitostí k osla-
vám a posezení s kamarády. 
Další z vás si najdou chvíli 
času pro bilancování a ohléd-
nutí za uplynulým rokem. Pře-
ji vám všem, aby rok 2011 byl 
pro vás příznivější, než ten 
předešlý, aby vám přálo zdraví 
a byli jste spokojeni v osobním 
i pracovním životě a samo-
zřejmě také v životě chovatel-
ském. Měli bychom se zasta-
vit a ohlédnout. Opravdu jsme 
tento rok prožili tak, jak jsme si 
přáli? Je právě ten nejlepší čas 
začít přemýšlet, zda ten nad-

cházející rok nebudeme chtít 
prožít trochu jinak, lépe …

Těšte se z každého dne, do 
kterého se ráno probudíte. 
A protože nikdy nevíme, jest-
li to nebude zrovna ten den 
poslední, podle toho musí-
me konat a snažit se ho pro-
žít co nejlépe.

Ať máte radost ze svých 
odchovů, ocenění na výsta-
vách, ať se rádi setkáváte 
s dalšími kolegy z chovatel-
ské branže. Mějte se krásně 
a nenechte si nikým a ničím 
smazat úsměv z tváře.
Jiří Král, předseda ÚV ČSCH

Vážení a milí přátelé,

lednové číslo svazového  
časopisu Chovatel, které prá- 
vě držíte v rukou, vychází  

v předvánoční době. Do kon-
ce roku 2010 zbývá už jen 
několik málo dnů. Dovolte 
mi proto, abych teď v krát-
kosti popřál vám všem, te- 
dy chovatelům, příznivcům 
a fandům chovatelství, či 
čtenářům, kteří sice nejsou 
členy Českého svazu cho-
vatelů, ale náš měsíčník si 
oblíbili. Přeji vám příjemné 
a radostné prožití vánočních 
svátků, poklidné dny stráve-
né v rodinném kruhu a také 
to, abyste hřejivou atmosfé-
ru Vánoc vnímali co nejin-
tenzivněji.
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