Vážení přátelé, milí čtenáři,
v době, kdy se vám dostává
do rukou toto číslo časopisu Chovatel, je nová chovná
sezóna většiny námi milovaných a chovaných druhů
zvířat v plném proudu. Teploty počátku dubna atakují,
nebo dokonce překračují
20 stupňů, a já se zamýšlím
nad tím, copak nám tento rok
přinese. Možná bych si poněkud troufale mohl přát, aby
tento rok nebyl tak horký, jako
ten loňský a to nejen co se teplot týče. Zejména teploty
kolem 40 °C nesvědčí snad nikomu z nás, našim chovům
pak ještě méně. Ale to skutečně předbíhám.
Co nás čeká na poli „svazovém“ patrně všichni víte.
Nejdůležitějším aktem první poloviny roku bude mimo-

řádná valná hromada, která by se měla věnovat zejména projednání a přijetí nové podoby Stanov ČSCH. Ty by
měly bezezbytku reflektovat jak závaznou nadřízenou
legislativu, tedy zejména „nový“ občanský zákoník, ale
mohou i částečně přizpůsobit řadu zažitých termínů či
organizačních struktur současné době. Ovšem konečné
slovo budete mít samozřejmě vy, členové ČSCH – prostřednictvím delegátů zvolených na okresních či jiných
konferencích.
Počátek druhé poloviny roku, a to doslova hned během jejího úvodu, bude patřit celostátní výstavě „mláďat“
v Olomouci. No a například i pro vaši úspěšnou prezentaci na této výstavě je právě tento čas roku rozhodující.
Proto vám na tomto místě přeji hodně štěstí v plemenitbě,
vynikající odchovy, jejich pevné zdraví a budu se těšit na
viděnou třeba na některé z výše jmenovaných akcí.
Chovu zdar!
Ing. MIROSLAV KROFT, předseda ÚV ČSCH
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