Vážení přátelé,

jak dobře víte, podzim
je pro chovatele snad nejrušnějším časem v kalendářním roce. Koná se velké množství chovatelských
výstav, kde mohou představit výsledky své dlouhodobé práce a šlechtitelského úsilí. Jedním z vrcholů
letošní výstavní sezony je pro chovatele zajisté 28. evropská výstava ušlechtilých drobných zvířat, která právě v těchto dnech (13.–15. 11. 2015) probíhá v Metách na severovýchodě Francie.
Příprava na takovouto velkou událost trvá mnoho
měsíců. Chovatelé pečují o své svěřence tak, aby „byli
ve formě“ a co nejlépe na výstavě vynikli. Stejně tak
probíhají i organizační přípravy. V době, kdy píšu tento článek, právě rozesíláme chovatelům, kteří projevili zájem se evropské výstavy se svými zvířaty účastnit,
potvrzení o přijetí jejich přihlášek a bližší upřesnění
veterinárních podmínek. Velkou pomocí je pro nás
podpora ministra zemědělství Mariana Jurečky, který
převzal osobní záštitu nad účastí ČSCH na 28. evropské výstavě.

Obsah
2
6
6
8
11

Právě teď, když držíte v rukou nové číslo časopisu
Chovatel a čtete tento článek, se s řadou z vás pravděpodobně již setkávám ve výstavním areálu v Metách
a společně zpracováváme nové poznatky a myšlenky
od zahraničních kolegů.

měsíčník Českého svazu chovatelů

www.cschdz.eu
Po návratu do našich domovů nás v zápětí čeká
naše největší národní výstava. Součástí Celostátní výstavy drobného zvířectva ČSCH (20.-22. 11. 2015) je
také soutěž o okres roku – mistrovství České republiky
v chovu drobného zvířectva. Slavnostní zahájení poctí
svojí přítomností ministr zemědělství Marian Jurečka
a předá ceny vítězům při vyhlášení výsledků.
Těším se na setkání s Vámi v Lysé nad Labem a všem
vystavovatelům přeji v letošní sezóně hodně úspěchů.
MARTIN KABÁT, DiS., generální sekretář ČSCH
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Když staváci opravdu staví – Karel Houdek
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Věcný rejstřík, ročník 54/2015
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Z písemné práce mladého chovatele
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