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považuji za svoji povin-
nost se vám blíže předsta-
vit, byť předpokládám, že 
pro chovatelskou veřejnost 
nejsem osobou zcela ne-
známou. Na Valné hroma-
dě Českého svazu chovate-
lů, konané dne 30. listopadu 
2019, jsem byl v doplňují-
cích volbách zvolen na post 
předsedy Ústředního výkon-
ného výboru ČSCH. Svoji 
vizi o budoucím fungování 

našeho svazu, s níž jsem se do voleb přihlásil, a kte-
rou jsem přednesl delegátům, rád představím i na tom-
to místě.

Náš spolek, jenž sdružuje takřka 15 000 členů 
z celé České republiky, si právem zaslouží být moder-
ním, ekonomicky nezávislým a plně respektovaným 
svazem, postaveným na tradičních hodnotách, tedy na 
slušnosti, respektu, korektnosti a osobní odpovědnosti. 

Úkolů, které před námi stojí, je samozřejmě hodně. 
Vyzdvihl bych pět oblastí, které považuji za stěžejní. 
Co se týče budov a dalšího nemovitého majetku naše-
ho svazu, budu prosazovat okamžité zastavení nekon-
cepčních řešení oprav našich nemovitostí. Tomu nejpr-
ve musí předcházet prověření ekonomické výhodnosti 
vlastního zaměstnance na správu nemovitostí a také 
stoprocentní využití všech možností, jak získat dotač-
ní prostředky na potřebné opravy. 

Ohledně politiky našeho svazu máme obrovské re-
zervy. Chci prosadit výraznou změnu našeho působe-
ní vůči politické reprezentaci a čerpání dotačních pro-
středků. Je nutné takzvaně „otevřít dveře“ především 
na ministerstvo zemědělství, ministerstvo pro místní 
rozvoj a samozřejmě i na ministerstvo školství, mlá-
deže a tělovýchovy. Je skutečně nezbytné najít si ces-
tu k vládě této země. Zároveň je zapotřebí kontaktovat 
všechny hejtmany a hejtmanky krajů České republi-
ky a vstoupit také do jednání s místními samosprá-
vami. Zkrátka každý musí vědět, že existujeme, že 
máme úctyhodnou tradici, a že se věnujeme zásluž-

né činnosti a nejmladší generaci. Musíme vylézt z té 
své ulity a jaksepatří se prezentovat. Pro příklady není 
nutné chodit daleko – nechme se inspirovat Česko-
moravskou mysliveckou jednotou nebo Českým sva-
zem včelařů. Jsou jasným důkazem toho, že když se 
chce, tak to jde. 

S tím samozřejmě úzce souvisí i komunikace s mé-
dii. Musíme vytvořit funkční systém databáze noviná-
řů a vytvářet tak pozitivní obraz o naší činnosti. To jde 
ruku v ruce s každodenní správou sociálních sítí, kte-
rá nám může napomoci s náborem nových členů. Jas-
ně si uvědomuji, že mladá generace komunikuje pro-
střednictvím těchto médií, takže prezentace v tomto 
prostoru nám dává šanci ji oslovit. 

Sekretar iát Ústředního výkonného výboru ČSCH 
musí být profesní organizací, která bude partnerem 
nejenom pro chovatele a pro vedení svazu, ale i pro 
laickou veřejnost. Nezbytným předpokladem je vy-
tvoření týmu, kvalitního kolektivu, který, jak se říká, 
táhne za jeden provaz. Budeme hledat další cesty, jak 
financovat provoz této profesní organizace. A věřte 
mi, že ty cesty existují, jen se po nich vydat. 

Chci zdůraznit, že v žádném případě nehodlám za-
sahovat do činnosti ústředních odborných komisí. Za-
jištění prostředků pro jejich práci a nevměšování se do 
odborných záležitostí, řekl bych i nepřekážet v akti-
vitách, to je moje představa. S vlastním chovatelstvím 
souvisí i zajištění finančních prostředků na částeč-
nou úhradu klecného na celostátních a evropských 
výstavách, zařazení holuba mezi hospodářská zvířata 
a začlenění některých dalších národních plemen mezi 
genetické zdroje. 

Svoje slova nevnímám jako pouhé sliby, kterými 
chci jen zapůsobit. Učiním vše, co bude v mých si-
lách, abych tuto vizi naplnil. S tím jsem šel do voleb. 
Věřím, že našemu svazu zajistíme „místo na slunci“, 
které si zaslouží.

Vážení přátelé, jelikož nastal čas Vánoc, tak vám 
i vašim rodinám přeji krásné svátky a v roce novém 
vše dobré! 

Mgr. ONDŘEJ MATOUŠ,
předseda Ústředního výkonného výboru ČSCH 

Vážení chovatelé, milí přátelé,

43 Pavel Horinka šedesátník

44 Skúsenosti s chovom 
brahmaniek žltých kolumbií čiernych

47 Vady na kráse v exteriéru drůbeže

47 Malí, velcí harpagoni

49 Harcký kanár v proměnách času
Díl II. 
Klícky zpěvného ptactva napříč dějinami

54 Breed Specific European Show (BSES), 
Lysá nad Labem, Česko
15.–16. listopadu 2019

58 Z písemné práce mladého chovatele
Můj chov orientálních racků

60 Starvický (chocholatý) stavák (5. část)

62 Z nové holubářské literatury
Roky mojho života

62 Šlechtění domácí holubi

64 O polském korunáči barevnoocasém


