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Na úvod Zpravodaje Oblastní organizace 2/2014 

 

Vážení přátelé, 

uplynulé období bylo všestranně hektické, pořádání celé řady výstav od mnoha místních až 

po oblastní a krajskou si vyžádalo od mnohých z Vás hodně času, práce a úsilí. Mnohé se 

zdařilo, něco také ne, kdo nic nedělá, nic nezkazí. Každopádně patří velké poděkování všem, 

kdož pomohli a přiložili ruku k společnému dílu oblastní organizace. Bohužel došlo i 

k nepříjemným konfliktům, to také patří k životu a někdy takové situace mohou přispět 

k ujasnění kdo, co a jak doopravdy myslí. 

V tomto zpravodaji chceme přinést souhrn výsledků z těchto významných akcí – oblastní 

výstavy mladých králíků v Ostopovicích, oblastní výstavy v Radosticích a krajské výstavy 

v Břeclavi. 

Rovněž Vás zde chceme pozvat na odborné aktivy králíků, holubů a drůbeže, které 

proběhnou během února, a zejména na Oblastní konferenci v dubnu. 

Přílohou tohoto zpravodaje je návrh nových Stanov ČSCH, které na oblastní konferenci 

máme příležitost prodiskutovat a schválit připomínky. 

Těšíme se na setkání s Vámi na plánovaných akcích, hlavně na oblastních výstavách. 

 Přeji pevné zdraví, spokojenost v životě a chovech i radost z našich výstav po celý rok 2015.                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                 S pozdravem Chovu zdar M. Martinec 

 

Blahopřání 

V uplynulém období oslavili a oslaví významná životní jubilea přátelé a kamarádi 

 

Petr Machálek (65) 

Jiří Sec (60) 

Milan Uher (60) 

 

Ještě jednou pevné zdraví, štěstí a mnoho radosti z chovatelských úspěchů do dalších let. 



Pozvánka na akce oblastní organizace – 1. pololetí 2015 

 

Odborné aktivy oblastních odborných komisí chovatelů – vždy v sídle OO na 

Plotní 

Drůbeže:   pátek13. února 2015 od 16 hodin   

Králíků:   pátek 20. února 2015 od 16 hodin   

Holubů:  neděle 22. února 2015 od 9,30 hodin   

 

 

Oblastní konference ČSCH se koná v neděli 12. dubna 

2015 od 9,30 na Plotní v sídle OO 

 

 

Výstavní kalendář ČSCH - Oblast Brno 

Termíny výstav je nutno přihlásit do konce března na OO 

7. – 8. února 2015 Moravské Bránice   

16. – 17. května 2015 Podolí   

 4. - 5. července 2015 Ořechov    

  

29. - 30. srpna 2015 - Rajhradice - Oblastní výstava mladých králíků 

 

9. – 11. října 2014 - Žabčice - Oblastní výstava drůbeže, holubů a králíků 

 

 



Zpráva OOK drůbeže. 

Vážení přátelé, chovatelé. 

 V krátkosti bych Vás seznámil s činností odborné oblastní komise drůbeže. V 

roce 2014 se členi naší komise spolupodíleli na pořádání Oblastní výstavy v 

Radosticích, která proběhla 11 a 12 října a 4. jihomoravskou výstavu v 

Břeclavi, kterou také pořádal Oblastní výbor Brno. Tato se konala 5 a 6 

prosince 2014. 

Oblastní výstava Radostice 

Oblastní výstavy se zúčastnilo 39 chovatelů drůbeže a vystavilo celkem 93 voliér 

drůbeže vodní, hrabavé velké a zdrobnělé, perliček a křepelek. Bylo rozděleno 

20 Čestných cen a 10 pohárů mezi chovatele za nejlépe hodnocenou drůbež. 

Výstava byla návštěvníky hodnocena velice kladně, o čemž vypovídá i poměrně 

dobrá návštěvnost. Jako tradičně proběhla soutěž organizací. 

 Výsledky v kategorii drůbež:    1) Radostice                    1147,5 b 

                                                         2) Říčany                          1137,0 b 

                                                          3) Ořechov                      1131,0 b 

                                                          4) Židenice                       1128,5 b 

                                                          5) Blučina                         1125,0 b 

                                                          6) Ostopovice                    945,0 b 

                                                          7) M. Bránice                     940,5 b 

                                                          8) Unkovice-Žabčice         836,5 b 

                                                          9) Ivančice                           744,5 b 

  
                                    

4. jihomoravská výstava 

Další velice vydařenou akcí byla 4. jihomoravská výstava králíků, drůbeže, 

holubů a okrasného ptactva v Břeclavi. Celkem bylo vystaveno přes 190 voliér 

drůbeže od 59 chovatelů. Druhové zastoupení drůbeže bylo velice rozmanité a 



bylo se na co dívat. Jako tradičně byla vyhlášena soutěž okresů Krajského 

sdružení JMK. V této soutěži jsme za kategorii drůbež obsadili 3. místo a přispěli 

jsme tím k obhájení celkového vítězství. Dalším velice pozitivním přínosem 

těchto okresů byla ta skutečnost, že se dobrovolně zapojily jak do vlastní 

přípravy této výstavy, tak i do její likvidace, ale i úklidu, za co jim patří velké 

poděkování. 

 I po dvou písemných výzvách poslaných elektronickou poštou do všech našich 

organizací se odhodlalo pomoct při stavění i úklidu sotva osm lidí. Poděkování 

právem patří těmto chovatelům : Peloušek P. Machálek P.- ZO Ostopovice, Sec 

J. Sec J.ml.-ZO Ořechov, Blažek J. Vejrosta St. Valeš R. Valeš M.- ZO Říčany. 

Jedná se převážně o chovatele z odborné komise drůbeže.                                                                                     

Téměř ze všech organizací se vrátilo oznámení o přečtení doručené zprávy, 

znamená to zřejmě, že nefunguje komunikace uvnitř organizací a mohlo být o 

několik schopných a pracovitých rukou na víc. Tohle se bude muset do 

budoucna podstatně zlepšit.  

 

 

 

 

 

 

 

Doobjednávka kroužků 

Na rok 2015 bylo objednáno 4 044 kusů kroužků na drůbež, což je ještě o 484 

kroužků víc než na rok 2014. 

Toto ovšem ještě není konečné číslo, protože ještě proběhnou doobjednávky s 

uzávěrkou do 28. 2. 2015!!! Doobjednávky posílejte písemně e-mailem na 

adresu:  valesrosta@seznam.cz  nebo předejte v kanceláři oblastního výboru na 

Plotní. Kroužky dosud nejsou dodány, dám Vám vědět, jakmile přijdou. 

Drůbež 

Titul Plemeno Hodnocení Chovatel(ka) 

Mistr Jihomoravského Kraje 
Mistr Husa Česká 190 Uher Milan 

Mistr Česká slepice, zlatá kropenka 189 Matušková Martina 

Mistr Vyandotka zdrobnělá černá 191 Matuška Daniel MCH 

  
  

  

Šampion Jihomoravského Kraje 
Šampion Kachna zakrslá čárkovaná 95,5 Uher Milan 

        



Oblastní aktiv drůbežářů 

I letos budeme vyhodnocovat celoroční soutěž jednotlivců v chovu drůbeže na 

oblasti Brno a Brno- venkov. Připomínám, že je nutné dodat oceňovací lístky 

ohodnocené drůbeže do 31. 1. 2015. Soutěž bude poté vyhodnocena a 

vyhlášení proběhne 13. února v 16 hodin v zasedací místnosti na Plotní při 

aktivu drůbeže, na který Vás tímto zvu. Pozvánky také opět rozešlu  

elektronickou poštou. 

Závěrem bych popřál všem našim chovatelům hlavně zdraví, štěstí, pohodu a 

hodně chovatelských zážitků v roce 2015. 

                                                                             Předseda OOK drůbeže  Rosťa Valeš. 

Zpráva OOK chovatelů holubů 

Oblastní výstava 2014 v Radosticích 

Výstavu obeslalo 42 chovatelů, vystaveno 318 holubů 24 plemen a 59 rázů. 

Soutěžních kolekcí, díky snížení počtu holubů na 4, bylo 60 a jejich ocenění bylo 

následující:  

Vynikající 1, Výborný 12, Velmi dobrý  239, Dobrý 52, Neoceněn 13x. 

20 čestných cen bylo uděleno těmto chovatelům:  Kelbl Jan (moravský pštros 

černý šupinatý),  Ondrášek Ivo (červený), Janek Ladislav (modrý šupinatý),   

Jaroš Karel (žlutý), Král Gustav (práchenský káník červený),  Römer Josef (rys 

modrý šupkatý a koburský skřivan bezpruhý), Odehnal Martin (gigant), Hlavoň 

Petr (německý výstavní),  Miča Zdeněk (poštovní holub),  Homola Fr. 

(benešovský bílý), Celnar Oldřich (červený), Kolčava Fr, (žlutý), Valeš Rosťa 

(king), Kelbl Vladimír (mor. morák), Ludvík Jiří (brněnský voláč), Uhrová Nela 

(česká čejka), Homola Fr. (altenburský bublák), Jaroš Karel (pražský krátkozobý 

rejdič), Uher Milan (stagardský rejdič). 

Soutěže organizací se zúčastnilo 12 ZO s tímto výsledkem:   

1. Unkovice-Žabčice     954 bodů 

2. Brno 1                         948 

3. Ořechov                      946 

4. Radostice                    945 



5. Rajhrad                        944 

6. Říčany                          942 

7. Blučina                         940 

8. Ostopovice                  939 

9. M.Bránice                    938 

10. Tišnov                           935 

11. Ivančice                        934 

12. Kuřim                            933 

 

Soutěž kolekcí, kterých bylo 60, skončila následně: 

1. Brněnský voláč žlutěplavý              383 b.    Jiří Ludvík 

2. Moravský pštros černý šupinatý   383        Jan Kelbl   

3. Moravský pštros žlutý                     379        Karel Jaroš 

 

Pohár pro nejlepšího holuba:  Brněnský voláč žlutěplavý          97 b.    Jiří Ludvík 

Pohár pro nejlepší holubici:  Brněnský voláč bílý                           96 b.    Jiří Ludvík 

Pohár pro nejlepšího mladého chovatele:  česká čejka bezrousá       Nela Uhrová   

Výstava se vydařila nejen esteticky, počasím, uspořádáním, ale i ekonomicky. 

Ovšem pro příště bych si přál větší zapojení členů OOK, širší účast ze ZO, a aby 

chovatelé pochopili, že soutěže na oblastní výstavě mají mít přednost před 

soutěžemi místními a regionálními. Potom se nebudou divit výsledkům soutěže, 

jak dopadly některé ZO, když na oblastní výstavu poslali holuby II. ligy! Ale ať si 

každý sáhne do svého svědomí a ujasní si situaci. 

Celostátní výstava 15. – 16. listopadu, Lysá n. L. – plemenné chovy 

Zúčastnili se Pavel Barták, Jan Kelbl a Alexandr Veselý – všichni podmínky pro 

PCH splnili. Gratulujeme! 

 

 

 



4. Jihomoravská krajská výstava Břeclav, 5. – 6. 12.2014 

Výstavu obeslalo 68 vystavovatelů se 448 holuby 39 plemen a 60 rázů. Ocenění 

vystavených holubů bylo následující: 

Vynikající 1, Výborný 14, Velmi dobrý 324, Dobrý 78, Dostatečný 6, Neoceněn 

21x. 

Čestné ceny (celkem uděleno 30) a Poháry získali z naší oblasti: 

Studený František (texan), Janek Ladislav (mor. pštros a slezský barevnohlávek), 

Römer Josef (rys, koburský skřivan, arabský bublák), Hlavoň Petr (NVH), 

Homola František (benešovský a altenburský bublák), Jiří Ludvík (Brněnský voláč 

bílý a isabela), Odehnal Martin (výstaví tipler).    

Pohár nejlepší holubice: Jiří Ludvík (Brněnský voláč). 

Pohár nejlepší mladý chovatel: Odehnal Martin (výstaví tipler).    

Titul Šampion získali:  

Studený František (texan), Janek Ladislav (slezský barevnohlávek), Römer Josef 

(koburský skřivan), Hlavoň Petr (NVH), Jiří Ludvík (Brněnský voláč). 

Titul Mistr Jihomoravského kraje: Römer Josef (koburský skřivan bezpruhý). 

 

Soutěž okresů – Pohár předsedy JmKS ČSCH: 

1. Brno          1899 bodů 

2. Břeclav      1898 

3. Vyškov      1887 

4. Znojmo      1883 

5. Blansko      1786 

Soutěž Ok JmKS: 

1. Brno          2538 bodů 

2. Břeclav      2535 

3. Znojmo      2533 

4. Vyškov      2529 



5. Blansko      2427 

OOK chovatelů holubů pořádá odborný aktiv 22. 2. 2015 v 9, 30 v sídle OO na 

Plotní v Brně. 

Na aktiv jsou zváni všichni předsedové odborných komisí ZO oblasti a všichni 

chovatelé, kterým není lhostejná činnost v oblasti. 

Holubí kroužky 2015 jsou připraveny k odebrání v sídle OO na Plotní 

v úředních dnech. 

Uzávěrka soutěže o nejlepšího chovatele holubů oblasti za rok 2014 bude 4. 2. 

2015. 

                                                                                   Ludvík Jiří, předseda OOK a JmOK 

 

 

Zpráva OOK chovatelů králíků 

Vážení přátelé, komise králíků se sešla  šestkrát v letošním roce a projednávala 

hlavně pořádání výstav a zabezpečení  výstav, jak po stránce organizačních, tak 

i po stránce materiálních. Komise pořádala výstavu mladých králíků 

v Ostopovicích -  musím konstatovat, že výstava byla úspěšná. Byl bych rád 

kdyby se do pořádání a vystavování na  výstavě zapojilo  více chovatelů určitě 

by to bylo  přínosem pro nás všechny. 

Oblastní výstava, konaná v Radosticích byla velice pěkná, králíků zde bylo 

vystaveno docela dost. Zde musím konstatovat, je velká škoda že  byla 

pořádána i jiná výstava na oblasti Brno .  

Zapojili jsme se  do uspořádáni  Krajské výstavy, naši králíkáři se zhostili velmi 

dobře jak při stavění tak i bourání výstavy  zde na této akci naši králíkáři uspěli 

velmi dobře. 

Přátelé 

 chci poděkovat  všem kteří se podíleli na těchto výstavách a zapojili se aktivně 

při organizování a pořádání.  Moc vám všem děkuji. 



Vám všem  přeji vše nejlepší, hodně zdraví  a mnoho chovatelských úspěchů 

v roce 2015. 

  

Oblastní výstava mladých králíků Ostopovice 2014 

Zúčastnilo se 52 vystavovatelů s 264 králíky. 

Poháry 

1. Pospíchal Ivan Vb 379,5 b. 

2. Buček Pavel Nb 379,0 

3. Škvařil Vl. Sm 379,0 

4. Brodecký Dušan Rč 378,0 

5. Buček Pavel Nb 377,5 

6. Daněk Petr MCH – Vss – 373,5 b. (nejlepší mladý chovatel) 

7. Peloušek Petr – Vss – 374,5 b. (nejlepší kolekce Vss – pohár ZO 

Ostopovice) 

Čestné ceny: MS č 376,0 bodů - Sem Dušan, Vm 375,0 - Dvořák Jar., Vš 376,5 - 

Konečný Vl., Nb 96 b - Jaroš karel, ČS č 281,0 - Valeš Rosťa, S div 95,0 - Uher M., 

S hav 375,5 - Gregorová Zd., S sv 376,0 - Zelinka Jar., AS m 375,5 - Valeš Rosťa, 

ZTč 281,0 - Mynář Jar. 

SOUTĚŽ ORGANIZACÍ NA OBLASTNÍ VÝSTAVĚ V RADOSTICÍCH 2014 

1. ŘÍČANY                                             957,0 b. 

2. MOR. BRÁNICE                               953,0 b. 

3. IVANČICE                                         950,0 b. 

4. UNKOVICE-ŽABČICE                       949,0 b. 

5. JEHNICE                                            948,5 b. 

6. PODOLÍ                                             948,0 b. 

7. RADOSTICE                                      947,0 b. 

8. OSTOPOVICE                                   945,0 b. 

9. BLUČINA                                           942,0 b. 



10.RAJHRADICE                                  941,0 b. 

11. BRNO I.                                          760,0 b. 

  

POHÁRY kolekce: 

1.ŠKVAŘIL VLADIMÍR      Sm                  380,0 b. 

2.JAROŠ KAREL                 Nb                  380,0 b. 

3.POSPÍCHAL IVAN          Vb                   380,0 b. 

4.MACHÁLEK PETR          Ca                   379,5 b. 

5.BUČEK PAVEL                Nb                   378,5 b. 

 

NEJLEPŠÍ  SAMEC a SAMICE                

POSPÍCHAL IVAN        1.0 Vb                   96,0 b. 

ŠKVAŘIL VLADIMÍR     0.1 Sm                  96,0 b. 

 

Pohár pro mladého chovatele:  Šumberová Jolanka - Čč 

 

Čestné ceny: BO div a Vss Lajkeb M., Vss Kovařík j., Vm Dvořák J., Nb Salcburger 

Ant., Al Kelbl Vladimír, Za Kuchařík Lukáš, Sč Rousek Vl., Sdiv Uher M., Ssv 

Rousková Marie, Ssv Zelinka Jar., Hoč Nocar Jiří, ASm Valeš Rosťa, Rč Brodecký 

Dušan, Ca Drlík Ant., ČRex Přikryl Mir., DSRex tříbar, Harašta Fr. 

 



4. Krajská výstava Jihomoravského kraje  

Výsledky soutěže okresů o pohár předsedy Jm KS ČSCH - Králíci 

1. Znojmo = 1909,0 

2. Brno = 1905,5 

3. Vyškov = 1888,0 

4. Blansko = 1881,0 

5. Břeclav = 1708,0 

 

Poháry: 

 

NEJLEPŠÍ KOLEKCE KRÁLÍKŮ- BUČEK PAVEL- NOVOZÉLANDSKÝ BÍLÝ- 382,5 b. 

NEJLEPŠÍ  1,0 KRÁLÍK- BUČEK PAVEL- NOVOZÉLANDSKÝ BÍLÝ  96,5 b. 

Tituly získali tito naši chovatelé: 

šampion Novozélandský bílý 96,5 Buček Pavel 
Mistr Vídeňský bílý 380,5 Pospíchal Ivan 
Mistr Novozélandský bílý 382,5 Buček Pavel 
 

Čestné ceny: Sm, RysRex - Škvařil Vl., 

 

 Velmi dobře funguje výkup kůží, což je přínosem pro každého jednotlivého 

chovatele. Navíc je zde bonus i pro ZO: POKUD ZO ČSCH NA OBLASTI BRNO 

zveřejní REKLAMU v KATALOGU, DOSTANE PŘI PŘEDLOŽENÍ KATALOGU 1000Kč, 

PŘI POŘÁDÁNI OBLASTNI VÝSTAVY  JE TO 5000KČ. GARANTUJE UHER MILAN 

Aktiv odbornosti chovatelů králíků se koná 20. 2. 2014 v 16 h  na Plotní 69 

Pro celoroční soutěž jednotlivců a organizací je nutno dodat podklady do 15. 2. 

2014 

  



5.  Oblastní výstava mladých králíků se bude konat 29. -30. 8. 2015 

v Rajhradicích 

 

5. Krajská výstava Jihomoravského kraje -  4. 12. - 5. 12. 2015 v Břeclavi 

                                                                                     Za  OOKK- BRNO     UHER MILAN 

Celkové výsledky soutěže okresů Krajského Sdružení JmK 
 

Holubi 

1. Brno = 1899 

2. Břeclav = 1898 

3. Vyškov = 1887 

4. Znojmo = 1883 

5. Blansko = 1786 

Drůbež 

1. Břeclav = 1921,5 

2. Znojmo = 1892,5 

3. Brno =    1886,5 

4. Vyškov = 1881 

5. Blansko = 1689 

Králíci 

6. Znojmo = 1909,0 

7. Brno =      1905,5 

8. Vyškov = 1888,0 

9. Blansko = 1881,0 

10. Břeclav = 1708,0 

 

 Brno Břeclav Blansko Vyškov Znojmo 

K 1905,5 1708,0 1881,0 1888 1909,0 

D 1886,5 1921,5 1689 1881 1892,5 

H 1899 1898 1786 1887 1883 

Celkem 5691 5527,5 5356 5656 5684,5 

Pořadí 1 4 5 3 2 



  

Kontaktní údaje : Místo a čas výkupu  OO ČSCH BRNO Plotní 69 Brno 602 00 
                             Každou  první a třetí středu v měsíci  od 15-17h 
                            Každou třetí   neděli na burze v Břeclavi od 5-9h 

 
Ostatní okresy v Jihomoravském kraji kontaktujte OO ČSCH v daném okrese 
            Uher Milan            mob.603537182    cschdzbrno@seznam.cz 
 
 
 

 

, kontaktní osoba ( tel.číslo, e-mail ), ostatní údaje a sdělení. 



A na závěr něco pro nás lahužníky: 

 

Pět králíků a Zdeněk Pohlreich.   

Králičí maso patří k nejdietnějším a když se ho naučíte správně upravit, patří zároveň k 

nejchutnějším. Okoukejte pár triků a receptů od šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha a 

potěšte králičím své žaludky.  

 KRÁLIČÍ RAGÚ POLÉVKA 

Ragú s knedlíčky.Foto: All 

  

Suroviny: 

králičí kosti, odřezky a vnitřnosti 

mrkev 

cibule 

řapíkatý celer 

pórek 

máslo 

hladká mouka 

smetana 

nové koření 

bobkový list 

muškátový oříšek 



sůl, pepř 

pažitka 

  

Chlebové knedlíčky 

2 vejce 

smetana 

toastový světlý chléb (asi 4 plátky) 

muškátový oříšek 

sůl, pepř 

petrželka 

 Postup: 

Králičí kosti a odřezky vhodíme do studené vody, přidáme kousky řapíkatého celeru, mrkev, 

kousek pórku a cibuli, dochutíme pár kuličkami nového koření, bobkovým listem, solí a 

pepřem a necháme asi hodinku vařit. 

 Mezitím připravíme knedlíčky. Dva žloutky a kapku smetany rozšleháme. Světlý toastový 

chleba zbavíme kůrky a nakrájíme na kostičky. Chléb zalijeme žloutky a promícháme, 

osolíme a opepříme, ochutíme špetkou muškátového oříšku. Z bílků vyšleháme sníh a opatrně 

ho vmícháme do směsi, přidáme také nasekanou petrželku. Z hmoty vytvarujeme malé kulaté 

knedlíčky a uvaříme ve vroucí osolené vodě, jsou-li vařené, vyplavou na povrch. 

Z králičího vývaru sebereme pěnu a přidáme do něj vnitřnosti z králíka – srdce, ledviny, 

játra... 

 V jiném hrnci připravíme základ na ragú – omáčku velouté. V hrnci rozpustíme máslo a 

přimícháme hladkou mouku – stejně másla jako mouky. Připravíme jíšku. Pokud vám jíška 

zbyde, můžete ji snadno uchovat na další použití v lednici. 

Králičí základ přecedíme a čistý vývar jemně zahustíme jíškou, kterou ve vývaru 

rozmixujeme ručním šlehačem. Dochutíme muškátovým oříškem, solí a pepřem. 

Uvařenou zeleninu nakrájíme na kostičky, nakrájíme také uvařené maso. 

Zahuštěný vývar zalijeme kapkou smetany a přidáme do něj nakrájenou zeleninu a maso a 

nasekanou pažitku. 

Podáváme s chlebovými knedlíčky. 

  

SALÁT Z KRÁLIČÍHO HŘBETU 



Salát se hřbetem.Foto: All 

  

Suroviny: 

králičí hřbet 

stroužek česneku 

červená cibule 

červený vinný ocet 

směs salátových listů 

olivový olej 

sůl pepř 

čerstvé bylinky 

 Postup: 

Maso z obou stran osolíme a opepříme a na rozpálené pánvi s kapkou oleje králíka orestujeme 

dozlatova. Trvá to jen pár minutek. Uprostřed musí zůstat maso krásně růžové. Na závěr 

přihodíme do pánve česnek nakrájený na plátky a kolečka červené cibule. 

Hotového králíka ještě horkého obalíme v nasekaných bylinkách s orestovaným česnekem a 

cibulkou. Pánev, v které jsme maso pekli, zalijeme asi 1 dl červeného vinného octa a necháme 

ho svařit do husté omáčky, dochutíme solí a pepřem. Smícháme s olivovým olejem. 

Směs salátových listů promícháme s připraveným dresingem. Do salátu nakrájíme pár kousků 

králičího hřbetu. Naservírujeme a zbytek masa dáme kolem salátu. 

  

KRÁLIČÍ STEHNA NA DIJONSKÉ HOŘČICI 



Dušená stehna.Foto: All 

  

Suroviny: 

2 králičí stehna 

řapíkatý celer 

mrkev 

šalotka 

pórek 

stroužek česneku 

2 dl bílého vína 

vývar 

smetana 

dijonská hořčice 

máslo 

rostlinný olej 

sůl, pepř 

rozmarýn 

  

Postup: 

Na oleji a trošce másla orestujeme osolená a opepřená králičí stehna. Jakmile chytnou 

zlatavou barvu, vyndáme je a v hrnci orestujeme zeleninu nakrájenou na kostičky (česnek 

nasekáme najemno). Až zelenina změkne, vrátíme do hrnce stehna, přidáme snítku rozmarýnu 

a zalijeme bílým vínem. Víno se po chvilce odpaří, můžeme přilít vývar, asi do ¾. Necháme 

zavařit, poté plamen stáhneme a necháme pomalu vařit doměkka, cca 45 minut. 



Po uplynulé době maso vyjmeme a tekutinu přecedíme. Do hladké omáčky zamícháme trošku 

jíšky, aby zhoustla. Přidáme dvě lžíce dijonské hořčice a kapku smetany, nakonec přimícháme 

kousek másla a maso v omáčce necháme krátce prohřát. 

Servírujeme například s bramborami, těstovinami, se zeleninou, k omáčce se hodí cokoliv. 

KRÁLIČÍ ROLÁDA 

Roláda s houbami a s bramborami s rajčaty.Foto: All 

Suroviny: 

králičí pupek 

králičí odřezky 

slanina 

smetana 

mrkev 

cibule 

pórek 

rajče 

brambory 

žampiony 

olivový olej 

sůl, pepř 

bazalka 

petrželka 

tymián 

rozmarýn 

  



Postup: 

Z namletých zbytků králičího masa připravíme fáš. Maso osolíme a opepříme, můžeme přidat 

také kousek králičích jater nakrájených na malé kousky. Zalijeme kapkou smetany a 

promícháme, přidáme nasekanou petrželku a tymián. 

Na prkýnko položíme potravinovou fólii, na kterou rozložíme plátky slaniny. Doprostřed 

položíme králičí pupek, navrch rozetřeme masovou fáš a roládu do fólie celou zabalíme, 

utáhneme kraje, pro jistotu zabalíme ještě do alobalu a vložíme do pekáče. Kolem nasypeme 

nakrájenou zeleninu – mrkev, cibuli, pórek, rajče, trochu žampionů a pár brambor. Hojně 

zasypeme nasekanou petrželkou, tymiánem, rozmarýnem a bazalkou, osolíme a opepříme, 

zakápneme olivovým olejem a promícháme. Dáme do trouby rozpálené na 160 °C asi hodinu 

péct. 

  

KRÁLÍK NA SMETANĚ S TĚSTOVINAMI 

   

Králík a těstoviny s fenyklemFoto: All 

 

Suroviny: 

králičí přední běhy 

2 stroužky česneku 

půlka cibule 

mrkev 

fenykl 



rajče 

bílé víno 

těstoviny torti 

máslo 

parmazán 

olivový olej 

sůl, pepř 

 Postup: 

V hrnci rozehřejeme olivový olej a orestujeme na něm rozmáčknutý česnek. 

Mrkev nakrájíme na tenké plátky a přihodíme k česneku, přidáme také půlku cibule v celku, 

jen pro jemnou chuť. 

Králičí nožky dáme do hrnce k zelenině, osolíme a opepříme a necháme zatáhnout. 

Na tenoučké plátky nakrájíme kousek fenyklu a přihodíme do hrnce, stejně tak na kostičky 

nakrájené rajče. 

Obsah hrnce zalijeme asi 1 dl bílého vína a necháme dusit pod pokličkou doměkka. 

Ve vroucí osolené vodě uvaříme těstoviny torti a poté je smícháme s králičím masem a 

zeleninou. Dochutíme kapkou olivového oleje a malým kouskem másla. Nastrouháme 

parmazán a vše promícháme. Servírujeme zakápnuté olejem a zastrouhané parmazánem, 

ozdobíme snítkou z fenyklu. 

Autor receptů: Zdeněk Pohlreich 

 


