
Zpráva o činnosti ČSCH Cítov za rok 2014 
 
 
Vážení přátelé, milí hosté, 
 
dovolte mi, abych vás v přehledu naší celoroční činnosti seznámil se vším, co nás roku 2014 
potkalo. Nebylo toho málo, byť některé dílčí cíle se naplnit nepodařilo. Na druhou stranu se 
zase zvládlo něco navíc nebo se minimálně dařilo udržovat vysoký standard naší činnosti, ať 
už budu mluvit o našem společném chovatelském zázemí, pořádaných výstav, nebo i o 
dalších činností související se spolkovým a chovatelským životem. 
 
VČS se v loňském roce konala dne 14 března. Členské schůze se v roce 2014 konaly 6x a 
výbor ZO se oficiálně sešel 2x.  
 
Naše organizace má v tuto chvíli 19 členů starších 18ti let, mladého chovatele bohužel 
nemáme již několik let žádného. Mezi dospělými jsou pak 2 členové, kteří nechovají žádná 
zvířata. Spolek však má i řadu sympatizantů, kteří se zde v areálu nejenže podílejí na konání 
zhruba tří set dopoledních odborných debat za rok, ale jsou nám pak i významnou měrou 
nápomocni při našich hlavních spolkových aktivitách, tedy výstavách.  
 
Velmi pozitivní událostí uplynulého roku je přijetí celkem třech nových členů. Po velikonoční 
výstavě byli nejprve přijati manželé Evžen a Pavla Kocábkovi z Dolních Beřkovic. Jsou to 
chovatelé všech třech hlavních odborností, tedy králíků, drůbeže i holubů, přičemž disponují i 
vlastní líhní. Plně se zapojili do naší činnosti, zejména pak související s pořádání výstav. 
Konání podzimní výstavy už pak byla přítomna Ing. Lucie Zapletalová z Malešova u Hošťky, 
která našla zalíbení v chovu králíků, v současné době národního plemene český luštič a 
krátkosrstého plemene dalmatinský strakáč. Ovšem krom králíků se na vysoké mezinárodní 
úrovni věnuje i kynologii a její zahraniční cesta je dnes důvodem a omluvou své neúčasti na 
této schůzi. 
 
Naši členové vlastní 72 chovných ks králíků (13 členů); 80 ks drůbeže (7 členů); 55 ks holubů 
(7 členů), 32 ks okrasného ptactva (3 chovatelé) a dále jsou drobné míře vlastněny chovy 
akvarijní i terarijní. Členové naší organizace v roce 2014 odebrali celkem 200 ks kroužků na 
drůbež, 145 ks na holuby a k registraci přihlásili 348 králíků. Nejvíce se registrovali shodně 
havany a kastorexi v počtu 41 ks. Celkový součet registrace králíků a odebraných 
registračních kroužků na drůbež a holuby je 693 ks, nicméně počtům skutečně odchovaných 
zvířat to přesně neodpovídá, bude o tom ještě řeč dále. 
 
V rámci naší hlavní spolkové činnosti byly v souladu s plánem práce pořádány dvě tradiční 
výstavy. 
První výstavní akcí v roce 2014 byla Velikonoční výstava, která proběhla ve dnech 19. a 20. 
dubna. Bylo vystaveno 301 králíků, 67 ks drůbeže, 46 holubů a 5 ks exotického ptactva. Svá 
zvířata předvedlo 65 vystavovatelů a navštívilo ji 395 návštěvníků. Prodala se celkem zvířata 
za 38 200 Kč. 
Druhou výstavou byla Podzimní výstava králíků, drůbeže a holubů, která se konala 1. a 2. 
listopadu 2014. Na této výstavě bylo vystaveno 337 králíků, 151 ks drůbeže, 93 holubů a 3 



voliéry exotického ptactva. Svá zvířata předvedlo 82 vystavovatelů, navštívilo ji 348 platících 
návštěvníků a své majitele změnila zvířata v hodnotě 48 000 Kč.  
Celkem v roce 2014 bylo na našich výstavách vystaveno 1009 zvířat, což je o 250 méně než 
v roce předešlém, a naše akce navštívilo 743 platících návštěvníků, o 70 méně jak v roce 
předešlém, samozřejmě podotýkám, že děti do 15 let u nás mají vstup zdarma. Jako obvykle 
nás během pátečního posuzování navštěvují děti z cítovské mateřské i základní školy.  
 
Naši členové se tradičně, a to nejen v rámci splnění vzájemné výstavní reciprocity, mimo 
výstav pořádané naší organizací zúčastňovali řady výstav v okolí. V roce 2014 to byla národní 
výstava v Lysé nad Labem, Kralupech, Rovném, Dolních Beřkovicích, Mšenu, Olovnici, 
Žitenicích v zimě i v létě, Tišicích, Ovčárech, Chlumíně, Roudnici nad Labem a Straškově. Na 
těchto 13ti výstavách jsme během roku předvedli 12 ks drůbeže, 28 holubů a 187 králíků. 
Nejvíce jsme podpořili výstavy ve Straškově s 50 kusy a v Dolních Beřkovicích dokonce s 64 
kusy. Sečteno za rok 2014 se členové spolku na všech výstavách, včetně dvou našich, 
prezentovali 497 zvířaty. Přičemž vloni jsem na tomto místě uváděl, že jsme vystavili bez 
třech kusů rovných 500. Samotného mě překvapil naprosto shodný počet, ale počítal jsem to 
dvakrát a je to tak . Výsledek to je v součtu, myslím, úctyhodný. 
Ale abych jen nechválil, musím se poněkud pozastavit nad počty našimi členy vystavené 
drůbeže na dvou cítovských výstavách. Její počet byl v obou případech shodný a činil pouze 
12 ks! A to přesto, že si chovatelé v loňském roce objednali rovných 200 nánožních 
registračních kroužků a dohromady vlastní neuvěřitelných 5 umělých líhní! Prezentace této 
odbornosti tak nedávají výboru, v rámci ustálených kritérií, ani prostor pro vyhodnocení 
nejlepšího chovatele drůbeže v našem spolku za uplynulý rok, a proto tento nebude dnes ani 
vyhlašován. 
 
S potěšením však lze konstatovat, že se nám v roce 2014 dařilo při navazování vztahů se 
zahraničními chovateli a při importu kvalitních zvířat. Konkrétně Německo jsme navštívili 
hned několikrát. V únoru byla dohodnuta návštěva u třech chovatelů dalmatinských 
strakáčů, činčil velkých a českých luštičů (v Německu označené jako Separator). Z této 
návštěvy jsme nejenže dovezli 14 ks králíků, ale díky vstřícnému přístupu tamních chovatelů, 
příliš se nelišících např. od mé věkové kategorie, byla navázána další spolupráce a otevřeny 
dveře k dalším návštěvám. Ta další byla hned v květnu, další pak v prosinci. Z každé návštěvy 
bylo něco přivezeno, ev. jsme si vytvořili kontakty na chovatele dalších plemen krom výše 
zmíněných, např. ruských černých králíků nebo slepic brahmánek. Nevím, jestli je to dáno 
dílem štěstí, nebo je to prostě jen náhoda, ale v podstatě všichni kontaktovaní chovatelé 
tvoří vždy v daném plemeni německou chovatelskou špičku a zvířata, která nám nabízení a 
která jsme si importovali, sbírají úspěchy i pod přísným okem českého posuzovatele. Snad 
jen jako příklad uvádím před dvěma týdny konanou výstavu v Litoměřicích, kde vítězné 
králíky předvedli jak dr. Usvald, tak Ing. Zapletalová. Co se ceny zvířat týče, nejedná se o nijak 
závratné sumy, zdaleka ne takové, jaké jsme zvyklí vídat na tamních výstavách. A občas se 
stane i to, že při odběru více zvířat dostaneme některé zdarma. Poslední pozitivní zkušenost 
k tomuto uvedu naše překvapení, když se nám dva chovatelé sami od sebe ozvali s tím, že 
mají některá svá zvířata na výstavě, vyhráli s nimi nějakou soutěž a že jestli chceme, že je 
tam neprodají a nechají je nám. Jak moc je toto chování vzdálené tomu, které zažíváme 
v našem českém rybníčku a časté chování špičkových chovatelů, když je oslovíte s žádostí o 
nějakou koupi… 



Krom návštěvy u chovatelů jsme pak ještě v Německu navštívili některé výstavy, a to 
v prosinci. V jeden den jsme v Sasku navštívili dvě okresní výstavy a jednu místní, co do počtu 
vystavených zvířat srovnatelnými například s našimi, cítovskými výstavami. V předvánoční 
víkend pak byla navštívena velká bavorská zemská výstava králíků s 8 tisíci prezentovanými 
kusy.  
 
V péči o náš majetek a jeho případné vylepšování jsme byli víceméně úspěšní, i když ne vše 
z plánu práce se podařilo realizovat. Nicméně na jarní výstavu jsme si připravili to hlavní, co 
mohli návštěvníci a vystavovatelé ocenit, a tím byly nové výstavní klece na králíky velkých 
plemen. Ty jsme se rozhodli pořídit zejména proto, abychom splnili kritéria na minimální 
prostor vystavovaných exemplářů. Po usazení krásných nových klecí na stávající podlážky 
jsme ovšem zjistili dvě věci – za prvé nový šálek na starém podšálku lehce kazí celkový 
dojem, za druhé nový šálek na starý podšálek se o chlup nevejde, protože je větší . Jarní 
výstavu jsme s tím nějak přežili a na podzimní jsme rozhodli zhotovit podlážky nové. V této 
neplánované investici nám byla nápomocna obec Cítov, která většinu nákladů na jejich 
výrobu uhradila. Možná se tak z její strany jednalo o revanš za naši prezentaci činnosti ZO 
ČSCH Cítov v rámci hodnocení soutěže Vesnice roku, kterého se naše obec zúčastnila. 
Prezentace zjevně udělala na komisi hodnotitelů dojem a obci, za příkladnou podporu 
našeho spolku, bylo uděleno ocenění. 
Krom výše zmíněného ještě proběhlo celkové čištění potoka, vytěžení veškerých sedimentů 
až na dno betonového koryta a vyskládání břehu z kamene v jedné jeho části. Potok tak sice 
vypadá krásně a udržovaně, ale kýžené snížení jeho hladiny docíleno nebylo. Z plánu práce 
byl ještě proveden obnovující nátěr vstupních dveří, instalace prahu zamezující vnik vody do 
výstavní haly při letních prudkých deštích a posíleno bylo i osvětlení výstavní haly a poloviny 
této společenské místnosti.  
I v roce 2014 jsme organizovali výkup králičích kožek, pro které si přímo k nám do areálu 
jezdí jejich výkupci, potažmo zpracovatelé. Bylo jich takto vykoupeno 136 a do spolkové 
pokladny bylo odvedeno 3 000 Kč. 
Na letošní rok se nám tedy z minulého plánu práce přesunul zásadní úkol na výměnu 
azbestové krytiny nad touto částí objektu a pak méně náročné úkoly spočívající zejména 
v natěračských pracích – drátěný plot u silnice, troje vnitřní dveře v chodbě a v ideální 
případě i venkovní vedení potrubí plynu, které v některých částech koroduje. Kdoví, třeba 
zvládneme i něco víc.  
 
 
 
I v roce 2014 jsme se snažili o nějakou tu publikační činnost či mediální prezentaci našeho 
spolku. Tradičně, díky dobrým vztahům s redaktory mělnických periodik, vyšly reportážní 
články jak v Mělnickém deníku, tak týdeníku Mělnicko, vždy s bohatou fotodokumentací. 
Dále v novinách vyšly upoutávky o výstavách, letní článek o chovatelství, no a publikoval 
tradičně i př. Pangrác, a to jak ve svazovém časopise Chovatel, který otiskl jednak jeho článek 
o holubech kruhových tleskačích a byla pěkným článkem retrospektivně zhodnocena jeho 
spisovatelská činnost bývalým sekretářem svazu př. Petržílkou, dále pak v časopise Kočičí 
planeta vyšel článek o soužití koček a holubů. Jako zásadní vylepšení mediální prezentace 
v minulém roce považuji to, že byla po dlouhé řadě let obnovena spolupráce s televizním 
pořadem Receptář, který nám v minulosti zásadním způsobem pomáhal informovat o konání 
našich výstav, a který tak na podzim opět učinil. Doufám, že to nebyl skutek ojedinělý a 



vzájemná spolupráce bude pokračovat. Jistě si řada z vás vzpomene na, shodou okolností 
loňského roku zesnulého, Přemka Podlahu a jeho několik návštěv přímo zde u nás, jak 
v chovatelském areálu, tak u některých chovatelů přímo doma. 
S publikováním a prezentací spolku souvisí i jedna novinka, kterou se podařilo připravit a 
distribuovat před koncem roku. Je jím tento chovatelský stolní kalendář, který i obrazově 
zachycuje činnost našeho spolku během roku a dále mj. připomíná jmeniny a narozeniny 
našich členů či z pohledu spolkové činnosti významná data, jakými jsou výstavy nebo i dnešní 
výroční členská schůze. Kalendář byl, nazvěme to „na koleni“, vyroben a distribuován všem 
našim členům, ale i našim nejlepším přátelům nečlenům a některým posuzovatelům. Díky 
zájmu, který vyvolal, a jeho vyžádání si od lidí, s kterými nebylo tak úplně počítáno, musel 
být proveden jeho dotisk. Což je samozřejmě potěšující konstatování. 
 
Bohužel i v roce 2014 nás postihly ty nejhorší myslitelné události. V srpnu to byla zpráva o 
úmrtí př. Václava Kimpla, nejstaršího, byť neaktivního, člena spolku a zároveň i nejstaršího 
občana obce Cítov. S chovatelstvím byl spjatý po celý svůj život, nejdříve z pragmatických, 
době poplatných, důvodů, posléze se mu věnoval jako své zálibě. Choval na vynikající úrovni 
králíky i drůbež a organizovaným chovatelem - členem ZO Cítov se stal rok po jejím založení 
roku 1968. Až do svého vysokého věku 90 let se aktivně podílel na činnosti spolku, byl 
členem výboru ZO a mj. zastával funkci hospodáře. V roce 2000 mu bylo uděleno svazové 
vyznamenání za zásluhy o chovatelství I. stupně. Pokud to tak mohu říci, tak jeho 
charakterovými rysy byly dobrosrdečnost, kamarádské chování vždy s milým úsměvem na 
tváři. Václav Kimpl zemřel ve věku nedožitých 92 let. 
 
Na počátku současného roku pak přichází druhá tragická zpráva. Po krátké hospitalizaci 
zemřel př. Miroslav Kubíček. Členem našeho spolku se stal v roce 2006, ale naším 
sympatizantem byl vzhledem ke svým rodinným poměrům a zaměstnání v blízkém 
Zemědělském zásobování a nákupu Mělník v podstatě celý život. Miroslav Kubíček byl 
zejména vynikajícím chovatelem králíků vídeňských bílých, ale choval i holuby české staváky 
nebo moravské pštrosy. Aktivně se podílel na konání cítovských výstav - byl vedoucím 
expozice králíků a v poslední době zajišťoval prodej zvířat. Jeho celoživotní vášní ale byla i 
kynologie. Na podzim minulého roku byl organizací navržen na svazové vyznamenání, které 
mu bude dnes in memoriam uděleno. Bylo mu 70. let.  
 
Čest jejich památkám! 
 
I takový byl rok 2014. 
Děkuji vám velmi za vaši pozornost 


