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1/ Členská základna 
 
V našem klubu bylo na počátku roku 2014 celkem 25 členů a 1 čestný člen. V průběhu letošního roku  

ukončil svoji činnost v klubu na vlastní žádost př. Miloslav Tlustý. V současné době má tedy klub 24 
členů a 1 čestného  člena.  

 
2/ Složení výboru a revizní komise 
 
V měsíci březnu odstoupil na základě vlastního rozhodnutí z výboru př. Pavol Grígeľ. Současně se 
vzdal i funkce poradce chovu. Složení výboru a revizní komise je tedy následující:  
 

Výbor: 
Zbraněk Miloslav – předseda klubu + registrátor  
Mejzlík Jiří – jednatel  
Šujan Ladislav – pokladník  

Kaiser Michal - člen výboru 

 
Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že v současné době chybí klubu 1 člen výboru a klub nemá  
poradce chovu. Z pověření celého výboru  oslovuji všechny členy klubu,  kteří mají zájem pracovat ve 

výboru,  aby se přihlásili předsedovi klubu popř. jednateli a tím bylo možné provést na výroční členské 
schůzi  v prosinci v Prostějově doplňující volby. Bylo by velmi vhodné aby ve výboru měli zastoupení i  
chovatelé z Čech.  

 
Revizní komise: 
Foltýn Stanislav -  předseda 

Brabec Jaroslav - člen  
Novák Miroslav - člen 
 

Při výborové schůzi v Držovicích dne 3. května 2014  provedli členové revizní komise  př. Novák a př.  
Brabec kontrolu pokladny za období od prosince 2012 do 3.  května  2014. Dle sdělení revizní komise 
je pokladna v pořádku a je o tom učiněn rovněž zápis v pokladní knize.  

 
3/  Výtah z Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů králíků  

Dne 29.3.2014 jsem byl vyslán za náš klub na Ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů 

králíků 2014.  Konferenci řídil  př. MVDr. Martinec a to podle jednotlivých bodů uvedených dle 
pozvánky. Účast delegátů: přítomno 50 delegátů okr. organizací (OO) a 25 delegátů Klubů chovatelů.  

Pro Vaši potřebu uvádím některé informace z  konference:  

  
a/ Zpráva  o činnosti ÚOK CHK za rok 2013 
 
Zprávu o činnosti ÚOK CHK v uplynulém roce přednesl předseda ÚOK př. Petr  Sirotek. Na začátku 
připomněl velmi náhlé úmrtí dlouholetého člena ÚOK a předsedy Sboru posuzovatelů králíků př. ing.  

Josefa Zadiny. Jedná se o citelnou ztrátu pro naše chovatelství, přičemž vy jádřil přesvědčení, že o to 
více bude nutné vystupovat jako skutečný tým a králíkářství tak posunout dopředu. Dále stručně 
shrnul schůze ÚOK v roce 2013. Byly celkem 4 a v roce 2014 se uskutečnila prvn í dne 28. 2. 2014 v 

Čáslavi u příležitosti školení posuzovatelů králíků. Dále předseda ÚOK  předal dlouholetým 
funkcionářům př. V. Chmelíkovi a J. Vernerovi slavnostní plaketu a poděkoval jim za jejich celoživotní 

práci pro české chovatelství. 
  
b/ Zpráva předsedy Sboru posuzovatelů králíků  
 
Zprávu přednesl nově zvolený předseda Sboru posuzovatelů králíků př. ing. Josef Blokeš který byl 
pověřen vedením posuzovatelů do řádných voleb. Ke dni konference m ěl Sbor posuzovatelů králíků 
106 aktivních členů což představuje mírný podstav.   V roce 2013 bylo celkem vykonáno 1143 

posuzovatelských výkonů, průměr je 11,20 výstavy na posuzovatele, což je mírně sestupná tendence   
patrně zapříčiněná loňskou situací v chovu.  
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c/ Zpráva  o Centrální plemenné knize králíků 
 
Zprávu přednesl př. MVDr. Martinec. V Centrální plemenné knize v roce 2013 bylo zaregistrováno 

3662 ks národních plemen (v roce 2012 to bylo 3651 ks králíků). Jednotlivá plemena byla 
zaregistrována v následujících počtech (v závorce uvedeny počty r. 2012).  
 

Moravský modrý 827 ks (821)  
Český albín 620 ks (663) 
Český luštič 331 ks (359) 

Český strakáč 843 ks (821)  
Moravský bílý hnědooký 261 ks (232)  
Český červený 547 ks (481)  

Český černopesíkatý 233 ks (274)  

 
Registrace králíků v CPKK má přímou návaznost na zařazení zvířat do genetických zdrojů. V roce 
2013 bylo vyplaceno na podporu GZ plemen králíků celkem 246 900,- Kč, celkem do programu bylo 
zařazeno 100 chovů. Na stránkách ČSCH je zveřejněn Řád CPKK, přičemž při zařazení a registraci 

tajemník komise důsledně kontroluje jeho plnění, stejně jako splnění podmínek Registračního řádu 
králíků.  

  
d/Zpráva o činnosti chovatelských klubů  
 
Zprávu měl připravenou př. Tomáš Červinka. Poděkoval několika klubům za kladný přístup a zasílání 
informačních zpravodajů. V rámci aktivity vyzdvihl několik klubů, jmenovitě např. KCHK Nč  (velké 

množství P-chovů), Rexklub, KCHK S malých, KCHK Vss (plemenitba), KCHK ČS (zahraniční 
spolupráce), KCHK Čv (zahraniční soutěže se SR), KCHK Čm a Dl (významné je zejména větší 
rozšíření Dl) a KCH zakrslých králíků (úspěchy v Nizozemsku na výstavě). Bohužel, jsou i kluby, které 

o své činnosti dávají velmi málo, resp. žádné informace, což se odráží v daných plemenech 
samotných. O našem klubu se zde nemluvilo.  

 
e/Zpráva o činnosti mladých chovatelů králíků 
 
Zprávu přednesla  př. Dana Caithamlová. Přiblížila mezinárodní kolo MCH, které proběhlo v srpnu v 
Praze. Společně v př. H. Dulíkovou a V. Šimkem zasedala ve zkušební komisi MCH králíků. Soutěž se 

skládá z hodnocení písemné práce, písemného testu znalost í, poznávaček (především živá zvířata) a 
pohovoru. Znalosti našich MCH králíků jsou na velmi dobré úrovni. Soutěže se zúčastnilo asi 100 
soutěžících,  přičemž odbornost MCH králíků je tradičně početně i kvalitativně silnou odborností.  

Soutěže se zúčastnilo 18 MCH králíků ze 17-ti okresů. Uvedla vítěze mezinárodního kola, přičemž 
detailní výsledky jsou zveřejněny již na svazovém webu. V letošním roce se uskuteč nilo  celostátní 
kolo v městě Tábor, a to ve dnech 30. 7. – 3. 8. 2014.  

  
f/ Celostátní výstava mladých králíků 2014: 
 
XXXXIV. Celostátní výstava mladých králíků a VI. Celostátní výstava mladé drůbeže proběhne ve 
dnech 5. - 6. září 2014 v Litovli, část Nasobůrky okres Olomouc.  

g/ Návrh změny podmínek pro uznávací řízení plemenných chovů: 

 
Počet plemenných chovů se proti minulosti snížil asi na t řetinu.  Př. MVDr. Martinec uvedl informace k  
připomínkám, které pro změnu podmínek přišly. Z těchto zaslaných připomínek sestavil body o kterých 

se jednotlivě diskutovalo a následně hlasovalo. Uvedl systém uznávání P -chovů v minulosti, přičemž k 
tomuto bodu se mnozí delegáti vyjádřili a měli rozdílné zkušenosti a názory. Následně bylo hlasováno 
obecně o tom, zda konference požaduje vůbec nějakou změnu podmínek. Pro přijetí návrhu bylo 

potřeba minimálně 38 hlasů. Pro změnu podmínek bylo 60 hlasů, tudíž se dále jedn alo o konkrétní 
formě. Prvním specifickým návrhem bylo, aby se uznávací řízení konalo nejen při CV, ale také při 
CVMK. Výsledek hlasování byl, že všech 75 hlasů (100% konference) bylo pro tento návrh a tedy 

návrh byl schválen. Druhým návrhem bylo, aby předvedená zvířata ve dvou kolekcích (počítá se 
nejlepších 6 z nich) byla nadprůměrné kvality oproti ostatním zvířatům v daném plemeni, resp. rázu na  
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výstavě, tj. aritmerický průměr + 0,3 b. Př. Kulanda (OO Příbram), uvedl, že musí být stanovena 

nějaká minimální hodnota hranice, jako tomu bylo dosud. Odpověděl MVDr. Martinec, že hranice min.  
94,0 bodů nadále bude zachována, a to pro plemeno, kde bude vystavovat pouze 1 vystavovatel. U 
plemen, kde bude více vystavovatelů to bude aritm. průměr + 0,3 b., za předp okladu, že králíci v uzn.  

řízení budou mít klasifikaci „Vd“. Pro tento návrh bylo 66 hlasů, a tedy návrh byl schválen. Třetím 
bodem bylo zařazení kolekcí mláďat do uznávacího řízení, k čemuž byla delší diskuze, přičemž se 
objevily různé názory. Př. M. Martinec dal hlasovat o návrhu př. T. Červinky, tedy, aby uznávací řízení 

na CVMK se konalo buď na kolekcích mláďat anebo kolekcích dospělých králíků a na CV jen na 
kolekci dospělých králíků. Při hlasování bylo 48 hlasů pro tento návrh a návrh byl tedy schválen.  
Čtvrtým bodem bylo, aby OOK CHK provedla v chovu žadatele návštěvu a za účasti posuzovatele či 

člena chov. klubu posouzení chovu na místě. Výsledek by byl podkladem pro následné uznáv. řízení 
na výstavě na zvířatech (CVMK/CV). Dosud stačilo pouze vyjádření OOK (doporučení) k žádosti o 
Pchov. K tomuto bodu se opět rozvinula diskuze, především ve smyslu náhrad, tj. kdo kolik a komu 

bude platit za provedení této návštěvy, která by byla podkladem pro uzn. řízení na výstavě. Někteří 
delegáti návštěvu v chovu považovali za zbytečnou, jiní delegáti chtěli stanovit podmínky – body, které 
by se konkrétně měly v chovu kontrolovat, na čemž se opět delegáti jednohlasně neshodli. Zazněly i 

takové hlasy, proč uznávat jen na výstavách (CVMK/CV), tedy zda by nestačilo uz nání pouze v chovu 
žadatele. Př. Ing. Blokeš uvedl, že v takovém případě by patrně žadatel hradil částku na pohonné 
hmoty a uzn. řízení vůbec, což by šplhalo v dnešní situaci do cca dvou tisíc korun. I proto se domnívá,  

že (vlastní) uznávání P-chovů na základě posouzení na CVMK/CV je také ekonomicky vhodnějš í. Př. 
MVDr. Martinec posléze navrhl hlasování, zda-li má OOK CHK provádět návštěvu chovu žadatele.  
Návrh nebyl přijat.Pátým a zřejmě nejvíce diskutovaným bodem byla přítom nost písmene P v pravém 

uchu králíka z plemenného chovu. V návrhu př. dr. Martince bylo toto zrušit v uchu a vést pouze 
centrálně evidenci P-chovů a označení rodokmenu razítkem „Plemenný chov“. Český svaz chovatelů 
– Ústřední odborná komise chovatelů králíků. Vlastní tetování takového králíka z P-chovu by bylo číslo 

okresu (okr. registrace) či písmeno S (klub. registrace) v pravém uchu, čímž by se docílilo větší 
anonymity. Delegáti měli rozdílné názory. Návrh na zrušení písmeno P v pravém uchu nebyl přijat,  tj. 
nadále písmeno P zůstává.  

4/ Prioritní výstavy pro členy klubu v roce 2014 
 
Dne 3.a 4. května se konala v Držovicích  místní výstava s expozicí klubu Mbh. Na tuto výstavu bylo 
přihlášeno celkem 35 Mbh od 7 chovatelů, dodáno bylo 25 králíků od 6 chovat elů. Posouzení provedl 

př.Josef Šitar. Čestnou cenu  získali př. Grígeľ na 1,0-95b a př. Slavík (zatím není členem klubu, má 
zájem vstoupit do našeho klubu v letošním roce) na 0,1-95b. V době posuzování se konala rovněž 
výborová schůze klubu. Výbor klubu blahopřeje touto cestou oceněným chovatelům a současně 

děkuje všem vystavovatelům Mbh  a členům klubu kteří se podíleli  na zabezpečení této výstavy.  
V době posuzování bylo velmi deštivé a nevlídně počasí které kladlo jak na organizátory, 
posuzovatele i samotné králíky zvýšené nároky. 

 
Dne 19.a 20. července se v Němčicích nad Hanou konala místní výstava s expozicí klubu Mbh. Na 
tuto výstavu bylo přihlášeno celkem 22 ks Mbh  od 5 chovatelů.  Posouzení provedli př. Grígeľ a 

př.Krejč í. ČC získali př.Zbraněk a př.Šujan.  
  
XLIV. celostátní výstava mladých králíků  se uskuteční ve dnech 5. -6. září 2014- Sportovní areál  

Litovel část Nasobůrky. Výstavní podmínky a přihláška na výstavu jsou uvedeny v časopisu 
Chovatel č.7/2014. Uzávěrka přihlášek je 22.8.2014. Výbor klubu žádá všechny své členy aby svými 
zvířaty podle svých možností obeslali tuto významnou výstavu.  

 

Výstava Vysočiny  Bohdalov  dne 4.a 5. října 2014 

Výbor na svých jednáních ve Vyškově n.M.a Držovicích rozhodl, že v  letošním roce uspořádá ve 
spolupráci se ZO Bohdalov expozici Mbh při výstavě Vysočiny v Bohdalově. Vycházelo se z toho, že 

v Bohdalově bývá každý rok vystaveno asi 1200 králíků,  tato výstava patří k největš ím v naší zemi,  
tuto výstavu navštěvují stovky zájemců a i samotná obec Bohdalov lež í přibližně v polovině cesty mezi 
Prostějovem a Kolínem. Předpokládá se, že expozice v Bohdalově by mohla být dobrou propagací 

našeho plemene. Na dopravu zvířat bude uvolněna z pokladny klubu částka 2000,- Kč která bude 
podle počtu vystavených zvířat poměrně rozdělena mezi jednotlivé chovatele.  
Příklad: vystaveno bude 40 ks Mbh, příspěvek na 1 ks Mbh bude tedy činit 50 Kč 

-chovatel A vystaví 5 ks, má tedy nárok na 250,-Kč, pokladník vyplatí chovateli 50,-Kč a  částka 200,-
Kč zůstane v pokladně jako klubový příspěvek tohoto chovatele  na rok 2015.  
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-chovatel B vystaví 3 ks, má tedy nárok na 150,-kč, doplatí pokladníkovi 50,- kč a tím bude mít  

uhrazený klubový příspěvek na rok 2015.  
Výbor klubu dále rozhodl, že vyčlení částku do 300,-kč na pořízení ČC na nejlepší čtyřčlennou kolekci  

Mbh.  
 
Speciálka v Kolíně bude v letošním roce v sobotu 1.listopadu 2014 společně s  místní výstavou a 

speciálkami dalších klubů  jak se již stalo tradicí. Výbor klubu tuto speciálku podporuje také proto, aby 
bylo i dalším členům klubu (zejména z Čech umožněno vystavovat Mbh), kteří nemohou z různých 
důvodů vystavovat na speciálce v Prostějově. Na pořízení ČC bude z  klubové pokladny uvolněna 

částka 600,-Kč. Je třeba, aby v Kolíně vystavoval co největší počet členů klubu pokud možno co 
největší počet králíků protože výstavní podmínky v Kolíně jsou velmi dobré a je třeba tuto výstavní 
tradici udržet i v budoucnu.  

 
Speciálka v Prostějově bude v sobotu 13.prosince 2014 po které bude následovat jak se již stalo 
tradicí výroční členská schůze. Přihlášky s výstavními podmínkami budou všem členům klubu včas 

rozeslány.  
 
Výbor klubu vyzývá všechny své členy aby samozřejmě kromě výše uvedených výstav obesílali další 

výstavy ve svém okolí podle svých možností. 
 
5/ Placení klubových příspěvků na rok 2014 
 
Klubový příspěvek na rok 2014 byl s ohledem na neustále se zvyšujíc í náklady na činnost klubu 
zvýšen na 200,-Kč. Tento příspěvek neplatí MCH a čestní členové klubu. S uspokojením 

konstatujeme, že všichni stávající členové klubu uhradili tento  příspěvek v termínu-tedy do 31.března 
2014. Výše příspěvku 200,-Kč zůstává i pro rok 2015 s termínem zaplacení do 31.března 2015.  
 

6/ Přijímání nových členů do klubu 
 
Na výborové schůzi ve Vyškově na Moravě dne 15.3.2014 byly dopracovány podmínky pro přijímání 

nových členů do našeho klubu:  

 
a/ adept na členství v klubu musí projevit skutečný zájem o chov plemene Mbh  
b/ musí být řádným členem některé ZO  
c/ musí předložit řádně vyplněnou a potvrzenou (raz ítkem a podpisem) přihlášku do klubu  

d) musí absolvovat předvstupní pohovor, který se může uskutečnit po předchozí dohodě  
    například při výborových schůzích, na speciálkách klubu, národních výstavách, popř.  
    dalších výstavách vždy za  přítomnosti některého zkušeného člena klubu a adepta  

e/ přijímání nových členů do klubu se bude provádět pouze na výroční členské schůzi  
    v Prostějově  kde se předpokládá nadpoloviční přítomnost členů klubu s  tím, že se  
    v odůvodněných  případech (např.velká vzdálenost z místa bydliště, osobní důvody atd.)   

    nebude vyžadovat  osobní přítomnost zájemce o vstup do klubu  
 
7/ Podmínky za kterých lze pořádat expozice Mbh  
 
Na výborové schůzi ve Vyškově na Moravě dne 15.3.2014 byly stanoveny podmínky za kterých lze  
pořádat expozice Mbh:  
a/ výbor klubu bude nejméně 1 měsíc předem informován o záměru pořádat expozice při 

    konkrétní výstavě 
b/ předem bude známa odpovědná osoba, která bude zastupovat klub Mbh na této výstavě a  
    současně bude ve spojení  s místními funkcionáři výstavy  

c/ nejmenší počet vystavených králíků bude 15ks 
d/ odpovědná osoba bude mít povinnost podat krátkou zprávu zpracovateli IZ  aby bylo  
    možno  informovat ostatní členy klubu. Ve zprávě bude uvedeno datum a místo konání,  

    počet vystavených  králíků, bodové ohodnocení, jméno posuzovatele, případné ČC a  
    kladné popř. záporné poznatky z výstavy  
 

Stanovené podmínky je třeba chápat jako výchozí stav a lze je po řádném projednání a schválení  
nadpoloviční většinou přítomných na výroční schůzi  pozměnit popř. doplnit. 
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8/ Projednání návrhu na změnu ve standardu Mbh ÚOK 
 
Na prosincové výroční schůzi byl většinou hlasů schválen návrh na upřesnění  ve standardu  plemene 

Mbh  podle Vzorníku plemen králíků a sice: 
 

PŘÍPUSTNÉ VADY 
POZICE 3 – TYP 
doplnění: 
„Typ zcela připomínající typ králíka novozélandského bílého, včetně hlavy a uší“ 
 
Dne 30. července 2014 jsem obdržel poštou dopis od tajemníka ÚOK př. Vilhelma ve kterém  sděluje,  
že ÚOK se dne 6. 6.2014 na svém jednání shodla v tom, že  změny v současných standardech nelze  
dělat celoročně, případné změny se budou řešit komplexně až po editaci vzorníku. Chovatelské kluby  

budou včas požádány o zaslání opodstatněných připomínek ke stávajícímu vzorníku plemen králíků a  
z toho důvodu se v současné době nemají posílat žádné materiály. Z výše uvedeného vyplývá, že se 
v následujícím období budou Mbh posuzovat stávajícím způsobem. 

   
9/ Ostatní 
 

Vážení přátelé, žádám opětovně každého z Vás  o kontrolu svých údajů které jsou uvedeny  
v Seznamu členů (adresa bydliště, telefon, el.adresa) a případné změny prosím nahlašujte průběžně 
aby je správce našich stránek př. Michal Kaiser mohl zapracovat a udržovat tak „Seznam“ v aktuální 

podobě. Někteří členové klubu nemají internet ale bydlí společně s  rodinnými příslušníky kteří toto 
zařízení mají a obsluhují. Pokud se s nimi domluvíte aby vás průběžně informovali o došlé poště 
s naší problematikou tak  lze udržovat vzájemný kontakt mezi námi i tímto způsobem a nevydávat  

zbytečně finanční prostředky např. za poštovní známky, obálky apod. I tak to již s některými členy 
našeho klubu dobře  funguje.  

 
10/ Společenská kronika: 

 
Dne 7.května 2014 se dožil významného životního jubilea 60-ti let náš člen a současný předseda 
revizní komise př.Stanislav Foltýn který je dlouholetým chovatelem Mbh a řadu let vykonával i funkci 
jednatele klubu. Za všechny členy našeho klubu bych touto cestou chtěl panu Foltýnovi poděkovat za 

jeho dlouholetou práci ve výboru  a do příštích let popřát  ještě hodně radosti z chovu Mbh a zejména 
zdraví.  
 

 
 
                                                                                                                              Jiří Mejzlík  

                                                                                                                              zpracovatel IZ 
                                                                                                                                                                                                                        
 

 

   

 
 

 
 
 

 
 

 
 


