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máme za sebou měsíc prázd-
nin, polovinu léta. V našich 
chovech se již rýsují noví 
šampioni pro podzimní ple-
jádu výstav, místními počína-
je a celostátními konče. Za-
čátkem srpna si dají sraz naši 
mladí „olympionici“ v Přero-
vě, vyvrcholí zde letošní vědo-
mostní soutěž mladých chova-
telů. Měsíc na to bude Přerov 
místem další významné chova-

telské akce – Celostátní výstavy mladých králíků a mla-
dé drůbeže, doplněné holuby místních chovatelů. Zdej-
ší pořadatelé, kteří vyhráli letošní výběrové řízení na 
pořádání této významné akce, jsou známí netradičním 
pojetím výstav. Máme se jistě na co těšit! Součástí vý-
stavy se stanou také přerovské dožínky s nezapomenu-
telným tradičním koloritem. 

A když už jsem vzpomněl dožínky a jejich oslavu 
v různých městech naší republiky, chtěl bych touto ces-
tou poděkovat všem, kteří v rámci těchto akcí propa-
gují náš koníček – chovatelství a je zcela jedno, zda jde 
o dožínky v Praze, Brně či v Peruci. Tisíce a tisíce ná-
vštěvníků se takto mohou seznámit s naší prací, umem 
a dovednostmi v chovu drobných zvířat. 

Vrcholem chovatelské sezóny je tradičně listopadová 
Celostátní výstava drobného zvířectva Chovatel s Mis-
trovstvím okresů a letos nově s Evropskou výstavou mor-
čat. Sezónu velkých výstav ukončí v prosinci již třetí 

ročník výstavy MORAVIA Brno. Ale zatím máme léto 
a  na otázku, co budeme dělat v zimě, je jistě ještě dost 
času.

Na co však čas není, jsou přípravy na setkání v rám-
ci Evropského svazu, která se uskuteční v příštím roce 
v České republice. Tyto akce je nutno chystat dlouho 
před jejich konáním a jejich přípravy právě nyní fini-
šují. Začátkem února 2020 nás přijede „otestovat“ pre-
zidium EE, koncem března se uskuteční mezinárodní 
školení posuzovatelů králíků v režii našeho posuzova-
telského sboru, potažmo naší ÚOK chovatelů králíků. 
Praha bude v květnu 2020 místem Generálního zase-
dání EE za účasti chovatelských svazů z celé Evropy. Po 
úspěchu našich chovatelů na Evropské výstavě v Dán-
sku, přicházejí další chovatelské akce s přídomkem ná-
zvu „evropská“. V příštím roce jich bude celá řada – 
Evropské závody v Králičím hopu, Evropská výstava 
saténových králíků, Evropská výstava moravských pštro-
sů, Evropská výstava hempšírek. Český svaz chovatelů 
má v Evropě dobrý zvuk, o čemž se přesvědčujeme vel-
mi často, naposledy při jednání s rakouskými chovate-
li, kteří nás již nyní zvou na „svou Evropu“ do Tulnu 
v roce 2021. 

Český svaz chovatelů má do budoucna velký poten-
ciál, neobejde se však bez finanční i jiné podpory or-
gánů a organizací, včetně těch vládních a politických. 
Čeká nás mnoho další práce, jejímž cílem by měla být 
spokojená členská základna a dobré renomé našeho 
svazu.

Ing. RADEK NOVOTNÝ, výkonný ředitel ÚVV ČSCH

Vážení přátelé, 


