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v době, kdy vychází prosin-
cové číslo našeho měsíčníku, 
již máme Celostátní výstavu 
drobného zvířectva CHOVA-
TEL za sebou. Známe držite-
le titulů Mistr ČR a Šampión 
ČR, víme také, který okres je 
celkovým vítězem Mistrov-
ství České republiky v chovu 
drobného zvířectva, a kterým 
okresům se podařilo zvítězit 
v jednotlivých kategoriích.

Já však tento svůj úvodník píšu v den, kdy se příjem 
přihlášek na celostátní výstavu teprve uzavírá. Veli-
ce mne těší vysoký počet přihlášených zvířat a dě-
kuji všem našim chovatelům, kteří výstavu obesla-
li. Zároveň mě však několik málo věcí hodně mrzí. 
Proč řada našich vystavovatelů není schopna dodr-
žet výstavní podmínky, především platební poky-
ny a tím přidělává zbytečnou práci řadě dalších lidí? 
Proč řada našich vrcholných funkcionářů a předsta-
vitelů stěžejních chovatelských sekcí nevystavuje na 
naší nejprestižnější výstavě? Nechovají drobné zví-
řectvo nebo snad nemohou vystavovat? V letošním 
roce se jim nedařilo nebo snad nepovažují za důleži-

té podpořit celostátní výstavu? Rád bych této „záha-
dě“ přišel na kloub. 

V našem svazovém kalendáři je do konce roku ješ-
tě jedna důležitá akce, a tou je valná hromada, na 
které se budou konat doplňující volby. Nebudu po-
pulisticky slibovat „nemožné na počkání a zázraky 
do tří dnů“. Není to v mé moci. Za poslední roky se 
udělalo hodně práce, řada věcí se ale také nepoved-
la tak, jak jsme si představovali. Některé záležitosti 
se řešily déle, než jsme původně předpokládali, jiné 
hůře, ale vždy nás obohatily o cenné zkušenosti. Ak-
tualizované stanovy našeho spolku nám práci neu-
snadnily, spíše naopak…

Nemám vůbec v úmyslu zaměřovat se na preciz-
ní výčet důvodů, proč se to či ono stalo nebo nestalo. 
Nehodlám se věnovat vytrvalému kritizování druhých, 
ani slibovat dobrou náladu a radost všem členům na-
šeho svazu. Není to v mých silách. Proto ode mne 
v tuto chvíli neočekávejte nějaký důkladně propraco-
vaný a patřičně působivý předvolební proslov. 

Přeji vám hodně radosti z chovatelství a všem, kteří 
věnují svůj drahocenný čas a svoji píli našemu spol-
ku, upřímně děkuji. 

Ing. MIROSLAV KROFT, 
předseda Ústředního výkonného výboru ČSCH
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