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Tisková zpráva č. 20
ze dne 25. června 2012
DO EVROPY
Nejspíš namítnete, jakápak cesta do Evropy. V Evropě jsme přece odpradávna, Česká
republika je vnitrozemský stát ležící ve střední části tohoto kontinentu, což skýtá četné
výhody a něco málo nevýhod. Oním „Do Evropy“ se ale tentokrát rozumí, že členové
Českého svazu chovatelů pojedou v prosinci do letošního centra evropského chovatelského
dění. Řada chovatelů totiž vystaví svoje zvířata na 27. Evropské výstavě drobného zvířectva,
která se bude konat ve dnech 7. až 9. prosince 2012 na výstavišti v Lipsku. Někteří na
výstavu, o níž se předpokládá, že bude vůbec nejrozsáhlejší ze všech, co se kdy konaly, dorazí
jako návštěvníci. Tahle velkolepá akce bude nejen značným chovatelským počinem, ale též
velkou společenskou událostí.
Na webových stránkách Českého svazu chovatelů najdete na hlavní straně v sekci
„Celostátní a evropské výstavy“ podrobné propozice, tedy výstavní podmínky a přihlášky.
Naše zájmová organizace připravuje také hromadný svoz, aby usnadnila dodání zvířat na
výstavu a jejich návrat zpět k chovatelům. Věříme, že vystavená drobotina našich chovatelů
se v silné mezinárodní konkurenci neztratí a čeští vystavovatelé obdrží na svoje zvířata řadu
titulů „Evropský mistr“ a „Evropský šampión“. Některé chovatelské kluby jistě využijí
možnost prezentovat na výstavě naše národní plemena. Dlužno dodat, že posuzovatelé
z České republiky patří nejen k evropské, ale dalo by se říci i ke světové posuzovatelské
špičce. Někteří z nich budou na prosincové výstavě posuzovat.
Český svaz chovatelů byl pořadatelem Evropské výstavy drobného zvířectva v roce 1998
v Brně a v roce 2004 v Praze. Do paměti chovatelů z různých zemí se Češi zapsali jako
schopní organizátoři.
Eliška Stejskalová

