
Zpráva o činnosti ČSCH Cítov za rok 2018 
 
 
Vážení přátelé, milí hosté, 
 
rád vás na tomto místě seznámím s činností našeho spolku, a protože rok 2018 byl rokem 
nejednoho výročí, ať už spolkového, obecního či republikového, a úspěšných prezentací a 
ocenění, tak jí zkrátka nebylo vůbec málo. 
 
Stav členské základny doznal oproti loňsku změn, kdy sice 4 dospělí členové již neprojevili 
zájem v pokračování chovatelské činnosti, na druhou stranu jsme rádi, že 3 nové členy jsme 
přijali. Jsou jimi Kateřina Šestáková se svým přítelem Jakubem Pátrou z Mělníka, resp. Byšic, 
oba chovatelé králíků malých rexů, perlových a tříslových a cítovský Jarda Hájek, chovatel 
především poštovních holubů, ale nyní i králíků vídeňských bílých. Pro rok 2019 má tedy naše 
organizace 21 dospělých členů a 4 mladé chovatele.  
Naši chovatelé se v roce 2018 setkali mj. na slavnostní VČS v březnu, kde jsme si po 5letém 
cyklu zvolili nové, resp. staronové vedení, a pak na 8 dalších řádných členských schůzí, přičemž 
výbor ZO se samostatně sešel 1x. Samozřejmostí je pak bezpočet tradičních dopoledních 
setkávání, především seniorů z řad našich členů a dalších kamarádů. 
Mimo zmíněné schůze, na kterých se řeší běžný provoz spolku a příprava akcí, jsme v roce 
2018 uspořádali slavnostní schůzi, která měla za účel připomenout a oslavit uplynulých 50 let 
naší činnosti. Náš spolek, založený v roce 1968, si tak za účasti celé řady zde vás dnes 
přítomných připomněl důležitá data z naší činnosti, mezníky a úspěchy, které se za 50 let 
bohaté činnosti nashromáždili. Hostili jsme v tomto sále bývalé i stávající členy spolku, přátele 
chovatelé z blízkého i vzdálenějšího okolí a při té příležitosti byla některým členům spolku 
udělena významná svazová ocenění a spolku samému Čestná vlajka Ústředního výkonného 
výboru ČSCH, vše nám zde předal místopředseda ÚUV ČSCH Ing. Václav Krůta. K této 
příležitosti jsme připravili pro účastníky několik upomínkových předmětů a hlavně Almanach, 
který souhrnně uplynulých 50 let mapuje. Dokumentace akce i zmíněný almanach je 
k dispozici na našich webových stránkách. 
 
A nyní něco k tomu chovatelskému provozu. Naši členové v roce 2018 odebrali celkem 260 ks 
kroužků na drůbež a holuby a k registraci přihlásili 424 králíků (pozn. bez klubu), což jsou čísla 
obdobná s minulými lety a pro vaši zajímavost celá třetina okresní registrace králíků připadá 
na naší ZO. Nejvíce se registrovali tradičně Vss v počtu 111 ks, ovšem 51 z toho bylo klubově. 
Na dalším místě byli překvapivě Ca s 56 ks. Nevíce po plemenech registroval př. Holaj s 51 ks 
Vss, ovšem druhý s 50 ks plemene český červený byl př. Heller. Celkové počty registrací, resp. 
odchovaných zvířat jsou obdobná s lety minulými. 
 
V rámci naší hlavní spolkové činnosti byly v souladu s plánem práce pořádány dvě tradiční 
výstavy. 
První výstavní akcí v roce 2018 byla překvapivě silně obsazená Velikonoční výstava, která 
proběhla ve dnech 31. března a 1. dubna. Bylo vystaveno 406 (460) králíků, 106 (129) ks 
drůbeže, 80 (65) holubů, vše doplněno expozicí exotického ptactva, selského dvora, ukázkou 
teraristiky. Svá zvířata předvedlo 89 vystavovatelů a navštívilo ji mimořádných 620 platících 
návštěvníků. 170 zvířat se prodalo, přičemž 140 z toho byli králíci. Výstavu jsme překřtili 
označením 600 zvířat, 600 návštěvníků  



 
Druhou výstavou byla Podzimní výstava králíků, drůbeže a holubů, která se konala 3. a 4. 
listopadu. Na této výstavě bylo vystaveno 518! (472) králíků, 216 (184) ks drůbeže a 135 (112) 
holubů. Dále byly předvedeny ukázkové expozice teraristiky a venkovního selského dvora a 
okrasných bažantů. Svá zvířata předvedlo 92 vystavovatelů, navštívilo ji sice jen v uvozovkách 
370 platících návštěvníků, nicméně i tak se 140 zvířat prodalo. Tuto výstavu, interně 
překřtěnou na 50 let spolku, 500 králíků na výstavě, lze bez pochyby zařadit mezi ty největší 
výstavy naší historie a měli jsme co dělat, aby náš areál takovéto pemzum zvířat pojal. 
Mimořádný zájem vystavovatelů nás nicméně potěšil, bylo to důstojné zakončení roku našich 
oslav i celé výstavní sezóny na okrese Mělník. Drobné komplikace nám to ale přineslo při 
povýstavním úklidu… 
 
Souhrnně bylo na našich výstavách v roce 18 vystaveno 1461 (prakticky stejně jako v roce 17 
- 1422 zvířat), vloni a naše akce navštívilo bez 3 lidí rovná tisícovka návštěvníků.  
 
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 2018 jsme se zúčastnili 
výstavy v Litoměřicích, Kralupech nad Vltavou, Velvarech, Rovném, Ovčárech, Slaném, Tišicích, 
Hřivčicích, Libochovicích, Olovnici, Dolních Beřkovicích, CVM Olomouci, Žitenicích, Veleni, 
Liběchově, Bohušovicích, Roudnici nad Labem, Straškově, opět v Kralupech, opět Velvarech, 
na CV v Lysé nad Labem a na EV v dánském Herningu.  
 
Je zapotřebí zvlášť vyzdvihnout chovatele, kteří se prezentují, resp. svá zvířata prezentují, aby 
nedošlo k nějaké mýlce , na vrcholových chovatelských akcích typu celostátní výstava 
mláďat, celostátní výstava a výstava evropská. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě 
v našem koníčku mimořádně prestižním počinem, ovšem vyžadujícím nemalé chovatelské úsilí 
za vynaložení odpovídajících finančních nákladů. Pro zvířata samotná to pak představuje navíc 
stres způsobený delší přepravou a delší pobyt, proti malým výstavám, je čeká i na výstavě 
samotné. Na CVM v Olomouci se zúčastnili se svými zvířaty př. Karel a Adéla Marianovi a David 
Rameš. Na CV v Lysé nad Labem př. Jaroslav Holaj, př. Marianovi. Škoda jen, že ani z jedné 
akce jsme si neodnesli nějaký ten úspěch. 
Vrcholem tříletého cyklu na poli kontinentálním je konání Evropské výstavy drobných zvířat, 
které je prestižní akcí Evropského svazu chovatelů, sdružujícího 30 zemí. Je již tradičně 
potěšitelné, že Česká republika, rozlohou proti jiným nevelká, se tradičně drží v popředí co do 
množství předvedených zvířat, tak co do získaných ocenění…Pro vaši informaci, v počtu zvířat 
jsme již dvě výstavy po sobě byli na 4. místě, nyní za zeměmi Německo, Dánsko a Belgie. Ovšem 
v králíkářská sekci tomu bylo jinak, tam ČR byla dokonce na druhém místě, ihned za světovým 
drobnochovatelským lídrem – Německem! I náš spolek se na 29. Evropské výstavě 
prezentoval, a to prostřednictvím mé osoby, kdy byli vystaveny 4 ks králíka plemene činčila 
velká a 4 ks holubů národního plemene moravský pštros barvy černé. Na jednoho z králíků 
bylo uděleno ocenění 96 bodů, což by v našich vodách bylo mimořádným počinem, ovšem 
v evropském kontextu žádného titulu nebylo dosaženo. Jinak tomu bylo v případě zmíněných 
holubů, kdy holubice byla oceněna 95 body a čestnou cenou v podobě finanční hotovosti . 
Navíc jsme ještě dovezli evropskou šampionku plemene tuluská husa do chovu. Výstavu jsme 
já, protože jsem tam byl ještě pracovně, a Pavla navštívili, ve srovnání s minulou akcí ve Francii 
byla poněkud komornější co do návštěvnosti, ale precizněji připravena. Přes více jak 
tisícikilometrovou vzdálenost jí navštívila i řada přátel ať už z okresu Mělník, nebo z okolí, kteří 
u nás vystavují a někteří vystavovali i tam. Z okresu Mělník se pak v sekci drůbeže prezentovala 



chovatelka Jana Králová z Mělníka se svými zakrslými australkami. I ona dosáhla velkého 
úspěchu v podobě udělené čestné ceny. Mám za to, že byť pouze dva chovatelé, tak přesto 
jsme naši lokalitu na této prestižní akci velmi dobře reprezentovali. Je proto přinejlepším 
smutné, že tento počin nebyl od listopadu zmíněn na žádném se zasedání naší okresní 
organizace či jejího výboru, který přezíravým a nepřátelským způsobem segreguje ty osoby či 
spolky, kteří si dovolili v současnosti či minulosti vystoupit s jiným, než většinovým názorem. 
Ale budiž, nic netrvá věčně a upřímně jistě nikdo z nás náš koníček jenom pro úspěchy nedělá…  
  
Když se tak tedy souhrnně každoročně zamýšlím nad našim pozitivním vystupování na 
výstavních akcích, hovořím o nich obecně. Ano, úspěchy máme, plynou totiž z podstaty věci – 
z naší nemalé členské základny, ve které máme i chovatelské mistry České republiky. Vloni 
jsme si ale tu práci dali a vše přesně sečetli. Takže pro zajímavost naši členové si z výstav roku 
2018 odvezli 102 pohárů a čestných cen. 
 
Úplným závěrem k výstavám doplním, že navštěvujeme i akce, kde nevystavujeme, ať už se 
jedná o okolí blízké, tak to vzdálenější. Krom zmíněného Dánska jsme byli opakovaně 
v Německu, ať už to byla výstava mláďat spolkové země Sasko, nebo celoněmecká výstava 
drůbeže a holubů v Lipsku, kde jsme byli dokonce sedmimístným autem. Zpravidla z každé 
takové akce jsou importována kvalitní zvířata, která v následujících sezónách posilují naše 
chovy. 
 
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.  
V loňském roce jsme naši práci směřovali dvěma směry. Tím prvním bylo dokončení obměny 
králíkářských výstavních klecí, které v přízemí výstavní haly jsou již kompletně nové. Přestože 
to ti, kteří jsou do těchto klecí po dobu trvání výstavy patrně moc neocení, my, ale i návštěvníci 
výstav, jsou s celkovým dojmem spokojeni, expozice vypadá estetičtěji, moderněji a my i letos 
chceme na této hale dále pracovat.  
Druhým a ještě významnějším počinem byla rekonstrukce naší kuchyně, která po 35 letech 
doznala zásadní obměny. Byla vyměněna kuchyňská linka, proveden nové obklady, rozvody 
elektro a osvětlení, výmalba. O celkovém pozitivním dojmu se koneckonců můžete přesvědčit 
sami.  
Je nasnadě, že správa našeho areálu není finančně zrovna snadná záležitost, ale díky dobrým 
výsledkům hospodaření a mimořádné podpoře ze strany obce Cítov si ji můžeme dovolit nyní 
a snad i v budoucnosti.  
Naší kontinuální činností je i výkup králičích kožek, které od nás následně odebírá zpracovatel 
TONAK a.s. V roce 2018 jsme takto vykoupili 177 kg suchých kožek (téměř 900 ks) a částku, 
která nám z toho zbyde, jste mohly slyšet v rámci plnění rozpočtu. 
 
 
I v roce 2018 jsme dle našich možností úzce spolupracovali s obcí Cítov, zejména pak při 
realizaci masopustu a návštěvě hodnotící komise v soutěži o Vesnici roku STČ kraje 2018, ať už 
se jednalo o kolo krajské i celostátní. Při krajském kole jsme se prezentovali jako i ostatní 
spolky na hřišti, kde jsme opět vystavěli opět náš malý chovatelský dvorek. Téma, které bylo 
pro návštěvu zvoleno, bylo Slunce – stuha – jahody a to zřejmě zabralo, protože Vesnicí roku 
STČ kraje se Cítov stal. Nápomocni jsme byli i při následných akcích, ať už se jednalo o oslavy 
750 let obce nebo slavnostního vyhlášení výsledků krajského kola vesnice roku na našem hřišti 



v červenici. Při návštěvě celostátní komise vesnice roku jsme pak opět uspořádali prohlídku 
našeho areálu včetně ukázky námi chovaného zvířectva. Tato prohlídka byla uskutečněna i 
v rámci první návštěvy komise před 5 lety. Přestože už žádné další ocenění nepřišlo, nelze rok 
2018 hodnotit jinak, než rokem výročním, úspěšným a oslavným. Doufejme, že z výsledků a 
spolupráce roku 2018 budeme ještě dlouhou dobu všichni těžit. 
 
 
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 popáté. 
 
Vážení přátelé, naše činnost, přes ne úplně mladou, ale také ne úplně, v porovnání s jinými 
chovatelskými spolky, starou základnou je, jak jste mohli slyšet, bohatá jak na akce, tak na 
nějaké ty úspěchy a v tom našem relativně nevelkém drobnochovatelském rybníčku ČR je o 
cítovských chovatelích hodně slyšet. A to díky již značné tradici spolku, podpoře naší činnosti 
ze strany obce, ze strany našich sponzorů, ale díky značnému nasazení našich členů, protože 
náš koníček vyžaduje kontinuální, časově i jinak náročnou práci našich členů, bez které by 
výsledky zkrátka nebyly, a to za zpravidla významné podpory našich partnerů či celých rodin. 
Přejme si, aby tento stav trval i nadále, aby se chovatelství v Cítově i nadále dařilo a abychom 
měli pro svůj koníček takový prostor a podporu, které se nám dostává nyní. 
 
 
Děkuji vám za vaši pozornost. 


