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Důležité termíny v 2. pololetí 2019. 

Místní  Ivančice   27-28.8.2019 

KVMCH 8.JUVENES MORAVIA Kyjov 16-18.8.2019 

OV  Břeclav  24-25.8.2019 

OVMK Kuřim 31.8-1.9.2019 

Jihomoravské dožínky Brno-Mendlovo nám. 1.9.2019 

Místní Jehnice 7-8.9.2019 

Místní Blučina I. 7-8.9.2019 

CVMKD Přerov  14-15.9.2019 

Místní Ostopovice  14-15.9.2019 

Místní Židenice  14-15.9.2019 

Místní Blučina II. 21-22.9.2019 

Místní Tišnov 27-29.9.2019 

Krajská Morava a Slezko -Přerov 4-6.10.2019 

Místní Radostice 5-6.10.2019 

Krajská Vysočina Bohdalov 5-6.10.2019 

Místní Kuřim 12-13.10.2019 

OV Ivančice  19-20.10.2019 

CV Lysá nad Labem - soutěž okresů  15-16.11.2019 

CV  Nitra  22-24.11.2019 

Wels Rakousko  23. Bundesschau  23-24.11.2019 

MORÁVIA Brno BVV   7-8.12.2019 

Karlsruhe Německo  Bundes- Kaninchen- Schau 14-15.12.2019 

 



 

Vážení chovatelé, 

v letošním, opět extrémně teplém roce je naplánováno hodně výstav 

našich zvířat. Jsem velice rád, že se zájem o konání výstav neustále 

zvyšuje. Na druhou stranu není asi vůbec dobré, že se potkávají 

termíny několika výstav, čímž si vzájemně konkurují a navzájem se 

ochuzují o vystavená zvířata. Každý pořadatel výstavy, by měl dobře 

zvážit termín své výstavy, aby ve svém regionu nikomu nekonkuroval 

a nekonala se souběžně nějaká velká výstava, která sebou nese 

daleko větší prestiž. 

Dále bych chtěl poprosit všechny pořadatele výstav, aby co nejvíce a 

nejlépe zabezpečily vystavená zvířata před možným horkem, ať 

nedochází k možným ztrátám na zvířatech. A víme všichni dobře, že 

zákon schválnosti nás připraví skoro vždycky o ty nejlepší kusy. 

Přeji hodně chovatelských úspěchů. 

Předseda OO Brno Valeš Rosťa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        

Zpráva odborné komise drůbeže při  OO Brno 

V únoru letošního roku proběhl aktiv drůbeže naší oblasti. Aktivu se zúčastnilo 

13 organizací z 25 pozvaných. Na rok 2019 bylo objednáno 4 215 kroužků na 

drůbež, což dává předpoklad, že v tomto roce bude na kroužkováno dostatek 

drůbeže a mohlo by být z čeho vybírat na plánované výstavy. I když na rok 2018 

bylo objednáno pouze o 51 kroužků méně, tak na podzim na soutěžní a národní 

výstavy byl problém zvířata sehnat, možná bylo zvířat a kvalitních zvířat dost, 

jenom chovatelům se třeba moc nechtělo. Tuto nechuť vystavovat dál než na 

místních nebo okresních výstavách chceme změnit, budeme finančně 

podporovat ty chovatele, kteří projeví zájem se zúčastnit národních nebo i 

zahraničních výstav. Je potřeba se jenom domluvit jestli podporovat dopravu 

na výstavu nebo třeba klecné atd. 

Dalším bodem našeho aktivu bylo vyhodnocení Celoroční soutěže chovatelů 

drůbeže Oblasti Brno. Této soutěže se už dlouhodobě zúčastňuje jen pár 

chovatelů ze tří, maximálně čtyř organizací. Neumím si vysvětlit důvod této 

pasivity většiny chovatelů. Lze doufat, že nově vzniklá organizace Blučina II. 

která má celou řadu mladých a ambiciózních chovatelů nám tuto soutěž trochu 

podpoří. Byl bych velice rád, kdyby některý chovatel nebo organizace podali 

návrh na případné oživení této soutěže, jejíchž výsledky se posílají do časopisu 

Chovatel. Za rok 2018 byl vyhodnocen jako nejlepší chovatel drůbeže na oblasti 

Brno a Brno venkov Roman Morávek z ZO Ořechov za odchov Hedvábničky bílé, 

na druhém místě se umístil Valeš Rostislav s Hempšírkama. 

Vážení chovatelé, čeká nás období plné výstav, jenom dobře připravená zvířata 

mají naději na případný úspěch, toto nepodceňujte, je to víc jak půlka úspěchu . 

Jako každý rok budeme z nejlépe hodnocených zvířat  sestavovat soutěžní 

kolekce na výstavu do Lysé nad Labem. Žádám Vás o maximální účast a 

podporu naší oblasti. Čeká nás jako každý rok velká konkurence, která se 

každoročně zvětšuje, nemůžeme proto nic podcenit. 

Závěrem Vám všem přeji hodně chovatelských úspěchů. 

                                                                                                    Valeš Rosťa 

Do konce měsíce července je nutno objednat kroužky na drůbež a zároveň je i 

zaplatit! 

 



 

 

Pravidla soutěží v odbornosti ,, DRŮBEŽ ". Oblastní výstava, soutěž organizací:  

Soutěže se může zúčastnit každá organizace z oblasti Brno, která dodá 

minimálně 12 kusů drůbeže, 2 nejhůře hodnocené se vyřadí a zbývajících 10 se 

vyhodnotí. Všech druhů, z vlastních chovů, registrovaných v ČSCH, minimálně 

od dvou chovatelů, dvou plemen nebo barevných rázů zastoupena oběma 

pohlavími. Z důvodu podpory rozvoje drůbežářství, zvyšování počtu chovaných 

plemen se započítává jeden prémiový bod za každé plemeno a barevný ráz nad 

dva základní. V přihlášce musí být jasně napsáno, zda soutěží celá voliéra nebo 

pouze určitý kus a v tom případě je zapsáno číslo kroužku. Přihláška musí být 

odevzdaná v zalepené obálce určené osobě před začátkem posuzování! 

 

 Celoroční soutěž jednotlivců: Do soutěže se může přihlásit každý chovatel 

registrovaný na oblasti Brno. Podmínkou je účast na třech výstavách místních a 

jedné vyšší, minimálně oblastní. Započítává se hodnocení dvou zvířat, obou 

pohlaví, stejného druhu a barevného rázu, od jednoho chovatele, vlastního 

chovu a registrované v ČSCH!. Ke každému zvířeti musí být dodán oceňovací 

lístek s udělenými body. Vítězem je chovatel, který dosáhne součtem nejvyšší 

počet bodů, při rovnosti počtu bodů rozhoduje počet a hodnocení vyšších 

výstav. Každý chovatel může soutěžit s neomezeným počtem zvířat. Oblastní 

odborná komise po dlouhém jednání a porovnání všech pro a proti se dohodla, 

že náročnost chovu jednotlivých druhů a s tím spojené další věci jsou značně 

rozlišné i finančně a proto navrhujeme vyhodnocovat: Nejlepší drůbež hrabavá 

1 - 3 místo Nejlepší drůbež vodní 1 místo Nejlepší drůbež ostatní 1 místo ( 

bojová,krůty,perličky,křepelky) Ve všech kategoriích se vyhodnocuje pouze při 

účasti minimálně dvou chovatelů. Vyhodnocení soutěže mladých chovatelů. 

Soutěž se bude hodnotit při účasti minimálně dvou chovatelů za stejných 

podmínek jak u dospělých chovatelů. Hlavní podmínkou u mladých chovatelů je 

jejich fyzická účast na výstavách. Do celostátního hodnocení se vyhodnotí 

všechny kategorie a první dva chovatelé s nejvyšším součtem bodů budou 

odesláni do časopisu Chovatel. 

 S chovatelským pozdravem Valeš Rosťa, předseda OOK drůbeže. 

 



 

 

 

Zpráva OOKK 

 

1/ Výsledky soutěží 2018  

 

Celoroční soutěž organizací 2018 

  ZO Chovatel Plemeno Body Celkem 

1. 
Podolí Drlík Antonín Ca 1467,47 

2931,39 

 Krejčí Pavel Ssrex 1463,92 

2. 
Moravské Bránice Provazník Jan Rys 1464,01 

2926,49 

  Kuchařík František Pe 1462,48 

3. 
Kuřim Ing. Malá Dagmar Nb 1461,95 

2922,90 

 Ing. Koláček Zdeněk ČV 1460,95 

4. 
Moravské Bránice II. Ing. Nocar Jiří Al  1451,36 

2900,33 

  Provazník Jan Ččp 1448,97 

 

                                                                                                                          

                                                          

1. Drlík Antonín Ca 1467,47 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Oblastní výstavy: 

 

 31.8. -1.9.2019  - Kuřim  - Oblastní výstava mladých králíků a mladé drůbeže 

 

Posuzovatelé: 

Jahoda Jiří – vedoucí - předseda Sboru posuzovatelů 

MVDr. Martinec Miloslav,   MVDr. Šimek Vlastimil  

 

 

 

2. Provazník Jan Rys 1464,01 

3. Krejčí Pavel  Ssrex 1463,92 

4. Kuchařík František Pe 1462,48 

5. Ing. Malá Dagmar Nb 1461,95 

6. Ing. Koláček Zdeněk ČV 1460,95 

7. Přikryl Miroslav Rex č 1460,37 

8. Pokorný Lubomír Ha 1453,88 

9. Ing. Nocar Jiří Al  1451,36 

10. Provazník Jan Ččp 1448,97 

11. Daněk Petr Vss 1446,33 

12. Valeš Rostislav ASč 1445,41 

13. Provazníková Věra MCH ZBčp 1441,31 

1. Drlík Antonín Ca 1467,47 

   



 

 

 

 

19.10. - 20.10.2019  - Ivančice  - Oblastní výstava všeobecná 

 

Posuzovatelé: 

Červinka Tomáš   - vedoucí - místopředseda ÚOK /Kroměříž/ 

Přikryl Petr /Kroměříž/, Ing.Blokeš Josef /Píšť/, Ing.Hopp  Jan /Jistebník/ 

 

3/ Veterinární informace 

Upozorňuji na nutnost bezodkladného provedení vakcinace proti moru a  myxomatóze 

králíků.   

Přátelé, Vy kteří jste tak ještě neučinili sjednejte nápravu. Nynější vysoké teploty, 

zvýšený výskyt hmyzu mohou znamenat značné ztráty v chovech. 

 

4/ Gratulace 

Gratulujeme MVDr. Miloslavu Martincovi k životnímu jubileu - 60.roků 

                                  …tak ať se Ti Mílo vše daří…. 

 

5/ Ostatní informace 

Sděluji všem chovatelům králíků, že bude podpořena účast na CVMK – cílem je snížit 

náklady spojené s přihlášením kusů a dopravou.  

 

                                                                                                                   Ing.Koláček Zdeněk 

                                                                                                                         předseda OOKK 

 

 

 



                                  

        Zpráva OOKCHH 1/19 

Aktiv chovatelů holubů se uskutečnil 17. února 2019 na Plotní v Brně. Aktivu se zúčastnilo 17 

chovatelů ze 13 organizací, kteří byli seznámeni s činností OOKCHH v roce 2018 a zprávou 

finanční. Na aktivu byly vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepšího chovatele holubů za rok 

2018 a současně prvním třem byly předány poháry. Výsledky soutěže : 

1. Hlavoň Petr                    120 bodů 

2. Odehnal Martin             119 bodů 

3. Kuchařík František         111 bodů 

4. Beránková Jarmila         110 bodů 

5. Nováček Jiří                    105 bodů 

6. Janek Ladislav                 103 bodů 

7. Studený František           100 bodů 

8. Kuchaříková Michaela     94 bodů                                                                                                         

Přítomni byli seznámeni s plánem činnosti na rok 2019 a zvolili delegáta na konferenci 

ÚOKCHH, kterým byl MVDr. Václav Ráček. V diskusi byly odsouhlaseny nové podmínky 

v soutěži o nejlepšího chovatele za rok, které jsou zveřejněny na stránkách OO ČSCH Brno -  

www.cschbrno.websnadno.cz. Připomínám pouze hlavní změny : 

- Soutěží se s jedním plemenem a může být více rázů 

- Chovatel může soutěžit s více plemeny, každé na jiném formuláři 

- Max 4 holubi z jedné výstavy 

- 4 výstavy – velká, oblastní (nutná), 2 místní ( lze nahradit velkou, ale body jako 

místní)  

- Vyhodnocení soutěže na předepsaném formuláři  

Soutěžní podmínky na oblastní výstavě zůstávají beze změny. 

Hlavní akce, které nás očekávají v tomto roce : 

- 1. září – zajištění ukázkové expozice na krajských dožínkách v Brně 

- 19. a 20. říjen – oblastní výstava v Ivančicích, soutěže kolekcí a ZO  

- 15. a 16. listopad – celostátní výstava v Lysé n. Labem, mistrovství okresů ( pouze 

pátek a sobota ) 

- 7. a 8. prosince – výstava MORAVIA v Brně, soutěž okresů + další soutěže kolekcí a 

jednotlivců 

D Ů L E Ž I T É : 

Objednávka kroužků na holuby r. 20 se uskuteční 3.7. a 17.7. vždy od 15.°° do 17.°° hodin na 

Plotní 69 v Brně současně s finanční úhradou. Úhrada kroužků na účet se provádí převodem 

na účet OO ČSCH Brno, objednávka v tomto případě může být e-mailem na adresu 

ludvikcsch@centrum.cz. Mimořádně objednávky u předsedy OOK př. Ludvíka po domluvě 

telefonem ( 608 467 356). 

http://www.cschbrno.websnadno.cz/
mailto:ludvikcsch@centrum.cz


 

P O Z O R !!! 

Cena kroužku při řádné objednávce je 6,- Kč, ALE cena při doobjednávce je navýšena na      

10,- Kč viz. usnesení ÚVV ČSCH !! Toto opatření je navrženo kvůli neúměrně vysokému počtu 

doobjednávaných kroužků. 

Závěrem vyzývám chovatele holubů k lepší spolupráci při zajišťování akcí pořádaných oblastí 

anebo krajem. Úspěšnou chovnou a výstavní sezonu přeje OOKCHH a Jiří Ludvík       
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