
Zpráva o činnosti ČSCH Cítov za rok 2019 
 
Vážení přátelé, milí hosté, 
 
rád vás na tomto místě seznámím s činností našeho spolku za rok 2019. 
 
Stav členské základny doznal oproti loňsku pozitivních změn. Sice jeden mladý chovatel ubyl, 
nicméně byli přijati noví členové, a to Klára Mrákotová z Křivenic, chovatelka drůbeže, Jindra 
Štryncl z Byšic, MCH, chovatel králíků hermelínů, a pobočné členství v našem spolku má od 
loňského roku i rodina Polákových z Bosyně, konkrétně chovatelka a posuzovatelka králíků 
Lenka Poláková Kadeřábková a její dcery Katka a Lucka. V současnosti má tedy naše organizace 
24 dospělých chovatelů a 6 MCH. 
 
Naši chovatelé se v roce 2019 setkali zde na slavnostní VČS v březnu a pak na 7 dalších řádných 
členských schůzí. Samozřejmostí je pak bezpočet tradičních dopoledních setkávání, především 
seniorů z řad našich členů a dalších kamarádů. 
 
A nyní něco k tomu chovatelskému provozu. Naši členové v roce 2019 odebrali celkem 504 ks 
kroužků na drůbež a holuby a k registraci přihlásili 437 králíků (424), což jsou v případě králíků 
čísla obdobná s minulými lety a pro vaši zajímavost celá třetina okresní registrace králíků 
připadá na naší ZO, u holubů a drůbeže a holubů je však silnější nárůst a pozitivně to bylo vidět 
i na výstavách, o který bude řeč dále. Nejvíce se registrovali tradičně Vss v počtu 89 ks, ovšem 
40 z toho bylo klubově. Na dalším místě byli Čv 51 ks a Čč 44 ks. Nevíce po plemenech 
registroval př. Rameš s 51 ks Čv, dále pak Čč 44 př. Heller ks a Ma 43 ks př. Mareš. 
 
V rámci naší hlavní spolkové činnosti byly v souladu s plánem práce pořádány dvě tradiční 
výstavy. 
První výstavní akcí v roce 2019 byla Velikonoční výstava, která proběhla ve dnech 20. - 21. 
dubna. Bylo vystaveno 320 (406) králíků, 106 (115) ks drůbeže, 77 (80) holubů, vše doplněno 
expozicí exotického ptactva, selského dvora, ukázkou teraristiky. Svá zvířata předvedlo 86 
vystavovatelů a navštívilo ji 563 platících návštěvníků.  
 
Druhou výstavou byla Podzimní výstava králíků, drůbeže a holubů, která se konala 2. a 3. 
listopadu. Na této výstavě bylo vystaveno 455 (518) králíků, 188 (216) ks drůbeže a 119 (135) 
holubů. Dále byly předvedeny ukázkové expozice teraristiky a venkovního selského dvora. Svá 
zvířata předvedlo 102 vystavovatelů, navštívilo ji 417 platících návštěvníků. 
 
Souhrnně bylo na našich výstavách v roce 19 vystaveno 1265 ks zvířat (1461, 1422) a naše akce 
navštívilo 980 (997) návštěvníků.  
 
Naše výstavnická činnost se ale neomezuje jen na naše vlastní výstavy, tradičně podporujeme 
výstavy v blízkém okolí, např. všechny výstavy na okrese Mělník, ale i ty vzálenější. V roce 2019 
jsme se zúčastnili výstavy v Lysé nad Labem (Náš chovatel), Kralupech nad Vltavou, Velvarech, 
Rovném, Šlapanicích, Ovčárech, Slaném, Tišicích, Hřivčicích, Dobroměřicích, Olovnici, 
Ondřejově, Dolních Beřkovicích, Libochovicích, Žitenicích, Veleni, Liběchově, Bohušovicích, 
Roudnici nad Labem, Straškově, opět v Kralupech, Praze – Ďáblicích, opět Velvarech, na CV 
v Lysé nad Labem. Krom toho jsme se ještě zúčastnili dvou výstav v Německu: s králíky 
v saském Tautenhainu a s holuby v bavorském Maihingenu. Z obou těchto akcí jsme přivezli i 
ocenění.  



Velké výstavy u nás i v zahraničí také navštěvujeme i je-li poptávka, snažíme se z takových akcí 
dovážet zvířata do našich chovů. Navštívena byla v roce 2019 CVM v Přerově, CV Slovenska 
v Nitře, nebo tradičně velká prosincová výstava drůbeže a holubů v Lipsku se 47 tis. zvířat. 
 
Náš spolek patří mezi velmi silné ZO, to pokud je řeč o počtech odchovávaných zvířat a 
zejména těch vystavovaných. Ostatně posuďte sami: na velikonoční a podzimní výstavě bylo 
jen z našich chovů předvedeno 306 zvířat (76+126K, 10+30D, 37+27H) a na všech dalších výše 
jmenovaných výstavách 26 bylo předvedeno sice jen 22 ks drůbeže, ovšem překvapivých 213 
ks holubů a standardně nejvíc králíků – 304 ks. Celkem tedy v roce 2019 naši členové vystavili 
na všech 28(!) výstavách 845 ks zvířat, což je počet opravdu mimořádný. 
 
Náš chovatelská areál patří mezi největší drobnochovatelská zázemí v regionu a leckdo nám 
jej závidí. Ovšem s velkou nemovitostí přichází i nutná velká péče o něj a tak i v roce 2019 bylo 
kam disponibilní prostředky vkládat. Díky 70tisícové dotaci od obce Cítov se toho ale udělalo 
dost. Už v roce 2018 se dokončila obměna výstavních klecí na králíky a v roce loňském se 
přízemí výstavní haly celé vymalovalo, natřena byla i betonová podlaha a instalováno bylo 
nové LED osvětlení. Kombinace zmíněných nových klecí, výmalby a osvětlení vytváří z celé 
expozice králíků opravdu komfortní pocit expozičních prostor 21. století a oceňují ho 
návštěvníci i posuzovatelé, kteří na svou práci konečně dobře vidí. V tomto stylu bude ostatně 
upraveno i 2.NP výstavní haly, aby i prostory pro holuby a drůbež doznaly žádoucího vylepšení 
a králíkářům nebylo záviděno. 
Jistě jste si ale všimli, že i v prostorách, kde se nacházíme, bylo instalováno nové LED osvětlení, 
ostatně jako v celém přízemí našeho chovatelského areálu. I zde bylo vymalováno, takže i zde 
je kus nového, čistého. V neposlední řadě byl loňského roku dokončen několik let zamýšlený 
přístřešek před hlavním vstupem do areálu, který chrání před nepřízní počasí jak osoby, tak 
vstupní dveře samotné. 
  
Naší kontinuální činností je výkup králičích kožek, které od nás následně odebírá zpracovatel 
TONAK a.s. Tuto činnost realizuje především parta našich členů zralého věku, kteří se schází 
v areálu v dopoledních hodinách. V roce 2019 se nám překvapivě podařilo téměř zdvojnásobit 
vykoupený počet, a to na 336 kg oproti 177 v roce 2018. Hodnota takto vykoupených kůží 
činila 34 653 Kč. 
 
Je již několikaletou tradicí, že se poslední sobotu před vánoci scházíme na neformální schůzi, 
kde si spolu s našimi příznivci popřejeme a připijeme. Zároveň se, opět již tradičně, rozdávají 
chovatelské kalendáře, které, občas i humornou formou, dokumentují činnost našeho spolku, 
nebo zajímavá zvířata námi chovaná či někde viděná.  
 
Kdo neexistuje ve virtuálním světě, jakoby nebyl. Letos uplyne 5 let od založení našich 
webových stránek, které si uživatelé zobrazí cca 10 000x za rok, a to nás těší. K webovým 
stránkám se poté přidal i FB profil. 
 
Vykonané práce je opravdu dost a to nehovořím o práci, kterou každý z chovatelů vykonává 
denně, doma. Stovky a tisíce hodin ročně se stráví členové péčí o naše zvířata, a to, co je na 
konci – výstavy a zmíněných skoro 850 vystavených zvířat z našich odchovů na 28 akcích, to je 
jen pomyslná špička ledovce tvořená prací každého z chovatelů, dost často za podpory 
některých členů rodiny, či rodin celých. I oni tvoří součást našich výsledků, a proto i jim patří 
velký dík. Ostatně jako všem těm, kteří nás všelijak podporují hmotně, finančně nebo jen 
stisknutými palci ☺ 
 
 
Děkuji za pozornost. 


