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s Jakých chovatelských a výstavních úspěchů 
jsi dosáhl a kterého si nejvíce považuješ?

Je pravda, že za roky našeho chovu se toho 
sešlo opravdu hodně, ať již na okresní (Vestfál-
sko-Lippe, 3x BIS, 6x Best Collection, 8x Best 
Exhibitor), spolkové (Severní Porýní-Vestfálsko, 
4x BIS, 10x Best Collection, 14x Best Exhibitor) 
nebo federální úrovni (1x BIS, 4x Best Collection, 
11x Best Exhibitor), a to počítám jen první mís-
ta  Naše nejcennější úspěchy jsou zisk dvou 
hodnocení V (Vorzüglich = vynikající) v Němec-
ku (2017, Davina von Henrichenburg, hladká 
bílá tmavooká samice a 2019, Raven von He-
nrichenburg, hladká černá samice) a jednoho V  
v Holandsku (2003, Sol von Henrichenburg, 
hladká černá samice). V Německu bylo toto 
hodnocení od roku 1988 uděleno pouze čtyři-
krát. A v Holandsku bylo hodnocení V – podle 
bodovacího systému platného do roku 2010 – 
uděleno cizinci pouze jednou (2003). Z dalších 
oceněnění, kterých si velmi vážím, bych zmínil 
Medaili spolkové vlády za zásluhy o zeměděl-
ství (Die Verdienstmedaille der Bundesregierung 
für Landwirtschaft), pětihvězdičkové logo…
s Pětihvězdičkové logo? To mě zajímá…

Pětihvězdičkové logo, nebo také pečeť kva-
lity, je velkou nápovědou pro nováčky. Podle 
něho rychle zjistíte, jak dobrý je chovatel, se kte-
rým máte co do činění. První hvězdu jako cho-
vatel získáte, pokud projdete písemným chova-
telským testem MFD (základní znalosti o chovu, 
péči, zdraví a výživě). Potom můžete začít pra-
covat na zisku ostatních hvězd. Abyste je zís-
kali, musíte splnit různé podmínky, které se liší 
podle úrovně obtížnosti. Některé lze splnit snad-
no, jiné už tak ne – absolvování veterinárních 

školení, osvědčená kvalita a vytrvalost v chovu,  
nejvyšší – klubem přesně definované – chovatelské 
úspěchy na federální úrovni, úspěšné uznání no-
vého plemene nebo barvy, odborné vzdělání jako 
A-posuzovatel MFD nebo autor knihy s odbornou 
morčecí tematikou  Von Henrichenburg je nosi-
telem pětihvězdičkového loga od roku 2014. (Tedy 
necelé 2 roky po jeho založení. Pozn aut.) 
s Musím říci, že Q-logo je mimořádně zajímavá 
informace… Andreasi, děkujeme Ti za rozhovor. 
Přejeme Ti hodně štěstí a dalších úspěchů a těšíme 
se na opětovné setkání jakmile to bude možné.

Já také děkuji. A ještě bych dolpnil, že přes 
všechny úspěchy, krásné akce a výstavy, přes mno-
ho krásných dnů s kolegy a přáteli chovateli a vše, 
co nám tato volnočasová aktivita nabízí, nikdy ne-
zapomeňme na jednu věc – se zvířaty zacházejme 
vždy s respektem – jsou to živé bytosti a zaslouží si 
to. Tohle mi před více než 45 lety řekla moje babič-
ka. Měla malou farmu a já jsem po ní zdědil lásku 
ke zvířatům. Moji rodiče i můj syn takový vztah ke 
zvířatům nikdy neměli. Doufám proto v naše vnou-
čata, i když ještě neexistují.

P.S.: Koníčkem to můžete 
nazvat, až když to opravdu 
přeháníte!

Milí chovatelé – ať již 
aktivní chovatelé morčat 
nebo „pouze“ čtenáři – po-
kud budete mít nějaký tip či 
přání, koho z našeho malé-
ho morčecího světa požá-
dat o pár informací o sobě 
a svém koníčku, neváhejte 
a dejte nám vědět třeba na 
e-mail: andrea5@post.cz.

9–10  Nejcennější 
poháry v naší  
sbírce – poháry   
pro morčata,  
která získala  
predikát V  
a putovní poháry.

AndreA 
a MArtin Kroftovi, 

Foto archív 
AndreAse reinertA

 

 

  SOUTĚŽSOUTĚŽ
    Vyhlašuje: Ústřední komise pro práci s mládeží ČSCH

Korespondenční soutěž ÚKPM je určena pro děti a mládež do 18 let 
včetně. Zúčastnit se mohou jak jednotlivci, tak i chovatelské krouž-
ky (odpovědi hromadně zašle vedoucí kroužku v jednom e-mai-
lu). Řešení musí obsahovat číslo otázky včetně označení odpovědi 
(např. 1A), číslo snímku a úplný název zobrazeného zvířete (ple-
meno, barevný ráz, příp. druhový název český a latinský) doplně-
ný jménem a příjmením řešitele. Po slosování správných odpovědí 
bude třem výhercům na e-mailovou adresu, z níž bylo řešení ode-
sláno, zaslán formulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, 
na jehož základě budou poskytnuty údaje sponzorovi soutěže k za-
slání výhry. Uzávěrka soutěže je vždy 15. den v měsíci s ohledem 
na další korespondenci týkající se GDPR (pokud soutěžící souhlas 
neposkytne do daného termínu, výhra mu nebude zaslána). Jmé-
na výherců budou zveřejněna v časopise Chovatel spolu se správ-
ným řešením v následujícím čísle. Řešení zasílejte e-mailem na:  
soutez.ukpm@centrum.cz, do předmětu uveďte Soutěž z Chova-
tele a číslo, v němž vyšla. Kromě měsíčního slosování se všich-
ni řešitelé účastní ještě celoročního slosování. Soutěž a následně 
její výherce je též možné nalézt na www.cschdz.eu v sekci mla-
dí chovatelé.

1. Do jaké FCI skupiny patří border kolie?
 a) I. FCI  b) II. FCI         c) III. FCI

    pro děti a mládežpro děti a mládež

2.  Který pes zachraňoval poutníky v Alpách se soud-
kem na krku?

 a) jezevčík    c) svatobernardský pes
 b) border kolie   
3. Od jakého věku začínají štěňata vidět? 
 a) vidí ihned po narození
 b)  oči otevřou kolem 10. dne stáří a ihned dobře 

vidí
 c)  kolem 10. dne stáří otevřou oči, ale dobře vidí 

až v 21 dnech
4. Pes vyplazuje jazyk, protože:
 a) se směje
 b) je mu horko a tak se ochlazuje
 c) je mu zima a tak se ohřívá
5. Urči plemeno na obrázku

 evA MorávKová, místopředsedkyně ÚKPMCH

Sponzoruje: 

POZOR! NOVĚ SE DÁ HLASOVAT PŘÍMO NA STRÁNKÁCH SVAZU:
http://www.cschdz.eu/mladez/soutez/soutez-casopisch.aspx

DROBNÍ HLODAVCI

   

1.  Jaký současný druh je nejbližším příbuzným největ-
šího hlodavce? Tím je fosilní druh Josephoartigasia 
monesi, někdy přezdívaný „Ratzilla“.

 a) kapybara  b) paka  c) pakarana
2. Co je to invazní druh?
 a)  Nepůvodní druh, jeho opakem je druh expanzní.
 b)  Nepůvodní druh, který se šíří naší přírodou a vytla-

čuje původní druhy.
 c)  Nepůvodní druh, který se na našem území vyvinul.
3.  Je morče plemene minipli uznáno českým standar-

dem A? 
 a) ano, od 1. 1. 2021    b) ano, od 1. 1. 2017    c) ne
4. Minipli patří mezi plemena? 
 a) krátkosrstá  b) dlouhosrstá  c) bezsrstá
5. Jakou srst má morče plemene minipli? 
a) krátkou a hladkou
b) hladkou, rostoucí v protisměru od zádi k hlavě
c) strukturovanou
Odpovědi zasílejte do 15. března 2021  
na e-mail: andrea5@post.cz  nebo na adresu: 
   Andrea Kroftová, Bellušova 1843/2,  
155 00 Praha 5-Stodůlky. 
Výherci velké lednové soutěže jsou:

Alžběta Nešvarová, Tochovice
Barbora Bezděková, Olešná
Lukáš Zatko, Trnava, Slovensko

Soutěž pro děti a mladé chovatele  

Sponzoruje:   VAFO PRAHA s.r.o.

Výherce obdrží produkt ze sortimentu společnosti 
a propagační předmět SO chovatelů morčat.
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