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Chovná sezóna je 
v plném proudu, blíží 
se čas prázdnin, a pro-
tože dobrých zpráv ne- 
ní nikdy dost, tak se 
s vámi o několik z nich 
podělím. 

Od dubna jsme spo-
lečně s firmou Ergotep 
spustili pilotní projekt 
Zverimex a Já, kde kaž- 
dý člen Českého sva-
zu chovatelů obdrží sle-
vu 5 % na číslo svého 
členského průkazu. Pri-

márně jsme se zaměřili na krmiva pro členy naše-
ho svazu, ale v budoucnu budeme sortiment rozšiřo-
vat. Zde bych vás chtěl požádat o součinnost. Pokud 
nakupujete nějaké zboží (krmiva, vitamíny, minerá-
ly, případně jiné produkty) potřebné pro naše chovy 
v zahraničí, zašlete nám tip. Pokusíme se domluvit 
distribuci i pro ostatní chovatele. V horizontu něko-
lika dní dojde k úpravě ceny dopravy, kde za urči-
tou částku v objednávce získáte dopravu zdarma. 
Zde se přímo nabízí možnost objednávek pro zá-
kladní či okresní organizace. Zverimex a Já je na-
ším společným projektem, který si můžeme tvořit 
sami. Zisk bude rozdělen 50 % ČSCH a 50 % Ergo-
tep. Což znamená nejen přímá sleva pro chovatele 
5 %, ale i zisk z tohoto projektu bude sloužit nám,  
chovatelům. 

Brněnské nemovitosti byly donedávna několik de-
setiletí neřešeným kostlivcem ve skříni. Obě nemo-
vitosti jsou sice na dobré adrese, jejich stav byl však 
neutěšený. Valná hromada v roce 2021 odsouhlasi-
la prodej nemovitosti v ul. Plotní za minimální pro-

dejní cenu 23 000 000 Kč. V květnu letošního roku 
jsme podepsali smlouvu na prodej nemovitosti za 
33 000 000 Kč. Již nyní hledáme vhodné nemovi-
tosti, které budou v provozuschopném stavu, a které 
nám obratem budou generovat prostředky na podpo-
ru chovatelských projektů. 

Díky rekonstrukci objektu v sousedství našeho 
domu v Brně, v Lidické ulici, se nám podařilo ne-
jen pronajmout tento objekt, ale stejná stavební fir-
ma jej i celý zrekonstruovala. Nyní se dokončují prá-
ce na garsonkách v přízemí, chodby v hlavní budově  
a o prázdninách by mělo dojít k realizaci fasád ce-
lého objektu. Zbytek domu je již předán k užívá-
ní. Pronájem celého domu je sjednán do listopadu 
2023.

V sídle Českého svazu chovatelů v Maškově uli-
ci v Praze jsme zrekonstruovali jednací místnost, 
která nyní pojme cca 100 účastníků a je vybave-
na audiovizuální technikou. Vznikla zde i malá 
výstavka historických knih a artefaktů z oblasti  
drobnochovu. 

K nemovitostem se váže i úspora, kterou se po-
dařilo vyjednat s členem našeho spolku. Dušan 
Zykl, člen ZO ČSCH Svinčany, nám zrevidoval 
pojištění všech našich nemovitostí a celková roč-
ní úspora byla téměř 20 000 Kč. Informaci o jeho 
službách naleznete v tomto čísle našeho měsíční-
ku. Pokud máte nejen spolkový objekt, vyzkoušej-
te nezávazně jeho služby. Určitě vás překvapí svým  
přístupem.

Vážení přátelé, přeji vám pohodové prázdniny 
a těším se na viděnou na některé z nadcházejících 
výstav. První z nich proběhne v září v Přerově a vr-
chol výstavní sezóny pak proběhne 18.–19. listopa-
du 2022. 

Ondřej MatOuš, váš předseda 

Vážení kolegové, milí přátelé!
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