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I.

nedá mi, abych nereagoval 
na vyjádření pana Uhra, 
které rozeslal na okres-
ní organizace. Reaguje na 
průběh jednání mimořád-
né valné hromady, která 
byla usnesením 23. valné 
hromady svolána ke schvá-
lení stanov. Místo diskuse 

a schvalování stanov se průběh mimořádné valné hro-
mady odvíjel v duchu pokusu o odvolání ÚV ČSCH, 
navrhovaným př. Uhrem. Průběh byl uměle protaho-
ván, zbytečně se řešily věci, které patří na řádnou val-
nou hromadu. Př. Uher se sám pasuje do role znalého 
stanov, ale stávající stanovy odvolání neznají. Tedy toto 
bylo jednání z neznalosti stanov. 

Všechna ta diskuse je na základě mého vystoupení 
v závěru mimořádné valné hromady, kde jsem uvedl, 
že jednání bylo stupidní. Proč jsem reagoval, jak jsem 
reagoval? Protože na mimořádné valné hromadě se vi-
ditelně manipulovalo s hlasy delegátů. Myslím si, že 
k manipulaci nikdo z delegátů mandát neměl a navíc 
– jak se budou zodpovídat ve své organizaci, že do-
pustili manipulaci se svými hlasy? V průběhu mimořád-
né valné hromady jsem upozornil na nepřesnosti v hla-
sování. Mandátová komise při sčítání spočítala součet 
hlasů o dva více, než bylo delegátů a tak jeden z čle-
nů, záměrně neuvádím jméno, ale jistě se sám pozná, 
řekl: „Hele, tady dva škrtni.“. Vše probíhalo u stolu, kde 
seděli delegáti a při odchodu potvrdili, že k manipu-
laci s hlasy došlo. Při dalším hlasování, ze tří na sobě 
nezávislých, za předsednickým stolem sečetli 28 hlasů, 
na schválení bylo potřeba 34, mandátová komise hlási-
la 34 hlasů „pro“. To se opakovalo třikrát po sobě. Zará-

žející je, že vždy to byl přesně nadpoloviční počet po-
třebný na schválení, tedy 34 hlasů.

Nikdo se nemůže divit, že v závěru zaznělo slovo 
stupidní, nemám pro průběh mimořádné valné hroma-
dy jiné označení. Okresní organizace by měly zvážit, 
jakého delegáta volí na valnou hromadu, jistě při vol-
bě nedostal mandát, aby se svým hlasem nechal mani-
pulovat. Myslím si, že ze strany mandátové komise šlo 
o úmyslné zmanipulování mimořádné valné hromady.

Jsme chovatelé, dobrovolná organizace, chovatelství 
děláme jako koníček, a proto si myslím, že takové jed-
nání, jako byla mimořádná valná hromada, je ostuda 
a nevhodné ze strany některých delegátů, chovatelů. 

Když reagovala paní Eliška Stejskalová na diskuzi 
u jednoho stolu, nevěřil jsem, že je taková diskuse mezi 
delegáty možná. Funkcionář pronesl větu: „Konečně se 
zbavíme těch drobných parazitů“. Šlo o malé odbor-
nosti v našem svazu. Myslím si, že takový delegát nemá 
na valné hromadě co dělat a myslím, že ani ve sva-
zu. Jsme svaz, který sdružuje právě odbornosti a zašti-
tuje je v Evropském svazu. Myslím si, že takové jednání 
je předpoklad pro rozbití svazu. Tady by delegáti měli 
být na pozoru. Rozpad svazu na jednotlivé odbornos-
ti je zánik našeho členství v Evropském svazu a posléze 
i chovatelství u nás. 

Nejmenovaný delegát, který na jednání zvedl pro-
středníček, morálně zklamal a není vhodným delegá-
tem na valné hromady.

Věřím, že jsem Vám objasnil dostatečně průběh mi-
mořádné valné hromady a reakci pana Uhra. Rád se 
s Vámi setkám a případně objasním další podrobnosti.

Přeji všem chovatelské úspěchy a radost z chovatel-
ství.

 MILAN KOTYZA, předseda ÚV ČSCH

Vážení chovatelé, 
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