Český svaz chovatelů, z.s.
Maškova 3, 182 53 Praha 8 - Kobylisy
Tel.: 284683441, fax: 284681451, e-mail: sekretariat@cschdz.eu, http://www.cschdz.eu
IČ: 00443204, DIČ: CZ00443204, IDDS: rstrfew, Bankovní spojení: KB Praha 9 č. účtu: 635081/0100
__________________________________________________________________________________________

Tisková zpráva č. 143
ze dne 2. června 2018
VOLEBNÍ VÍKENDY
Je sobota 2. června, přesně 15.55 hod., a v Praze-Kobylisích, v budově Sekretariátu
Ústředního výkonného výboru Českého svazu chovatelů, právě končí jedno z důležitých
chovatelských rokování. Již minulý víkend se odvíjel v podobně zásadním duchu. V poměrně
rychlém sledu se konaly tři ústřední volební konference chovatelských sekcí. Jako první byla
svolána do Prahy na sobotu 26. května Ústřední volební konference delegátů sekce chovatelů
králíků. V prvním kole voleb bylo z osmi kandidátů zvoleno šest do ústřední odborné komise
(ÚOK). Sedmý člen byl již známý, neboť dle organizačního řádu této sekce se členem ÚOK
automaticky stává nově zvolený předseda výboru sboru posuzovatelů. O práci v kontrolní
komisi mělo zájem sedm kandidátů. V prvním kole voleb nedostal žádný z nich potřebný
nadpoloviční počet hlasů přítomných delegátů. Ve druhém kole byl zvolen jeden, ve třetím
kole pak druhý člen kontrolní komise, třetí člen bude kooptován. Sekci chovatelů králíků tak
čekají příští rok doplňkové volby do kontrolní komise.
V sekci chovatelů holubů, jež se konala v neděli 27. května v Pardubicích, delegáti měli
„na výběr“ jeden tým, jenž byl zvolen v prvním kole. Tři kandidáti do kontrolní komise byli
rovněž zvoleni v prvním kole.
Již zmiňovaná Ústřední volební konference delegátů sekce chovatelů drůbeže byla svolána
na sobotu 2. června do Prahy; z původních patnácti kandidátů jeden odstoupil, v prvním kole
bylo zvoleno všech sedm členů ÚOK. Protože jeden z kandidátů do kontrolní komise nakonec
nekandidoval, volili delegáti ze zbylých dvou kandidátů. Oba byli zvoleni v prvním kole.
Ještě na konferenci byl kooptován další člen. I tuto sekci čekají příští rok doplňkové volby.
Všem zvoleným funkcionářům přejme, ať se jim podaří naplnit jejich předvolební
předsevzetí. Co ještě dodat? Přejeme krásné jaro, bohaté odchovy a radost z chovatelství 
ELIŠKA STEJSKALOVÁ
stejskalova@cschdz.eu

