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s nastávajícím jarem každý 
z nás už zcela jistě započal svůj 
chovatelský rok. Rodí se prv-
ní mláďata a jako každý rok 
jsme v očekávání, zdali to bu-
dou ti šampioni, kteří nám zajis-
tí mnohdy tak pomíjivou, ale žá-
danou chovatelskou slávu.

Více než 100 dnů uplynulo 
od mého zvolení do funkce mís-
topředsedy svazu, a tak mi do-
volte krátké zamyšlení či rekapi-

tulaci k jedné z mých „vizí pro Český svaz chovatelů“, 
které jsem prezentoval na Valné hromadě. 

Na post místopředsedy svazu jsem nastoupil přímo 
z předchozí funkce výkonného ředitele sekretariátu 
ÚVV ČSCH, což bylo velkou výhodou. Mohl jsem ply-
nule, bez potřeby seznamovat se s novým pracovním 
prostředím, navázat na činnost, kterou jsem doposud 
vykonával. Nyní však již s právem hlasování při rozho-
dování v rámci ÚVV ČSCH. S předsedou ÚVV ČSCH 
Mgr. Ondřejem Matoušem jsme si vytýčili hlavní cíle 
a směry, kterými by se měl svaz ubírat. Stále ještě dozní-
vá hořkost volební porážky některých členů ÚVV, což 
mnohdy znesnadňuje rozhodování o důležitých záleži-
tostech svazu, ale věřím, že do budoucna najdeme spo-
lečnou řeč.

Mou první vizí pro Český svaz chovatelů bylo: Sekre-
tariát = zajištění kvalitního servisu všem složkám sva-
zu. Úkol velmi populistický, a ne vždy snadný! Člen-
ská základna našeho svazu dnes čítá 13 896 členů 
(k 31. 1. 2020), kteří jsou sdruženi v osmi krajských sdru-
ženích, v 76 okresních či oblastních organizacích a pěti 
odbornostech sdružených pod ÚOK. Svaz je zájmový 
spolek, jehož členy jsou lidé napříč všemi generacemi, 

vzděláním, povoláním, finančními možnostmi i názo-
ry. Je nás hodně, a přesto si musíme vážit každého jed-
notlivého člena, který má chuť pro tento spolek pracovat 
a dobře jej reprezentovat. Najít názorovou shodu mnoh-
dy není možné ani v rámci základních organizací svazu, 
a proto zajištění kvalitního servisu všem složkám svazu 
není úkol zrovna lehký. Již jako výkonný ředitel sekreta-
riátu ÚVV ČSCH z minulého období jsem nastoupil ces-
tu vstřícné komunikace se všemi, kteří se na sekretariát 
obracejí se žádostmi o radu či pomoc, ale také s názo-
ry, jak věci řešit jinak. Mým cílem je vyslechnout a najít 
vždy radu všem, kteří ji potřebují. Mnohdy volím i osob-
ní kontakty, abychom si problém vysvětlili, jsem i mediá-
torem, pokud je to třeba. Osobní kontakt považuji za ten 
nejdůležitější. A nemusíme se vždy setkávat jen u řeše-
ní problémů. Velmi si vážím pozvání mnohých organiza-
cí na jejich schůze a setkání u příležitostí výročí, kde se 
v přátelské atmosféře můžeme podělit o svoje názory. Je 
to pro kvalitní vedení svazu velmi důležité. Ne nadarmo 
se říká „Hlas lidu, hlas boží“.

Sekretariát není však jen o jednom člověku, jde o tým 
lidí, který by měl zajišťovat kvalitní servis pro všechny slož-
ky svazu. Nestačí jen odborný přístup, ale důležité je i pro-
fesionální jednání, snaha najít vždy a za každých okolností 
tu nejlepší cestu k řešení různých požadavků a problémů. 
Zde je ještě co zlepšovat. A to je mým úkolem! 

Moje další vize jako např. zajištění větší podpory stá-
tu ve formě dotací, podpora mladých chovatelů, podpo-
ra elektronické propagace a komunikace všech složek 
svazu, příprava Evropské výstavy 2024 a mnoho dalších 
jsou v blízkém plánu a uskutečňování. Ale o těch zase 
někdy příště.

Přeji vám úspěšný začátek chovatelského roku, a pře-
devším pak pevné zdraví a chuť do naší společné práce.

Ing. RADEK NOVOTNÝ, místopředseda ÚVV ČSCH 

Vážení přátelé, 
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