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oceňuji pozitivní zprávy, 
proto se s vámi rád po-
dělím o několik potěšují-
cích informací. Ústřední 
výkonný výbor Českého 
svazu chovatelů uzavřel 
smlouvu s firmou Di-
baq a.s. Tato firma bude 
pro náš svaz vyrábět oje-
dinělé krmné směsi pro 
drobné zvířectvo v ma-
lochovech a k výstav-
ním účelům, připravené 
podle speciálně sestave-
ných receptur. Tyto krm-

né směsi využijeme jednak na našich výstavách, k dis-
pozici budou samozřejmě i vám, chovatelům. 

Abychom zajímavý produkt (a nejenom ten, i dal-
ší pestrý chovatelský sortiment) distribuovali mezi 
členskou základnu a další odběratele, navázali jsme 
spolupráci s družstvem Ergotep, které pro nás bude pro-
vozovat chovatelský e-shop. Vše bude realizováno pod 
„znovuoživenou“ značkou Zverimex, jejímž vlastníkem 
je náš svaz. 

Jak jsem již dříve avizoval, musíme se připravit na to, 
že v budoucnu (možná i brzkém) se Český svaz cho-
vatelů nebude moci „opírat“ o státní dotace, jež pře-
devším ministerstvo zemědělství poskytuje nestátním 
neziskovým organizacím. Abychom nemuseli citelně 
zvyšovat nominální hodnotu členských známek, hledá-
me jiné cesty vedoucí k navýšení příjmů rozpočtu hlav-
ního spolku. Pevně věřím, že nastolená cesta k finanční 
soběstačnosti, jejíž součástí jsou i výše zmíněné kroky, 
přinese kýžené ovoce. 

Aktuálně připravujeme rekonstrukci nemovitosti 
v Brně (v Lidické ulici). Pověřený správce nemovitostí 
zajistil výhodný dvouletý pronájem této budovy, v níž 
je však nezbytné nejprve provést některé nutné staveb-
ní úpravy. Opět podstupujeme další krok k budoucí so-
běstačnosti našeho svazu. 

Často se mne ptáte, zdali náš svaz bude v roce 2024 
pořádat Evropskou výstavu drobného zvířectva. Ano, 
s touto prestižní evropskou akcí počítáme. Nicmé-
ně k její realizaci je nezbytné zažádat o státní dotaci, 
protože není v našich silách tak rozsáhlou a na orga-
nizaci náročnou výstavu „ufinancovat“. Jednání o „fi-
nanční injekci“ povedeme až s novou vládou vzešlou 
z voleb. V době, kdy tyto řádky píši, je několik dnů před 
volbami, jakékoliv vyjednávání by bylo tudíž kontra- 
produktivní. 

Chci touto cestou poděkovat organizátorům do Pře-
rova za pěknou výstavu „mláďat“ – tedy 51. celostátní 
výstavu mladých králíků a 13. celostátní výstavu mla-
dé drůbeže. Akce byla tradičně opentlena řadou do-
provodných expozic a košatým kulturním programem. 
Jsem rád, že výstavní činnost po nechtěné „covidové 
přestávce“ opět čile kvete. 

Jedna celostátní výstava je již za námi, druhá nás 
čeká. Dovolte mi pozvat vás na Celostátní výstavu drob-
ného zvířectva CHOVATEL 2021, která se bude konat 
ve dnech 19. a 20. listopadu 2021 na výstavišti v Lysé 
nad Labem. Chystáme pro vás novinky v ukázkových 
expozicích a taktéž v kulturním vyžití návštěvníků  
Těšíme se na vás!
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