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foto MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.

dovolte mi popřát vám v no-
vém roce 2022 v prvé řadě 
pevné zdraví, spokojenost 
a taky trochu onoho pomy-
slného štěstí. Nám všem pak 
přeji, aby nás chovatelství 
spojovalo (byť nemusíme 
mít na všechno stejné názo-
ry) a nikoliv rozdělovalo. 

Ohlédnu se v krátkosti za 
rokem minulým. Nebyl vů-
bec jednoduchý. COVID-19 
zásadně ovlivnil chod celé 
společnosti, nevyhnul se po-

chopitelně ani Českému svazu chovatelů. Zasáhl neje-
nom vlastní chovatelskou činnost, ale citelně vstoupil 
do životů mnohých z nás. Jeho vinou jsme přišli o řadu 
členů, kteří pro náš svaz učinili mnoho dobrého. Při 
vzpomínce na chovatele, kteří již bohužel nejsou mezi 
námi, připomenu Ing. Františka Šonku, výraznou a ne-
bál bych se užít slovo nepostradatelnou, osobnost na-
šeho svazu. 

Stěžejní drobnochovatelské výstavy jsme naštěstí 
mohli v uplynulém roce zrealizovat. Velice pěkně při-
pravená byla takzvaná Celostátní výstava mláďat, která 
se konala v září v Přerově. S pozitivním ohlasem vysta-
vovatelů a návštěvníků se setkala také listopadová Ce-
lostátní výstava drobného zvířectva CHOVATEL 2021, 
připravená na výstavišti v Lysé nad Labem. 

V loňském roce zadal náš svaz výrobu speciálních 
krmných směsí, sestavených podle vlastních receptur. 
Krmiva budeme distribuovat prostřednictvím oživené 
firmy Zverimex a nového chovatelského e-shopu. Ten 
bude, předpokládám zhruba od druhé poloviny letoš-
ního roku, nabízet pestrý sortiment zboží a nahradí tak 
stávající distribuční středisko. 

Měníme i přístup k nemovitostem. Výhodně jsme 
pronajali nemovitost v Brně v Lidické ulici. Kompletně 

jsme zrekonstruovali a moderně vybavili velkou zaseda-
cí místnost v budově Sekretariátu ÚVV ČSCH v Praze-
-Kobylisích. Bude využívána nejen jako praktický kon-
ferenční prostor pro akce našeho svazu, ale budeme ji 
pronajímat i dalším subjektům. Loňská valná hromada 
schválila prodej v současnosti nevyužívané a de facto 
„problematické“ nemovitosti v Brně v Plotní ulici a ulo-
žila Ústřednímu výkonnému výboru ČSCH alokovat zís-
kané prostředky na nákup jiné perspektivní nemovitosti. 
Další svazové nemovitosti je možné rozdělit na efektiv-
ní a nerentabilní. U těch druhých musíme pečlivě zvá-
žit, je-li jejich další držení pro náš svaz přínosné. 

Co nás čeká v nadcházejících měsících? Již avizova-
né spuštění nového e-shopu, prodej vlastních krmných 
směsí, realizace celostátních výstav a také příprava Ev-
ropské výstavy drobného zvířectva, kterou by měl náš 
svaz pořádat v roce 2024. Bude-li tomu skutečně tak, 
závisí především na výsledcích jednání s novou vládou, 
respektive s novým ministrem zemědělství, a na přísli-
bu mimořádné dotace na uspořádání této organizačně 
a finančně náročné chovatelské akce. 

Mnohokrát jsem zdůrazňoval, jaký zásadní význam 
má pro náš svaz propagace. Máme jedinečný svaz s bo-
hatou historií, můžeme mnohé nabídnout, nebojme se 
na to upozornit. V propagování musíme pochopitelně 
pokračovat. Pořady typu „Co Čech, to chovatel“ jsou 
pro to ideální. I v této oblasti je naprosto nepostrada-
telná spolupráce s ministerstvem zemědělství. Nicméně 
prostor pro propagaci na regionální úrovni máme všich-
ni. Využijeme toho!

Co říci závěrem? Ke svým úvodním slovům bych při-
dal ještě jedno přání, moji vážení a milí přátelé. Přeji 
vám po celý rok 2022 dobrou náladu, která napomůže 
k přívětivé mezilidské komunikaci a atmosféře. Vztahy 
mezi lidmi musíme kultivovat, bez korektních vztahů se 
pracuje velice obtížně… 

S úctou Ondřej MatOuš,
váš předseda

Moji vážení a milí přátelé,
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