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Tisková zpráva č. 84
ze dne 6. října 2015
OD STANOV K PROPAGACI
V Praze v budově Sekretariátu ÚV ČSCH se dne 1. října 2015 setkali na svém prvním
jednání členové Komise pro přípravu návrhu Stanov ČSCH (dále jen stanovy). Současnou
podobu stanov komise do 5. prosince 2015 upraví do formy odpovídající novému
Občanskému zákoníku. Poté komise připraví stručnější návrh novely stanov. Logickým
předpokladem je, že návrh poskytne adekvátní prostor pro zajištění činnosti všech osmi
současných chovatelských odborností, z nichž každá má svoje zcela osobitá specifika. Návrh
sedmičlenná komise předloží do konce roku k připomínkování všem nižším organizačním
složkám ČSCH. Definitivní podobu tomuto nejdůležitějšímu svazovému dokumentu vtiskne
po zapracování schválených připomínek až mimořádná Valná hromada ČSCH, svolaná pouze
ke stanovám na sobotu 28. května 2016.
A teď z jiného soudku. Mnozí zkušení pořadatelé dokážou výstavu drobného zvířectva
obohatit o nápadité soutěže, poučné přednášky a četné ukázkové expozice, čímž akce získává
zcela jiný rozměr. O tom, že laickou veřejnost je možné zaujmout, či dokonce nadchnout, se
přesvědčili například severočeští chovatelé. První říjnový víkend uspořádali v Ústí nad Labem
poutavou výstavu věnovanou hlavně dětem a různým volnočasovým aktivitám. Vysoká
návštěvnost potvrdila, že v regionu dobře propagovaná akce, která dokáže nejmladší generaci
představit chovatelství v lákavém světle, si spokojené návštěvníky rozhodně najde. Své o
znamenitě logisticky zvládnuté výstavě vědí například i OO ČSCH Domažlice, ZO ČSCH
Horšovský Týn a Krajské sdružení chovatelů Plzeňského kraje. Velká výstava konaná ve
dnech 2. a 3. října 2015 v Sadech Petra Bezruče v Horšovském Týně, uspořádaná pod záštitou
ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky, poskytla návštěvníkům doslova pastvu pro oči
v podobě bohatých expozic například vodní drůbeže a krůt.
A mohli bychom klidně pokračovat dál. Parádních výstav, o nichž bychom se mohli
zmínit, je pochopitelně celá řada, ať to vezmeme přes Bohdalov, Kolín nebo Poličku.
Smyslem ale není vyjmenovat všechny skvostné podzimní akce, či vypíchnout jenom některé.
Účelem je pouhé konstatování, že chovatelé, když chtějí, tak umějí…
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