Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách
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Úvodní slovo
Vážení přátelé,
dostává se Vám do rukou poslední číslo našeho klubového zpravodaje v roce
2001. Na bilancování je ještě brzy, to provedeme tradičně v jarním vydání
zpravodaje v roce následujícím.
Dovolte mi, abych Vám a Vašim blízkým popřál příjemné prožití vánočních
svátků ve zdraví a klidné pohodě. Vám a Vašim pejskům přeji úspěšnou
podzimní loveckou sezónu. A všem dohromady pak přeji spokojený a klidný
rok 2002.
Josef Soukup, předseda
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