Vážení a milí přátelé,
přichází konec roku, stojíme na prahu nového,
a proto mi dovolte krátké
ohlédnutí. Český svaz chovatelů byl, stejně jako celá
naše země, a vlastně celý
svět, konfrontován s pandemií nového koronaviru.
Je to pro nás pro všechny
samozřejmě nepříjemná
a náročná zkušenost. Byli
jsme nuceni zrušit či odložit na pozdější dobu výstavy a ústřední konference jednotlivých sekcí, citelně jsme v souladu s vládními
nařízeními omezili setkání s ostatními přáteli chovateli. Také zasedání Ústředního výkonného výboru ČSCH
byla výrazně zredukována, neodkladné záležitosti jsme
řešili prostřednictvím e-mailové korespondence a s využitím hlasování per rollam. To zásadní, co činí náplň
našeho svazu, tedy chov drobného zvířectva, však zůstalo a pokračuje. Dál chováme zvířata, dál se radujeme z odchovů, dál žijeme chovatelským životem. A to
je dobře.
Situace není jednoduchá, nechci ji nijak bagatelizovat, nicméně je potřeba dívat se dopředu a nepropadat chmurným náladám. Po reorganizaci a citelném zeštíhlení Sekretariátu ÚVV ČSCH nás čekají další kroky
související s plánovaným budoucím samofinancováním
ČSCH. Připravujeme oživení firmy Zverimex a využití našich nemovitostí k provozu kamenných prodejen
a zásilkového obchodu se zaměřením na chovatelské
sekce a s doplněním o veterinární lékárnu.
S péčí o naše nemovitosti souvisí i rekonstrukce nemovitosti v Brně v Plotní ulici, možná snad i směna za
jinou budovu. Vše je zatím ve fázi příprav a plánování,
kdy je nezbytné nejprve citelně zvážit možné využití
zmiňované nemovitosti.

V úvodu letošního roku jsem avizoval zaměření na
větší propagaci a zviditelnění Českého svazu chovatelů. Česká televize ve spolupráci s naším svazem letos odvysílala prvních osm dílů populárně naučného pořadu „Co Čech, to chovatel“. Je domluveno, že
v roce 2021 bude projekt pokračovat natočením dalších zhruba dvanácti dílů, v nichž se představí naši
chovatelé různých druhů zvířat. Za to, že tento pořad spatřil světlo světa, náleží poděkování Ministerstvu zemědělství ČR, které jeho výrobu podpořilo
a financovalo.
Věříme, že se nám podaří v lednu 2021 zorganizovat Celostátní výstavu drobného zvířectva CHOVATEL,
kterou jsme byli nuceni přesunout z listopadu 2020.
Ovšem podaří-li se to skutečně, záleží především
na nákazové situaci a nařízeních vlády. V tuto chvíli mohu jen konstatovat, že jsme připraveni celostátní
výstavu zrealizovat.
Každoroční zásadní záležitostí je administrace státních dotací od Ministerstva zemědělství ČR. Pro rok
2021 plánujeme navýšení žádostí o dotace, které prozatím tvoří jeden ze základních kamenů financování
svazu.
Český svaz chovatelů má potenciál být zajímavý pro
lidi všech věkových skupin. Věřím, že se podaří dále
oslovovat i tu nejmladší generaci. Dovolte mi, vážení a milí přátelé, abych poděkoval za spolupráci všem,
kteří se podíleli na často náročné a mravenčí svazové
práci. Děkuji pořadatelům zdařilé Celostátní výstavy
mláďat v Přerově, děkuji zaměstnancům Sekretariátu
ÚVV ČSCH, kteří se na realizaci této výstavy nemalou
měrou podíleli. Děkuji funkcionářům na všech svazových úrovních za jejich čas a píli. Děkuji vám, milí
chovatelé, že se věnujete ušlechtilé zálibě, kterou je
chov drobného zvířectva. Přeji vám všem poklidné vánoční svátky a v nadcházejícím roce 2021 především
pevné zdraví a radost z chovatelství.
S úctou Ondřej MatOuš, váš předseda
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