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Z obsahu:

lo vnímáno jako způsob zvidi-
telnění se nebo cesta k pomy-
slné „slávě“. 

Na valné hromadě se bude 
současný Ústřední výbor ČSCH 
také zpovídat. Padnou slova, 
že úkoly, které jsme měli spl-
nit, byly daleko závažnější, než 
jsme si mysleli. Je to tak. O to 
víc mě mrzí, že jsem se nemo-
hl spolehnout na všechny blízké 
spolupracovníky. Ukázalo se, že 
informace o plnění úkolů jsou 
často jenom pusté řeči. Rozlou-
čili jsme se s bývalým generál-
ním sekretářem ČSCH. 

Pustili jsme se do nepopu-
lárních opatření – snižujeme 
počet zaměstnanců Sekretariá-
tu ÚV ČSCH. Po tom se dlouho 
volalo. Práce, kterou vykoná-

vali lidé, co odešli, se rozdělu-
je mezi zbylé zaměstnance. Ně-
komu se to samozřejmě nemusí 
líbit. Počítáme s tím, že někteří 
zaměstnanci teď nebudou spo-
kojeni a mohou na vlastní žá-
dost odejít.

Dnes už moc dobře vím, že 
naprosto největším problémem 
Českého svazu chovatelů jsou 
mezilidské vztahy. Závist, po-
mluvy, házení klacků pod nohy, 
to všechno nám v Českém 
svazu chovatelů jenom kve-
te. Přesto to nevzdávám a vě-
řím, že jsme se vydali správnou 
cestou, i když je klikatá, trnitá  
a dlouhá. I Vám přeji do dalších 
dnů hodně optimismu.

 Jiří Král, 
předseda Ústředního výboru ČSCH

Vážení přátelé, vážení čtenáři,

do letošní druhé valné hro-
mady zbývá už jen pár dnů. 
Vámi zvolení delegáti budou 
v doplňujících volbách vo-
lit dva nové členy Ústředního 

výboru ČSCH a jednoho člena 
Ústřední revizní komise. Kan-
didáty znáte – informace o nich 
byly zveřejněné v minulém čís-
le časopisu Chovatel. 

Někteří delegáti se budou 
při svém rozhodování řídit tím, 
koho nejvíc znají. Pro jiné bude 
důležitý momentální dojem, 
tedy jak se kandidáti předsta-
ví, jak svým projevem zaujmou 
přítomné. Hodně delegátů bude 
preferovat, jaké odborné před-
poklady kandidáti mají. Já sám 
doufám v jedno, že budou zvo-
leni takoví lidé, kteří jsou při-
praveni ve prospěch Českého 
svazu chovatelů obětavě praco-
vat (a ne jenom barvitě řečnit). 
Osobně bych chtěl, aby členství 
v ústředních orgánech neby-
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Péče o holuby v zimě

MĚSÍČNÍK ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ

MĚSÍČNÍK  ČESKÉHO 
SVAZU CHOVATELŮ

 ROČNÍK 49 ❀ ROK 2010 ❀ ČÍSLO 12
Cena 59 Kč ❀ Předplatné 41 Kč

Cena  3,50 € ❀ Předplatné 1,96 €

Pište čitelně hůlkovým písmem. 
Platí pouze pro adresu dodání v ČR. 

✃

Vyplňte vpravo vytiš-
těný kupón a zašlete nám 
jej poštou na adresu Maš-
kova 3, Praha 8-Koby-
lisy, případně e-mailem  
(chovatel@cschdz.cz) či 
faxem (284 681 451). My 
vám na oplátku zašleme 
na vaši adresu první čís-
lo Chovatele a dárkový 
certifikát (abyste je mohli  
obdarovanému předat sa- 
mi) spolu se složenkou  
na úhradu předplatného. 
Obdarovanému pak bu-
deme celý rok pravidelně  
zasílat náš časopis.

Předplatné časopisu CHOVATEL 
jAkO VánOční dárEk 
To je určitě dobrý nápad! Dárek, který potěší nejen pod 
stromečkem, ale po celý rok – každý měsíc znovu! 

Jak to zařídit? 

Jméno obdarovaného:  .......................................................................

..........................................................     Člen ČSCH:     ano    ne 

Ulice, č.p.:  .........................................................................................

Město, PSČ:  ......................................................................................

Jméno dárce:...................................................................................... 

...........................................................................................................

Ulice, č.p.: ..........................................................................................

Město, PSČ:  ......................................................................................

                                                          .................................................. . .
 Podpis 




