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řekl, že se máme představit v krát-
kosti dvěma až třemi větami, vůbec 
jsem nevěděl, co mám z připrave-
ného vybrat. Přišlo mi na mysl, 
že nejdůležitější jsou mezilidské 
vztahy a chování jednoho k druhé-
mu. Uvedl jsem, že všichni, kteří 
jsme do svazu přišli, jsme začína-
li jako dobrovolní chovatelé pracu-
jící s živými tvory, kteří se postup-
ně zapojovali v různých funkcích, 
až po ty nejvyšší. Každý zapomíná, 
jaké byly začátky. Když jsme potře-
bovali chovná zvířata, jak ochotně 
nám starší chovatelé, naši před-
chůdci, pomohli, jak nám předáva-
li své nikterak lehce získané zku-
šenosti. Někdy se z nich dokonce 
stali naši učitelé v chovatelství, 
z některých i vzor, podle které-
ho jsme šli v jeho šlépějích. Mu-
sím konstatovat, že když jsem řekl: 
nevážíme si jeden druhého, myslel 
jsem to vážně. Oslovení „přátelé“ 
nejde leckdy upřímně a od srdce. 
A to je to, co by se mělo změnit, 

vrátit vztahy mezi chovateli na to 
upřímné slůvko „příteli“. 

Děkuji za důvěru, kterou jste dali 
mně a ostatním členům ústřední-
ho výboru. Je to mandát velice sil-
ný a podle toho s ním budeme na-
kládat. Vážím si vaší důvěry. Budu 
rád za každé setkání s přáteli cho-
vateli, bez rozdílu chovaného ple-
mene, či druhu. Je zapotřebí vrátit 
svaz blíže k nižším složkám sva-
zu, více komunikovat směrem dolů 
a naslouchat hlasům zdola. Jen tak 
je možné dělat správná rozhodnutí. 
Je před námi rozvíjející se výstav-
ní činnost a je potřeba se na ni řád-
ně připravit. 

Jako první úkol velkého dru-
hu nás čeká národní výstava mlá-
ďat králíků a mladé drůbeže v září 
2013. Při této výstavě se určitě se-
jdeme. Je potřeba se vrátit ke slo-
ganu našeho svazu: pro krásu, 
radost a užitek.
MILAN KOTYZA, předseda ÚV ČSCH, 

tel. 734 621 750 

Vážení chovatelé, milí čtenáři,
když jsem byl na valné hroma-

dě jako kandidát vyzván, abych se 
v krátkosti představil, netušil jsem, 
co říci. Měl jsem připravenou řeč, 
v níž jsem se chtěl věnovat eko-
nomice, výstavnictví, mezilidským 
vztahům a chodu v ČSCH od zá-
kladních organizací až po svaz. 
Když předseda volební komise 
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