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1/ Členská základna 
 
V našem klubu bylo na počátku roku 2016 celkem 23 členů a 3 čestní členové. Svoji činnost v klubu 
ukončili v letošním roce př. Navrátil, př. Kadeřábková a př. Emr. V současné době má náš klub tedy 20 
členů a 3 čestné členy.   
 
2/ Složení výboru a revizní komise 
 
Ke změnám ve složení výboru a revizní komise v průběhu letošního roku nedošlo. Složení výboru a 
revizní komise je tedy následující:  
 
Výbor: 
Zbraněk Miloslav – předseda klubu + registrátor 
Mejzlík Jiří – jednatel 
Šujan Ladislav – pokladník 
Kaiser Michal - člen výboru 
Novák Miroslav – člen výboru 
 
Revizní komise: 
Foltýn Stanislav -  předseda 
Brabec Jaroslav - člen  
Hénik Radoslav - člen 
 
Poradcem chovu pro náš klub je  zkušený chovatel a posuzovatel př. Tomáš Červinka z Kroměříže.  
 
3/  Výtah z Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů králíků  

Dne 19.března 2016 jsem zastupoval  náš klub na Ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů 
králíků 2016 která se konala v Praze. Konferenci řídil místopředseda ÚOK př. MVDr. Martinec a to 
podle jednotlivých bodů uvedených dle pozvánky. Přítomno celkem 73  delegátů OO a KCHK. 

Pro Vaši potřebu uvádím některé informace z konference:  
   
a/ zpráva  o činnosti ÚOK CHK za rok 2015 
 
Petr Sirotek, předseda ÚOK chovatelů králíků, přivítal přítomné delegáty a hosty. Ve svém stručném 
projevu se věnoval především schůzím ÚOK. V roce 2015 se ÚOK chovatelů králíků sešla celkem 
pětkrát, z ekonomických důvodů to bylo většinou při nějaké souběžné chovatelské akci. Ze schůzí jsou 
vyhotovovány zápisy. Vyjádřil přesvědčení, že kdo potřebuje něco z odborné sféry v zápisech nalézt, 
nalezne to.  
První schůze ÚOK se konala v neděli 8. 2. 2015. Důležitým bodem programu bylo schválení Statutu 
sboru posuzovatelů králíků, organizačního dokumentu posuzovatelů. Posuzovatelé jej obdrželi 
zdarma, m.j.ke stažení na webu ČSCH. ÚOK CHK rovněž schválila návrh organizačního řádu 
odbornosti, který posléze schválila ústřední konference odbornosti. Prostor byl tradičně věnován 
přípravě školení posuzovatelů králíků které posléze proběhlo 28. 2. 2015 v Čáslavi a také školení 
adeptů, které posléze proběhlo 20. 6. 2015 v Čáslavi. Byl navržen a schválen klíč pro přidělování 
příspěvků chovatelským klubům králíků, který se posléze realizoval již od roku 2015, byť na to nebyl 
původně rozpočet stavěn. ÚOK CHK rozhodla, že pro uznávání plemenných chovů se výjimečně bude 
započítávat i účast na evropské výstavě (EV) v Metz.  
Druhá schůze ÚOK se uskutečnila v pátek 27. 2. 2015 v Čáslavi, v předvečer školení posuzovatelů.  
Proběhla nominace posuzovatelů králíků na EV Metz za ČSCH, připomínky z pořádání celostátních 
výstav v Lysé nad Labem a další.  
Třetí schůze se konala v pátek 19. 6. 2015 v Čáslavi, v předvečer školení adeptů a zkoušek. ÚOK 
vzala na vědomí informace z generálního zasedání Evropského svazu o přípravě EV Metz a 
přípravách CVMK 2015. CVMK se uskutečnila 4. – 6. 9. 2015 v Lysé nad Labem. Je dlouhodobou 
tendencí komise střídat místa pro konání akce v rámci republiky a mít výstavu pod střechou. 
Referováno bylo o detailech zkoušek adeptů. ÚOK musela řešila i problémy týkající se rozdílných 
názorů komise a ÚV ČSCH ve věci statutu posuzovatelů králíků. Problémy byly spíš osobního rázu. 
M.j. ÚOK musela řešit i řadu došlých stížností na různé králíkářské záležitosti, které se však 
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odborných aspektů dotýkaly pouze minimálně a spadají spíše do osobních a komunikativních 
problémů mezi chovateli. Takové stížnosti ÚOK řešit nebude.  
Čtvrtá schůze ÚOK CHK se konala ve čtvrtek 3. 9. 2015 v Lysé nad Labem při CVMK, po posuzování. 
Důležitým bodem jednání byla přítomnost ředitele výstaviště Flora Olomouc a.s., pana Ing. Jiřího 
Uhlíře. Tamní výstaviště projevilo zájem o pořádání CVMK 2016. ÚOK je tomuto návrhu nakloněna a 
posléze proběhla další jednání. Výstava se bude konat ve dnech 2. - 4. 9. 2016. Dalším bodem bylo 
vystoupení tehdejšího předsedy ÚV ČSCH Milana Kotyzy. Zde, bohužel, ke shodě názorů nedošlo a 
M. Kotyza za hlasitého projevu opustil jednání. Předseda ÚOK P. Sirotek uvedl, že jej způsob jednání 
a reakce zklamala. Mezi další body náležela diskuze ohledně názvů pohárů, kdy z časových důvodů v 
den zpracovávání výsledků posouzení nelze udělovat poháry věnované na nejlepší typ, mezibarvu 
apod. Takové poháry náležejí na speciální výstavy a k typizaci. Přítomní byli seznámeni mimo jiné s 
výsledky Olympiády mladých chovatelů.  
Pátá schůze ÚOK CHK se konala ve čtvrtek 19. 11. 2015 v Lysé nad Labem. Proběhlo zhodnocení 
evropské výstavy v Métách. V návaznosti na finanční zátěž pro chovatele ÚOK CHK schválila 
jednorázový příspěvek ve výši 12 EUR/ vystavovatele. Rovněž bylo schváleno, aby každý 
vystavovatel obdržel od ÚOK CHK děkovný pamětní diplom za účast a reprezentaci odbornosti. 
Poděkování vyšlo i v časopise Chovatel. Dále ÚOK diskutovala problematiku probíhající CV v Lysé 
nad Labem včetně uznávacího řízení plemenných chovů. Byl odsouhlasen návrh na přidělování 
příspěvků klubům podle účasti jejich členů na CVMK a CV. Proběhlo jmenování nového ústředního 
registrátora králíků ČSCH kterým se stal od 1. 1. 2016 Jiří Jahoda.   
 
b/ zpráva předsedy Sboru posuzovatelů králíků  
 
Ing. Josef Blokeš, předseda sboru posuzovatelů králíků, podal informaci z posuzovatelské sféry. Ke 
dni konání ústřední konference působí v ČSCH celkem 105 posuzovatelů králíků. Rovněž referoval o 
průměrném počtu posuzovatelských výkonů na 1 posuzovatele kde je poměrně stabilní trend v 
posledních letech. Školení posuzovatelů králíků proběhlo 27. 2. 2016 v Čáslavi. Školení adeptů a 
závěrečné a přijímací zkoušky se budou konat dne 11. 6. 2016 v Čáslavi. Podal zprávu o 
mezinárodním školení posuzovatelů králíků které v roce 2015 proběhlo ve Francii. Rovněž informoval 
o závěrech Standardové komise. Především šlo o kompletní změnu standardu burgundského králíka 
kterou si vyžádali členové Klubu chovatelů masných plemen králíků. Taktéž informoval, že na 
lednovém zasedání ÚOK chovatelů králíků, Předsednictva sboru posuzovatelů králíků a Standardové 
komise byl přijat návrh, aby se postupně začal zpracovávat nový vzorník plemen králíků.  Podotkl, že 
nový vzorník nebude „ze dne na den“, a proto je potřeba začít již nyní pracovat. Současný vzorník 
vyšel v roce 2003. Taktéž se okrajově věnoval problematice klubů a účasti našich chovatelů na EV 
Metách.  
 
c/ zpráva  o Centrální plemenné knize králíků (CPKK) 
 
Dr. Miloslav Martinec, místopředseda ÚOK chovatelů králíků, se věnoval problematice registrace 
národních plemen králíků přes Centrální plemennou knihu králíků. Pomocí promítnuté prezentace 
ukázal trend registrace těchto plemen v posledních letech. Dlouhodobě vyrovnanou tendenci vykazuje 
plemeno moravský modrý a český strakáč, na vzestupu je plemeno český černopesíkatý a moravský 
bílý hnědooký. Klesající trend je zejména u plemene český červený, a to hlavně od roku 2013, kdy 
zemřel přední chovatel plemene Ing. Josef Zadina. Referoval o nové metodice genetických zdrojů. S 
příspěvky na chovy národních plemen králíků se počítá. V jednání je příspěvek pouze v jediné výši, 
pro všechna plemena společný. V rámci příspěvků na veterinární prevenci připomenul, že na účetním 
dokladu musí být pouze ošetření králíků, nikoliv společný doklad pro ošetření více druhů (např. 
očkování králíků a psa, apod.). V krátkosti se věnoval i problematice uznávacího řízení plemenných 
chovů králíků, které proběhlo v roce 2015. 
 
Registrace Mbh v letech 2011-2015: 
2011-260 ks 
2012-244 ks 
2013-257 ks 
2014-297 ks 
2015-321 ks 
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d/ zpráva o činnosti chovatelských klubů  
 
Zprávu o činnosti chovatelských klubů za rok 2015 přednesl Tomáš Červinka. Obšírně zhodnotil 
současnou situaci v této oblasti. Drtivá většina klubů vykazuje aktivní přístup a rovněž mu zasílají 
informační zpravodaje či pozvánky na členské schůze. Naopak, dlouhodobě neaktivní je Klub 
chovatelů králíků Ma, který ani o své činnosti nedává vědět, nezasílá soupisy roční registrace atd. 
Mimoto, počet členů klesl pod nutné minimum. Tuto konkrétní situaci ÚOK chovatelů králíků řešila a 
po konzultacích se zbývajícími členy tohoto klubu dospěla k názoru, že na další schůzi ÚOK bude klub 
zrušen. Př. Červinka uvedl vizi, kde je přesvědčen, že obdobný klub jistě v budoucnu znovu vznikne 
(např. pro celkově pastelová plemena králíků), ale aby vznikl, musí zaniknout starý, neaktivní klub. 
Rovněž se věnoval tématice příspěvků chovatelským klubům, jejichž členové vystavili na CVMK a CV 
v roce 2015. ÚOK chovatelů králíků vyčlenila částku, která se alikvotně rozpočítala mezi ty kluby, 
jejichž členové na těchto vrcholových výstavách vystavili zvířata. Čím více králíků dotyčný klub 
vystavil, tím více financí na svou činnost obdržel. V roce 2016 a dalších letech bude ze strany ÚOK 
chovatelů králíků tendence v tomto přidělování finančních prostředků pokračovat, v rámci přiděleného 
rozpočtu odbornosti. Cílem je, aby na vrcholových výstavách bylo k vidění více králíků. Podotkl, že 
komise bude v těchto aktivitách pokračovat i v ohledu prestiže celé akce. Proto se od roku 2016 budou 
udělovat pamětní medaile na šest nejlepších kolekcí králíků, bez rozdílu plemene, barvy apod. Plánují 
se 1x zlatá. 2 x stříbrná a 3x bronzová medaile. Další aktivity směřující ke zvýšení prestiže 
celostátních výstav se připravují. Poděkoval za dobrou účast na EV Metz kdy nejlepší zvířata (s 
cenami, poháry, výstavními tituly) byla z klubů. V tomto směru vynikali zejména chovatelé českých 
albínů, moravských modrých,moravských bílých hnědookých a zakrslých králíků. 
 
 
e/ zpráva o činnosti mladých chovatelů králíků 
 
Zprávu přednesla Dana Caithamlová. Věnovala se především celostátnímu kolu Olympiády mladých 
chovatelů. To proběhlo ve dnech 19. – 23. 8. v Ostravě. Mladí chovatelé králíků byli nejpočetnější 
odborností, znalosti se však různily. Mladí chovatelé absolvovali písemný test znalostí a poznávačku 
plemen králíků. Třetím okruhem soutěže byl pohovor nad zpracovanou písemnou prací o chovu 
soutěžícího. Vzhledem k mezinárodnímu charakteru soutěže se zúčastnili i mladí chovatelé ze 
Slovenské republiky a Polské republiky.  V letošním roce se bude Olympiáda MCH konat v Rumburku. 
V současné době ještě v této věci probíhají jednání. 
 
f/ plán rozpočtu odbornosti na rok 2017  
 
Josef Vilhelm, tajemník ÚOK chovatelů králíků, přednesl návrh rozpočtu odbornosti na rok 2017. V 
roce 2015 žádala odbornost 360 000,- Kč, schváleno bylo 315 547,- Kč. Na rok 2016 má odbornost 
schválen rozpočet ve výši 360 000,- Kč. Na rok 2017 bude odbornost žádat 370 000,- Kč. V plánu 
rozpočtu jsou opět i příspěvky na činnost klubů.  
 
  
4/ Prioritní výstavy pro členy klubu v roce 2016  
 
Ve dnech  7.a 8. května se v Držovicích opět konala výstava drobného zvířectva se samostatnou 
expozicí Mbh. Zúčastnilo se jí 5 členů klubu kteří vystavili 18 králíků. Posouzení provedl př. Oldřich 
Lakomý. Udělil jednu ČC př. Šujanovi za 4 člennou kolekci (376 b). 
V neděli dne 8.5. zde také jednal výbor klubu společně s revizní komisí. 
 
Ve dnech 23.a 24.července se v Němčicích n.H. konala tradiční výstava s expozicí Mbh. Vystaveno 
bylo 27 králíků od 3 chovatelů. Posouzení provedla MgA. Veronika Kaiserová. ČC na 0,1 získal př. 
Šujan (94,5 b) a ČC na tříčlennou kolekci př. Zbraněk (281,5 b). 
 
Ve dnech 6.a 7. srpna se v Malhoticích uskutečnila místní výstava drobného zvířectva s expozicí Mbh. 
Vystaveno bylo 23 králíků Mbh od tří chovatelů. ČC na kolekci S4 za 376,5b získal Michal Kaiser a 
druhou ČC na kolekci S3 za 282,5b. získal Stanislav Rek (nečlen klubu). Posouzení provedl př. Šitar. 
 
XLVI. celostátní výstava mladých králíků  se uskuteční ve dnech 2.- 4. září 2016 na Výstavišti Flora 
Olomouc. Součástí bude i expozice Mbh králíků, článek do katalogu vypracoval př. Kaiser. Na nejlepší 
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kolekci Mbh věnoval výbor klubu pohár do částky 500 kč. V neděli 4. září se uskuteční setkání 
chovatelů našeho plemene od 10:30 hod. u klecí s Mbh.  
 
Speciálka v Kolíně-Štítarech bude v letošním roce v sobotu 5. listopadu 2016 společně s místní 
výstavou a speciálkami dalších klubů jak se již stalo tradicí. Výbor klubu tuto speciálku stále podporuje 
také proto, aby bylo i dalším členům klubu, kteří nemohou z různých důvodů vystavovat na speciálce 
v Prostějově (zejména z Čech), umožněno vystavovat Mbh . Výbor na svém jednání dne 30.7.2016 
v Němčicích n. H. rozhodl, že speciálku podpoří svojí účastí chovatelé z Prostějovska. Doprava bude 
řešena na říjnové výborové schůzi ve Vyškově na Moravě. Je třeba podpořit speciálku v Kolíně jak 
králíky tak osobní účastí. Výstavní podmínky a spolupráce se ZO Kolín 1 si dovolím tvrdit jsou pro náš 
klub zde nadstandardní. 
 
Přihláška na tuto výstavu je přílohou tohoto IZ. Uzávěrka přihlášek je 18.10.2016!!!  
 
Speciálka v Prostějově bude v sobotu 10. prosince 2016 po které bude následovat, jak se již stalo 
tradicí, výroční členská schůze. Tato speciálka bude předpokládám trochu jiná než ty předcházející. 
Na základě připomínek některých členů klubu budou letošní speciálku posuzovat 2 posuzovatelé – př. 
Tomáš Červinka a MgA. Veronika Kaiserová. Osobně nepředpokládám podstatně vyšší počet 
vystavených králíků v porovnání s předchozími výstavami ale na druhou stranu se mimo jiné zcela 
jistě zvýší časový prostor pro diskuzi, výměnu zkušeností, bude možno v klidu projednat návrhy na 
případné změny do nového vzorníku plemen králíků, projednat oslavu 30. výročí založení klubu 
v příštím roce, atd.  
 
Přihláška na tuto výstavu je přílohou tohoto IZ. Uzávěrka přihlášek je 2.12.2016!!!  
 
 
Výbor klubu vyzývá všechny své členy aby samozřejmě kromě výše uvedených výstav obesílali další 
výstavy ve svém okolí podle svých možností. 
 
Přihlášky k obeslání jednotlivých výstav zasílejte prosím včas. 
 
 
5/ Placení klubových příspěvků na rok 2016 
 
Klubový příspěvek na rok 2016 činí 200,- Kč.Tento příspěvek neplatí MCH (v současné době v klubu 
nejsou) a čestní členové klubu. Výše uvedenou částku neuhradil již př. Navrátil- vystoupil ze ZO 
Němčice n.H. a dále př. Kadeřábková která již nechce být dále členkou našeho klubu. Uvedenou 
částku neuhradil ani př. Emr a to i přes opakované urgence. Z těchto důvodů tito 3 chovatelé již tedy 
nejsou dále členy našeho klubu. Předpokládá se, že výše příspěvku 200,-Kč zůstane i pro rok 2017 ve 
stejné výši s termínem zaplacení do 31. března 2017. 
 
6/ Regenerační křížení 
 
V současné době mají regenerační křížení povolené př. Kaiser a př. Mejzlík. V letošním roce probíhají 
první odchovy. Postupujeme podle vypracovaného harmonogramu př. Blokešem. Ke křížení bylo 
použito plemene aljaška. Protože v nedávné minulosti se vedla poměrně dlouhá debata ohledně 
nutnosti osvěžení krve, očekával bych daleko větší zapojení členů klubu do této dlouhodobé činnosti.  
Pro regenerační křížení lze použít i další plemena která doporučil ing.Blokeš. Případným zájemcům o 
regenerační křížení podá bližší informace př. Kaiser.  
 
7/ Ostatní 
 
V roce 2019 se předpokládá, že po školení posuzovatelů začne platit nový vzorník plemen králíků. Na 
výborové schůzi v Němčicích nad Hanou bylo rozhodnuto upozornit  prostřednictvím IZ všechny členy 
našeho klubu na tuto skutečnost a  aby případné připomínky k tvorbě nového vzorníku plemen králíků 
(týká se pouze Mbh) zasílali př. Michalovi Kaiserovi který je bude shromažďovat. Na prosincové 
výroční schůzi v Prostějově bude rozhodnuto, zda náš klub požádá ÚOK o některé změny do vzorníku 
či vyhovuje stávající stav v nezměněné podobě. Prosím všechny členy klubu aby k této skutečnosti 
přistupovali velmi zodpovědně a uvědomili si, že nový vzorník plemen králíků bude platit opět řadu let. 
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8/ Společenská kronika: 
 
František Šťastný – 10. května 2016 - 70 let 
Miroslav Novák – 31.května 2016 – 80 let 
Jan Kozel – 3.září 2016 – 65 let  
 
Za všechny členy klubu bych touto cestou chtěl těmto našim oslavencům poděkovat za práci pro klub 
a popřát hlavně zdraví, rodinnou pohodu a ještě hodně radosti z chovu Mbh. 
 
 
 
 
                                                                                                                              Jiří Mejzlík 
                                                                                                                              zpracovatel IZ 
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PŘIHLÁŠKA 
      na 

Okresní a speciální výstavy 
Přihláška zvířat na Okresní výstavu králíků, holubů, drůbeže a okrasného ptactva spojenou se 
speciálními výstavami klubů chovatelů králíků Japonských, Moravských bílých hnědookých a 
Zaječích, rozšířenou o expozici Českých strakáčů, klubů chovatelů drůbeže Velsumek, Vyandotek a 
klubu chovatelů holubů Českého voláče sivého která se koná 5.11.2016 v chovatelském areálu 
v Kolíně – Štítarech. 
 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  MCH  
Adresa bydliště:  
PSČ:  Pošta:  ZO / Klub  
Tel.:  Mobil:  e-mail:  
 
 

Pohlaví Číslo kroužku / 
tetování 

1.0 0.1 

Plemeno Barva Kresba 

L.U. P.U. 

Kolekce (K)  
Jednotlivec (J) 

Prodejní 
cena (Kč) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
         

V                             dne:  Podpis chovatele:  
 
Beru na vědomí výstavní podmínky a souhlasím s tím, aby osobní údaje uvedené v přihlášce 
byly zveřejněny ve výstavním katalogu. 
Uzávěrka přihlášek: 18. 10. 2016 
Přihlášky zasílejte na adresu: 
Ing. Radek Dolejš 
Žehuň 38 
289 05 Žehuň 
mobil: 606 346 357, e-mail: dolejs.radek@seznam.cz 
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Klub moravských bílých hnědookých králíků  
 
pořádá v sobotu dne 10. prosince 2016 v prostorách OO ČSCH 
v Prostějově na Plumlovské ulici č.50 od 8:00 hod. do cca 13:00 hod. 
speciální výstavu králíků Mbh. 

 
Výstavní podmínky                  

1.  Zvířata je nutné dovést a odvést osobně. 
2.  Výstavní přehled je pro všechny vystavovatele zdarma 
3.  Klecné se neplatí. 
4.  Zvířata musí být v prostorách výstavy  nejpozději 10.12.2016  do 8:00 hod. 
5.  Posuzování bude provedeno od 8:00 hod. 
6.  Uzávěrka všech přihlášek je do 2.12.2016. 
7.  V případě prodeje králíka je nutno uvést pevnou cenu , bez rodokmenu je 
     králík neprodejný. 
8.  Výstava končí v  sobotu 10.12.2016 cca ve 13:00 hod. 
9.  Podmínky soutěže platí jako v minulých letech .Kolekce řádně označte. 
10. Cca  od 13:00 hod. proběhne výroční členská schůze klubu Mbh. 
11.Výstavu mohou obeslat i chovatelé, kteří nejsou členy klubu. 
12. Veterinární potvrzení se nevyžaduje, králíci musí být nejméně 3 týdny před výstavou  
      vakcinováni proti moru a myxomatóze, chovatelé tyto skutečnosti potvrdí podpisem v  
      přihlášce.  
Přihlášky zašlete na adresu : Jiří Mejzlík, Ostrov nad Oslavou č.156, PSČ 594 45 
e-mail: jiri.mejzlik@centrum.cz  MT: 732 430 805 
 

Přihláška 
 

 Příjmení:…………………………………......Jméno………………………………… 
 

 ulice………………………číslo domu………………město (obec)………………… 
   
 PSČ …………………telefon ……………….. e-mail ………………………. ……… 

Poř. číslo Pohlaví Levé ucho Pravé ucho Kol./Jedn. Cena 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      

                                                                                          
                                                                                          ………………………... 
                                                                                                                  podpis chovatele 
 
 
 
 


