
měsíčník Českého svazu chovatelů

www.cschdz.eu
Redakce, plošná inzerce

Silvie Veselá
E-mail: chovatel@cschdz.eu
vesela@cschdz.eu
Tel.: 284 683 453, 734 202 706

Řádková inzerce, předplatné
Martina Boudová
E-mail: sekretariat@cschdz.eu
Tel.:  284 683 441, 730 516 445

Adresa redakce
Maškova 3, 182 53 Praha 8-Kobylisy

Grafická úprava
Miloslav Vymazal

Redakční rada:
Mgr. Ondřej Matouš – předseda 
Mgr. Bc. Andrea Kroftová – hlodavci
RNDr. Pavel Pivoňka – zpěvní kanáři  
 a exotičtí ptáci
MVDr. Vlastimil Šimek – králíci
Ing. František Šonka – drůbež
Mgr. Václav Nedělka ml. – drůbež
Mgr. Bc. Alexandr Veselý – holubi

Vydává:
Český svaz chovatelů
Maškova 3, 182 53 Praha 8-Kobylisy

Sekretariát 
Tel.: 284 683 441
e-mail: sekretariat@cschdz.eu 
Odborná oddělení tel.: 284 683 454 
284 683 437, 273 134 866 

 Tiskne:
AKONTEXT
Zárybničná 2048/7 
141 00 Praha 4 - Záběhlice

Distribuce do stánkového prodeje:
PNS, a. s.
Paceřická 1/2773, 193 00 Praha 9
Tel.: 296 100 011

Distribuce a objednávky  
pro předplatitele v SR:

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9, P.O.BOX 183, 
830 00 Bratislava, SR
Infolinka: 0800 188 826
E-mail: info@ipredplatne.sk,  
objednavky@ipredplatne.sk
www.ipredplatne.sk

Za obsah a původnost příspěvků 
odpovídá autor. Redakce si vyhrazuje 
právo na krácení či úpravu příspěvků. 
Redakcí nevyžádané rukopisy, 
fotografie či kresby se nevracejí.  
Bez vědomí a souhlasu redakce nelze 
publikované materiály dále rozšiřovat.

Datum vydání:  29. 6. 2021  
(Datum, kdy je časopis vytištěn  
tiskárnou. Pro zabalení a distribuci  
Českou poštou do schránek je třeba  
k datu připočíst cca 7 dnů.)
Datum vydání č. 8/2021: 3. 8. 2021
Titulní strana: 
Angora černá z chovu Jany Závadové, 
Hrušovany nad Jeviškovkou,  
foto MVDr. Vlastimil Šimek

4
52

6716

22

dění v našem zájmovém 
sdružení v posledních týd-
nech jitří zcela nesmy-
slná a uměle vyvolaná 
„kauza“ o odvolání ko- 
legy Novotného z nevo- 
lené pozice výkonného  
ředitele ČSCH (nikoliv 
z pozice místopředsedy 
ÚVV ČSCH!). Na žádost 
přítele Valeše jsem veške-
ré důvody k jeho odvolá-
ní zaslal všem okresním 
organizacím našeho sva-

zu a více se o nich nechci, věřte mi, rozepisovat. Shr-
nu je pouze větou, že pracovní, ale i morální předpo-
klady ve vedení Sekretariátu ÚVV ČSCH se stále více 
rozcházely nejen s mou představou, ale i s předsta-
vou dalších sedmi členů ÚVV ČSCH, kteří mě vyzvali 
k převzetí vedení sekretariátu a řešení doposud nespl-
něných usnesení. Kolega Novotný rozvázal svůj pra-
covní poměr dohodou obou smluvních stran, čímž 
jsem považoval celou záležitost za vyřešenou. Tento 
úvodník však píši z důvodu množících se zcela ab-
surdních útoků a úmyslných lží, jež šíří lidé, povětši-
nou velmi dobře známých jmen, kteří už stáli za dří-
vější „likvidací“ mnohých funkcionářů našeho svazu. 

Jsem si vědom, že nálada ve společnosti jako celku 
není vůbec dobrá a chápu, že se nemůže vyhnout ani 
naší ZÁJMOVÉ činnosti. Pojďme se však raději zaměřit 
na projekty, které směřují k zajištění samofinancování 

naší organizace tak, abychom nemuseli v budoucnu 
horentně navyšovat členské příspěvky. 

Téměř před spuštěním je vývoj vlastní krmné smě-
si, jež bude distribuována přes síť našich základních 
či okresních organizací, a která zajistí i jejich finanč-
ní profit. Nyní probíhá odborný posudek rentabilní-
ho využívání všech našich nemovitostí, jehož výstup 
představíme na valné hromadě. Nově se podařilo zís-
kat dotaci na kontrolní stanici užitkových vlastností 
čistokrevných plemen drůbeže, kterou svaz zřídil při 
SZeŠ v Lanškrouně. Obdobný typ dotací chceme v bu-
doucnu ještě rozšiřovat. Navýšila se i dotace od Mi-
nisterstva zemědělství ČR na činnost ČSCH. V měsí-
ci červenci připravujeme projekt na obnovu značky 
Zverimex, která zajistí nejen distribuci krmiv a potřeb 
pro chovatele, ale jednáme i o síti veterinárních léčiv 
ze zahraničí. Musím zmínit i projekt MZe „Co Čech, 
to chovatel“, jehož další díly budou vysílány od září 
letošního roku, a který ukazuje naše dovednosti laic-
ké veřejnosti.

Vážení přátelé, nejsem předseda, který potřebuje za 
všech okolností pozornost a uznání, nejsem ale ani 
předseda, který si nechá líbit nevybíravé útoky na sou-
kromí či profesní život. Nikdo z těch, kteří nyní ro-
zesílají „zaručené informace“, nebyl ani u odvolání 
kolegy Novotného z funkce, ani s ním neřešil vede-
ní Sekretariátu ÚVV ČSCH! Zkuste se, prosím, zamy-
slet nad těmito řádky dřív, než „zaručenou informaci“ 
posunete dál. 

S přátelským pozdravem
Ondřej MatOuš, váš předseda 
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