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0,1 araukana divoká, 
foto Jana Nováčková

do rukou dostáváte nové 
číslo časopisu Chovatel 
v době, kdy je již chovná 
sezóna v plném proudu. 
Většina z nás již disponu-
je letošními odchovy, mlá-
ďaty králíků, drůbeže, čas-
ná holoubata nám už létají 
nad hlavami, registrují se 
koťata, odstavují morča-
ta a kroužkují se odcho-
vy exotického ptactva ☺ 
V tuto dobu se zkrátka po-

kládají další ze základních kamenů budoucího úspě-
chu, který nemálo z nás očekává během výstavní se-
zóny, jež bude následovat v druhé části roku. Tento 
rok pro nás bude z pohledu vrcholového výstavnictví 
enormně náročný. Započne zářiovou výstavou mláďat 
v Olomouci a v polovině listopadu přijde vrchol v po-
době tříletého cyklu v pořádání evropských výstav. Jis-
tě nejednoho z vás, čtenářů, budou zajímat výstav-
ní podmínky a termíny spojené s výstavu – toto vše 
bude publikováno v nejbližší době standardními ko-
munikačními cestami a podrobné informace budou ob-
sahem i příštího vydání našeho svazového časopisu. 

Termín k přihlášení zvířat (na Sekretariát ÚVV ČSCH) 
bude pravděpodobně v měsíci srpnu. 

Dva týdny po tomto kontinentálním chovatelském 
svátku nás čeká i vrchol národní v podobě celostát-
ní výstavy CHOVATEL 2018 v Lysé nad Labem. Tato 
výstava bude opět v režii ČSCH a už v této chvíli 
ÚVV ČSCH pracuje na zajištění řady nutných podmí-
nek pro její úspěšný průběh. A nutné je i dodat – její 
ekonomicky přijatelnější výsledek. V souvislosti s ko-
náním výstavy ÚVV stanovil podmínky pro zájem-
ce na pozice pracovníků při této akci, ať už jde o ga-
ranty, kontrolory prodaných zvířat, pokladní aj. Všem 
zájemcům o pracovní pozice se proto nabízí: úhra-
da mzdy ve výši 75 Kč/h hrubého, osvobození od 
platby klecného na 4 ks vystavených zvířat, možnost 
předkupního práva na jedno prodejné zvíře a všich-
ni pracovníci obdrží samozřejmě poukázku na občer-
stvení. Nabídka je to jistě v rámci možností zajíma-
vá a celý organizační výbor proto bude rád, pokud ze 
strany členů ČSCH (ovšem členství podmínkou není) 
bude o tyto pozice alespoň takový zájem, jako tomu 
bylo vloni. 

S přáním úspěšného chovatelského jara 
Ing. DAVID RAMEŠ,

 generální sekretář ÚVV ČSCH

Vážení čtenáři, milí přátelé,

Obsah
2 Kouzelná národní výstava Polska – 

Kielce 2018

6 III. středoevropská výstava králíků 
masných plemen

7 Studénka

10 Svátek všech „stavačkářů“ 2017 
v Kolíně

11 Školení posuzovatelů  králíků 2018  
ve volebním roce ČSCH

14 Vláknina ve výživě králíků

16 Krajové rázy české selské slepice 
část VIII. 
Proměna zakrslé češky ve zdrobnělou

20 Araukany – 
nejčastější problémy exteriéru 

43 Plymutky

43 Vady na kráse v exteriéru drůbeže

44 Na hambálkách u Ing. Františka Šusty

48 Stránka malého chovatele

49 Čím udělat kanárovi radost…

50 29th–32nd Cavy Show For Pets 2018  
12.–15. dubna 2018

55 Z písemné práce mladého chovatele
Arwen

57 Z nové holubářské literatury 
Spomienky

58 Sté výročí společné existence 
českého a slovenského holubářství

59 Doporučení pro chovatele holubů

61 Pestrá výstavní sezóna 
Klubu strukturových holubů v ČR

64 Švýcarský voláč 
61

43

7

10

64

50

59

11

2

49

55

20

44

16

14


