
Zpráva o činnosti ČSCH Cítov za rok 2021 
 

Vážení přátelé, 
 
po obtížném dvouletém období způsobené koronavirem byl rok 2021 přeci jen o malinko 
příznivější pro vykonávání spolkové činnosti. Jaro bylo sice díky dalšímu lockdownu silně 
omezené, a tak jsme ani my nemohli uspořádat tradiční výstavu a ani VČS. Ta se v úspornější 
podobě uskutečnila dne 10. 7., tedy během relativně volnějšího letního období a její součástí 
bylo i stolní posuzování zajištěné Lenkou Kadeřábkovou. Ani řádné schůze nebyly nikterak 
časté a konaly se pouze čtyři. 18. prosince proběhlo tradiční neoficiální předvánoční setkání. 
 
Uplynulé dva roky ale byly turbulentní i ve vztahu k členské základně, přes vše špatné je ale 
pozitivním výsledkem celkový nárůst členské základny.  
Ke konci loňského roku členství ukončili Pavla a Jakub Kocábkovi a Václav Bryslivec se změnil 
z řádného člena na čestného. Od letošního roku je opět členem MCH Jindřich Štryncl, dále se 
stal členem MCH Jan Král z Kostomlat, chovatel Čv, Ing. Vladimír Veselý z Roudnice nad Labem, 
chovatel Vss, Klára Rousová z Prahy, chovatelka K, D, H a Tera a Hana Kosáková ze Štětí, 
chovatelka K, D a skotu. K dnešnímu dni má tedy spolek 32 členů, z čehož je potěšitelných 6 
MCH.  
 
Kromě stavu členské základny se oproti roku 2020 (logicky) opět zvýšily i odchovy zvířat, byť 
úrovně roku 2019 ještě dosaženo nebylo, tedy zejména u králíků. Odebráno bylo 705 kroužků 
na drůbež a holuby (vloni jich bylo 300 a v roce 2019 504 ks). Registrováno bylo 354 ks králíků 
(přičemž vloni to bylo 256 a v roce 2019 437 ks). Nejvíce bylo registrováno Vss v počtu 52 ks, 
dále 40 ks Čv a 37 MRex. Většina členů registrovala svá zvířata okresně, 4 využívají klubovou 
registraci a jeden registraci německou. Díky novým chovatelům se opět trochu změnilo 
portfolio chovaných plemen, některá plemena se k nám do spolku po čase vrátila (např. Nb, 
ČSč, Z) a některá jsou úplně nová (např. Rexor). 
 
Přes jarní omezení přinesl rok 2021 opět dvě výstavní akce. Koncem roku 2020 byla naše ZO 
oslovena výborem pražské pobočky klubu chovatelů holubů moravského pštrosa s dotazem 
na podmínky pro uspořádání jejich každoroční klubové výstavy. Bylo dohodnuto, že výstava 
by mohla proběhnout dne 16. října, tedy 14 dní před naší podzimní výstavou. Výstava 
proběhla, byla obeslána 219 ks MP od 22 chovatelů, 2 z toho byli členové našeho spolku. 
Jednalo se o výstavu probíhající pouze v patře naší výtavní haly, výstava byla kladně 
hodnocena, holubáři slušně navštívena a klub projevil zájem o spolupráci i v nadcházejících 
letech. 
 
Dva týdny nato se tedy konala již zmíněná tradiční podzimní všeobecná výstava, která byla 
naší první výstavou od podzimu 2019, tedy po rovných dvou letech. Při jejím plánování nás 
opanovala značná nervozita či očekávání, protože jednak jsme se potýkali s jistou ztrátou 
rutiny při přípravných činnostech a pak otázkou byla také síla obsazení vystavovateli a 
samotná návštěva výstavy. Uplynulá léta totiž znatelně snížila počty chovaných (a tím pádem 
registrovaných) zvířat, což se negativně projevilo na úplně všech konaných výstavách v letech 
2020-2021. Ne jinak tomu bylo v našem případě. Před-covidová léta nás opakovaně stavěla do 
nekomfortní situace s umisťováním části expozice králíků i ve 2.NP výstavní haly. Na podzim 
tomu bylo už jinak, sešlo se „jen“ 344 králíků, s čímž si poradili 4 posuzovatelé. Naproti tomu 



příjemně překvapila expozice drůbeže se 70 voliérami (196 ks)! Vše doplnila expozice holubů 
se, řekněme, standardními 110 ks, no a k tomu doplňkové expozice, prodeje chovatelských 
potřeb aj. Přes velmi opatrná očekávání výstavu shlédlo za přijatelného listopadového počasí  
405 platících návštěvníků a prodala se zvířata v hodnotě přes 50 tis. Kč! V rámci páteční 
návštěvy dětí naší mateřské a základní školy Lenka Poláková Kadeřábková provedla náborový 
výklad pro již delší dobu zamýšlený kroužek MCH, o tom bude řeč dále. A konečně jako perličku 
k této povedené výstavě si dovolím zmínit, že prvně v naší historii bylo v expozici králíků 
uděleno ocenění 97,0 bodů, tedy klasifikace excelentní, konkrétně na Vm chovatele Mgr. 

Zdeňka Volfa z Bezna       
 
Významnější byl oproti loňsku počet obeslaných výstav. V roce 2020 jich bylo jen 10, vloni 
tomu bylo už rovných 20, naší v to počítaje. Jednalo se o výstavy v německém Tautenhainu, 
Hřivčicích, Dobroměřicích, Žitenicích, Ondřejově, Olovnici, Veleni, Liběchově, Peruci, CVM 
Přerově, Tišicích, Roudnici nad Labem, Velvarech, Kralupech, Velké Chuchli, CV Lysé nad 
Labem, Všestarech a dvě zmíněné výstavy proběhly u nás, v Cítově. Na všech těchto výstavách 
jsme získali 66 ocenění, přičemž 1x to byl titul Mistr Spolkové republiky Sasko, 2x Mistr České 
republiky, 1x Šampión ČR. Z celostátních výstav to byly dále 3 samostatné poháry, hned 12x 
jsme získali vítěze výstavy za jednotlivce či kolekce! Zbylých 47 byly čestné ceny. Z uvedeného 
je patrné, že patříme mezi významně silné základní organizace, což dokládáme kvalitou 
chovaných a hlavně odchovávaných zvířat. Snad se nám bude takto dařit i letos, kdy je v plánu 
uskutečnění 30. Evropské výstavy v polských Kielcích. Nicméně v tuto chvíli je konání akce 
stále značně nejisté, jak díky vloni aktivované a nesmyslné legislativě EU opět omezující pohyb 
pernatých zvířat (tedy v našem případě drůbeže a holubů) mezi jednotlivými zeměmi, který 
chovatele de facto vrací do dob dávno minulých, ale konání je samozřejmě nejisté i díky 
současné válce na Ukrajině. V případě, že se ale výstava uskuteční, tak by se měli naši 
chovatelé pokusit o odpovídající reprezentaci svých chovů a našeho spolku. 
 
Zmínka padla o kroužku mladých chovatelů. S nápadem na jeho zřízení přišla Lenka 
Kadeřábková ještě době před-covidové. Samozřejmě díky omezením se jeho spuštění stále 
odkládalo, až tedy konečně během konání podzimní výstavy bylo kroužku uděláno řádné 
promo. První schůzka kroužku proběhla ještě v listopadu a zájemců z řad dětí bylo tolik, že 
musel být kroužek rozdělen do dvou skupin tak, aby s dětmi mohlo být řádně pracováno a aby 
si i ony mohly řádně osahat chovatelské dovednosti. Kroužek probíhá ve 14 denním intervalu 
a jeho primární směřování cílí na králičí hop. Děti se zde učí prací se zvířetem a jeho vedení, 
ale i v řádné péči o něj. V plánu je i uspořádání výstavy MCH. 
Lence patří velký dík za realizaci nápadu na provozování kroužku pro děti a za jeho vedení. 
Kroužek pro MCH byl při našem spolku v provozu naposledy na počátku 90. let a na jeho 
činnost v současnosti jsme náležitě hrdí a vážíme si toho, neboť jsme si uvědomujeme, že 
právě výchovou mladých lidí se vztahem ke zvířatům a chovatelství si náš spolek zajistí 
odpovídající budoucnost. 
 
Co se týče údržby areálu jsme se vloni pustili do obměn betonových ploch před vstupem do 
areálu, resp. do prvního úseku. Demolici a odvoz nám sponzorsky zajistila firma KVD Plus 
Zdeňka Kvídy, kterému tímto moc děkujeme. Poté jsme odstranili nestabilní písčitou podkladní 
vrstvu, navezli a zhutnili recyklát a poté už nám dva mixy dovezly beton, z kterého jsme 
vytvořili novou plochu, vyztuženou ocelovými sítěmi, které sponzorsky dodal Karel Šmejkal. 
V tomto duchu budeme pokračovat i dále, dalším úsekem. 



Druhým větším počinem bylo pořízení dalších krmítek pro králíky tak, aby měli při výstavě 
k dispozici vodu a granule zároveň. Po tomto kroku volala nemalá část vystavovatelů. Krmítka 
v počtu 300 ks nám sponzorsky věnoval Jan Lizsner, i jemu za tento dar moc děkujeme. 
Ostatně osoba Jana Lizsnera je jedním ze spojovacích článků mezi naším spolkem a spolkem 
(či trampskou osadou) Zaprášené kytary Cítov, která v našem areálu pořádá, v rámci možností, 
pravidelná každoměsíční hudební setkání. Právě touto činností a činností kroužku MCH náš 
areál v polední době značně ožil, je často využíván, a to je dobře.  
 
Samozřejmě, a tradičně, je areál využíván v rámci pravidelných dopoledních setkání našich 
členů a příznivců našeho spolku. Zde se při kávě, či něčem ostřejším, konají výkupy králičích 
kožek, pro které si pravidelně jezdí společnost TONAK. Odevzdány byly v loňském roce kožky 
v hodnotě 31 250 Kč. 
 
Na konci zpráv o činnosti našeho spolku se vždy snažím vypíchnout úspěšné mediální 
prezentace našeho spolku či jeho členů, tedy pokud se na tomto poli něco v uplynulém roce 
podařilo. Rok 2021, přes všechny jeho těžkosti, ale takový byl. Na stránkách našeho svazového 
časopisu CHOVATEL byly hned 2x uveřejněny velké reportáže o našich chovatelích a 
pomyslnou třešničku pak tomu dodalo účinkování mistra Karla Mariana v televizním seriálu 
mapující činnost chovatelů v rámci ČSCH s názvem Co Čech, to chovatel. V díle věnovaném 
chovu králíků měl Karel možnost představit svůj chov BO i rexů a přes značné obavy si 
s nelehnou úlohou člověka stojícího před kamerou poradil. I jemu patří za reprezentaci našeho 
koníčku a potažmo našeho spolku velký dík! 
 
Takový byl rok 2021 pohledem na naši činnost. Děkuji za pozornost. 


