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1/ Členská základna  
 
V našem klubu bylo na počátku roku 2014 celkem 25 členů a 1 čestný člen. V průběhu loňského roku  
ukončil svoji činnost v klubu na vlastní žádost př. Miloslav Tlustý. Na výroční schůzi byl do klubu přijat 
př. Vratislav Slavík a dvěma chovatelům byl udělen titul Čestný člen klubu. V současné době má tedy 
náš klub 23 členů a 3 čestné členy.   
 
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. Na výborové schůzi v říjnu v Nezamyslicích bylo rozhodnuto, že novým 
poradcem chovu bude př. Michal Kaiser. Př. Zbraněk, předseda klubu, přislíbil pomoc a bude 
využíváno jeho dlouholetých zkušeností. Na  výroční členské schůzi byly provedeny doplňující volby 
do výboru a revizní komise. Novým členem výboru byl zvolen př. Miroslav Novák který se předtím 
vzdal funkce v revizní komisi. Novým členem revizní komise byl zvolen př. Radoslav Hénik. Složení 
výboru a revizní komise je tedy opět kompletní a v současné době následující:  
 
Výbor: 
Zbraněk Miloslav - předseda klubu + registrátor 
Mejzlík Jiří - jednatel 
Šujan Ladislav - pokladník 
Kaiser Michal - člen výboru + poradce chovu 
Novák Miroslav- člen výboru 
 
Revizní komise: 
Foltýn Stanislav -  předseda  
Brabec Jaroslav - člen  
Hénik Radoslav - člen 
 
3/  Pokladní zpráva  
 
Stav hotovosti k 1.1.2014:     1.173 k č      Vkladní knížka: stav k 1.1.2014      9.813 k č 
Příjem z čl. příspěvků:              4.200 kč      Úrok:                                                         8 kč 
Převod z vklad. knížky:             1.000 kč      Převod do pokladny:                         1.000  kč   
Příjem za registraci:                       68 kč      Vklad.knížka: stav k 31.12.2014        8.821 kč  
Příjem celkem:                          6.441 kč  
 
Výdaje: Posuzování                    738 kč 
             Poháry+ ČC                1.149 kč 
             Doprava Bohdalov       1.600 kč 
             Internet na r.2015           508 kč 
             Dárkový balíček              370 kč 
             Registrace                      424 kč 
Pošt. + pohoštění Nezamyslice   458 kč 
Výdaje celkem:                          5.247kč 
 
Stav k 31.12.2014: Hotovost:    1.194 k č      Vkladní knížka: 8.821 k č       
V pokladní zprávě není zahrnuto vyúčtování za pohoštění na Výroční členské schůzi 
v Prostějově. 
 
4/ Zpráva revizní komise  
 
Revizi pokladny provedla revizní komise v průběhu speciálky v Prostějově dne 13.12.2014. 
Kontrola  byla provedena za období od května 2014 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 předseda této komise př.Foltýn. 
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5/ Prioritní výstavy pro členy klubu v roce 2014 – pokra čování  
 
Celostátní výstava mladých králíků se uskutečnila v Litovli-Nasobůrkách ve dnech 5.a 6.září 
2014. Přihlášeno bylo celkem 44 ks Mbh. Vystavovali tito chovatelé: př. Zbraněk, Šujan, 
Bičák, Blažek, Kaiser, Kubánek, Novák a nečlenové klubu př. Drašnar a př. Kohoutek. Titul 
Mistr ČR získal př. Šujan jehož kolekce obdržela 380b, ČC ještě získal př. Kubánek, jehož 
0,1 získala 95b. Králíky posoudila př. Pinkavová která o úrovni Mbh napsala do časopisu 
Chovatel č.11/2014 toto: 
 
1/ Hmotnost-u všech králíků odpovídala požadavkům vzorníku. 
2/ Tvar-z tvarových chyb se nejčastěji vyskytovali mírně vystouplé hrboly kyčelních kostí,  
    několik zvířat mělo i volnější kůži pod krkem. 
3/ Typ-v několika případech měli králíci slabší uši a měkčí konečky uší. 
4/ Srst-v této pozici byly největší bodové srážky, téměř všechna zvířata měla nepružnou srst. 
5/ Barva krycího chlupu, očí a drápů- v této pozici byla zvířata poměrně vyrovnaná,  
   několikrát  se pouze objevil mírně zašedlý lem uší, výjimečně pigmentované konečky  
   pesíků. Barva  drápů kolísala od světlejší až po tmavší odstín. 
6/ Podsada-téměř u všech králíků byla podsada velmi dobrá. 
7/ Péče o zdraví-králíci byli na výstavu dobře připraveni.  
 
MVDr. Šimek do stejného čísla našeho časopisu napsal: 
 
Jedním z plemen, které mělo zde na Hané velkou účast, bylo plemeno moravský bílý 
hnědooký - vystaveno bylo přes 40 kusů. V této pestré paletě exteriéru vystavil nejlepší 
králíky L.Šujan a dále P.Bičák a A. Kubánek. Králíci měli odpovídající tvar i pěkně čistou 
barvu krycího chlupu.   
 
Výstava Vysočiny se uskutečnila v Bohdalově ve dnech 4.a 5. října 2014. Výbor klubu 
rozhodl uspořádat v Bohdalově expozici Mbh  z důvodů, které byly uvedeny v srpnovém 
zpravodaji. Na tuto výstavu bylo přihlášeno celkem 27 ks Mbh. Vystavovali tito členové 
klubu: př. Blažek, Kaiser, Šujan, Zbraněk a Mejzlík. Posouzení provedl př. Jiří Jahoda. 
Nejlepší kolekci předvedl př. Šujan ( 377,5b) a získal pohár na nejlepší čtyřčlennou kolekci 
který věnoval klub Mbh a současně získal i ČC. 
Výbor klubu bude muset rozhodnout, zda v letošním roce dále podporovat popř. rozšiřovat 
účast na této výstavě nebo svoji aktivitu nasměrovat jinam.  
 
Speciálka v Kolíně se uskutečnila 1. listopadu 2014. Přihlášeno bylo celkem 19 ks Mbh. 
Vystavovali tito chovatelé: př.Blažek, Melcr, Karger a nečlen klubu př.Štěrba. Posouzení 
provedl př. Andrlík. Pro pozdní zaslání přihlášky nebyly přijaty 3 kolekce př. Bičáka což je 
velká škoda, protože celkový počet 31 ks by byla již důstojnější propagace našeho plemene. 
Pohár na nejlepší kolekci věnovaný ZO Kolín 1 získal př. Melcr (376,5b) a ČC kterou 
věnovala rovněž ZO Kolín 1  získal 1,0 př. Blažka (95b). Z této speciálky je třeba si vzít 
ponaučení, že je třeba posílat přihlášky včas, nejlépe již několik dní před uzávěrkou 
přihlášek. Může se totiž také stát, že pro velký zájem chovatelů bude příjem přihlášek 
ukončen z důvodu např. obsazení všech  klecí ještě před uzávěrkou přihlášek. Podobnou 
zkušenost jsme získali i v Bohdalově, kde po přihlášení 1235 králíků bylo nutno další příjem 
z důvodu nedostatku dalších klecí zastavit.  Přestože této speciálce byla věnovaná 
dostatečná osvěta, nemůžeme být s počtem vystavených králíků spokojeni. Speciálka 
v Kolíně je určena zejména pro chovatele, kteří nemají možnost vystavovat v Prostějově. 
Jistě každý pochopí, že 19 vystavených králíků je nedůstojné speciálce. Můj osobní názor je, 
že by speciálka v Kolíně měla dostat ještě šanci. K tomu je ale potřeba vystavit podle mě 
aspoň 40 ks králíků od 5-8 chovatelů. Byla by škoda kdybychom v Kolíně nepořádali 
v budoucnu speciálku i s ohledem na pěkné prostředí a velmi dobré a korektní  vztahy 
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s funkcionáři ZO Kolín 1. Věřím proto, že si to všichni včas uvědomíme a loňský propadák se 
nebude již opakovat. 

Celostátní výstava drobného zvířectva se uskutečnila v Lysé nad Labem ve dnech 14.-
16.11.2014. Na tuto výstavu bylo přihlášeno celkem 20 ks Mbh a stejný počet 
byl i vystaven. Dvě čtyřčlenné kolekce vystavil př. Bičák, dvě čtyřčlenné kolekce př. Melcr a 
jednu čtyřčlennou kolekci nečlen klubu př. Drašnar. Posouzení králíků provedl MVDr. Šimek. 
Nejlepší kolekci předvedl př. Bičák (382b.) a na 0,1 3-4 S-158 získal 96 b.  Př. Bičák na své 
králíky získal 1P,Š a 2ČC. Kromě toho získal ještě pohár na nejlepší barvu a na nejlepší typ 
získal pohár př. Melcr. Poháry na nejlepší barvu a nejlepší typ věnoval Penzion- Restaurace 
Zakšín, Doksy p. Papežová – zajistil př.Melcr. 

Dále bych se již jen v krátkosti zmínil o některých dalších výstavách na kterých byli vystaveni 
Mbh (podklady dodal př. Brabec): 
 
Vyškov na Moravě 25.-26.4.2014 
Zde bylo vystraveno 9 Mbh od dvou chovatelů-př. Hénika a př. Brabce. Na 0,1 obdržel 
př.Brabec 95 b. a ČC. 
 
Plumlov 14.-15.6.2014 
Vystaveno bylo 6 Mbh od př. Brabce, př.Hénika a př. Slavíka. Na čtyřčlennou kolekci získal 
př. Brabec 376,5 b. a ČC. 
 
Přemyslovice  12.-13.7.2014 
Zde bylo vystaveno 5 Mbh od př. Brabce a př. Nováka. Př. Brabec získal na čtyřčlennou 
kolekci 376,5 b. a ČC. 
 
Prostějov 13.-14.9.2014 
Mbh zde vystavil př. Slavík-na 0,1 získal 94,5 b. a ČC, př. Zbraněk a př. Brabec-na jednu 
z kolekcí získal 377b. a ČC. 
 
Stařechovice 27.-28.9.2014 
Zde bylo vystaveno celkem 17 Mbh od př. Slavíka, př. Zbraňka a př. Brabce. Na tříčlennou 
kolekci získal př. Zbraněk 283,5 b. a ČC, na čtyřčlennou kolekci získal př. Brabec 377,5b. a 
rovněž ČC. 
 
Jistě i řada dalších členů klubu vystavuje ve svém okolí ale další podklady nemám. 
 
 
6/ Placení klubových p říspěvků na rok 2015  
 
Klubový příspěvek na rok 2015 zůstává ve stejné výši jako v roce 2014 - 200,-Kč. Tento 
příspěvek neplatí MCH a čestní členové klubu. Výše uvedenou částku je třeba uhradit 
nejpozději do 31.března 2015 pokladníkovi klubu př. Šujanovi na adresu: 
 
Šujan Ladislav, Nová 116, PS Č 683 41 Bohdalice 
 
Při neuhrazení klubového příspěvku ve výše uvedeném termínu se předpokládá, že chovatel 
již nemá zájem být dále členem našeho klubu. 
 
 
7/ Slovo p ředsedy klubu  

Vážení přátelé, vstupujeme do Nového roku a zároveň do nové chovné sezóny. Ohlédneme-
li se za rokem 2014, myslím, že ho můžeme hodnotit kladně, zvláště účast na vrcholných 
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výstavách. Zejména maximálně obsazenou CVMK v Nasobůrkách, také na Výstavě 
Vysočiny v Bohdalově a také naše speciálka v Prostějově byla jedna z nejpočetněji 
obsazených jak členy klubu tak i nečlenem klubu, který věříme, že se co nejdříve členem 
klubu stane. Nelze opomenout CV v Lysé n/L. Dobrých výsledků dosáhli přátelé Šujan a 
Bičák. Ale také řada dalších členů dosahovala dobrých výsledků a lze říci, že u většiny členů 
jsou Mbh v dobré kvalitě a nejlepšího ocenění může dosáhnout kterýkoliv člen, který se 
snaží svá zvířata zlepšovat.  

Nelze říct, že bychom neměli co zlepšovat a musíme poukazovat na nedostatky. Dobré 
výsledky vidíme v typu a zlepšuje se tvar, hodně zvířat má pěkné ladné zádě nebo kyčle jen 
málo vystouplé. Barva je pozicí, kde bude ještě dlouho trvat, než dosáhneme našeho cíle, 
protože vysloveně bílou barvu má málo Mbh. Mnoho jich má alespoň náznak lemu na uších, 
spíše jsou ale lemy zřetelné nebo ojedinělé černé konečky pesíků, což se mnohdy stupňuje 
stupněm vylínanosti.  Ke kvalitě srsti - hodně  zvířat má vysoce kvalitní srst, ale objevují se 
zvířata se srstí méně pružnou a řidší. Ve větších chovech bychom měli uvažovat o 
regeneraci za účelem osvěžení krve. Nezmínil jsem se o hmotnosti. Většinou problémy 
nejsou a u některých pozor na vyšší hmotnost nad 4kg. 

Mluvíme o opravách ve vzorníku, typu Nb. Nejsem pro typ Nb, ale jak to budou posuzovatelé 
hodnotit a rozlišovat, mám trochu obavy. Zamýšlím se nad zvířaty poněkud tmavšími, kteří 
jsou podle vzorníku vylučováni, ale stejně je někteří chovatelé do chovu zařadí. Zda-li by 
nebylo správnější tyto hodnotit jako NEOCENĚN, aby se k tomuto chovatelé vyjádřili. 
Pochopitelně je zařadit do chovu promyšleně a účelově. 

Činnost pro rok 2015 není zatím zcela vytýčena. Měli bychom dát přednost celostátním a 
prestižním výstavám, získávat nové členy, ale skutečně takové, kteří mají doopravdy zájem 
spolupracovat. Je dost divné, že se stává členem někdo, kdo nemá Mbh ještě ani 
v králíkárně. Přece jenom členství v klubu je vyšším stupněm chovatelství a Mbh je plemeno, 
které patří mezi náročnější.  

Přeji všem členům hodně osobních i chovatelských úspěchů, a abychom se co nejvíce 
přátelsky scházeli a spolupracovali ve prospěch plemene. 

Miloslav Zbraněk 

8/ Zpráva registrátora klubu  

Žádám všechny členy, aby věnovali pozornost vyplňování připouštěcích potvrzení, aby 
nedocházelo k chybám a nedorozumění, jak to bylo u př. Bc. Melcra. 

Zdůrazňuji, že připouštěcí potvrzení se vyplňuje dvojmo. Podmínka je vyplnění ve všech 
kolonkách, včetně všech dat narození, která jsou předtištěna. U rodičů přímo otec + matka i 
celou adresu. Hlavně zdůrazňuji RAZÍTKO ZO A PODPIS REGISTRÁTORA ZO. 

Kdo pošle pouze připouštěcí potvrzení, udělím čísla a zasílám do CPKK do Prahy. Kdo pošle 
připouštěcí potvrzení + vyplněné rodokmeny, tomu udělím čísla a všechno potvrzené vrátím 
chovateli.  

A zdůrazňuji, aby členové registrovali klubov ě nikoliv okresn ě! 
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REGISTRACE 

 

Registrace přes CPKK   Registrace přes klub 

Jméno Počet vrhů Kusy   Jméno Počet vrhů Kusy 

Bičák 12 55   Blažek 6 15 

Brabec 3 15   Grígel 5 14 

Henik 1 4   Kaiser 5 23 

Karger 3 12   Kubánek 3 18 

Mejzlík 3 19   Přikryl   1 4  

Bc. Melcr 25 44         

Novák 2 9         

Slavík 10 45         

Šujan 7 29         

Zbraněk 9 32         

Celkem 75 264   Celkem 20 74 

       

 

 

P= 44ks       

S= 294ks       

Celkem=  338ks      

       

Celkem registrováno k 31.12. 2014:                      338ks   

Celkový počet vrhů:                                                    95ks  

 

Miloslav Zbraněk 
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9/ Projednání návrhu na zm ěnu ve standardu Mbh  
 
 
Výroční členská schůze klubu Moravských bílých hnědookých králíků konaná dne 
13.12.2014 v Prostějově opětovně odsouhlasila návrh , že by velice uvítala drobné změny– 
upřesnění ve standardu plemene moravský bílý hnědooký uveřejněném v platném Vzorníku 
plemen králíků.  
  
PŘÍPUSTNÉ VADY 
POZICE 3 – TYP 
  
doplnění: 
  
“Typ zcela p řipomínající typ králíka novozélandského bílého, v četně hlavy a uší.” 
  
 POZICE 5 – Barva krycího chlupu, očí a drápů 
Drápy: současný stav- Světle rohovité, tmavé nejsou vadou 
Žádáme uvést: Světle rohovité, tmavé jsou p ředností 
 
Odůvodnění: 
Při šlechtění Mbh byl předpoklad tmavých drápů, ten se nepodařilo tolik dosahovat a proto je 
v současném standardu uvedeno –drápy rohovité, tmavé nejsou vadou 
 
Výše uvedený návrh byl dne 7.1.2015 zaslán na standardovou komisi k projednání. O 
výsledku budete informováni. 
 
 
10/ 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. 
 
 
11/ Seznam členů našeho klubu – stav k 14.12.2014:  
 
 

Jméno Bydliště Kontakt 
 Blažek 

Josef 

Stará Říše 215 

588 67 Jihlava 

774 051 943 

gerda.blazkova@seznam.cz 

 Bičák 

Pavel 

 Straky 238 

289 25 Straky 

  603 216 721   

i.berezinova@email.cz     
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Jméno Bydliště Kontakt 
 Brabec  

Jaroslav 

 Olomoucká 185 

796 07 Držovice 

 739 948 239   

brabcova.pv@seznam.cz 

Emr  

Čestmír 

Nerudova 359 

394 68 Žirovnice 

721 379 570    

c.emr@centrum.cz 

Foltýn  

Stanislav 

Nádražní 389 

798 26 Nezamyslice  

605 779 803   

stafol@seznam.cz    

chovatelenemcice@seznam.cz 

Grígeľ   

Pavol 

Runářov 127 

798 52 Konice 
  

Hénik  

Radoslav 

Čas 20 

798 11 Prostějov 6 
Vrahovice 

 r.henik@worldonline.cz 

Kadeřábková 

Lenka 

Bosyně 25 

277 24 Vysoká 

775 170 090 

lenka@plivnik.cz 

Kaiser 

Michal  

Na Kamenci 425 

768 72 Chvalčov 

721 344 543 

kaisersm@seznam.cz 

Karger  

Ivan 

Zahradní 251 

281 23 Starý Kolín 
723 214 788 

Kubánek  

Antonín 

U Zastávky 184 

747 06 Opava 

739 687 932 

lukas.zurek@seznam.cz    

Mejzlík  

Jiří 

Ostrov n/O 184 

594 45 Ostrov n/O 

732 430 805    

 jiri.mejzlik@centrum.cz 

Melcr  

Miroslav Bc. 

Vinařice 43 

281 26 Týnec n/L 

732 773 335    

 melmir@centrum.cz   

Melcrová 

Nicol 

Semín 214 

535 01 Přelouč 
607 633 653 
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Jméno Bydliště Kontakt 
Navrátil  

Václav 

Troubky 64 

768 02 Zdounky 

721 985 333     

vasek35@post.cz 

Novák  

Miroslav  

Přemyslovice 433 

798 51 Přemyslovice 

605 302 620 

simimail@seznam.cz 

Přikryl  

Vladimír  

Gorkého 10 

796 07 Držovice 
  

Slavík 

Vratislav  

Vrahovická 56a 

796 01 Prostějov 

736 633 796 

oocsch.prostejov@seznam.cz 

Slovák 

Alois 

Draha 92 

664 59 Telnice 
775 196 239 

Šťastný  

František 

Mělnické Vtelno 85 

277 38 Měl. Vtelno 

326 337 316     

702 069 197  

Štukavec  

Jiří 

Netolická 21 

148 00 Praha-Kunratice 

244 910 398 

723 381 281 

Šujan 

Ladislav 

Nová 116 

683 41 Bohdalice 

776 612 609   

kamensikova@seznam.cz     

Zbraněk 

Miloslav 

Mlýnská 85 

798 28 Mořice 

737 605 929      

zbrankovi.am@gmail.com 

 
 

Čestní členové klubu: 
                  

 
Dolák Jaroslav 

 
798 06 Otaslavice č.203 

MT 737 389 949 

 
Hegr Josef 

 
Kavalcova 26, 792 01 Bruntál 

 

Pišt ěk  
Jaroslav 

 
Sokolská 83, 664 46 Radostice 

MT 733 637 303 
      731 152 832 

 
 
 
 
                                                                                                                    



 
 

10 
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př. Foltýn a př. Zbraněk při typizaci 
 

 
 

PhDr Jirků při posuzování 


