
Zpráva o činnosti ZO ČSCH za rok 2010 
 

V loňském roce jsme oslavili 105. výročí od založení našeho chovatelského spolku v Příboře. Během 

těchto let se sídlo spolku několikrát změnilo a stejně tak se měnil počet členů. V sedmdesátých a osmdesátých 

letech jsme zažili obrovský zájem o organizovaný chov, zřejmě daný podporováním chovů přidělováním 

krmiva. V současné době je chov zvířat z časových i ne zrovna ekonomických důvodů tak trochu ve stínu 

jiných moderních zájmových činností. Přesto se najde pár nadšenců, kteří udrželi chovatelský spolek v Příboře. 

Není to samozřejmostí, vždyť během posledních pár let ukončila činnost ZO Hůrka, Štramberk, Frenštát pod 

Radhoštěm a v okrese Nový Jičín zůstalo pouhých 7 chovatelských organizací.  

V roce 2010 jsme evidovali: 20 členů starších 18 let 

 1 člen 15 let 

 Kroužek mladých chovatelů - 8 dětí 

Pokračovali jsme již v zavedených termínech výborových schůzí poslední pátky v měsíci. Výroční 

členskou schůzi jsme svolali na 30. ledna, která se konala v svč. Luna v Příboře. Připravili jsme bohaté 

občerstvení, bohužel se dostavilo pouze 11 členů. 

V dubnu jsme byli opět pověřeni pořádáním okresního kola Olympiády mladých chovatelů. Celkem            

se zúčastnilo 11 dětí , z toho bylo 8 z Příbora. Vítězové postoupili do NK OMCH v odbornosti králíci                 

Josef Beneš, v teraristice Michal Lach, v kožešinových zvířatech Nela Friedlová a v odb. hlodavci Kristýnka 

Hlubíková. 

V květnu jsme se připravovali na výstavu morčat. Uklidili jsme veškeré prostory, provedli výměnu 

kuchyňské linky. Samotná výstava se uskutečnila 12. června v našem chovatelském středisku. Výstava byla 

otevřena od 9 do 16 hodin, samotná registrace morčat byla zahájena v půl desáté. Veterinární dozor u přejímky 

zvířat provedla MVDr. Hana Kotrcová. Expozice potkanů, myšek a jiných drobných hlodavců zpestřila 

návštěvníkům zajímavou podívanou. Na výstavu se dostavilo vystavovatelů, posouzeno bylo 69 ks morčat, 24 

ks myšek.  

Letošní národní kolo OMCH pořádala Litomyšl ve dnech 4. - 8. srpna. Nechyběli naši vítězové 

okresního kola a obsadili: Nela 2. místo, Kristýnka 2. místo, Michal 3. místo. Pepík byl zařazen mimo soutěž 

z důvodu, že nesplňoval věkový limit starší kategorie. 

Podzim je ve znamení výstav. Sice první výstava v okrese se konala již v červnu v Hodslavicích.           

Na místní výstavě vystavoval př. Malchar a na své Nč obdržel ČC.  

20. a 21. 8. připravil výstavu mláďat Jistebník. Zúčastnili se: př. Bartošová Čv – ČC, Zemánek Bu ČC, př. 

Demel marasky. 

V době příborské pouti už pravidelně jsme uskutečnili naši výstavu spojenou s okresní výstavou 

mladých chovatelů. Výstavu obsadilo celkem 27 vystavovatelů, z toho 7 našich. Okresní soutěže se zúčastnilo             

7 mládežníků z toho 2 naši.  

Příjem zvířat proběhl ve čtvrtek 9. 9. od 14:00 h do 19:00 h. Veterinární dozor nám zajistila MVDr. Anička 

Zaplatelová z Vetcentra Příbor. 

Posuzovali nám př, Hubert Dufek, Drahuše Hrubá a drůbež slovenský posuzovatel Klement Kubiš. 



Výstavu jsme zahájili v sobotu 10. září v 8:00 h.  

ČC obdrželi: př. Indrák – ang. dragoun, Malchar - Nč, Kičura Ččp., Zemánek Bu, Demel Maransky. 

V okresní soutěži ml. chovatelů obdržela vítěznou cenu Nela Friedlová za kapucíny a Zuzka Malcharová                 

za Fénixky. 

Ke kreditu vyhodnocení výstavy a předání pohárů přispěla účast místostarosty města Příbora                        

p. Ing. Majera. Několika hezkými slovy podpořil naši činnost. Vyhodnocení se zúčastnili zástupci všech                 

ZO okresu Nový Jičín. Výstava měla hojnou účast, přišlo téměř 1500 návštěvníků. 

Dva týdny po naší výstavě pořádala výstavu ZO Loučka. 25. a 26. 9. předvedli své odchovy př. 

Zemánek Bu ČC, Kičura ZBdiv ČC, Demel Maransky, Bartošová Kočinky, Indrák ang. dragouny.  

Pořadatelem okresní výstavy je každoročně vzhledem vhodným podmínkám  

ZO Studénka. Ve dnech 13. a 14. listopadu proběhla výstava za účastni i našich členů- Př.Malchar Bu, Nč,                   

- ČC, Fénixka, Wyandotka bílá, Kičura ZBdiv 

Př. Malchar a Kičura  reprezentovali naši ZO i na Moravskoslezské výstavě v Přerově 26. a 27. listopadu. 

Závěr roku jsme věnovali přípravě a oslavě našeho významného výročí,. Naše ZO patří k nejstarším 

spolkům v ČR. V sobotu 6. listopadu jsme se sešli v Restauraci MEXIKO. Pozvání přijali zástupci ZO našeho 

okresu, ZO Jistebník manželé Ondovčákovi, ZO Studénka předseda Jan Hudec, předseda ze soudního okresu 

ZO FM ing.Čumíček s manželkou, naše veterinární lékařky MVDr. Hana Kotrcová a Anna Zapletalová, 

dlouhodobí posuzovatelé a naši kamarádi manželé Dufkovi, Drahuška Hrubá.  

Dojemné úvodní slovo měl náš předešlý předseda př. Demel. Historií našeho spolku nás provedla            

Dáša Kičurová a oficiální část ukončil předseda Petr Kičura s pokladníkem Martinem Hlásenským  

poděkováním a předáním kytičky všem zúčastněným ženám. Následoval přípitek, menu a volná zábava za 

doprovodu reprodukované hudby. Průběh slavnostního setkání zdokumentovala Příborská televize tedy 

manželé Nedomovi. 

Ještě napříč časovým sledem zprávy zmíním činnost mládežníku v kroužku. V průběhu školního roku se 

pravidelně ve středu schází děti se zájmem o chov domácích zvířat. Náplní hodin kroužku je praktická část, 

tedy údržba klecí a krmení zvířat. V naší klubovně se staráme o cca 50 papoušků, úspěšně množíme drobné 

hlodavce – křečky, osmáky degu, myšky bodlinaté, činčily vlnaté. Zavedli jsme čistokrevný chov morčat,               

zde na úspěchy čekáme. Nechybí zakrslí králíci. Teoretickou část zaměřujeme přípravě na mládežnickou 

olympiádu, nicméně se zabýváme faunou celého světa. Formou soutěží, kvízů a her doplňujeme znalosti dětí. 

Někteří mládežníci se podílejí na přípravě a pořádání výstavy. Nela Friedlová je vyhlášena nejlepším                    

ml. chovatelem okresu NJ za rok 2010. 

Zástupci naší ZO se významnou měrou podílejí na činnosti OO ČSCH.  

OO ČSCH vyhlašuje každoročně soutěž o nejlepší chovatele jednotlivce a základní organizace. Za rok 2010               

se naše ZO umístila na třetím místě, 2. místo s odbornosti okr. a exot. ptactva získal v jednotlivcích kroužek 

MCH, a v odbornosti králíků obsadil 3. místo Petr Kičura. 

Pokud se týká brigád a provedených prací na středisku to bylo v loňském roce poněkud slabší.           

Nepřálo nám počasí a rovněž mnohým z nás se nedostávalo času. Nicméně zakoupili jsme materiál na 

zhotovení štítů, opravu komínu .  



Na letošní rok tedy neplánujeme další nové akce, pouze opravu elektroinstalace a nákup nových židlí. 

Musíme dokončit práce neuskutečněné v loňském roce. 

Závěrem děkuji všem našim členům a jejich rodinným příslušníkům, kteří se více či méně podílejí na 

činnosti našeho chovatelského spolku.  


