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1,0 králík japonský, 
foto Martin Loun 

blíží se konec roku a tím 
i čas na bilancování za 
uplynulé období. V oblasti 
nemovitého majetku jsme 
se posunuli mílovými kro-
ku dopředu. Nemovitost 
v Brně, Plotní ul. se pro-
dala za 33 000 000,- Kč  
z původního odhadu 
23 000 000,- Kč. Dru-
há brněnská nemovi-
tost v ul. Lidická je ge-
nerálně opravena (viz 
strana 24) a výnos z ná-
jmu se bude pohybovat 

okolo 100 000,- Kč měsíčně. Za prostředky z prodeje 
Brno, Plotní ul. kupujeme nemovitost v Konicích a jed-
náme o další nemovitosti. Nyní se zaměříme na nemovi-
tost v Roudnici nad Labem, kde musí dojít ke kolaudaci, 
drobným opravám bytových jednotek a dodělání fasády 
z uliční části domu. Podařilo se nám vytvořit kulturní zá-
zemí pro pořádání setkání chovatelů v našem sídle v Pra-
ze (viz strana 24) a právně řešíme nemovitosti v Havlíč-
kově Brodě a Brně-Židenicích. 

Dalším zdrojem financování naší bohulibé činnosti 
jsou dotační zdroje. V roce 2022 jsme získali od mini-
sterstva zemědělství 2 655 299,- Kč, což nám umožni-
lo připravit vyrovnaný rozpočet a profinancovat veške-
ré požadavky a potřeby odborných komisí a uspořádat 
velmi pěknou a zdařilou celostátní výstavu na výstavišti 
v Lysé nad Labem. V oblasti dotační politiky se však za-
číná odrážet celospolečenská situace a rok 2023 bude 
již zastropován v částce max. 2 000 000,- Kč na jednot-
livé nestátní neziskové organizace, tedy i ČSCH. Osob-
ně jsem absolvoval řadu jednání na ministerstvu země-

dělství ohledně dotací na činnost, ale i na Evropskou 
výstavu drobného zvířectva, kterou by měl náš svaz 
v roce 2024 pořádat. V tuto chvíli mohu říci, že po-
řádání takovéto akce se čím dál více zdá být nereál-
né z několika důvodů. Jedním je enormní nárůst nákla-
dů především na samotnou organizaci akce. Druhým 
jsou veterinární opatření u pernatých druhů zvířat. Za-
býváme se ještě možností uspořádat pouze EV králíků, 
musí nám však vyjít ekonomika celé akce tak, aby ne-
byla ztrátová. 

Projekt Zverimex a Já spatřil světlo světa v dubnu le-
tošního roku a pomalu, ale jistě se stává součástí naší 
chovatelské záliby. Sám jsem si vyzkoušel již několikrát 
nákup a slevy plynoucí z mé objednávky mi v podstatě 
zaplatily celoroční členství v ČSCH. Na dalším rozšíře-
ní sortimentu nyní pracují pověření zaměstnanci, kteří 
jsou otevřeni i našim požadavkům či potřebám. Je za-
potřebí vnímat tento projekt jako další možnost k bu-
doucímu zajištění samofinancování naší činnosti. Není 
žádné tajemství, že zisk bude rozdělen 50 % ČSCH 
a 50 % Ergotep, který celý projekt zafinancoval a ČSCH 
vložil pouze svůj potenciál a čas. 

Vážení přátelé, pozornému čtenáři jistě neuniklo, že 
předchozí odstavce byly v podstatě pouze o financích 
a o zajištění naší stability v oblasti samofinancování. 
V tom posledním bych ale rád byl trochu osobní. Když 
jsem se v roce 2019 stal předsedou, tak jsem tušil, že to 
nebude jednoduchá výzva a mnozí mě od toho odrazo-
vali, musím ale přiznat, že po třech letech vidím světlo 
na konci tunelu a mám radost, že práce, kterou děláme, 
začíná dávat smysl. A i když několik psů občas zaštěká, 
tak karavana jede dál!

Přejí vám vše dobré nejen v období svátků, ale 
i v nadcházejícím roce. 

Ondra MatOuš, váš předseda!

Vážení přátelé, milí čtenáři,
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