Český svaz chovatelů
Klub chovatelů králíků AlHaDuBí
se sídlem v Brně

Klubový zpravodaj
Rok 2005

číslo 5
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Výbor klubu AlHaDuBí
předseda
místopřed.
jednatel

Uličný Václav
Čechal Vladislav
Krejčí Josef

Nasobůrky 43
Opatovec 141
Tuřanka 12

783 21 Chudobín
569 12 Svitavy
627 00 Brno - Slatina

pokladník
registrátor

Petr Josef
Čechal Vladislav

Machov 28
Opatovec 141

549 63 Machov
569 12 Svitavy

mluvčí klubu
mluvčí klubu

Danišovič M. JUDr.
Forman Jaroslav

Zahájí 16
Taršova 145

277 37 Chorušice
517 22 Albrechtice/Or.

Garanti jednotlivých plemen :

Aljaška

Petr Josef

Machov 28

549 63 Machov

Havana

Forman Jaroslav

Tyršova 145

517 22 Albrechtice / Or.

Durynský

Adamec Miloš

n.Osvobození 1

783 35 Horka na Mor.

Tipizační komise :
Dobeš Zdeněk

vedoucí komise

Danišovič Michal JUDr.
Forman Jaroslav
Adamec Miloš
Uličný Václav

člen
člen
člen
člen

Členové revizní komise :
předseda

Uhnavý Jaroslav

Lípa 57

517 21 Týniště/ Orlicí

člen
člen

Danišovič M. JUDr.
Forman Jaroslav

Zahájí 16
Tyršova 145

277 37 Chorušice
517 22 Albrechtice/Or.
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Zápis z výroční členské schůze klubu AlHaDuBí
Dne 2.12.2005 v Týništi nad Orlicí
1.

Schůzi zahájil a řídil předseda klubu př. Uličný Václav přivítáním všech přítomných
členů klubu.

2.

Přijetí nových členů klubu : př.Vykydal, Voháňka, Hrubý, Gorčica noví uchazeči byli přijati
jednohlasně.

3.

Zpráva pokladní :
př. Petr Josef, upozornil přítomné členy na odesílání ofrankovaných obálek pro registrátora
klubu . Připoměl že podrobná zpráva bude zveřejněna v klubovém zpravodaji.

4.

Zpráva registrátora klubu : zprávu přečetl př. Petr Josef ve zkráceném znění podrobněji ve
zpravodaji za rok 2005 bylo registrováno celkem: 669 ks králíků Al – 148 ks, Ha – 188 ks,
Du – 295 ks, Bí – 38 ks.
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Zpráva předsedy klubu :
- smlouva o konání speciálky klubu v roce 2006 byla podepsána a odhlasována.
- na přihláškách potvrzovat dodání zvířat na výstavu osobně / drahou
- posuzovatelé na rok 2006 zůstanou jako letos , při větším množství bude ještě delegován př.
Jonák
- od příštího roku typizovat všechny plemena králíků klubu ,dohodnout z registrátorem aby
požadoval uvedenou typizaci uvádět v rodokmenech.
- typizovat jen dospělá zvířata, typizační komise bude provádět typizaci jen dospělých zvířat.
- ůbytek zvířat na výstavě, rozeslat více přihlášek i nečlenům klubu řada chovatelů nedostala
přihlášky i když v roce minulém vystavovali.
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Zpráva jednatele klubu :
př. Krejčí Josef ,přednesl seznam členů klubu, klub má k 2.12.2005 celkový počet
registrovaných členů klubu je 41.

Diskuze :
- Př. Forman : pozdrav od přítele Nováka, který je dlouhodobě nemocen. Přítel Novák věnoval
na tuto
výstavu 1 000 Kč jako sponzorský dar. Byl navržen poplatek za registraci a
zároveň odměna pro klubového registrátora.V roce 2006 posuzovat v opačném pořadí.
- Př. MUDr. Vaník: vypracovat status klubu – JUDr. Danišovič se tohoto úkolu zhostil na
výbornou.
- př. Forman : zpracovat články do klubového zpravodaje a novin za klub př.JUDr. Daničovič
Michal.
- př. Uličný : pozval všechny členy klubu k účasti a návštěvě XXXVI CVMK do Přerova.
Výstava se uskuteční ve dnech 15. – 16.9.2006 na výstavyšti Genoservisu v Přerove .
Závěr
Krejčí Josef
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Vážení přátelé ,
dovolím si Vám v úvodu tohoto příspěvku všem popřál hodně chovatelských úspěchů a
hodně zdraví v roce 2006 . Tak jako v roce minulém i letos řada chovatelů reprezentovala klub
na vrcholových výstavách a dosáhla velice dobrých výsledků . I přes tyto úspěchy, ale řada
chovatelů nevěnuje dostatečnou pozornost, při prováděných výběrech zvířat na výstavy . Stále
se objevují stejné nedostatky, rozštěpy pohlaví ,zlomená pírka atd. Úspěchy bodového
hodnocení a podrobný přehled uvedených výsledků najdete na jiných stránkách tohoto
klubového zpravodaje . Tak jak bylo řečeno a přislíbeno v loňském zpravodaji byl již
v letošním roce katalog výstavy tištěn z bodovým hodnocením.
Nový registrátor klubu se zhostil svého úkolu velice dobře , žádné nedostatky v registraci se
neobjevovali. Znovu chci připomenout že soutěž o nejúspěšnějšího chovatele klubu má již
určitou tradici a je pořádána pěknou řádku let . Rozšířil se počet výstav, které se
započítávají do hodnocení . Je dána větší možnost výběru výstav , kterých se členové klubu
mohou zúčastnit . Výbor klubu ale přesto hodlá provést po zvážení a odzkoušení hodnocení
soutěží určité změny . Soutěž o nejúspěšnějšího chovatele klubu se bude i nadále
vyhodnocovat ze všech výstav , kromě výstavy klubové. Tyto podmínky soutěže by měli být
zachovány a neměli by se něják více měnit. Určité změny mohou nastat v hodnocení klubových
výstav . Kromě vyhodnocování mistrů a šampionů budou jako doposud udělovány čestné
ceny . Na příští speciálce se bude posuzovat sudá lichá nebo při větším počtu zvířat na
přeskáčku . Od příští klubové výstavy se budou již typizovat všechna plemena králíků která
klub združuje. Již v roce minulém jsem prohlásil že klub má dostatek kvalitních a
zodpovědných členů, kteří mají pro typizaci patřičný cit a zodpovědnost . Na závěr pár slov
ke klubovým výstavám . Po dohodě s výborem klubu králíků tříslových i nadále zůstává náš
klub pro rok 2006 ve výstavních prostorách ZO Týniště nad Orlicí . Smlouva byla
z představiteli Týniště nad Orlicí potvrzena. Výstavní poplatky pro členy klubu i jiné
vystavovatele zůstávají stejní. Nečlenové klubu, kteří budou mít zájem vystavovat - klecné 20
Kč za jedno vystavené zvíře , členové klubu - klecné 10 Kč za jedno vystavené zvíře .
V závěru bych měl několik poznámek k příspěvku př. Formana , úbytek zvířat na klubové
výstavě. Vystavovatelů je stále stejně ale v letošním roce všichni vystavovatelé dodali menší
počty zvířat takže nehledejme problémy tam kde nejsou. Ke špatnému posouzení nebo
neúplnému zápisu kladů a záporů v oceňovácím lístku, každý člen výboru nebo členové
typizační komise mohou na tyto nedostatky upozornit. Ke shodě typizace a posuzovatele mohu
říct tohle, oceňovací lístek je jen orientační nástin vad a předností , typizace je hloubková
kontrola a přesná definace uvedených předností nebo nedostatků zvířete. Přesto děkuji př.
Formanovi za napsáni tohoto příspěvku . Ale hloubkové probrání těchto nedostatků by zabralo
daleko více času proto doufám že na výstavě bude více času a budeme se moci k tématu
vrátit. Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům klubu , kteří svá zvířata na klubové výstavy
dovezou a odvezou. Zvířata netrpí přepravou a vaše pomoc při posuzování na klubových
výstavách je nenahraditelná .
S pozdravem

Uličný Václav
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Setkání chovatelů v orlickém podhůří na Bobkárně
Dne 3.12. se konala jako tradičně v předvánočním čase výstava klubu AlHaDuBí a klubu
chovatelů králíků tříslových pod záštitou ZO Týniště nad Orlicí, v tzv.“Bobkárně“, při které proběhlo i
setkání příznivců a chovatelů těchto plemen. Oba kluby mají ve všech směrech vynikající
chovatelské zázemí v nádherných výstavních prostorách. Proto ten, kdo výstavu nenavštívil, o hodně
přišel, protože bylo opravdu na co koukat, a nejen to. V Bobkárně vládla krásná a milá předvánoční
chovatelská atmosféra.. Já sama jsem měla tu možnost se seznámit s dalšími chovateli, kteří mne
velmi mile přijali mezi sebe, kteří se mnou pohovořili nejen o chovatelství, a kteří se mnou nadále
spolupracují. Myslím, že tak by to mělo chodit na každé výstavě!!
Ze strany klubu AlHaDuBí se jednalo již o XVI výstavní akci, klub chovatelů tříslových králíků se
již letos těší na padesáté výročí založení klubu, které budou mít v roce 2007. Celá výstava byla
obeslána 346 kusy zvířat, což je jistě velmi úctyhodné číslo. Za klub chovatelů králíků tříslových
bylo vystaveno 98 kusů králíků tříslových černých, 37 kusů králíků tříslových modrých a 39 kusů
tříslových havanovitých od 24 vystavovatelů. Za klub AlHaDuBí bylo vystaveno 172 zvířat, z toho
aljašek 44kusů, havan 66 kusů, durynských 66 kusů a bílopesíkatých dva kusy zvířat což mne
velmi překvapilo, neboť se jednalo o klubovou výstavu, kterou obeslalo 22 vystavovatelů.
Již v páteční ráno byla znát spolupráce nejen posuzovatelů, ale i vystavovatelů, kdy se obě
strany uměly dohodnout na svozu do Bobkárny. Posuzování proběhlo právě v pátek, kdy se své
práce ujali př Jiří Schönfelder a Holeček František za klub AlHaDuBí a př.Skočovský Zdeněk a
Uličný Václav za klub chovatelů králíků tříslových. A bylo opravdu co posuzovat!
Třísloví králíci působili naprosto excelentním dojmem, byla to nádherná přehlídka a ukázka
dlouholeté chovatelské činnosti, zvířata působila velmi jednotně, až na pár výtek byla ohodnocena
velmi dobře až výborně! Vysoké bodové ohodnocení dalo znát o kvalitě vystavovaných zvířat. U
Tříslových černých byl vyzdvihováno typické tělo, záď, srst a tříslo. Zápornými znaky, které se
vyskytovaly byl světlý spodek pírka a měkčí konce uší. V jednom případě nebylo zvíře
klasifikováno pro vyšší hmotnost 3,4 kg. Mé udivení bylo nad prodejem králíků, kteří byli oceněni
pouze 170,- Kč, i když byl průměrně ohodnocen! Chovatelé stále neumějí docenit svá zvířata, svou
dlouholetou práci!! U tříslových modrých byla vyzdvižena barva, záporně pouze neucelené oční
kroužky. Třísloví havanovití opět vynikly srstí, zádí, typem. Opět bylo upozorněno na neucelené
oční kroužky. V rámci výstavy proběhla i typizace.
Udělené ceny na celostátní výstavě králíků tříslových :
Třísloví černí
Šampion klubu
př. Mikolášek Bohuslav, Tč 0,1- 95,5b.
Putovní pohár na nejlepší 0,1 bez rozdílu barvy věnovaný př.Drbou Pavlem
Př.Paláček Milan, Tč 0,1 – 95,5b.
Pohár na nejlepší kolekci Tříslových černých
Př.Paláček Milan, Tč 3 členná kolekce – 285,5b.
Čestné ceny
Př.Ing.Kraus Jaroslav, Tč, 3 členná kolekce – 284,5 b
Př.Kopová Miroslava, Tč, 4 členná kolekce – 378, b
Př.Andrš Jiří, Tč, 3 členná kolekce – 282,5 b
Př.Ekrt Stanislav, Tč, 3 členná kolekce – 284,5 b.
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Př.Šála Jan, Tč, 3 členná kolekce – 285,5 b.
Př.Švec Karel, Tč, 3 členná kolekce – 283,0 b.
Třísloví modří
Šampion Klubu
Př.Lesák Jaroslav, Tm 1,0 – 96,0 b.
Pohár na nejlepší kolekci Tříslových modrých
př.Lesák Jaroslav, Tm, 3 členná kolekce 286,5b
Putovní pohár na nejlepší 1,0 bez rozdílu barvy věnovaný př.Drbou Pavlem
Př.Lesák Jaroslav, Tm 1,0 – 96,0 b.
Čestné ceny
Př.Vydržel Jan, Tm, 3 členná kolekce – 281,0 b.
Př.Andrš Jiří, Tm, 3 členná kolekce – 282,0b.
Tříslový havanovití
Šampion Klubu
Př.Mikolášek Josef, T hav., 1,0 – 95,0 b.
Pohár na nejlepší 0,1 Tříslové havanovité věnovaný př.Skočovským
Př.Skočovský Zdeněk, T hav. 0,1 – 95,5b.
Pohár na nejlepší kolekci Tříslových havanovitých
Př.Skočovský Zdeněk, T hav. 3 členná kolekce – 284,5b.
Čestné ceny
Př.Paláček Milan, T hav., 3 členná kolekce, 282,0 b.
Př.Slezák Zdeněk, T hav.,3 členná kolekce, 281,0 b.
Finanční dar, za které se zakoupily čestné ceny věnoval př.Ekrt Stanislav, za což mu patří velké
poděkování.
Klub AlHaDuBí se stejně jako klub králíků tříslových rozhodně nemá za co stydět! Aljašky a
Havany jsou ve většině případů výborné v typu, mají pěknou záď a podsadu. Lepší v typu jsou
Havany, což dříve nebývalo. Zejména u Aljašek byly vytknuty slabší uši a hrudní končetiny, užší
hlava a prsa, u Havan zase světlejší podsada. Rez u obou plemen je stálý problém. Zvířata opět
působila velmi pěkným a uceleným dojmem. Durynští si musí dát pozor na kyčelní hrboly a mírnou
šeď. Jinak jsou též ve výborném typu ! Jako poslední hodnotím Bílopesíkaté. Bohužel zde není
vlastně co hodnotit. Byla vystavena pouze dvě zvířata, z toho jedno bylo mládě dobré a druhé
neklasifikováno. To si toto krásné plemeno nenajde své příznivce??
Nelenila jsem, a udělala jsem si krátkou statistiku tohoto plemene. Na celostátních výstavách
mělo toto plemeno několik příznivců, kteří jej vystavovali. Dostávali krásná ohodnocení.
Připomeneme si př.Drexlera, Jindřicha, Matyáše, Nožičku, Prombergera, Provazníka, Surého. Na
letošní CVK a drobných hlodavců nebylo vystaveno ani jedno zvíře bílopesíkatého králíka. To
všichni chovatelé tohoto plemene mají problém s vystavováním a s chovem? Na klubových
výstavách mohou vystavovat i nečlenové. Proto vyzývám všechny , kteří mají toto plemeno doma
ve svých chovech, aby jej prezentovali na výstavách, a to všech. Musím souhlasit s př.ing.Zadinou
: „kluby chovatelů málo rozšířených plemen by měly právě CV využít k rozšíření a propagaci svého
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plemene“. Pokud chovatelé o toto plemeno nebudou jevit zájem a nezačnou je prezentovat na
výstavách, pokusím se o chov tohoto plemeno já.
Ocenění výstavy klubu AlHaDuBí :
Aljaška
Mistr klubu
Př.Čechal Vladimír, Al - 4 členná kolekce, 376,0 b.
Šampion klubu
Př.Pojezdala Vendelín, Al , 0,1 – 95,0 b.
Čestné ceny
Př-Polách Miloslav, Al, 1,0 – 95,5 b.
Př.Vaníček Bohumil, Al – 4 členná kolekce, 375,5 b.
Havana
Mistr klubu
Př.Danišovič Michal, JUDr., Ha – 4 členná kolekce, 376, 0 b.
Šampion klubu
Př.Gorčica Ivo, Ha, 1,0 – 95,0 b.
Čestné ceny
Př.Dobeš Zdeněk, Ha – 4 členná kolekce, 376,0 b.
Př.Štefan František, Ha – 4 členná kolekce, 376,0 b.
Durynští
Mistr klubu
Př.Adamec Miloš, Du – 4 členná kolekce, 376,0 b.
Šampion Klubu
Př.Adamec Miloslav, Du , 1,0 – 95,0 b.
Čestné ceny
Př.Adamec Miloslav, Du – 4 členná kolekce, 375,0 b.
Př.Novák Miloslav, Du – 4 členná kolekce, 374,5 b.
Za všechny vystavovatele musím poděkovat ZO Týniště nad Orlicí za uspořádání velmi pěkné
výstavy a chci doufat, že kluby chovatelů králíků tříslových a AlHaDuBí budou nadále společně
pořádat společné akce. Jsem ráda, že spousty chovatelů a návštěvníků podpořilo tradiční
klubovou výstavu v Týništi a věřím, že si další chovatelé oblíbí krásu východních Čech a v příštím
roce opět zavítají do známé orlické „Bobkárny“.

Bc.Markéta Danišovičová
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Registrace klubu AlHaDuBí za rok 2005
Registrace Aljaška :
Krejčí Josef
Petr Josef
Čechal Vladimír

42 ks
25 ks
23 ks

Celkem :

148 ks

Pojezdala Vendelín
Polách Miloslav
Dobeš Zdeněk

28 ks
25 ks
5 ks

Danišovič Michal JUDr.
Brandeis Alois
Dušek Vlastik
Dobeš Zdeněk

40 ks
16 ks
13 ks
6 ks

Adamec Miloš
Novák Miroslav
Nikodém Lubomír
Böhm Herbert
Kacar Jan

43 ks
30 ks
17 ks
13 ks
12 ks

Havana :
Štefan František
Patočka Jaroslav
Faust Jaroslav
Forman Jaroslav
Vysloužil Jaroslav

42 ks
33 ks
14 ks
12 ks
7 ks

Celkem ks .

188 ks

Durinský :
Matýsek Jan
Štěpánek Stanislav
Ekrt Jaroslav
Rechtoris Jaroslav
Hloušek

65 ks
37 ks
28 ks
17 ks
13 ks

Celkem ks.

275 ks

Bílopesikatý :
modrý

havanovitý

Kacar Jan

22 ks

Celkem :

38 ks

Pechan ing.

16 ks

Při registraci nebyla shledána žádné větší nesrovnalost. Celkem bylo naregistrováno 649 ks králíků .
S pozdravem

Čechal Vladimír
---------------------------------------------

registrátor klubu
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Chov havanských králíků.
Havana patří k velmi starým plemenům králíků, které se na našich výstavách v menším či větším
zastoupení objevuje již od roku 1908. První importérkou z Německa a také jejich chovatelkou u nás
se stala ve výše uvedeném roce paní Marie Absengerová z Prahy – Košíř.
Nyní něco k vlastnímu původu plemene. Toto zvláštní hnědé zbarvení u králíků vzniklo mutací,
tedy náhlou změnou dědičných vlastností v Holandsku, když ve vrhu strakaté, hnědě divoce
zbarvené samice se mezi jinými mláďaty objevil i párek hnědobíle strakatých mláďat, která měla
hnědé oči se silně červeně světélkující panenkou. Samec byl následně křížen s ruskými králíky. Na
černý odchov byl zpětně použit otec. Po tomto spojení se objevila již celobarevná hnědá mláďata
s drobnějšími vadami v barvě, která byla vystavena na mezinárodní výstavě v Paříži roku 1902 pod
názvem „igenské ohňoočky“. Podle jiných pramenů měl být samec použit i na krytí samic plemen
tříslový černý, zaječí, modrý bevernský a jiných.
Nechť je pravda na té či druhé straně buďme rádi, že tento zvláštní barevní ráz vznikl a udržel se
až do dnešní doby. Nezávisle na zvířatech z tehdejšího Holandska vzniklo stejné zbarvení králíků i
ve Francii. Což mimo jiné potvrzuje i Švýcarský standard, který hnědého králíka do svých
standardů zařadil již v roce 1900. Krátce po vyšlechtění se projevovaly dva různé velikostní směry.
Francouzský směr, stejně jako Švýcaři prosazoval králíky ve velikosti malých plemen, holandská
zvířata byla o poznání těžší. Údajně francouzští chovatelé také pro nové hnědé plemeno zavedli
název „havana“ a to proto, že krycí barva se nejvíce přibližovala barvě havanských doutníků. Dříve
byl nazýván králíkem bobřím. Název plemena byl následně převzat i v dalších státech.
Na prošlechtění havanských králíků měli nesporně velkou zásluhu i chovatelé z Německa, kde se
toto plemeno objevilo v roce 1906 dovozem současně z Francie, Holandska a Švýcarska. Zvířata
pro svou barvu získala značnou oblibu, a tak pro velké rozšíření tohoto plemena krátce po jeho
vzniku byl v Drážďanech založen chovatelský klub s velmi širokou působností.
Určitý rozmach chovu nastal i u nás v letech 1920 až 1930. Při probírání starších katalogů
zjišťujeme, že například na výstavě v Brně v roce 1924, na které bylo vystaveno 98 králíků
šestnácti plemen, byly havany zastoupeny 11 zvířaty jako druhé nejpočetnější plemeno za
belgickými obry. Ani v pozdějších letech zájem o ně neustal, a tak v roce 1932 na celostátní
výstavě v Praze bylo vystaveno 37 havan.
Následně a zejména v průběhu druhé světové války zájem o tato zvířata, dobrá v barvě a
použitelnosti kožky v přírodním zbarvení upadal. Po válce se jejich chov na krátko opět nepatrně
rozšířil, o čemž svědčí čísla o registraci králíků z roku 1950. V tomto roce bylo u nás registrováno
1352 mláďat a havany se zařadily do žebříčku chovaných plemen na 14 místo.
Dále vzhledem k nedostatku cizí krve opět dochází k poklesu nejen chovných zvířat, ale i kvalitě
odchovů. Jako příklad mohu uvést brněnskou mezinárodní výstavu holubů v roce 1956, kde do
expozice králíků bylo přihlášeno 8 havan, bohužel vystaveno jich bylo jen 6 a dost žalostný byl i
výsledek klasifikace 90, 91, 92 a 3x 93 bodů.
O mnoho lepší to nebylo ani o 6 let později, opět v Brně r. 1962. Tehdy bylo vystaveno 23 havan a
jejich hodnocení dopadlo takto: 9x I.cena, 12x II.cena a 2x výluka. Zvířata měla především
nedostatky v krycí barvě, která byla mírně zašedlá včetně ojedinělých bílých chloupků. Vady ve
tvaru těla se projevovaly ve formě laloků a mírně sražených zadků. I přes tyto problémy bylo jen
několik desítek věrných, kteří se o zachování havan u nás zasloužili. Ze všech je možné jmenovat
alespoň některé: A. Schops z Neratovic, J. Skuhra z Tetčic u Brna, a také dva posuzovatelé F.
Vybíral z Tlumačova a V. Žoha z Hradce Králové, které v dalších letech úspěšně zastoupili Z.
Hetfleiš z Hostinného, Z. Šiška ze Šternberka a další, i když již za lepších podmínek.
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Došlo k dovozu prvních Ha ze sousední Německé demokratické republiky, který organizoval Svaz
a následně i k dovozu jednotlivými chovateli z výstav v Drážďanech a Lipsku. Tímto nastalo
v chovech Ha podstatné zlepšení v kvalitě a nárůstu chovatelů, byť nepatrnému a tím i navýšení
počtu zvířat. Již v roce 1971 byl ustaven klub chovatelů ještě pro další dvě plemena a to aljašky a
králíky durynské. Klub bohužel krátce po založení chovatelům mnoho nedal. Teprve po
rekonstrukci výboru se dostavily první výsledky a na CV mláďat králíků v roce 1979 ve Slavkově u
Brna bylo vystaveno již 52 havan. Také kvalita zvířat šla mírně nahoru.
Čtenáře bude jistě zajímat, co se u havan požadovalo z hlediska příslušných standardů u
jednotlivých pozic. První Komzákův standard z roku 1922 jednoznačně hovoří, že králík havana
patří k malým odrůdám o hmotnosti od 2,5 do 3,5 kg. Tvar těla je válcovitý s jemnou kostrou. Na
barvu je stanoveno 40 bodů, a je požadována kaštanově hnědá, čím hnědší a sytější, tím cennější.
Srážkou až 12 bodů se trestají jednotlivé bílé chloupky, rezavý nádech, světlejší prsa a běhy, uši
nebo pírko. Výše uvedená hmotnost byla požadována po dobu 20 let. Od roku 1952 byla
požadována hmotnost od 3 kg, ovšem na druhé straně až do roku 1967 se opět srážely body za
hmotnost vyšší než 3,75 kg. Následně od uvedeného roku se hmotnost pohybovala od 3,00 do
4,25 kg., přičemž plný počet bodů byl udělován od 3,5 kg. Tato hmotnostní stupnice platila až do
roku 2003. Barva je popsána jako svítivě čokoládově hnědá, čím intenzivnější, tím cennější.
Standard z roku 1973 uvádí: barva krycího chlupu je na celém těle tabákově tmavohnědá
s vysokým leskem. Od roku 1994-dosud je barva krycího chlupu a stejnoměrnost popsána takto:
barva krycího chlupu je na celém povrchu těla tmavohnědá, lesklá, břicho je poněkud matnější
(tato poznámka byla uváděna i v předcházejících standardech). Zvláštní důraz klademe na
stejnoměrnost zbarvení, bez odstínových odchylek na různých částech těla. Oči jsou tmavohnědé
se světélkující panenkou. Drápy jsou tmavě rohovité. Pozor na světlé oči a drápy.
Pokud je uváděn požadavek standardu na barvu je nutné připomenout, že je třeba chránit tyto
králíky před přímým slunečním zářením, které negativně ovlivňuje kvalitu zbarvení srsti. Srst je
rovněž choulostivá i na moč králíků, která ji také znehodnocuje. Za nejlepší je považována barva
po ukončení línání, což je zpravidla mezi 8 až 10 měsícem stáří. Bohužel někdy se i po přelínání
objeví slabší rez, či šedě melírovaná barva téměř bez lesku, skvrnitá barva krycího chlupu a více
ojedinělých bílých chloupků. Taková zvířata jsou však pro další chov bezcenná. Stejným způsobem
postupujeme i při zjištění jiné nepřípustné vady. Je nutné si všímat i barvy očí a drápů, Rovněž
pozor na barvu podsady, která má být sytě modrá, zasahující až ke kůži. Přípustná však je i
nepatrně světlejší.Náš současný standard se přiblížil hmotnosti králíků požadované ve standardu
EE. Při hmotnosti 2,75 – 2,99 kg se sráží dva body, 3,00 – 3,24 jeden bod a plný počet 10 bodů je
udělován za hmotnost 3,25 – 4,00 kg.
V posledních letech se zlepšila typičnost, ve které je hlavní důraz kladen na zavalité, válcovité tělo
s velmi krátkým krkem. V převážné míře se nedá mnoho vytknout ani končetinám a hlavám.
Ojediněle se vyskytují méně osrstěné a slabší uši. Z hlediska tvaru se ještě objevují volnější kůže a
lalůčky u samic, a u obou pohlaví mírně vystouplé kyčelní hrboly a ojediněle mírný prošlap
hrudních končetin.Domnívám se, že našim hlavním problémem současnosti je řidší srst a méně
elastické pesíky, což nám nejlépe potvrdila i naše účast na EV Praha 2004. Pozor je nutné si dávat
i na její délku. O výsledcích EV Praha 2004 a dalších výstavách konaných v tomto roce byl
zveřejněn článek v našem klubovém zpravodaji. Tolik z článku př. Schönfeldera Jiřího z Kralup nad
Vltavou, posuzovatele, s jehož souhlasem jsem použil upravenou část článku. Článek v původní
podobě byl zveřejněn v časopisu Chovatel-rádce a proto, že ho jistě někteří neodebírají, bylo by na
škodu neseznámit s tímto článkem členy našeho klubu. Při návštěvě dlouholetého chovatele havan
a dřívějšího člena našeho klubu Jaroslava Fausta z Litoměřic, se kterým jsem hovořil o
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současných problémech chovu tohoto plemene vyplynulo, že s chovem králíků začal již v roce
1962. Zpočátku své chovatelské éry choval angory a holandské králíky. Velmi dobré výsledky u
holandských králíků dociloval s chovem žlutých a modrých a pokusil se už v té době o japanovité.
Havany začal chovat až v roce 1985 a první samici získal od přítele Ekrta z Libochovan. V roce
1987 se stal členem speciálního klubu. V té době byl registrátorem klubu přítel Malina. Základem
jeho chovu byli králíci od př. Heraina ze Staré Boleslavi, Těšínského z Chotěměřic, Petra z Blatné
a Křížka z Dolní Lukavice. Chov havan byl dříve málo rozšířen a získat chovný materiál od
zvučných chovatelů bylo pro něho poměrně těžké. Až když se začal zúčastňovat velkých výstav, už
to bylo snadnější. Jak si tak vzpomíná hodně havan bylo dovezeno z Německa. Dříve se tolik
nehledělo na vystouplé kyčle, slabší uši a nohy jako nyní. Byl rád, když sehnal nepříbuznou krev.
Mezi jeho úspěšné havany počítá samce z roku 1995, který mu na speciálce v Týništi nad Orlicí
získal ČC a byl zapsán do plemenné knihy. V roce 1991 na výstavě mláďat ve Znojmě získal
čestné uznání. Získáním samce od př. Petra a samice od př. Danišoviče dostal do chovu velmi
dobrý standard, který mu tvoří základ chovu. Na závěr si posteskl, že pro chovatelství je velká
škoda, když přepravu zvířat odmítla nejdříve pošta a poté i ČD. Současná přeprava ČD kurýr je
příliš drahá. Jeho osobní názor je ten, že by se speciálky jednotlivých klubů měly pořádat při
některých větších výstavách, kde by se kluby spojily a chovatelé se mohli zúčastnit bez větších
nákladů dobrých výstav. Nyní pár řádek o větších výstavách pořádaných v roce 2005 u nás.
V Táboře na CVMK bylo přihlášeno 68 Ha z celkového počtu 3825 králíků, což tvořilo 1,77%.
Z uvedeného počtu bylo 36 králíků členů našeho klubu s průměrným hodnocením 94,18 bodu,
jedno mládě bylo nedostatečné. Mistrem ČR se stal př. Ivo Gorčica. Na celostátní výstavě bylo
vystaveno bohužel jen 28 havan z celkového počtu 2149 králíků, což tvoří 1,3%. Z členů našeho
klubu jsem vystavoval pouze já a př. Brandejs. Smutné konstatování a zároveň problém k
zamyšlení. Na České výstavě v Litoměřicích bylo z celkového počtu 2276 králíků vystaveno 12
havan. Bodové hodnocení neznám, neboť jsem z důvodu dovolené nebyl na výstavě přítomen a
při osobním rozhovoru s vedoucím výstavy Antonínem Schusterem jsme se, při diskusi o jiných
důležitějších problémech souvisejících s proběhlou výstavou, k bodovým výsledkům bohužel
nedostali.Nyní několik slov k naší speciálce. Naše králíky posuzovali př. František Holeček
z Čelákovic a Jiří Schönfelder z Kralup nad Vltavou. Při cestě zpátky jsme kromě jiného hovořili i o
úrovni vystavených králíků. Z jejich úst bylo konstatováno, že se zvýšila úroveň havan, zejména
v typičnosti, síle končetin a uší a osrstění uší. Toto u aljašek často postrádali, naproti tomu u nich
kladně hodnotili kvalitu a barvu srsti i podsady. V kolektivu Jaroslav Forman, Zdeněk Dobeš, Josef
Petr a já jsme, po dohodě s př. Uličným, typizovali všechny aljašky a havany s bodovým
ohodnocením 94 a více. Bodové ohodnocení nechci rozebírat, vyčte si ho každý z katalogu.
Z vlastního pohledu mohu konstatovat, že havany byly typičtější než aljašky. Zlepšila se síla
nohou, jsou kratší a tím se téměř nevyskytují prošlapy hrudních končetin, zlepšilo se osrstění uší a
jejich síla. Vyskytuje se však stále nestejnoměrnost barvy srsti a podsady, světlejší podsada a
světlý proužek u kůže. Mohl by být lepší i lesk srsti u některých, jinak kvalitních králíků. Téměř
každoročně navštěvuji německou Ostsachsen-Rammlerschau v městečku Eibau. Za celou dobu
jsem si koupil pouze jednoho samce havany, protože mně nějak nezaujal jejich typ. Králíci
vystavovaní na této výstavě mají, z mého pohledu, hezkou barvu srsti a pěkný lesk. Nemohu
hodnotit kvalitu srsti a podsady. Ideální by asi bylo mít naše králíky s kvalitou a barvou srsti
německých králíků. Proto přeji všem našim členům, aby se jim podobných typů králíka podařilo
odchovat co nejvíce, ale hlavně aby se líbili především jim samým a měli tak ze svých odchovů
radost.
JUDr. Michal Danišovič
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Návrh stanov klubu
§ 1: Název, sídlo, forma, působnost,statutární zástupci
1.
2.

Název: Klub chovatelů králíků AlHaDuBí
Sídlo:

3.

Forma: a) klub je právnickou osobou - občanským sdružením registrovanou podle
zákona č 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů IČO:
b) klub je součástí ČSCH a řídí se jeho stanovami a byl registrován ÚOK
chovatelů králíků jako odborný klub ČSCH po ustavující schůzi, která se konala dne

4.

Působnost: klub sdružuje chovatele a příznivce chovu králíků plemen: Aljaška, Havana,
Durynský a Bílopesíkatý.

5.

Statutárními zástupci jsou předseda a jednatel.

§ 2: Poslání
1.
2.

Vytvářet podmínky pro rozvoj chovu uvedených plemen králíků.
Zabezpečovat cílevědomou plemenitbu, šlechtění, zlepšování užitkových vlastností a
exteriéru chovaných zvířat.

3.
4.

Pořádat speciální výstavy.
Spolupracovat s vědeckými, výzkumnými a veterinárními organizacemi a
firmami.

5.
6.

Vydávat Zpravodaj klubu.
Popularizovat chovatelskou činnost členů klubu na veřejnosti.
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§ 3: Řídící orgány klubu
1.
2.
3.

Členská schůze.
Výbor.
Revizní komise.

1. Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze. Členská schůze se svolává min. 1x ročně.
Členská schůze musí být svolána pokud o to požádá nadpoloviční většina řádných členů.
Termín členské schůze se zveřejňuje ve zpravodaji klubu.Členské schůzi přísluší:
a)

schvalovat jednací řád schůze,

b)
c)
d)

schvalovat stanovy klubu a jejich změny,
projednávat a schvalovat zprávy a návrhy výboru a revizní komise,
volit členy výboru a revizní komise,

e)
f)

řídit činnost výboru a odvolávat jeho členy,
kontrolovat usnesení předchozí schůze,

g)
h)

výroční členské schůzi - projednat a schválit hospodaření klubu za předchozí rok a
projednat a schválit úkoly a rozpočet na příští rok,
přijímat nové členy,

i)
j)

rozhodovat s konečnou platností o kárných opatřeních a o vyloučení člena klubu
stanovit výši členského příspěvku, poplatků za registraci a typizaci.

Jednací řád členské schůze:
a)
b)

c)
d)

schůze je usnášení schopná, je-li součet přítomných a omluvených členů s právem hlasovat
vyšší než polovina všech členů,
pokud je součet přítomných a omluvených členů menší než polovina všech členů, musí být
svolána nová členská schůze do 60 dnů ode dne původní schůze. Pokud opět není součet
přítomných a omluvených členů vyšší než polovina všech členů, odkládá se začátek schůze
o jednu hodinu a po této době je členská schůze usnášení schopná při přítomnosti
jakéhokoliv počtu členů,
členská schůze schvaluje všechna usnesení a volby, mimo schválení a změny stanov,
většinou přítomných hlasů,
pro schválení a změnu stanov klubu musí být součet přítomných a omluvených členů vyšší
než polovina všech členů a musí je schválit dvě třetiny přítomných členů,

2. Výbor klubu řídí klub mezi Členskými schůzemi. Výbor musí mít minimálně 3 členy a vždy lichý
počet členů. Členy výboru jsou vždy: předseda, jednatel a ekonom - pokladník. Výbor, po svém
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zvolení na členské schůzi, volí ze svého středu předsedu a další funkcionáře. Funkční období
je 5 let. S členy výboru se zároveň volí i náhradník výboru. Pokud by i po doplnění výboru
náhradníkem klesl počet jeho členů pod tři, musí být provedeny doplňující volby.
Výbor:
a)
b)
c)

svolává členskou schůzi,
připravuje rozpočet, projednává jeho plnění,
zajišťuje klubové výstavy,

d)
e)

vydává Zpravodaj klubu a v případě jeho samostatné úhrady stanovuje jeho cenu, podle
nákladů na jeho pořízení,
zajišťuje propagaci klubu,

f)

ukládá kárná opatření mimo vyloučení člena,
Navenek jménem klubu jednají statutární zástupci, v ekonomických záležitostech ekonom

a případně další pověření členové.
Výbor je usnášení schopný pokud je přítomno více jak 50% členů, rozhoduje většinou
přítomných hlasů, v případě rovnosti hlasů má rozhodovací hlas předseda.
4.

Revizní komise působí nezávisle na výboru . Musí mít min. 3 členy a vždy lichý počet. Po
zvolení na členské schůzi ze svého středu zvolí předsedu. Funkční období je na 5 let. S
členy revizní komise se zároveň volí i náhradník revizní komise. Pokud by i po doplnění
revizní komise náhradníkem klesl počet jejich členů pod 3, musí být provedeny doplňující
volby. Revizní komise rozhoduje většinou všech hlasů. Předseda má právo se zúčastňovat
jednání výboru s hlasem poradním. Provádí minimálně 1x ročně revize hospodaření klubu a
dává své vyjádření ke zprávě pokladníka - ekonoma o hospodaření členské schůzi. Na
základě odvolání člena proti kárnému opatření toto buď potvrdí nebo pozastaví.

§ 4: Členství v klubu
1.

Členství v klubu je dobrovolné.

2.

Členem klubu se může stát každý člen ČSCH, který je aktivním chovatelem
plemen vyjmenovaných v § 1.

3.

Členství je umožněno i chovatelům ze Slovenska, kteří splňují podmínky pro vznik členství.

4.

Členy mohou být i občané (včetně cizích státních příslušníků ), kteří mají zájem o
chovatelství i když sami chovateli nejsou. Jejich přijetí schvaluje členská schůze bez dále
uvedených podmínek.

5.

Členy mohou být i právnické osoby. Jejich přijetí schvaluje členská schůze bez dále
uvedených podmínek.
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6.
-

Podmínky pro přijetí za Člena:
zaslání přihlášky potvrzené základní organizací, jejíž je členem,

věk 18 let /15 let v případě souhlasu zákonného zástupce,
zaplacení vstupních poplatků a případně následných příspěvků,
§ 5 Povinnosti člena
Základní povinností člena je včasná úhrada členských příspěvků, a to do 31.12. daného roku.
Neuhrazené příspěvky nejsou upomínané a počínaje dnem 1.1. následujícího roku má člen
pozastavena práva člena uvedená v § 6 ( nemá právo hlasovat na členské schůzi, není mu zasílán
zpravodaj, přihlášky na výstavy, prováděna registrace zvířat atd.) až do doby úhrady příspěvků.
Ostatní povinnosti:
-

řídit se stanovami klubu, usnesením členské schůze a rozhodnutím výboru a
aktivně přispívat k jejich plnění,
spolupracovat s ostatními členy klubu,
vystavovat na klubových výstavách,
reprezentovat klub v rámci svých chovatelských možností na vrcholných výstavách
pořádaných ČSCH a propagovat klub,
zacházet se zvířaty v souladu se zákonem o ochraně zvířat,
ve svém chovu trvale udržovat zařízení tak, aby zajišťovala řádné podmínky
pro chov zvířat a odpovídala obecně závazným právním předpisům,
v rámci svých možností, ve spolupráci s výborem, zajišťovat finanční zdroje pro činnost
klubu. Za porušení povinností mohou být ukládána kárná opatření.

§ 6: Práva člena
1.
2.
3.
4.

Účastnit se členských schůzí a hlasovat.
Volit a být volen do výboru klubu a revizní komise.
Všestranně se účastnit na činnosti klubu.
Vznášet návrhy, podněty, dotazy a stížnosti výboru klubu a revizní komisi a vyžadovat
informace o činnosti a hospodaření.

5.
6.
7.

Odvolávat se proti rozhodnutím vydaným v jeho neprospěch.
Publikovat ve Zpravodaji klubu.
Být informován o činnosti klubu prostřednictvím Zpravodaje klubu.

8.

Na klubové výstavě se po složení kauce 150,- Kč odvolat proti posouzení svého
králíka.
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§ 7: Zánik členství
Členství v klubu zaniká:
Vystoupením,
úmrtím člena,
vymazáním z evidence, pokud člen nezaplatí členské příspěvky do 1.7.
následujícího roku
-

vyloučením pro porušení povinností člena klubu, pro závažné porušení pravidel
chovatelské etiky, ustanovení Stanov ČSCH a klubu a pro porušení ustanovení zákona
na ochranu zvířat.

O vyloučení člena rozhoduje členská schůze. Vyloučení člena oznámí jednatel klubu
příslušné OOKCHK.
§ 8: Kárná opatření
Při porušení povinností, uvedených v § 5 stanov, je výbor oprávněn uložit následující
kárná opatření:
1)

napomenutí výborem,

2)
3)
4)

uveřejnění přestupku ve Zpravodaji klubu,
napomenutí na členské schůzi,
pozastavení práv člena klubu uvedených v § 6 až na dobu jednoho roku.

Všechna kárná opatření musí být oznámena členovi. Člen má právo se do 30 dnů ode dne
oznámení nebo doručení kárného opatření odvolat k revizní komisi klubu. Revizní komise kárné
opatření potvrdí a tím se stane platným, nebo pozastaví a s konečnou platností rozhodne o
kárném opatření až členská schůze. O svém rozhodnutí vždy revizní komise uvědomí člena a
předsedu klubu nebo pověřeného člena výboru, který ho zastupuje. Proti rozhodnutí členské
schůze není odvolání.
§ 9; Hospodaření klubu
Rozpočet schvaluje členská schůze. Za plnění rozpočtu odpovídá členské schůzi výbor (
pokladník – ekonom), který jí předkládá zprávu o hospodaření za předchozí rok ke schválení.
Hospodaření klubu kontroluje minimálně 1x ročně revizní komise a předkládá členské schůzi své
vyjádření ke zprávě pokladníka - ekonoma o hospodaření.
Základní příjmy jsou členské příspěvky. Výše členského příspěvku musí být stanovena tak, aby
příjmy z nich zajistily minimálně základní chod klubu. Další příjmy jsou dotace od ČSCH a
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sponzorské dary. Další příspěvky plynou z pořádání výstav ve vlastní režii a ze společenských
akcí.
§ 10: Zánik klubu
Klub zanikne, usnese-li se na tom členská schůze. Souhlas se zánikem musí vyslovit 80 % všech
členů klubu. Členská schůze zároveň rozhodne, jak bude naloženo s majetkem klubu. Své
rozhodnutí o zániku klubu oznámí předseda nebo jiný pověřený člen klubu ÚOKCHK, která
rozhodne o zrušení klubu.
§ 11: Závěrečná ustanovení
1.

Stanovy nabývají účinnosti schválením členskou schůzí.

2.

Stanovy klubu jsou vždy v souladu se Stanovami ČSCH a prováděcími předpisy.
JUDr Daniševič Michal

Připomínky pozměňovací návrhy a podobně podejte do výroční členské schůze. Každý člen by
měl podat vyjádření k předloženému návrhu. Vyjádření k návrhu stanov zasílejte na adresu
předsedy klubu nebo př. JUDr Danišoviče Michala.

Hodnocení členů klubu na CVMK v Táboře
v roce 2005
Aljaška :
Polách Miloslav
Dobeš Zdeněk

93,5
94,0

94,0
94,5

93,5
94,0

94,0
93,5
94,5
93,0
94,5
94,0
94,0
95,0

94,0
94,0
94,0
94,0
94,0
94,5
94,5
94,5

ned.
94,0
94,5
ned.
93,5
95,0
94,5
95,0

93,0
94,0

374,0
376,5

93,5
94,1

0
375,0
377,5
0
375,5
378,0
377,5
380,0

0
93,7
94,3
0
93,8
94,5
94,3
95,0

2
1

Havana :
Brandejs Alois
Daniševič Michal
Dobeš Zdeněk
Dušek Vlastimil
Faust Jaroslav
Forman Jaroslav
Štefan František
Gorčica Ivo
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ned.
93,5
94,5
93,0
93,5
94,5
94,5
95,5

4
3
5
2
3
1

Durynský :
Adamec Miloš
Ekrt Jaroslav
Matýsek Jan
Novák Miroslav
Rechtoris Jaroslav
Štěpánek Stanislav

93,5
94,5
93,5
Nd
93,5
94,0

93,5
94,5
90,0
92,0
93,0
93,5

94,0
95,0
94,0
94,0
N
94,5

93,5
94,0
94,0
95,0
93,0
94,0

374,5
378,0
371,5
0
0
376,0

93,6
94,5
92,8
0
0
94,0

Hodnocení členů klubu v Lysé nad Labem
v roce 2005
Aljašky :
Pojezdala Vendelín
Polách Miloslav

94,0
90,0

93,0 N
91,5 92,5

93,5
92,0

0
366,0

0
91,5

94,0
93,0

94,0 94,0
93,5 93,0

94,0
93,5

376,0
373,0

94,0
93,2

94,5
94,0

93,0
93,5

94,0
93,5

Havany :
Danišovič Michal
Brandejs Alois

1
2

Durynský :
Ekrt Jaroslav
Novák Miroslav

94,0
94,0

375,5
375,0

93,8
93,7

1
2

Hodnocení členů klubu na II výstavě Moravy a Slezska v Přerově
v roce 2005
Aljašky :
Krejčí Josef

93,

94,5

93

94

374,5

93,6

1

95
95
92
94

95,5
93
94
93

94,5
94,5
94
93

95,5
94,5
94,5
92

380,5
377,0
374,5
372,0

95,1
94,2
93,6
93,0

1
2
3
4

Havany :
Dobeš Zdeněk
Patočka Jaroslavl
Štefan František
Vysloužil Jaromír
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Durynský :
Adamec Miloš
Nikodém Lubomír
Štěpánek Stanislav

94
93
93

93,5
N
93,5

94
N
94

94
93
94

375,5
0
374,5

Hodnocení nejlepšího chovatele klubu AlHaDuBí
z výstav Tábor, Lysá nad Labem , Přerov

93,8
93,6

v roce 2005

Aljašky :
Dobeš Zdeněk
Krejčí Josef
Polách Miloslav

94,1 bodů
93,6 bodů
92,5 bodů

Havany :
Dobeš Zdeněk
Danišovič Michal
Štefan František

94,7 bodů
93,8 bodů
94,0 bodů

1 nejuspěšnější chovatel 2005
3 nejuspěšnější chovatel 2005

Durynský :
Adamec Miloš
Ekrt Jaroslav
Štěpánek Stanislav

93,7 bodů
94,1 bodů
93,8 bodů
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1
0
2

2 nejuspěšnější chovatel 2005

Seznam členů klubu
Jméno

Bydliště

PSČ pošta

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adamec Miloš
Badin Jan
Böhm Herbert
Brandejs Alois
Budínský Jan
Čechal Vladimír

nám.Osvobození 1
Farní 15
Machov 27
Zahradní 118
Březno 34
Opatovec 141

783 35 Horka / Mor.
620 00 Brno
345 21 Machov
517 22 Albrechtice /Orlicí
294 06 Březno
569 12 Svitavy

7.

Danišovič Michal

Zahájí 16

277 37 Chorušice

8.

Dušek Vlastimil

Sokola Tůmy 511

273 09 Kladno

Du
Du
Du
Ha,Al
Du
Al
Mobil
Ha
Mobil
Ha

9.
10.
11.
12.
13.

Dobeš Zdeněk
Ekrt Jaroslav
Faltus Stanislav
Faust Jaroslav
Forman Jaroslav

Heršpice 95
Libochovany 9
Kunčice 193
K Radobýlu 128
Tyršova 145

683 56 Nížkovice
411 03 Libochovany
561 51 Letohrad
412 01 Litoměřice
517 22 Albrechtice nOrl.

Ha
544222744
Du
Ha
Ha
Al , Ha 494372496

14.
15.
16.
17.
18.

Gorčica Ivo
Hadrbolcová Hana
Jech Karel
Kacar Jan
Krejčí Josef

Holasovice 168
Sládečkova 389
Jindřichohr. 671/ II.
Palackého 470
Tuřanka 12

747 74 Holasovice
294 41 Dobrovice
371 82 Veselí nad Lužnicí
789 61 Bludov
627 00 Brno – Slatina

Ha
Al
Al ,Ha

19. Krummer Milan
20. Lelková Hana ing.

Svobody 8
Na Kopci 222

747 28 Štěpánkovice
549 32 Velké Poříčí n.M

21.
22.
23.
24.

Úvalno 39
Na cvrčku 626
Lužice 45
Kout 24

793 91 Úvalno
743 01 Bílovec
785 01 Šternberk
783 45 Senice na Hané

25. Novák Miroslav
26. Patočka Jaroslav

Liběchov
Opatov 246

277 21 Liběchov
569 12 Opatov v Č.

27. Petr Josef

Machov 28

549 63 Machov

28. Pechan Martin ing.

K Čer.vrchu 1/678

160 00 Praha 6

Matýsek Jan
Melecký Josef
Nikodém Lubomír
Novák Jaroslav

Plemeno

Tel:
36400660
545219348
494371603
461593168
737469111
315693798
603543545
312273691

Al
548214770
Mobil 604557319
Al
Bič
491482050
Mobil 606229961
Du
554648135
Al
Du
585011909
Ha
Mobil 732327192
Du
31569764
Ha
461593287
Al
491547312
Mobil 605751469
Bíhav

29. Pojezdala Vendelín Okružní 923

517 21 Týniště n/Orlicí

Al
494372187
Mobil 606888311

30. Polách Miloslav

251 63 Strančice

Al
323641385
Mobil 721600765

Všestary 57
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31. Rechtoris Jaroslav

Letná 1254

512 51 Lomnice nad/Pop.

34. Štěpánek Stanislav Nesovice 136

683 33 Nesovice

35. Uhnavý Jaroslav
36. Uličný Václav

Lípa 57
Nasobůrky 43

517 21 Týniště nad Orlicí
783 21 Chudobín

37. Vaníček Bohumil
38. Vaník Jan MVDr

Klešice 48
Okružní 748

538 03 Heř. Městec
517 21 Týniště nad Orlicí

Du 481671991
Mobil 723809207
Ha
Ha 544223343
Mobil 606702537
Du 517367608
Mobil 603879262
Du 494371899
Al
737305689
Mobil 605878466
Al
Al 494371335

32. Řezáč Josef
33. Štefan František

Patkovy 67
Hrušky 125

294 04 D.Bousov
683 52 Křenovice

39. Vysloužil Jaroslav
40. Ziegl Libor

Chvalčov 54
Hlučínská 785

768 72 Bystřice pod H.
747 27 Koběřice

Ha
Du
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