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Tisková zpráva č. 199
ze dne 23. prosince 2020

BILANCOVÁNÍ
Přelom roku je vždy vhodnou příležitostí k rekapitulaci dění či k
bilancování. Při hodnocení stávajícího roku se není možné ubránit strohému
konstatování, že vinou nepříznivé nákazové situace, kterou zapříčinil
COVID-19, a následným opatřením vlády byl letošní rok nejenom pro Český
svaz chovatelů značně netypický a notně náročný.
Ústřední výkonný výbor ČSCH (dále jen ÚVV ČSCH) několikrát využil
možnost hlasování „per rollam“, protože nákazová situace nedovolila svolání
řádného zasedání. Zrušeno bylo mezinárodní školení posuzovatelů králíků,
generální zasedání Evropského chovatelského svazu, nekonala se ani
Celostátní výstava drobného zvířectva CHOVATEL 2020. Podařilo se však
zrealizovat zářijovou Celostátní výstavu mladých králíků a Celostátní výstavu
mladé drůbeže v Přerově.
Výstavy drobného zvířectva jsou jednou ze stěžejních náplní našeho
svazu. ÚVV ČSCH proto jednal o pořadatelství celostátních výstav do roku
2023. Zabýval se také organizováním příštích celostátních kol Soutěže
chovatelské dovednosti mladých chovatelů (donedávna Olympiády). Jedním
ze stěžejních témat byly rovněž svazové nemovitosti – postupné a zevrubné
opravy jednotlivých budov a uzavření nových nájemních smluv. Jednáno
bylo také o případné směně některých v současnosti nepříliš využívaných
nemovitostí za jiné, které by pro ČSCH byly ekonomicky přínosné. Možné

budoucí samofinancování ČSCH nastolilo otázku, zdali je reálné opětovně
„oživit“ firmu Zverimex, s.r.o., jakým způsobem a v jakém rozsahu.
Legislativní komise, což je jedna z pracovních komisí ÚVV ČSCH,
zpracovala během letošního roku návrh na novelizaci Stanov ČSCH, jenž
budou připomínkovat svazové nižší organizační složky. Na řadu přijde i
projednání dalších organizačních předpisů ČSCH.
Proběhla výrazná reorganizace Sekretariátu ÚVV ČSCH, který má
v současnosti pět zaměstnanců, což je oproti předešlým rokům citelně nižší
počet. Nadále probíhají jednání se státními úřady o zajištění finančních
prostředků z několika různých dotačních titulů a od různých ministerstev.
Co se i přes nepříznivou nákazovou situaci podařilo, to byla popularizace a
propagace ČSCH ve sdělovacích prostředcích. Ministerstvo zemědělství ČR
podpořilo a financovalo populárně naučný projekt vysílaný Českou televizí
pod názvem „Co Čech, to chovatel“. Na letošních osm dílů naváže v roce
2021 zhruba dvanáct dalších dílů o chovatelích různých druhů zvířat.
ČSCH je zájmový spolek s bohatou tradicí, který nabízí i v nynější době
zajímavé vyžití pro lidi všech generací. A navíc - nezačínáme takzvaně na
zelené louce. Navazujeme na dlouholetou pestrou historii a na četné
chovatelské úspěchy našich předchůdců…
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