ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ

Vážení členové klubu

Klub chovatelů králíku

Jak jistě víte, blíží se měsíc prosinec a to je čas na naši
speciálku. Tato bude opět jednodenní a proto Vás žádáme o včasný příjezd, abychom dodrželi časový program.

činčil malých a dailenárů

Dodání a zaklecování do 8,00hod. Posuzování s následnou
typizací a přípravou katalogu do 12,00 až 12,30 hod. V 15,00 hod.
výroční členská schůze, po ní přátelské posezení a ukončení
přibližně v 18,00 hod. K tomuto Zpravodaji je přiložena
přihláška, kdo letos neregistroval nemá přihlášku. Přihlášku
najdete i na našich Webových stránkách. Adresa webových
stránek našeho klubu je:

www.cincilamalaadailenar.webnode.cz

ZPRAVODAJ č. 71

Letošní speciálka se uskuteční dne
5.12. 2015 opět ve Velkých Pavlovicích.
Uzávěrka přihlášek : V sobotu 22. listopadu
2015

Listopad 2015

Přihlášky posílejte na adresu: Jan Vlasák
696 02 Ratíškovice 223, nebo e-mailem na
adresu: vlasakjan223@seznam.cz
Dotazy ohledně speciálky. Mobil

734 215 313

Odpovědným přístupem k této akci, zajistíme hladký
průběh a tím i spokojenost a pohodu naší práce
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Schůze výboru konaná dne 18.10.2015 v Hovoranech
Přítomni: Matyáš, Fasora, Kordiak, Přibyl, Vlasák
Omluveni: Kouřil, MVDr. Šimek
Hlavní body: Zpravodaj. Příprava speciálky a VČS.
Zajištění posuzovatelé (Červinka, Fasora, MVDr.Šimek)
Náhradník Přibyl. Oceňovací lístky zajistí př. Kouřil.
Přihlášky upraví př. Kordiak. Tyto budou rozeslány v prvním
listopadovém týdnu. Úvodní slovo do zpravodaje př .Matyáš,
články Fasora. Přibyl, Kordiak.Tento by měl obsahovat osm
stran. V katalogu nebude psán původ rodičů, tento Vám
poskytne registrátor. Obaly na katalog
Zajistí př. Kordiak spolu s čestnými cenami. Inzerát do
časopisu CHOVATEL podá Vlasák. Další schůze výboru se
uskuteční 22.11.2015 v Ratíškovicích, kde se rozlosuje
pořadí, plán práce, kontrola přihlášek, program schůze
kontrola provedených úkolů. Jednatel přednesl požadavek př.
Michala Tótha o ukončení členství v klubu. Toto s ním bude
projednáno osobně.
Po krátké besedě předseda schůzi ukončil.
Zapsal Vlasák

Expozice v Prietrži
Již potřetí jsme uspořádali expozici našich plemen
v Prietrži na Slovensku. Pěkná místní výstava spolu s naší
přehlídkou hezkou akci. Dále je to přístup místních
chovatelů, kteří přes počáteční nedůvěru v naše
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posuzovatele, kteří byli přísní k jejím zvířatům , jsou dnes
jedni z nejlepších v rámci oblasti Senica.
Na utužení spolupráce zůstali posuzovatelé i někteří naši
členové do druhého dne. Já jsem přijel do Prietrže až
v neděli. Škoda. Podle všech to bylo velmi dobré. Je proto
škoda, že tak málo nás obsazuje tuto expozici. Pro příští rok
bude dobré, na tuto akci přesvědčit více našich členů. Je to
opravdu dobrá výstava.
Vlasák

Expozícia klubu Prietrž 2015
V dňoch 12.-13 .9.2015 sa uskutočnila v poradí 10.
Miestná výstava zvierat v Prietrži. Aj tento rok, tak ako sa
už stává tradíciou sa chovatelia a členovia klubu Č m a Dl
mohli prezentovat na EXPOZÍCII KLUBU.
Prihlásených bolo 29 Č m a 17 Dl. Celkovo bolo prihlásených 144 králíkov. Expozícia , jako aj celá výstava bola
hodnotená kladne.Návštevníci mali možnosť vidieť veľmi
peknú výstavu, ktorú zdobili kvalitné odchovy zvierat.
Okrem králíkov mali návštevníci možnosť vidieť aj
expozíciu hydiny a holubov.
Ako organizátor klubovej expozície, si dovolím po
konzultácii s posudzovateľmi a našimi členmi Petrom
Fasorom a Jaroslavom Přibylom, doplniť krátké zhrnutie
kvality zvierat. V prvom rade ďakujeme Všetkým
chovateľom, ktorí prihlásili zvieratá a obohatili Expozíciu
klubu.
Činčila malá: všetky vystavené zvieratá boli vo väčšine
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pozícií vyrovnané. Vzhľadom na skorší termín výstavy
neboli úplne ucelené v krycej farbe, no veľmi uspokojivé
boli práve v pozíciách tvar aj typ. Bolo možné vidieť viacero
zvierat s dobrým, požadovaným typom, ako pri samcoch, tak
aj pri samiciach.
Dailenár: aj tieto zvieratá pôsobili celkovo uceleným
dojmom, jako v type, tak isto aj v krycej farbe. Tento prvý
dojem však mierne narúšali 4 výluky so 17 vystavených
zvierat.

Víťazný králík expozície sa stal 1,0 plemena Čm,
S – 142 95,0 b ( Tomáš Kordiak ) Čest. cena:Dl
0,1 S-27 95,0 b.( Fasora Petr)
Verím, že budúcí rok sa nám opät podarí zorganizovať
rovnako vystavovateľsky ako aj návštevnícky zaujímavú
výstavu a expozíciu klubu Čm + Dl.
Na záver by som ešte chcel podotknúť, že naša prezentácia každoročne zvyšuje záujem o Čm aj u chovatelov na
Slovensku. Po každej z našich expozícií pribudol minimálne
jeden nový chov. Tento rok učarila Čm našemu dlhoročnému
chovateľovi, Marekovi Iskrovi.
Verím, že v blízkej budúcnosti si nájde miesto aj nový
chov dailenárov.
Týmto pozývám všetkých členov a chovateľov aj na našu
špeciálnu klubovú výstavu do Velkých Pavlovic.
Tomáš Kordiak
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Za Čm a Dl do Holandska
O víkendu 9.-10.10 jsme po předběžném kontaktu vyrazili
i se zvířaty směr Holandsko. Osádka byla slo-žena
z chovatelů Čm, Dl a Ččp ( Kordiak, Přibyl, Fasora,
Helinger). Cílem cesty bylo město Amersfoort, kde se konala
klubová sdružující následující plemena: Čv, Čm, Ku, Si,
Ččp. Kontaktem tam pro nás byl př. Maas (činovník klubu a
posuzovatel) Posuzování a vystavování králíků je odlišné od
našich zvyklostí. Upřednosťují ocenění jednotlivců, samci a
samice odděleně a navíc v kategorii junior a senior (nad 12
měsíců stáří)
Oceňovací lístek se vyplňuje dle jednotlivých pozic, ale
daleko obšírněji. Byli jsme jako hosté přítomni oceňování a
tak jsme mohli porovnat náhled na plemena. Jejich Čm Byli
celkem typické, světlejší, s delší srstí s výrazným
housenkováním! Po ocenění jsme byli pozváni na výtečný
oběd, při kterém se rozproudila čilá diskuse.
Poté se dostavil i domluvený chovatel Dl van Schoonhoven se zvířaty k výměně. Bohužel jím přivezená zvířa-a
byla diametrálně odlišná od mých představ (dlouhá a řídká
srst, v barvě připomínající světlého Vš ) a tak jsem je ve vší
slušnosti odmítl. Moje nabídnutá 1,1 Dl se mu líbily, tak si
je koupil. Také př. Přibyl provedl výměnu 1,1 Si žl. Ještě
závěrem př. Kordiak spolu s př. Helingerem si vzájemně
vyměnili mezi sebou Čm a Ččp. Poté jsme se rozloučili a
vzájemně se ujistili, že se nevidíme naposled a vyrazili na
další, asi 60 km. cestu směrem na město Warmenhaizen, kde
byla velmi pěkná , všeobecná výstava a tam nás čekal
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chovatel př. Prouk ( též posuzo-vatel). Jím chovaní Dl
vykazovali podstatně lepší kvalitu
Holandští Dl jsou většího rámce než naši (2,75 – 3,50kg)
Běžně se hmotnost pohybuje mezi 3,30 až 3,50 kg. Na-konec
jsme si vyměnili samce a mnou přivezenou samici si př.
Pronk ještě odkoupil. Poté jsme vyrazili na dlouhou zpáteční
cestu – 1250 km.
Rád bych na závěr poznamenal to, že přestože to byl první
kontakt s Holanďany a jsou jisté rozdíly ve vzájemném
vnímání našich plemen, jsem přesvědčen , že jsme ostudu
českému chovatelství zde neudělali, ba na-opak se velmi
dobře předvedli naše chovy.
Fasora

Registrace ke dni 1.11.2015
Činčila malá:
Balcar
1/4
Matyáš
9/32
Bulíčková
5/15
Bc. Pawlasová 1/6
Dohnálek
11/32
Pfeifer
2/9
Gajdoš
2/7
Přibyl
17/54
Holub
5/24
Spáčil
4/18
Kordiak
15/ 69
Straňák
4/13
Kotačka
5/22
Tóth
2/10
Kouřil
11/44
Vlasák
7/27
Kučera St.
5/18
Zdráhal
7/19
Maňásek
6/35
Dosud neregistrovali: př. Boháč, Drábek, Dvořák
Celkem zaregistrováno: 458 Čm ve 120. vrzích.
Dailenár:
Daněk
5/24
Ing. Mikula
3/7
Fasora
20/88
Petriková
4/13
Kučera Fr.
7/22
Stávek
5/21
Dosud neregistrovali: př. Dvořák, MVDr. Šimek
Celkem zaregistrováno 197 Dl ve 49 vrzích.

Přítel František Pfeifer oslavil dne
29. září svoje padesáté narozeniny

Blahopřejeme !!!
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Seznam členů pro rok 2015
1. Balcar
Břetislav
Zbečník 248
549 31 Hronov
2. Boháč
Radim
Palackého 907 742 83 Klimkovice
3. Bulíčková Jaroslava
č.p. 138
671 63 Lechovice
4. Daněk
Jindřich
Žlutava 332
763 61 Napajedla
5. Dohnálek Josef
č.p. 213
696 12 Hovorany
6. Drábek
František
U lomu 30
692 01 Mikulov
7. Dvořák
Jan
Bavory 131
692 01 Mikulov
8. Fasora
Petr
č.p. 203
696 12 Hovorany
9. Gajdoš
Jindřich
Lipová 8
691 46 Ladná
10. Holub
Jaroslav
Hrádek 16
374 01 Trhové Sviny
11. Kordiak Tomáš
Lipského 17
841 01 Bratislava
12. Kotačka Jiří
č.p. 604
687 25 Hluk
13. Kouřil
Jaroslav
Snovídky 27
683 33 Nesovice
14. Kučera
František
č.p. 273
696 64 Kněždub
15. Kučera
Stanislav
U stadionu 19 696 18 Lužice
16. Maňásek Antonín
č.p. 43
793 35 Rudná p.Pradědem
17. Matyáš
Josef
č.p. 147
696 64 Kněždub
18. Ing.Mikula Miroslav č.p. 69
913 05 Adamovské Kochanovce
19. Bc.Pawlasová Markéta Zahájí 16
277 37 Chorušice
20. Petriková Marie
Syrovín 181
696 84 Těmice
21. Pfeifer
František
Dobrohostov 6 582 53 Štoky
22. Přibyl
Jaroslav
Za humny 3064 697 01 Kyjov
23. Spáčil
Stanislav
č.p. 98
664 51 Jiříkovice
24. Stávek
František
Slovácká 33
696 01 Rohatec
25. Straňák Karel
Brodská 979
687 51 Nivnice
26. Šidlo
Josef
č.p. 79
691 88 Milovice
27. MVDr. Šimek Vlastimil Masarykova727 687 61 Vlčnov
28. Tóth
Michal
č.p. 183
471 16 Polevsko
29. Vlasák
Jan
č.p. 223
696 02 Ratíškovice
30. Zdráhal Milan
Partyzánská 2208 767 01 Kroměříž
Členství v klubu ukončili ke dni 1.1.2015 př. Petr Herzan a Václav
Škromach, oba ze zdravotních důvodů. Dík za jejich činnost v klubu.
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