Vážení čtenáři časopisu Chovatel, přátelé,
máme za sebou uspořádání celostátní výstavy „mláďat“ a nyní
je na čase intenzivně se věnovat přípravám listopadové Celostátní výstavy drobného zvířectva CHOVATEL 2017, kterou
bude po dlouhé době opět pořádat jako jediný pořadatel Český svaz chovatelů jako celek,
tzn. jako spolek.
Důvody, proč bylo takovéto rozhodnutí Ústředním
výkonným výborem přijato, jsou jistě všeobecně známé a nemá smysl je opakovat. Co je ale nutné opakovat je to, čeho chceme takovýmto podnikem dosáhnout, za jakou cenu a s jakými lidmi. A právě
personální zajištění výstavy je nyní jedním z nejnáročnějších úkolů, které mám já, ale i další doposud jmenovaní členové výstavního výboru za úkol. Proto se na

vás tímto obracím s žádostí, resp. výzvou k obsazení
pozic garantů expozic, pokladních, kontrolorů a případně dalších pozic nutných k hladkému zajištění naší
národní výstavy, jejíž veřejná část proběhne ve dnech
17.–19. listopadu 2017.
Co Český svaz chovatelů nabízí? Nabízí:
1. uhrazení hodinové mzdy ve výši 85 Kč netto a bezplatného vystavení jedné kolekce (4 ks) zvířat a předkupní právo na jedno vystavené prodejné zvíře, nebo
2. poskytnutí ubytování a stravování v místě a opět
umožnění bezplatného vystavení jedné kolekce
(4 ks) zvířat a předkupní právo na jedno vystavené
prodejné zvíře.
Zájemce o výše uvedené pozice eviduje Sekretariát
ÚVV ČSCH, přičemž uchazeče žádáme o zaslání vyplněného formuláře, který naleznete uvnitř časopisu.
Za výstavní výbor
Ing. DAVID RAMEŠ, ředitel výstavy CHOVATEL 2017
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