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Úvod 

Dříve, než se začneme věnovat samotné existenci oficiálního spolku chovatelů v Cítově, 

nahlédneme, díky precizním záznamům a pamětem prvního kronikáře spolku př. Antonína 

Vaňka (nar. 1889), do králíkářské historie Cítova. 

Tato historie se píše už pěknou řádku let, protože první 

zmínky o králíkaření v Cítově sahají do roku 1904, kdy se 

chovem plemene belgický obr zabýval pan Chlapec (č.p. 8). 

Lze tak hovořit o tom, že tento druh chovatelství 

(konkrétně chov králíka domácího), který byl mimochodem 

ve svém raném stádiu notně zavrhován a nedoporučován 

jako vysloveně škodlivý, se v naší obci objevil a rozšířil 

shodně v době, kdy se o něm zmiňují i jiné staré prameny 

napříč naší zemí. Zprvu stájové chovy králíka se poměrně 

záhy z přirozené nutnosti změnily na chovy v králíkárnách. 

A o patrně první takové králíkárně v obci opět hovoří naše 

kronika, konkrétně o roku 1905 v majetku kočího Tůmy, 

sloužícího ve statku rodiny Jonákových. V témže roce se 

rovněž mj. uskutečnila i výstava králíků v prostorách 

mělnického zámku, včetně katalogu výstavy s obrazovou 

přílohou plemen králíků i drůbeže. Mělník totiž disponoval 

vůbec prvním spolkem organizovaných chovatelů v naší 

oblasti.  

Jako druhý byl na okrese Mělník rok po vzniku republiky a konci 1. Světové války v roce 1919 

založen spolek v sousedních Dolních Beřkovicích a u jeho vzniku byl právě výše uvedený náš 

kronikář Vaněk. Teprve až po dlouhých 20letech v pohnutém roce 1939 byl založen první 

spolek chovatelů králíků v Cítově, který čítal 23 členů, a jehož předsedou se stal právě Antonín 

Vaněk. Spolek přes přirozené válečné komplikace sílil jak po stránce členské základny, tak po 

stránce chovatelské a účastnil se například výstav v Mělníku, nebo sám provedl první stolní 

bodování králíků v roce 1944. Spolek svou činnost ukončil krátce po skončení 2. Světové 

války, zejména z důvodu odlivu obyvatelstva z obce. Z toho důvodu tedy chovatelé, kteří 

chtěli králíky registrovat a tetovat přešli do jiných spolků, zejména pak do již zmíněných 

v Mělníku a Dolních Beřkovicích.  

 

Rok 1968 a založení spolku 

Za vznikem současného spolku pak stojí aktivní chovatel a nadšený organizátor, agronom 

tehdejšího JZD Cítov Josef Vlasák, který v dubnu 1968 svolal schůzi zájemců o ustanovení 

spolku. Následně byly vyřízeny všechny administrativní potřebnosti nutné pro založení 

nového spolku a 29. května 1968 byl opět spolek za účasti 32 zakládajících členů ustanoven: 
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A př. Vlasák se stal i jeho předsedou. Místopředsedou byl zvolen Antonín Vaněk st., 

jednatelem Ing. Jan Solař, pokladníkem Miluše Valsová, hospodářem Václav Suchý a 

registrátorem Miluše Ečerová, dalšími členy výboru byli př. Petrák, MUDr. Karban a 

Najman. Spolek, v tu dobu bez jakýchkoli finančních prostředků, obdržel od místního MNV 

dar 1 000 Kčs s tím, že se jeho členové budou starat o pořádek v parku. Ovšem ihned po svém 

založení členové spolku vyvíjeli nemalou výstavní aktivitu, neboť ještě v roce 1968 vystavili 

na 12výstavách, včetně celostátní v Praze, kde obdrželi 15 prvních cen a 3 šampiony.  

Rok 1969 a první výstava 

Výroční členská schůze následného roku 1969 částečně obměnila funkcionáře ZO o tři 

Antoníny. Předsedou zůstává Josef Vlasák, místopředsedou se stal Antonín Vaněk ml., 

jednatel Ing. Jan Solař, pokladník Miluše Ečerová, hospodářem Antonín Špecián a 

registrátorem Antonín Jonák, další členové výboru byli př. Suchý, dr. Karban, Tůma, 

Janoušek, Vaslová. Př. Vaněk ml. a Jonák přitom přestoupili ze sousedních Dolních Beřkovic, 

kde byli členy a kde dokonce př. Vaněk vykonával funkci předsedy spolku. Členem výboru 

stanivší se Bořivoj Janoušek je od té doby „sloužící“ kontinuálně až do dnešních dnů.  



A rok 1969 byl zároveň rokem uspořádáním první spolkové výstavy. Vzhledem k absenci 

výstavního fundusu se musely v poměrně krátké době vyrobit za pomoci zaměstnanců JZD 

zejména voliéry na drůbež. Datum konání první výstavy bylo stanoveno na 1. – 3. 5. 1969 a 

hned od počátku byla nastavena laťka hodně vysoko. Vždyť vytaveno bylo 395 králíků 53 kusů 

velké a 51 kusů zdrobnělé drůbeže. Uděleno bylo celkem 374 cen v tehdejším systému 

oceňování, prodalo se 76 králíků, výstavu navštívilo 2 500 lidí a čistý zisk činil 4 530 Kčs! 

Členové spolku se ale opět velmi silně podíleli na výstavní činnosti v blízkém i dalekém okolí 

a dokonce se i v tomto roce podařilo získat 8 ks králíků z německých chovů.  

Obeslány byly 

dále výstavy 

v Mělníku, 

Doksech, 

Skoroticích, 

Děčíně, Dobré u Č. 

Lípy, Libčicích, 

Olovnici, Budyni n. 

O. a Veltěži. 

Navštívena pak 

byla celostátní 

výstava v Brně.  

 

 

 

Léta sedmdesátá 

Předseda   Antonín Vaněk 

Jednatel  Ing. Jan Solař 

Pokladník  Miluše Ečerová, ´71 Janoušek, ´76 Jonák 

Registrátor   Antonín Jonák, ´76 Heller 

členové  Hazelbach, Chlapec, Najman, Špecián, Jonák, Suchý, dr.  Karban,  

   Janoušek, Tůma, Valsová, ´73 Pacourek, Heller, Ečer, Kaiser, Šesták,      

   ´76 Preisler, Balý, ´78 Kimpl, Balý, Tichota 

 

Kroniku s podrobnými zápisy o životě spolku, doplněnou o tematické fotografie vede do r. 

1973 Antonín Vaněk st., poté až doposud Jaroslav Heller. 

Od první výstavy se stalo tradicí, že se výstavy v tomto májovém termínu pravidelně 

opakovaly každoročně, druhá výstava již byla obohacena o expozici holubů. Výstavy byly 

slušně obesílány a hojně navštěvovány a je tedy zřejmé, že zisky z nich tvořily značnou část 

příjmu spolkového rozpočtu. V roce 1972 se pak k těmto všeobecným výstavám připojuje 

V
ÝB

O
R

   
ZO

 



speciální výstava holubů v termínu počátek prosince. Tyto výstavy sice nemají dlouhého 

trvání (jen 5x), nicméně disponují úctyhodným obsazením – celkem 4 704 ks, tj. průměr 940. 

Kromě výstav spolek organizuje i zimní stolní bodování králíků, které se těší značnému zájmu 

chovatelů, protože jejich součástí jsou odborné přednášky a rady ohledně vedení chovů 

vůbec. Od roku 1977 je pak v našem spolku ustanovena odbornost exotického ptactva a je 

uspořádána i první propagační výstava exotů v sále hostince U Čvančarů. Z chovatelského 

hlediska jistě stojí za zmínku, že od roku 1971 spolek disponoval líhní na drůbež o kapacitě 

500 vajec. 

Členové spolku samozřejmě svými svěřenci obesílají výstavy v blízkém i vzdáleném okolí a 

rovněž tyto výstavy navštěvují. Přehled míst, která chovatelé za celou dobu existence 

obeslali, je v samém závěru tohoto almanachu. Samostatné společné zájezdy jsou pak 

pořádány na celostátní výstavy, které se konají v Brně.  

Dobře se pak spolek zapojuje do soutěží při okresních výstavách, kde se pravidelně umísťuje 

v jednotlivých odbornostech v popředí a celkové pořadí i vyhrává. Okresní soutěžní výstava 

se v roce 1978 koná při naší májové výstavě v parku.   

Nejen výstavami život chovatelského spolku je živ, proto je v lednu roku 1970 uspořádán i I. 

Chovatelský ples, který slouží nejen k bohaté zábavě členstva i hostů, ale stává se i nástrojem 

dalších příjmů do spolkové pokladny. Součástí je i tombola se živými zvířaty. Ta je prvním 

plesem mimochodem obohacena o 2 948 Kčs. V dalších letech se konání plesů opakuje, vždy 

v lednovém termínu. Mimo plesy se pak příležitostně koná i pomlázková zábava, konají se ale 

i zájezdy za kulturou, zejména pak do Prahy (Vlachovka aj.). Ke stmelení kolektivu se zpravidla 

po jarní výstavě konají králičí hody, které jsou pojaty jako odměna členům za práci vykonanou 

na výstavě či výkonu brigád, které jsou spojeny s údržbou místního parku, nebo výrobou 

výstavního fundusu.  

V roce 1975 se 11 členů spolku vydalo na 

zájezd na výstavu v německém Lipsku, 

která již disponovala velkým věhlasem u 

nás, i dále na Východ. Účastníci zájezdu 

ocenili vřelou pohostinnost přátel 

z tehdejší NDR, u kterých byli ubytováni. 

Z výstavy bylo dovezeno několik ks 

chovných králíků. Na výroční členskou 

schůzi následného roku pak byli na 

oplátku chovatelé z Německa pozváni a 

tři se také i dostavili.  

První desetiletí existence spolku přineslo 

i poněkud chmurnější starosti, to když 

měl spolek kolem 60 členů a hrozilo jeho 

názorové i fyzické rozdělení na „frakce“. 



Nakonec se ale vše v dobré, po vynuceném odchodu dvou členů posvěceném mj. i tehdejším 

ÚV ČSCHDZ, obrátilo.  

70. léta zakončíme konstatováním, že zkoušky na posuzovatele králíků úspěšně složil př. 

Antonín Jonák. 

Léta osmdesátá 

Předseda   Antonín Vaněk, ´88 Heller 

Místopředseda Bořivoj Janoušek, ´88 Vaněk 

Jednatel  Ing. Jan Solař, ´88 Ing. Fibich 

Pokladník  Antonín Jonák, ´88 Valsová 

Registrátor   Jaroslav Heller, ´88 Mráz 

členové  Kimpl, Chlapec, Ečer P. + O., Balý,  

   Najman, Šesták, Šámal, ´84 Mráz M,  

   Šámal A. + B., Preisler, ´86 Mráz M. ml. 

Toto období přináší velké události, ať už na svém začátku, nebo – jak všichni vědí – na svém 

konci. Pro život spolu je ale zcela zásadní rok 1981. Spolek v tu dobu sice měl zakoupenou 

montovanou vysloužilou halu od mělnické nemocnice, ale neměl ji úplně moc kde postavit. 

Z následných jednání mezi spolkem, JZD Cítov a MNV Cítov vzešel vynikající výsledek, a to 
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přepis chlévu o tehdejším 

č.p. 248 na spolek. Tento 

chlév tvoří výstavní část 

našeho chovatelského 

areálu současnosti. Ihned 

poté bylo jednáno o 

půjčce na OV i ÚV ČSCH. 

Tento byl i značnou 

zásluhou člena OV a 

posuzovatele holubů Ing. 

Veltruského ve výši 

110 000 Kčs schválen a 

poskytnut. Finanční 

pomoc poskytl i MNV pod 

vedením Jiřího Englmana. Práce na novém areálu tak mohly započít. V roce 1983 se pak výbor 

ZO vzhledem k náročným pracím souvisejících se stavebními úpravami areálu rozhodl 

nekonat tradiční prvomájovou výstavu a intenzívně pracovat na dostavbě areálu. Naproti 

tomu se naplánovala výstava podzimní, 

která by zároveň posloužila i jako jeho 

slavnostní otevření, a to na dny 5. a 6. 11. 

1983. Dne 4. 11. 1983 v 18-30 byla po 

projevu předsedy ZO př. Vaňka slavnostně 

přestřižena páska nového areálu za 

přítomnosti většiny členů, zástupců okresu i 

vedení obce a reportáž z místa pořídila i ČST. 

První výstavu navštívila řada chovatelů i 

zvědavců, kteří chtěli vidět výsledek úsilí 

cítovských chovatelů, kterým se povedl 

vystavět první chovatelský areál okresu.  

Ihned v lednu roku 1984 se pak v areálu 

konala další, tentokrát okresní výstava, tu 

následovala opět prvomájová, která měla 

roční pauzu. Rok se zakončuje třetí výstavní 

akcí v listopadu výstavou, která čítá 560 

králíků, 100 holubů a 50 voliér drůbeže! 

V letech následujících se konají již zpravidla 

dvě výstavy ročně, jarní prvomájová a 

podzimní (říjen nebo listopad). Ty podzimní 

jsou pravidelně „silnější“, jarní pak „slabší“. 

Výjimečně jsou pak doplňovány vloženou 



výstavou okresní, nebo třeba speciální výstavou klubu chovatelů králíků AlHaDuBí a 

tříslových, jako tomu bylo v lednu roku 1986. Pokud je řeč o okresních výstavách tak na tomto 

poli spolek opět sklízí výborné úspěchy, ať už v kategorii jednotlivců, nebo organizací. I když 

je pravdou, že taková odbornost holubů v této dekádě vysloveně skomírá, o holubáře je 

nouze. Naproti tomu vysloveně silný je králíkářský odbor, kdy v první desítce vyhodnocených 

jednotlivých chovatelů je třeba hned 5 chovatelů z Cítova. Silnou pozici mají také mladí 

králíkáři Pavel a Miloslav Mrázovi, kteří v roce 1987 dominují v chovu plemene Ssv a na samce 

tohoto plemene získávají 

titul Mezinárodní šampion 

na výstavě v německém 

Lipsku. Mladí chovatelé 

disponují kroužkem pod 

vedením př. Jarmila Káry a 

MCH Pavel Mráz se dostal 

až na celostátní kolo 

dovednosti MCH, kde se ve 

své kategorii umístil na 

výborném 4. místě. Roku 

1988 pak cítovský areál 

hostí oblastní kolo MCH za 

účasti cca 100 soutěžících.  

Krom všeobecných výstav jsou opět konána stolní posuzování nebo několik speciálních výstav 

exotického ptactva a akvaristiky. Tento samostatný segment výstav však nemá dlouhého 

trvání. Pravidelností se stává preventivní vakcinace králíků proti myxomatóze a později i 

moru. Svědomitější přístup k vakcinaci je dán zejména katastrofálním „mokrým“ rokem 1981, 

výskytem řady bažinných míst v katastru a masivní explozí populace komárů. Účinnost 

vakcinace ovšem není oproti současnosti na tak vysoké úrovni, a tak hyne i značná část 

vakcinovaných chovů. Rok 1988 je pak dobou velkého výskytu králičího moru a listopadová 

výstava tohoto roku se pak musí obejít bez expozice králíků. 

Spolek pokračuje v tradičním spolkovém životě, účastní se výstav v okolí, navštěvuje i 

individuálně obesílá výstavy národní a pravidelně navštěvuje výstavy v Lipsku, odkud se 

dovážejí chovná zvířata, nejprve pouze králíci, později i drůbež. Na tyto výstavy se organizuje 

zájezd autobusem, který se při nezájmu členů doplňuje o členy okolních ZO, například 

Mělníka, Dolních Beřkovic či Rovného.  

V roce 1980 je pak zahájen pravidelný výkup živých králíků pro tehdejší drůbežářské závody. 

Společným úsilím členské základny je takto ročně vykoupeno několik set kg králíků. Od roku 

1983 mají někteří členové spolku uznán tzv. rozmnožovací chov drůbeže. Konkrétně se 

jednalo v tomto roce o 11 členů, v průběhu let se to při uznávacím řízení, vedeném                     

př. Josefem Škodou, mění. Násadová vejce jsou pak zpravidla dodávána do líhně v Byšicích. 



V rámci kulturní činnosti pořádají tradiční plesy a kulturně – chovatelskou povahu má i v roce 

1985 uzavřený družební vztah se ZO Osek u Duchcova. V rámci tohoto vztahu dochází 

v následujících letech k pravidelným návštěvám chovatelů, výstav a zábav. 

V roce 1984 ZO ČSCH Cítov 

obdržela Čestnou vlajku 

od Ústředního výboru.  

Léta devadesátá  

Předseda   Jaroslav Heller 

Místopředseda Antonín Vaněk 

Jednatel  Ing. Fibich, ´91 Miloslav Mráz 

Pokladník  Miluše Valsová, ´93 M. Mráz 

Registrátor   Jaroslav Heller 

členové  Jonák, Janoušek, Kimpl, Tichý, Ing. Solař, ´93 Fišer, ´98 Ing. Mráz, Rameš 

 

Svobodný režim přinesl po roce 1990 do chovatelství mnoho změn, některé byly ku 

prospěchu, jiné nikoliv. V této době započal značný úbytek členské základny, který měl dva 

hlavní společné jmenovatele – prvním byl ten, že již přestala být potřeba se sdružovat za 

účelem získání „přídělu“ krmiva pro ty členy, kteří zároveň nebyli zaměstnanci zemědělského 
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sektoru. Tím druhým pak byla svoboda ohledně jiných způsobů volnočasového „vyžití“, a tak 

chovatelské spolky obecně v této době přicházejí o své členy. Některé spolky v naše okolí 

dokonce zajikají, jiné omezují svou činnost a přestávají pořádat výstavy. Na vině jsou mnohdy 

i důvody ekonomické a obecně zvyšující se ceny. 

Život cítovského spolku je přes všechny komplikace 

nadále aktivní a v oblasti výstavní dokonce rozvíjející se. 

Jarní výstavy se z prvomájového termínu přesunuly na 

termín velikonoční. Jistý zlom přichází v roce 1995, kdy 

se schází v přihláškách na listopadovou výstavu kolem 

800 králíků. Výbor ZO je postaven před rozhodnutí, 

jakou cestou jít, zdali počet zvířat omezit, nebo se je 

komplikovaně snažit do areálu umístit. Nakonec byla 

zvolena varianta odřeknutí expozice holubů a králíci tak byli umístěni v obou podlažích 

areálu. I tak musel být jejich počet zredukován a celkem bylo na této výstavě předvedeno 642 

králíků doplněné o 75 voliér 

drůbeže. Na tuto výstavu si bylo 

nutné zapůjčit klece ze ZO 

Rovné a při posuzování 

pomáhala padesátka studentů 

zemědělského učiliště 

z Liběchova a další řada přátel 

z okolních ZO. Zajímavostí je, že 

katalog této výstavy již obsahuje 

vložený list s tabulkou ocenění 

každého králíka. Expozice 

králíků i v dalších letech 

překračovala při podzimních 

výstavách 500 kusů a holuby 

měli od ledna 1996 svou 

samostatnou speciální výstavu, 

která byla zároveň okresní 

soutěžní. Ve svém prvním ročníku bylo vystaveno pouze 130 holubů, ale v dalších letech jejich 

počet stoupl až k 700, a tak část jejich expozice zasahovala i do přízemních prostor, kde jsou 

běžně umístěni králíci. Tyto speciální výstavy jsou sice z chovatelského pohledu velmi kvalitní, 

ale na rozdíl od dvou výstav všeobecných velmi málo navštěvované. Díky jejich konání ale 

nastává ve spolku jistá renesance v chovu holubů. 

Celkově se v tomto období daří udržet pozici králíkářsky nejsilnějšího spolku okresu, okresní 

soutěže v odbornosti králíků spolek pravidelně vyhrává. Posílí ale postupně i odbornost 

holubů díky výše uvedenému, a i chovy drůbeže jsou posíleny rozhodnutím zakoupení kuřat 

několika plemen, která jsou v areálu odchována do dospělosti.  



Z počátku devadesátých let je mimo výstav ještě uspořádáno pro členy i příznivce několik 

stolních bodování králíků v zimním termínu a spolek se 

tradičně účastní řady výstav v okolí, nebo na celostátních 

výstavách konaných v Brně. Tamtéž se i koncem 

listopadu roku 1998 prvně na našem území koná 

Evropská výstava drobných zvířat s 15 tisíci zvířat, kde 

vystavili svá zvířata př. Ing. Mráz, Heller, Vaněk a 

Pangrác. Ten na české bubláky obdržel čestnou cenu. Tato 

výstava se stala národním chovatelským svátkem a na její 

návštěvu byl ze strany spolku uspořádán autobusový zájezd.  

V roce 1990 náš areál opět, ale naposledy hostil oblastní kolo v soutěži chovatelských 

dovedností s 65 účastníky. Toto období bylo, jak již bylo popsáno výše, obdobím značných 

nejistot. Jednalo se o dobu probíhajících restitucí, a i náš spolek byl vystaven riziku ztráty 

areálu, to když se o něj v roce 1994 přihlásil údajný majitel. Celou záležitost řešil právní 

zástupce a vývoj ukázal, že jeho restituční nároky nejsou oprávněné. ZO ČSCH Cítov se stala 

po roce 89 tak jednou z několika mála v okolí, která nepřišla o své nemovité chovatelské 

zázemí a zároveň se ukázalo, jak šťastný byl výběr právě této budovy pro výstavu areálu 

počátkem osmdesátých let, kdy ve „hře“ byly i objekty jiné. Díky získané podpoře ve výši 10 

tisíc Kč od OV ČSCH Mělník a dalších vlastních prostředků proběhly investice do dalšího 

zvelebování areálu týkající se především opravy střechy, zateplení společenské místnosti či 

zřízení přípojek vody, elektřiny a plynu. 

V devadesátých letech 

již nebyly pořádány 

chovatelské plesy, na- 

proti tomu spolek uspo- 

řádal dva úspěšné karne- 

valy pro děti, kdy jejich 

návštěvnost všechny mi- 

le překvapila. 

K tomuto období ještě 

jako zajímavost uvádí- 

me, že dne 6. 4. 1996 nás 

v rámci konání veliko- 

noční výstavy navštívil 

tehdejší předseda ČSSD 

a současný prezident 

republiky Miloš Zeman. 

 

 



Léta „nultá“ (2000 – 2009) 

Předseda   Antonín Vaněk, ´04 Ing. Mráz, ´06 Ing. Rameš, ´08 Heller 

Místopředseda Antonín Jonák 

Jednatel  Ing. Pavel Mráz, ´04 Tichý, ´08 Ing. Rameš 

Pokladník  Miloslav Mráz, ´04 Rameš, ´06 Ing. Mráz 

členové  Janoušek, Kimpl, Tichý, Rameš, Heller, ´04 Vaněk, ´08 Mareš, Kliment, 

   Fibich, Vlásek 

Počátkem této dekády v naší hlavní činnosti trvá konání 

třech výstav, dvou všeobecných a jedné speciální 

holubářské. Ta svou největší slávu zažívá v letech 2001 – 

04, kdy se počet vystavených holubů pohybuje kolem 

700. Rok 2007 je naproti tomu jejím rokem posledním 

pro již upadající zájem jak ze strany vystavovatelů, tak 

návštěvníků a její konání končí ve ztrátě. Od roku 2008 se 

tedy opět konají dvě tradiční výstavy, velikonoční a 

podzimní v prvním listopadovém víkendu. V roce 2000 je 

součástí velikonoční výstavy obsáhlá samostatná 

expozice pražského klubu chovatelů morčat. 

Stav členské základny se od cca 30 

chovatelů v roce 2000 propadl až ke 20 

na konci desetiletí, od té doby se ale 

počet členů ustálil a kolem této číslovky 

se i nadále pohybuje. Dochází však ke 

značné fluktuaci na pozicích výboru ZO, 

která je mnohdy zapříčiněna 

zbytečnými osobními střety. Přesto se 

spolek snaží oživit aktivní chovatelskou 

činnost, ať už se jedná o zkušební 

zavedení chovatelských burz (několik 

měsíců v roce 2002) nebo zavedení 

vnitroorganizační soutěže o putovní pohár ZO v jednotlivých odbornostech 

(2001 – doposud).  

Z pohledu chovatelského areálu se jeví jako zásadní rok 2001, kdy se po značném úsilí 

podařilo odkoupit od restituenta část sousedního pozemku a v roce 2002 pak i zbylou část od 

tehdejšího Pozemkového úřadu. Areál od té doby tak disponuje vlastním pozemkem po obou 

svých stranách, přičemž tento nově zakoupený slouží převážně jako parkoviště osobních aut 

v době konání našich výstav. Součástí tohoto pozemku je ale i objekt stodoly, pro kterou 

spolek nemá využití. Bylo proto v roce 2005 rozhodnuto o jejím odprodeji, který sice po řadě 

jednání se zájemci proběhl až v roce 2010, ovšem potěšitelné je, že do rukou našeho 
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aktivního člena př. Karla Šmejkala. Spolek tím i získal prostředky na opravu a údržbu 

rozsáhlého chovatelského areálu. Roku 2008 probíhali práce na opravě výstavního fundusu 

králíků a výměně oken ve štítě areálu.  

Spolek se pravidelně umísťuje na předních 

pozicích v okresní soutěži, i když hlavně se 

jedná o odbornost králíků, příležitostně pak 

holubů. Díky častým kritikám modelu okresní 

soutěže i jejich výsledků, kdy jejím 

„hromosvodem“ je právě náš spolek, 

ustupujeme od roku 2009 od konání okresních 

soutěžních výstav v našem areálu.   

Výstavnickým vrcholem této doby byla druhá 

Evropská výstava konaná na území České 

republiky, a to v listopadu 2004. Své holuby na 

ní prezentovali dva naši členové Miroslav 

Majdanský a Emanuel Pangrác. Oba zaznamenali na 

této patnáctitisícové výstavě vynikající úspěchy a na 

jedince oceněné 96body obdrželi čestné ceny – poháry. 

Výstava se konala v pražských Letňanech a někteří 

členové se na ni vypravili společně autem.  

Léta desátá - současnost 

Předseda   Jaroslav Heller, ´12 Stanislav Mareš 

Jednatel  Ing. David Rameš 

Pokladník  Ing. Pavel Mráz 

členové  Bořivoj Janoušek, ´12 Jaroslav Heller, Antonín Vaněk (do roku 2013), 

   Vlastimil Fibich, Vladimír Vlásek (do roku 2015), ´13 Václav Bryslivec, 

   Karel Šmejkal,´15 Mgr. Jiřina Bauerová  

Dalšími členy v současnosti jsou Jiří Kliment, DiS. (předseda KK), Josef Jaroš (člen KK), Milan 

Hatina (člen KK), Jaroslav Holaj, Anna Pazderka Hrnečková, Pavla Kocábková, Karel Marian, 

Adéla Marianová, Ing. Lucie Podzemská, Markéta Princová, Antonín Šámal, Michal Štengl, 

MVDr. Dušan Usvald a mladí chovatelé Eliška Štveráková, Jakub Kocábek, Pavel Mráz ml. a 

Šimon Šafář. 

Po roce 2010 dochází k postupnému „otevírání“ se spolku členům, kteří zároveň nejsou 

obyvateli Cítova. Je to způsobeno jednak dalším utlumením činnosti v některých okolních 

spolcích a současně značné aktivitě spolku našeho. Zájemci o členství v ČSCH si ne zřídkakdy 

hledají členství ve spolcích aktivních a tím se my snažíme být.  

Výstavy se konají stále dvě do roka tradičních termínech a je potěšitelné, že počet 

vystavovaných zvířat v posledních letech je výrazně vyšší než počátkem dekády. Svou roli 
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v tom hraje značná propagace našich 

výstav, která je v současnosti usnadněna 

díky elektronickému způsobu komunikace 

či prostřednictvím sociálních sítí. Spolek 

disponuje od rok 2015 opět vlastními 

webovými stránkami a od roku 2016 i 

profilem na sociální síti. Při výstavách od 

roku 2013 je tištěn katalog s oceněním 

zvířat, zprvu pouze pro vystavovatele, 

později i pro návštěvníky. Jsme tak jednou 

z mála ZO v republice, která takovouto 

službu nabízí. Od roku 2018 je zároveň i 

prodej zvířat realizován přes počítač. Krom 

našich výstav a výstav v blízkém okolí se 

obesílají i poměrně vzdálenější výstavy a 

tím pádem se tvoří nebo udržuje kýžená 

provázanost mezi chovateli-vystavovateli. 

Ze zahraničních výstav se členové našeho 

spolku zúčastnili rakouské výstavy 

vídeňských plemen králíků v Loosdorfu, 

nebo Evropské výstavy v roce 2015 ve 

francouzských Metách. Zahraniční 

výstavy se opět i značně navštěvují, ať 

už se jedná o tradiční Lipsko nebo o 

Erfurt, či některé zemské a regionální 

výstavy v Německu, které jsou pro 

naše členy díky dálniční síti poměrně 

snadno dostupné. Značný a přínosný 

je i import cizí krve, který je logickým 

výsledkem takovýchto návštěv. Ovšem 

nelze opomenout ani výstavy 

tuzemské a zejména ty okolní. 

V poslední době se jedná o více jak 20 

výstav ročně, na kterých se vystavuje 

úctyhodný počet cca 500 zvířat. 

Pokračuje se i opravách a údržbě 

chovatelského areálu. Po roce 2010 

jsou kompletně vyměněny krytiny i 

části krovu jak na hlavní výstavní hale, 

tak na střeše příslušenství. Díky 

získaným finančním prostředkům od 



Nadace ČEZ je kompletně zrekonstruováno sociální zařízení a v poslední době se díky 

finančním prostředkům získaných od obce Cítov pořídily nové výstavní klece na králíky o 

celkovém počtu 406 děr.  

Závěrem tohoto velmi souhrnného výčtu naší 50leté činnosti je nutné konstatovat, že ne 

vše je možné na těchto stránkách obsáhnout, protože půl století aktivního života spolku je 

na opravdu dlouhé povídání a není to ani ambicí tohoto almanachu. Kompletní činnost od 

založení spolku až po dnešní dny je totiž obsahem kroniky, která byla a je pečlivě vedena 

kronikáři spolku. Naproti tomu bylo naší snahou, aby některé podstatné či velmi zajímavé 

pasáže z naší historie byly stručně sumarizovány v rámci oslav našich výročí, která Základní 

organizace Českého svazu chovatelů v Cítově v roce 2018 slaví. Pevně věříme, že 

chovatelství v Cítově má do dalších 50let nakročeno tím nejlepším směrem, který utvářeli 

všichni naši předchůdci, a v kterých my se podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí 

snažíme pokračovat. Nezbývá než provolat: Chovu i přátelství zdar!   

 

Statistika na závěr 

Členové spolku během celé historie prezentovali své odchovy mimo vlastních akcí i na 

výstavách v: Bohušovice n. O., Budyně n. O., Byšice, Děčín, Dobrá u Č. Lípy, Dobrovice, 

Doksy, Dolní Beřkovice, Hlinsko, Hřivčice, Chlumín, Kladno, Košátky, Kralupy n.V., Ledčice, 

Libčice n.V., Liběchov, Libochovice, Lipsko (D), Litoměřice, Litomyšl, Loosdorf (A), Louny, 

Lužec n. V., Lužná u Rakovníka, Mělnické Vtelno, Mělník, Mety (F), Mimoň, Mšeno, Nitra 

(SVK), Okna, Olomouc, Olovnice, Osek, Poděbrady, Praha, Příbram, Roudnice n.L., Rovné, 

Skorotice, Slaný, Straškov, Šlapanice, Tišice, Týniště n.O., Ústí n.L., Veleň, Veltěž, Veltrusy, 

Velvary, Vraňany, Wels (A), Želízy, Žitenice. 

První výstava spolku se konala v cítovském parku ve dnech 1. – 3. 5. 1969. Vystaveno bylo 

395 králíků a 104 kusů drůbeže. Výstavu navštívilo 2 500 lidí a čistý zisk činil 4 530 Kčs.  

Největší „všeobecná“ výstava se konala ve dnech 11. – 12. 11. 1995. Vystaveno bylo 642 

králíků a 75 voliér drůbeže. 

Největší specializovaná výstava a zároveň nejpočetnější výstava vůbec se konala 11. – 12. 

12. 1976 kdy bylo v hostinci U Čvančarů předvedeno více než 1 100 holubů. 

4 Evropské výstavy obeslali členové spolku: 1998 Brno, 2001 Wels, 2004 Praha, 2015 Mety. 

Spolkem prošlo více než 400 členů. Nejdéle „sloužícím“ členem spolku je v současnosti 

Bořivoj Janoušek (vstup v roce 1969), dalšími v pořadí jsou Jaroslav Heller (1971) a Ing. 

Pavel Mráz (1980). 

Nejvíce členů měl spolek v roce 1976, a to 60 (z toho 11 MCH). V současnosti je evidováno 

26 členů (z toho 4 MCH). 



První „zahraniční“ zájezd proběhl v lednu 1975 do německého Lipska. Od tohoto roku se na 

tyto vyhlášené výstavy jezdilo pravidelně. 

Spolek do současnosti uspořádal 110 výstav, na kterých bylo předvedeno 61 500 zvířat. 

Z toho bylo 31 200 králíků, 16 800 holubů a 13 500 drůbeže. Průměr na rok činí 1 500 

vystavených zvířat. 

Samostatných specializovaných výstav holubů bylo celkem 17 (roky 1972-76 a 1996-07)        

a průměrně se na nich vystavilo 600 holubů. 

8 členů spolku bylo nebo je členy okresního výboru, nebo okresních odborných komisí       

(př. Vaněk, Jonák, Heller, Tichý, Ing. Mráz, Mareš, Ing. Rameš, Kocábková. Ing. David Rameš 

je od roku 2016 Generálním sekretářem Ústředního výkonného výboru ČSCH. 

 

Zápis prvního kronikáře z roku 1968 



 

 

Zápis druhého kronikáře z roku 1973 

Z prvních výstav v parku 



 

 

Z prvních výstav v parku 



 

 

„Areál“ při zahájení rekonstrukce 



 



 

Časopis Chovatel 8/1985 



 



 

 

Kolektiv chovatelů 1998 

Kolektiv chovatelů 2002 



 

 

Kolektiv chovatelů 2015 

(vánoční úprava) 

Kolektiv chovatelů 2011 


