V říjnu letošního roku si připomeneme 30.výročí založení společného klubu chovatelů
moravských bílých hnědookých králíků (Mbh) a českých černopesíkatých (Ččp). Se
šlechtěním Mbh začali chovatelé z Otaslavic na Prostějovsku v roce 1972. Ke křížení byli
použiti králíci 1,0 Čm a 0,1 Sž. Odbornými radami pomohli při šlechtění v té době významní
chovatelé a posuzovatelé ing. Fingerland a zejména ing. Sekanina. Šlechtitelská práce byla
dlouhá, náročná a vyžadovala hlavně velkou trpělivost a vzájemnou spolupráci. Proto se
tehdejší chovatelé rozhodli založit klub. Ustavující schůze se konala 3. října 1987
v Rajhradě. Tehdy se této schůze zúčastnilo celkem 29 chovatelů, z toho 16 chovatelů Mbh.
V tomto založeném klubu byli společně chovatelé králíků Mbh a Ččp. V roce 2006 došlo
k rozdělení a od této doby vystupuje klub Mbh již samostatně. Původně byl králík Mbh
zařazen do malých plemen, od roku 1994 byl přeřazen mezi střední plemena. O některé
vzpomínky na tuto dobu jsem požádal osobu nejpovolanější – př. Miloslava Zbraňka,
zakládajícího člena klubu, dlouholetého jeho předsedu a posledního aktivního vystavovatele
těchto králíků z této doby.
„Odvážná iniciativa chovatelů z Otaslavic mě zajímala od samého počátku a nechtěl
bych opakovat to o čem již bylo mnohokrát psáno . Některé chovatele jsem znal osobně,
např. př. Doláka který všechno organizoval, ale také př. Drábka a př. Urbáškovou.Tato práce
jistě lehká nebyla a přinášela řadu úspěchů i neúspěchů , ale vedla k danému cíli , to je ke
králíku bílému s hnědýma očima. Doba než se podařilo dojít k uznání, trvala 12 roků, když se
do šlechtění zapojili chovatelé Odrážka a manželé Rolencovi z Vrahovic, kde také v r. 1984
pan ing. Sekanina provedl uznávací řízení. Celý tento proces pozorně sledovala okresní
odborná komise ČSCH Prostějov, které jsem byl v té době předsedou a členy této komise
byli právě i tito chovatelé - pan Odrážka a paní Rolencová. Zde došlo k nápadu založit
chovatelský klub. Opět jsme požádali př. ing Sekaninu o pomoc a ten získal ke spolupráci
posuzovatele př. Jedličku. Objevili se i další chovatelé, kteří už také Mbh chovali. Nelze
opomenout i chovatele z Telnice u Brna, byl to př. Bojanovský, Koláček, Slovák a také velmi
nadšený chovatel př. Poušek z Třebíče. Došlo také k dohodě, aby klub pojal i chovatele Ččp.
Ne náhodou, protože Ččp byli vyšlechtěni př. Provazníkem stejným způsobem a tato
plemena mají k sobě i dnes hodně blízko. Klub byl založen, jak je známo, v říjnu 1987 na
výstavě v Rajhradě pod názvem „klub chovatelů Mbh a Ččp.“ Na ustanovující schůzi bylo
dohodnuto sídlo Prostějov a také byl zvolen první výbor ve složení:
předseda: př. O. Poušek
jednatel: př. M. Starobová
pokladník: př. B. Rolencová
poradce chovu: př. M. Jedlička
člen: př. R. Truhlář – za Ččp
člen: př. S. Balczyrák
registrátor: př. P. Simandl
Revizní komise:
předseda: př. M. Zbraněk
člen: př. J. Dolák
člen: př. V. Bojanovský
Činnost klubu byla dobrá. Nechyběla účast na všech vrcholných výstavách jak mláďat tak
celostátních, v té době většinou v Brně. Kvalita Mbh nebyla taková jako dnes. Byly problémy
a velké. Hlavně s kyčlemi, typové i s tvarem a to byli Mbh v té době v malých plemenech.
K regeneraci byla použita Čm, také Du, kdy došlo k mírnému zlepšení. Nastal také problém
a není jasné proč, že Mbh přerůstali a objevovali se neocenění králíci kvůli vyšší hmotnosti a
tak bylo vyhověno návrhu klubu a Mbh byli zařazeni mezi plemena střední. Speciální výstavy
se konaly v té době při různých výstavách většinou na Moravě - Telnici, Němčicích nad
Hanou, Lipníku nad Bečvou, Prostějově, ale také v Kolíně a Českém Brodě. Ččp se ale
pomalu vytráceli tak, že na speciálkách i na celostátních výstavách byli spíše výjimkou.

V klubu se vystřídalo mnoho chovatelů, někteří mnohdy dlouho nevydrželi, ale počet členů
se stále pohyboval kolem dvaceti a všechna jména bych dnes mohl jen těžko vyjmenovat.
V současné době jsem ze zakládajících členů v klubu jen já. Během této doby se
pochopitelně měnilo i složení výboru. Já jsem předsedou od roku 1990, kdy si přítel Poušek
funkci se mnou vyměnil, jednatele převzal př. Jedlička a pokladnu př. Starobová. V r. 2002
převzal funkci jednatele př. Foltýn a pokladníka př. Šujan. V roce 2000 jsem převzal od př.
Simandla klubovou registraci.
Je nutné se zmínit o účasti na výstavách mezinárodních - př. Rolencová v Lipsku, př. Poušek
v Bělehradě, př.Jahoda ve Welsu, v Brně př. Zbraněk, Pištěk, Jedlička. V Praze 2004
př.Zbraněk a Šujan. Výstava v Métách – př. Bičák, Šujan, Zbraněk.
Chovatelé Ččp v klubu ubývali až do doby, kdy do klubu vstoupil př. Hejral z Damnic,
Vokurka z Frýdlantu v Čechách, kdy se začali Ččp vystavovat. Už v r. 2004 bylo v Němčicích
nad Hanou vystaveno 25 ks.Bohužel v roce 2006, až se klub výrazně zasloužil o rozšíření
Ččp, se osamostatnili a myslím si, že je to škoda, protože tato plemena mají hodně
společného. Nicméně klub Mbh jde dál, získává nové příznivce a to je dobře. Dostali jsme
se do současné doby a to si již všichni pamatujeme a můžeme vidět na stránkách našeho
klubu“.
Tolik ze vzpomínek př. Zbraňka.
V současné době má náš klub sídlo v Držovicích, má stále kolem dvaceti členů a pořádá
každoročně dvě speciálky. Tu menší, co do počtu vystavených zvířat, začátkem listopadu
v Kolíně. Zde máme se ZO Kolín 1 dlouhodobě velice dobré vztahy, zázemí a kde nám
vychází maximálně vstříc. Ta je určena hlavně k předvedení tohoto krásného králíka
v Čechách. Druhou v Prostějově vždy v prosinci, která se letos uskuteční 2.12.2017. Po
jejím skončení bude opět následovat výroční schůze klubu, na které budou členům klubu
také předány upomínkové předměty, jenž věnoval našim členům pan Grígeľ. V souvislosti s
prostějovskými speciálkami musím zmínit i posuzovatele př. Jana Jirků, PhDr., který si k Mbh
vytvořil velmi pěkný vztah a naši speciálku posuzoval celkem 9x. Věřím, že toto číslo není
konečné. Na obě tyto akce bych chtěl všechny zájemce o naše plemeno touto cestou pozvat.
Velmi rádi uvítáme v našich řadách další chovatele našeho nejmladšího národního plemene.
Mbh je zařazen do genetických zdrojů, což také znamená, že na jeho chov lze získat
dotace. Informace o činnosti našeho klubu lze také získat na www.klubmbh.estranky.cz
Připomenutí 30. výročí založení našeho klubu bych rád zakončil výrokem dlouholetého
předsedy klubu př. Zbraňka. „ Během působení klubu do něj přišlo mnoho chovatelů, mnozí
to časem vzdali, ale ti nejlepší chovatelé zůstávají věrni tomuto plemeni zpravidla až do své
smrti.“
Jiří Mejzlík
jednatel klubu Mbh

