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Z obsahu:

a ZO ČSCH, OO ČSCH a cho-
vatelskými kluby. Dbát na do-
držování stanovených termínů 
objednávek a termínů k zasílá-
ní evidence.

4. Převést majetek Zverime-
xu s. r. o. na Český svaz cho-
vatelů a pověřit jeho správou 
a zajištěním nájemních smluv 
Sekretariát ÚV ČSCH.

5. Zhodnotit majetek Sva-
zu prostřednictvím dotací z ev-
ropských fondů. Spolupraco-
vat se ZO ČSCH a OO ČSCH 
na ochraně majetku, do něhož 
byly dříve vloženy svazové pro-
středky.

6. Spolupracovat s Ústřední 
revizní komisí ČSCH.

7. Získat co nejvíce odběra-
telů časopisu Chovatel. Doře-
šit soudní jednání a spory mezi 
vydavateli chovatelských časo-
pisů.

8. Maximálně využívat mo-
derní způsob komunikace. 
K poskytování informací ope-
rativně využívat nové webové 
stránky Svazu, umožnit diskusi.

9. Rozvíjet výstavnictví na 
nejvyšší svazové úrovni, celo-

státním výstavám drobného  
zvířectva navrátit jejich vý-
znamné postavení ve výstav-
ním kalendáři.

10. Podporovat činnost mla-
dých chovatelů, pokusit se zvý-
šit zájem mladých chovatelů 
o chovatelskou činnost.

11. Navázat opětovnou spo-
lupráci s chovateli poštovních 
holubů.

12. Ještě více rozšířit spolu-
práci Sekretariátu ÚV ČSCH se 
ZO ČSCH, OO ČSCH a chova-
telskými kluby.

Věřím, že vytýčené úkoly  
se mi podaří ve spolupráci  
s ostatními členy ÚV ČSCH 
splnit, či alespoň pokročit v je-
jich plnění. Vám pak, vážení  
přátelé, přeji hodně radosti 
z chovatelství, spoustu hodnot-
ných chovatelských přátelství 
a radost z nevšedního koníčku, 
kterým chovatelství bezespo-
ru je. Společně se pak bude-
me snažit, aby slovo přítel, tak 
hojně ve Svazu užívané, neby-
lo pouze formálním oslovením.

Jiří Král, 
předseda ÚV ČSCH

Vážení přátelé chovatelé

Je pár dní po Valné hroma-
dě Českého svazu chovatelů. 
V mnohém mě mile překva-
pila. Bylo vidět, že chovatele 
trápí řada záležitostí a pokou-
ší se najít konstruktivní řeše-
ní. Ne vždy se všichni v názo-
rech shodli, ale ten výsledný 
dojem je pro mě jasný. Vět-
šina chovatelů má dost růz-
ných dohadů a nesvárů a snaží 
se věci řešit, vyřešit a pokročit 
dál. Volání po „tlusté čáře“, jež 
by ukončila neustálé navrace-
ní k minulým rokům a dovoli-

la by jít dopředu, tohle volání 
bylo zřejmé. Děkuji všem de-
legátům valné hromady, kte-
ří jednali věcně a bez zbyteč-
ných emocí. 

Ústřední výbor ČSCH, je-
hož jsem nově zvoleným před-
sedou, má před sebou mnoho 
úkolů. Já osobně (a domní-
vám se, že i ostatní členo-
vé ÚV ČSCH) považuji za dů-
ležité plnění následujících  
bodů: 

1. Stabilizovat „náladu“ ve 
Svazu a ukázat členské základ-
ně, že činnost ústředního výbo-
ru a jeho sekretariátu je trans-
parentní, důvěryhodná, a že 
nakládání s finančními pro-
středky je „průhledné“ a neza-
vdává příčinu k různým pode-
zřením. Toto považuji za zcela 
zásadní bod.

2. Pracovat dále na svazo-
vé legislativě. Nastolit jednotná 
základní pravidla, která by pla-
tila ve všech odbornostech.

3. Dokončit počítačovou evi-
denci nižších svazových slo-
žek, zjednodušit výměnu dat 
mezi Sekretariátem ÚV ČSCH 
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