
Zpráva o činnosti ČSCH Cítov za rok 2016 
 
 
Vážení přátelé, milí hosté, 
 
dovolte mi, abych vás seznámil podrobně se činností, kterou náš spolek v roce 2016 vykonal. 
Pro nás, členy Základní organizace Českého svazu chovatelů v Cítově, to byl opět rok, který 
byl v naší činnosti úspěšný hned v několika aspektech. 
 
VČS se v loňském roce konala dne 19. února. Členské schůze se v roce 2016 konaly 6x a 
výbor ZO se samostatně sešel 1x. Celkem tedy v roce 2016 proběhlo 8 oficiálních schůzí. Těch 
neoficiálních jsou pak stovky, protože významná část našeho výboru, rozšířená o zástupce 
složek – jmenujeme například myslivce či sportovce, se v našem areálu scházejí od pondělí 
do soboty, kdy jsou zde ze široka probírány denní nástrahy přinášené nejen chovatelským 
životem, i když tím samozřejmě hlavně.  
 
Stav členské základny doznal v loňském roce pozitivních změn. Jako první novou akvizicí se 
stala př. Anna Pazderka Hrnečková z Touchořin u Úštěku, chovatelka králíků marburských, 
ale i např. koní. Druhou silnou posilou naší členské základny se stal př. Jaroslav Holaj 
z Kostomlat pod Řípem. V našich řadách tak nyní působí několikanásobný mistr klubu 
chovatelů králíků velkých světlých stříbřitých, mistr republiky a majitel rozsáhlé sbírky 
chovatelských ocenění vč. nejvyšších svazových vyznamenání. Máme tak v současnosti ve 
spolku už dva mistry republiky, dovolím si zde připomenout předloňské získání titulu Ing. 
Lucií Zapletalovou. Třetím novým členem, resp. členkou, se stala mladá chovatelka Eliška 
Štveráková z Mělníka, chovatelka králíků marburských a elévka stále populárnějšího 
sportovního využití králíka domácího v králičím hopu. 
Naše organizace má tak v tuto chvíli 19 členů starších 18 let a 1 mladého chovatele. Mezi 
dospělými je pak 1 člen, který nechová žádná zvířata.  
 
Naši členové vlastní 98 chovných ks králíků (18 členů); 47 ks drůbeže (5 členů); 110 ks holubů 
(4 členové), 35 ks okrasného ptactva (2 chovatelé) a dále jsou drobné míře vlastněny chovy 
akvarijní i terarijní. Členové naší organizace v roce 2016 odebrali v základních objednávkách 
celkem 50 ks kroužků na drůbež a 140 ks na holuby a k registraci přihlásili 509 králíků 
počítaje i klubové (oproti 447 loňským). Nejvíce se registrovali Vss v počtu 97 ks, přičemž jen 
př. Holaj se na tomto počtu podílí 60 ks. Ovšem nejpilnějším chovatelem králíků je př. Mareš, 
který vloni s dvěma plemeny registroval 83 zvířat. Celkový součet registrace králíků a 
odebraných registračních kroužků na drůbež a holuby je 699 (což je téměř shodné číslo 
s rokem předcházejícím), ovšem v průběhu roku došlo ještě k několika dalším drobným 
doobjednávkám kroužků v počtu souhrnně 40 ks. 
 
V rámci naší hlavní spolkové činnosti byly v souladu s plánem práce pořádány dvě tradiční 
výstavy. 
První výstavní akcí v roce 2016 byla Velikonoční výstava, která proběhla ve dnech 26. a 27. 
března. Bylo vystaveno 304 králíků, 81 ks drůbeže, 75 holubů a 5 ks exotického ptactva. Svá 
zvířata předvedlo 84 vystavovatelů a navštívilo ji 520 platících návštěvníků. Prodala se 
celkem zvířata za 36 000 Kč. 



Druhou výstavou byla Podzimní výstava králíků, drůbeže a holubů, která se konala 5. a 6. 
listopadu 2016. Na této výstavě bylo vystaveno úctyhodných 479 králíků, 176 ks drůbeže 
(jeden z nejvyšších počtů za poslední roky) a 128 holubů. Dále byly předvedeny ukázkové 
expozice teraristiky a venkovního selského dvora. Svá zvířata předvedlo 88 vystavovatelů, 
navštívilo ji 380 platících návštěvníků a své majitele změnila zvířata v hodnotě 43 700 Kč.  
Celkem v roce 2016 bylo na našich výstavách vystaveno 1253 zvířat, cca o 20 ks víc než vloni 
a naše akce navštívilo rovných 900 platících návštěvníků. Zde je meziroční pokles o více než 
300 návštěvníků, ovšem připomenu, že v roce 2015 byla mimořádně silně navštívena naše 
podzimní výstava s přítomností bílých lvíčat. 
Co se týče výstav, snažíme se udržet trend nastavený v minulých letech, zejména pak pokud 
jde o výzdobu. Ovšem i další, možná prvoplánově mimořádné doplňkové expozice se staly 
stálými součástmi našich výstav. Mířím tím zejména na ukázky z oblasti teraristiky, kde na 
jaře došlo i na soupeření v měření délky mezi vystaveným hadem a pávem, kdy jedinec 
užovky tenkoocasé s téměř 250 centimetry suverénně zvítězil. Na podzim pak byl premiérově 
předveden metrový jedinec leguána zeleného a mohu už nyní na tomto místě slíbit, že 
novinky budou předvedeny i v letošním roce. Takovéto expozice jistě dotvářejí komplexní 
obraz zájmového drobnochovatelství a ukazují i něco jiného, než je tradiční spektrum králík – 
drůbež – holub. Nemohu ale zapomenout i na náš selský dvůr, který se vloni dočkal nového 
demontovatelného oplocení, ale hlavně zde přibyl nový sloupový dekorační holubník. 
Aranžmá selského dvoru s živými zvířaty se tak už stalo pevnou součástí našich výstav a těší 
se mimořádnému zájmu zejména nejmenších návštěvníků – koneckonců právě pro ty tento 
projekt vznikl.  
 
Naše výstavnická činnost se ale neomezuje jen na naše vlastní výstavy, tradičně 
podporujeme výstavy v blízkém okolí, např. všechny výstavy na okrese Mělník, ale stopu 
jsme po roce zanechali i v zahraniční. V roce 2016 jsme se zúčastnili výstavy v Lysé nad 
Labem v lednu, Kralupech nad Vltavou, Litoměřicích, Rovném, Ovčárech, Slaném, 
Šlapanicích, Tišicích, Mšeně, Olovnici, Dolních Beřkovicích, Olomouci, Žitenicích, Veleni, 
Chlumíně, Liběchově, Bohušovicích, Roudnici nad Labem, Straškově, opět v Kralupech, 
Velvarech, na CV v Lysé nad Labem, v Týništi nad Orlicí, a dokonce v rakouském Loosdorfu. 
Na těchto rekordních 24 výstavách jsme předvedli 124 holubů, 31 ks drůbeže a 317 králíků (v 
roce 2015 - 249, 2014 – 187, ten trend je úžasný a během 3 let jsme téměř o 100 % zvýšili 
naši účast na jiných výstavách). Na našich dvou výstavách pak naši členové vystavili rovných 
800 zvířat! V roce 2015 to bylo 749, 2014 – 497. I zde je progrese jasně zřejmá a vypovídající 
a stojí za ní pochopitelně i posílení naší členské základny, o které bylo hovořeno již dříve. 
Rozhodně se dá konstatovat, že počtem našich registrovaných a vystavovaných zvířat 
patříme mezi nejsilnější spolky zde v regionu, ale dost možná i daleko za jeho hranicemi. A to 
jsem se zatím ani v nejmenším nezmínil o oceněních, která jsme za předvedená zvířata 
získali. Pokud bych se ale o nich zmiňoval podrobně, byli bychom tu při tom výčtu čestných 
cen, pohárů a jiných udělených titulů ještě hodně dlouho. A tak všem, kdo se na těchto 
výsledcích podíleli, patří nesmírný dík s vysloveným přáním, ať to takto ještě nějakou dobu 
vydrží. 
 
V kontrole plánu práce bylo uvedeno, že jsme většinu věcí splnili, zůstává nám k dodělání 
zejména bod výroby dvou přístřešků, nicméně jejich zhotovitel př. Karel Šmejkal přislíbil 
jejich provedení do nadcházející velikonoční výstavy. Nad plán se pak povedlo ještě otlouct 
odfouklou omítku podél výstavní haly zvenku i zevnitř a její zpětné nahození. Částečně pak 
byl proveden postřik podlážek pod klece a obložení soklu výstavní haly proti červotoči. A také 



nad plán byl proveden sloupový holubník selského dvora. I v roce 2016 jsme organizovali 
výkup králičích kožek. V průběhu roku byla podepsána smlouva o dodávkách kůží přímo 
s firmou Tonak a.s. a ti si pro tyto kožky k nám přímo jezdí. Jsme oficiálním výkupním místem 
této firmy a kožky nám jezdí prodávat chovatelé z poměrně širokého okolí. Celkem jsme tak 
za rok utržili 13 050 Kč. Úspěšné pro nás bylo i účinkování v rámci obecních spolkových 
aktivit, zejména pak při Masopustu a soutěži Vesnice roku. Na masopustu jsme v roce 2016 
sice nepředstavili tolik masek v podání našich členů jako v roce předešlém, ale prvně jsme 
uspořádali zastávku s občerstvením pro účastníky průvodu. Tato zastávka byla kladně 
hodnocena a byla zopakována i v roce letošním. Významnou pomocí jsme byli i v případě 
organizace představení spolkových aktivit v rámci návštěvy hodnotící komise soutěže 
Vesnice roku Středočeského kraje. Na cítovském sportovním areálu jsme se prezentovali 
zmíněným selským dvorem, i s živými zvířaty, holubníkem, dekorací a vše doplnily zajímavé 
fotky z naší činnosti. Toto aranžmá se těšilo u hodnotící komise značnému zájmu a víme, že i 
při předchozích návštěvách komise v minulých ročnících na návštěvy u nás tito právě rádi 
vzpomínali. Celou dvouhodinovou návštěvu komise jsem měl tu čest komentovat a snad 
jsem tak i já možná svou malou troškou do mlýna přispěl k tomu, že obec Cítov získala 
v rámci této soutěže prestižní ocenění tzv. bílou stuhu, kterou se oceňuje zapojení dětí a 
mládeže do života obce a koncepční podporu jejího zájmu o venkovskou pospolitost. Jsme 
pochopitelně na toto ocenění naší obce náležitě hrdí a prezentujeme se jím jak v prostorách 
našeho areálu, tak na našich webových stránkách. Přijde nám proto jako naprosto 
nepochopitelné, kdy je tento počin zástupci našeho nadřízeného spolku, okresu, 
dehonestován a tyto dehonestace jsou pak šířeny napříč naší republikou. Jsme z toho 
smutní, poškozuje to obraz nás všech, naší obce. Bohužel stále asi platí, že úspěch se v naší 
zemi neodpouští. 
 
Rok 2016 byl úspěšný i v získávání financí. Základem jsou naši, byť třeba jen drobní, sponzoři 
a přispěvatelé, zejména ze strany podnikatelské veřejnosti, kterým je vždy na místě při 
jakékoli možné příležitosti poděkovat. Tradiční a silná podpora ze strany obce Cítov byla 
mimořádně navýšena o poměrnou částku získanou v předchozích ročnících soutěže Vesnice 
roku a my jsme tak mohli objednat část nových výstavních klecí na králíky – trojdíry. 
Zásluhou paní starostky jsme pak navíc v závěru loňského roku měli možnost jednat se 
společností ČEZ o podpoře naší činnosti, která byla ve finále získána, a tak i v letošním roce 
patrně přistoupíme k pořízení části nového fundusu – tentokráte králičích čtyřděr. 
 
Na konci zprávy o činnosti vždy hovořím o publikační činnosti a dalších aktivitách týkajících 
se naší prezentace. O průběhu naší velikonoční i podzimní výstavy informoval tradičně 
Mělnický deník, a to i včetně bohaté fotopřílohy. O veškerém našem dění je veřejnost 
informována prostřednictvím našeho webu, který byl spuštěn v roce 2015, a který se těší 
velké popularitě. Zde uveřejňujeme jak výsledky naší výstavní činnosti, tak i veškeré ostatní, 
vždy včetně fotodokumentace. Naším posledním počinem na poli prezentace je spuštění 
facebookového profilu. 
Samozřejmostí se pak stal i náš stolní kalendář dokumentující naší roční činnost, který i 
většina zde přítomných zdarma obdržela. Počet výtisků od počátku jeho vydávání roste a 
v minulosti jsme ani nebyli schopni poptávku po něm uspokojit. Na letošní rok jsme pak již 
snad vytiskli dostatečné množství, dokonce jsou ještě dva výtisky k dispozici, kdyby někdo 
z vás přítomných měl zájem.  
 
A to byla ode mne poslední už informace. Děkuji vám za vaši pozornost. 


