
Zpráva o činnosti ČSCH Cítov za rok 2017 
 
 
Vážení přátelé, milí hosté, 
 
dovolte mi, abych vás na tomto místě tradičně seznámil s činností našeho spolku vykonanou 
v roce 2017, které opět nebylo vůbec málo.   
 
 
VČS se v loňském roce konala dne 17. března. Členské schůze se v roce 2017 konaly 7x a 
výbor ZO se samostatně sešel 1x. Celkem tedy v roce 2017 proběhlo 8 oficiálních schůzí a 
tradičně stovky dopoledních chovatelsko debatních setkání.  
 
Stav členské základny doznal oproti loňsku opět pozitivních změn a jsme rádi zejména za to, 
že nyní můžeme jmenovat již 4 mladé chovatele, kteří se etablovali především z našeho 
potomstva. Nejprve se k nám ale přihlásili známí a úspěšní chovatelé, otec a dcera, Karel 
Marian a Adéla Marianová z Velkého Hubenova, kteří byli až do loňského roku členy ZO 
Rovné. Líbilo se jim ale u nás již delší dobu a o přestupu uvažovali dlouhodobě. Náš spolek 
v nich získává silné chovatele králíků, konkrétně kastorexů, belgických obrů a francouzských 
beranů. Jmenovaní se pravidelně umísťují na předních příčkách v soutěžích speciálních klubů, 
kterými jsou členy, nebo například na CV. Na té poslední, v listopadu loňského roku, pak 
Karel utrpěl obdržení titulu Mistr ČR na belgické obry divoké a poháreu na 7. nejlépe 
oceněnou kolenci králíků v třítisícové konkurenci. Další králíkářskou akvizicí je Michal Štengl, 
který k nám přestupuje ze ZO Chorušice. Je rovněž chovatelem králíků kastorexů a přitáhly 
ho k nám především naše bohaté chovatelské aktivity, ale i naše přátelské vztahy jeho širší 

rodinou z pražské Chuchle 😊. Již zmiňovanými posilami ze strany mladých chovatelů se stali 
Jakub Kocábek, Pavel Mráz ml. a Šimon Šafář, kteří své ruce k dílu společně přiložili už na naší 
poslední výstavě na podzim loňského roku. 
Pro rok 2018 má tedy naše organizace 22 dospělých členů a 4 mladé chovatele. Jsme po delší 
době největším spolkem na okrese Mělník a troufám si tvrdit, že i nejaktivnějším. O tom se 
koneckonců budete moci doslechnout v další části zprávy.  
 
 
V loňském roce náš spolek měl 20 členů, kteří v základních objednávkách v roce 2017 
odebrali celkem 70 ks kroužků na drůbež a 140 ks na holuby a k registraci přihlásili 449 
králíků počítaje i klubové. Toto číslo ve v podstatě shodné s loňskými daty, přičemž některá 
plemena se oproti loňsku neregistrovala vůbec, jako například čeští luštiči a dalmatinští 
strakáči, na druhou stranu se zas registrovala nová plemena, jako například králík holandský.  
Nicméně opět nejvíce se registrovali Vss v počtu 127 ks, přičemž jen př. Holaj se na tomto 
počtu podílí 60 ks. Celkový součet registrace králíků a odebraných registračních kroužků na 
drůbež a holuby je 659 ks. 
 
V rámci naší hlavní spolkové činnosti byly v souladu s plánem práce pořádány dvě tradiční 
výstavy. 
První výstavní akcí v roce 2017 byla silně obsazená Velikonoční výstava, která proběhla ve 
dnech 15. a 16. dubna. Bylo vystaveno 460 králíků, 129 ks drůbeže, 65 holubů, vše doplněno 



expozicí exotického ptactva, selského dvora, ukázkou teraristiky. Svá zvířata předvedlo 100 
vystavovatelů a navštívilo ji na 500 platících návštěvníků.  
Druhou výstavou byla Podzimní výstava králíků, drůbeže a holubů, která se konala 4. a 5. 
listopadu 2017. Na této výstavě bylo vystaveno 472 králíků, 184 ks drůbeže a 112 holubů. 
Dále byly předvedeny ukázkové expozice teraristiky a venkovního selského dvora. Svá zvířata 
předvedlo 96 vystavovatelů a navštívilo ji 440 platících návštěvníků.  
Celkem v roce 2017 bylo na našich výstavách vystaveno 1422 zvířat, což bylo díky famózně 
obsazené jarní výstavě cca o 170 ks víc než vloni a naše akce navštívilo 940 platících 
návštěvníků.  
Musím říci, že zájem ze strany vystavovatelů na uplynulých 3 výstavách náš mile překvapil. 
Nebylo v posledních deseti patnácti letech běžné, že bychom museli řešit kapacitní problémy 
našeho areálu, zejména s ohledem na velikost expozice králíků a její umístění i do druhého 
nadzemního podlaží našeho areálu. Zájem chovatelů nás ale samozřejmě těší a moc si ho 
vážíme. Je také ale samozřejmostí si připravit na naše akce slušný početní základ z vlastních 
chovů tak, aby tradičně koupěchtiví návštěvník byl uspokojen. Z výše uvedených 1422 za rok 
2017 vystavených zvířat na našich dvou výstavách pocházelo 375 z vlastních chovů, přičemž 
zejména v expozici králíků jsme z vlastního předvedli 122 resp. 144 jedinců. I tento údaj je 
v rámci organizovaného chovatelství unikátní.  
 
Naše výstavnická činnost se ale neomezuje jen na naše vlastní výstavy, tradičně 
podporujeme výstavy v blízkém okolí, např. všechny výstavy na okrese Mělník. V roce 2017 
jsme se zúčastnili výstavy v Litoměřicích, Kralupech nad Vltavou, Rovném, Ovčárech, Slaném, 
Šlapanicích?, Tišicích, Hřivčicích, Olovnici, Dolních Beřkovicích, Olomouci, Žitenicích, Veleni, 
Liběchově, Bohušovicích, Roudnici nad Labem, Straškově, opět v Kralupech, Velvarech, ve 
Velké Chuchli, na CV v Lysé nad Labem. Na těchto rekordních 22 výstavách jsme předvedli 86 
holubů, 57 ks drůbeže a 387 králíků, celkem tedy 530 ks zvířat (oproti 472 loňským). Na 
našich dvou výstavách pak naši členové vystavili již zmíněných 375 kusů a celkem na všech 
výstavách za rok předvedli 905 zvířat, o 102 více než vloni. Tyto celoroční výsledky svědčí o 
naší obrovské chovatelské a výstavnické síle, která nás dlouhodobě řadí mezi nejsilnější 
chovatelské spolky v regionu. Nechci se zde příliš chlubit, ani chválit, koneckonců vůči zde 
přítomným kolegům a přátelům to není úplně zdvořilé, ale když se nepochválíme sami, 

většinou to za nás nikdo jiný neudělá 😊. A to ani nezmiňuji, kolik čestných cen, pohárů či 
šampionů jsme za těch devět stovek vystavených zvířat obdrželi! Vězte, že jich bylo desítky a 
vyjmenovávat je tu nebudu. Co ale musím, to je poděkovat primárně všem oněm 
chovatelům a vystavovatelům, kteří se na tomto vynikajícím výsledku podíleli. 
 
V kontrole plnění plánu práce jste slyšeli, co jsme z vytčených cílů zvládli a co ne. Je zřejmé, 
že krom uspořádání hlavní náplně naší činnosti, tj. uspořádání dvou již zmíněných výstav, 
směřuje značná část našeho úsilí k udržování a rozvoji našeho chovatelského areálu. 
Provádíme nutnou průběžnou údržbu venkovních prostor a čištění přilehlého potoka. S touto 
činností nám v minulosti významně pomáhaly námi chované kachny. Po opakovaných 
nájezdech predátora, patrně lišky obecné, musím bohužel říci, že jsme od jejich chovu a 
jejich pomoci museli upustit. Je to jistě škoda mít na pozemku tekoucí vodu a nemoci ji 
chovatelsky využívat.  
Zmínil bych ještě z loňského plánu práce dva body. Tím prvním je pořízení nových výstavních 
klecí na králíky. Díky obdržené dotaci od společnosti ČEZ, s jejíž zajištěním nám zásadním 
způsobem pomohla paní starostka, a dotaci od obce samotné, jsme mohly nakoupit další 
část nových výstavních klecí, tentokrát za částku 70 tisíc Kč. Je možné, že samotný výstavní 



exponát, králík, nové ubikace úplně neocení, ale pro nás, ale i návštěvníka, je vizuální rozdíl 
starého a nového materiálového provedení markantní. Dokonce tak markantní, že jsme si 
pro letošní rok dali za úkol obměnu králičích klecí pro přízemní část expozice našeho areálu 
zcela dokončit. Ještě k tomu bude nutné ale několik desítek tisíc korun investovat, protože 
cena jedné klece čítající čtyři díry dnes činí něco přes 1500 Kč. Tím druhým bodem naší 
plánované činnosti je výkup králičích kožek. Snad už by se dalo o našem areálu dalo hovořit 
jako o zavedeném výkupním místu, kdy kožky svých králíků k nám dovážení chovatelé 
z blízkého i vzdálenějšího okolí, jmenujme třeba až Libochovice. Jak už jste byli informování 
v minulosti, náš spolek je oficiálním smluvním výkupním místem společnosti TONAK a.s. a 
pro kožky k nám sami jezdí. Některé měsíce to nejsou zanedbatelné objemy, například 
v minulém měsíci si odváželi přes padesát kilogramů kožek. Výkup je pak prováděn na váhu a 
za jeden kilogram suchých kožek nyní platíme 100 Kč za barevné, v případě čistě bílých o 
deset korun více, přičemž se vždy řídíme aktuálně nastavenou cenovou politikou TONAKu. 
I v roce 2017 jsme úzce spolupracovali s obcí Cítov, zejména pak při realizaci masopustu a 
návštěvě hodnotící komise v soutěži o Vesnici roku STČ kraje 2017. Ta proběhla 30. května 
zejména na cítovském koupališti, kde se jednotlivé spolky prezentovali svou činností. My 
jsme se nepředvedli přímo na koupališti, ale v sousedícím parku, který byl domovem našich 
chovatelských výstav až do roku 1982. Leitmotiv prezentace obce Cítov v soutěži měl název 
Kdo si hraje nezlobí, aneb sejdeme se na plovárně, my jsme naši prezentaci ale pojmenovali 
příhodně Výstava v parku po 35 letech. Předvedli jsme 13 plemen králíků námi chovaných, 
ale i něco z hrabavé drůbeže a holubů. Vše bylo doplněno o atraktivní expozici drůbežího 
fotbalu a samotné komisi bylo in natura předvedeno, jakým způsobem probíhá posuzování 
králíků čestným členem posuzovatelského sboru př. Václavem Chmelíkem z Mnetěše. Celou 
návštěvu komise jsem pak doprovázel já osobně průvodním slovem a z celé akce byla 
pořízena pěkná řádka povedených fotek. Výsledkem společného snažení pak bylo obdržení 
modré stuhy za spolkovou činnost s finanční odměnou, jejíž poměrnou část obdrží i náš 
spolek. Díky vzájemné interakci s obcí tak, doufejme, budeme moci realizovat právě již 
zmíněný nákup části výstavního fundusu. 
Zmíním se ještě k jednomu bodu našeho plánu práce a tím byly společné návštěvy výstavních 
akcí. Ať už společně či jednotlivě navštěvujeme akce v blízkém okolí, to je koneckonců 
samozřejmostí. Vynikající, dalo by se říci až skoro rodinné, vztahy máme se sousedními 
Dolními Beřkovicemi, kde při jejich výstavě pravidelně trávíme i společenský hudební 
odpoledne a večer. Dále pak navštěvujeme, a i v roce 2017 jsme navštívili, výstavy 
celostátního charakteru, ať se jednalo o výstavu mláďat v září, nebo dospěláků v listopadu, 
obé na výstavišti v Lysé nad Labem. Krom toho jsme ale v prosinci podnikli hned tři výpady 
do Německa, na velké výstavy našich západních sousedů. Jednou to byl Erfurt, kde se konala 
výstava tzv. vítězů s cca 20 000 exponáty, a podvakrát to bylo na výstaviště v Lipsku, kde se 
konala celoněmecká výstava peří, tj. drůbeže a holubů, s témě 40 tis. exponáty a těsně před 
Vánoci celoněmecká výstava králíků s 26 000 exponáty. Ze všech třech výstav jsme vždy 
dovezli něco nového do vlastních chovů, nebo do chovů našich přátel a kolegů. 
 
Svou roční činnost tradičně zakončujeme poslední sobotu před Vánoci v našem areálu při 
neoficiální schůzi s pohoštěním. Na tomto setkání také probíhá osobní předání stolních 
kalendářů na následující rok, které obsahují fotky z naší celoroční činnosti, a který byl 
vytištěn už počtvrté. Nově byl ale zvolen lepší papír a kalendář vždy obdrží nejen všichni 
členové našeho spolku, ale je zasílán i na naše přátelské organizace v okolí, sponzory a 
samozřejmě vedení naší obce. V případě zájmu někoho z přítomných, kdo kalendář nemá a 
stál by o něj je tu ještě několik posledních kusů zdarma k dispozici. 



 
Podle obdržené pozvánky, a uvedeného programu, jste informováni o tom, že rok 2018 je 
rokem volebním. Končí další pětileté volební období, ve kterém naše činnost zaznamenala 
chvíle smutné, kdy nás několik našich přátel navždy opustilo, nebo kdy náš spolek musel čelit 
nepochopitelným negativním atakům „zvenčí“, ale i ty radostné, které jsou tvořeny řadou 
chovatelských úspěchů, kýženým navýšením členské základny nebo investicemi do našeho 
chovatelského areálu podporované dotační politikou obce Cítov. Mohli jsme tak nakupovat 
nové výstavní klece, rekonstruovat toalety, dát novou plechovou krytinu střechy, tu něco 
ubourat, jinde postavit, či nahodit, vymalovat, nabarvit, zkrátka vylepšit či rozvíjet… Rád bych 
na tomto místě jménem výboru ZO poděkoval za podporu a činnost všech členů na 
spolkovém životu se podílejících. Poděkoval bych také rád svým kolegům z výboru za výkon 
své funkcionářské činnosti a vyslovuji tímto svůj obdiv nad tím, že na základě nedávno 
konané schůze výboru ZO jsou všichni jeho členové připraveni k práci v následujícím 
pětiletém období. Vězte, že v celosvazovém měřítku se jedná o v podstatě mimořádný stav, 
který, troufám si tvrdit, svědčí o dobré, pracovité a přátelské partě, kterou vedení našeho 
spolku tvoří. Dobrá nálada a přátelské prostředí je totiž primárním předpokladem jakékoliv 
zájmové volnočasové činnosti a jejím hnacím motorem. Jistě všichni budeme dělat vše proto, 
aby tato situace přetrvala i v budoucnosti.  
 
Vážení přátelé, na konci naší zprávy o činnosti rozhodně nesmím opomenout významná 
výročí, které nás v roce 2018 čekají. Začnu shora. V říjnu oslaví naše republika 100. výročí od 
svého vzniku. Možná se jedná o, pro někoho, poněkud nostalgické vzpomenutí s nádechem 
patosu, ale není od věci zmínit, že už za státního zřízení před rokem 1918 jsme disponovali 
řadou organizovaných chovatelských spolků a ze všech zemí bývalého mocnářství patříme 
mezi nejsilnější a v našem hobby nejrozvinutější. O něco více než stem letům, konkrétně 750 
ti, se letošního roku dožívá naše obec Cítov. I my se budeme výraznou měrou podílet na 
oslavách, které nás čekají a i my, chovatelé, k tomuto výročí shodou okolností přispějeme, 
nebo přidáme, ta výročí svá. V roce 2018, konkrétně 29. 5., totiž uplyne 50 let od 

ustanovující schůze našeho spolku. Ano, nevypadáme na to, ale je nám padesát 😊 a 
k připomenutí a oslavě tohoto výročí uspořádáme samostatnou akci. K tomu ještě tomto 
roce uspořádáme svou 110. výstavu, a to vše ve výstavním areálu, od jehož otevření k 
drobnochovatelské činnosti letos uplyne 35 let.    
 
A to už bylo opravdu vše - děkuji vám za vaši pozornost. 


