Milí mladí chovatelé, vážení vedoucí
mladých chovatelů, vážení chovatelé!
Jmenuji se Dita Kovářová a jsem předsedkyně
ÚKPMCH. Nyní pracuji
jako ředitelka ZŠ a vedoucí MCH.
Úvodem mi dovolte vám
všem popřát pevné zdraví, které je pro nás všechny, zvláště v této době tak
potřebné. S lítostí vám musíme oznámit, že letošní celostátní kolo OMCH
v Klatovech se neuskuteční, a to z důvodu nynější koronavirové situace v naší zemi, která nám to
nedovoluje.
Jistě jste se všichni poctivě připravovali na okresní
kola a na celostátní kolo OMCH, moc vám za to děkuji! Chtěla bych vás požádat, pokud už máte vaši práci
sepsanou, o její zaslání v elektronické podobě na naši
emailovou adresu: mladez@cschdz.eu. Vaše práce bude
vyhodnocena a samozřejmě ti nejlepší budou oceněni.
Můžete ji využít i pro rok příští na OMCH 2021.
Je to jen vás, jak se rozhodnete! Dovolte mi, vám
všem poděkovat za vaši celoroční práci a snahu, věřím, že se určitě setkáme na celostátních výstavách, kde
bychom se s vámi rádi sešli a nabídli vám řadu soutě-

ží a zajímavých setkání. Bude to alespoň malá záplata
a poděkování za vaši skvělou práci.
Zároveň bych chtěla poděkovat vašim vedoucím,
kteří se vám věnují ve svém volném čase a pracují
s vámi bez nároku na odměnu. Velice vám za vaši práci děkuji. Zároveň bych vás chtěla požádat o spolupráci na novém organizačním řádu ÚKPMCH, na němž
pracujeme. Zašleme vám ho na konci léta, abychom
si společně vytvořili řád, který nám vyhovuje a je spravedlivý pro všechny, a stejně tak podmínky konání
OMCH na další roky. Pak vše společně na naší konferenci, která jak všichni věříme, proběhne na konci
září, či nejdéle v polovině října, uspořádáme a vypracujeme finální verze, aby byly připravené ke schválení na valné hromadě. Za každý váš nápad a návrh
budeme rádi.
Děkuji také pořádající okresní organizaci Klatovy za
jejich ochotu, snahu a spolupráci.
Milé děti, děkuji vám ještě jednou a přeji vám, pokud to jen bude trochu možné, krásné prázdniny, hodně zdaru ve vašich chovech a moře lásky od vašich
zvířátek.
„Zvířecí pohled umí promluvit tím nejkrásnějším
jazykem“. (citát: MARTIN BUBER)
Těšíme se s vámi se všemi na shledanou!
Za ÚKPMCH sepsala vaše předsedkyně ÚKPMCH
DITA KOVÁŘOVÁ

Obsah

2

2

Lipsko 2019
1. část

38

Vady na kráse
v exteriéru drůbeže

6

Krůty, vodní drůbež
a perličky na CV 2019

38

Harčtí kanáři
a taje akustiky
Jedinečnými je činí
samotná krása zvuku,
který jsou schopni vydat

40

Harcký kanár
v proměnách času
Kanáří smíšenci,
travičkáři a štětkaři
Díl VII.

10

MORAVIA 2019
nejen o bublácích
a bagdetách
(1. část)

12

Děti a zvířata
Litoměřice 2020

16

Jubileum
českého staváka
v Kolíně-Štítarech 2019
(3. část)

18

19
22

10
12

6
22

45
50
52
54

Andulka a její chov

Živočišná bílkovina:
zvrhlost nebo podpora
intenzivního chovu?

57

Z písemné práce
mladého chovatele
Potkaní cesta životem

Postřehy pro chovatele
drůbeže

59

Voláč štajgr včera a dnes
(1. část)

60

Miroslav Kafka –
sedmdesáté jubileum
znalce modrých pštrosů

Nemoci očí a zubů
zájmově chovaných
králíků a jejich
vzájemné interakce

35

Špičková doplňková
krmiva pro chovy
drobného zvířectva

36

Josef Škoda
sedmdesátníkem

64

40

18

Lezci

36

Myš jako domácí mazlíček
Velká červnová soutěž
Poznej hlodavce – zábavný
test pro celou rodinu

O sedmihradském
dvojvrkočatém rejdiči

45

měsíčník Českého svazu chovatelů

www.cschdz.eu
Redakce
Silvie Veselá
E-mail: chovatel@cschdz.eu
vesela@cschdz.eu
Tel.: 284 683 453, 734 202 706
Inzerce, předplatné
Linda Kabátová
E-mail: chovatel@cschdz.eu
Tel.: 284 683 453, 734 621 756
Adresa redakce
Maškova 3, 182 53 Praha 8-Kobylisy
Grafická úprava
Miloslav Vymazal
Redakční rada:
Mgr. Ondřej Matouš – předseda
Mgr. Bc. Andrea Kroftová – hlodavci
RNDr. Pavel Pivoňka – zpěvní kanáři
a exotičtí ptáci
MVDr. Vlastimil Šimek – králíci
Ing. František Šonka – drůbež
Mgr. Václav Nedělka ml. – drůbež
Mgr. Bc. Alexandr Veselý – holubi
Vydává:
Český svaz chovatelů
Maškova 3, 182 53 Praha 8-Kobylisy
Sekretariát
Sek
TTel.: 284 683 441
ee-mail: sekretariat@cschdz.eu
Odborná oddělení tel.: 284 683 454
O
2284 683 437
Tiskne:
Tis
AKONTEXT
A
Zárybničná 2048/7
Z
1141 00 Praha 4 - Záběhlice
Distribuce do stánkového prodeje:
Dis
PPNS, a. s.
PPaceřická 1/2773, 193 00 Praha 9
TTel.: 296 100 011
Distribuce a objednávky
pro předplatitele v SR:
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9, P.O.BOX 183,
830 00 Bratislava, SR
Infolinka: 0800 188 826
Email: info@ipredplatne.sk,
objednavky@ipredplatne.sk
www.ipredplatne.sk
Za obsah a původnost příspěvků
odpovídá autor. Redakce si vyhrazuje
právo na krácení či úpravu příspěvků.
Redakcí nevyžádané rukopisy,
fotografie či kresby se nevracejí.
Bez vědomí a souhlasu redakce nelze
publikované materiály dále rozšiřovat.

50

60

40

64

Datum vydání: 26. 5. 2020
(Datum, kdy je časopis vytištěn
tiskárnou. Pro zabalení a distribuci
Českou poštou do schránek je třeba
k datu připočíst cca 7 dnů.)
Datum vydání č. 7/2020: 30. 6. 2020
Titulní strana:
1,0 kachna mandarinská, bílá mutace
Foto: Jaroslav Vogeltanz

