
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:
Ing. Miroslav Kroft – předseda 
Mgr. Bc. Andrea Kroftová – hlodavci
RNDr. Pavel Pivoňka – zpěvní kanáři 
 a exotičtí ptáci
MVDr. Vlastimil Šimek – králíci
Ing. František Šonka – drůbež
Mgr. Bc. Alexandr Veselý – holubi

Vydává:
Český svaz chovatelů
Maškova 3, 182 53 Praha 8-Kobylisy

Sekretariát 
Tel.: 284 683 441
e-mail: sekretariat@cschdz.eu 
Odborná oddělení tel.: 284 683 454
284 683 437 

 Tiskne:
AKONTEXT
Zárybničná 2048/7 
141 00 Praha 4 - Záběhlice

Distribuce do stánkového prodeje:
PNS, a. s.
Paceřická 1/2773, 193 00 Praha 9
Tel.: 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.

Datum vydání:  1. 10. 2019
Datum vydání č. 11/2019: 29. 10. 2019
Titulní strana: 
Prácheňský káník modrý kapratý, 
foto Mgr. Václav Nedělka ml.

Chovatel vychází za přispění 
Ministerstva zemědělství ČR

44

5

51

54

63

2

12

9

50

19

16

62

58

2 EV Herning 2018  (6) – voláči

5 SZCH CVMK Hniezdne
9 Speciální výstava Klubu chovatelů holubů 

prácheňských káníků – Strakonice 2018

12 51. kolo celostátní olympiády 
mladých chovatelů v Přerově

16 Mladí chovatelé králíků – rekordně v Přerově!

19 Mezinárodní posuzovatelská 
spolupráce v opačném gardu

21 Z činnosti Klubu chovatelů 
králíků vídeňských plemen

43 Mezinárodní setkání 
chovatelů strakáčů 2019

44 S českou husou do školy

48 Chov hus českých u řezníka 
v Popicích

49 Dopřejme slepicím 
plnohodnotné krmivo

49 Vady na kráse v exteriéru drůbeže

50 Pábitele sedmdesátka nerozhodí

51 Vejcotlamky, larvotlamky 
a západoafrické cichlidky

54 Colours of Autumn 2019 
International skinny & baldwin show 
Praha 10.–11. srpna 2019

58 Z písemné práce mladého chovatele 
Moje akvárium, pancéřníček kropenatý

61 Vševěd

62 Starvický (chocholatý) stavák (2. část)

63 O budapešťském krátkozobém rejdiči

Obsah

čas v našem chovatelském 
světě neúprosně pádí rych-
lým tempem. Je to tak… Veli-
ce hezkou a zajímavou Celo-
státní výstavu mladých králíků 
a mladé drůbeže v Přerově už 
máme za sebou. Ale pro nás 
chovatele teprve začíná pří-
prava na to hlavní, tedy na 
nejvyšší chovatelskou soutěž, 
která je pod názvem Celostát-
ní výstava drobného zvířectva 

CHOVATEL již třetím rokem pořádána plně v naší sva-
zové režii. A opět se bude konat na výstavišti v Lysé 
nad Labem, v termínu 15. a 16. listopadu 2019. 

Pro většinu z nás je tato vrcholná výstava zhodno-
cením naší celoroční práce, kterou věnujeme svým 
zvířatům. Zároveň je to znamenitá příležitost pro růz-
ná přátelská setkání. Nelze o tom vůbec pochybo-
vat, že celostátní výstava je významnou společenskou 
událostí. 

Všichni zaručeně znáte ze svých mateřských orga-
nizací, kolik práce obnáší uspořádání výstavy. A což 
teprve, když je to výstava celostátní! Samotná výstav-
ba, vlastní realizace a následná likvidace výstavy, 
včetně úklidových prací, vyžaduje značné nasazení 
jak svazových funkcionářů, zaměstnanců Sekretariátu 
ÚVV ČSCH, posuzovatelů, tak i garantů a pomoc-

ného personálu. Co si budeme povídat – ochotných 
a vstřícných lidí je zatraceně málo, bez nich se ale 
neobejdeme.

Tímto si dovoluji vás všechny chovatele oslovit a po-
žádat vás, abyste se, tak jako tomu bylo v minulých 
ročnících CV Chovatel, přihlásili a obětavě se zapoji-
li do letošní „výstavní mašinérie“. Stanete se součás-
tí výstavního týmu, k němuž náleží garanti, pomoc-
ný personál, dále personál pro stavbu klecí a jejich 
bourání atd.

Všem zájemcům nabízíme obdobné podmínky 
jako v loňském roce, to znamená vystavení čtyřech 
zvířat zdarma, předkupní právo na jedno prodejné 
zvíře a úhradu hrubé mzdy ve výši 75,- Kč za hodinu 
odvedené práce. Je také potřeba včas nahlásit, zdali 
chcete zajistit ubytování, které si každý hradí sám.

Věřím, že se opět sejde parta nadšených a zapá-
lených lidí, kteří pro nás všechny dokážou připravit 
důstojné výstavní podmínky a pohodové prostředí 
pro naše společné chovatelské diskuse. A mimocho-
dem – ten stánek s řeznickými delikatesami, co vás 
tak vloni zaujal, letos samozřejmě nebude chybět…☺

Případní zájemci, pište, volejte, kontaktujte mne. 
Těším se na společné setkání se všemi chovateli 
a přáteli. 

LUBOMÍR KESNER, hlavní garant CV Chovatel 2019
e-mail: kesner@cschdz.eu, tel: 723 212 994

Vážení a milí přátelé, 


