Vážení a milí přátelé,
čas v našem chovatelském
světě neúprosně pádí rychlým tempem. Je to tak… Velice hezkou a zajímavou Celostátní výstavu mladých králíků
a mladé drůbeže v Přerově už
máme za sebou. Ale pro nás
chovatele teprve začíná příprava na to hlavní, tedy na
nejvyšší chovatelskou soutěž,
která je pod názvem Celostátní výstava drobného zvířectva
CHOVATEL již třetím rokem pořádána plně v naší svazové režii. A opět se bude konat na výstavišti v Lysé
nad Labem, v termínu 15. a 16. listopadu 2019.
Pro většinu z nás je tato vrcholná výstava zhodnocením naší celoroční práce, kterou věnujeme svým
zvířatům. Zároveň je to znamenitá příležitost pro různá přátelská setkání. Nelze o tom vůbec pochybovat, že celostátní výstava je významnou společenskou
událostí.
Všichni zaručeně znáte ze svých mateřských organizací, kolik práce obnáší uspořádání výstavy. A což
teprve, když je to výstava celostátní! Samotná výstavba, vlastní realizace a následná likvidace výstavy,
včetně úklidových prací, vyžaduje značné nasazení
jak svazových funkcionářů, zaměstnanců Sekretariátu
ÚVV ČSCH, posuzovatelů, tak i garantů a pomoc-

ného personálu. Co si budeme povídat – ochotných
a vstřícných lidí je zatraceně málo, bez nich se ale
neobejdeme.
Tímto si dovoluji vás všechny chovatele oslovit a požádat vás, abyste se, tak jako tomu bylo v minulých
ročnících CV Chovatel, přihlásili a obětavě se zapojili do letošní „výstavní mašinérie“. Stanete se součástí výstavního týmu, k němuž náleží garanti, pomocný personál, dále personál pro stavbu klecí a jejich
bourání atd.
Všem zájemcům nabízíme obdobné podmínky
jako v loňském roce, to znamená vystavení čtyřech
zvířat zdarma, předkupní právo na jedno prodejné
zvíře a úhradu hrubé mzdy ve výši 75,- Kč za hodinu
odvedené práce. Je také potřeba včas nahlásit, zdali
chcete zajistit ubytování, které si každý hradí sám.
Věřím, že se opět sejde parta nadšených a zapálených lidí, kteří pro nás všechny dokážou připravit
důstojné výstavní podmínky a pohodové prostředí
pro naše společné chovatelské diskuse. A mimochodem – ten stánek s řeznickými delikatesami, co vás
tak vloni zaujal, letos samozřejmě nebude chybět…☺
Případní zájemci, pište, volejte, kontaktujte mne.
Těším se na společné setkání se všemi chovateli
a přáteli.
LUBOMÍR KESNER, hlavní garant CV Chovatel 2019
e-mail: kesner@cschdz.eu, tel: 723 212 994
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