18. Valná hromada ČSCH
Diskuzní příspěvek delegáta okresu Pardubice

Praha 26.11. 2011

Vážení delegáti valné hromady a hosté,
není tajemstvím, že dnešní Valná hromada byla delegáty očekávaná vzhledem k různým
událostem odehrávajícím se ve vrcholných orgánech svazu s napětím a otázkou jaký bude
průběh jednání i jaký bude výsledek. Musím upřímně říci, že podporuji nově zvolený ústřední
výbor, ale jsem zklamaný a to není názor jenom můj a z našeho okresu chaotickou činností po
doplňovacích volbách loňského roku kdy situace je tzv.“ na houpačce.“ Začala se dělat méně
populární opatření, jiný styl řízení je vyžadována odpovědnost, v neposlední řadě prosazovány
úspory, což je správné. Bohužel ztrácí se důvěra, vznikají osobní spory a na povrch vyplouvají
díky důkladné revizi dříve přecházené a tolerované nedostatky k nimž se nikdo nehlásí. Jak
jsme se dnes jako delegáti přesvědčili i doplňovací volba ukázala, že není něco v pořádku
vlivem nedůvěry, což si musíme otevřeně říci. Snahou nás většiny delegátů je naplnit mandát,
posunout věci dopředu a objektivně rozhodnout, hlavně pro členskou základnu, která se
rozděluje.
Nedivme se, že je tak silně negativní reakce na některé nepopulární návrhy v oblasti zvýšení
odvodů plateb od členů – vždyť drtivá většina členů je starší. Základní organizace jsou si
vědomy, že kromě určitého příspěvku si v ostatním musí na činnost vydělat sami. To by mělo
být částečně pravidlem i v ostatních orgánech. Proto jsem také dostal odmítavou odpověď
v okrese na účelovou známku.
Ve zprávě předsedy ÚV ČSCH jsem očekával více konkrétnosti a vysvětlení ve věci
odstoupení členů ÚV a nastolení určitých cílů. Bohužel se tak nestalo a byl konstatován pouze
stav a co se projednávalo, což je myslím málo.
Přátelé, ještě mám dvě věci. Za prvé máme za sebou polovinu volebního období v základních
organizacích a okresech. Stojíme před VČS, které budou probíhat v základních organizacích
počátkem roku 2012. Myslím, že by se mělo jasně říci jak to bude s novými členskými
průkazy od 1.1. 2012. Dosud existují jen určité informace o použití stávajících ze skladu a
jejich distribuce je oddalována. Asi to má důvod, ale z okresů je potřebné předisponovat
průkazy do ZO a předat členům třeba na VČS, kdy k tomu bude příležitost.
Za druhé bych se chtěl vyjádřit k otázce celostátní výstavy o níž ve zprávě nebyla řeč. Stalo
se tradicí je pořádat, ale v současné době, kdy probíhají krajské výstavy v poměrně velkém
rozsahu máme trochu „ převystavováno“. Je to názor více chovatelů. Každý má právo vystavit
kde chce a cokoli odpovídající zadání. To ano, ale CV by měla být svátkem s největší účastí a
ziskem předně do centrální svazové pokladny. Toto v posledních létech není a směr výstavy se
soustřeďuje převážně komerčně, což z chovatelství něco ubírá. Proto navrhuji celostátní
výstavu dělat 1x za dva roky.
Závěrem bych chtěl říci a doufám, že diskuze a bouřlivá výměna názorů byť k návrhu
budoucích stanov a hospodaření snad v budoucnu přinese svoje opodstatnění a prozíravost
v rozhodnutích.
Děkuji za pozornost.
V případě tisku, lze částečně upravit.
Frant. Svatoň

