


Píše se rok 1912. 

První králíkářský spolek v Čechách je založen v Kolíně a to v roce 1877. Je to spolek, který 

sdružuje králíkáře z celých Čech. Jeho duší se stává kancelista hejtmanství v Kolíně Melich. 

Okolo sebe má statkáře, sládky a vůbec lidi, kteří mají základnu pro chov a hlavně peníze. 

Členové spolku byli z okolí Pardubic, Poděbrad, Nymburka, Jičína a Jaroměře. Králíky pro 

spolek získával Jindřich Mastný z Lomnice u Jičína, který měl i spojení se zahraničím, 

jmenovitě: Francie, Belgie, Německo a Španělsko. Velký zájem byl o angory a Ruské králíky. 

Dále to byli králíci Angličtí a Belgičtí berani, jejichž významným chovatelem byl Václav 

Tuch z Nechanic u Hradce Králové. Václav Vokoun je písmák, a tak máme díky němu 

několik informací. Píše, že notář Richtr koupil statek v Sánech č. 37 a chová zde králíky a 

drůbež. Ruší ovčinec a zavádí velkochov králíků francouzských beranů v počtu asi sto kusů. 

Na tuto dobu jistě pozoruhodná a ojedinělá věc. 

V hostinci U Dubu v Kolíně, proti Karlu IV. se schází dne 20. září 1912 na své schůzi 

králíkářský spolek, kde kolínští chovatelé vystupují se svým požadavkem mít svůj vlastní 

spolek jen v rámci okresu. Zde také ihned dochází k ustavení prvního spolku chovatelů v 

Kolíně. Největším a prvním problémem je shánění zvířat do chovu. Ty se získávají od 

čeledínů a mládků. Nejedná se již jen o králíky, ale i o drůbež. Jelikož není peněz nazbyt, 

scházejí se chovatelé v hostinci U Dubu a zvířata mezi sebou vyměňují. Tyto výměnné schůze 

jsou prvním základem pozdějších známých trhů. Členů stále přibývá, a tak se trh rozšiřuje již i 

před hostinec a dále na kouřimské předměstí až k hostinci U Víznerů. Členem výboru je 

Bartoušek Josef, který byl jeho  členem až do roku 1968. Vykonával funkce vedoucího 

králíků, registrátora, vedoucího polí a luk. K jeho velkým zásluhám patří i to, že jako první 

rozšířil v Kolíně chov angorského králíka. Spolek se začíná zdárně rozvíjet, na výstavách se 

kupují samičky a dávají se členům. Každý musí z takto obdrženého králíka vrátit spolku 1-2 

mláďata do chovu pro další členy. Členové dále přibývají, počet dospívá k číslu 28. Spolek si 

najímá dvůr „U Rudolfa“, zde se konají již pravidelné trhy. 

V roce 1930 zakládá př. Mrštík odbor chovatelů holubů, sám se stává vedoucím. Jednatelem 

je Petránek z Bojiště, dále jsou zde Karel Topol z Dolan, Jan Čejka z Křečhoře, Josef Čejka   

z Kolína, Alois Kaucner z Libenic a Václav Kukal, řídící učitel měšťanky. Posledně 

jmenovaný Kukal měl syna Josefa, kterého již od mládí zasvěcoval do tajů chovatelství a 

prohluboval v něm lásku ke zvířatům. Josef Kukal se později stává nám všem známým 

funkcionářem a to ve funkci revizní komise Ústředního výboru našeho Svazu. Dalšími členy 

jsou učitel Linek ze Zálabí a Josef Kohoutek z Ovčár. Tento odbor měl pro začátek 18 členů. 

Předsedou odboru králíků a drůbeže se stává v roce 1930 přítel Jaroslav Dobiáš. Ve spolku 

byla veliká láska ke zvířatům, každý nový člen obdržel od člena spolku buď hotovou 

samičku, nebo mládě do začátku chovu. Sám potom musel odevzdat dalšímu novému členu. 

Podle tehdejších zápisů se dozvídáme, že od nemocných nebo uhynulých zvířat se králíci 

neregistrovali. Z toho je vidět, že už tehdy se začínalo hledět na zdraví a kondici zvířat 

zařazovaných do chovu. Kolínský spolek byl v celém kraji velmi oblíben a to hlavně proto, že 

pomáhal nově se rodícím spolkům darováním zvířat, jako například byly darovány dvě 

samičky do Čestína. I na výstavách se začíná lepšit propagace. Tak například na posvícenské 

výstavě je instalován i kolovrátek a návštěvníkům je předváděno, jak se spřádá angorská srst. 

Učitel Mrštík přináší novou literaturu a přednáší zvlášť každému odboru. 

Do roku 1938 měl odbor holubů pouze stavěcí holuby a to všech barev. V roce 1938 přichází 

Václav Kučera s modrými pštrosy, Jiří Záruba se žlutými pštrosy, František Pacovský              

s modrými „kamzly“. Slavík má římany, Bohumír Paleček čejky. Pštrosy chová Suchý, Jaroš, 



Dajcner, Havlíček a Malina. V odboru králíků chová Zdeněk Zajíc a Pivokonský ze Sendražic 

Albíny, Kalenda a Kubelka chovají francouzské stříbřité. 

Od roku 1941 se konají trhy i schůze v hostinci „U Ptáčků“. Zde se musí platit poplatek za 

otop. Na výborové schůze 7 Kč, na členské schůze 14 Kč. V roce 1941 žádá přítel Mrštík 

výbor o zakoupení holubů červených stavěcích v Praze. Je povoleno a jsou přiděleny př. 

Mrštíkovi. V roce 1941 se spojuje kolínský spolek se spolkem v Sendražicích. Tím přichází 

do Kolína i př. Josef Čech. Ve výboru zastupuje Sendražice př. František Mohr. V tomto 

období má spolek 500 holubářů, 800 králíkářů, 160 drůbežářů a 38 kozařů. Jistě jsou to na 

dnešní stav záviděníhodná čísla. Příspěvky za členství činí 18 Kč a za každý odbor 5 Kč. V 

tomto roce se koná výstava všech odborů o kolínském posvícení. 

V roce 1942 se tetovalo 1697 králíků. Je doplněn výbor o přítele Macháčka, který se stává II. 

místopředsedou, dále o Zdeňka Zajíce a Klepala z Býchor. V tomto roce se koná v Sedlci 

velká výstava, které se kolínští chovatelé zúčastňují ve velkém počtu jako vystavovatelé.  

                  

V roce 1945 pracuje výbor ve složení: předseda – Dobiáš Jaroslav, místopředseda-Macháček, 

jednatel-Kubát, členové-Kedršt, Petránek, Bartoušek, Karas, Kvíz, Jirsa Josef, Jirsa Jan, 

Jandák František, Zahradník. Revizoři Záruba a Suchý. 

Jako další zajímavost uvádíme přehled o počtu tetovaných králíků: 

Rok – kusů: 

1941 – 1471 

1942 – 1697 



1943 – 2682 

1944 – 1547 

1945 – 1119 

V roce 1952 se koná na hřišti AFK v Kolíně I. velká krajská výstava. V jejím předsednictvu 

jsou přátelé: Bartoušek, Jandák, Kalenda, Holý, Beneš, Slavík, Kučera Václav, Macháček, 

Zahradník, Beňo, Netyk, Lapáček, Záruba, Pacovský, Jirsa Jan a Jirsa Josef. 

Od roku 1955 se scházejí schůze „U Karla IV.“. Zde se také koná 28. srpna 1955 posvícenská 

výstava. Tímto rokem také začíná další část dějin kolínského spolku. Celý spolek se stěhuje 

do restaurace „Na Rychtě“. Zde se také koná dne 27. srpna 1956 první výstava na novém 

výstavišti. 

Pro rok 1959 zůstává výbor ve stejném složení, pouze je doplněn o nové členy. Jsou to: 

Novák, Brindza a Turek. V tomto roce zastupuje náš okres v Ústředním výboru Macháček 

Jaroslav. Pro odbor holubů přivezl čestnou cenu NDR, o kterou se každý rok soutěžilo. V 

tomto roce se koná I. celostátní výstava holubů výletků. Na této výstavě bylo vystaveno 1720 

kusů holubů! Protože bylo málo klecí, vypůjčovaly se další z Nymburka, Poděbrad a Úval. 

Výstava se konala 15. října 1959. Před touto výstavou se konala i tradiční posvícenská 

výstava v srpnu. 

V roce 1960 se koná celostátní výstava drobného zvířectva v Plzni. Jako vystavovatelé se 

zúčastňují: Macháček, Záruba, Pacovský, Runa, Brebera, Hovorka, Šedina a Reinl. Do Plzně 

je vypraven autobus na zájezd. Zúčastňuje se 40 členů. Výstava byla hodnocena velmi kladně. 

Aby se překlenula stále trvající krize v organizaci, schůzuje se téměř každou neděli. Buď to 

jsou schůze odborů, nebo výborové. Začíná se blýskat na lepší časy. Do organizace se začínají 

hlásit noví členové. Rok 1960 je prvním rokem, kdy má organizace více holubářů než 

králíkářů. 

Pro rok 1961 zůstává výbor ve stejném složení. Je nutno řešit další nepřízeň, která postihuje 

členy naší organizace. Místní Národní výbor vydává vyhlášku o zákazu chovu drobného 

zvířectva ve městě. Výbor pověřuje komisi ve složení Macháček, Jan Jirsa, Pacovský a 

Šedina, aby záležitost projednala na Národním výboru. Jednání dopadlo dobře, protože nebylo 

nutno chovy likvidovat. V tomto roce umírá dlouholetý člen výboru přítel Josef Beneš. 

K výroční schůzi v roce 1961 má naše organizace 128 členů. Na schůzi je přítomno 108 

členů. Organizace má 80 holubářů, 36 králíkářů a 26 drůbežářů. V tomto roce se začínají v 

organizaci objevovat i kynologové. V srpnu se koná tradiční posvícenská výstava. 

Začátkem roku 1965 jsou uspořádány přednášky ve všech odborech. O holubech přednáší 

František Vodák, o králíkách Štěpán Palounek a o drůbeži Míla Macelis. V tomto roce se 

koná II. Krajská výstava holubů. Je vystaveno 1628 holubů. Na této výstavě je již použito 

přístřešků pro klece. Tyto přístřešky byly dohotoveny roku 1965. Předsedou výstavy je Josef 

Jirsa, jednatelem Jan Beňo a Josef Runa. Výstava se koná 20. října 1965. Před touto výstavou 

se konala tradiční výstava o posvícení. Bylo vystaveno 320 holubů, 182 králíků a 196 kusů 

drůbeže. Koncem roku se vzdává funkce jednatele Jiří Beneš. 



Začátkem roku 1966 se koná výroční členská schůze v restauraci „Na Sídlišti“. Funkce ve 

výboru jsou obsazeny takto: předseda Zdeněk Zajíc, místopředsedové a vedoucí odborů: 

Ernyger, Čech, Neumann, jednatel Runa, členové výboru Jirsa Jan, Jirsa Josef, Vlasák, 

Kureljak-pokladník, registrátor Brdíčko, tetovatel Karas. V tomto roce má naše organizace 

také výraznější zastoupení v Okresním výboru Českého svazu chovatelů drobného zvířectva. 

Oldřich Šedina je předsedou, František Pacovský pokladníkem. Členy okresního výboru jsou: 

Runa, Jirsa Josef, Macháček, Zajíc, Hudec a Čech. V roce 1966 navazujeme také družbu s 

chovateli v NDR, kteří zde byli na návštěvě. Na schůzi v hotelu „Savoy“ je družba dojednána. 

Je dohodnuta výměna násadových vajec a podobně. Místní výstava se koná 21. října. 

Předsedou výstavního výboru je Zdeněk Zajíc, jednatelem Josef Runa, pokladníkem Mikuláš 

Kureljak. Na výstavě je vystaveno 846 holubů, 450 králíků a 276 kusů drůbeže. Jsou zde již 

vystaveny nové druhy drůbeže vylíhnuté z vajec dovezených z NDR. 

 

V roce 1967 zůstává výbor stejný. Na schůzi odboru holubů přednáší Alois Škopek, 

drůbežářům Macelis. 19. března se koná veletrh holubů. Předsedou je Josef Runa, jednatelem 

Jan Beňo, pokladníkem Kureljak. O posvícení se koná výstava, kde je vystaveno 468 holubů, 

192 králíků a 212 kusů drůbeže. Přítel Kureljak zhotovuje 400 kusů děr výstavních klecí. V 

tomto roce je také postavena kancelář na výstavišti. V říjnu 18. se koná Celostátní výstava 

výletků. Předsedou výstavy je Josef Jirsa, jednatelem Jan Beňo. Dále jsou ve výstavním 

výboru Kureljak, Ernyger, Jirsa Jan a další. Vystaveno je 1658 holubů. 

Píše se rok 1968. Výroční členské schůze „Na Sídlišti“ se účastní tehdejší předseda Svazu 

Sochůrek. V tomto roce je zhotoveno přítelem Kureljakem dalších 25 kusů voliér pro drůbež a 

150 děr výstavních klecí pro králíky. Začátkem roku se koná veletrh holubů, k prodeji je zde 

nabídnuto 222 kusů holubů. Funkci předsedy veletrhu zastává přítel Josef Runa, jednatele Jan 

Šťastný. V tomto roce je rozhodnuto, že bude organizace přispívat členům na očkování 

králíků proti myxomatoze na 1 ks 1,- Kč proto, aby se zvětšil počet očkovaných králíků a 

předcházelo se tak rozšiřování této nakažlivé nemoci králíků. V tomto roce se opět koná velká 



Krajská výstava holubů. Předsedou výstavního výboru je Josef Jirsa, jednatelem Jan Beňo.  

Ve výboru jsou dále Šedina, Kureljak, Ernyger a další. Vystaveno je 1672 holubů. 5. prosince 

1968 se koná výstava všech odborů. Předsedou výstavy je Zdeněk Zajíc, jednatelem Josef 

Veselý. Je vystaveno 786 holubů, 559 králíků, z toho 85 angor, a 242 kusů drůbeže. 

Začátkem roku 1969 se koná výroční schůze v restauraci „Na Sídlišti“. Schůzi jsou přítomni 

zástupci Svazu a to tajemník Kučera a předseda revizní komise Josef Kukal. Schůze má 

slavnostní ráz. Jsou zde předány odznaky II. stupně za zásluhy v chovatelství těmto členům: 

Jaroslav Macháček, který má kmenový chov králíků Vídeňských bílých, Josef Jirsa a Jan 

Jirsa, kteří mají plemenný chov holubů staváků žlutých sedlatých, František Pacovský, který 

má plemenný chov holubů staváků modrých sedlatých a Runa Josef, který má plemenný chov 

holubů moravských pštrosů modrých a drůbeže Vlašek koroptvích. Je zvolen nový výbor 

organizace, předsedou se stává Bohuslav Neumann, jednatelem Josef Veselý, pokladníkem 

Mikuláš Kureljak, hospodářem krmiva Václav Kučera, hospodářem inventáře Konstantin 

Palkovič, vedoucím odboru králíků Ladislav Karas, odboru holubů Josef Runa, odboru 

drůbeže Josef Čech, kynologie Rudolf Ernyger, exotů a kanárů Josef Jirsa, registrátorem Petr 

Knížek. Dále jsou ve výboru: Šedina, Hudec, Cepek, Čálek a Havel. 

Další akcí je jarní veletrh, kde je předsedou Jan Šťastný a jednatelem Jan Beňo. Odbor holubů 

koná přednášku, kde přednáší Jaroslav Čermák. Přednášku v odboru králíků má Štěpán 

Palounek. Přednáška je na téma – Nový vzorník králíků. Drůbežářům přednáší Míla Macelis. 

V listopadu se koná velká okresní výstava drobného zvířectva. Předsedou výstavy je Bohuslav 

Neumann, jednatelem Josef Veselý, pokladníkem Mikuláš Kureljak. Je vystaveno 786 holubů, 

550 králíků a 218 kusů drůbeže. 

Pro rok 1970 zůstává složení výboru stejné. Do okresního výboru jsou zvoleni Bohuslav 

Neumann a Josef Veselý. Do odborných komisí okresu Josef Runa, Václav Hudec a Josef 

Čech. Odbor kanárů, který se velmi zdárně rozvíjí, objednává a zakupuje 60 klecí pro 

výstavu, kterou hodlá uspořádat v prosinci v kolínském muzeu. Tato výstava byla hojně 

navštívena, největší radost byla z velkého zájmu mládeže. Na výstavu byly organizované 

hromadné návštěvy škol, výstava splnila svůj účel. Do organizace se hlásí další zájemci a 

přistupují do odboru drůbeže. Organizace se snaží získat i odpadové krmivo od Zemědělského 

nákupního podniku. Přátelé Lang a Pánek odpracovali každý 80 hodin brigády na Sile a za to 

je získáno odpadové krmivo. 

Na výroční schůzi roku 1971 je přijat velmi široký plán práce. Všichni členové se pouští s 

velkou chutí do práce. Začátkem roku se koná jarní veletrh. Předsedou je Josef Runa, 

jednatelem Jan Beňo. V červnu se koná Celostátní výstava králíků strakáčů. Na výstavě jsou 

vystaveni němečtí, čeští, plzeňští a angličtí strakáči. V říjnu se koná I. Polabská výstava 

holubů. Předsedou výstavy je Oldřich Šedina, jednatelem Jan Beňo. Je vystaveno 1469 

holubů, uděleno je 32 čestných cen. V listopadu se koná Okresní výstava drobného zvířectva. 

Předsedou je Bohuslav Neumann, jednatelem Rudolf Ernyger, pokladníkem Josef Veselý.   

Na výstavě je vystaveno 682 holubů, 386 králíků a 220 kusů drůbeže. Jako poslední a v 

pořadí pátá výstava v roce 1971 je III. výstava exotického ptactva a kanárů v prosinci              

v kolínském muzeu na náměstí. Předsedou výstavy je Josef Jirsa, členové výstavního výboru: 

Petr Knížek, Josef Kubelka a další. 

Dostáváme se k roku 1972. Pro tento rok odevzdalo evidenční listy 108 chovatelů. Výbor 

zůstává ve stejném složení. Dochází pouze ke třem změnám. Místo doktora Ernygera je 



zvolen do funkce vedoucího odboru Josef Navrátil, místo Karla Havla je zvolen Jaroslav 

Piskáček a místo Petra Knížka Jan Beňo. Na výroční členské schůzi je přijato usnesení; k 

nejhodnotnějším bodům patří tyto: 

1. Každý člen organizace odpracuje v letošním roce 30 brigádnických hodin pro potřeby ZO    

a NV. 

2. Celoroční dodávku produktů splníme na 120%. 

3. Založíme v Kolíně pionýrský chovatelský kroužek. 

4. Na výstavbu plaveckého bazénu v Kolíně přispějeme částkou 1000,- Kč 

5. Učiníme další kroky v projednávání možnosti výstavby výstavního areálu v Kolíně. 

Začátkem roku jsme provedli stolní oceňování králíků spojené s hodnotnou přednáškou. Další 

akcí byla posvícenská propagační výstava. Předsedou výstavy byl Václav Kučera, jednatelem 

Jaroslav Piskáček. Na výstavě byly zastoupeny tak jako v roce 1971 všechny odbory, včetně 

kynologů, exotářů a kanárkářů. Výstava se těšila velkému zájmu veřejnosti. Bylo vystaveno 

220 kusů holubů, 161 králíků, 102 kusů drůbeže, 100 kusů exotického ptactva a kanárů a 23 

psů. Většina vystavených zvířat byla členů naší organizace. Další akcí roku 1972 byla 

slavnostní členská schůze konaná dne 23. září na počest 60. výročí založení organizace 

chovatelů v Kolíně. II. Polabská výstava se konala ve dnech 21.–22.října. Předsedou 

výstavního výboru byl zvolen Josef Jirsa a jednatelem Jan Beňo. Spolu s celým výstavním 

výborem připravili hodnotnou akci. I přes některé malé nedostatky, vyplývající z poměrně 

malého zájmu některých členů ZO a tím vznikající nedostatek lidí potřebných na nespočet 

prací a úkolů, vyzněla výstava jako hodnotná akce poměrně širokého národního významu. V 

prosinci se konala v kolínském muzeu na náměstí výstava exotického ptactva a kanárů. 

Tradičně vkusně uspořádaná výstava se těšila opět širokému zájmu veřejnosti. V roce 1972 

byla odkoupena bouda od př. Macháčka na parcele, kde se začalo uskladňovat a vydávat 

krmivo. Dále došlo k dohodě mezi výborem ZO a několika členy o využití nevyhovujícího 

pozemnku ve Štítarech a to k vybudování chovatelského střediska. Další významnou akcí, na 

které se podíleli členové naší ZO, bylo dokončení adaptace budovy v ul. Karolíny Světlé, 

která slouží dodnes široké veřejnosti jako objekt OP Zverimex, kde jsou umístěny sklady a 

prodejna chovatelských potřeb a krmiv. Akcí, která se nepříjemně dotkla členů naší ZO-

chovatelů psů, bylo vydání Vyhlášky o placení poplatků ze psů. Přestože jsme okamžitě 

požádali o výjimku a snížení poplatků, bylo nám sděleno, že ani organizovaným chovatelům 

nelze výjimku udělit. Toto nařízení se odrazilo i ve snížení členů odboru kynologie i v 

odchodu některých členů z organizace. 

K 1. lednu 1973 měla naše organizace celkem 112 členů. V tomto roce se nám podařilo 

založit pionýrský chovatelský kroužek, kde bylo 15 členů a jeho vedoucím se stal př. Šindelář 

z Velimi. Počátek roku byl poznamenám žádostí jednatele o uvolnění z funkce pro velké 

zatížení ve funkcích okresního výboru. Dále se jednalo o rezignaci na funkci vedoucího 

odboru králíků př. Karase, který nemohl ve funkci pracovat pro nástup do zaměstnání. Bylo 

dohodnuto, že funkci vedoucího odboru králíků zajistí do výroční schůze předseda př. 

Neumann a jednatel bude pokračovat do výroční schůze. Dále jsme se odvolali proti Vyhlášce 

o placení poplatků ze psů k ONV Kolín, ale odpověď byla zamítavá s tím, že se jedná o 

konečné rozhodnutí. Byla zakoupena velká líheň pro potřeby ZO, instalaci provedli př. 

Piskáček a Šindelář. Byly provedeny zdravotní zkoušky u drůbeže asi osmi členů ZO, a tak 



byly položeny základy líhnařství v naší organizaci. V dubnu bylo provedeno stolní bodování 

králíků posuzovatelem Kratochvílem ze Sadské. V červnu se koná II. speciální výstava 

králíků strakáčů. Bylo vystaveno asi o 50 králíků strakáčů méně než v roce 1971 na I. výstavě, 

přesto však byla výstava hodnocena velmi vysoko našimi předními odborníky i návštěvníky. 

Na výstavě byla vyzkoušena novinka. Všechny práce byly předem obsazeny dle potřeby 

určitým počtem chovatelů a skutečně odpracované hodiny na výstavišti byly hrazeny. 

Stanovena byla částka 6,- Kčs/hod. Bylo odpracováno 203 hodiny, které byly proplaceny.       

I když se nejednalo o větší výstavu v tomto roce, vystaveno bylo asi 320 králíků, byl i přes 

placení brigád čistý zisk z této výstavy největší a to 4 259,- Kčs. Druhou výstavou roku byla 

propagační posvícenská výstava, která se konala opět za účasti všech odborů i kynologie. 

Výstava byla opět zdařilá a velmi hojně navštívená o čemž svědčí čistý zisk 2 318,- Kčs.       

V měsíci září jsme jako organizace podpořili okresní výstavu ve Velkém Oseku. Členové naší 

ZO zde vystavovali více jak čtvrtinu všech vystavených zvířat.  

K 1. lednu 1974 měla naše organizace celkem 128 členů a z toho 17 mladých chovatelů do 18 

let. Byl navázán kontakt s Domem pionýrů a mládeže, kde se objevil zájem o chov exotů a 

kanárů. Jako instruktor byl vybrán př. Šťastník. V únoru jsme provedli opět stolní bodování, 

kde byl jako posuzovatel př. Drahňovský. Posuzování bylo spojeno s přednáškou. Dále se v 

měsíci srpnu, o kolínském posvícení, uskutečnila tradiční výstava opět za účasti všech odborů. 

V měsíci říjnu to byla opět Polabská výstava holubů a začátkem prosince výstava exotů a 

kanárů. Všechny výstavy opět skončili dobře a celkový čistý příjem z výstav činil 5 952,- 

Kčs. K dalším významným akcím patřilo i vypracování a vydání nového tržního řádu pro 

nedělní trhy, kde došlo k rozdělení na zvířata čistokrevná (tetovaná a kroužkovaná) a na 

zvířata užitková. 

 



 

Výroční členská schůze se v roce 1976 konala 25. dubna, na této schůzi byl zhodnocen rok 

1975. Bylo zde konstatováno, že v roce 1975 převzal funkci jednatele za př. Šindeláře př. 

Karel Čech. Při kolínském festivalu dechových hudeb Kmochův Kolín se uskutečnila již III. 

speciální výstava strakáčů, kde bylo vystaveno 289 strakáčů. Propagační výstava o kolínském 

posvícení byla poznamenána zákazem vystavování králíků pro výskyt myxomatozy, a tak 

bylo vystaveno jen 200 kusů holubů a 40 kusů drůbeže. Na polabské výstavě v říjnu bylo 

vystaveno 900 kusů holubů a na okresní výstavě v listopadu bylo vystaveno 379 králíků. 397 

holubů a 121 kusů drůbeže. Ve stejném termínu jako okresní výstava se konala tradiční 

výstava exotů a kanárů v Kolínském muzeu. Na výroční schůzi byl zvolen nový výbor ZO v 

tomto složení: předseda Zdeněk Zajíc, jednatel Karel Čech a pokladník Jaroslav Piskáček. 

Další členové výboru: Kučera V., Pálkovič, Klepal, Lacina, Venc, Cukr, Macháček, Havel, 

Dr. Ernyger, Malý K., a revizní komise: Hudec, Čálek, Veselý J. 

V roce 1976 byly uskutečněny dva zájezdy a to do Žírče na výstavu s prohlídkou Safari ve 

Dvoře Králové a dále zájezd na Národní výstavu do Brna. V tomto roce bylo uskutečněno 

několik přednášek při nedělních trzích a začíná se tudíž blýskat na lepší časy v odbornosti 

chovatelství. V roce 1976 byly uspořádány tři výstavy. První byla v srpnu výstava exotů, kde 

bylo vystaveno 500 kusů ptáků. Na polabské výstavě v měsíci listopadu bylo vystaveno 886 

holubů. Na okresní výstavě v prosinci bylo vystaveno 361 králíků, 300 holubů a 169 kusů 

drůbeže. Od 1. srpna 1976 byla ustavena nová kynologická organizace pod Svazarmem, a tak 

se snížil stav kynologů v naší ZO na 15, všichni chovatelé služebních psů odešli. 

V roce 1977 se konají opět čtyři výstavy. První je v měsíci červnu a to IV. Speciální výstava 

strakáčů. Další výstavou je srpnová propagační výstava, která je pod patronací odboru exotů. 



Na výstavě vystaveno 120 králíků, 210 holubů, 120 ks drůbeže a 250 ks ptáků. Na polabské 

výstavě je vystaveno 673 ks holubů a na místní výstavě pořádané v prosinci 197 králíků, 198 

holubů a 120 ks drůbeže. Na výstavě v muzeu je vystaveno 430 ptáků. Jaro roku 1977 nás 

kolínské chovatele trochu „přimrazilo“. 1. dubna byla totiž vydána vyhláška o zákazu chovu 

drobného zvířectva prakticky na celém území města Kolína. Veškerá jednání, z kterých je 

pěkná hromádka dopisů, zápisů a rozhodnutí, hovoří o velkém úsilí výboru ZO při zajišťování 

výjimky ze zákazu. Teprve dne 20. prosince jsme dostali od Městského NV dárek k Vánocům 

a to v podobě výjimky ze zákazu, platné však pouze do 30. 9. 1978!, kdy se musí nejpozději 

všechny chovy likvidovat nebo přenést. 

První akcí roku 1978 bylo odvolání proti výjimce ze zákazu chovu zvířectva v Kolíně na dobu 

určitou a bylo požadováno o změnu na dobu neurčitou. Opět se rozběhly další dopisy a 

probíhala další jednání. Na výroční schůzi, která se koná 19. února je zvolen nový výbor ZO. 

Předsedou se stává MVDr. Ernyger, jednatelem Veselý. Dále jsou zvoleni: Cukr, Červinka, 

Jiroudek, Lacina, Palkovič, Piskáček, Šedina, Venc, Zajíc, Čálek, Hudec a Neumann. První 

dobrou akcí nového výboru bylo, že se podařilo projednat a prosadit trvalou výjimku ze 

zákazu chovu zvířat pro naše členy. V roce 1978 jsme provedli vyčištění a vyklizení zahrady 

u bývalého mlýna na Zálabí. Akce byla úspěšná a byla velmi příznivě hodnocena členy 

Městského NV i našimi spoluobčany. Naším přáním bylo v tomto místě vybudovat výstavní 

chovatelský areál. Našemu přání však nebylo vyhověno, protože dle sdělení odboru výstavby 

měl NV s tímto místem jiné záměry. Začátkem roku 1978 byla s NV dohodnuta spolupráce 

při snižování počtu volně létajících holubů ve městě. Odchyt byl proveden třikrát a bylo 

odchyceno 150 ks holubů. V měsíci dubnu byla zajištěna objednávkou z tiskáren dodávka 

kotoučkových stvrzenek na vybírání tržného. Stvrzenky se osvědčily a byly kladně 

ohodnoceny i orgány našeho Svazu. Jak jistě víte, používají se dodnes. Rovněž byl 

přepracován a obnoven tržní řád. 

Dne 26.6.1979 se konala společná schůzka, na které jsme se zástupcem NV p. Karkoškou 

jednali o předání našich návrhů možných míst na výstavbu výstavního areálu. Na náš návrh 

nám bylo odpovězeno, že by pro náš záměr byl nejvhodnější pozemek v Kolíně VI. Dopis ze 

dne 4. září měl být pro organizaci historickým v naší činnosti. 9. listopadu se konala společná 

schůzka se zástupci Okresní zemědělské správy a ONV Kolín, kde jsme podepsali dohodu o 

převzetí přilehlých pozemků do užívání. 

7. února 1980 navštívili zástupci naší ZO Ing. Jetmara na Měst NV. Zde jsme se dozvěděli, že 

nám nemůže být pozemek do rozhodnutí hygienika přidělen. Nejsmutnější na tom všem bylo, 

že všichni, kteří se pohybovali kolem těchto jednání s výjimkou našich zástupců věděli, že 

všechny pozemky se nalézají v ochranném pásmu vodních zdrojů, a že my, jako chovatelé, se 

snad budeme moci jen dívat. Začátkem měsíce dubna jsme se dozvěděli oficiálně, že umístění 

areálu ve Štítarech nebude možné. Dne 12. června byla naší organizací předána nová žádost 

na přidělení nového pozemku v kolínských Borkách. Předtím jsme zmíněný pozemek prošli 

spolu s místopředsedou NV p. Karkoškou. V měsíci říjnu jsme dostali od Měst NV územní 

příslib na tento nově vyhlédnutý pozemek. Ve výboru byly rozděleny úkoly, začaly se 

připravovat podklady pro projektovou dokumentaci. Vedle těchto starostí jsme nezapomněli 

ani na naše výstavy. O kolínském posvícení se konala propagační výstava. Výstava okrasného 

ptactva se konala ve dne 17. – 19. října, na výstavě bylo vystaveno 328 ks ptáků. Zlepšení 

přineslo zakoupení nových klecí. Ve stejném termínu se konala již X. polabská výstava 

holubů. Celkem bylo vystaveno 786 kusů holubů. Výstava měla již tradičně dobrou úroveň. 



 

 

Dne 16. 2. 1981 jsme předali investiční záměr na výstavbu vlastního areálu. 10. dubna jsme 

předali návrhy typů hal, které by nám nejvíce vyhovovaly a 30. června byla studie na 

výstavbu výstavního areálu v Borkách vypracována. Dne 21.7. jsme předali na Měst NV náš 

souhlas se studií. Zatím se dál nic nedělo, a tak jsme 2.10. předložili na Měst NV návrh na 

vydání územního rozhodnutí. Odpovědí na tento náš návrh byla pozvánka k jednání o 



výstavbě výstavního areálu pro ZO ČSCH ve Štítarech, když se vždy předtím mluvilo o tom, 

že se bude stavět v Borkách. Dále nám bylo sděleno, že Rada Měst NV nesouhlasí s 

umístěním v Borkách! Při jednání 23.12. na Měst NV jsme se dozvěděli, že JZD souhlasí s 

postupnou likvidací dvou kravínů ve Štítarech, kde by se měl vybudovat nový areál. 

A to se už dostáváme do roku 1982 – 70. výročí organizovaného chovatelství v Kolíně. Dne 

28. ledna se konala na Měst NV další schůzka, kde jsme byli seznámeni s tím, že do 30. 

června bude vyklizen a uvolněn objekt kravína „Mikulka“ a k 31.12. druhý kravín. Bylo 

mnoho pro i proti. Konalo se několik jednání jak na Měst NV, tak i ve výboru ZO, až konečně 

bylo rozhodnuto, že přistoupíme i na tento nový návrh, že se výstaviště začne stavět ve 

Štítarech. Opět se rozběhl kolotoč s vypracováním dokumentace, vyjasňováním otázek 

pozemků, převody a podobně. Rok 1982 se nesl ve znamení stálých jednání ohledně pozemků 

ve Štítarech, a to jak na půdě města, ONV, tak i JZD. V létě se začínají horko těžko rozjíždět 

brigády ve Štítarech, dochází málo lidí. V červenci se hlásí do organizace manželé Šantorovi 

a začíná se zakládat odbor chovatelů koček. V měsíci srpnu se koná výstava, ale je vystaveno 

málo zvířat: 110 králíků, 80 kusů drůbeže, 120 holubů. Zisk z této výstavy byl i přesto            

8 000,- Kčs. Od ZZN je zakoupeno nákladní auto S5T pro potřeby ZO a stavby. Na podzim se 

konají další dvě výstavy drůbeže a holubů a výstava exotů. Ve Štítatech se pracuje na 

oplocení. 

V roce 1983 je v červnu uspořádána VII. výstava králíků strakáčů a v srpnu posvícenská 

výstava. V létě je podsklepen celý objekt sociální budovy v areálu. V měsíci říjnu je stavba 

120cm nad terénem a v listopadu se koná malá oslava v restauraci Na Sidlišti. 

V lednu 1984 se uskutečnilo stolní ocenění králíků Na Rychtě. V únoru se koná výroční 

schůze, do výboru a revizní komise jsou zvolení MVDr. Ernyger, Palkovič, Beňo, Kantora, 

Piskáček, Čech, Dřevo, Civín, Šedina, Šťastný, Dvořák, Runa, Král, Nechojdoma a Veselý. 

Byl také projednán a vydán nový tržní řád. V březnu bylo rozhodnuto o pořízení nové střechy 

na Mikulku a v červnu byla hotová včetně nové elektroinstalace. Srpen přinesl další 

posvícenskou výstavu, kde byli předvedeni králíci, drůbež, holubi, kočky a okrasné ptactvo. V 

říjnu se uskutečnila Polabská výstava holubů na Rychtě a ve stejném termínu výstava koček a 

okrasného ptactva ve Štítarech. Bylo odevzdáno 4q jablek do mateřských školek z pozemků 

ve Štítarech, které obhospodařovali naši členové. 

V únoru roku 1985 se koná výroční schůze organizace. Na sociálním zařízení se provádí 

dokončovací práce. Stále se také jedná o parkovišti ve Štítarech. Objevují se názory na 

otevření nového areálu. Někteří členové prosazují otevření až po dokončení všech prací. Dále 

nemůže být areál otevřen, dokud nebude parkoviště. V dubnu byla sepsána žádost na Měst 

NV na vybírání vstupného-regulace návštěvnosti. 

V lednu 1986 se koná stolní bodování králíků Na Rychtě a pokračující práce ve Štítarech, 

Mikulka je vybílena a vystěhována, sociální zařízení dokončeno. V dubnu se koná kontrolní 

den na areálu ve Štítarech. 

V měsíci červnu roku 1987 se konala IX. výstava strakáčů poprvé v hale „Mikulce“ ve 

Štítarech. Tradiční posvícenská výstava drobného zvířectva a exotů se uskutečnila opět          

v srpnu na Rychtě. V říjnu byla uspořádána výstava Okrasného ptactva v malé hale „Mikulce“ 

ve Štítarech, kde bylo vystaveno 259 ks exotů a dále se konala Krajská výstava holubů           

a drůbeže na Rychtě. 



Roku 1988 organizace zakupuje malou mechanizaci VARI na údržbu pozemků. Plán 

vybudovat velkou halu v akci „Z“ nebyl MěNV schválen a proto organizace zahájila přípravy 

na vybudování haly ve své režii. Připravuje se přesunutí veškeré činnosti z Rychty do Štítar, 

které by mělo být dokončeno do konce roku. V říjnu byla uspořádána ve Štítarech výstava 

okrasného ptactva, kde bylo vystaveno 318 ks exotů. V listopadu byl dán příslib na stavební 

povolení a tak začíná příprava na vybudování nové haly. 

V průběhu roku 1989 se konají přípravy na vybudování nové haly – kopání a betonování 

patek, navážení písku pod podlahu a rovnání terénu. V měsíci červenci je navrženo jednání s 

JZD Křečhoř o možnosti odkoupení váhy před areálem, které se do konce roku podařilo 

zrealizovat. 

Roku 1990 se konají přípravy na otevření chovatelského areálu ve Štítarech pro veřejnost, 

dokončuje se převezení veškerého výstavního fundusu do Štítar. Dne 14. ledna 1990 se koná 

první trh a je zjištěno, že kapacita malé haly „Mikulky“ je pro konání těchto trhů 

nevyhovující. Proto se veškerá činnost soustřeďuje na dokončení výstavby velké haly. 

Zajišťují se: vyasfaltování podlah, vyzdění obvodových zdí a odborná firma na montáž haly. 

S vypětím všech sil je hala v měsíci prosinci dokončena a zkolaudována. 

V leden roku 1991 se konala okresní výstava holubů, králíků a drůbeže spojená se speciální 

výstavou králíků Českých strakáčů. Tuto výstavu navštívilo 1363 návštěvníků. Př. Václav 

Civín žádá o zproštění funkce předsedy. Na výroční schůzi ZO v měsíci březnu tuto funkci 

přebírá př. Jiří Král. V dalších měsících se provádějí různé drobné a dokončovací práce a 

opravy výstavního inventáře.  

 



V roce 1993 jedná ZO Kolín se zástupci města, okresní organizací, kynologickou organizací 

chrtů a ÚV ČSCH o možném převedení závodní dráhy chrtů do majetku základní organizace 

Kolín 1. Po několika bezúspěšných jednáních naše organizace od tohoto záměru nakonec 

upustila. Budují se prodejní pulty podél panelové cesty a vstupu do „Mikulky“. Bylo 

zakoupeno 50 klecí od ZO Břeclav, protože dosavadní výstavní fundus nestačí na počty 

vystavených zvířat.  

V roce 1995 uskutečnila ZO zájezd na výstavu mladých králíků do Loun. Pořádal se opět 

nákupní trh drůbeže, který byl velice úspěšný. Konečně se podařilo převést budovy do 

majetku ZO ČSCH Kolín, odkupuje se dřevěná chatka pro potřeby občerstvení. Pro nemoc a 

stáří předává funkci dlouholetý pokladní př. Jaroslav Piskáček paní Věře Vojtové, funkci 

registrátora předává př. Karel Čech příteli Bohuslavovi Adamcovi. Opět se konají prosincové 

„speciálky“ králíků a speciální výstava českých staváků. 

V roce 1996 v lednu byl zorganizován zájezd na celostátní výstavu poštovních holubů, v září 

na výstavu mladých králíků a v listopadu na celostátní výstavu v Brně. V tomto roce proběhly 

volby nového výboru, předsedou byl zvolen Král Jiří. Provádí se plynofikace celého areálu, 

oprava septiku a vybudování nového prodejního plata za pokladnou. V listopadu byla okresní 

výstava drůbeže, exotického ptactva, holubů a králíků. V prosinci se tradičně konaly 

„speciálky“ králíků, kde bylo vystaveno 990 ks králíků od 174 vystavovatelů a speciální 

výstava českých staváků. 

V roce 1997 bylo uspořádáno pět zájezdů na kulturní akce a výstavy. V srpnu se konala 

posvícenská výstava spolu s okresní výstavou okrasného ptactva. Ve dnech 8. a 9. listopadu 

1997 se pořádal nákupní trh mladé drůbeže, kde bylo vystaveno 1767 ks drůbeže a 214 ks 

holubů. V prosinci se konala okresní výstava králíků a klubové speciálky. Celkem bylo v 

obou halách vystaveno 1267 ks králíků od 221 vystavovatelů. Titul nejlepšího chovatele za 

rok 1997 získali: Bohuslav Cikán – poštovní holubi, Jiří Král – drůbež, Václav Civín – holubi, 

Jiří Král – králíci, Václav Vácha – okrasné ptactvo. 

Hned na začátku roku 1998 pořádají poštovní holubáři zájezd na celostátní výstavu 

poštovních holubů. Je dokončena plynofikace areálu a provedena kolaudace. V listopadu se 

koná okresní výstava drůbeže a holubů a poprvé se uskutečnila soutěž mezi okresy Nymburk, 

Kolín a Kutná Hora. Bylo to velmi pěkné zpestření výstavy. 1. místo pro holuby získal 

Nymburk a v drůbeži Kolín. Pořádal se zájezd na výstavu mladých králíků do Týniště nad 

Orlicí, zájezd na Evropskou výstavu do Brna. Pořádáme prosincovou výstavu králíků, na které 

je vystaveno přes 1000 ks. Týden po této výstavě se koná speciální výstava českých staváků.  

Rok 1999 vydala veterinární správa nový tržní řád. Veterinární službu zajišťuje MVDr. 

Pánek. Naše řady opouští významný funkcionář a velký podílník na získání a vybudování 

areálu ve Štítarech a chovatel králíků Hermelínů modrookých přítel Karel Čech. Probíhá 

volba nového výboru a členy se stávají: Jiří Král, Vladimír Liska, Vladimír Dřevo, Josef 

Veselý, Věra Vojtová, František Pilař, Václav Civín, Lambert Belucz, Josef Jandák, Jan Beňo, 

Pavel Hrubeš. Na schůzi výboru je zvolen předsedou Jiří Král. Opět se pořádá zájezd na 

výstavu mláďat králíků do Loun. Ve dnech 23. a 24.10. se koná meziokresní soutěž v 

Poděbradech. 1. místo získal Nymburk, 2. místo Kolín a 3. místo Kutná Hora. Dne 6.–7.11. se 

pořádala celostátní výstava mladé drůbeže. Bylo vystaveno 1730 ks drůbeže, kterou 

posuzovalo 31 posuzovatelů. Tato výstava byla nejlepší a největší co do návštěvnosti a počtu 

vystavených kusů. V měsíci prosinci byla uspořádána výstava králíků. 



Rok 2000 byl opět zahájen zájezdem poštovních holubářů na celostátní výstavu poštovních 

holubů do Loun. Uskutečnil se zájezd do Šternberka na výstavu mladých králíků, opět se 

pořádal nákupní trh mladé drůbeže spolu s výstavou klubů češek, hedvábniček a velsumek. 

Dále se konala meziokresní soutěž – tentokrát 1. místo jak v drůbeži tak i holubech získal 

Kolín, 2. místo Kutná Hora a 3. místo získal Nymburk. Pořádal se zájezd na celostátní 

výstavu do Brna, někteří členové se zúčastnili zájezdu do Norimberka. 

V roce 2001 čeká náší organizaci celková rekonstrukce správní budovy. V měsíci červnu je 

dokončena nástavba správní budovy. V měsíci červenci je zajištěno vybavení a dokončovací 

práce. Srpen je ve znamení kolaudace budovy a až na malé nedostatky je budova 

zkolaudována. A tak již při listopadové výstavě mohou vystavovatelé využít ubytování přímo 

v areálu. V měsíci září byl pořádán zájezd na celostátní výstavu mladých králíků do Radostic. 

V listopadu se konala Polabská výstava spojená s meziokresní soutěží. Bylo vystaveno 234 ks 

králíků, 456 ks holubů, 502 ks drůbeže a 249 ks okrasného ptactva. Rok končí prosincovou 

výstavou králíků, kde bylo vystaveno přes 1200 ks králíků a týden po této výstavě se konala 

speciální výstava českých staváků. 

 

Na výroční členské schůzi 15. 3. 2003 byl zvolen nový výbor ve složení: Jiří Král, Věra 

Vojtová, Josef Veselý, Václav Civín, František Pilař, Pavel Hrubeš, Josef Jandák, Vladimír 

Dřevo, Vladimír Liska, Oldřich Šálek a Lambert Belucz, náhradník Jan Beňo. Revizní 

komise: Ing. Radek Dolejš, Karel Lacina a Miroslav Beňo, náhradník Ladislav Papež. V roce 

2003 se konaly dvě výstavy 8.–9.11. a 6.–7.12. Trhy probíhají každou neděli. Byla zajištěna 

agentura, která zajišťuje dopravní situaci při trzích od března do června. Do ÚOK králíků 

navržen př. Pavel Hrubeš. 



Rok 2004 uzavírá naše organizace smlouvu s Městským úřadem Kolín na pronájem pozemků 

na 5 let. Je zhotovena kanalizační přípojka, byl proveden nátěr haly. Dále byl uspořádán 

zájezd na Evropskou výstavu do Prahy. 

I v roce 2005 se konají pravidelné nedělní trhy v našem chovatelském areálu. Zúčastnili jsme 

se Krajské výstavy v Lysé nad Labem. Umístění ZO Kolín bylo následující: 

1. místo v drůbeži 

3. místo v holubech 

9. místo v králících 

V tomto roce navazuje naše ZO družbu s chovateli z Německa. Projednává se odprodej 

pozemků „u Hasičárny“. V této záležitosti byl pověřen předseda ZO a právní zástupce JUDr. 

Danišovič. Uskutečnila se listopadová výstava – celkem bylo vystaveno 600 ks králíků. Byl 

odvolán zákaz svodů pernaté zvěře na trzích a výstavách.  

Roku 2006 byla projednána žádost Silnic a dálnic na odprodej části pozemku pro obchvat 

Kolín - žádost byla schválena. Dále byla projednána žádost o připojení na kanalizaci. 

19.5.2006 zemřel dlouholetý člen ZO ČSCH Kolín př. Jan Beňo a 12.5.2006 př. Jaroslav 

Zicha. V měsíci červnu 2.6.2006 se uskutečnilo první společné setkání chovatelů naší ZO 

s chovateli z německého Steinheidu.  

 

 



Na naší první schůzce bylo domluveno další rozvíjení naší spolupráce, a tak jsme hned v létě 

2006 vyrazili na první návštěvu do Německa. 

 

 

Za zemřelého hospodáře př. Beňo Jana byl navržen a schválen př. Stanislav Svoboda. Byla 

zhodnocena dobrá účast našich členů na celostátní výstavě mláďat králíků v Přerově, ZO 

uspořádala i zájezd na tuto výstavu. Na listopadou výstavu přijali pozvání i členové z 

družební organizace z Německa. Poděkování patří př. Kovalczukovi, který se jim věnoval. 



Rok 2007 se nesl ve znamení dalšího budování, byla povolena stavba – rekonstrukce 

pokladny. V tomto roce slaví naše ZO 95 let od založení. Na Národní výstavě mláďat králíků 

v Hustopečích vystavovalo 9 členů naší základní organizace. Dále byla provedena kolaudace 

pokladny. Na 2 dny zde byli i chovatelé z německého Steinheidu.  

 

 



Dne 1. 3. 2008 zemřel člen ZO př. Šibrava. Následně byli přijati noví členové ZO – Zbyněk 

Růžička, Milan Patočka a Roman Šálek. Na členské schůzi dne 15. 3. 2008 byl zvolen výbor 

ve složení: Král, ing. Dolejš, Vojtová, Civín, Liska Vl., Pilař, Dřevo, Hrubeš, Šálek O., 

Pilařová a Chadraba st.. 

Na ustavující schůzi zvolen výbor v tomto složení: 

Předseda – Král Jiří 

Místopředseda – Liska Vladimír 

Jednatel – Pilařová Gabriela 

Vedoucí odb. králíků – Pilař František 

Vedoucí odb. drůbeže – Hrubeš Pavel 

Vedoucí odb. holubů – Civín Václav 

Vedoucí odb. exotů – Dřevo Vladimír 

Pokladní – Vojtová Věra 

Registrátor králík – Ing. Dolejš Radek 

Členové výboru – Šálek Oldřich a Chadraba Karel st. 

Kontrolní a revizní komise: 

Předseda – Beňo Miloslav 

- členové Belucz Lambert a Svoboda Stanislav. 

Na schůzi byl navržen a schválen čestným členem ZO Kolín př. Veselý Josef. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ve dnech 28.–30.3. se uskutečnila návštěva u chovatelů v neměckém Steinheidu. Zúčastnil se 

př. Král, Pilař, Pilařová a Ing. Dolejš.  

 

 



Na trzích byla provedena kontrola Veterinární správou, byl vydán zákaz prodeje ovcí a koz na 

trhu. Dne 11.5.2008 byl nejsilnější trh, bylo prodáno 5664 vstupenek. Probíhají stavební 

úpravy – v hlavní budově byla vyměněna dřevěná okna za plastová. Z funkce jednatelky 

odstupuje Pilařová Gabriela pro pracovní zaneprázdněnost. V prosinci opouští naše řady 

dlouholetý chovatel a funkcionář Josef Veselý. Chovatel, který celý život zasvětil ZO ČSCH 

Kolín a chovu českých strakáčů. Vykonával dlouhodobě funkci jednatele a s přítelem Pánkem 

patřil mezi chovatele, kteří vyšlechtili zakrslého českého strakáče. Je opravdu málo tak 

obětavých chovatelů, jako byl př. Veselý. 

Na začátku roku 2009 byla podána žádost o vykácení topolů v areálu podél správní budovy. 

Byl zvolen nový jednatel ZO ČSCH Kolín – Čeněk Pozdník. 14 členů se zúčastnilo Celostátní 

výstavy mladých králíků v Lysé nad Labem. Při listopadové výstavě se bude konat Memoriál 

př. Veselého v chovu Českých strakáčů. Byl uspořádán zájezd na Evropskou výstavu do 

Nitry. Na této výstavě příkladně reprezentovala i naše ZO ČSCH Kolín. Př. Václav Civín 

získal šampionku Evropy a mistra Evropy v holubech, př. Chadraba ml. získal šampiona 

Evropy na králíky, př. Liska Vladimír získal 2 čestné ceny na holuby Moravské pštrosy 

červené, př. Laubová Iva získala čestnou cenu na králíky a př. Šálek Oldřich získal čestnou 

cenu na drůbež Antverpské vousáče. Ke konci roku 2009 má naše organizace celkem 79 

organizovaných členů. 

V roce 2010 byly brány chovatelského areálu otevřeny v neděli 3. ledna. Jednalo se spíše o 

chovatelské posezení a popovídání s dobrými přáteli a příznivci chovatelství. Na klasický trh 

bylo ještě brzy. Duben 2010. Tento měsíc nelze přehlédnout. Dne 18.dubna 2010 navštívilo 

náš trh přes 4000 návštěvníků. A ještě jedna mimořádná událost se vztahuje k tomuto měsíci. 

Dne 21.dubna 2010 byl předseda naší ZO ČSCH Kolín př. Jiří Král na mimořádném zasedání 

Ústředního výboru Českého svazu chovatelů zvolen předsedou Ústředního výboru Českého 

svazu chovatelů. Ve dnech 23.-25.7.2010 uskutečnili zástupci ZO ve složení př. Král, 

Pozdník, Pilař, Ing. Dolejš, Pilařová družební návštěvu u chovatelů v německém Steinheidu   

u příležitosti konání jejich místní výstavy králíků.  

      



 

 



Dále se uskutečnil zájezd do Uherčic na výstavu mladých králíků v sobotu 4. září 2010.  

Dne 6.listopadu 2010 se konala Okresní výstava králíků, holubů, drůbeže a okrasného ptactva 

spojená se speciálními výstavami klubů chovatelů králíků Japonských, Moravských bílých 

hnědookých, Zaječích a klubů chovatelů drůbeže Velsumek a Vyndotek. Výstavy se 

zúčastnilo 99 vystavovatelů, vystaveno bylo 285 králíků, 295 holubů, 252 ks drůbeže. Pohár 

Josefa Veselého na nejlepšího Českého strakáče černého získal Jiří Hovorka. V expozici 

okrasného ptactva bylo vystaveno 261 ptáků od 16 chovatelů, uděleno 5 čestných cen.  V 

rámci propagace na tuto výstavu, která byla uskutečněna ve školkách a školách, navštívilo 

tuto výstavu v pátek 5.11.2010 celkem 308 dětí. Výstava se jim líbila. 

 

 



13.listopadu 2010 se uskutečnila Speciální výstava klubů chovatelů Belgických obrů, 

Německých obrovitých strakáčů a Francouzských beranů. Na této výstavě bylo vystaveno 450 

ks králíků, z toho Francouzských beranů 188 ks, Belgických obrů 174 ks a Německých 

obrovitých strakáčů 88 ks. Titul šampiona na Belgické obry získal Jan Novotný, Pavel 

Franěk, Jiří Vrána, Josef Vartýř. Dne 4.prosince 2010 se konala Místní výstava králíků a 

speciální výstava klubů chovatelů králíků Českých albínů a Hototských, Českých strakáčů, 

Novozélandských červených a ukázka klubů chovatelů zakrslých králíků. Bylo vystaveno 611 

králíků od 83 vystavovatelů. Hototských bílých a Českých albínů bylo vystaveno 108 ks, 

Novozélandských červených bylo vystaveno 188 ks a Českých strakáčů 125 ks. Zakrslých 

králíků bylo 112 ks. 

Poslední výstava, která se konala v našem areálu dne 10.–12.12.2010, byla Celostátní výstava 

Českých staváků. Tuto výstavu pořádal Klub chovatelů Českých staváků. Vystaveno bylo 

1283 ks holubů. Výstavy se zúčasnili i zahraniční vystavovatelé. Soutěžilo se o Memoriál 

Karla Krále (pro početně chované rázy), Memoriál Františka Hudce (soutěž pro pruhované 

mimo bělopruhých), Memoriál Arnošta Zákona (soutěž pro bělopruhé), Memoriál Mirka 

Nováka (soutěž pro málo chované rázy) a Memoriál Vojtěcha Mrštíka (soutěž pro 

novošlechtění). 

V měsíci prosinci díky posunu při vykupování pozemků už také začaly práce na výstavbě 

mostu přes Štítarské údolí. Právě tento stavební objekt je limitující pro celou délku 

zprovoznění „Obchvatu Kolína“. Obchvat povede podél spodní části našeho areálu ZO ČSCH 

Kolín. Tím se nám trochu zkomplikovala možnost parkování našich obchodníků i 

návštěvníků. Bohužel jsou i smutnější zprávy. V roce 2010 zemřeli 4 naši členové ZO ČSCH 

Kolín – přítel Josef Valtr, Jiří Hejný, Josef Dlouhý a Bohuslav Liska. Čest jejich památce. 

První akci v měsíci lednu 2011 uspořádal odbor poštovních holubů a to zájezd na celostátní 

výstavu poštovních holubů ve Hluku u Uherského Hradiště dne 8. ledna 2011. Ze základní 

organizace Kolín se zájezdu zúčastnilo 6 členů, ostatní volná místa doplnili členové z Kutné 

Hory a Čáslavi. Byla to velmi pěkná výstava, příjemné posezení s přáteli a navázání nových 

kontaktů. Druhou akcí v měsíci lednu 2011 byla účast na Středočeské krajské výstavě v Lysé 

nad Labem ve dnech 14.-16.1.2011. Tato výstava je soutěžní mezi okresy. Soutěž vyhrál 

okres Kolín za velkého přispění kolínské organizace. Nejúspěšnějsí byli chovatelé drůbeže, 

kteří získali 1. místo; 4. místo získali chovatelé holubů a 5. místo chovatelé králíků.  

Byli vyhodnoceni nejlepší chovatelé za rok 2010:  

- Př. Melcr – odbor králíci,  

- Př. Jorda – odbor drůbeže,  

- Př. Civín – odbor holubi,  

- Př. Dřevo – odbor exoti.  

V březnu 26. 3. 2011 se konala první výroční členská schůze. Nejlepším chovatelům za rok 

2010 př. Civínovi, Melcrovi, Jordovi a Dřevovi byli předány poháry.  

Na výborové schůzi 8.11.2011 byla zhodnocena Okresní výstava drobného zvířectva, tradičně 

doplněná speciálními výstavami klubů chovatelů králíků Japonských, Moravských bílých 



hnědookých, Zaječích a klubů chovatelů drůbeže Velsumek a Vyandotek, která se konala    

4.-5.11.2011 v našem areálu ZO Kolín-Štítary. Pátečního posuzování se zhostilo 7 

posuzovatelů králíků, 5 posuzovatelů holubů a 2 posuzovatelé okrasného ptactva. Výstava 

byla ve dvou halách, celkem bylo vystaveno 344 ks králíků, 341 ks holubů, 278 ks drůbeže  

od 106 chovatelů, dále pak 351 exotů od 16 chovatelů. Tento den, stejně jako loni, byl 

bezplatně zpřístupněn dětem mateřských a základních škol. Přišlo se podívat celkem 380 dětí. 

Touto výstavou však naše chovatelská sezóna neskončila. Tradiční výstavy králíků dne 3.12., 

jejíž součástí jsou i speciální výstavy klubů chovatelů Českých strakáčů, Českých albínů a 

Hototských, Novozélandských červených a Zakrslých králíků, se zúčastnilo 112 

vystavovatelů. Bylo vystaveno 909 ks zvířat. Jejich kvalitu posuzovalo 14 posuzovatelů          

s vedoucím Ing. Zadinou. 

V měsíci prosinci jsme doplnili výstavní fundus o 25 ks výstavních klecí na drůbež a 70 ks 

klecí na větší plemena králíků. Byla zastřešena část prodejních stánků a bylo provedeno 

ozvučení celého areálu ZO. I v tomto adventním čase se již tradičně konala dne 9.–11.12. 

Celostátní výstava klubu chovatelů holubů Českého staváka, kde bylo vystaveno téměř 1200 

ks holubů. 

 

  

 

 

 

 



Na začátku roku 2012 čítá členská základna ZO ČSCH Kolín 80 členů. Středočeské výstavy 

„Náš chovatel“ v Lysé nad Labem ve dnech 13.-15.1.2012 se zúčastnilo 17 chovatelů naší 

ZO. V celkovém pořadí se okres Kolín za velkého přispění kolínské organizace umístil na 1. 

místě.  

  

 

 






