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Vážení přátelé,

seznámím Vás se svými představami o dalším fungování Českého svazu chovatelů.
Velký důraz kladu na širokou
diskusi mezi všemi chovateli, základními organizacemi,
okresními organizacemi, krajskými sdruženími, ústředními
odbornými komisemi a chova-

telskými kluby. Když si navzájem nebudeme naslouchat, těžko najdeme společnou řeč.
Každý člen Českého svazu chovatelů má svoje práva daná Stanovami ČSCH, ale
má samozřejmě také svoje povinnosti. O právech každý ví
a hlasitě se k nim hlásí. Na povinnosti se rádo zapomíná.
Ovšem pokud nebudou dodržovány i povinnosti, těžko se
situace v ČSCH zlepší.
Dne 20. března 2011 jsem po
absolvování výběrového řízení stanul v čele Sekretariátu ÚV
ČSCH. Preferuji profesionální
přístup zaměstnanců, příkladné
vystupování, vstřícnost, schopnost pružně, rychle a samostatně řešit problémy, zachování loajality k „firmě“, ochotu na
sobě pracovat a učit se novým
věcem. K zaměstnancům budu

hodně náročný, ale také je budu
hájit proti často nespravedlivým atakům vedeným směrem
od členské základny. Jsem si
jistý, že většina členů ČSCH
naprosto nemá ponětí o tom,
co všechno mají zaměstnanci v náplni práce. Provedl jsem
reorganizaci pracoviště, to
byly moje první kroky ve funkci. Někteří zaměstnanci odešli, práce byla přerozdělena.
Celkem bylo na mzdách ušetřeno 620 000,- Kč.
Za nezbytnou považuji modernizaci nejen Sekretariátu
ÚV ČSCH, ale celého Českého svazu chovatelů. Je nutné
ČSCH stabilizovat ekonomicky
a postupně přecházet na jeho
samofinancování. Nemůžeme
donekonečna spoléhat na to,
kdo nám co dá, žijeme v tržní
ekonomice.

Redakční rada:
Jiří Král – předseda,
Mgr. Andrea Kroftová (morčata a drobní hlodavci), MVDr. Miloslav Martinec (veterinární problematika, králíci), RNDr. Pavel Pivoňka (exotičtí ptáci
a zpěvní kanáři), Ing. František Šonka
(drůbež), Bc. Alexandr Veselý (holubi),
Ing. Josef Zadina (králíci).
Adresa redakce
Maškova 3, 182 53 Praha 8 - Kobylisy

Určitě jste si všimli, že časopis Chovatel je o osm listů
slabší. Tenhle krok bude hodně kritizován. Mají samozřejmě pravdu všichni ti, kteří tvrdí, že náš Chovatel je nejlepší
v Evropě, že je to naše chlouba.
Jistě, je to jakási vitrína Českého svazu chovatelů. Ale za jakou cenu? Vitrína, na které ročně proděláváme jeden milion
270 tisíc Kč. Rozumně uvažující člověk určitě pochopí, že
to tímhle stylem dál nejde. Jisté dotování bude nezbytné, ale
v řádu několika statisíců.
Změny, které teď nastanou,
budou nepopulární, ale bez
nich se neobejdeme. Jsem si
vědom, že možná přinesou
i příval kritiky na moji hlavu,
počítám s tím.
MARTIN KABÁT, DiS.
generální sekretář ČSCH
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