
Zpráva o činnosti ČSCH Cítov za rok 2015 
 
 
Vážení přátelé, milí hosté, 
 
dovolte mi, abych vás seznámil podrobně se činností, kterou náš spolek v roce 2015 vykonal. 
Musím hned úvodem konstatovat, že hned z několika hledisek byl uplynulý rok něčím 
výjimečným, ba dokonce rekordním. V některém ohledu jsme se o to zasloužili sami, v jiném 
nám zas bylo významně pomoženo. Ale popořádku. 
 
VČS se v loňském roce konala dne 27. března. Členské schůze se v roce 2015 konaly 7x a 
výbor ZO se samostatně sešel 1x. Celkem tedy v roce 2015 proběhlo 9 oficiálních schůzí. Jak 
ale jistě mnozí z vás vědí, členové i nečlenové ZO s v našem chovatelském areálu schází 6x 
týdně v dopoledních hodinách. V rámci odevzdávaných statistik o činnosti jsme pak uváděli 
do kolonky semináře-besedy čísla, kterými se nemůže pochlubit patrně žádná jiná organizace 
v republice. Pro představu v roce 2015 to bylo 299 setkání.  
 
Stav členské základny doznal i v loňském roce změn. Opustili nás dva členové, přičemž 
lednové náhlé úmrtí přítele Miroslava Kubíčka jsem zmiňoval již na loňské výroční schůzi 
v březnu.  
Naše organizace má v tuto chvíli 17 členů starších 18 let, mladého chovatele bohužel 
nemáme již několik let žádného. Mezi dospělými je pak 1 člen, který nechová žádná zvířata. 
Spolek však má i řadu sympatizantů, kteří se zde v areálu nejenže podílejí na konání 
zmíněných dopoledních odborných debat, ale jsou nám pak i významnou měrou nápomocni 
při našich hlavních spolkových aktivitách, tedy výstavách.  
 
Naši členové vlastní 73 chovných ks králíků (14 členů); 40 ks drůbeže (6 členů); 110 ks holubů 
(6 členů), 25 ks okrasného ptactva (3 chovatelé) a dále jsou drobné míře vlastněny chovy 
akvarijní i terarijní. Členové naší organizace v roce 2015 odebrali celkem 138 ks kroužků na 
drůbež, 131 ks na holuby a k registraci přihlásili 447 králíků (o 99 více než vloni). Nejvíce se 
registrovaly činčily velké v počtu 69 ks. Celkový součet registrace králíků a odebraných 
registračních kroužků na drůbež a holuby je 716 ks. 
 
V rámci naší hlavní spolkové činnosti byly v souladu s plánem práce pořádány dvě tradiční 
výstavy. 
První výstavní akcí v roce 2015 byla Velikonoční výstava, která proběhla ve dnech 4. a 5. 
dubna. Bylo vystaveno 320 králíků, 70 ks drůbeže, 73 holubů a 5 ks exotického ptactva. Svá 
zvířata předvedlo 69 vystavovatelů a navštívilo ji 451 návštěvníků. Prodala se celkem zvířata 
za 46 200 Kč. 
Druhou výstavou byla Podzimní výstava králíků, drůbeže a holubů, která se konala 7. a 8. 
listopadu 2015. Na této výstavě bylo vystaveno úctyhodných 484 králíků, 106 ks drůbeže, 
171 holubů. Dále byly předvedeny ukázkové expozice teraristiky a venkovního selského 
dvora. Svá zvířata předvedlo 104 vystavovatelů, navštívilo ji rekordních 673 platících 
návštěvníků a své majitele změnila zvířata v hodnotě 47 300 Kč.  
Celkem v roce 2015 bylo na našich výstavách vystaveno 1229 zvířat, což je o 220 více než 
v roce předešlém a téměř stejně jako v roce 2014, ale naše akce navštívilo 1124 platících 
návštěvníků, o 381 více jak v roce předešlém.  



Jak jsem zmínil v úvodu, některé věci byly loni rekordní a právě podzimní výstava byla jednou 
z nich. Bez diskuse jsme byli překvapeni zejména velkým počtem přihlášených králíků, díky 
čemu jsme museli expozici umístit i do druhého podlaží našeho výstavního areálu. Celý areál 
byl tematicky vyzdoben plody podzimu. Pro nejmenší návštěvníky byla velkým lákadlem 
ukázka terarijních zvířat. Umístění expozice a lá selský dvůr ve venkovních prostorách, kde 
jsme ukázali soužití několika druhů hospodářských zvířat, byla, opět zejména pro nejmenší, 
trefou do černého. Co bylo ale hlavním lákadlem listopadové výstavy si jistě všichni vy, kdo 
jste ji navštívili, pamatujete. Byla to přítomnost dvou koťat lva pustinného ve vzácné bílé 
mutaci. S těmito kocourky se mohli zájemci nechat vyfotit, ať už na své fotoaparáty, nebo 
přímo od chovatelů lvíčat a fotografie byly za okamžik vyrobeny přímo na místě. Zájem o 
focení byl po celou jejich 4 hodinovou přítomnost a i díky tomu byla naše podzimní výstava 
tak úspěšná a tak navštívená. A pozitivní ohlasy nad jejím konáním se pak nesly daleko za 
hranice našeho okresu… 
 
Nejen vlastními výstavami je člověk chovatelský živ, a tak se přirozeně zúčastňujeme řady 
výstav okolních, těch blízkých, ale někdy i těch velmi vzdálených. V roce 2015 to byly výstavy 
v Litoměřicích, Kralupech, Rovném, Ovčárech, Tišicích, Mšeně, Liběchově, Olovnici, 
Žitenicích, D. Beřkovicích, CVMK v Lysé, Chlumíně, Bohušovicích, Veleni, Roudnici, znovu 
v Kralupech, Evropská výstava v Metách a CV opět v Lysé. Na těchto 18 výstavách (o 5 více 
než v roce předešlém) jsme během roku předvedli 108 ks holubů (v roce předešlém 28) a 249 
králíků (v roce předešlém 187). Nejvíce jsme podpořili výstavu v Dolních Beřkovicích s 56 
kusy. Sečteno za rok 2015 se členové spolku na všech výstavách, včetně dvou našich, 
prezentovali 749 zvířaty (oproti 497 v roce předešlém). I na těchto počtech je vidět, jak byl 
pro nás rok 2015 rekordní. 
Jak jsem zmínil, snažíme se o obsazení hlavně výstav okolních, ale sem tam se podíváme se 
svými zvířaty i bez nich kousek dál. Musím zmínit hlavně dvě taková místa, a to Lysá nad 
Labem a francouzské město Mety. Úspěch na CVMK v září zaznamenala hlavně Ing. Lucie 
Zapletalová, která se stala se svými králíky plemene český luštič mistryní republiky, což je 
ocenění, které se členu našeho spolku ještě nikdy nepodařilo. Evropská výstava drobných 
zvířat v Metách pak byla vrcholem 3 letého chovatelského cyklu, kterého jsme se, byť ve 
velmi úzkém, ale přesto nesmazatelném zastoupení, zúčastnili, a to vystavením 4 ks králíků, 
jedním králíkem koupeným a mnoho zážitků prožitých. Připomenu, strávili jsme tam víkend, 
kdy v Paříži proběhly tragické teroristické úroky. Předvedeno zde bylo 2200 exotického 
ptactva, 12 900 králíků, 12 200 drůbeže, 13 100 holubů a několik set kusů ušlechtilých 
morčat. Celkem tedy bylo vystaveno přes 40 000 zvířat, což není malé číslo, ale na předchozí, 
dosud největší výstavě zvířat na světě v německém Lipsku v roce 2012 bylo předvedeno 
téměř 100 000 zvířat. 
 
Ale zpět domů. 
V kontrole plánu práce jste slyšeli, že se v podstatě nepodařila splnit pouze jediná věc, a to 
nátěr několika dveří. Ostatní věci se podařily, přičemž jednoznačně nejnáročnější byla 
výměna střechy, resp. její azbestové krytiny, nad touto částí našeho areálu, na kterou nám 
finančně přispěla i naše obec. Ovšem nad rámec plánu práce se povedlo natřít celé oplocení 
směrem k silnici, natřít venkovní vedení plynového potrubí, nové nahození odpadající omítky 
ve výstavní hale, či vytvoření regálů na výstavní fundus v přístavcích.  
 



I v roce 2015 jsme organizovali výkup králičích kožek. Celkem bylo vykoupeno 247 kožek a do 
spolkové pokladny z jejich prodeje odvedeno 1 500 Kč. Nutno konstatovat, že situace ve 
výkupu kožek a jejich odběratelská cena se, zejména koncem loňského roku, významně 
snížila, dalo by se říci, až na samotnou hranici rentability. V současné době jsme ale na prahu 
uzavření smlouvy přímo s jejich zpracovatelem, firmou Tonak, a tím bychom měli opět 
dosáhnout zajímavých výkupních cen jak pro nás, tak pro chovatelé, od nichž kožky zde 
v areálu vykupujeme.  
 
V oblasti publikační činnosti či jiné prezentace spolku toho bylo v roce 2015 uděláno opravdu 
mnoho. Tím hlavním počinem bylo bezesporu to, že byly po mnohaleté přestávce spuštěny 
nové webové stránky spolku, které přinášejí užitečné informace jejich návštěvníkům, ale 
hlavně důstojným způsobem prezentují naší bohatou činnost. Obsahují jak pohled do 
historie, tak zaznamenávají současné dění spolku, jeho akce, vše doplněné obrazovou 
přílohou. Zmínil jsem publikační činnost – i ta je zde prezentována, protože vše, co se o nás 
napíše, nebo napíšeme my, zde máme uloženo k náhledu. A díky povedené, pro oko 
návštěvníka atraktivní, podzimní výstavě bylo těch článků opravdu dost. Sami se můžete 
přesvědčit, když naše stránky navštívíte.  
Ovšem tím zdaleka nekončíme. Opět několik let jsme přemýšleli o tom, jak lépe 
uniformovaně vystupovat v rámci námi konaných výstav. Pro tyto účely jsme léta používali 
zejména šedomodré pláště označenými připnutou cedulkou „pořadatel“. Při návštěvách 
jiných výstav, a zejména v zahraničí, jsme vídali nejrůznější části oděvu, kde jejich vlastníci 
měli vyšito či vytisknuto označení svého spolku, klubu, nebo vlasti. Po pečlivém výběru jsme 
zadali výrobu středně zateplených červených vest, které jsou opatřeny originálním logem 
našeho spolku a názvem, a to jak zepředu, tak zezadu. Jsme toho názoru, že jak výrazná 
barva, tak ony nápisy, tak zvolený snadno čistitelný a nepřichytavý materiál hned první test, 
kterým byla podzimní výstava, splnil. Musím dodat, že v tomto oděvu jsme navštívili i 
zmiňovanou Evropskou výstavu ve Francii a i tam jsme za tento počin sklidili ocenění, 
kupříkladu od vedení našeho svazu, což nás velmi potěšilo. No, a pokud si naši členové chtějí 
v spolkovém oblečení vyjít i v letních měsících, byly pro tento účel vyrobeny všem členům 
trička, na kterých je tentokrát logo spolku vyšito. S potěšením konstatuji, že výroba jak vest, 
tak triček, byla uhrazena na základě sponzorských darů. 
Rád bych se ještě zmínil o logu samotném. Český svaz chovatelů má vlastní logo a na toto 
logo a jeho vybrané formy vlastní autorská práva a ochrannou známku. Vzhledem k absenci 
jednoznačné metodiky pro jeho užívání nižšími složkami svazu, jsme tedy přistoupili k výrobě 
vlastního. Ten pak od loňského roku používáme jak ve formě monochromních obrysů, tak 
v plnobarevné formě.   
Stejně tak, jako v roce minulém, byl i pro rok 2016 vyroben stolní kalendář, který obsahuje 
jak fotografie ze života spolku z roku uplynulém, tak všechna důležitá a známá data, jako jsou 
konání výstav, schůzí či narozenin našich členů. Kalendář byl vyroben v nákladu 55 kusů a byl 
distribuován jak členům, tak ale i řadě z vás, zde přítomných, příznivcům, přátel či 
sponzorům. I to je výraz našeho vděku za vaši přízeň.  
Závěrem k tomuto bohatému tématu si ještě dovolím uvést informaci, že loňského roku bylo 
provedeno druhé vydání vyprodaného prvního dílu úspěšné tetralogie Holubi na počátku 
21.století našeho letitého člena př. Emanuela Pangráce.  
 
A tím už skutečně končím. Vážení přátelé, i letos děkuji vám za vaši pozornost. 


