
Pokračování klubové historie do r. 2016 

V r. 2010 bylo rozhodnuto o předávání k  putovnímu poháru ještě 2. pohár do vlastnictví. Posuzovatelé již několik 

roků posuzují systémem střídání a zříkají se poplatků. Někteří členové platí klubu vyšší členský poplatek a proto 

dosud nebylo nutné jej navyšovat. Vystaveno 537 králíků. ÚV rozhodl o platbě 1,50 Kč za každého registrovaného 

králíka, doposud to bylo jen 0,50hal. Bylo rozhodnuto, že si každý člen při registraci tuto částku zaplatí. V praxi se ale 

ukázalo velmi pracné tuto částku vybírat a poplatek hradí plně klub. 

V roce 2011 měl klub 100 členů, kteří registrovali 1551 králíků. Podle počtu registrací je stále nejvíce Sž, stoupá počet  

Sč a Ssv, na 3.m. jsou Sm a Sdiv a nejméně je Shav. Plánováno uskutečnění 16 expozicí. Na speciálce vystaveno 505 

králíků, typizováno 55. Na VS byl rozebírán snižující se počet mláďat ve vrhu. Roli hraje genetika, příbuzenská 

plemenitba, zařazování zvířat z málo početných vrhů. Bylo by vhodné zvířata s menším počtem ve vrhu než 4 

nenabízet k prodeji. Ing. Kopřiva vyzývá k využívání typizovaných kvalitních zvířat a zápisu do plemenné knihy. Znovu 

vysvětluje souvislosti. Vzhledem ke zvýšení poplatků v Týništi bylo odsouhlaseno navýšení klecného z 10,- na 20,-Kč 

za klec, 30 u cizího vystavovatele. Nocleh 150,- Kč, 100 Kč platí klub, 50,- člen. Všichni vystavovatelé obdrží přidělená 

čísla klecí a katalog zdarma. Tyto změny trvají až do r. 2016. Cena ubytování byla navýšena na 170,-Kč/ os. Klubový 

Zpravodaj je rozesílán členům s emailovou adresou elektronicky barevný. 

V r. 2013 se uskutečnily volby do výboru klubu. Ve svých funkcích pokračuje ing. Kopřiva, ing. Sedlařík, Marie 

Turynová, Martin Turyna a členové revizní komise M. Vlasák a př. Jelínek Josef. Pan Kuchařík odstoupil ze zdrav. 

důvodů a byl nahrazen Josefem Šolcem ml. 

Ing. Kopřiva navrhl zařadit členy klubu, kteří dovrší věk 80 let mezi čestné členy se všemi právy, ale bez nutnosti platit 

členský příspěvek. Zařazen byl p. Boh. Vodička, Stan. Mlčoch, Jiří Valta, Frant. Švarc, Josef Šafařík, Josef Kůra, Antonín 

Jírava a Vladislav Pšenička. K této příležitosti jsou klubem odměněni za dosavadní práci balíčkem.  Na VS byla 

vyhodnocena též soutěž o vlastní osvědčené poznatky z chovů. Na speciálce vystavilo 56 chovatelů 450 králíků. Bylo 

typizováno 87 ks, což znamenalo, že každé 5-6 zvíře dosáhlo na 95 a více b.  Bylo nutné zpřísnit nastavené podmínky 

výběru pro typizaci na 95,5b. Členové mohou požádat o typizaci svého zvířete oceněného 95b. za poplatek 5,-Kč. 

Uskutečnilo se 14 expozicí. ÚV doplnil podmínky pro uznávací řízení P chovů o možnost vystavit 2 kolekce i na NVMK 

jako mláďata. 

V r. 2014 dochází k vytvoření nových webových stránek klubu, které již nejsou zpoplatněny. Objevují se tam však 

reklamy.   Stránky vytvořil a stará se o ně Pavel Turyna, stránky jsou hojně navštěvovány. 

V roce 2015 vystavilo na speciálce 60 chovatelů 480 králíků. Podle nových pravidel bylo typizováno 39 králíků a 5 

s poplatkem. Někteří členové se zúčastnili Evropské výstavy v Métách. 

 Uskutečnilo se 15 expozicí. Poprvé  klub obdržel částku za vystavování zvířat na CV a NVMK. 

Posledním rokem ke shrnutí činnosti je rok 2016, tedy trochu podrobněji. Přinesl sebou změny v oblasti 

zaregistrování našeho klubu, ke kterému muselo dojít podle nových zákonů. Oznámení jsme obdrželi na začátku 

ledna letošního roku. Máme přidělené IČO a je tedy naší povinností odevzdávat daňové přiznání na FÚ a odesílat 1x 

ročně na rejstříkový soud přehled financí a majetku. Hodnoty uvedené na tomto potvrzení podléhají schválení 

výroční schůzí. Je to jednoduché, protože majetek klub nemá a výstavní činnost je v pronajatých prostorách. Účelové 

příspěvky nepodléhají zdanění. Vzhledem k tomu, že klub byl založen v Brně, je uvedena adresa klubu na toto město, 

ul. Plotní, tiskárna ČSCH.  Název klubu se nemění, jen před názvem je ČSCH. Současný název je tedy ČSCH, klub 

chovatelů králíků stříbřitých malých. Kontaktní adresa je na předsedu a jednatelku. 

V roce  2016 se uskutečnilo 15 expozicí klubu. Je zde 88 členů, z toho 1 MCH, 4 členové ze Slovenska. Mezi čestné 

členy se zařadil p. Doležal, p. Tar a p. Padrta. Členové registrovali  1.154 králíků, což je méně, než  registrace v r. 1995, 

kdy bylo o 22 členů méně. Dochází  stále k  pozvolnému snižování počtu registrovaných králíků. 

 Speciální výstava byla obeslána 68 chovateli, kteří vystavili 543 králíků. 16 vystavovatelů bylo neklubových, což 

svědčí o vzrůstajícím zájmu veřejnosti a někteří přijeli i pomoci na výstavě. Byla vyčerpána kapacita ubytování. Těší 

nás zájem neklubových chovatelů, plně si hradí všechny poplatky včetně katalogu, práce je hodně, ale v případě 



naplnění kapacity ubytování, bude dána přednost členům. Posuzování provedli: ing. Kopřiva, p. Andrš, Fasora, Kajnar, 

Kvapil, Michel, Přibyl, Snítilý, Šíp a Uher. Typizační komise pracovala ve složení ing. Kopřiva, p. Šolc st., ing. Sedlařík a 

p. Špika. Poprvé byly odměněni  chovatelé za druhou kolekci nejen u Sž, ale pro přihlášení 100 a více králíků v bar. 

rázu i u Sč a Ssv. Speciálku vyhrál předseda s kol. Sm 382b. Kromě zvýšených částek za členské příspěvky, jsme dostali 

dar od sponzora, kterého zajistil ing. Hering a předal částku 5.000,-Kč V tomto roce také došlo k výraznému zdražení 

poštovného, takže částka 50,-Kč, kterou platí členové v dúchodovém věku nepokryje ani náklady poštovného a tisku 

za 3 Zpravodaje a  katalog. 

Za účast na CV a NVMK jsme byli opět odměněni finanční částkou. 

 


