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Špatná složenka
V minulém čísle Chovatele byla vložena složenka na úhradu zálohy členského příspěvku pro členy ČSCH na rok 2011 na částku
490 Kč. Výrobce složenky (Postservis) uvedl kód banky neúplný
– správně má být kód banky 0100, nikoliv pouze 100.
Ihned po zjištění chyby jsme kontaktovali firmu VAKUS s žádostí, aby složenky s chybným kódem nebyly vraceny zpět odesílateli. Přesto žádáme všechny, kteří platbu ještě neprovedli,
aby si do složenky dopsali do kolonky kód banky před číslo 100
ještě číslo 0.
Pokud jste již složenku zaplatili a peníze se vám vrátily, velice se vám omlouváme a nabízíme dvě řešení. Buď platbu zopakujte se správně zadaným kódem banky, nebo nás kontaktujte na stánku Českého svazu chovatelů na některé z velkých akcí,
kde budete moci platbu uhradit přímo (např. 28. 9. na Ústřední
konferenci delegátů odbornosti chovatelů holubů v Čáslavi,
12.–14. 11. na CV drobného zvířectva v Lysé nad Labem,
26. 11. na výstavě Moravy a Slezska v Přerově nebo 27. 11. na
Valné hromadě ČSCH v Praze).
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Vážení přátelé chovatelé,

blíží se celostátní výstava
drobného zvířectva. U té letošní jsme dlouho netušili,
jak to s ní vlastně bude. Pro
příštích pět let už jsou termí-

ny jasně dané. Tak alespoň
něco, po čem se dlouho volalo. V Lysé nad Labem je krásné výstaviště a majitelé mají
slabost pro chovatelství. Proč
tedy nevyužít této příležitosti? Proto vás všechny prosím
o obeslání a návštěvu této listopadové Celostátní výstavy
v Lysé nad Labem, abychom
všem dokázali, že jsme opravdu silná organizace, která ví,
co chce. Nyní malá polemika na konání celostátních výstav. Hodně slov padlo na
téma, že by se místo konání
celostátní výstavy mělo střídat – jednou na Moravě, jednou v Čechách. Velice dobře znáte důvody, proč jsme
pro následující roky pro ko-

nání celostátní výstavy zvolili Výstaviště Lysá nad Labem.
Nemá asi význam dopodrobna opakovat, že na Moravě není adekvátní výstaviště,
které by se pro pořádání celostátní výstavy hodilo, a přitom pro nás bylo cenově dostupné. Kdo to chce pochopit,
ten to pochopí.
Často teď od vás, chovatelů, slýchám tyto věty: bylo by
dobré, mělo by se, já si myslím, nejlepší by bylo. Rozumím vám. Bylo by dobré, aby
se celostátní výstavy konaly
i na Moravě. Naskýtá se otázka – ale kde? Myslím si, že
by vůbec nebylo špatné, aby
klecné bylo minimální. Jak to
však udělat, aby se výstava

nestala prodělečnou? Osobně
se domnívám, že se musíme
chovat reálně a ne stavět nějaké vzdušné zámky. Stát nohama pevně na zemi, to je teď
důležité.
Snažme se udělat z celostátní výstavy, ať se bude konat
kdekoliv, chovatelský svátek.
Prohlédneme si pestrou škálu zvířat, předáme si chovatelské zkušenosti a především
se setkáme s dalšími chovateli. Zkusme na celostátní výstavu pohlížet jako na akci, při níž
se sejdou přátelé. Jsme přece
Český svaz chovatelů, jehož
členové jsou přátelé. Vždyť se
tak oslovujeme. Nebo je to jen
formální oslovení?
Jiří Král, předseda ÚV ČSCH
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