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Jmenuji se Dita Ková-
řová a jsem předsedkyně 
ÚKPMCH. Nyní pracuji 
jako ředitelka ZŠ a vedou-
cí MCH. 

Úvodem mi dovolte vám 
všem popřát pevné zdra-
ví, které je pro nás všech-
ny, zvláště v této době tak 
potřebné. S lítostí vám mu-
síme oznámit, že letoš-
ní celostátní kolo OMCH 
v Klatovech se neusku-
teční, a to z důvodu ny-

nější koronavirové situace v naší zemi, která nám to 
nedovoluje. 

Jistě jste se všichni poctivě připravovali na okresní 
kola a na celostátní kolo OMCH, moc vám za to děku-
ji! Chtěla bych vás požádat, pokud už máte vaši práci 
sepsanou, o její zaslání v elektronické podobě na naši 
emailovou adresu: mladez@cschdz.eu. Vaše práce bude 
vyhodnocena a samozřejmě ti nejlepší budou oceněni. 
Můžete ji využít i pro rok příští na OMCH 2021. 

Je to jen vás, jak se rozhodnete! Dovolte mi, vám 
všem poděkovat za vaši celoroční práci a snahu, vě-
řím, že se určitě setkáme na celostátních výstavách, kde 
bychom se s vámi rádi sešli a nabídli vám řadu soutě-

ží a zajímavých setkání. Bude to alespoň malá záplata 
a poděkování za vaši skvělou práci. 

Zároveň bych chtěla poděkovat vašim vedoucím, 
kteří se vám věnují ve svém volném čase a pracují 
s vámi bez nároku na odměnu. Velice vám za vaši prá-
ci děkuji. Zároveň bych vás chtěla požádat o spoluprá-
ci na novém organizačním řádu ÚKPMCH, na němž 
pracujeme. Zašleme vám ho na konci léta, abychom 
si společně vytvořili řád, který nám vyhovuje a je spra-
vedlivý pro všechny, a stejně tak podmínky konání 
OMCH na další roky. Pak vše společně na naší kon-
ferenci, která jak všichni věříme, proběhne na konci 
září, či nejdéle v polovině října, uspořádáme a vypra-
cujeme finální verze, aby byly připravené ke schvá-
lení na valné hromadě. Za každý váš nápad a návrh 
budeme rádi. 

Děkuji také pořádající okresní organizaci Klatovy za 
jejich ochotu, snahu a spolupráci. 

Milé děti, děkuji vám ještě jednou a přeji vám, po-
kud to jen bude trochu možné, krásné prázdniny, hod-
ně zdaru ve vašich chovech a moře lásky od vašich 
zvířátek. 

„Zvířecí pohled umí promluvit tím nejkrásnějším 
jazykem“. (citát: MARTIN BUBER)

Těšíme se s vámi se všemi na shledanou!
Za ÚKPMCH sepsala vaše předsedkyně ÚKPMCH 

DITA KOVÁŘOVÁ

Milí mladí chovatelé, vážení vedoucí 
mladých chovatelů, vážení chovatelé! 
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