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Vážení přátelé, 

zahájení nového funkčního období je vždy příležitostí k zamyšlení, co a jak bylo a bude. 

Chovatelské tradice na naší oblasti jsou neobyčejně bohaté, mám úctu k našim chovatelským 

předchůdcům. I uplynulé funkční období bylo plné úspěchů a událostí, patří poděkování 

odstupujícímu předsedovi OV doc. Chrastilovi za úsilí věnované oblastní organizaci. 

Oblastní organizace Brno je nejpočetnější co do počtu členů a organizací v rámci ČSCH, 

úctyhodný je i počet chovatelských areálů nebo každoročně pořádaných výstav králíků, 

holubů a drůbeže. Navázat na to vše je naším současným úkolem a dovolím si vytyčit to 

nejvýznamnější: 

1. V rámci okresní organizace opravdu táhnout za jeden provaz, rozhodující jsou 

korektní a přátelské mezilidské vztahy, v tomto duchu je nutné rozvíjet i 

informovanost na všech úrovních 

2. Základem je rozvoj organizační a odborné činnosti v hlavních odbornostech i všech 

Základních organizacích 

3. Významnou pozornost je nutno věnovat chovatelské mládeži – berme to tak, že jsou to 

naše děti nebo vnuci, naši pokračovatelé, a že to děláme i pro sebe. 

Všichni věnujeme hodně času vlastním zvířatům v chovech i při výkonu funkcí na různých 

úrovních. Čas je velmi vzácnou hodnotou. Nad efektivním plněním cílů, které chceme 

dosáhnout, musíme hodně a hodně přemýšlet a pak konat. Nezdržovat se zbytečnostmi nebo 

planými diskusemi a snažit se o podstatné - jak to bylo v minulosti vyjadřováno chovatelským 

heslem 

                                                    „Pro radost, krásu a užitek“  

K tomu Vám přeji pohodu a pevné zdraví, Váš 

                                                Miloslav Martinec, předseda oblastní organizace ČSCH 

 

  

 Usnesení Oblastní konference ČSCH oblasti Brno 

konané dne 24. března 2013 v Ostopovicích 

Oblastní konference schvaluje: 

1. zprávu předsedy OO, 

2. zprávu pokladní, 

3. rozpočet OO na rok 2013, 

4. konání Okresní výstavy v Ořechově ve dnech 4. – 6. 10. 2013. 

 

Oblastní konference bere na vědomí: 

1. zprávu revizní komise, 

2. zprávy předsedů OOK chovatelů králíků, holubů a drůbeže. 

  



Oblastní konference ukládá: 

Výboru oblastní organizace: 

1. podpořit oblastní výstavu v Ořechově finančně, organizačně a pracovně, 

2. na jednání výboru OO zvát předsedy OOK, kteří se plně podílí na činnosti OO 

s hlasem rozhodujícím, 

3. jednat o další podobě krajské spolupráce okresů JmK. 

Oblastním odborným komisím:  

1. vyhodnotit na oblastní výstavě soutěže organizací a jednotlivců,  

2. odbornou činnost podrobně vyhodnotit na aktivech odborností. 

ZO ČSCH: 

1. hlásit včas místní výstavy na OO, 

2. podpořit oblastní výstavu v Ořechově, zajistit reprezentační účast zvířaty,  

3. při objednávce kroužků na holuby a drůbež současně zaplatit poplatky (termín do 

poslední středy v červenci),  

4. aktualizovat kontaktní adresy ZO u jednatele OO. 

  

Oblastní konference zvolila: 

Mandátovou a návrhovou komisi: Martinec, Chronc, Kuchařík 

Volební komisi: Ludvík, Škvařil, Buček 

Členy Výboru Oblastní Organizace: Barták P., Machálek P., Martinec M., Pokorný J., 

Přikryl M., Sec J., Uher M. 

Členy Oblastní Revizní Komise: Barták J., Jaroš K., Spáčil S. 

Delegáty na VH ČSCH: statutární zástupci OO 

Na konferenci bylo pozváno 26 ZO evidovaných v rámci OO Brno,  

zúčastnilo se 24 (92,3 %), nezúčastnily se ZO Medlov (omluveno)  a Rajhradice. 

Usnesení bylo schváleno jednohlasně. 

 

Rozdělení funkcí ve výboru Oblastní organizace 

 

Miloslav Martinec – předseda 

Milan Uher – jednatel, předseda OOK chovatelů králíků 

Pavel Barták – místopředseda, koordinace a hodnocení výstav 

Miroslav Přikryl - pokladník 

Jiří Pokorný – hospodář 



Jiří Sec – práce s mladými chovateli 

Petr Machálek – kontakty se ZO, redakce Oblastního zpravodaje 

Rosťa Valeš - předseda OOK chovatelů drůbeže 

Jiří Ludvík – předseda OOK chovatelů holubů 

Mobilní telefon OV byl zrušen, webové stránky OO jsou v přípravě, kontakty na všechny 

funkcionáře jsou v závěru zpravodaje  

(omluvte případné překlepy a chybičky, texty neprošly jazykovou úpravou)  

E-mailová adresa Oblastního výboru je: cschdzbrno@seznam.cz 

 

 

Plán činnosti Oblastní organizace ČSCH Brno 

1. středa v měsíci zasedání Výboru Oblastní organizace, zpravidla na Plotní 

Kancelář OO Plotní otevřena vždy 15-17 hodin  vždy   1. a 3. středa v měsíci, v srpnu prázdniny 

Červen 

8. 6. Výbor Oblastní organizace, Ořechov (od 13,00) 

8. 6. Chovatelský dětský den v Ořechově (od 14,00) 

Červenec 

3.7.   Výbor Oblastní organizace, Plotní  

Do  31. 7.          Objednávka kroužků na holuby a drůbež  

Září 

3.9.   Výbor Oblastní organizace, Plotní  

6. – 8. 9. Oblastní výstava mladých králíků, Říčany 

Říjen 

2.10.   Výbor Oblastní organizace, Plotní  

4. - 6. 10. Oblastní výstava, Ořechov 

6.10.    Setkání s předsedy ZO oblasti  - Ořechov 

15.10.   Vydání Zpravodaje 2/2013 

Do 30.10. členské příspěvky od ZO předat pokladníkovi OO  

mailto:cschdzbrno@seznam.cz


Listopad 

6.11.   Výbor Oblastní organizace, Plotní  

Do 30.11. členské příspěvky na ÚV ČSCH  

28.11 – 1. 12.2013  Krajská výstava K, H, D      Břeclav 

Prosinec 

4. 12.   Výbor Oblastní organizace, Plotní  

Leden 2014 

8. 1. Výbor Oblastní organizace, Plotní 

                                                       Výstavní kalendář ČSCH - Oblast Brno 

18. – 19. května 2013 Prštice - místní, všeobecná 

24. - 25. června 2013  Říčany - místní, všeobecná 

6. - 7. července 2013 Ořechov  - místní, všeobecná 

27. – 28. července 2013 Ivančice - místní, všeobecná 

3. – 4. srpna 2013 Jiříkovice - místní, všeobecná 

24. – 25. srpna 2013 Unkovice-Žabčice - místní, všeobecná 

31. srpna  – 1. září 2013 - Jehnice - místní, všeobecná 

6. – 8. září 2013 Říčany - Oblastní výstava mladých králíků 

7. – 8. září 2013 Židenice - místní, všeobecná 

14. - 15. září 2013 Ostopovice - místní, všeobecná 

21. – 22. září 2013 Blučina - místní, všeobecná 

28. – 29. září 2013 Tišnov - místní, všeobecná 

4. - 6. října 2013 Ořechov - Oblastní výstava 

12. – 13. října 2013 Kuřim - místní, všeobecná 

12. – 13. října 2013 Radostice - místní, všeobecná 

26. – 27. října 2013 Moravské Bránice - místní, všeobecná 

                   

 28.listopadu – 1. prosince 2013       Břeclav     Krajská výstava K, H, D       



Chovatelský dětský den  

V sobotu 8.6.2012 od 14 hod pořádáme v chovatelském areálu Dětský den pro děti ze všech 

ZO. Zajištěno občerstvení a bohatý program. Je však třeba nahlásit počty účastníků 

z jednotlivých ZO na tel. 724 287 036 – Jiří Sec  

PROGRAM: 

1) Zahájení a uvítání všech přítomných 

2) Prohlídka expozice zvířat s výkladem 

3) beseda o zvířatech – králíci, holubi, drůbež  

4) Vědomostní soutěž 

5) Vyhodnocení 

6) Volná zábava - Na závěr táborák s opékáním (občerstvení zajištěno po celou dobu 

konání akce) 

Velmi rádi bychom se zde setkali s většinou mladých chovatelů působících 

v našich organizacích 

 

Krajské sdružení ČSCH Jižní Moravy 

Na základě naší iniciativy se sešli zástupci všech okresů JmK v Hodoníně k projednání 

dalších možností spolupráce dne 1. 4. a následně v Brně 19. 4. 2013. 

Bylo zvoleno nové vedení: Předseda M. Uher, místopředsedové: J. Bajer a V. Rohrer, 

zapisovatel ing. Jirásek. Vedoucími odborností byli zvoleni: J. Ludvík (H),  V. Heler (K), M. 

Polášková (D) 

Odsouhlaseno bylo konání Krajské výstavy králíků, holubů a drůbeže v Břeclavi, zrušení 

stávající soutěže okresů a naopak zavedení udělování titulů Šampion a Mistr Jižní Moravy. 

Rovněž bylo schváleno odmítavé stanovisko k používání označení „Výstava Moravy a 

Slezska“ některými okresními organizacemi bez mandátu krajů a okresů Moravy a Slezska. 

Krajská výstava bude pořádána ve spolupráci OO Břeclav a OO Brno (odsouhlaseno výborem 

OO Brno 2. 5. 2013). poslední listopadový víkend.  

Všechny informace naleznete na adrese – www.cschksjihomoravskehokraje.websnadno.cz 

 

 

 

 

http://www.cschksjihomoravskehokraje.websnadno.cz/


Zprávy z odborných komisí 

 

Zpráva OOK holubi: 

V letošním roce bylo rozděleno 5500 ks kroužků na holuby. Nárůst byl zapříčiněn zrušením 

objednávek kroužků pro kluby. 

3. března se uskutečnil v Rajhradě holubářský aktiv, na kterém se uskutečnily volby nové 

OOK, do které byli zvoleni: Barták Pavel, Dohnal Josef, Hlavoň Petr, Jaroš Karel, Jurený 

Josef, Dr. Chrastil Sylvestr, Ludvík Jiří, MvDr. Ráček Václav, Römer Josef, Řičánek Kamil, 

Škvařil Martin a Vít Vlastimil. Předsedou byl zvolen Ludvík J. Přítomní byli informováni ve 

zprávě předsedy o činnosti komise v pětiletém období, která byla velmi bohatá a také úspěšná. 

Naši činnost také zhodnotil předseda OO ČSCH Dr. Chrastil, který se vyjádřil pochvalně ke 

všem akcím pořádaných OOK. Pravidelně se každým rokem pořádal aktiv OOK, na oblastní 

výstavě se konaly soutěže o nejlepší kolekci a nejlepší ZO a také soutěž o nejlepšího 

chovatele roku. Obeslali jsme dvě evropské výstavy, na kterých naši holubáři získali jak 

evropské šampiony, tak i titul Mistra Evropy. Na Jun krajských výstavách jsme vždy získali 1. 

Místo. V současné době máme dva plemenné chovy holubů. Bylo provedeno vyhodnocení 

soutěže o nejlepšího chovatele roku 2012 a na prvních dvou místech se umístil Ludvík J. a 

Römer J. Cenu mladého holubáře získal Odehnal M. Odborné přednášky na veterinární téma 

se s úspěchem zhostil MvDr. Martinec.  

30. března jsme se zúčastnili ústřední volební konference, na které po zprávách členů výboru 

a předsedy byly provedeny volby nové ÚOK. Naši dva kandidáti (Dr. Chrastil a MvDr. 

Ráček) svoji kandidaturu stáhli a do nové ÚOK byli zvoleni: Holaň Jiří, Kristek Jiří, Matouš 

Ondřej, Bc. Veselý Alexandr a Wieder Pavel. Do revizní komise byli zvoleni Ing. Krůta 

Václav a Vízek Oldřich. Podrobná zpráva z konference bude uvedena v Chovateli. 

OOK vyhlašuje soutěže, které se uskuteční na oblastní výstavě v Ořechově a to soutěž o 

nejlepší kolekci a soutěž ZO.  Dále se uskuteční soutěž o nejlepšího chovatele roku. 

Podmínky soutěží zůstávají stejné. Vyzýváme chovatele všech ZO, aby se v hojném počtu 

zúčastňovali soutěže za celý rok. Je špatnou vizitkou práce ZO, která nedokáže přihlásit 

alespoň jednoho holubáře.  

V červenci se bude provádět objednávka kroužků s platbou pro r. 2014. Uzávěrka objednávky 

bude 31.7.           

       

      

     Ludvík Jiří 



Podmínky soutěží vyhlášení OOK: 

1. Nejlepší kolekce oblastní výstavy: 

Soutěžní kolekce je pětičlenná jednoho plemene, barvy a kresby bez omezení věku, 

obojího pohlaví, všichni bodovaní. Kolekce se do soutěže nemusí přihlašovat, jeden 

chovatel může vystavit i více kolekcí. Při vystavení více než 5 a méně než 10 holubů 

se do kolekce počítá posledních 5 holubů. V případě shodného počtu bodů rozhodne o 

lepším umístění čestná cena, náročnost plemene, věk holubů (mladší mají přednost). 

 

2. Nejlepší ZO oblastní výstavy: 

ZO přihlásí do soutěže 12 holubů nejméně dvou rázů a neméně dvou chovatelů. Od 

jednoho rázu může soutěžit max. 6 holubů. V přihlášce bude uvedeno plemeno, barva, 

ráz a číslo klece. 

Přihláška se odevzdá v samostatné zalepené obálce určené osobě před zahájením 

posuzování. Do soutěže se započítává 10 holubů, 2 s nejnižšími body se škrtají. Při 

shodě bodů ZO rozhoduje o lepším umístění 11. popř. 12. holub a/nebo větší počet 

plemen. Každá ZO může soutěžit s jednou kolekcí 12 holubů.  

 

3. Nejlepší chovatel roku: 

Soutěže se může zúčastnit každý chovatel v oblasti plemena a rázy jsou bez omezení. 

Z jedné výstavy se započítává 5 holubů.  

Výstavy 

-  2 místní (mohou být nahrazeny velkou) 

- Oblastní – pouze oblastní výstava OO ČSCH Brno 

- Klubová – jedna speciální výstava pořádaná klubem 

- Celostátní – všeobecná nebo pouze holubů pořádaná ÚV ČSCH nebo 

ÚOK,  moravskoslezská výstava 

- Mezinárodní – např. EV, evropská speciální 

Z výstav klubová celostátní, mezinárodní se do soutěže započítává pouze jedna nejvýhodnější 

výstava. 

Vyhodnocení soutěže se provádí na předepsaném tiskopisu dle bodové tabulky. Termín pro 

odevzdání listiny je vždy 31.1. následujícího roku. Povinností každé ZO by mělo být 

přihlášení nejméně 1 chovatele do soutěže. 

 

 

 



                 Zpráva oblastní odborné komise drůbeže za rok 2012. 

Odborná komise drůbeže v loňském roce pracovala podle potřeb. Hlavní akcí byla oblastní 

výstava, která se konala 13 a 14. října v Radosticích. Bylo vystaveno celkem 98 voliér vodní a 

hrabavé drůbeže. Jako tradičně proběhly soutěže nejlepších jednotlivců a organizací, které 

byly vyhodnoceny a dopadly následovně. 

Soutěž jednotlivců:  1)  Uher Milan     Kachna čárkovaná 

2) Pilát Jaroslav  Plymutka žlutá 

3) Novotný Jiří   zWyandotka bílá   

Soutěž organizací:   1)  Radostice       1144,5 bodů 

                                 2)  Ořechov         1126,- bodů 

                                 3)  Moutnice        1114,5 bodu 

Na oblasti proběhlo mnoho místních výstav,kde se naši chovatelé dobře prezentovali a patří 

jim za to dík.Velice rád bych ale vyzdvihl ty chovatele, kteří naši oblast reprezentovali na 

výstavách národní úrovně jako je IX.Výstava Moravy a Slezska v Přerově a 4.Celostátní 

výstava mladé drůbeže v Hodoníně. 

Těchto náročnějších výstav se zúčastnili a oblast Brno a Brno venkov velice dobře 

reprezentovali tito chovatelé: 

Křivánek Fr.MCH,Janků Pavel,Ryšavý St.Peloušek Petr,Matušková Mar.Morávek 

Rodan,Škvařil Vl.Škvařil M,Sec J,Valeš R. a Foltan Zd. 

Na oblastním aktivu drůbeže konaném 14.2.2013 byla vyhodnocena celoroční soutěž 

jednotlivců. Celkem bylo přihlášeno 8 chovatelů ze 5 organizací. Na počet chovatelů drůbeže 

na oblasti a počet chovatelů, kteří vystavují je to žalostně málo.Doufám,že nová pravidla 

soutěže jednotlivců nám pomohou k většímu zájmu.Pravidla. 

Vyhodnocení roku 2012: 

                      1) Sec Jiří                z.Velsumka      851,- 

                      2) Procházka Vl.     z.Česká zlatá    846,- 

                      3) Valeš Rost.          z.W.žl.kol.       844,-  

Na oblastním aktivu byla navržena a schválena nová odborná komise drůbeže ve složení: 

Glöckner Petr, Sec Jiří,Křivánek Roman,Peloušek Petr,Valeš R,Nečas Zdeněk a Harašta 

František. Nová komise si zvolila jako předsedy Rostislava Valeše. 

V následujícím volebním období bych se rád ve spolupráci s oblastním výborem a  odbornými 

komisemi holubů a králíků zasadil o lepší přípravy oblastních výstav, případně výstav většího 

rozsahu.                                                                                                          Rosťa Valeš  



Zpráva oblastní odborné komise králíků za rok 2012. 

 

Zápis z aktivu králíkářů v Moravských Bránicích 2013 
 

Aktivu se zúčastnili zástupci 17 organizací z oblasti Brno. Celkem bylo na aktivu přítomno 37 lidí. 

Delegáti byli seznámeni se zprávami registrátora, pokladníka a hospodáře oblasti Brno. Dále byli 

seznámeni s kandidáty do nové OOKK Brno a kandidáty do ÚV a tyto kandidáty ve volbách schválili. 

Proběhlo vyhodnocení všech soutěží roku 2012.  Byl přednesen a schválen plán práce na rok 2013 a 

podmínky soutěží na rok 2013.  

 

Usnesení aktivu králíkářů 2013 
 

Aktiv bere na vědomí všechny přednesené zprávy a výsledky soutěží.  Byla zvolena nová OOKK Brno 

ve složení  - Milan Uher – předseda, Ing. Jiří Nocar – jednatel, Vladimír Škvařil, Karel Jaroš- pokladník, 

Antonín Salcburger, Ing. Libor Fára, Petr Malinka - registrátor oblasti, Ing. Dagmar Malá, MVDr. 

Miloslav Martinec, Ing. Milan Volentier, Dušan Brodecký, Zdena Šrámková, Vladimír Hanuš. Do ÚV 

byli schváleni kandidáti Milan Uher a MVDr. Miloslav Martinec.  Schvaluje plán práce na rok 2013 a 

podmínky soutěží na rok 2013. 

1.CELOROČNÍ SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ 

Do soutěže se započítávají ze 2 velkých výstav a 3 malých výstav. 

VELKÉ VÝSTAVY:    

1. NV mláďat králíků 

2. Speciální výstava celostátního charakteru 

3. Oblastní výstava (Brno) 

4. Celostátní výstava 

5. Výstava Moravy a Slezska Přerov 

6. Krajská výstava 

7. Výstava mladých králíků oblasti Brno 

 

Z těchto 7 výstav má chovatel možnost vybrat 2 nejlépe oceněné. Tyto výstavy může 

chovatel obeslat kolekcí dle vzorníku nebo jednotlivci. Stáří zvířat nerozhoduje. Soutěží se 

pouze se zvířaty z vlastního chovu registrovaných ČSCH. Hodnocení zvířat musí být 

prokázáno oceňovacím lístkem, u kolekce oceňovacím lístkem kolekce.  V případě vyloučení 

jednoho králíka z kolekce se nezapočítává jako kolekce.  



Vypočítávání výsledků z velkých výstav:    

Čtyřčlenná kolekce oceněná body 95, 95, 94, 93. Nejnižší ocenění 93 bodů se škrtá a 

výsledek je tedy 284 body. Tyto body se vynásobí koeficientem 1,02. Za kolekci se 

připočítává 6 bodů. V tomto případě výsledek činí 295,68 bodu. 

MALÉ VÝSTAVY:    Chovatel nahlásí výsledky 3 vybraných malých výstav, které obeslal 

během roku. Stolní hodnocení se vylučuje. Podmínky jsou stejné jako u velkých výstav. 

Odpadá koeficient 1,02. Za kolekci  se připočítávají 3 body. 

Poznámka: Velká výstava může nahradit malou výstavu. Bonusy jsou samozřejmě shodné 

s malou výstavou. 

2.CELOROČNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CHOVATELŮ 

Soutěž mládežníků má stejné podmínky jako soutěž dospělých. Soutěžit musí nejméně 4 

mladí chovatelé. V případě menšího počtu chovatelů budou zařazeni mezi dospělé. 

   

3.CELOROČNÍ SOUTĚŽ ORGANIZACÍ 

V této soutěži se budou započítávat výsledky 2 chovatelů dané organizace, kteří získali 

největší počet bodů v soutěži jednotlivců. 

4.SOUTĚŽ ORGANIZACÍ PŘI OBLASTNÍ VÝSTAVĚ 

Soutěžit se bude s 12 králíky, bodový výsledek 2 nejhorších se škrtá! Soutěžit mohou 

nejméně 2 chovatelé a 2 plemena anebo barevné rázy. Každé další plemeno nebo barevný 

ráz v soutěži obdrží 1 bod navíc. Maximální teoretický počet přídavných bodů za plemena je 

8 bodů. Maximálně může soutěžit 6 kusů jednoho plemene nebo barevného rázu.  Při 

rovnosti bodů rozhodují čestné ceny. Při další rovnosti rozhoduje počet vystavených samic. 

Při další rovnosti se organizace o pořadí dělí. Zvířata musí být z vlastního chovu. 

5.SOUTĚŽ JEDNOTIVCŮ PŘI OBLASTNÍ VÝSTAVĚ 

Soutěžit se bude se 4 člennou kolekcí dle vzorníku o 1 -5 pořadí. Při rovnosti bodů má 

přednost kolekce S 4 před S 2+2. Při další rovnosti rozhoduje počet ČC a počet samic 

v kolekci. Zvířata musí být z vlastního chovu. 

                                                                                  Milan Uher, předseda OOK králíků 

 

Oblastní přebor 

V rámci oblasti je rozvinuta řada chovatelských soutěží, dovolím si jednu přidat – tak aby se 

týkala pouze výstav na oblasti.   

Podmínky: vyhrává chovatel, který vystaví na pěti výstavách v rámci oblasti a 

všeobecné oblastní výstavě v roce 2013 králíky, holuby nebo drůbež (jedno plemeno a 

barva, vždy po 2 nejlepších zvířatech) s nejvyšším součtem bodů. Při rovnosti součtu 

se počítá oblastní výstava dvakrát a dále počet získaných čestných cen.  

Samostatně budou vyhodnoceni vystavovatelé K, H, D a pak absolutní vítěz. Oblastní přebor 

o pohár předsedy Oblastní organizace bude vyhodnocen na Oblastní konferenci 2014.  

                                                                                                                              M.Martinec 



 

Pozvánky na výstavy 

Oblastní výstava drobného zvířectva 
Pořadatel: Oblastní výbor ČSCH Brno, ZO ČSCH Ořechov 

ZO ČSCH v Ořechově si Vás dovoluje pozvat k návštěvě a obeslání oblastní,soutěžní výstavy 

králíků,holubů a drůbeže, která se koná v Ořechově v prostorách areálu chovatelů  

ve dnech 3.10. - 6.10.2013 

Výstavní podmínky: 

    > Příjem zvířat je ve čtvrtek 3.10. od 16:00-20:00 hod a v pátek 4.10. od 6:00-7:30 hod. 

> Každý chovatel bude mít váhu zvířete viditelně napsanou na přepravce. 

   > Posuzování proběhne v pátek 4.10. od 8:00 bez přítomnnosti veřejnosti. 

   > Vystavovat lze jednotlivce i všechny druhy kolekcí, které uvádí vzorník. 

   > Prodejná zvířata označte na přihlášce a dodejte rodokmen. Bez rodokmenu nebude prodej  

      uskutečněn. K ceně zvířete bude připočteno 10% ve prospěch pořadatele . 

   > Vystavovaná zvířata musí být klinicky zdravá a pocházet z chovů v níchž se nevyskytuje  

      nákaza. Králíci očkovaní proti myxomatóze a moru. Holubi a drůbež vakcinovaní proti 

      Newkastelské chorobě. Ve všech těchto případech za zdravotní stav svých zvířat 

      odpovídá chovatel. 

   > Každý zúčastněný vystavovatel je povinen odebrat výstavní katalog v ceně 30Kč. 

   > Klecné 10Kč za zvíře (1 kus) 

   > Výstava je otevřena v sobotu 5.10. od 8:00-19:00 a v neděli 6.10. od 8:00-15:00 hod. 

   > Ukončení výstavy a výdej zvířat je v neděli 6.10. po 15:00 hod. 

   > Přihlášky zasílejte na adresu: Sec Jiří , U Kostela 1 , Ořechov 664 44  tel.: 724287036 

                                                        Email: jiri.sec@email.cz 

   > Uzávěrka přihlášek je 22.9.2013 

   > Veškeré poplatky budou vybírány při přejímce zvířat. 

   > Pořádající organizace odpovídá za řádné ustájení, krmení, napájení a škody vzniklé během 

     výstavy 
 

 

Tiskopis přihlášky je na poslední stránce. 

 

 

 



3.Oblastní výstava mladých králíků oblasti Brno 

spojená s expozicí Klubu stříbřitých malých 

pořádaná ve dnech 7.-8.září 2013 ve výstavním areálu ZO 

ČSCH Říčany u Brna. 

Výstavní podmínky: 

 Výstava může být obeslána čistokrevnými králíky všech plemen, kteří jsou narozeni 
v roce 2013.  

    Právo vystavovat králíky a soutěžit o ceny a poháry mají právo všichni 
vystavovatelé, tedy i chovatelé organizovaní mimo oblast Brno. 

 V rámci výstavy budou uděleny  poháry za čtyřčlenné kolekce (S4 nebo     
      S2+2), poháry za jednotlivce (nejlepší samec a samice výstavy) a       dále čestné 

ceny. Bude vyhodnoceno 5 nejlepších čtyřčlenných kolekcí, které obdrží poháry. 

 Přihlášky bude přijímat OOKK BRNO, zasílejte v elektronické podobě  e-mailem na 
adresu: OOKK-BRNO@seznam.cz nebo poštou na adresu: Uher Milan, Hlavní 40, 
664 48 Moravany u Brna mobil: 603537182  Uzávěrka přihlášek je 24.srpna 2013. 

 Přihlášky vyplňujte čitelně hůlkovým písmem a názvy plemen a jejich rázy vypisujte 
celé, nepoužívejte zkratky! 

 Do přihlášky je povinnost chovatele – vystavovatele uvést tetování přihlašovaných 
zvířat ! 

 V případě prodejných zvířat uvede vystavovatel v přihlášce pevnou prodejní cenu, 
ke které bude následně organizátorem výstavy připočítáno 10 %  z uvedené ceny 
jako poplatek za prodej. Zvířata bez dodaných rodokmenů nebudou prodávána! 
Prodaná zvířata budou novým majitelům vydávána ihned po zaplacení. 

 Klecné činí 20 Kč za 1 vystaveného králíka. Mladí chovatelé klecné nehradí (v 
přihlášce údaj o tom, že se jedná o přihlášku mladého chovatele, potvrdí razítkem a 
podpisem domovská základní organizace ČSCH). 

 Každý vystavovatel je povinen odebrat výstavní katalog, jehož cena je 30 Kč. 

 Klecné a katalog budou vystavovatelem uhrazeny při přejímce zvířat na výstavu. 

 Každý vystavovatel je povinen zvířata na výstavu dopravit osobně nebo hromadně 
v rámci dopravy zvířat základními organizacemi ČSCH.  

 Přejímka zvířat bude v pátek 6.9. 2012 v době od 16,00 do 19,00 hodin a v sobotu 
7.9.2012 od 7,00 do 8,00 hodin. 

 Posuzování zvířat se koná v sobotu 7.9.2013 od 8,00 hodin bez přístupu veřejnosti. 

 Výstavní výbor odpovídá za řádné ustájení, krmení a napájení zvířat a za vzniklé 
škody během výstavy. 

 Výstava bude otevřena v sobotu 7.9.2013 od 13,00 do 18,00 hodin a v neděli 
8.9.2013 od 8,00 do 16,00 hodin. 

 

 



Veterinární podmínky: 

 Králíci musí být klinicky zdraví a musí mít doklad potvrzující očkování proti moru a 
myxomatóze, provedené nejméně 3 týdny před konáním výstavy. 

 Pokud králíci budou jevit příznaky výše uvedených onemocnění, budou vyřazeni 
z výstavní expozice. 

  

Aktuality  

Zde bychom rádi shromáždili výsledky všech výstav z oblasti (počty vystavených zvířat, 

nejúspěšnější chovatelé, zajímavosti). Prosím, předejte nám na OV výtisk katalogu Vaší 

výstavy s vyznačenými čc nebo i oceněním. 

 

Králíci z Jižní Moravy v TV  

Možná jste zaznamenali během dubna dva „králičí“ příspěvky brněnské redakce ČT ve vysílání ČT 1. 

První byl z chovu moravských modrých Jaroslava Kliky z Bezkova u Znojma - o jeho úspěších na 

Evropské výstavě. 

Druhý byl věnován stoupajícímu zájmu o králičí maso a o domácí chovy králíků v posledním období, 

který byl částečně natáčen v chovu novozélandských bílých Pavla Bučka v Ivančicích. Odvysílán byl 

v 14. 4. ve Zprávách po 19 hodině a na regionálním vysílání. Televizní příspěvky je možno vyhledat 

v archívu zpravodajství ČT 1.  

 

 

 



 

 

Chov králíků novozélandských bílých v „kuřimském pojetí“ 

 

Před časem jsem byla jako členka Oblastní odborné komise chovatelů králíků Brno vyzvána k napsání 

příspěvku do oblastního zpravodaje o mém chovu králíků novozélandských bílých. Tyto králíky 

chovám již více jak 20 let. Prvního samce jsem jako zprostředkovatelka získala od dnes již zemřelého 

př. Karmazína. Možná pohnutím osudu mi tehdy tento samec zůstal a záhy jsem si k němu pořídila 

dvě samice, stala se členkou základní organizace chovatelů v Kuřimi a moje kariéra chovatelky 

novozélandských bílých začala. Zpočátku a po několik dalších let ne příliš úspěšně. Jednou, po 

chovatelsky velmi špatném roce, jsem stála  před rozhodnutím, že toto plemeno již dále chovat 

nebudu, a již jsem vybírala plemeno jiné (prozradím, že mým favoritem byl králík rhőnský, který se mi 

dodnes velmi líbí). K této změně nakonec nedošlo a jako kdyby toto moji novozélanďáci tušili, záhy 

přišla léta příznivější. Do svého chovu jsem postupně pořídila  německého a postupně i několik 

rakouských samců, kteří měli velmi výrazný vliv na zkvalitnění mého chovu a v tomto trendu 

pokračuji dodnes.  

Mám-li obecně charakterizovat svůj chov, snažím se co nejvíce ctít zásady welfare – životní pohody 

zvířat. Patřím mezi chovatele, kteří mají spíše menší chov, který tvoří obvykle dva chovní samci a 4-5 

chovných samicích. Chovatelské zařízení tvoří zděný objekt, ve kterém jsou umístěny dřevěné a 

roštové králíkárny, další dřevěná králíkárna je umístěna mimo tento objekt.  Pro odchov mláďat a pro 

chovné kusy  používám klasické dřevěné králíkárny s podestýlkou, výstavní kusy obývají králíkárny 

roštové, které při správné péči o čistotu umožňují udržet dostatečnou čistotu bílé srsti těchto králíků. 

V této části příspěvku si dovolím vyzvednout svoje vynikající zkušenosti s kotišti, které profesionálně 

vyrábí pan Vladimír Prášek z Velkého Meziříčí. Kotiště používám již mnoho let a prakticky jsem 



odstranila problém s roztahováním hnízd samicemi či s rozlézáním mláďat po králíkárně, tedy 

zbytečné ztráty na mláďatech. V neposlední řadě mi tento způsob umožňuje bezproblémový odchov 

mláďat i při velmi nízkých teplotách v zimě.  

Pokud jde o krmení, vzhledem k tomu, že se jedná o masné plemeno, krmení svých králíků jsem 

založila na kompletních granulovaných směsích pro králíky (v současné době krmím belgické směsi 

VERSELE – LAGA, typ Cuni fit bez kokcidiostatit), dále přidávám seno (především mladým králíkům), 

slámu a občas suché zbytky pečiva. Z výstavních důvodu pro lepší kvalitu srsti míchám ke granulím 

v malém poměru slunečnicové semínko. Králíci dále mají po celý rok dostatek pitné vody, a to  

v klasických miskách  nebo v napáječkách. 

Pokud jsem zmínila welfare, pak prevence chorob je jedním z pilířů tohoto přístupu k chovu zvířat. 

Začínajícím chovatelům, kteří za mnou přijdou na rady, vždy říkám,že je nutno mít stále na mysli, že 

králík je dokonalé laboratorní zvíře – velmi vnímavé k různým nemocem. Vždy včas a pravidelně 

očkuji své králíky proti moru a myxomatóze, nic neponechávám náhodě či různým chovatelským 

pověrám.  

V této části svého příspěvku se zastavím u jedné nemoci, se kterou jsem donedávna sváděla  těžký 

boj. Jde o kokcidiózu králíků. Již od počátků mého chovu jsem často měla úhyny krátce odstavených 

mláďat, a to i přes moji snahu tuto nemoc již při prvních příznacích léčit či provádět prevenci. Po 

létech zkoušení různých veterinárních léčiv jsem se cca před třemi léty dostala díky př.Klimešovi 

z Drásova k bylinnému přípravku EMANOX PMX,  kde byl údajně původně vyvinut ve Francii jako lék 

proti toxoplasmóze, ale ukázalo se, že má velmi dobré účinky i proti kokcidióze. Tento přípravek je 

výtažkem z rostlin jako je oregano, mateřídouška, máta, rozmarýn, majoránka, česnek apod. a králíci 

jej  v napájecí vodě velmi dobře a rádi přijímají. Lze jej použít k prevenci i k léčbě. Ze své veterinární 

lékárničky jsem postupně odstranila všechna jiná léčiva a dnes mohu konstatovat, že se mi podařilo 

díly EMANOXU kokcidiózu ze svého chovu prakticky vymýtit. Tento přípravek navíc používám i na 

další jiné zdravotní obtíže králíků, na špatný příjem potravy králíků vracejících se z výstav či při 

náhodných problémech s příjmem potravy chovných zvířat. Mohu tento přípravek všem chovatelům 

vřele doporučit, přičemž nelze pominout i jeho velmi příznivou cenu oproti veterinárním léčivům. 

V neposlední řadě sdílím názor př.Klimeše, který říká, že už té chemie v našich chovech máme dost, 

tak proč to nezkusit jinak.   

Mám-li hovořit o svých chovatelských úspěších, musím konstatovat, že jsem se svým chovem 

v současné době velmi spokojená. Respektuji jiné - úspěšnější chovatele tohoto plemene králíků, ale 

lhala bych, kdybych neřekla, že mým cílem je více než jsem doposud dosáhla. Mým částečným 

handicapem jsou bohužel omezené prostory na chov, kdy si nemohu dovolit více chovných zvířat a 

tím i větší možnost výběru kvalitních výstavních zvířat. Snažím se však zaměřit na kvalitu 

odchovávaných a vystavovaných zvířat. K mému potěšení i letos zaznamenávám další posun v kvalitě 

mladých zvířat a pevně věřím, že i ti „borci klubaři“ jdou porazit. Těší mne nejen čestné ceny z výstav, 

kterých mám doma už pěknou řádku, ale i možnost pomoci radou či chovným materiálem jiným 

chovatelům, zvláště těm začínajícím. Domnívám se, že praktické rady přímo od chovatele nemohou 

nahradit knihy, články v časopisech či informace z médií. 

Závěrem se opět vrátím k několikrát zmiňované welfare. Před časem jsem někde v této souvislosti 

četla, že „pomocí zvířat lze přispět k dobré duševní pohodě člověka“. A možná právě i toto je jedním 



z důvodů i cílů mého chovatelství. Proto si na úplný závěr svého příspěvku dovolím osobní motto: 

„Všechen čas, který svým králíků věnuješ, ti oni vrátí svými úspěchy“.  

Přeji všem chovatelům jen to dobré. 

Ing.Dagmar Malá 

členka OOKK a ZO ČSCH Kuřim 

Foto:  1. půlroční nadějný samec  

2. čtyřměsíční samičky  

3. chovný samec  

4. jarní naděje 

 

 

 

 



 

 



 



 



 

 

 



 


