Český svaz chovatelů
Klub chovatelů králíků AlHaDuBí
se sídlem v Brně
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Výbor klubu AlHaDuBí
předseda
místopř.
jednatel
pokladník
registrátor
poradce chovu
mluvčí klubu
mluvčí klubu

Uličný Václav
JUDr.Danišovič Michal
Krejčí Josef
Petr Josef

Nasobůrky 43
Zahájí 16
Tuřanka 12
Machov 28

783 21 Chudobín
277 37 Chorušice
627 00 Brno – Slatina
549 63 Machov

Uličný Václav
Dobeš Zdeněk
Bc. Danišovičová M.
Forman Jaroslav

Nasobůrky 43
Heršpice 95
Zahájí 16
Tyršova 145

783 21 Chudobín
683 56 Nížkovice
277 37 Chorušice
517 22 Albrechtice n/ Or.

Gorčica Ivo

Holasovice 168

747 74 Holasovice

člen výboru

Členové revizní komise :
předseda

Uhnavý Jaroslav

Lípa 57

517 21 Týniště/ Orlicí

člen
člen

Adamec Miloš
Novák Miloslav

n.Osvobození 1
Boží voda

783 35 Horka na Mor.
277 21 Liběchov

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.

Zahájí 16

277 37 Chorušice

Bílopesíkatý

Bc.Danišovičová M.

Typizační komise :
Dobeš Zdeněk

vedoucí komise

JUDr.Danišovič Michal
Forman Jaroslav
Adamec Miloš

člen
člen
člen
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Zápis
Z výroční členské schůze klubu AlHaDuBí konané dne 6. prosince 2008 v Týništi nad Orlicí.
1. Schůzi zahájil předseda klubu př. Uličný Václav přivítáním přítomných členů klubu. Zárověň požádal
přítomné, aby minutou ticha uctili památku dlouholetého člena klubu a úspěšného chovatele durinských
králíků př. Ekrta Jaroslava.
2. Představení nových chovatelů, kteří požádali během roku 2008 o přijetí - př. Friedl Filip , př. Friedl Milan, př.
Klewin Wlodzimerz a př. Tomasik Adam. Výroční členská schůze uvedené chovatele přijala za členy klubu.
3. Předseda klubu přivítal čestného člena klubu př. Aloise Brandejse.
4. Zprávu pokladní přednesl př. Petr Josef, podrobněji bude zveřejněna v klubovém zpravodaji.
5. Zpráva registrátora klubu př. Čechala Vladimíra Al – 279 ks, Ha – 265 ks, Du – 163 ks, Bí – 190 ks.
celkem bylo registrováno 897 kusů podrobněji ve zpravodaji.
6. Předseda klubu speciálka klubu v roce 2009 bude 4. – 5.12. 2009 opět v chovatelském areálu v Týništi nad
Orlicí. Smlouva byla předsedou klubu podepsána.
7. Př.JUDr. Danišovič přečetl doručenou žádost klubu chovatelů saténových králíků o umožnění konat výstavy při
naší klubové výstavě, výbor klubu AlHaDuBí nemá žádné námitky proti této žádosti.
8. Posuzovatelé pro rok 2009 Kalous Zdeněk, Kotyza Milan a Pawlas Miroslav. Rozdělení posuzovatelů nebo
jejich eventuální doplnění podle počtu přuhlášených zvířat provedou poradce chovu př. Dobeš Zdeněk , př.
Uličný Václav a př. Danišovič Michal.
9. Předseda klubu zhodnotil výstavy v roce 2008, kde vystavovali členové klubu svá zvířata ( Kostelní Bříza, Letňany
Morava a Slezsko v Přerově ) výsledky z výstav byly hodnoceny kladně. Výbor klubu děkuje všem členům kteří
klub na těchto výstavách reprezentují.
10. Př. Danišovičová naše klubová výstava byla připravena velmi dobře , bylo vystaveno celkem 288 + 20 králíků v
dodatcích.
11. Př. Forman zhodnotil jménem typizační komise jednotlivá typizovaná plemena, podrobněji ve zpravodaji.
12. Předseda klubu, vyzval přítomné členy klubu k napsání článků do klubového zpravodaje.
13. Zpráva RK – př. Uhnavý Jaroslav. Při kontrole jednotlivých položek finančního deníku nebyly shledány
nedostatky. Na závěr popřál všem mnoho chovatelských úspěchů v roce 2009.
14. př. JUDr. Danišovič předal poháry a čestné ceny všem úspěšným vystavovatelům a popřál mnoho chovatelských
úspěchů v roce 2009.
15. Diskuze :
- př. Uličný : poděkoval všem sponzorům kteří podpořily finančně nebo materiálně klubovou výstavu. .
- př. MUDr. Vaník : předsunout termín uzávěrky přihlášek na klubovou výstavu na 20 dní před výstavou.
- př. Vykydal : hodnocení nejlepšího chovatele klubu za rok 2008 je správné př. Gorčica má nejvíce výstav.
- př. Uličný : předat čestným členům, čestná uznání klubu za dlouholetou a vzornou reprezentaci klubu.
- př. Dobeš : počet vystavených zvířat předčil očekávání, klubová výstava se vydařila.
- př. Gorčica : řada chovatelů klubu AlHaDuBí je rovněž členy klubu králíků saténových, tyto výstavy budou výhodou.
- př. MUDr. Vaník : výstavy klubu králíků saténových se mohou konat v prostřední hale.
- př. JUDr. Danišovič : místo výstavy v Litoměřicích započítávat do soutěže výstavy konané v Lysé nad Labem.
16. Závěr: Předseda klubu př. Uličný ukončil výroční členskou schůzi klubu.
Zápis provedla :

Bc. Danišovičová Markéta
Uličný Václav
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Vážení přátelé,
přeji Vám jménem svým i jménem výboru klubu AlHaDuBí pevné zdraví a mnoho chovatelských
úspěchů v roce 2009 . Nebudu hodnotit jednotlivá zvířata , ale jako celek jsme v roce 2008 uspořádali
velmi pěknou a na počet zvířat úspěšnou ukázku zvířat klubu. Posunuli jsme tak pomyslnou laťku
kvality a počtu vystavovaných zvířat zase o něco výš. Posouzení kvality jednotlivých zvířat je
v kompetenci poradce chovu př. Zdeňka Dobeše. Rovněž kvalita vybraných jedinců, kteří byli
typizováni, je plně v kompetenci typizační komise. S obesláním výstavy a kvalitou zvířat je výbor
klubu velmi spokojen. Kvalitu vystavených zvířat a kvalitu odvedené práce členů klubu, nedobře
ovlivňuje ne zrovna férová rivalita některých členů. Časté poznámky při posuzování, upozorňování na
chyby zvířat jiných chovatelů, když jeho zvířata mají stejnou nebo větší chybu, není kladem. Posuzuji
již 25 roků , někdy mám dojem, že zbytečně platíme nemalé peníze za posuzovatele, když řada členů
by to udělala sama a kvalitněji. Kvalitu zvířat bude hodnotit, ale jen na svých zvířatech. Doufám, že pro
příští roky se oprostíme od nevhodných výroků a necháme posouzení výhradně na delegovaných
posuzovatelích. Pro příští rok jsou delegováni posuzovatelé : Kalous Zdeněk, Pawlas Miroslav, Kotyza
Milan. V letošním roce bude mít závěrečné zkoušky na posuzovatele naše členka Bc. Markéta
Danišovičová. Přeji jí jménem svým i jménem všech členů klubu, hodně úspěchů při složení
závěrečných zkoušek, místo u stolu jako čtvrtá má volné. Každý rok se vyhlašují výsledky
nejúspěšnějších chovatelů. V roce 2008 se o nejúspěšnějšího chovatele klubu započítávaly výstavy :
CVMK Kostelní Bříza, Výstava Moravy a Slezska Přerov, Národní výstava Letňany. Členové klubu
reprezentovali klub na těchto výstavách a dosáhli velmi dobrých výsledků. Všem těmto členům patří
poděkování za obeslání uvedených výstav. Nejlepších výsledků z těchto výstav dosáhl př. Gorčica Ivo
chovatel havan a bílopesíkatých králíků. Hodnocení vystavených zvířat bylo částečně provedeno na
výroční členské schůzi v Týništi.
Na úspěšnosti výstavy se nemalou měrou podíleli i sponzoři, kteří přispěli ke zdárnému průběhu
klubové výstavy. Chtěl bych poděkovat všem těm, kteří přispěli finančně i materiálně k obohacení této
akce. Jsou to : Štefan František, Novák Jaroslav, JUDr. Danišovič Michal, Matýsek Jan, Brandejs Alois,
Dobeš Zdeněk, Vykydal Jiří a př. Ekrt Stanislav.
Na závěr bych chtěl rovněž poděkovat všem, kteří svou účastí při posuzování přispěli ke zdárnému a
klidnému průběhu klubové výstavy.
Rovněž bych chtěl poděkovat všem těm, kteří svými hodnotnými příspěvky obohatili stránky klubového
zpravodaje.
PS.
Řada členů již několik roků neplní své členské povinnosti vůčí klubu, nemá zaplacené členské
příspěvky, nezúčastňují se výročních schůzí klubu ani výstav. Výbor klubu se proto obrací na členy
nechť podají písemnou zprávu jednateli klubu. Kdo nepodá zprávu do příští výroční členské schůze
bude vyškrtnut z evidence klubu.

S pozdravem

Uličný Václav
___________________
předseda klubu
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Vážení přátelé,
ve svém příspěvku budu hovořit o některých aspektech naší
speciální výstavy konané 5.-6.12.2008 v Týništi nad Orlicí.
Napřed pár slov k její přípravě. Náš klub odsouhlasil na minulé
výroční a zároveň i volební členské schůzi posuzovatele na naší
speciálku pořádanou v roce 2008 ve složení př. Pavelka Miroslav,
Pawlas Miroslav a Jirků Jan. Nejprve přišlo od posuzovatele Pavelky sdělení, že na tuto speciální
výstavu nepřijede, neboť bude posuzovat na speciálce v Kolíně, kde má zasazeny hlubší kořeny než u
nás. Výbor klubu operativně odsouhlasil, že bílopesíkaté králíky posoudí př. Uličný a zbytek si
rozeberou př. Jirků a Pawlas. Z rozhovoru s př. Jirků jsem věděl, že se pečlivě připravoval na
posuzování aljašek, důkladně studoval všechny dostupné písemné materiály o tomto plemenu a všímal
si na výstavách jejich úroveň. Prostě a jednoduše řečeno se chtěl co nejlépe připravit na jejich
důkladné posouzení. S blížícím se terminem speciálky přibývali, co do počtu, přihlášení králíci na tuto
výstavu. Proto bylo úkolem výboru klubu tuto situaci řešit. Nejprve bylo rozhodnuto o přibrání
posuzovatele Zdeňka Kalouse a poté i Milana Kotyzy s tím, že množství králíků vyžaduje nezbytnou
potřebu, aby se př. Uličný věnoval pouze organizačním záležitostem a zpracování katalogu z této
výstavy. Navíc bylo výborem klubu rozhodnuto, s ohledem na nestejnoměrné množství přihlášených
zvířat jednotlivých plemen, že posuzovatelé budou posuzovat systémem 1-5, 2-6 atd. Výhrady
k tomuto způsobu posuzování měl př. Jirků, který svůj negativní postoj zdůvodňoval tím, že se jednak
připravoval pečlivě na aljašky, v úmyslu odvézt co nejlepší práci a jednak nechtěl posuzovat zvířata
moje a mojí dcery. Jeho argumenty nebyly vzaty v úvahu s tím, že posouzení jednoho zvířete v kolekci
nemůže podstatným způsobem ovlivnit úroveň této kolekce, ať pozitivním či negativním způsobem.
Zvířata jsem vezl na výstavu v den posouzení a současně vezl z Prahy moji dceru a posuzovatele
př. Jirků a Pawlase. Cestou do Týniště se náš rozhovor točil zejména kolem posuzování s tím
závěrem, že začátky jejich posuzování (jedná se o relativně mladé posuzovatele věkem i délkou
posuzování) a úroveň posouzení by neměly být ovlivňovány dnes, ani do budoucna mezilidskými
vztahy. Myslím si, že výsledek posouzení králíků na naší speciálce byl ovlivněn jen a pouze kvalitou
vystavených jedinců i přesto, že jsme při typizaci narazili na některé ojedinělé vady, které posuzovatelé
přehlédli, nebo jsme měli trošku jiný pohled na posouzenou pozici králíka.
Po, myslím si, neuváženém odchodu př. Pavla Prombergera z našeho klubu, byl počet vystavených
bílopesíkatých králíků nedůstojný proběhlé speciálce. Mám radost, že po výzvě, kterou učinila moje
dcera v článku v našem Chovateli, se počet vystavených bílopesíkatých králíků dostal nejen na úroveň
předchozích let, ale obvyklý počet i převýšil (Př. Jindřich ve svém článku v klubovém zpravodaji
č.3/2003 uvádí počet vystavených bílopesíkatých králíků 37, což považuje za průměr posledních let.),
letos bylo vystaveno 50 bílopesíkatých králíků, navíc ve všech třech barevných rázech.
Co říci na závěr? Nejsem pamětníkem klubu, proto uvádím slova pamětníků (ne věkem, ale délkou
členství), že letošní speciálka byla co do počtu vystavených králíků nad očekávání, z čehož mám
radost nejen já, ale jistě i všichni členové klubu. Nechci hodnotit kvalitu vystavených zvířat, tuto svým
způsobem vyjadřuje výsledek posouzení a provedená typizace.

JUDr. Michal Danišovič
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Jaký je směr našeho chovu havan v našem klubu.
Jelikož eviduji bonitovaná zvířata od roku 2006, chci Vás
seznámit s problémy, nebo lépe vadami v chovech členů
našeho klubu. Jedná se o přípustné vady bonitovaných
králíků našich členů klubu.
V roce 2006 bylo bonitováno 12 havan, tři př. Formana, po
dvou př. JUDr. Danišoviče, př. Dobeše a př. Štefana po jednom př. Gorčici, př. Nováka Jaroslava
a př. Brandejse. Ve vadách se u těchto bonitovaných zvířat objevily slabší hrudní končetiny a
prošlap 4x, volná kůže na prsou 7x, užší hrudní partie 2x, měkčí a méně osrstěné uši 3x, matnější
a neucelená krycí barva 6x, a v barvě podsady bílý proužek u kůže 8x.
V roce 2007 bylo bonitováno 28 havan. Př. Patočky 10, př. Vykydala a př. Formana po 5, př.
Dobeše a př. Štefana po 3 a př. Nováka Jaroslava 2. Vady u těchto bonitovaných zvířat byly :
prošlap a slabší hrudní končetiny 24x !!! méně pružná a řídčí srst 10x!!!, neucelená barva srsti
17x!!!, podsada byla světlejší s proužkem u kůže 9x.
V roce 2008 bylo bonitováno jen 8 havan, i když bylo vystaveno nejvíce králíků tohoto plemene od
roku 2006. 3 př. Dobeše, po 2 př. Patočky a př. Vykydala a 1 př. Formana. Z bonitačního kódu
byly uvedeny jako vady volná kůže na prsou 3x, řídčí a méně pružná srst 5x, neucelená a
matnější krycí barva 7x!!! a 4x světlejší proužek u kůže v barvě podsady.
Možností dovozu králíků ze zahraničí a nepochybně prací našich chovatelů se nám zlepšily
hřbetní línie, tělo, zádi, ale ztratili jsme pružnost, celistvost, barvu a lesk srsti, objevila se nám
volná kůže na prsou a stále se potýkáme s problémem barvy podsady !!!
Dávám chovatelům havan na zamyšlení na co by se měli zaměřit a co v chovech zlepšovat, i když
vím, že se to každého netýká. Je pravdou, že každý rok posuzovali králíky jiní posuzovatelé a
bonitační komise pracovala v roce 2006 a 2007 se zvířaty, které byly hodnoceny 1,0 od 94,5 a 0,1
od 94 bodů. V roce 2008 se zvířaty, která byla hodnocena 1,0 od 95,0 a výše a 0,1 od 94,5 a výše
bodů, takže možná i lepší zvířata propadla. Myslím si, že i letošní výstava dává zkreslený pohled
na naše králíky z hlediska posouzení. Většina fundovaných posuzovatelů, které znám, vždy na
naších místních výstavách pozná zvířata s nižší hmotností než je uvedena a při prohlížení srsti
vidí neucelenou barvu a při řidčí srsti vidí světlý proužek u kůže vlastně kůži králíka a trestá ho
nejen na srsti, ale i na podsadě.
Uvedl jsem jen některé příklady v porovnání s jinými klubovými výstavami, které se v Týništi
konají. Zdravé soutěžení na poli vystavním je správné, ale nemělo by v nezdravé podobě se
přenášet do vztahů chovatelských. Věřím, že náš klub je ve vztazích mezi chovateli přínosem a
tak by to mělo být i v budoucnu. Přeji všem chovatelům klubu v letošním roce pěkné odchovy.
S pozdravem

Forman Jaroslav
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Králík durynský
Králík durynský byl vyšlechtěn v Německu a patří mezi ta plemena, která více
méně vznikla náhodně, nikoliv cílevědomým šlechtěním. Jeho začátky se datují do
roku 1895, kdy ve svém chovu prováděl křížení několika plemen králíků německý
chovatel David Gärdner učitel ve Waltershausenu v Durynsku. Ke křížení použil
králíky obry a tzv. lotrinské křížence.
Po delší době se narodilo mládě se zvláštní barvou a po přelínání i znaky podobné
barvě kamzíků s temnější znaky na nose, uších, břiše, končetinách a bocích. První
duryňáci zpočátku dostali francouzský název „chamois“, což v překladu znamená
kamzík. Plemeno bylo uznáno pod názvem durynský-kamzičí v roce 1908. Ještě týž
rok bylo vystaveno i v Praze, tehdy ještě rakousko-uherské. První chovatelkou byla
paní Absengerová z Košíř.
V pozdějších letech kolem roku 1930 se tomuto plemeni u nás stalo konkurencí
šlechtění plemene králíka tzv. poděbradský daňčí. Toto šlechtění prováděl František
Jelínek z Cerhenic. Nakonec v letech hospodářské krize po roce 1932 k rozšíření
daňčího nedošlo.
Po skončení 2. světové války se chovem „kamzíků“ zabývalo jen několik chovatelů
v severočeské oblasti a na Moravě. V roce 1971 došlo v Újezdě u Brna k založení
Klubu chovatelů králíků AlHaKa (aljaška, havana, kamzičí), který převzal zvelebování
a rozšiřování uvedených plemen. U nás byl tento králík pod názvem kamzičí znám do
června 1982, tehdy došlo k přejmenování na durynský.
Durynský králík patří , ke středním plemenům s ideální hmotností 3,70 – 4,00 kg.
Plemeno velmi dobře zhodnocuje krmivo a patří k těm velmi dobrým v produkci
jatečných zvířat. V převážné míře se dnes většina chovaných zvířat vyznačuje velmi
dobrou madagaskarovou barvou s pěknými kamzičími znaky. Většina klubových
zvířat se vyznačuje pěkným zavalitým tělem s krátkým krkem. Vadou u těchto zvířat
jsou slabší konce uší méně osrstěné, délka je dobrá v rozmezí 11 – 12 cm. Barva
krycího chlupu je žlutohnědá až žlutočervená s tmavě hnědými pesíky, které
začínají na hlavě přecházejí na povrch těla a tvoří slabě sazovitý závoj. Výrazné
kamzičí znaky tvoří nosní maska, která nemá přesahovat výši očí, oční kroužky, uši,
skráňová obruba, boční pruhy, břicho, vnitřní strany končetin a spodina pírka. Barva
kamzičích znaků je tmavě sazovitá, nesmí být ostře ohraničená a musí plynule
přecházet do barvy krycího chlupu. Barva očí tmavohnědé barvy, drápy jsou tmavě
rohovité. Podsada je o něco světlejší než krtycí barva. V kamzičích znacích je
podsada krémová a ne zamodralá.
Uličný Václav
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Bílopesíkatí králíci na speciální výstavě klubu AlHaDuBí
V Týništi nad Orlicí ve dnech 5. a 6.12.2008

Na speciálku Klubu AlHaDuBí bylo přihlášeno a též dodáno 50 ks králíků bílopesíkatých.
Oproti předcházející speciálce v roce 2007 je to nárust o 16 ks králíků / t,j, o 47 % /.
Černých bylo vystaveno 19 ks / př. Danišovič, Gorčica, Jindřich, Matyáš /, modrých 26 ks /
př. Danišovičová, Gorčica, Matýáš, Adamec, Matýsek / a havanovitých 5 ks / př. Danišovič
a Jindřich /. Celkem tedy vystavovalo králíky Bí 7 chovatelů, členů Klubu. Posouzení
provedli střídavým postupem posuzovatelé Jirků, Kalous, Kotyza, a Pawlas. Spolupracovali
všichni přítomní členové klubu.
Titul „ Mistr klubu“ získala na kolekci bílopesíkatých modrých př. Danišovičová / 377,0 b. /
a současně i titul „Šampion klubu“ na 0,1 Bím v kleci č. 251, ocenění 95,0 b. Nejlepším
samcem byl vyhodnocen 1,0 Bíč př. Gorčici v kleci č. 233, ocenění 95,0 b. Nejlepší samice
byla 0,1 Bíč př. Matyáše v kleci č. 246, ocenění 94,5 b. Patřila do kolekce, která byla
vyhodnocena jako nejlepší kolekce bílopesíkatých černých / 376,5 b. /
Čestné ceny získal na Bíč i Bím př. Gorčica, který byl rovněž vyhodnocen jako nejlepší
chovatel králíků bílopesíkatých za rok 2008. Zúčastnil se obesláním všech tří sledovaných
výstav, na kterých získal průměrné hodnocení 94,0 bodů.
Do typizačního hodnocení byli zahrnuti 4 samci Bí.
Celkově možno hodnotit expozici bílopesíkatých králíků jako vyrovnanou. Ve srovnání
s minulou speciálkou došlo ke zvýšení počtu vystavených zvířat s dobrou úrovní jejich
kvality. Přetrvává nedostatek v utváření očních kroužků. Výrazně se zlepšila kvalita
srsti,ubylo vystouplých kyčelních kostí.

Příští speciálka Klubu se uskuteční opět v Týništi nad Orlicí ve dnech 4. a 5.12.2009.

Žďár nad Sázavou: 2. února 2009

ing. Milan Jindřich
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Mikulášská nadílka v Týništi nad Orlicí
Jinde v ten den třeba vládli čerti, ale do Týniště nad Orlicí přijeli nadělovat Mikulášové. A byla to
nadílka senzační, protože se tam na speciálních výstavách Klubu chovatelů tříslových králíků a
Klubu chovatelů králíků aljašek, havan, durynských a bílopesíkatých sešel neočekávaný počet
králíků. Mikulášská nadílka tentokrát připadla na pátek 5.12.2008 a výstavu bylo možno zhlédnout
ještě 6.12.2008, a to v areálu ZO ČSCH Týniště nad Orlicí zvaném "Na Bobkárně".

Klub chovatelů králíků AlHaDuBí
Na speciální výstavě AlHaDuBí v Týništi nad Orlicí se v prosinci loňského roku sešel neočekávaný, ale
nádherný počet králíků. V celkovém počtu 286 králíků bylo zastoupeno 92 králíků aljašek, 90 havan, 54
durynských králíků a 50 bílopesíkatých králíků. Velkým překvapením bylo množství bílopesíkatých králíků,
jejich počet za přispění členů v posledních třech létech stoupá. Na druhou stranu byl zklamáním počet
králíků durynských. Přitom právě durynští králíci patřili k plemeni v klubu nejpočetnějšímu a nejsilnějšímu.
Již ve čtvrtek se začali sjíždět do kraje Aloise Jiráska členové klubu i se svými chovanci. Týnišťská
organizace totiž nenabízí jen chovatelský areál, ale i možnost ubytování. V pátek přijeli hlavní aktéři celé
výstavy, a to posuzovatelé. Vzhledem k počtu vystavených králíků byli hned čtyři, a to Zdeněk Kalous ze
Žamberka (vedoucí posuzovatel), Bc. Jan Jirků z Nového Města na Moravě, Milan Kotyza ze Šumperka a
Bc. Miroslav Pawlas z Karviné-Mizerova. I když v minulých létech bylo pravidlem, že každý posuzovatel
hodnotil pouze jedno plemeno, letos se systém změnil na posuzování stylem A, B, C, D. Systém má své
klady i zápory. Zápor byl ve vysoké organizační náročnosti (na straně pořadatelů i posuzovatelů) vyplývající
z realizace takového systému, ale klad byl jistě v tom, že nikdo nemohl říci, že někdo byl nadhodnocen či
podhodnocen.
Aljašky patří, co se týče počtu a kvality, k nejlepším z uvedené čtveřice plemen. Je vidět, že chovatelé
pracují na prošlechťování zvířat. Pozor by si ovšem měli dávat při zařazování importovaných zvířat do
chovu. Používání jedinců ze zahraničí přináší určitě zlepšení srsti, zejména co se týče hustoty a lesku, ale
na druhou stranu se vytrácí výrazný typ jedinců, na který jsme zvyklí. Též je zapotřebí stále věnovat
pozornost barvě podsady, na jejímž zdokonalování se tak usilovně již několik let pracuje. Někdy se objevují
i slabší hrudní končetiny, které vytváří dojem hokejek, a tudíž vedou i k prošlapům. Přesto byli vystaveni
špičkoví jedinci, kteří byli ukázkoví. Nutno vyzdvihnout triumf chovatele Jiřího Vykydala.
Havany jsou stále druhým nejvíce zastoupeným plemenem klubu. Bohužel se začíná vytrácet kvalita, a
to také zřejmě neuváženým importem zvířat ze zahraničí. Aljašky a havany jsou rozšířeným plemenem,
kvalitních jedinců je v České republice dost, proto by opravdu měli všichni chovatelé dbát na důslednější
výběr chovných jedinců ze zahraničí. Import nezaručuje vždy kvalitu a máme svých nepříbuzných zvířat
dost. Havany se potýkají se stejným problémem jako aljašky, navíc je problém s barvou krycího chlupu. Na
výstavě se vyskytovali jedinci čokoládoví, lesklí, s jemnějším typem a velmi dobrou podsadou. Na druhou
stranu jedinci typoví, ale narezlí, s hrubší srstí a světlejší podsadou. Samozřejmě kritika je na místě,
abychom se vyvarovali chyb, na druhou stranu se tímto tvrzením neotevírá prostor ke kritice typu klub
nepracuje. Na chyby jako klub upozornit musíme.
Durynští králíci patřili v minulých létech k nejpočetnějším. Počet vystavených jedinců se snížil,
a co se týče kvality, patřili durynští králíci z mého pohledu k nejhorším. Co se stalo? Durynští mají problémy
hlavně s prošlapy hrudních končetin a tím související sílou hrudních končetin,
s nevyrovnanými kamzičími znaky a pevností uší. Doporučení klubu je nezařazovat jedince
s prošlapem do chovu a pozornost věnovat pevnosti uší. Jistě velkým přínosem klubu je přijetí nového člena
a chovatele durynských králíků Wtodzimierza Klewina z Polska, díky čemuž můžeme srovnávat kvalitu
zvířat se sousedy.
Bílopesíkatí králíci se co do počtu vystavených jedinců stále rozrůstají, přitom byly vystaveny všechny
tři barevné rázy bílopesíkatého králíka. I počet vystavujících chovatelů se rozšiřuje. Bílopesíkaté již nechová
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jen pár skalních chovatelů, což je skvělé, a můžeme svou šlechtitelskou práci hodnotit. Proto už je čas na
podrobnější rozbor kvality. Myslím si, že s váhou, se záděmi a s typem bílopesíkatí nemají problém. S
bílopesíkatými znaky však chovatelé bojují stále. Apel se dával na plnost očních kroužků, a proto chovatelé
vědí, že si mají zařazovat chovný materiál pouze s ucelenými kroužky. „Nový“ problém však nastal u
modrých s barvou krycího chlupu. Objevili se jedinci se světle šedou až stříbrnou barvou krycího chlupu.
Byli vystaveni jedinci jak s nádhernou modří, tak jedinci se „stříbrnou“ barvou. Rozdíl byl naprosto evidentní.
I když se u bílopesíkatých stále musíme spokojit z důvodu nepříbuznosti s řadou importovaných jedinců, je
nutné se vyvarovat rozšiřování této vady. Jakmile si ji dotáhneme do chovů, budeme se jí velice těžko
zbavovat. Nejvíce vystavených bílopesíkatých bylo právě modrých. Někteří bílopesíkatí černí byli trestáni za
nižší váhu, neucelenost očních kroužků a náběhy na bílé skupiny. Bílopesíkaté havanovité vystavili pouze
dva chovatelé v počtu pěti kusů. Z tohoto důvodu je velice těžké bílopesíkaté havanovité hodnotit.
Každopádně bych doporučila chovatelům tohoto barevného rázu zlepšit barvu krycího chlupu, jelikož je
světlejší, a zlepšit hmotnost, která je nižší.
Během posuzování i při výroční členské schůzi měli možnost všichni členové Klubu AlHaDuBí zakoupit
si klubovou čepici. Na výběr byly dva druhy čepice, jedna čepice zastupovala plemeno králíků havana a
aljašeka, druhý typ čepice bílopesíkaté a durynské králíky. Tentokrát se všichni členové obou zúčastněných
klubů a příznivců těchto plemen rozlišovali barvou svých čepiček. Třísláčkáři měli hnědou čepičku a členové
Klubu AlHaDuBí měli světle modrou čepičku. Všichni čepičkáři vypadali úžasně. Po posouzení proběhla,
jako každý rok, typizace. V sobotu se konala výroční členská schůze Klubu AlHaDuBí, při které se zhodnotil
celý chovatelský rok, speciální výstava a z rukou předsedy klubu přítele Václava Uličného a místopředsedy
klubu Michala Danišoviče byly předány poháry a diplomy všem úspěšným chovatelům. Dík patří ZO ČSCH
Týniště nad Orlicí, všem, kteří vypomohli na výstavě, a hlavně příteli Václavu Uličnému za neutuchající
práci pro klub. Během posuzování a výstavy probíhala skvělá nálada, jelikož chovatelé měli zajištěn nocleh,
koštovali i výrobky ze švestek, meruněk či jiných produktů našich zahrad. Nutno dodat, že ráno bylo úžasné
poslouchat historky z proběhlé noci, kdy se dokoštovávaly výrobky ze zahrádek.
Mně ale vznikla historka smutná, i když se šťastným koncem. V pátek a v sobotu za pomoci kamarádů
chovatelů jsem fotila vystavená zvířata včetně jejich majitelů, přičemž jsem v sobotu od svého fotoaparátu
odběhla a po kontrole fotografií jsem zjistila, že tam nejsou. Šok to byl děsivý a se smutkem jsem opouštěla
východní Čechy. Pět fotografií bylo nahráno do PC, nutno dodat, že fotografií třísláků. Další šok jsem zažila,
když jsem při další návštěvě východních Čech kontrolovala po zkušenosti výsledek fotografií a zjistila, že
mám plný fotoaparát fotografií králíků. Prostoru na fotky z dovolené už moc nezbylo. A tak, milí chovatelé,
fotografie u článku máte jako dodatečné překvapení pod stromeček, protože mnozí z vás si mysleli, že fotky
nebudou!

Výsledky speciální výstavy Klubu AlHaDuBí
ŠAMPIÓNI
Vykydal Jiří-aljaška-0,1-96,0 bodů
Dobeš Zdeněk-havana-1,0-95,5 bodu
Danišovičová Markéta-bílopesíkatý modrý-1,0-95,5 bodu

NEJLEPŠÍ SAMCI
Čechal Vladimír-aljaška-95,5 bodu
Vykydal Jiří-havana-95,0 bodů
Gorčica Ivo-bílopesíkatý černý-95,0 bodů

NEJLEPŠÍ KOLEKCE
Kadlčík Karel-aljaška-377,5 bodu

10

Patočka Jaroslav-havana-377,5 bodu
Matyáš Josef-bílopesíkatý černý-376,5 bodu

MISTŘI KLUBU
Vykydal Jiří-aljaška-380,0 bodů
Dobeš Zdeněk-havana-380,5 bodu
Danišovičová Markéta-bílopesíkatý modrý-377,5 bodu

NEJLEPŠÍ SAMICE
Vykydal Jiří-aljaška-95,5 bodu
Dobeš Zdeněk-havana-95,5 bodu
Štěpánek Stanislav-durynský-95,0 bodů
Matyáš Josef-bílopesíkatý černý-94,5 bodu

ČESTNÉ CENY
ALJAŠKA-Vykydal Jiří, Vaníček Bohumil, Kadlčík Karel
HAVANA-Forman Jaroslav, Voháňka Vladimír, Vaníček Bohumil
DURYNSKÝ-Adamec Miloš, Klewin Wtodzimierz
BÍLOPESÍKATÝ ČERNÝ-Gorčica Ivo
BÍLOPESÍKATÝ MODRÝ-Gorčica Ivo
TEXT A FOTO: Bc. Markéta Danišovičová
Bc. Markéta Danišovičová
Na padesátém 789/5
100 00 Praha 10-Strašnice

Zpráva revizní komise
Zpráva revizní komise provedené při výroční členské schůzi klubu AlHaDuBí v Týništi nad Orlicí ve dnech
6.12.2008.
1 , Revizní komise provedla kontrolu pokladního deníku . Všechny položky jsou řádně evidovány a zapsány
v pokladním deníku.
2 . Komise provedla kontrolu placení členských příspěvků a navrhuje výroční členské schůzi,
aby členům kteří již 4 roky nemají řádně uhrazeny pohledávky vůči klubu bylo ukončeno členství v klubu.
S pozdravem

Uhnavý Jaroslav předseda RK
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Zpráva typizační komise
Typizační komise ve složení : vedoucí Dobeš Zdeněk
JUDr. Danišovič
Michal
Forman Jaroslav
Předkládá výroční členské schůzi výsledky typizace konané při klubové výstavě 5. – 6.12. 2008
v Týništi nad Orlicí. Z celkového počtu 288 ks vystavených králíků bylo typizováno 27 králíků.
1,0 od 95,0 bodů výše
0,1 od 94,5 bodů výše
Bylo typizováno 11 kusů aljašek. Proti roku 2007 se zlepšila síla předních končetin a uší. Je nutné
zaměřit se na zlepšení kvality srsti, barvy a podsady. Nejlépe typizovaná aljaška 0,1 v kleci č 36 př.
Josefa Petra.
Havan bylo typizováno 8 ks. Proti roku 2007 se zlepšil typ, síla předních končetin a uší.
O mnoho se zlepšila pružnost srsti, ucelenost barvy a barva podsady. Nejlépe typizovaná havana 0,1
kl. Č. 96 př. Zdeňka Dobeše.
Durynští byli typizováni 4 ks. Zlepšila se volná kůže na prsou, utváření zádi a barva podsady. Je
třeba zlepšit délku srsti, pružnost a osrstění uší. Nejlépe typizovaný durynský 0,1 kl.č. 199 př. Jana
Matýska.
Dále byli typizováni 4 kusy bílopesíkatých. Zlepšení vidí typizační komise v délce uší a barvě.
Doporučuje věnovat pozornost utváření zádi, očním kroužkům a jejich ucelenosti.
Typizační komise doplnila u typizačních kódů bílopesíkatých v odstavci barva krycího chlupu
v pozici b – 15 světlejší hrudní a pánevní končetiny.
Typizační komise doplnila u králíků durynských v odstavci barva krycího chlupu v pozici
b – 12 mírně tmavý výraz hřbetní části.
Typizační komise vyzývá chovatele, aby poctivě uváděli váhu králíků a nedocházelo až k 0,5 kg
rozdílům po převážení.
Za komisi:
JUDr.
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Dobeš Zdeněk
Forman Jaroslav
Danišovič Michal

Zpráva registrátora klubu
registrace od 5.12.2007 do 6.12.2008
V roce 2008 členové klubu AlHaDuBí registrovali celkem 897 kusů králíků .
Aljašky : Kadlčík Karel
44 kusů
Vykydal Jiří
54 kusů
Polách Miloslav
33 kusů
Krejčí Josef
44 kusů
Petr Josef
15 kusů
Gorčica Ivo
15 kusů
Aljašek bylo celkem registrováno 279 kusů

Vohánka Vladimír
Dobeš Zdeněk
MUDr. Vaník Jan
Čechal Vladimír
Uličný Václav

31 kusů
13 kusů
5 kusů
10 kusů
15 kusů

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Havany : Štefan František
38 kusů
Vykydal Jiří
22 kusů
JUDr. Danišovič Mich
9 kusů
Patočka Jaroslav . 18 kusů
Vohánka Vladimír
44 kusů
Gorčica Ivo
57 kusů

Dobeš Zdeněk
Forman Jaroslav
Novák Jaroslav
Vysloužil Jaroslav
Dušek Vlastimil

30 kusů
9 kusů
13 kusů
4 kusy
24 kusů

Havan bylo celkem registrováno 265 kusů
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --Durynský :Novák Miloslav
52 kusů
Böhm Herbert
13 kusů
Adamec Miloš
25 kusů
Vohánka Vladimír
15 kusů
Štěpánek Stanislav 27 kusů
Rechtoris Jaroslav
4 kusy
Matýsek Jan
27 kusů
Durynských bylo celkem registrováno 163 kusů
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --Bílopesíkatý :
černý:
JUDr.
Ing.

Danišovič Mich.
Jindřich Milan
Ambrož Dominik

4 kusy
22 kusů
1 kus

Matyáš Josef
Gorčica Ivo
Adamec Miloš
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4 kusy
36 kusů
4 kusy

modrý:
Bc.

Danišovičová Markéta
Matyáš Josef
Adamec Miloš

19 kusů
17 kusů
5 kusů

Gorčica Ivo
Matýsek Jan
Ambrož Dominik

32 kusů
7 kusů
1 kus

Danišovič Michal

10 kusů

Dušek Vlastimil

11 kusů

hav :
JUDr.

Bílopesíkatých bylo celkem registrováno 190 kusů
Při registraci nebyli shledány žádné vážnější nedostatky.
Čechal Vladimír
registrátor klubu
________________________________________________________________________
Upozornění pro členy klubu změna adresy registrátora.
Registraci můžete zasílat i na meilovou adresu
Adresa nového registrátora klubu AlHaDuBí:

Uličný Václav
Nasobůrky 43
783 21 Chudobín

Mobil: 605 878 466
Meil: vena16@seznam.cz
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Zpráva ekonoma klubu : vyúčtování pokladny klubu AlHaDuBí za rok 2008
Příjem :
Příspěvky , registrace, klecné
Prodej zvířat 10% z prodeje
Sponzorské dary

9 559,00 Kč
688,00 Kč
3 117,00 Kč
Celkem : 13 364,00 Kč

Vydání :
Výstava nájem haly
Posuzovatelé 4
Čestné ceny
Registrace
Poštovné a ostatní

4 150,00 Kč
3 465,00 Kč
3 388,00 Kč
981,00 Kč
1 480,00 Kč
Celkem :13 464,00 Kč

Rozdíl příjmů a výdajů je do mínusu

100,00 Kč

Zůstatek k 31.12.2008

9 602,50 Kč

Vážení přátelé předkládám seznam členů , kteří se z nějakých důvodů nemohli zúčastnit VČS v roce
2008. Jedná se o zaplacení příspěvků a registrace. Někteří mají nezaplaceno z předešlých let. Žádal
bych členy, kteří nechtějí být v klubu, aby zaplatili dluh, nebo oznámili, zda chtějí ukončit členství.
Nezaplacené příspěvky a veškerou platbu, můžete zasílat na adresu :
Petr Josef, Machov 28 , 549 63 Machov.
Upozornění pro členy, kteří nemají zaplacené příspěvky dva a více roků, aby tak rovněž učinili neboť
jim bude ukončeno členství v klubu z důvodů neplnění povinnosti členů klubu.
O ukončení členství v klubu požádal : Pojezdala Vendelín,
Závěrem děkuji všem členům klubu za spolupráci a přeji hodně zdraví a úspěchy v chovech.
V Machově 4. ledna 2009

Petr Josef
ekonom klubu
tel : 491 547 312
mobil : 605 751 469
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Hodnocení členů klubu na CVMK v Kostelní Bříze
v roce 2008

Aljašky :
Vykydal Jiří

95,0

94,0

94,0

95,0

379,5

94,8

1

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

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

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

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

377,0
376,5
373,5
377,5
372,0

94,2
94,1
93,3
94,3
93,0

2

93,5
94,0
94,0

93,5
93,5
94,0

93,0
93,0
93,0

93,0
93,5
94,0

373,0
374,0
375,0

93,2
93,5
93,7

2

93,5

94,5

94,0

93,5

375,5

93,8

94,0

94,0

94,0

94,0

376,0

94,0

1

93,5

94,5

93,5

94,5

376,0

94,0

2

Havana :
Dobeš Zdeněk
Dobeš Zdeněk
Gorčica Ivo
Štefan František
Vykydal Jiří

3
1

Durynský :
Adamec Miloš
Novák Miloslav
Novák Miloslav

1

Bílopesíkatý : černý
Danišovič M.
modrý
Danišovičová M.
havanovitý
Danišovič M.

Aljašky vystavovalo celkem 6 chovatelů , členů klubu 1
Havany vystavovalo celkem 11 chovatelů , členů klubu 4
Durynské vystavovalo celkem 7 chovatelů , členů klubu 3
Bílopesíkaté vystavovalo celkem 4 chovatelé, členů klubu 2
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Hodnocení členů klubu na národní výstave v Praze Letňanech
v roce 2008
Aljašky:
Polách Miroslav
Vykydal Jiří
Vykydal Jiří

94,5
95,0
94,5

94,0
95,0
94,5

94,0
95,0
94,5

94,0
94,5
94,5

0
379,5
378,0

94,8
94,5

94,5
94,0

95,0
94,5

94,0
94,0

94,5
95,0

378,0
377,5

94,5
94,3

94,0

94,0

94,0

93,5

375,5

93,8

94,5

94,0

94,0

93,0

375,5

93,8

94,0
N
94,5

94,5
94,5
94,0

92,5
94,0
94,5

93,5
94,5
94,5

374,5
0
377,5

93,6

3

94,3

1

94,0

94,5

93,5

94,0

376,0

94,0

2

Havany :
Gorčica Ivo
Štefan František

1
2

Durynský :
Rechtoris Jaroslav

Bílopesíkatý :
černý
Danišovič Michal
modrý
Danišovičová Markéta Bc.
Gorčica Ivo
Matyáš Josef
Havanovitý
Danišovič Michal JUDr.

Aljašky vystavovalo 4 chovatelé , členů klubu 2
Havany vystavovalo 6 chovatelů , členů klubu 2
Durynské vystavovalo 4 chovatelé , členů klubu 1
Bílopesíkaté vystavovalo 3 chovatelé, členů klubu 3
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Hodnocení členů klubu na V výstavě Moravy a Slezska v Přerově
v roce 2008

Aljašky :
Kadlčík Karel
Kadlčík Karel

94,0
94,5

94,5
95,0

93,5
95,0

94,5
95,0

376,5
379,5

94,0

94,0

95,0

94,0

377,0

Havany :
Gorčica Ivo

Nejúspěšnější chovatelé v roce 2008 : průměr bodů na jedno vystavené zvíře minimálně ze 2 výstav.
Gorčica Ivo

Ha

průměr ze 3 výstav

94,0

1

Vykydal Jiří

Al

průměr ze 2 výstav

94,8

2

Štefan František

Ha

průměr ze 2 výstav

94,3

3

Danišovič Michal JUDr.

Bí hav

průměr ze 2 výstav

94,0

4

Danišovičová Markéta Bc.

Bí m

průměr ze 2 výstav

93,8

5
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Hodnocení členů klubu Týniště nad Orlicí
v roce 2008
Aljaška :
Čechal Vladimír
Čechal vladimír
Dobeš Zdeněk
Gorčica Ivo
Kadlčík Karel
Kadlčík Karel
Krejčí Josef
Petr Josef
Petr Josef
Polách Miloslav
Vaníček Bohumil
Vaníček Bohumil
Vaník Jan
Vohánka Vladimír
Vohánka Vladimír
Vykydal Jiří
Vykydal Jiří
Vykydal Jiří
Vykydal Jiří

93,5
93,5
92,5
94,0
94,0
94,5
94,5
94,5
93,0
92,5
94,5
94,5
93,0
92,0
93,0
94,5
93,5
95,0
92,5

93,5
95,0
93,0
93,5
95,0
95,0
93,0
93,0
92,0
94,0
95,0
95,5
93,0
94,0
94,0
94,5
93,0
94,5
92,0

94,0
93,5
94,5
94,5
94,0
95,0
94,5
94,0
94,5
94,0
94,5
95,0
93,0
94,5
91,5
95,0
95,0
95,5
95,5

Havana :
Dobeš Zdeněk
Dobeš Zdeněk
Forman Jaroslav
Gorčica Ivo
Gorčica Ivo
Klewin W.
Novák Jaroslav
Novák Jaroslav
Patočka Jaroslav
Patočka jaroslav
Štefan František
Štefan František
Štefan František
Vaníček Bohumil
Vohanka Vladimír
Vohanka Vladimír
Vykydal Jiří

94,0
95,0
93,0
93,0
93,5
94,5
93,0
92,5
93,0
94,5
92,5
94,0
94,0
94,0
93,0
94,5
95,0

94,0
95,0
94,0
93,5
93,5
92,5
93,0
93,5
94,0
94,5
92,0
92,0
93,0
93,0
93,0
93,0
92,0

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

93,0
94,5
94,0
94,0
94,5
94,5
93,0
92,5
95,0
95,0
94,0
ned
93,0
92,0
92,5
94,0
94,0
94,5
94,0

92,5
95,0
93,0
91,0
92,0
94,0
93,0
nd
93,5
94,5
93,0
93,0
93,5
94,0
93,0
94,0
93,0
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374,0
376,5
374,0
375,0
377,5
379,0
375,0
374,0
374,5
375,5
378,0
0
372,0
372,5
371,0
378,0
376,0
379,5
374,0

375,0
379,5
375,0
371,5
372,5
0
373,0
0
373,5
377,5
372,5
372,0
0
374,5
372,0
375,0
374,5

2

3

4
1

1
3

2

Durynský :
Adamec Miloš
Adamec Miloš
Adamec Miloš
Adamec Miloš
Matýsek Jan
Matýsek Jan
Matýsek Jan
Novák Miloslav
Novák Miloslav
Novák Miloslav
Štěpánek Stanislav

ned
94,0
93,5
93,5
94,0
94,0
94,0
93,5
90,0
91,0
91,5

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

94,0
91,5
N
94,5
93,5
94,0
93,5
92,5
93,5
93,5
95,0

Bílopesíkatý : černý
Danišovič Michal
Gorčica Ivo
Gorčica Ivo
Matyáš Josef

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

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

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

92,5
nd
94,0
94,5

373,5
0
375,0
376,5

modrý
Danišovičová Markéta
Danišovičová Markéta
Gorčica Ivo
Matyáš Josef

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

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

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

93,5
94,5
94,0
N

373,0
377,5
375,5
0

havanovitý
Danišovič Michal

92,5

94,5

94,5

93,0

94,0
93,5
94,0
94,0
93,5
93,0
92,5
90,5
93,5
nd
92,0
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0
373,0
0
375,0
374,0
374,0
374,5
369,5
371,0
0
372,0

374,5

1
3
2

2
1

1
2

Seznam členů klubu

Jméno

1.
2.
3.
4.
5.

Adamec Miloš
Ambrož Dominik
Badin Jan
Böhm Herbert
Čechal Vladimír

Bydliště

PSČ pošta

Plemeno

Tel:

nám.Osvobození 1 783 35 Horka / Mor.
Sadová 754
691 55 Mor. Nová Ves
Farní 15
620 00 Brno
Meclov 27
345 21 Meclov
Opatovec 141
569 12 Svitavy

Du
Bíč
Du
Du
Al

737 469 111

6. Danišovič Michal JUDr.
7. Danišovičová M.Bc.
8. Dobeš Zdeněk

Zahájí 16
Zahájí 16
Heršpice 85

277 37 Chorušice
277 37 Chorušice
684 01 Slavkov u Brana

9. Dušek Vlastimil
10.
Faust Jaroslav

Rohatce 58
K Radobýlu 128

412 01 Litoměřice 1
412 01 Litoměřice

Ha
Bím
Ha
Mobil
Ha
Ha

603 543 545
603 113 162
544 221 807
721 710 366
724 102 454
737 832 770

11.
12.
13.
14.
15.

Forman Jaroslav
Fríedl Filip
Friedl Milan
Gorčica Ivo
Hadrbolcová Hana

Tyršova 145
Vážany/ Litavou
Vážany/ Litavou
Holasovice 168
Sládečkova 389

517 22 Albrechtice nO.
684 01 Slavkov u Brna
684 01 Slavkov u Brna
747 74 Holasovice
294 41 Dobrovice

Al , Ha 494 372 496
Al
Bí
Ha
Al

16.
17.
18.
19.
20.

Hloušek Milan
HrubýJan
Jech Karel
Jindřich Milan ing.
Kacar Jan

Široká 74
Horušany 42
Jindřichohr. 671
Chelčického 8
Palackého 470

403 40 Ústí /Labem
294 41 Horušany
371 82 Veselí nad Luž.
591 01 Žďár nad Sázavou
789 61 Bludov

Al ,Ha
Bíč
Bí m

21.
22.
23.
24.

Kadlčík Karel
Klewin Wtoddzimerz
Krejčí Josef
Matyáš Josef

Náklo 117
Ludwíków 17
Tuřanka 12
Rolnická 1776

783 32 Náklo
97 400 Belchatow
627 00 Brno – Slatina
688 01 Uherský Brod

Al
Ha Du 0048/447 330 768 PL
Al
604 557 319
Bím
731 485 380

25.
26.
27.
28.
29.
30.

Matýsek Jan
Úvalno 39
Melecký Josef
Na cvrčku 626
Novák Jaroslav
Kout 24
Novák Miroslav
Liběchov
Patočka Jaroslav
Opatov 246
Pechan Martin ing.K Č.vrchu 1/678

793 91 Úvalno
743 01 Bílovec
783 45 Senice na Hané
277 21 Liběchov
569 12 Opatov v Č.
160 00 Praha 6

Du
Al
Ha
Du
Ha
Bíhav
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603 231 267
606 227 560

554 648 135
732 327 192
315 697 64
461 593 287

31.
32.
33.
34.
35.

Petr Josef
Machov 28
Polách Miloslav Všestary 57
Rechtoris Jaroslav Letná 1254
Řezáč Josef
Patkovy 67
Štefan František Hrušky 125

549 63 Machov
251 63 Strančice
512 51 Lomnice nad/Pop.
294 04 D.Bousov
683 52 Křenovice

Al
Al
Du
Ha
Ha

605 751 469
721 600 765
723 809 207

36.
37.
38.
39.
40.

Štěpánek Stan.
Tomasik Adam
Uhnavý Jaroslav
Uličný Václav
Vaníček Bohumil

683 33 Nesovice
44 193 Knurów
517 21 Týniště nad Orlicí
783 21 Chudobín
538 03 Heř. Městec

Du
Du
Du
Al
Al

603 879 262

41.
42.
43.

Vaník Jan MUDr. Okružní 748
Vohánka Vladimír Krátká 77
Vykydal Jiří
Olomoucká 146

Nesovice 136
Aleja Piasów 13B/11
Lípa 57
Nasobůrky 43
Klešice 48

728 200 645
PL
494 371 899
737 305 689

517 21 Týniště nad Orlicí Al
494 371 335
789 91 Štíty
Du
723 791 422
789 83 Loštice
Al Ha
Čestný člen:

44
45

Brandejs Alois
Gilik Alois

Zahradní 118 517 22 Albrechtice /O.
Rybníčky 186 747 81 Otice

Ha,Al 494371603
Al

Maskoti Klubu chovatelů králíků AlHaDuBí: (zleva) durynský, bílopesíkatý černý, aljaška a havana.
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Také očepičkovaní posuzovatelé (zleva) Miroslav Pawlas a Jan Jirků jsou spolu s předsedou
klubu AlHaDuBí Václavem Uličným v klubových modrých čepičkách k nepřehlédnutí.

23

