
Ministerstvo zemědělství ČR avizovalo pro rok 2023 ci-
telné snížení dotací pro nestátní neziskové organizace. 
Český svaz chovatelů se spolu s Českomoravskou mys-
liveckou jednotou a Českým svazem včelařů ohradil vy-
světlujícími dopisy plnými pádných argumentů proti to-
muto připravovanému opatření.

První dopis byl zaslán předsedovi vlády České repub-
liky Petru Fialovi, druhý ministrovi zemědělství Zdeňku 
Nekulovi a třetí dopis zamířil k Michalu Kučerovi, před-

sedovi Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
Všechny tři jmenované nestátní neziskové organizace požádaly o přehodno-

cení avizovaného opatření, neboť dotace slouží k výkonu zcela nezbytných čin-
ností, jež jsou vykonávány v zájmu státu a celé společnosti. V odeslaných dopi-
sech byly výstižně rekapitulovány záslužné aktivity, které tyto organizace, tedy 
i náš Český svaz chovatelů, vykonávají. Pevně věřím, že věc s chystaným sníže-
ním dotací není definitivní a je prostor pro další jednání. Jsem připraven se v této 
věci dále maximálně angažovat a spolupracovat s představiteli dalších nestát-
ních neziskových organizací. 

Jménem našeho svazu jsem absolvoval několik jednání také s MVDr. Pe-
trem Šatránem ze Státní veterinární správy, a to ohledně veterinárních pod-
mínek pro konání výstav drobného zvířectva. U pernatých druhů zvířat 
není nutné (oproti původně avizované informaci) žádat o stanovení vete-

venku je babí léto a příroda se pomalu, ale jistě ukládá 
ke svému zimníku odpočinku. Pro všechny chovatele 
drůbeže je podzim obdobím, kdy právě vrcholí výstav-
ní sezóna a začínáme bilancovat, zda se nám odchov 
podařil, či nepodařil. Pečlivě vybíráme chovná zvířata 
a sestavujeme chovné kmeny pro další chovatelský rok. 

V aktuálním čísle našeho měsíčníku najdete, mimo 
jiné, podrobné zhodnocení již 14. celostátní výstavy 
mladé drůbeže, která se konala 17.–18. září 2022 ve 

velmi hezkém prostředí na výstavišti v Přerově. Výstava se konala jako součást 
52. celostátní výstavy mladých králíků, doplněná o expozici holubů a ukázko-
vou expozici exotického ptactva a bažantů. Osobně jsem velmi rád, že výsta-
va získala pevné místo ve výstavním kalendáři. Po zrušení tzv. nákupních trhů 
kohoutů je to jedna z alternativ, jak prodat či nakoupit plemennou drůbež.

Další možností pro nás všechny bude nepochybně Celostátní výstava drob-
ného zvířectva CHOVATEL, která se bude opět konat na nám všem známém 

každý rok je v něčem jiný – a rok 2022 není opravdu 
přívětivý pro nás všechny, problémy se hrnou do na-
šich životů ze všech stran i s masivní podporou médií. 
Naše chovy nezůstávají stranou, ekonomická, energe-
tická a společenská situace se zde určitě projevuje také.

Přesto rok 2022 nebyl z králičího pohledu tak proble-
matický, počasí vcelku přeje, objemných krmiv narostlo 
dostatek, jen ty letošní ceny obilovin a krmných směsí 
dělají každému z nás starosti. Oproti několika minulým 

rokům byla výrazně příznivější nákazová situace, výskyt králičího moru a my-
xomatózy byl spíše ojedinělý a chovy mohly prosperovat.

A pokud se podíváme na dosavadní výstavní sezónu, tak je v pohodě. Ales-
poň v končinách kde působím, bylo přes léto a teď na podzim mnoho tradič-
ních výstav s počty vystavených králíků tak, jak jsme byli zvyklí před covidem. 
Dokonce i Celostátní výstava mladých králíků v září v Přerově měla prakticky 
stejnou účast a považujeme ji za velmi úspěšnou.

v měsíci listopadu bude, jako každý rok, probíhat 
naše vrcholná akce roku, a tou je Celostátní výstava 
drobného zvířectva CHOVATEL 2022 na výstavišti 
v Lysé nad Labem. Rád bych vás touto cestou jako 
předseda ÚOK chovatelů holubů pozval k návště-
vě a obeslání této výstavy. I v tomto roce mají naši 
chovatelé co předvést a návštěvníkům mohou uká-
zat svoji celoroční šlechtitelskou práci.

Tato výstava nám dává prostor pro rozsáhlou prezentaci chovatelství 
a také pro setkání s dalšími chovatelskými nadšenci. Na výstavišti v Lysé 

Vážení a milí přátelé, kolegové  chovatelé, čtenáři našeho měsíčníku,

Vážení a milí přátelé,

Vážení chovatelé,

Vážení přátelé,

rinárních podmínek svodu, pouze je nezbytné nahlásit takzvané veřejné  
vystoupení. 

V tomto čísle našeho měsíčníku najdete článek s českou političkou a po-
slankyní Evropského parlamentu Veronikou Vrecionovou, dřívější poslankyní 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Osobně jsem velice rád, že se nám daří 
komunikovat s představiteli zákonodárných sborů a reprezentantů naší země 
a odrážet tak zvyšující se tlak tzv. ochránců přírody, kteří se nyní zaměřili pře-
devším na chov drůbeže a králíků.

V srpnu a září proběhly dvě celorepublikové akce Celostátní kolo soutěže 
mladých chovatelů v Jihlavě a Celostátní výstava mláďat v Přerově. Rád bych po-
děkoval všem organizátorům, všem soutěžícím a vystavovatelům, všem návštěv-
níkům a v neposlední řadě i všem posuzovatelům za zdárný průběh obou akcí. 

A zcela na závěr bych vás rád pozval k návštěvě a obeslání naší vrcholné 
akce, která by měla být výkladní skříní a zúročením naší celoroční činnosti, 
a to na Celostátní výstavu drobného zvířectva CHOVATEL 2022, jež se bude 
ve dnech 18. a 19. listopadu konat na výstavišti v Lysé nad Labem. Díky veteri-
nárním podmínkám je téměř nemožné uspořádat celorepublikový svoz, proto 
žádám okresní organizace, zda nezváží uspořádání svozů v okresních organi-
zacích. Meziokresní soutěž Mistrovství ČR v chovu drobného zvířectva bude 
honorovaná stejně jako v minulém roce. 

S přáním především pevného zdraví a s úctou
Ondřej Matouš, váš předseda

výstavišti v Lysé nad Labem, a to ve dnech 18.-19. listopadu 2022. Součástí 
tohoto největšího chovatelského svátku bude i stále oblíbenější meziokresní 
klání Mistrovství České republiky v chovu drobného zvířectva. Letos se usku-
teční již sedmý ročník. Opět se budou pro úspěšné vystavovatele zadávat ti-
tuly Šampion ČR, Vítěz plemene, ale i titul Mistr ČR. Moc bych si přál, aby 
každý z vás dle svých možností výstavu obeslal, či navštívil a tím zároveň 
i konání výstavy podpořil. Máte tak jedinečnou příležitost nakoupit si chov-
ná zvířata do svého chovu nebo nabídnout svoje odchovy k prodeji. Rov-
něž je to znamenitá příležitost k setkání s přáteli, získání nových poznatků 
a navázání nových přátelství. To vše je smyslem pořádání takovýchto vrchol-
ných akcí. Na tento vrchol letošního chovatelského svátku jste srdečně zváni. 

Vážení čtenáři, vážení chovatelé, přeji nám všem pevné zdraví, každé-
mu vystavovateli co nejlepší výsledky svých svěřenců, získané během toho-
to chovatelského svátku. Těším se s vámi všemi na setkání na celostátní vý-
stavě v Lysé nad Labem 

josef Vilhelm, předseda Ústřední odborné komise chovatelů drůbeže 

Dnes ještě nevíme, kolik bude vystavených králíků na CV, jak se třeba pro-
jeví ekonomika našich domácností na ochotě vynaložit prostředky a čas na 
účast na cestu do Lysé. 

Věřím však, že zde uvidíme mnoho krásných králíků nejméně v počtech 
jako v minulých letech. Letos zde určitě budeme obdivovat např. sallandery, 
jejichž početní nástup a zvyšující se oblíbenost je velmi inspirující, očeká-
váme i velmi pestrou a rozšiřující se paletu zakrslých beranů, barevných za-
krslých podobně jako rexů. Očekávat můžeme i několik barevných rázů an-
gor a králíků liščích. 

Pořadatelé se snaží udělat podstatně více v péči o zvířata, ale i o návštěv-
níky výstavy, více prostoru bude i pro nejmenší návštěvníky, tradičně velkou 
pozornost bude poutat i Králičí hop.

A tak doufám, že se s vámi v Lysé v hojném počtu setkám a že si celostát-
ní výstavu společně v dnešní hektické době užijeme.

MVDr. miloslaV martinec, Ph.d.,  
předseda Ústřední odborné komise chovatelů králíků 

nad Labem prezentujeme chovatelské i laické veřejnosti svoje chovná 
zvířata a odchovy. Pro návštěvníky výstavy jsou připravené i další do-
provodné expozice. 

Na závěr bych rád poděkoval všem vystavovatelům, kteří se této akce 
zúčastní, a gratuluji všem, kteří na výstavě uspějí a získají ocenění na 
svá zvířata. 

Vážení čtenáři, vážení chovatelé, přeji nám všem pevné zdraví a v nad-
cházející výstavní sezóně co nejlepší výsledky na výstavách. Těším se 
s vámi všemi na setkání 

Ing. Petr Gajda, předseda Ústřední odborné komise chovatelů holubů
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