Okresní výstava a speciálky v Kolíně
V sobotu 3.11.2018 se v Kolíně-Štítarech uskutečnila okresní výstava králíků, drůbeže, holubů
a exotického ptactva. Zároveň proběhly speciální výstavy klubů chovatelů králíků japonských a
králíků zaječích. K vidění byla i rozšířená expozice českých strakáčů a moravských bílých
hnědookých. V rámci klubů chovatelů drůbeže proběhly speciální výstavy vyandotek a velsumek,
u holubů pak speciální výstava klubu chovatelů českých voláčů sivých.
Celkem bylo přihlášeno 421 králíků, 320 holubů, 292 ks drůbeže. Expozice exotického ptactva
čítala 44 klecí a 23 voliér. Posuzování proběhlo v pátek 2.11.2018. Králíky posuzovali pod
vedením Č. Pozdníka: Bc. Pavel Dvořák, Jan Heřmanský, K. Chadraba st., K. Chadraba ml.,
J.Jahoda, Ing. J. Patras, J.Vanžura a J. Vlastník. Vedoucím posuzovatelů holubů byl V. Záhora,
dále posuzovali: K.Klepešta, J.Sčebel, A. Straka a Mgr. J.Víšek. Drůbež pod vedením J.Bayera
posoudili: P. Dvořák, T.Horinka, M.Hradec, P.Hrubeš a J.Nováčková.
V horní hale uvítala návštěvníky vkusně vyzdobená expozice exotického ptactva doplněná o
drobné hlodavce a akvarijní rybky. K vidění a často i ke koupi byly vystaveny zebřičky, barevní
kanáři, rýžovníci, papoušci vlnkovaní, papoušek novozélandský, papoušci zpěvaví, neoféma
bourek, hrdličky, papoušci královští, alexandři malí i velcí, rozely, korely, pyrury žlutoprsé, čínské
a japonské křepelky, papoušci nádherní a červenotemenní, amazoňan venezuelský, alexandr
černohlavý a eklektusové různobarví. Svá zvířata předvedlo 12 vystavovatelů. Čestné ceny na
nejlepší exponáty obdržel: M.Batelka, R.Pokorný, R.Prejza, L.Kolakovský a J.Lněnička (MCH).
Výstava exotů byla pro veřejnost tradičně otevřena až do nedělního trhu.
Výstavu králíků zahajovali velcí světlí stříbřití poměrně vyrovnané kvality (č.cena: F. Pilař,
379 b.), následovaly činčily velké (č. cena L. Jandl 379,5b.), vídenští modří (č. cena 384 b.
Č.Pozdník 384b.a J. Dostál 382b.) a jedna kolekce vídeňských černých. Pěkní byli vídeňští šedí
(č.ceny: R.Dolejš 379,5b. a E. Šindelářová 377b.) i tři vídeňští modrošedí a novozélandští červení.
Burgundských králíků bylo hodně nedodáno, předvedená zvířata byla oceněna Vd. Následovalo 59
ks japonských králíků sedmi vystavovatelů, z nichž vynikla především zvířata M. Pfeifera –
nejlepší kolekce (377,5b.) a pohár na nejlepšího samce oc. 96,5b. Další velmi kvalitní zvířata
oceněná poháry a č. cenami vystavili: Z. Pokorný, P. Bartoň a M. Kupková (nejlepší samice 95b.).
Speciálka japonských králíků měla být doplněna ještě třemi kusy zakrslých beranů japanovitých a
zakrslých japonských, kteří však nebyli dodáni. Vystaven byl i jeden rex japonský.
Český strakáč byl vystaven v barvě černé, modré, havanovité, žluté, divoké, železité, durynské,
izabelové, činčilové a černožluté. Pohár na nejlepší kolekci ČSč získal J. Hovorka (376b.), č. ceny
pak S. Darius, J. Hovorka, nejlepší samici ČSm vystavil L. Vokolek (95b.) a nejlepšího samce
ČSDu J.Břečka (95b.), čestnou cenu na ČSž (94b.) získal též J. Hovorka, na 0,1 ČSžel 94,5b.
J.Vlastník, na 1,0 ČSčž oc. 94,5 body J.Tuček. Moravští bílí hnědoocí byli prezentování dvěma
kvalitními kolekcemi P. Bičáka. Králíci zaječí (89ks) čtrnácti vystavovatelů byli k vidění ve
zbarvení divoce ohnivém (55), tříslově černém(30) a tříslově modrém (4). Nejlepší tříčlennou
kolekci (286b.) předvedl Č. Pozdník, č. cenu na kolekci klasifikovanou o bod níže získal
M.Kulíšek. Pohár pro MCH získal F.Miřátský na 1,0 oc. 96b. V tříslově černých patřila nejlepší
samice i samec J. Matouškovi (95,5b.a 95b.). Na tříslově modré získal pohár za nejlepšího samce
J. Petrsík. Malá plemena byla zastoupena českými červenými, holandskými havanovitými -č.cena
V.Liska (94b.), tříslovými černými- č. cena A. Flieger (95b.) a českými černopesíkatými.
Následovali hototští bílí- č.c. J.Vinšová (95,5b), zakrslí havanovití, činčiloví a zakrslí třísloví
černí. Závěr expozice králíků patřil rexům modrým, rexům černým – č.c. V. Řeháčková (94b.),
rexům havanovitým, dalmatinským strakáčům černým- č.cena O. Vlach (95,5b.) a DS černožlutým
na něž získal č. cenu R. Měsíček (378b.). Následovali vyrovnaní kuní modří a rhönští rexi. Zakrslí
kastorexi nebyli bohužel dodáni.
Okresní pohár na nejlepší kolekci králíků získal př. Čeněk Pozdník – Vm (384b.).

V rámci expozice holubů byla vystavena následující plemena: říman, moravský pštros – č.
ceny získal V. Civín na žlutou holubici 96 b., V.Liska na červeného holuba 96 b. a J.Vrána na
modrou holubici 96 b. Na prácheňské káníky modré bělopruhé byla udělena č.cena S.Dariusovi.
Dále byla vystavena plemena: polský rys, koburský skřivan – č.cena J.Šanda 95b., king bílý - č.
cenu získal J.Mazanec na holubici oc. 95b., hanácký voláč, moravský morák, hýl bronzový a zlatý.
Čeští staváci byli předvedeni v osmi barevných rázech, na červeně sedlaté i žutě sedlaté získal č.
cenu V.Liska (2x 96b.), na bílý ráz a červený plamínek M.Calda (2x96b.), na žlutý plamínek
M.Batelka (95b.). Speciální výstava klubu chovatelů českého voláče sivého byla obeslána 77
holuby. Pohár na pruhové tmavohroté získal V.Holeček (284b.), čestné ceny pak J.Cik (95b.) a J.
Volenec (96b.). Pohár za pruhové bělohroté náležel P.Čechovi (283b.). Na kapraté tmavohroté
získal č. cenu B.Blecha (96b.). Závěr expozice holubů patřil českým čejkám, kde nejlepší kolekci
modrých bělopruhých (381b.) předvedl J.Tuček, který tak získal okresní pohár na nejlepší holuby.
Následovali čeští bubláci- č.cena byla udělena na černého tygra M. Maruškovi, čínští holubi,
indičtí pávíci, rakovničtí kotrláci, kapucíni žlutí – č. cena J. Havrda (96b.) a kudrnáči – na červené
byla č. cena udělena též J.Havrdovi (95b.).
Vystavená drůbež zahrnovala 14 ks vodní drůbeže a 278 ks kura. Z vodní drůbeže byly
zastoupeny husy české a pomořanské - č. cena 96b. O.Šálek, z kachen byli vystaveni indičtí běžci
a kachny zakrslé. Následovaly brakelky –č. cena K. Chadraba (96b.), české slepice, australky,
maransky – č.cena L.Rezek (94b.), sasexky. Velké vyandotky byly zastoupeny rázem stříbrným
černě lemovaným, zlatým černě lemovaným a bílým kolumbijským. Klubový pohár na nejlepší
kolekci (281b.) a čestnou cenu na krásného kohouta vyandotky stříbrné (97b.) získal M.
Robovský. Následovaly araukány bílé, krahujcovité a divoce zbarvené – č. cena J.Nováčková
(95b.). Pěkné asilky vystavil M.Jorda (95 b. č.cena). Ze zdrobnělé drůbeže byly vystaveny
zdrobnělé české slepice zlatě i stříbrně kropenaté, č. cenu na bílý ráz získal M. Jorda (95b.), zdr.
hamburčanky, zdr. barneveldky – č.cena V.Novák (97b.), zdr.faverolky, zdr.maransky, zdr.
velsumky – klubový pohár získala kolekce 281b. M. Pawlasové, pohár na nejlepšího kohouta
v barvě rezavě koroptví (96b.) R.Šálek, na slepici rezavě oranžovou (95b.) pak J.Hušek, dále byly
uděleny čestné ceny V.Suchánkovi a J.Huškovi. Zdrobnělé vyandotky byly předvedeny v osmi
barevných rázech. Pohár a čestnou cenu získal na bílé a černé J.Baka (98,5 a 96b.), na černé bíle
skvrnité čestnou cenu obdržel J.Pichl (96b.), na zlaté černě lemované S.Darius ( 95,5b.), na
stříbrné koroptví vlnité- pohár na kolekci 286b. a čestnou cenu na kohouta oc. 96b. J.Baka.
V dodatku byla vystavena kolekce brahmánek bílých kolumbijských – č. cena 94b. V.Svobodová.
Závěr expozice patřil zdrobnělým hedvábničkám, antverpským vousáčům, sebritkám, japonkám a
zdrobnělým holandským chocholatým slepicím – okresní pohár na nejlepší kolekci 290b. obdržela
J.Nováčková. Během posuzování výstavu již tradičně navštívilo velké množství dětí z MŠ a ZŠ
z Kolína a okolí, kterým se svým výkladem věnovali členové ZO. Výstava byla úspěšná i po
stránce návštěvnosti a prodeje zvířat.
J. Nováčková

