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Výstavní výsledky mých mláďat  
za rok 2017 a 2018 

V roce 2017 jsem se zúčastnila 11 výstav, 
uvedu zde výsledky některých z nich. V září na 
Celostátní výstavě mladých králíků v Lysé nad 
Labem jsem získala Pohár za nejlepšího krá-
líka expozice mladých chovatelů. Na výstavě 
rexů v Komárově jsem obdržela Pohár za nej-
lepší kolekci mladého chovatele rexů. A úpl-
ně na konci měsíce jsem stihla ještě výstavu ve 
Strakonicích s výsledkem čestné ceny za ko-
lekci S4. V měsíci říjnu to byly tři výstavy. Ve 
Zdicích jsem získala dva poháry, a to za nej-
lepší kolekci Mladého chovatele a za celkové 

2. místo v soutěži králíků za kolekci S4. Další 
v pořadí byla výstava v Přešticích, kde jsem do-
stala pohár za Nejlepší kolekci mladého cho-
vatele. Se stejným výsledkem dopadla i výsta-
va v Zaječově, která proběhla o týden později. 
Sezónu 2017 jsem završila Celostátní výsta-
vou v Lysé nad Labem a také místní výstavou 
v Kasejovicích. Na obou výstavách jsem obdr-
žela čestnou cenu za kolekci S4. V roce 2018 
jsem se zúčastnila osmi výstav. Opět uvedu vý-
sledky některých z nich. Sezónu jsem zaháji-
la krajskou výstavou Náš chovatel v Lysé nad 
Labem, kde jsem získala Čestnou cenu mladé-
ho chovatele. V květnu jsem se zúčastnila vý-
stavy v Jincích, kde jsem s bodovým ziskem 

282,5 bodů za tříčlennou kolekci dostala čest-
nou cenu. V srpnu probíhaly dvě výstavy, a to 
v Sedlčanech a Milevsku. Na obou výstavách 
jsem získala Pohár mladého chovatele za tří-
člennou kolekci s 283 body a v Milevsku navíc 
pohár za 2. místo v celkovém pořadí. Na vý-
stavě mladých rexů v Komárově jsem za čtyř-
člennou kolekci s 376,5 body získala Pohár 
mladého chovatele. Za jeden z dalších úspě-
chů považuji článek o mém chovu rexů kuních 
v časopise Receptář, který byl vydán v prosinci 
2018. Autorem článku je pan Jindřich Spěvák, 
kterému jsem poskytla rozhovor. 

Také se pravidelně každý rok v červnu zú-
častňuji propagační výstavy naší ZO ČSCH 
Rožmitál pod Třemšínem v rámci městských 
slavností královny Johanky. 

Se svým chovem kuních rexů modrých jsem 
spokojená. Je to odolné a přítulné plemeno, 
které nemá problémy se zabřezáváním a od-
chovem mláďat. Stále sleduji jednotlivé vá-
hové přírůstky a délku uší, aby nepřesahova-
ly standard, a dle toho se snažím sestavovat či 
obměňovat chovné páry. Minulý rok jsem svůj 
chov obohatila i o rexe kuní hnědé, se který-
mi bych ráda dosáhla stejných výsledků jako 
s modrými. Prozatím další rozšiřování cho-
vu neplánuji a změnu plemene také ne. Chtě-
la bych také velice poděkovat všem, kteří mě 
podporují a pomáhají mi s chovem králíků. Ta-
tínkovi za výrobu klecí, mamince za rady do 
chovu a starší sestře za pomoc s tvorbou grafu 
a sepsáním této práce. 

Text a foto Katrin Hellerová 

150. den

 

  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 jednot-
livci, tak i chovatelské kroužky (odpovědi hromadně za-
šle vedoucí kroužku v jednom e-mailu). Řešení musí ob-
sahovat číslo otázky včetně označení odpovědi (např. 
1A), číslo snímku a úplný název zobrazeného zvířete (ple-
meno, barevný ráz, příp. druhový název český a latin-
ský) doplněný jménem a příjmením řešitele. Po slosování 
správných odpovědí bude třem výhercům na e-mailovou ad-
resu, z níž bylo řešení odesláno, zaslán formulář „Souhlas  
se zpracováním osobních údajů“, na jehož základě bu-
dou poskytnuty údaje sponzorovi soutěže k zaslání vý-
hry. Uzávěrka soutěže je vždy 15. den v měsíci s ohledem 
na další korespondenci týkající se GDPR (pokud soutěží-
cí souhlas neposkytne do daného termínu, výhra mu ne-
bude zaslána). Jména výherců budou zveřejněna v časopi-
se Chovatel spolu se správným řešením v následujícím čísle.  
Řešení zasílejte e-mailem na: soutez.ukpm@centrum.cz,  
do předmětu uveďte Soutěž z Chovatele a číslo, v němž vy-
šla. Kromě měsíčního slosování se všichni řešitelé účastní ješ-
tě celoročního slosování. Soutěž a následně její výherce je 
též možné nalézt na www.cschdz.eu v sekci mladí chovatelé.

1. Jak dlouho trvá březost králíka?
 a) 31 dnů  b) 25 dnů  c) 38 dnů
2. Proti kterým chorobám se králíci vakcinují?
 a) tularemie,  b) myxomatóza, c) pasteurelóza,
     myxomatóza      králičí mor      toxoplasmósa

    pro děti a mládežpro děti a mládež

3. Které plemeno králíka neexistuje?
 a) liščí  b) srnčí  c) kuní
4. Temenní kost u králíka budeme hledat na:
 a) hlavě  b) hrudní  c) pánevní
      končetině      končetině 
5. Urči plemeno na obrázku 

Slosování korespondenční soutěže z č. 3/2021 –  
kynologie
Soutěže se zúčastnilo 19 soutěžících, všechny odpově-
di byly správné.

Vylosováni byli:
Barbora Bezděková, Olešná 
Karolína Pawlenková, Píšť 
Anna Žihlová, Švihov 

Správné řešení: 1A, 2C, 3C, 4B, 5 pekingský palácový psík
 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. Které z uvedených plemen nemá licousy?
 a) rozeta b) alpaka c) peruánec
2. Vyber skupinu, která zahrnuje pouze hlodavce. 
 a) morče, sysel, potkan, myš, zajíc
 b) morče, plch, potkan, myš, nutrie
 c) morče, sysel, potkan, myš, pišťucha 
3.  Je morče plemene mohér uznáno českým  

standardem A? 
 a) ano, od 1. 1. 2021
 b) ano, od 1. 1. 2017
 c) ne
4. Angora patří mezi plemena? 
 a) krátkosrstá  b) dlouhosrstá  c) bezsrstá
5. Jakou srst má morče plemene americký teddy? 
 a) krátkou a hladkou
 b) hladkou, rostoucí v protisměru od zádi k hlavě 
 c) strukturovanou

Odpovědi zasílejte do 15. dubna 2021  
na e-mail: andrea5@post.cz 
nebo na adresu:    Andrea Kroftová, Bellušova 1843/2,  

155 00 Praha 5-Stodůlky. 

Vítězové únorového kola jsou: 
Antonie Nešvarová, Tochovice
Jára Hladký, Jiříkov
Jakub Nováček, Čáslav

Soutěž pro děti a mladé chovatele  

Sponzoruje:   VAFO PRAHA s.r.o.

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

Objednávejte na www.venzymel.eu/eshop www.venzymel.cz

VETERINÁRNÍ
ENZYMOVÁ  
PÉČE O DUTINU  
ÚSTNÍ

PÉČE O DUTINU ÚSTNÍ 2V1
Veterinární gely VENZYMEL snižují mikrobiální zátěž a urychlují hojení. Vývoj přípravků pro veterinární použití navazuje na 
přípravky ENZYMEL určené pro humánní použití. Vyvíjí a vyrábí v České republice rodinná společnost Wald Pharmaceuticals.

URYCHLUJE REGENERACI A HOJENÍ V ÚSTECH
Veterinární ústní gely VENZYMEL pomáhají hojit drobná poranění a urychluje regeneraci po výkonu v dutině ústní. Obsahuje 
proteázy, které se již sto let se v medicíně využívají pro svou schopnost pozitivně ovlivňovat průběh zánětlivého procesu. 
Proteázy mají příznivý efekt na potlačení po-traumatického a pooperačního otoku. Zkracují dobu regenerace a zvyšují komfort 
pacienta. 

NEDRÁŽDIVÁ HYGIENA ZUBŮ, DÁSNÍ A SLIZNIC
VENZYMEL gel je možné použít na dásně a sliznice na podrážděná místa a zároveň jako nepěnivou zubní pastu bez jakékoliv 
příchuti. Gely VENZYMEL jsou mukoadhezivní a díky tomu lépe přilnou k dásním a sliznicím. Díky tomu, že neobsahují příchuť 
(ani žádnou pachuť), nevyvolávají nadměrnou tvorbu slin a působí tak déle. 

SNIŽUJÍ MIKROBIÁLNÍ ZÁTĚŽ A TVORBU ZUBNÍHO PLAKU
Gely VENZYMEL obsahují patentovanou směs proteolytických enzymů a chlorhexidinu. Proteázy zvyšují účinnost antiseptika 
chlorhexidinu a zvyšují tak mnohonásobně jeho antimikrobiální účinek (až čtyřnásobně). VENZYMEL obsahuje díky této 
inovaci menší koncentraci antiseptika, může se používat déle, bez nežádoucích účinků. Toto představuje velkou výhodu nejen 
u akutních zánětů, ale i u dlouhotrvajících obtíží, kde hrozí přechod do chronicity nebo k němu již došlo.

2 VARIANTY – PRO INTENZIVNÍ I DLOUHODOBÉ KAŽDODENNÍ POUŽITÍ
VENZYMEL veterinární ústní gely jsou vyráběné ve dvou provedeních. Gel VENZYMEL® PREVENT 35 obsahuje proteolytické 
enzymy v kombinaci s 0,035 % chlorhexidinu a je určen k dlouhodobé a každodenní péči o dutinu ústní domácích zvířat do doby 
trvání obtíží. Gel VENZYMEL® INTENSIVE 120 obsahuje proteolytické enzymy v kombinaci s 0,12 % chlorhexidinu a je určen 
pro intenzivní 2-6týdenní péči dle závažnosti stavu. V případě stavů se zvýšenou mikrobiální zátěží je výhodné střídat. 
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