Na četné žádosti dlouholetých členů svazu rozhodl jsem se přijmout kandidaturu do RPK.
Jsem přesvědčen, že je dostatek mladších ,schopných tuto funkci zastávat, otázka, zda oni
sami stojí o to, pracovat pro druhé. Nedávná krize v RPK byla rovněž důvodem pro přijetí
kandidatury.
Nejsem sice docent katedry chovu koní, ale na koně sedám od r.1953. Odborné znalosti jsem
získával krom samostudia kontaktem s prof. Hučkem a dalšími (Mandelík, Škodáček,
Uhrovčík).
Araby chovám od r.1969. Zatím poslední dostih jsem běžel předloni. Jako člen přípravného
výboru a zakládající člen Shagya svazu a následně mnoholetý funkcionář (jak předsednictva,
tak RPK) jsem se podílel na tvorbě většiny svazových dokumentů . Měl jsem tedy příležitost
sledovat vývoj názorů na plemeno samotné i na cíle svazu.
Svaz byl kdysi vybudován především jako partner ministerstva pro vedení PK. To je však
z hlediska potřeb členstva nedostačující. Svaz musí nabídnout směřování chovu, pro zájemce
dostupné informace (např. digitalizaci starých PK)a pochopitelně chovatelský servis. Funkci
v RPK chápu jako službu, nikoli manifestaci moci. Vzdělání samo o sobě není patentem na
rozum, kvalifikace se získává dlouhým a pokorným kontaktem s problematikou.
Můj dlouholetý postoj je takový, že principy se udržují stejnými mechanismy, jakými vznikly.
V praxi to vidím jako určitou benevolenci při vstupu do PK, ovšem s následnou větší selekcí
potomstva. Z toho vyplývá i následné hodnocení podle potomstva. S tím souvisí rovněž
sledování výkonu jedince a následně sledování výkonu potomstva. Metodiky k tomuto již
existují.
Svaz se nevyhne jisté polarizaci chovu. Budou chovatelé, upřednostňující chov přehlídkových
koní, jiní budou chovat jedince pro výkon. Tento zdánlivý rozpor se dá sjednotit, jsem
přesvědčen, že pro obě skupiny je ve svazu místo. Nikdo ale nesmí mít pocit křivdy, že se řád
PK vzdaluje jeho zájmům.
Přál bych si, aby členové svazu byli kvalifikovanými a sebevědomými chovateli, kteří si
nenechají diktovat názor zvenčí. Toho lze dosáhnout jen trvalou osvětou, ve vnitřní
komunikaci otvíráním témat, jež se doposavad zametala pod koberec.
Považuji za nezbytné aktivovat aspoň část členstva a využít jejich potenciál ve prospěch
svazu. Některé podněty členstva (např.na zlepšení komunikace) považuji za přínosné. Vzorem
může např. být i neformální jednání v lednu t.r. ve Slatiňanech.
Ve své případné funkci bych rád rovněž vytvořil rámec pro osobní odpovědnost funkcionářů,
ať již ve formě kárného řádu, nebo jiný.
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