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1/ Členská základna

V našem klubu bylo na počátku roku 2016 celkem 23 členů a 3 čestní členové. V průběhu
loňského roku ukončili svoji činnost v klubu na vlastní žádost př. Navrátil, Emr, Kadeřábková
a dne 25.10. 2016 bohužel zemřel př. Alois Slovák. Na výroční schůzi dne 10. 12. 2016 byl
do našeho klubu přijat př. Vladislav Biernat z Bohumína. V současné době má tedy náš klub
20 členů a 3 čestné členy.  

2/ Složení výboru a revizní komise

V uplynulém roce nedošlo ke změnám ve složení výboru ani revizní komise. Pro připomenutí
všem členům uvádím složení výboru a revizní komise.
 
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 je v současné době př. Tomáš Červinka z Kroměříže.

3/ Pokladní zpráva

Roční zprávu o hospodaření Klubu Mbh za rok 2016 předložil pokladník př. Šujan.
Pokladna:                                          Příjmy                                                                   Výdaje
Stav k 1.1.2016                                    71 kč   spec. Kolín cest.+doprava králíků        2.421 kč
příspěvky členů                               3.720 kč   dárkové balíčky k výr.členů                     553 kč
dotace ÚV                                       1.277 kč   posuzování v Prostějově                      1.550 kč 
převod ze zrušené vklad.knížky          79 kč    občerstvení výbor.+ VČS                        947 kč
dary členů                                          900 kč    ČC speciálka                                          685 kč 
výběr z účtu-doplnění pokladny      3.000 kč    poštovné                                                 261 kč
Celkem:                                          9.047kč    pohár CVMK Olomouc                            360 kč
                                                                         registrace klubu –spolkový rejstřík            46 kč
                                                                         Celkem:                                               6.823 kč
Stav pokladny:                         9.047 – 6.823 = 2.224 kč

Vkladní knížka + účet
Stav na vkladní knížce k 1.1.2016                  9.828 kč
příjmy-úrok, klub.příspěvek                                201 kč
celkem                                                          10.029 kč
výdaje-zrušení vklad.knížky                                 50 kč
            převod zbytku do pokladny                      79 kč
            platba  na ÚV                                          121 kč
            výběr hotovosti-doplnění pokladny      3.000 kč
            transakce-poplatky za vedení účtu           38 kč
celkem                                                             3.288 kč

Stav na účtu:                          10.029-3.288= 6.741 kč

Celkové finance k 1.1.2017: 2.224+6.741=8.965 kč
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4/ Zpráva revizní komise

Revizi pokladny provedla revizní komise v průběhu speciálky v Prostějově dne 10.12.2016.
Kontrola  byla  provedena  za období  od prosince  2015  k tomuto  dni  a  bylo  konstatováno
následující:  pokladní  kniha je  založena,  řádně očíslována  a všechny položky  jsou  řádně
zaevidované,  pokladna je  vedena svědomitě a je  v pořádku.  Revizní  zprávu přednesl  na
výroční schůzi člen této komise př. Hénik.
                  
5/ Prioritní výstavy pro členy klubu v     roce 2016 – pokračování

XLVI.  celostátní  výstava  mladých  králíků   se  uskutečnila  ve  dnech  2.-  4.  září  2016  na
Výstavišti Flora Olomouc. Náš klub zde uspořádal expozici, přihlášeno bylo 30 ks. Nejlepší
čtyřčlennou kolekci a titul Mistr ČR získal př. Zbraněk (379 b.), ČC získal př. Bičák na 1,0 (95
b.). Posouzení provedl př. Gorčica. Na nejlepší kolekci Mbh věnoval výbor klubu pohár.

Dne 1.-2.10. 2016 uspořádali členové našeho klubu př. Mgr Nečasová a př. Kozel při místní
výstavě v Boskovicích  expozici  na  které  vystavili  26  ks.  Př.  Kozel  získal  na kolekci  ČC,
posouzení  provedli  př.  Červinka  a  př.  Přikryl.  Je  dobré  také  připomenout,  že  výstavu
navštívilo asi 1900 lidí.

Dne 1.-2.10.2016 na výstavě Vysočiny v Bohdalově vystavil př. Blažek 2 čtyřčlenné kolekce
a na jednu z nich získal ČC (376,5 b.).

Dne  5.11.2016 na „malé“ speciálce v Kolíně vystavilo 8 chovatelů 39 ks. Pohár na nejlepší
čtyřčlennou kolekci získal př. Bičák (376,5 b.), ten získal také pohár na nejlepšího 1,0 (95 b.)
a ještě 2 ČC. Pohár na nejlepší 0,1 získal př. Mejzlík(95 b.). ČC ještě získali př. Melcr a př.
Zbraněk. Posouzení provedl př. Pozdník. Všechny poháry a ČC věnovala našemu klubu ZO
Kolín 1. Během výstavy jsme byli požádáni ZO Kolín 1 uspořádat speciálku zde i v letošním
roce. Výbor bude muset řešit tak jako každoročně závažnou věc – zda v Kolíně Štítarech
uspořádat opět speciálku která prezentuje náš klub v Čechách, je zde přátelské prostředí ale
na  druhou  stranu  pro  nás  finančně  náročná  akce  hlavně  s ohledem  na  dopravu  zvířat
z Moravy. 

Dne 18.11.-20.11.2016 na CV v Lysé n. L. vystavili  4 chovatelé (z toho 3 členové klubu)
celkem 34 ks. Titul mistr ČR získal př. Kaiser (380 b.), ČC na 1,0 získal př. Melcr (95,5 b.) a
př. Kaiser na 0,1 (95,5 b.). Posouzení provedli př. Caha st. a př. Trešl. 

Na speciálku v Prostějově dne 10.12.2016  15 chovatelů přihlásilo 85 ks, vystaveno bylo 84
ks. 

Výsledky:
Mistr klubu: př. Michal Kaiser-378 b.
Šampion 1,0: př. Stanislav Rek (nečlen klubu)-95,5b.
Šampion 0,1: př. Miloslav Zbraněk- 95,5b.
Nejlepší barva: př. Pavel Matúšů-95b.
ČC jednotlivec: př. Ladislav Šujan-95,5b.
ČC kolekce: př. Stanislav Rek- 377b.
Nejlepší typizace: př. Miloslav Zbraněk- 95,5b.

O prostějovské speciálce podrobněji v bode 7.
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Typizace 10.12.2016:

Č. klece Pohlaví L. ucho P. ucho Počet bodů Typizace
7 0,1 C 3-6 S - 128 95,0 H,u1,-,P,T,-,k1,S,B,-
8 1,0 C 1-6 S -1 94,5 H,u1,L,p5,T,N,k1,s4,B,-

10 0,1 C 3-5 S - 110 95,0 H,u1,L,P,T,n2,k1,S,B,D
11 0,1 C 1-6 S - 2 95,0 h1,u1,-,P,-,n2,k1,S,-,d1
12 1,0 C  1-5 S -40 94,5 H,u1,-,P,T,-,-,S,B,D
13 0,1 C 3-6 S - 206 95,5 H,-,-,P,T,-,-,S,B,-
15 1,0 C 1-6 S - 20 95,0 h1,-,-,P,T,N,K,S,B,-
19 0,1 C 4-6 S - 107 94,5 H,-,L,P,T,n2,-,S,B,D
27 1,0 C 5-6 S - 321 95,0 H,U,L,P,T,N,K,S,b1,d1
34 0,1 C 5-6 S - 327 95,0 H,U,L,P,t1,n1,K,S,B,d1
39 1,0 C 12-5 S - 363 94,5 H,-,L,P,T,n2,K,S,b2,D
44 0,1 C 6-6 S -366 95,5 H,U,L,P,T,N,K,-,B,D
51 0,1 C 3-6 S - 71 94,5 H,-,-,P,T,N,k1,S,B,-
62 1,0 C 4-6 83 -24 95,5 H,U,L,P,T,N,-,S,b6,D
64 1,0 C 2-6 83 - 9 94,5 H,U,-,P,T,N,K,-,B,-
68 1,0 C 1-6 S - 33 94,5 H,U,L,P,T,N,k1,s3,b1,-
71 1,0 C 12-5 S - 365 94,5 H,U,L,P,T,N,K,s2,b2,D
72 0,1 C 4-6 S - 311 95,0 h1,U,l3,P,t1,n2,-,S,B,D
81 1,0 C 1-6 S - 53 95,0 H,U,l1,P,T,N,K,-,B,-
83 1,0 C 1-5 S - 74 95,0 -,-,-,P,T,N,K,-,B,D

6/ Placení klubových příspěvků na rok 2017

Klubový příspěvek na rok 2017 zůstává ve stejné výši jako v roce 2016 – 200 kč. Tento
příspěvek  neplatí  MCH  (ty  v současné  době  nemáme)  a  čestní  členové  klubu.  Výše
uvedenou  částku  je  třeba  uhradit  nejpozději  do  31.března  2017  pokladníkovi  klubu  př.
Šujanovi na adresu:

Šujan Ladislav, Bohdalice 116, PSČ 683 41 Bohdalice

Při neuhrazení klubového příspěvku ve výše uvedeném termínu se předpokládá, že chovatel
již nemá zájem být dále členem našeho klubu.

7/ Příspěvky a názory

Př. Zbraněk

Ve svém příspěvku se chci zaměřit na činnost klubu ve smyslu šlechtění a zlepšení plemene.
Nejvíce mě znepokojují různé nápady  různých lidí byť i odborníků nebo i laiků  na genetiku.
Nutno zdůraznit , že Mbh je poněkud zvláštní plemeno a genetické zákony zde někdy neplatí
a jak říká př. Dolák – mnoho lidí i odborníků pochybovalo , že se bílý králík s hnědým okem
podaří vyšlechtit  a jak píše i ing. Fingerland ve své králikářské genetice , že chovatelé Mbh
by  měli zveřejňovat své zkušenosti v chovu tohoto náročného plemene , proto by si neměli
ze svého chovu své zkušenosti  nechávat pro sebe , sledovat svůj chov a vyměňovat si
zkušenosti. Nemyslím si, že by nám měl radit někdo kdo Mbh nechová , nechci tím snižovat
odbornou  vyspělost  posuzovatelů  ,  ale  ti  mají  za  úkol  ocenit  podle  platného  vzorníku
objektivně dané plemeno , ale záludnosti chovu znát nemohou, záleží na chovateli a na jeho
zkušenostech jak jaké králíky odchová a členové klubu by se měli mezi sebou radit a ne
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snad svoje – případné křížení tajit.Což se může vymstít.Nelze dělat ukvapené závěry jako v
případě tmavých drápů.Co pomohou dva králíci na výstavě , kteří jsou momentálně bílí  v
kontrastu  s tmavými  drápy,  když  je  málo  pravděpodobné  ,že  jejich  mláďata  budou  také
taková, ale o tom jsem již psal. Chci ale zdůraznit , že směr šlechtění je čistě bílá barva a
současný vzorník drápy vystihuje dostatečně.
Jednoznačně navrhuji do nového vzorníku dát změnu ve vzorníku v pozici hmotnost v horní
hranici  4,50  kg,  protože  Mbh  k  tomuto  směřují  -nakonec  v  Evropském  vzorníku tato
hmotnost je a bude ještě chvíli  trvat než nový vzorník vyjde a bude jistě dost dlouho platit a
žádost o změny nepovažuji za příliš vhodné.
Pochopitelně  musíme  brát  zřetel  na  jiné  vady  jako  tvar,  typ  jak  jsou  ve  vzorníku.
Nesestavovat  chovné páry se stejnými  vadami,  k  tomu by měla  pomoci  typizace  -   bez
problémů nejsou ani jiná plemena.
Ještě bych chtěl upozornit jako registrátor  aby chovatelé užívali příbuzenskou plemenitbu
uváženě i když je u členů klubu dovolena ale pokud možno to nepřehánějme aby se nám to
nevymstilo.Není problém si vyměnit nebo koupit králíka.
Naši  členové začali  regenerační  křížení  s aljaškou,  škoda ,  že  se nezapojilo  více  členů,
nebránil bych se kdyby někdo z členů měl jiné poznatky a pokusil se křížit  tedy regenerovat
s jiným plemenem.
Je potěšitelné , že v Mbh nalézají zalíbení noví chovatelé , mnozí i zkušení  chovatelé , proto
se snažme je získat za členy klubu. Mnoho úspěchů v klubu.

Př. Mejzlík- Hodnocení speciálky
Protože  se  předseda  klubu  př.  Zbraněk  z vážných  rodinných  důvodů  nemohl  tentokrát
prostějovské speciálky zúčastnit, dovolím si provést zhodnocení sám tak, jak jsem to viděl já.
Úkoly jsme si  rozdělili  už na říjnovém výboru ve Vyškově n.  M. Dovolím si  tvrdit,  že po
organizační  stránce  dopadlo  vše  dobře.  Prosincová  prostějovská  výstava  je  vždy trochu
sázka do loterie s ohledem na počasí. To nám tentokrát přálo a tak nebyly žádné problémy
s dopravou králíků. 15 chovatelů (z toho 14 členů klubu) vystavilo 84 kusů. Nejsem až tak
velký pamětník a proto nevím, zda tolik králíků bylo někdy v Prostějově vystaveno, ale dost o
tom pochybuji. V porovnání s rokem 2015 je to o 18 kusů víc. Vystavili téměř všichni členové
klubu  z Moravy.  Klece  byly  včas  a  řádně  připravené,  přejímka  zvířat  a  zaklecování  bez
problémů  včetně  králíků  kteří  byli  dodáni  „na  poslední  chvíli“.  Poháry  a  ČC  byly  řádně
připraveny, výstavní přehled byl včas zpracován, namnožen a byl k dispozici v dostatečném
počtu. Až na jednu výjimku mně všichni vystavovatelé poslali přihlášky k obeslání výstavy
čitelně a srozumitelně vyplněné za což jim dodatečně děkuji. Schůzovní místnost byla řádně
zajištěna a rovněž také občerstvení. Potud vše v pořádku, zbývá ovšem do budoucna vyřešit
zabezpečení  králíků v areálu v době, kdy probíhá výroční schůze. Tím jsme se jaksi dosud
nikdy nezabývali.  Když posuzovali  tentokrát  dva posuzovatelé tak jsem logicky očekával
ukončení  posuzování  dříve-kolem  11:00  hod.  s tím,  že  získaný  čas  se  využije  hlavně
k diskuzi ohledně nového vzorníku, zabezpečení oslavy 30. výročí založení klubu v letošním
roce  a také, že si popovídáme třeba ohledně voleb které musí proběhnout na konci roku
2017 a také protože někteří členové již dříve  naznačili, že v příštích volbách asi  nebudou již
kandidovat. Nakonec jsme se nezmohli ani na společné foto jak se v minulosti stalo dobrým
zvykem a schůze začala zhruba jako v minulých letech-asi v 12:30 hod. Jsem si vědom toho,
že  v typizační  komisi  byl  tentokrát  posuzovatel-př.  Červinka,  v minulosti  už  typizace
probíhala  v době  posuzování,  ale  i  tak  jsem  se  domníval,  že  vše  skončí  dřív.  Tato
připomínka  není  míněna  jako  tlak  na  posuzovatele  aby  příště  posuzovali  rychleji.
Zodpovědně mohu prohlásit, že jsem se na výroční schůzi pečlivě připravil. Nemám ve zvyku
ponechávat něco náhodě. Nemohli jsme se jaksi sejít, když jsem pro někoho došel ven nebo
do klubovny,  tak zase někdo odcházel.  Největším zklamáním ale pro mě bylo, že někteří
chovatelé si neudělali jednou za rok čas a postupně v průběhu schůze odcházeli. Nakonec
jsme neprojednali  společný  návrh  na  případné  změny  do  vzorníku  ani  jakým způsobem
oslavíme 30.výročí založení klubu. Přitom to byly věci o kterých se předem vědělo dopředu
že se budou projednávat a bude potřeba je řešit. Vždyť jen na hmotnost jsou v současné
době asi tři různé názory.  Schůze končila asi v 14:10 hod. aniž jsme z těchto věcí něco
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vyřešili. V té době bylo v místnosti asi 7 členů klubu ale to bylo již málo na to abychom se
dobrali  nějakých seriozních většinových závěrů. Sám si pamatuji,  že se někdy v minulosti
ještě v 15:00 hod. živě debatovalo  a stále bylo o čem mluvit. Možná to bylo tím, že nebyl
přítomen př. Zbraněk-všemi respektovaná autorita našeho klubu. Vyřešit výše uvedené věci
tak bude nyní mnohem složitější a obávám se, že ne všichni budou spokojeni. Prostě jsme
propásli  velkou  možnost  si  zde  vše  vyříkat  a  dojít  k nějakému  většinovému názoru.  Na
nejbližším výboru budu podporovat navržený termín příští speciálky v Prostějově (2.12.2017)
a také opět 2 posuzovatele. To hlavně s ohledem na počet vystavených zvířat na poslední
speciálce,předpokládanou  časovou  úsporu  a  také  s ohledem  na  skutečnost,  že  musí
proběhnout  řádné volby do nového výboru a RK na dalších 5 let.  Věřím, že toto všichni
pochopí  a  vezmou  si  z toho  ponaučení.  Pokud  ovšem  budeme  mít  skutečný  zájem  o
budoucnost  našeho  klubu.  Již  na  podzim jsem byl  upozorněn,  že  není  vhodné  na  naší
speciálce  příbuzenské spojení posuzovatel –chovatel. Písemně jsem na tuto skutečnost byl
upozorněn i krátce po skončení speciálky. Ano, nebylo to šťastné řešení kterého jsem si byl
předem  vědom  ale  takové  bylo  tehdy  většinové  rozhodnutí  výboru.  Jsem  ale  pevně
přesvědčen o tom, že oba posuzovatelé posoudili králíky spravedlivě, podle svého nejlepšího
vědomí a svědomí a za to bych jim chtěl i touto cestou poděkovat. Budu také navrhovat aby
jedním ze  dvou  posuzovatelů  byl  opět  př.  Červinka  jako  poradce  chovu.  Myslím,  že  by
nebylo rozumné aby nám někdo radil a pak posuzoval někdo jiný. Neměli bychom hledat
případný nezdar v posuzovatelích ale u sebe. Každý chovatelský rok je trochu jiný a příště
může  být  zase  vše  jinak.  A  taky  bychom  neměli  zapomínat,  že  jde  „jen  o  králíky“.
Nesouhlasím  ale  s názorem,  že  posuzovatele  by  měli  vybírat  všichni  členové  klubu.  Je
potřeba  si  uvědomit,  že  někteří  posuzovatelé  jsou  třeba  rok  dopředu  již  zamluveni  na
některou výstavu, svoji roli hraje  vzdálenost jejich bydliště  od Prostějova, finanční možnosti
klubu a jistě i  další  věci které třeba řadovým členům klubu nejsou v danou chvíli  známé.
Trvám na tom, že členové výboru a RK v tomto volebním období udělali v drtivé většině řadu
dobrých,  uvážlivých rozhodnutí  i  když připouštím, že ne třeba vždy populárních.  Kdo nic
nedělá  tak  nic  nepokazí  a  chybu  můžeme  udělat  každý.  Důležité  je  ale  si  z toho  vzít
ponaučení  pro  příště.Toto  vše si  musíme vyříkat  na  nejbližším společném výboru s RK.
Všem našim členům děkuji touto cestou za práci v loňském roce,určitě se nemáme za co
stydět,  přeji  vám  a  vašim  rodinným  příslušníkům  hlavně  zdraví  a  věřím,  že  se  i  v tom
letošním roce 2017 budeme setkávat na výstavách jako kamarádi, přátelé a tu pomyslnou
laťku našeho klubu posuneme zase o kousek výš.  

Př. Kaiser- Můj pohled na věc 
Vážení přátelé, 
dříve než začnu, mi dovolte, abych vám všem popřál do tohoto roku vše nejlepší,  pevné
zdraví,  mnoho  štěstí  a  samozřejmě  úspěšnou  chovnou  sezónu.  Rád  bych  se  ve  svém
příspěvku s vámi podělil o můj názor na navrhované zvýšení hmotnosti. Předseda klubu př.
Zbraněk ve své zprávě prezentované na výroční členské schůzi jednatelem klubu, neboť se z
vážných  rodinných  důvodů  nemohl  dostavit  osobně,  navrhl  zahrnout  do  připomínek  k
chystanému vzorníku zvýšení maximální hmotnosti ze stávajících 4,0kg na 4,5kg. Odůvodnil
to tím, že plemeno se tímto směrem ubírá a náš vzorník by byl v souladu s evropským. Já
osobně jsem pro zachování stávajícího rozmezí hmotnosti, tj. 3,3 – 4,0kg. S tím, že optimální
váha by se pohybovala kolem 3,8kg a do chovu zařazovat zvířata od 3,5 do 3,9kg, čímž
docílíme hmotnosti  požadované pro vystavení  našich  králíků na evropských výstavách a
zároveň  zůstane  i  váhová  rezerva  pro  vystavení  zvířat  narozených  koncem  měsíce  při
dosažení věku osmi měsíců v naší republice bez bodové ztráty. Zároveň bude zvíře stále ve
váze i pokud z nějaké příčiny pohubne (povýstavní stres, línání, nechutenství…). Na druhé
straně je však pravda, že se Mbh zvětšil. V roce 2011, když jsem si je pořizoval, bylo
mnoho králíků spíše na spodní váhové hranici. Nyní je většina na té horní. Na letošní
speciálce to bylo vidět. A to je dobře. Ale hnát ty králíky ještě výš by podle mě nebylo
žádoucí. Teď použiji trošku nadsázky. Kdybychom v tomto trendu pokračovali, tak nám za
čas nemusí stačit ani těch 4,5kg. Připařováním jedinců přesahující nejvyšší váhové rozmezí
(nad 4 kila) se bude ten králík pomalu zvětšovat a nakonec můžeme skončit s Mbh obrem.
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Může se ovšem vyskytnout exteriérově výborné zvíře, které ovšem horní hranici překročí.
Takového jedince lze uchovnit, ovšem za předpokladu, že jej spárujeme s protějškem 3,4
-3,5kg,  čímž  docílíme  požadovaného  váhového  rozmezí  3,5  -  4,0  kg  a  zabráníme  tak
přerůstajícímu trendu. Se zvýšením hmotnosti se pojí další věci. Například uši se zákonitě
prodlužují, může i srst, prodlouží se tělo, typ králíka se mění. Už teď s tím máme problémy.
Sám př. Tomáš Červinka po posouzení zmínil,  že nemáme jednotný typ u našich králíků.
Konkrétně pronesl,  cituji:  „Buď  tu máte krtky,  nebo obry a málo  co mezi  tím.“  Často se
setkávám s argumenty, že by byl Mbh s vyšší hmotností více prodejný. Podle mě to až tak
není. V dnešní době je chov králíků spíš hobby než o produkci jatečných králíků. Kdyby šlo
jen o produkci masa tak nemáme malá ani velká plemena, natož zákrslíky. Všichni by chovali
masná plemena. Ale jak vidíme na výstavách, stále je mnoho takových, kterým se líbí Čm,
Ččp,Dl a další malá plemena. Stejné je to i s naším Mbh. Já jsem si ho vybral z několika
důvodů. Jednak se mi zalíbil kontrast bílé barvy s hnědým okem, velmi důležitou roli hrálo i
to, že je to naše národní plemeno a chtěl jsem a chci rozšířit jeho chov u nás i v zahraničí.
Nevěděl jsem nic o dotacích na jeho chov, ale když je nabízí, proč to nevyužít, i když to není
žádná závratná částka. A masná produkce je uspokojivá.  Odpadu není  mnoho, kožka je
lehká.  Výtěžnost  se  pohybuje  kolem  60%.  Samice  jsou  plodné  a  starostlivé  matky.
Samozřejmě jako u všech plemen s věkem králice její plodnost klesá. Vloni jsme začali s
regeneračním křížením za pomocí plemene Aljaška (Al). Ta nám byla doporučena př. Ing.
Josefem Blokešem. Jsem rád, že nám doporučil právě Al. Líbí se mi její typ a již několikrát
jsem řekl, že tento typ bych si přál u Mbh. A Al je ve stejné váhové kategorii. Samozřejmě
otázkou je, co se nám stane s barvou. Jestli se objeví tmavší zvířata nebo to nebude mít
žádný vliv. To zjistíme snad už letos. Ale i kdyby se v prvních generacích objevovala tmavší
zvířata, existuje přece selekce.  A co je důležitější,  dojde k přilití  nové krve, kterou nutně
potřebujeme. 
Děkuji vám za čas strávený čtením mého článku, a chci zdůraznit ještě jednou, že je to jen
můj osobní pohled na věc a není to útok proti osobě předsedy př. pana Zbraňka, kterého si
velmi vážím a jsem mu vděčný za všechno, co pro Mbh dělá. 

Př. Michal Kaiser -Nešťastné rozhodnutí!?
Pro letošní speciálku jsme se ve výboru rozhodli k jedné novince. Pozvat dva posuzovatele
z důvodu  větší  objektivity  posuzování  a  také  urychlení  posuzování.  Jak  dobře  víte,  po
ukončení  posuzování  se  jde  hned  na  schůzi  a  hodně  času  zaberou  zprávy  předsedy,
jednatele a pokladníka. Následuje předání čestných cen a na popovídání mezi chovateli moc
času nezbývá. Abyste rozuměli, tohle se týká hlavně těch, kteří zapisují, nosí zvířata nebo se
jinak podílejí na zdárném průběhu posuzování. Př. Tomáš Červinka byl jasná volba jakožto
poradce chovu, ale koho k němu? Tuhle otázku jsme řešili dlouho na výboru. Bylo navrženo
několik jmen, ale buď již v termínu naší speciálky něco měli anebo nebyli schváleni. Nakonec
jsem zkusil  navrhnout  tehdy  ještě  moji  přítelkyni,  nyní  manželku.  Jednak  naše  plemeno
dobře zná, protože Mbh chovám já a od speciálky v roce 2014 i její otec a z důvodu úspory
finančních prostředků za dopravu. Rozběhla  se  tedy  debata.  Př.  Mejzlík  nebyl  z její
nominace  příliš  nadšený  z  logického  důvodu,  že  by  si  někdo  mohl  stěžovat  na  její
nezaujatost.  Nakonec  jsme se rozhodli  ji  delegovat.  Speciálku  tedy  posoudili  př.  Tomáš
Červinka a Veronika Kaiserová (Reková) a to systémem sudá, lichá. Teď mě to částečně
mrzí, že jsem ji navrhl s ohledem na výsledky. Já jsem získal na kolekci CHS titul Mistr klubu
a  ČC  a  nyní  už  můj  tchán  ČC  na  kolekci  2+2  a  šampiona  1,0.Teď  to  ještě  víc  svádí
k myšlence, které se př. Mejzlík obával. Když si ale pozorně prohlédnete výstavní přehled,
zjistíte, že většina 4členných kolekcí obsahovala alespoň jedno zvíře slabší nebo výlukové.
Tchánův samec byl jediný, který získal 95,5b. a při typizaci, kterou prováděl Tomáš Červinka
dostal 8 velkých písmen z deseti možných. Když si projdete body, zjistíte, že se Tomášovo a
Veroničino hodnocení příliš neliší. Musím se přiznat, že mě na jedné straně těší zisk Mistra
klubu, ale na druhé straně mě mrzí, že to bylo na chovnou skupinu. Ale tito králíci potvrdili
svou kvalitu, protože tři jsou z kolekce, se kterou jsem letos v listopadu získal na CV v Lysé
n/L titul Mistr ČR. Závěrem mi, prosím, dovolte hlavně vy, kteří se cítíte nějak poškozeni tím,
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že posuzovala moje manželka a výsledky dopadly,  jak dopadly,  abych se za to omluvil.
Slibuji, že na příští speciálku delegována nebude.

Postřehy z posuzování Prostějov 2016 
Dobrý  den,  jmenuji  se  Veronika  Kaiserová  (Reková)  a  měla  jsem  tu  čest  posuzovat  s
přítelem Červinkou na poslední speciálce klubu. Ráda bych vám touhle cestou sdělila své
postřehy z posuzování. Začnu podle jednotlivých pozic, ať náhodou něco neopomenu. 

Pozice 1. Hmotnost: 
 Váhové rozmezí zvířat od neklasifikován nízká hmotnost (zvíře bylo nakonec vyloučeno za
sraženou záď) až po 4,15kg 

 Pár zvířat podváhových, většina ve váze, patrný vzrůstající trend vysoké hmotnosti 

Pozice 2. Tvar: 
 Vystouplé kyčelní hrboly, pár jedinců s náběhem na sraženou záď, 3x výluka na sraženou 
záď, několik jedinců s kvalitní zádí 

 Vysoké procento zvířat s prošlapem hrudních končetin 

 Často se vyskytující volná kůže u samců, jednou na to udělena výluka na lalůček 

 Drátěný konec pírka 

 Dvakrát udělena výluka na rozštěp pyje 

Pozice 3. Typ: 
 Často užší hruď 

 Měkčí uši 

 Slabší hrudní končetiny 

 Vesměs pěkné hlavy 

 U zvířat s nižší hmotností kratší tělo i ucho 

Pozice 4. Srst: 
 Vesměs kvalitní, často udělováno hodnocení 14 a výš 

 Některá zvířata řidší v zátylku 

Pozice 5. Barva: 
 Časté pesíky na hlavě a uších 

 Sem tam pesíky na zádi 

 Tmavší lemy uší 

 Některá zvířata bohužel zažloutlá 

 Pár krásně bílých jedinců, ovšem se světlejšími drápy 

Pozice 6. Podsada 
 V naprosté většině na bodové hodnocení 9 -10 bodů 

Pozice 7. Péče a zdraví - Ač se jedná vesměs o kosmetickou pozici, hodně zvířat zde 
zbytečně ztratilo body. 
 Neošetřené drápy 

 Nečisté pohlaví 

 Špatně čitelné tetování 

 Obrácené tetování 

 Jednou udělena výluka na zákal očí 
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Při posuzování a i po něm jsem si všimla, že naprostá většina chovatelů má zájem pouze o
zvířata s bodovým hodnocením 95 a výše. Ptám se proč? Vždyť uchovnitelná jsou i zvířata,
která dosáhla na 93 bodů, tedy velmi dobře. Zeptám se, jak vypadají  vaše vrhy po dvou
šampionech? Jsou tam ty vytoužené body? Teda pokud se šampionka vůbec okotí.  Dva
výborní  rodiče  nejsou  zárukou  výborných  potomků.  Důležitá  je  nepříbuznost  a  hlavně
kombinace dvou jedinců, kteří nesdílí stejnou vadu, ať ji neupevňujete. 
Příkladem je třeba zrovna volná kůže u samců. Mám samečka, trochu to pouští, zato má
luxusní  záď,  krásnou  barvu  a  pěknou  nohu  (95,5b.)  Nebojte  se  na  něj  pustit  třeba  93
bodovou  samici,  která  má trochu  kyčle,  slabší  nohu,  pesíky  v  barvě,  ale  zato  je  pěkně
utažená pod krkem. Docílíte toho, že samečci nezdědí po otci vlohu pro volnější pod krkem,
možná nebudou tak skvělé body, bodové rozmezí 93 – 94,5, protože něco se musí zdědit i
po mámě, ale nebude výluka. Tak získáte chovný materiál, s kterým můžete dál pracovat a
zlepšovat (ověřeno na plemeni český červený a vídeňský šedý u nás doma). 
Kdyby jste tohoto samce pustili na 95bodovou samičku s lalůčkem, ale jinak výbornou, máte
na světě za 8měsíců sice pěkné samičky s lalůčky, ale všechny samečky výlukové. 
Osobně  bych  do  chovu  nebrala  zvířata  drobnější  a  s  hrubší  tvarovou  vadou  (zbytnělý
sluchovod,  náběh  na  sraženou  záď,  vybočený  postoj,  rozštěp  pyje  u  sourozence…).
Zaměřila  bych  se na bodovou různorodost  a  na páření  zvířat  bez stejných vad.  Vždyť  i
většina lidí  v ústavech má za rodiče vysokoškoláky,  kandidáty Csc. a nevím co všechno.
Kvalitní  rodiče nejsou zárukou kvalitních genů.  Hodně záleží  i  na kombinaci  vloh rodičů.
Pokud je zvíře až moc dobré, je zapotřebí dát šanci i těm horším jedincům, aby nedocházelo
k degeneraci. Ale zároveň podotýkám, že je to váš chov a můžete si dělat, co uznáte za
vhodné, když to bude mít pro vás kýžený výsledek.  
Na závěr vám chci popřát všechno nejlepší do začínající chovatelské sezóny a co nejmíň
„kastrolových“ králíků. Chovu zdar!!! Kaiserová Veronika
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8/ Zpráva registrátora klubu př. Zbraňka

Registrace přes CPKK  Registrace přes klub
Jméno Počet vrhů Kusy  Jméno Počet vrhů Kusy

Bičák 18 90  Blažek 6 25
Brabec 2 11  Matúšů 2 12
Foltýn 4 21  Kaiser 2 9
Kaiser 9 26  
Karger 9 25  
Kozel 6 36  

Mejzlík 3 16    
Bc.Melcr 24 43    
Novák 2 10    
Nečasová 3 7    
Slovák 10 36    
Šťastný 2 11    

Šujan 4 18

Zbraněk 9 31

Celkem 105 381  Celkem 10 46
P= 43ks
S= 384ks
Sa=427ks

Celkem registrováno k 10.12. 2016: 427

Celkový počet vrhů: 115

Celkový průměr ks/vrh: 3,7

Registrace

Připouštěcí  potvrzení  posílejte  dvojmo.Já  víc  nepotřebuji.  Na  přání  ZO nebo  OO někdo
posílá trojmo, ale pro klub stačí dvojmo s razítkem organizace .Drtivá většina registruje přes
CPKK a neposílá mě vypsané  rodokmeny, kdo nepošle vypsané rodokmeny po přidělení
čísel to pošlu do CPKK . Je nutné v zásilce poslat ofrankovanou obálku a nebo alespoň
známku podle váhy zásilky.Většinou je to v pořádku i když se to ojediněle stává , že známka
v zásilce není, jestli registraci za někoho zasílá registrátor ZO tak je to třeba s ním projednat
-zmatky  jsou zatím naštěstí jen u jednoho člena.Opakuji – nezapomínat na razítko a podpis
ZO registrace.

Je třeba, aby členové registrovali klubově nikoliv okresně!
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9/ Společenská kronika

Dne 25.10.2016 zemřel ve věku 71 let člen našeho klubu př. Alois Slovák. Setkávali jsme se
s ním  pravidelně  na  speciálkách  v Prostějově.  Byl  také  členem  ZO  Telnice  a  patřil
k zakládajícím členům našeho klubu v říjnu 1987 v Rajhradě.
Čest jeho památce.

Dne 24.11.2016 se dožil  65  let  člen  našeho klubu a současně i  člen  revizní  komise př.
Jaroslav  Brabec.  Jeho  významné  životní  výročí  jsme  si  připomněli  na  výroční  schůzi
v Prostějově. Ještě jednou za všechny naše členy děkuji Jaroslavovi za jeho práci pro náš
klub a do dalších let přeji hlavně zdraví, rodinnou pohodu a kvalitní odchovy.

10/ Seznam členů našeho klubu – stav k     10.12.2016

SEZNAM ČLENŮ KLUBU Mbh králíků  s  PŘÍSLUŠNOSTÍ
K ZO ČSCH – stav k     10.12.2016 – 20 řádných členů

JMÉNO BYDLIŠTĚ KONTAKT PŘÍSLUŠNOST K ZO ČSCH
Blažek Josef Stará Říše 215 774 051 943 Telč

588 67 Jihlava gerda.blazkova@seznam.cz

Bičák Pavel Straky 238   603 216 721  Všejany
289 25 Straky i.brezinova@email.cz    

Biernat Vladislav Úvozní 20
735 31 Bohumín 3

739 215 372
vladislav.biernat@seznam.

cz

Dolní Lutyně

Brabec Jaroslav  Olomoucká 185  739 948 239  Držovice
796 07 Držovice brabcova.pv@seznam.cz

Foltýn Stanislav Nádražní 389 605 779 803  Němčice n/H
798 26 Nezamyslice stafol@volny.cz

Grígeľ Pavol Runářov 127 723 357 238 Mostkovice
798 52 Konice nitraner@seznam.cz

Hénik Radoslav Čsl. Armádního sboru  702 915 007 Vrahovice
798 11 Prostějov 6  r.henik@worldonline.cz

Vrahovice
Kaiser Michal Paršovice 10 721 344 543 Malhotice

753 55 Paršovice kaisersm@seznam.cz
Karger Ivan Zahradní 251 723 214 788 Krakovany

281 23 Starý Kolín
Kozel Jan Ludvíka Vojtěcha 29 724 574 825 Boskovice

680 01 Boskovice jan.kozel65@seznam.cz
Matúšů  Pavel Pod Dubovcem č. 571 604 515 618 Valašské  Klobouky

766 01 Valašské
Klobouky

mapa2104@seznam.cz

Mejzlík Jiří Ostrov n/O 156 732 430 805   Přibyslav
594 45 Ostrov n/O  jiri.mejzlik@centrum.cz

Melcr Miroslav, Bc. Vinařice 43 732 773 335   Cerhenice 
281 26 Týnec n/L  melmir@centrum.cz  

Nečasová Marcela
Mgr.

Valchov 29
680 01 Boskovice 

731 924 618
marcelanec@seznam.cz

Boskovice
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Novák Miroslav Přemyslovice 433 605 302 620 Přemyslovice
798 51 Přemyslovice simimail@seznam.cz

Slavík Vratislav Vrahovická 56a 736 633 796 Prostějov 1
796 01 Prostějov oocsch.prostejov@seznam.cz

Šťastný František Mělnické Vtelno 85      326 337 316         Chorušice
277 38 Měl. Vtelno 702 069 197

Štukavec Jiří Netolická 21 723 381 281 Praha - Cholupice
148 00 Praha- 244 910 398

Kunratice
Šujan Ladislav Bohdalice  116 776 612 609  Bohdalice

683 41 Bohdalice kamensikova@seznam.cz
Zbraněk Miloslav Mořice 85 737 605 929     Němčice n/H

798 28 Mořice zbrankovi.am@gmail.com

Žádám všechny členy klubu o kontrolu svých výše uvedených  údajů, případné změny mně
prosím oznamte z důvodu následného provedení oprav. Připomínám, že tento aktualizovaný
seznam  je  posílán  1x  ročně  na  sekretariát  svazu  –  jedna  ze  základních  podmínek  pro
čerpání dotací z genetických zdrojů. Na letošní rok jsem seznam již odeslal. 
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