Vážení přátelé,
na počátku prázdnin se na vás
obracím s několika aktualitami.
Tou patrně nejdůležitější je
to, že po opravdu nelehkém vyjednávání o podmínkách konání
celostátní výstavy mláďat v Olomouci byla, doslova v den uzávěrky tohoto čísla, podepsána smlouva o jejím konání,
a tak už konečně dostáváte do rukou přihlášku a výstavní podmínky.
Léto je pro mnohé „okurkovou sezónou“, já si ale
troufám tvrdit, že pro chovatele to snad ani platit nemůže. V létě finišujeme s přípravou zimních či jarních odchovů třeba na nadcházející výstavu mláďat, ale koncem léta se již koná nespočet, zejména venkovních,
výstav po celé naší zemi. Letos nám ovšem ty „okurky“
hatí i jiná záležitost, a tou je již několikrát vzpomínaná
povinnost aktualizace údajů uvedených ve spolkovém
rejstříku. Máme před sebou poslední z šesti půlroků,
které jsme měli na provedení zákonem požadovaných
změn. V době, kdy píšu tyto řádky, soud nemá
emá komplet-

Obsah
2

Mezinárodní výstava kudrnáčů
Manching 2016

4

Voláči na evropské výstavě
holubů v Metách 2015 2. část

5

Zpráva ze školení adeptů
na posuzovatele králíků 2016

ní údaje ještě ani od poloviny ze všech, v ČSCH evidovaných, 970 právnických osob! Některým pobočným
spolkům, pravda, chybí dodat už například jediný doklad, některé ovšem doposud nedodaly hlavnímu spolku, který je oprávněn předkládat soudu podklady, žádný
podklad / Na adresy okresních organizací byl v červnu rozeslán dokument, který opět sumarizuje aktuální
stav a zároveň vyjmenovává, co ten který subjekt ještě
musí dodat. Zároveň je umístěn na webu ČSCH. Z mé
strany si dovoluji opětovně všechny požádat, aby nenechávali vše na poslední chvíli. Sekretariát ÚV ČSCH je
nyní velmi pružný ve vyřizování této agendy, což v minulosti jednak nebylo, jednak byl výklad okolností zápisů do spolkového rejstříku z řady míst nepřesně, či dokonce mylně prezentován.
Věřím ale, že společnými silami nakonec vše zvládneme. Ať už zápisy do rejstříku (snad se z toho soud nezhroutí), nebo dvě celostátní výstavy a cokoli dalšího, co
nám ten organizovaný chovatelský život přinese.
Přeji nám všem krásné léto!
Ing. DAVID RAMEŠ, generální sekretář ÚV ČSCH
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