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Zápis z výroční členské schůze 2014 
 

      Letos jsme se sešli v Restauraci zimního stadionu v Kolíně a to v pátek 7. 11. 2014 při 
příležitosti 60. výročí od založení klubu (4. 7. 1954 v Praze Kbely). Schůzi zahájil předseda klubu 
př. Janoušek v přítomnosti 23 členů. 
Schůze se řídila těmito body: 

- Úvod 
- Slovo př. Janouška 
- Zpráva poradce chovu 
- Historie klubu – slovo př. Jíchy 
- Zhodnocení CVMK př. Patras 
- Zhodnocení 1. středoevropské výstavy BO v Žilině př. Vrána 
- Zpráva pokladníka př. Novotný 
- Zpráva registrátora př. Krátký 
- Zpráva předsedy revizní komise př. Mikuš 
- Zhodnocení speciálky poradcem chovu př. Cihlářem 
- Vyhodnocení nejlepšího chovatele klubu za rok 2013 
- Předání pohárů 
- Přijetí nového člena 
- Doplňkové volby do revizní komise 
- Diskuze 
- Závěr 

 
      Na úvod schůze předseda klubu pozdravil přítomné a dal podepsat prezenční listinu. 
Přivítali jsme zde také přátele ze Slovenska a to: př. Benedikoviče, př. Andrášika, př. Šimka a 
př. Gergela. Informoval o účasti na schůzi a omluvil nepřítomné. Celkem se omluvilo 11 členů 
a 2 členové bez omluvy, jmenovitě př. Adamcová a př. Šimoník. 
      Následovalo slovo předsedy o historii klubu.  Vyprávěl o začátcích klubu a zakladatelích. 
Zmínil některá významná jména a jmenoval všechny předsedy klubu, kteří se zde vystřídali, 
včetně doby jejich setrvání ve funkci. Viz. Zpráva předsedy. 
      Poradce chovu př. Cihlář ve své zprávě shrnul uplynulé a současné období. Informoval o 
zvyšujícím se zájmu o klub BO a chov králíků tohoto plemene. Zabloudil také do klubové 
historie. Více ve Zprávě poradce chovu. 
      Př. Jícha pohovořil o historii klubu, jeho těžkých začátcích a jak se postupně klub zrodil.  
Př. Patras podal zprávu o CVMK 2014 ve které zhodnotil vystavená zvířata a průběh samotné 
výstavy. Viz. Zpráva př. Patrase. 
      Př. Novotný podal zprávu o stavu pokladny za rok 2014, kdy zůstatek činí ke dni 7.11.2014 
20.087,-Kč 

Registrátor klubu podal zprávu o registraci, ve které vyzdvihl správnost registrace do 3 
měsíců stáří králíka. Informoval o počtu registrovaných králíků. Více ve zprávě př. Krátkého. 
      Př. Mikuš podal zprávu z revizní komise, která proběhla bez závad. Dále informoval o svém 
ukončení členství v klubu a tím pádem o odstoupení z funkce předsedy revizní komise. 
      O zhodnocení Speciálky se i letos postaral př. Cihlář. Viz. Zpráva. Doplnil také informace a 
postřehy z CVMK. Například, že tam bylo málo zvířat z důvodu výstavy konané pod širým 
nebem. Poděkoval př. Šilhánkovi za péči o králíky během této výstavy. 
      Nejlepším chovatelem klubu za rok 2013 se stal př. Vartýř a byl mu předán od předsedy 
pohár pro nejlepšího chovatele. 



      Následovalo předání pohárů a čestných cen, které provedl př. Vrána a př. Janoušek. Dále 
navazovalo přijetí nového člena př. Suchánka – odhlasováno všemi, jeden se zdržel hlasování. 
      Při doplňkových volbách do revizní komise navrhl předseda př. Vránovou – odhlasováno 
všemi. 
      V diskuzi si vzal slovo slovenský př. Benedikovič. Pozdravil, poděkoval za pozvání ke schůzi 
a vyzdvihl spolupráci mezi slovenským a českým klubem. Zmínil se o 1. středoevropské výstavě 
a předal př. Vránovi pohár na samici BO žel., kterého se vzdal, kdy dle jeho slov tato samice si 
pohár zasloužila. Př. Janoušek pohovořil o členech klubu, kteří neuhradili členský příspěvek a 
o tom, že budou informováni dopisem o vyřazení. Př. Vrána podal zprávu o 1. středoevropské 
výstavě v Žilině a společně s př. Krátkým poděkovali předsedovi za organizaci svozu na tuto 
výstavu. Př. Vartýř měl připomínky k CVMK, že u králíků BOA nesouhlasila váha uvedená na 
oceňovacích lístcích. Př. Patras reagoval tím, že by se to stávat nemělo. Pravděpodobně prý 
byla chyba na straně garanta. V souvislosti s tím, navrhl př. Cihlář, aby při CVMK byl garantem 
u BO jeden z členů klubu. Př. Vrána informoval o klubových stránkách 
www.klubbelgickychobru.cz . Př. Novotný zaplatil z klubové pokladny večeři všem přítomným 
členům. Př. Souček navrhnul, aby při příští výstavě měli vystavovatelé králíky už zvážené a váhu 
uvedli při zaklecování. 
      Závěrem předseda klubu poděkoval všem členům za účast na výroční schůzi, za zapojení se 
při posuzování a přípravě výstavy. Popřál všem mnoho odchovaných zvířat v dalším období a 
ukončil schůzi. 
 
 
                                                                                       Zapsal jednatel klubu př. Vrána 
 

 

Slovo předsedy klubu 
 

Vážení přátelé, dostává se vám do ruky nový zpravodaj. A je opravdu nový, letos jej 
dávali dohromady manželé Vránovi. Já jsem jej dělal skoro 10 let a již to chtělo změnu, 
abychom se posunuli o kousek dál.  

Vloni náš klub z důvodu pracovního vytížení opustili dlouholetí členové př. Oborný a 
Mikuš. Pro klub vykonali mnoho dobrého, takže kluci díky za vše. Naše řady rozšířil chovatel 
BOA, P. Suchánek.  

Na výroční členské schůzi jsme oslavili 60. výročí založení klubu. Díky př. Jíchovi a 
Cihlářovi jsme se dozvěděli něco o historii klubu. Po schůzi většina z nás poseděla a bylo o čem 
si povídat. 

Výstavní sezonu jsme začali Národní výstavou mláďat v Litovli. Výstava se díky 
organizačním chybám moc nepovedla a domnívám se, bude-li ještě nějaká výstava mláďat 
venku, tak většina členů bude dlouho přemýšlet, jestli králíky na výstavu pošle. Další akcí byla 
I. Středoevropská výstava belgických obrů ve slovenské Žilině. Podařilo se mi sehnat sponzora, 
který zapůjčil dodávku, a proto jsme mohli vystavit značné množství zvířat. A neztratili jsme se 
a přivezli pár cenných úspěchů. Naší tradičně největší akcí je speciálka v Kolíně. Poprvé jsme 
měli 3 posuzovatele a myslím si, že u nich zůstaneme. Králíci byli posouzeni dříve a zbylé kluby 
nemuseli na nás čekat kvůli výsledkům do katalogu. I když bylo o něco méně zvířat než vloni, 
králíci byli na velmi dobré úrovni, takže jako klub se nemáme za co stydět. Bohužel velice málo 
obesíláme Celostátní výstavu drobného zvířectva. Je to zaviněno tím, že tento svátek 
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chovatelů následuje brzy po naší speciálce a většina z nás tam prodá zvířata a doma již zbydou 
králíci, jejichž kvalita je slabší. 

Co nás čeká letos? První víkend v září se bude konat v Lysé Národní výstava mladých 
králíků a drůbeže. Jelikož dle výstaviště je tato akce pro ně prodělečná, souběžně bude na 
výstavišti probíhat veletrh knih a bytových doplňků. Naše speciálka bude letos o něco dříve. A 
to 30-31 října. Důvod je prostý. V náš tradiční termín se ve Francii koná Evropská výstava a 
určitě někteří naši členové tam budou chtít vystavovat a i se podívat. Prosím přečtěte si pečlivě 
pozvánku na naši speciálku a pozor na termín uzávěrky. S oběma kluby jsme se vloni dohodli, 
že každý rok bude mít katalog a vstup na starosti jeden klub. Letos to budou „strakáčkáři“. Na 
nás bude řada příští rok. Budou-li slovenští přátelé pokračovat v pořádání středoevropské 
výstavy, není ještě rozhodnuto. Totéž platí o Celostátní výstavě. Jsou náznaky, že by se 
pořádala až v lednu. 

Sezóna kocení je v plném proudu a dle doslechu i díky mírné zimě by mělo být králíčat 
plno. Nyní přežít nejkritičtější období od doby, kdy králíčata začnou žrát po odstav a pak je 
vyhráno. Každý rok se na trhu objeví nové granule a výrobky, které nám pomohou toto období 
překonat. I já opět zkouším něco nového, není to levné, ale když to pomůže … 

Závěrem vám přeji hodně a hodně štěstíčka. Když není, tak není zdraví, peníze, pohoda.  
Můj kamarád říká: „Na Titaniku byli všichni zdraví, ale neměli štěstí“ 
Ať nám dupou králíci a na viděnou na některé z výstav. 
 
 

                                              S pozdravem   F. Janoušek  - předseda klubu 
 

 

 

Slovo jednatele klubu 

 

 
Tímto bych Vás rád pozdravil a poděkoval všem členům, kteří byli klubu v loňském roce 

nápomoci a především za spolupráci při naší speciálce v Kolíně. 
Minulý rok bych shrnul do několika částí.  

Jako první velkou událostí pro naše členy byla CVMK konaná v Nasobůrkách, o které 
podal zprávu náš člen a také posuzovatel na této výstavě př. Patras a také se o CVMK zmínil 
ve své zprávě náš poradce chovu př. Cihlář.  

Další velkou akcí byla 1. Středoevropská výstava BO a BOA na Slovensku, kterou 
pořádali naši sousedé a kamarádi ze Slovenského klubu BO. Díky organizačním schopnostem 
našeho předsedy se výstavy zúčastnili i naši členové, kteří se na Slovensku neztratili. Více v mé 
zprávě o této výstavě. Další, již druhý ročník středoevropské výstavy BO je naplánovaný 
Slováky na letošní rok opět na Slovensku, ačkoli ještě není stanovený přesný termín, především 
kvůli letošní Evropské výstavě ve Francii. Představou je také spolupráce mezi našimi kluby, kdy 
III. Středoevropská výstava by se konala u nás a pořádal by ji náš klub. Nakonec bych 
informoval o nových internetových stránkách slovenského klubu na adrese 
www.klubbelgickychobrov.sk. 

http://www.klubbelgickychobrov.sk/


Třetí významnou akcí byla naše klubová speciálka, o které se podrobně zmínil př. Cihlář 
i předseda př. Janoušek. Já bych především poděkoval př. Jíchovi, který si při příležitosti 60. 
výročí od založení klubu připravil zajímavé povídání o minulosti a vzniku klubu, rovněž i tak př. 
Cihlářovi patří můj dík. Další poděkování patří členům za letošní úklid, na kterém se podílelo 
mnoho z Vás, a nenastala situace z předešlých let, kdy výstaviště uklízelo jen pár členů. Jako 
jedno velké plus musím vyzdvihnout volbu tří posuzovatelů př. Šitar, př. Volentier a př. 
Pozdník, kteří kvalitně a hlavně rychle odvedli svoji práci a prvně jsem zažil, že posouzeno bylo 
ve 13:30 hod. Jediné mínus bylo, vážit králíky jen v případě pochybností a to za účelem 
z rychlení celého posuzování, což se ukázalo, jako špatná volba a pro příští speciálku se budou 
zvířata dodávat již zvážená od chovatelů. Díky včasnému posouzení jsme se společně poté sešli 
už v pátek a to v restauraci v Kolíně, což vidím jako řešení pro další roky, kdy můžeme v klidu 
posedět a podebatovat o králících u piva. 
Čtvrtá velká akce byla CV v Lysé nad Labem, kterou krátce zhodnotil opětovně př. Cihlář. Já 
bych se dále zmínil o akcích, které nás čekají v roce 2015. První bude CVMK, která se koná 
ve dnech 4. – 6. 9. 2015 v Lysé nad Labem. Poté nás čeká naše speciálka, která bude kvůli EV 
v jiném datu a to 30. - 31. Října 2015 v Kolíně. 

Jako třetí CV v Lysé nad Labem, kdy ještě nejsou známi informace o konání v daný 
termín 20. – 22. 11. 2015 nebo zda bude přesunuta na leden 2016 kvůli EV konané ve dnech 
13. – 15. 11. 2015 v Métách ve Francii. K této výstavě bych rád uvedl, že je v jednání našeho 
klubu o poskytnutí příspěvku chovatelům, kteří se této akce zúčastní. O příspěvku chovatelům 
ze strany ČSCH píší i v časopise Chovatel, ale prozatím nejsou známy bližší informace. 

Závěrem bych se rád zmínil ještě o klubových internetových stránkách, které jako klub 
provozujeme. Na stránkách je k dispozici přehled katalogů z výstav, standardy BO a BOA, fotky 
a mnoho dalšího, kdy mezi nejnavštěvovanější patří „Inzerce“. Chtěl bych také založit novou 
rubriku „Náš chov“, kde by měl každý z našich chovatelů svoji fotku, fotky svého chovného 
zařízení a chovných zvířat. Je to pro Vás návrh k zamyšlení do příští speciálky a jeden z bodů 
příští schůze. Budu se těšit na Vaše návrhy a připomínky.  

 
 

S pozdravem J. Vrána – jednatel klubu 
 
 
 
 
 

60 roků od založení klubu BO. – Poradce chovu 
 
 
Rok 2014 byl atypický pro ty členy klubu, kteří vystavovali své belgičáky na čtyřech významných 
výstavách. Zmíním je tak, jak následovaly po sobě.  
 
N.V. mláďat 5. a 6. 9. 2014. Nasobůrky.  
Tuto bude hodnotit přítel Patras, já se dotknu pouze okrajově jako návštěvník. Králíci umístění 
v malých klecích, za horkého počasí, dodatečně přikrytí černou folií, zatíženou větvemi. 
Vystaveno pouze 71 ks B.O. včetně B.O.A. Velmi dobré kvality byly kolekce přítele Krátkého, 
Šilhánka a Pospíchala a jedna přítele Vartýře - B.O.A. V typu byla nejlepší kolekce přítele Vrby 
– rovněž B.O.A. Škoda, že tento úspěšný chovatel není členem našeho klubu.  Taktéž kolekce 



divoce zbarvených přítele z Polska pana Koraczynského zasloužila obdiv. Ocenění 1x 96,5b, 1x 
96b. Z mého pohledu byli v těchto kolekcích další dva jedinci na 96b.  
 
Středoevropská výstava Žilina – 17. a 18. 10. 2014 
Naši klubisté vystavili na této prestižní výstavě 32ks B.O. a nevedli si špatně. Přítel Janoušek 
„vybojoval“ šampionku na 0.1. žel 96b, kolekce přítele Pospíchala byla oceněna 383b a získala 
titul MISTR EVROPY – gratuluji.  
 
Speciálka Kolín 8. 11. 2014 
Již tradičně v Kolíně, se slavnostní schůze konané v předvečer výstavy k šedesátému výročí 
založení klubu v salónku zimního stadionu. Této akce se zúčastnili též zástupci Slovenského 
klubu. Výročím této události se ve své zprávě zaobíral předseda – ing. Janoušek a já byl jím 
v předstihu pověřený komplexnějším přiblížením a poohlédnutím se za celu dobu trvání klubu. 
Doufám, že alespoň pro některé z Vás to byly informace zajímavé. Moje vystoupení doplnil 
přítel Jícha Václav – člověk, chovatel, člen klubu od r. 1956, dlouholetý, obětavý předseda.  
 
K vlastní speciálce: 
Přijetí 7 nových členů na minulé členské schůzi avizovalo vyšší počet králíků na této speciálce. 
Výbor reagoval delegací třetího posuzovatele – přítele Pozdníka, který doplnil duo Šitar a ing. 
Volentier. Předpoklady se nepotvrdily a speciálka čítala pouze 155 ks. Neoddělitelnou součástí 
výstavy je příprava zvířat chovatelem. I tam se láme chleba při bodovém hodnocení. Mezi 
přetrvávající nedostatky na tak vrcholnou výstavu, ač nerad, musím opět poukázat. Králíci 
narozeni v lednu a únoru s hmotností 5. – 5,5 kg, králík s otlaky na pánevní končetině a 
sedmiměsíční 1.0 s voletem na speciálku, kde je mnoho očí, dle mého názoru nepatří. I do 
budoucna bude problém s kvalitou srsti, vzhledem k tomu, že výstavy jsou obesílány zvířaty 
z ledna až května a sladit v srsti jednotnou kvalitu a vyzrálost není dost možné dosáhnout. 
V tomto směru musejí být uvážliví posuzovatelé.  
Pozitivem je vyrovnanější barva u divoce zbarvených a železitých, vyrovnaný typ, pevnější 
hrudní končetiny a hustší srst u B.O.A. U většiny pevnější a masitější slechy, v budoucnu je 
realita délky slechu 22 cm.  
 
BO. divoký: 
Vystaveno 65 ks, z toho lednových až březnových – až na výjimky mohu uvést dospělých – 
49ks. Jako celek vyrovnaní v typu, hřbetní linii, v rámci možností vyrovnaní v barvě. 
Nedobarvenost srsti musím zohlednit nedokončeným procesem línání. Tento aspekt platí pro 
všechny rázy, včetně albínů. Páskům na hrudních končetinách musíme věnovat větší 
pozornost. U několika jedinců byly  
 
BO. železitý: 
31ks, z toho dubňáků a květnových 15 – hodnoceno predikátem a mírněji v porovnání 
s dospělýma. U této skupiny vynikly kolekce přítele Pospíchala rámcem těla a typem, ale horší 
v srsti, přítele Součka a Janouška srsti a vyrovnanosti barvy. Tento barevný ráz určitě zaujal. 
Sjednocuje se typ, silnější jsou hrudní končetiny. U několika málo jedinců byl patrný vybočený 
postoj pánevních končetin (v minulosti uváděný jako „kravský postoj“). U tohoto rázu bych si 
přál prodloužit tělo a délku slechu na úroveň divoce zbarvených a albínů. Šampioni obou 
pohlaví a zároveň Mistr klubu jednoho chovatele – přítele Součka je úspěch úctyhodný.  

 



BO. černý: 
Vystavená pouze 1 kolekce tříčlenná a 6 jednotlivců. Oproti roku předešlému výrazný pokles. 
Líbivá byla jediná 0.1 Franty Janouška a jedna Ondry Součka. Obě samičky typické, pod krkem 
utažené.   
 
 
BO. modrý: 
12 ks oproti loňským pěti. Šampion únorový, zbývající dubnoví. Jedinci této kolekce vykazovali 
dobrou barvu vzhledem k tomu, že to byly mláďata. Sytější bychom uvítali na hlavě a uších. 
Nadějný typ vystavených předurčuje jeho zvýraznění v dospělosti. Každoročně můžeme 
pozorovat zvyšující se šířku hřbetu. K měkčím hrudním končetinám musíme trochu přimhouřit 
oko. Oba šampiony si odvezl Ondra Souček.  
 
 
BOA: 
Vystaveno 30 ks, až na 1 kolekci dospělá zvířata. Kvalita zvířat jednotlivých vystavovatelů 
vyrovnaná. Tento barevný ráz silně konkuruje „divočákům.“ Opakovaně uvádím mezi 
přednosti rámec těla, výrazné hlavy a u slechu jejich nasazení a šířku. Výtky nemohu mít ani 
k hmotnosti. Celkový dojem malinko kazily ojediněle měkčí hrudní končetiny a mírné hrboly 
kyčelních kostí. Oproti minulosti byli králíci lépe připravení na výstavu. Čistší barva a 
uhlazenější srst byly toho důkazem. Mistra klubu a šampionku získal přítel Suchánek, 
šampiona přítel Vartýř.  
 
 
 
Celostátní – Lysá n. Labem 14. – 16. 11. 2014: 
 
K této výstavě pouze informativně, protože členové klubu o ní přílišný zájem nemají, vzhledem 
ke speciálce, která je týden před ní. Mezi ty, kteří na ní vystavili jmenuji přítele Koblížka, jehož 
ramlík div. zb. dosáhl na 96,5b – šampion, přítel Vartýř vystavil 2 kolekce B.O.A. s oceněním 
380,5b a 381,5b – č.c. – šampion. K těmto velice úspěšným vystavovatelům se připojili přítel 
Krátký, Hrdina, Adamcová.  
 
Pár slov závěrem: 
Pokud bych něco navrhoval, či kritizoval, by bylo pouhým opakováním toho, co jsem psával 
v minulých zpravodajích.  
V letošním roce Vám i rodinám přeji zdraví, optimismus a úspěšné odchovy.  
 
 
 
 

Sepsal Cihlář Josef 
poradce chovu 

 

 

 



Belgičtí obři na 44. celostátní výstavě mladých králíků v Litovli Nasobůrkách 5. 
– 6. 9. 2014 
 
Výstava se konala výjimečně na volném prostranství. Tento fakt spolu s termínem na počátku 
měsíce negativně ovlivnil počet předvedených belgických obrů. Vystaveno bylo ( včetně 
dodatku a chybně zařazených zvířat v expozici Mm) : 
 
37 divoce zbarvených 
15 železitých 
4 černí 
4 modří 
1 divoce modrý 
A 16 belgických obrů albínů 
 
Divoce zbarvení a železití byli velmi dobří ve tvaru a v typu, největší problémy byly v pozicích 
barva a srst. V tomto ohledu vynikala zvířata polského vystavovatele. S hmotností měla 
problém pouze jedna kolekce divoce zbarvených. Nejlepší kolekci i jednotlivce předvedl přítel 
Šilhánek, který získal tituly šampion a mistr ČR. Velmi pěkná zvířata předvedli přátelé Krátký, 
Novotný, Krof a Pospíchal. 
U černých a modrých byla předvedena vždy tři velmi pěkná zvířata a bohužel jedno horší, které 
pokazilo celkové hodnocení kolekce. Převážnou většinu BOA předvedl přítel Vartýř. Jednalo se 
o velmi vyrovnaná vysoce kvalitní zvířata. 
Všem členům klubu bych chtěl touto cestou poděkovat za vynikající reprezentaci klubu na 
CVMK. 
S přáním mnoha chovatelských i osobních úspěchů v roce 2015 
 
 

 Jiří Patras 
 

Slovo posuzovatele - př. Volentier 

 

Vážení přátelé, již pošesté v řadě jsem měl čest 7.11.2014 posuzovat na speciálce klubu 
chovatelů BO a BOA v Kolíně Štítarech. Považuji za správné, že vedení klubu rozhodlo o 
nominaci třech posuzovatelů na tuto akci.  Potěšilo mě, že vedle přítele Šitara byl třetím 
nominovaným zkušený posuzovatel přítel Pozdník. Jako každý rok i letos jsme před zahájením 
posuzovaní prodiskutovali s přítelem Janouškem a Cihlářem požadavky na co klást důraz při 
posuzování. Letošní posuzování bylo oproti minulým jiné v tom, že se upustilo od systému 
sudá – lichá (ve třech by to muselo být 1 – 2 – 3) a dohodli jsme se mezi sebou, kdo z nás bude 
posuzovat který barevný ráz. Na mně připadlo prvních 52 klecí, ve kterých bylo 51 BO div. a 1 
BO žel.  Celkový počet 154 vystavených jedinců byl o 15 nižší než vloni. Jednou z příčin nižšího 
počtu byl nižší počet vystavovatelů, 24 oproti loňským 29. Ze 154 vystavených jedinců bylo 
101 dospělých (40 lednových, 40 únorových, 19 březnových a 2 z roku 2013) a 53 mláďat (34 
dubnových, 15 květnových a 4 červnová). Mezi divoce zbarvenými se vyskytlo pár jedinců, 
které měli problémy s minimální hmotností, dále pak lalůček u samce a zranění pánevní 
končetiny. Zejména zranění pánevní končetiny u kvalitního 1,0 jsem dlouho diskutoval 



s kolegou Šitarem, vzhledem k tomu, že šlo o otevřenou čerstvou ránu, dle regulí vzorníku 
jsem musel udělit výrok NEKLASIFIIKOVÁN. Co se týče kvality divoce zbarvených, tak oproti 
loňsku byla jejich úroveň o trošičku nižší. Co se týče ostatních barevných rázů, tak určitě šli 
nahoru modří, žlutí a činčilový. Černí nedosáhli na kvalitu loňských, ale potěšitelné je, že u 
železitých padla hranice 97 bodů a toto ocenění získal zásluhou samec z klece č. 74. Jak 
dopadla letošní speciálka, co se týče počtu vystavovatelů, počtu vystavených zvířat a jejich 
bodového ohodnocení uvádím níže. 
 
 
Počty vystavovatelů 

      

Speciálka  

BO  a BOA 

  

  

  

  
Rok konání 

  

  

  

  

Kolín 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Vystavovatelů 20 24 25 26 29 24 

 

 

V následujících dvou tabulkách můžete vidět přehled bodového dosažení za posledních 6 

let 

 
 

Rok 2009 2010 2011 

BO a Průměr- Nejvyšší Průměr- Nejvyšší Průměr- Nejvyšší 

BOA né ocenění né ocenění né ocenění 

Kolín ocenění 1,0/0,1 ocenění 1,0/0,1 ocenění 1,0/0,1 

BO div 94 95,5/95,0 94,5 96,5/96,5 93,98 96,5/95,0 

BO žel 94,32 96,5/95,5 94,44 96,0/95,5 93,75 95,0/95,0 

BO želč - - - - 93,33 93,5/93,5 

BO č 95 MVD/95,0 94,42 95,5/95,0 93,92 95,5/95,0 

BO m 94,16 93,0/95,0 93,62 93,5/95,0 94,5 95,0/- 

BO divm 95 -/95,0 - - - - 

BO ž - - - - - - 

BO či - - - - - - 

BOA 94,17 95,0/95,0 94,17 96,0/96,5 93,38 95,0/95,0 



       

 Rok 2012 2013 2014 

BO a Průměr- Nejvyšší Průměr- Nejvyšší Průměr- Nejvyšší 

BOA né ocenění né ocenění né ocenění 

Kolín ocenění  1,0/0,1 ocenění  1,0/0,1 ocenění  1,0/0,1 

BO div 94,21 96,5/96,0 94,51 96,5/96,5 94,8 96,5/96,0 

BO žel 94,89 97,5/95,5 94,29 96,5/95,0 94,62 97,0/96,0 

BO želč  -  -   -  -   -  -  

BO č 94,66 96,0/95,0 94,41 96,0/96,5 94,37 95,0/95,0 

BO m 94,3 93,0/95,0 94,83 95,0/94,5 94,7 95,5/95,0 

BO divm 0 0 94,00 95,0/93,0 0 0 

BO ž 0 0 93,00 94,0/91,0 94,33 95,0/94,0 

BO či  93,5 94,5/94,0  -   -  94,87 95,5/95,0 

BOA 94,61 96,0/97,0 94,58 96,0/96,0 94,78 95,5/96,5 

 
 

 

Přehled počtů vystavených zvířat za posledních 6 let 

 

   

Speciálka  Rok Rok Rok Rok Rok Rok 

BO  a BOA konání konání konání konání konání konání 

Kolín 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

BO div 59 60 69 88 70 63 

BO žel 32 25 17 20 34 33 

BO želč 0 0 3 0 0 0 

BO č 3 11 21 9 18 9 

BO m 4 9 2 5 5 12 

BO divm 1 0 0 2 2 0 



BO ž 0 0 0 1 3 3 

BO či 0 0 0 4 0 4 

BOA 17 55 36 42 37 30 

Celkem: 116 160 148 171 169 154 

 

 
Organizační část výstavy byla opět na velmi dobré úrovni. Týden po speciálce jsem posuzoval 
belgičáky na národní výstavě v Lysé nad Labem, bylo jich tam vystaveno 61 kusů (39 divoce 
zbarvených, 2 železitý, 12 žlutých a 8 albínů). Na samce BO div. v kleci č.13 jsem udělil 96,5 
bodu. Posléze z katalogu jsem zjistil, že tento samec patřil příteli Koblížkovi. Škoda, že tento 
člen klubu nevystavoval na speciálce.  Koncem roku jsem absolvoval stolní posuzování 
v Náměšti nad Oslavou, kde jsem se opětovně setkal s chovatelkou BO Lenkou Hoškovou, která 
měla pár dní před porodem, ale nebránilo jí to nosit belgičáky na stůl k posouzení. Její pokročilý 
stav těhotenství jí nedovolil zúčastnit se letošní speciálky, ale přislíbila, že příští rok se 
speciálky určitě zúčastní. 
Závěrem bych chtěl všem chovatelům BO a BOA a jejím nejbližším popřát do Nového roku 
pevné zdraví, štěstí, lásku a hodně chovatelských úspěchů. 
V Újezdě u Brna 30.12.2014 
 
 

Ing. Milan Volentier 
 

 

 

 

1. Středoevropská výstava BO a BOA v Žilině 2014 – Slovensko 
 

 

V letošním roce 17.-18. října uspořádal Slovenský klub belgických obrů při své speciálce 

1. Středoevropskou výstavu BO a BOA a jejich cílem bylo, aby se zúčastnilo co nejvíce 

středoevropských států. Nakonec výstavu obeslali chovatelé z Polska, Maďarska, 

Slovenska a nesmím zapomenout na chovatele z Čech, kde nechyběli ani členové našeho 

klubu. 

Už při propagaci výstavy bylo zřejmé, že to bude velká akce, kterou organizovali 

členové Slovenského klubu, především díky jejich tajemníkovi Marianovi Benedikovičovi, 

který přihlášku a podmínky k výstavě zaslal i nám. 

Na výstavě bylo vystaveno celkem 253 belgických obrů a to v divokém, železitém, černém, 

modrém, žlutém, činčilovém zbarvení včetně BOA. Díky velkému zájmu chovatelů našeho 



klubu o vystavení svých zvířat na této výstavě, zařídil předseda František Janoušek 

společně se svým kamarádem specialistou na výživu králíků Radkem Vaisem svoz. 

Celkem na 1. Středoevropské výstavě vystavovalo 7 členů našeho klubu jmenovitě: 

Zdeněk Krátký – vystavil kolekci BO div. ohodnocenou  381 body. 

Jan Novotný – vystavil kolekci BO div. ohodnocenou 382,5 body. 

Bohumil Pospíchal – vystavil kolekci BO žel. ohodnocenou 383 body a získal titul mistr. 

František Janoušek – vystavil celkem 5 králíků, 1 BO č. a kolekci BO žel. ohodnocenou  381,5 

body a za 96 bodovou samici obdržel pohár šampionka. 

Ondřej Souček  - vystavil celkem 7 králíků, 3 jednotlivce BO div a BO m. a kolekci BO  žel. 

ohodnocenou 382,5 body za kterou získal čestnou cenu 

Jiří Vrána – vystavil kolekci BO žel. ohodnocenou 381,5 body 

Pavla Vránová – vystavila kolekci BO čin. ohodnocenou 378 body. 

Celkem bylo vystaveno 98 divoce zbarvených, kdy mistrem se stal Grzegorz Koraczyňski za 

kolekci ohodnocenou 385 body. Šampionku výstavy s 97 body získal Ján Slončík a šampiona 

získal s 97 body Jozef Marko. 

Železáků bylo vystaveno celkem 36 ks, kdy mistrem se stal člen našeho klubu Bohumil 

Pospíchal za kolekci s 383 body. Šampionku s 96 body získal náš předseda František 

Janoušek a šampiona s 96 body získal Jozef Gubáč. Černých bylo vystaveno celkem 25 ks, 

kdy všechny tituly si odnesl Marian Benedikovič, vítězná  kolekce 383,5 bodu. šampionka 

a šampion 96,5 bodu. Modrých bylo vystaveno celkem 16 ks, kdy byl udělen šampion s 96 

body Petera Šimka. Žlutých bylo vystaveno pouze 8 ks a to od jednoho vystavovatele.  

Činčilových bylo vystaveno 12 ks, kdy mistrem se stal Jozef Marko za kolekci ohodnocenou 

na 383,5 body a rovněž za samici s 96,5 body získal šampionku . 

Belgických obrů albínů bylo vystaveno celkem 58 ks, kdy mistrem se stal Juraj Balint za 

kolekci ohodnocenou na 385,5 body a dále na 97 bodovou samici získal šampionku. 

Šampiona získal za samce s 96,5 body Miroslav Hrabovský. 

Celou výstavu shledávám jako vydařenou, příjemné prostředí, které nám připravili 

přátelé chovatelé ze Slovenska a závěrem jen aby bylo více takových výstav, kde se mezi 

sebou poměří svá zvířata několik států. 

 

 

 

Zapsal J. Vrána - jednatel klubu 
 

 

 



Naši chovatelé na Speciálce BO a BOA 8.11.2014 Kolín 2014 ( nejlépe 
hodnocená 4-člená kolekce + čestné ceny + šampion ) 

 
 
 

BO-div. 381,5 b. Jan Novotný čestná cena 

BO-div. 378,0 b.  Josef Cihlář  

BO-div. 382,0 b. Jaromír Šilhánek čestná cena 

BO-div. 382,5 b. Zdeněk Krátký mistr klubu 

BO-div. 379,0 b. Karel Nosál  

BO-žel. 376,5 b. Roman Krof  

BO-žel. 378,0 b. Bohumil Pospíchal  

BO-žel. 382,0 b.  Ondřej Souček mistr klubu 

BO-žel. 379,5 b.  František Janoušek čestná cena 

BO-m. 378,0 b. Pavla Vránová  

BO-m. 380,0 b.  Ondřej Souček  

BO-čin. 379,5 b. Pavla Vránová čestná cena 

BOA 381,5 b. Josef Vartýř čestná cena 

BOA 377,0 b.  Martin Lukš  

BOA 380,0 b. Jaroslav Červenka čestná cena 

BOA 383,0 b. Jan Suchánek mistr klubu 

1.0 BO-div.  96,5 b. Miloslav Neubauer šampion 

0.1 BO-div. 96,0 b.  Jaromír Šilhánek šampionka 

1.0 BO-div. 96,0 b. Karel Nosál čestná cena 

1.0 BO-div. 96,0 b. Karel Marian čestná cena 

1.0 BO-žel. 97,0 b.  Ondřej Souček šampion 

0.1 BO-žel. 96,0 b. Ondřej Souček šampionka 

0.1  BO-č. 95,0 b.  František Janoušek čestná cena 

1.0 BO-m.  95,5 b.  Ondřej Souček šampion 

0.1 BO-m. 95,0 b. Ondřej Souček šampionka 

1.0 BO-ž. 95,0 b.  Roman Hrdina Čestná cena 

0.1 BOA  96,0 b.  Josef Vartýř Čestná cena 

0.1 BOA 96,5 b. Jan Suchánek šampionka 

1.0 BOA 95,5 b.  Josef Vartýř šampion 

 

 

 

 

 

 



Naši chovatelé na CVMK v Litovli  5.-6.- 9. 2014 ( nejlépe hodnocená 4-člená 

kolekce + čestné ceny + šampion ) 

BO-div.        377,0 b.       Zdeněk Krátký  

BO-div.        382,0 b.       Jaromír Šilhánek Mistr ČR 

BO-žel.         377,0 b.      Roman Krof  

BO-žel.         380,5 b.   Bohumil Pospíchal čestná cena 

BO-č.                   371,5 b.   Ivo Kocián  

BO-m.           374,0 b.      Ivo Kocián  

BOA 377,0 b.      Josef Vartýř  

1.0 BO-div. 96,5 b.     Jaromír Šilhánek šampion 

 

Naši chovatelé na CV Lysá 14. – 16. 11. 2014 ( nejlépe hodnocená 4-člená 

kolekce + čestné ceny + šampion ) 

 

BO-div.        377,0 b. Zdeněk Krátký  

BO-ž.            377,0 b. Roman Hrdina  

BOA    381,5 b. Josef Vartýř čestná cena 

1.0 BO-div. 96,5 b. Zdeněk Koblížek šampion, čestná cena 

0.1 BOA       96,0 b. Josef Vartýř šampionka, čestná cena 

 

Soutěž o nejlepšího chovatele klubu BO za rok 2014 

 

1 SOUČEK ONDŘEJ 627,5 bodů 

2 VARTÝŘ JOSEF 618,0 bodů 

3 ŠILHÁNEK JAROMÍR 607,0 bodů 

4 KRÁTKÝ ZDENĚK 589,5 bodů 

5 JANOUŠEK FRANTIŠEK 583,0 bodů 

6 POSPÍCHAL BOHUMIL 582,5 bodů 

7 NOVOTNÝ JAN 582,5 bodů 

8 VRÁNOVÁ PAVLA 578,0 bodů 

9 CIHLÁŘ JOSEF 569,0 bodů 

10 VRÁNA JIŘÍ 568,0 bodů 

 



Pravidla soutěže o nejlepšího chovatele. 
 
 
 

1. Soutěží se ve všech chovaných rázech BO a BOA dohromady 
2. Vyhodnocuje se 6 nejlépe oceněných králíků a to body 
3. Započítávají se ocenění na Národní výstavě mláďat a Speciálce a Celostátní výstavě 

drobného zvířectva 
4. Za účast na výše sledovaných výstavách 3 body 
5. Za každý získaný titul, a to Mistr, Šampion a Šampionka na výše uvedených výstavách 

je 10 bodů, za ČC  5 bodů 
6. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje větší počet samic 
7. Dalším rozlišovacím kritériem je lépe oceněná samice. 

 

 

Zpráva registrátora klubu BO – př. Krátký 

 

 

Registrace klubu BO a BOA k 1.11.2014 

 

       

Adamcová Miroslava 2 ks Neubauer Miloslav 17 ks. 

Beránek Pavel 0 ks. Nosál Karel 26 ks. 

Cihlář Josef 37 ks. Novák Michal 4 ks. 

Červenka Jaroslav 17 ks. Novotná Jan 24 ks. 

Hrdina Roman 25 ks. Oborný Zdeněk 6 ks. 

Janoušek František 40 ks. Patras Jiří 8 ks.  

Jícha Václav 8 ks. Pospíchal Bohumil 18 ks. 

Marian Karel 7 ks. Prchal Vladimír 0 ks. 

Kašuba Alexandr 12 ks. Souček Ondřej 53 ks. 

Koblížek Zdeněk 15 ks. Straka Miloslav 39 ks. 

Kocián Ivo 40 ks.  Šafranko Jiří 0 ks. 

Krátká Zdeněk 41 ks. Šilhánek Jaromír 37 ks. 

Krejčí Čestmír 0 ks. Šimoník Jarmil 7 ks. 

Krof Roman 37 ks. Vartýř Josef 23 ks. 

Lukš Martin 20 ks. Vrána Jiří 28 ks. 

Martincová Markéta 24 ks Vránová Pavla 20 ks. 

Menčík Bohumil 12 ks. Žížala Josef 13 ks. 

Mikuš Petr 0 ks.   



 
 
 

Registrace barevných rázů BO a BOA v roce 2014 
 
 

BO div. BO žel. BO č. BO m. BO čin. Bo ž. BOA 

558 ks. 116 ks. 51 ks. 64 ks. 9 ks. 9 ks. 103 ks. 

 

 

Registrace klubu 
 
 

2010 2011 2012 2013 2014 

720 ks. 771 ks. 738 ks. 800 ks. 661 ks. 

 
 

Členové s nejvíce registrovanými králíky 
 

      BO            BOA  

1. Souček Ondřej 56 ks. 1. Straka Miloslav 31 ks. 

2. Krátký Zdeněk 41 ks. 2. Vartýř Josef 23 ks. 

3. Janoušek František 40 ks. 3. Lukš Martin 18 ks. 

4. Kocián Ivo 40 ks. 4. Červenka Jaroslav 10 ks. 

5. Cihlář Josef 37 ks. 5. Patras Jiří 8 ks. 

6. Šilhánek Jaromír 37 ks.    

7. Krof Roman 37 ks.    

8. Vrána Jiří 28 ks.    

9. Nosál Karel 26 ks.    

10. Hrdina Roman 25 ks.    

 

 

Postup při registraci 

 

Chovatel zašle registrátorovi má-li S chov 2 ks připouštěcího potvrzení, má-li P chov 3 ks 
připouštěcího potvrzení + na každé králíče 1 rodokmen 
 
Dokumenty budou řádně vyplněny, připouštěcí potvrzení obsahuje pohlaví, zbarvení a je 
opatřeno registračním razítkem ZO chovatele 
 
V dopise klubovému registrátorovi bude přiložena zpáteční obálka s adresou a známkou 

 



Schválené regenerační křížení a tetovat písmeno K mají: 
Novotný Jan 
Souček Ondřej 
Vránová  Pavla 
 

Výstavní a organizační podmínky speciální výstavy klubu  BO a BOA  
 
Výstavy se mohou zúčastnit všichni chovatelé chovající plemeno BO a BOA 
Vystavovat je možno v kolekcích či jednotlivá zvířata, dle platného vzorníku 
Soutěží se o tituly : 
Mistr klubu BO -  nejlepší čtyřčlenná kolekce dle platného vzorníku 
        - podmínkou pro udělení titulu je vystavení nejméně 4                                                           
            čtyřčlenných kolekcí barevného rázu 
        -   jestli-že toto splňuje pouze jeden barevný ráz, soutěží   
           všechny barevné rázy dohromady 
V tomto případě při stejném počtu bodů rozhoduje u BO zbarvení a to v tomto pořadí, ostatní 
zbarvení, černé, železité, divoké. 
př. Stejně bodů získá kolekce v černém rázu a divokého zbarvení, mistrem je méně chovaný 
ráz a to černý 
získá-li shodný počet bodů stejný barevný ráz, mistrem klubu je kolekce, ve které je více samic 
bude-li i v tomto kritériu shoda, o vítězné kolekci rozhodne posuzovatel a to bez jakýchkoliv 
připomínek přítomných chovatelů  
                 - v případě, že titul Mistr klubu bude udělován u dvou                        
   barevných rázů a v rázu, kde kvůli nižšímu počtu zvířat           
nebude moci být titul udělen,  obdrží kolekce vyššího                bodového ocenění 
než kolekce rázů, kde byl titul udělen,                           obdrží tato ocenění MISTR MISTRŮ 
Šampion klubu BO – nejlépe oceněný samec 
       - v barevném rázu musí být vystaveno 10 zvířat   
       - splní-li tento počet pouze jeden barevný ráz, soutěží      
             rázy dohromady                               
v tomto případě při stejném počtu bodů rozhoduje opět zbarvení 
je-li barevný ráz shodný šampiona vybere posuzovatel 
bude-li se udělen titul ve dvou barevných rázech a nejlépe oceněným samcem výstavy bude 
králík jiného barevného rázu, obdrží titul ŠAMPION ŠAMPIONŮ 
 
Šampionka klubu BO – nejlépe oceněná samice 
kritéria shodná jako v případě šampiona 
 
Mistr klubu BOA – nejlepší čtyřčlenná kolekce dle platného vzorníku 
 musí být vystaveny minimálně 4 čtyřčlenné kolekce     
při shodném počtu bodů je mistrem kolekce, ve které je více samic 
Šampion klubu BOA – nejlépe oceněný samec 
musí být vystaveno min. 10 zvířat, rozhodovací kritéria jako u BO  
 
Šampionka klubu BOA – nejlépe oceněná samice 
musí být vystaveno min. 10 zvířat, rozhodovací kritéria jako u BO 



 
Soutěžit o výše uvedené tituly mohou všichni vystavovatelé. Chovatel má právo věnovat do 
soutěže pohár a přímo určit na co jej chce dát nebo to nechat na rozhodnutí výboru. Pohár na 
Mistra či Šampiona by měl být větší cenové hodnoty.      
 
Nově z konference odbornosti králíků 
 
Od 1. 3. 2015  se na výstavách budou posuzovat králíci velkých a středních  plemen od stáří  5 
měsíců a malých a zakrslých od 4 měsíců. Mláďata budou mít vždy v závorce předpokládaný 
počet bodů, ať budou vystavováni v kolekci či jako jednotlivci. Mladší zvířata budou 
klasifikováni výrokem NEOCENĚN.   
 
 
 

Stanovy klubu Belgických obrů 
 
 

1. Každý člen má právo účastnit se akcí pořádaných klubem 
2. Registruje se písmenem S, majitel plemenného chovu písmenem P 
3. Člen svými odchovy reprezentuje klub BO na národní výstavě mláďat, na celostátní 

výstavě drobného zvířectva, na klubové výstavě a na výstavách v cizině 
4. Řádně a ve stanoveném termínu, tj. do konce února zaplatí členský příspěvek a 

poplatky za registraci dle rozhodnutí členské schůze 
5. Členovi, který do uvedeného termínu nezaplatí poplatky, bude pozastavena registrace 
6. Pokud se chovatel bez řádné omluvy po 3 roky nezúčastní členské schůze, bude mu 

ukončeno členství 
7. Zasloužilým členům klubu může být na návrh členské schůze uděleno čestné členství. 

Automaticky se čestným členem stává chovatel, který dovrší 80 let. Čestný člen je 
zproštěn všech povinností a placení poplatků. Zdarma je mu zasílán klubový zpravodaj.   

 
 

POZVÁNKA NA SPECIÁLNÍ VÝSTAVU KLUBU CHOVATELŮ BELGICKÝCH OBRŮ 

 

1. Výstavu pořádá KLUB BO  dne 31.10.2015 v areálu ZO  ČSCH Kolín. 
2. Chovatel předá králíky na výstavu zvážené  
3. Přihlášením zvířat chovatel čestně prohlašuje, že provádí vakcinaci chovu 
4. Vystavuje se dle platného vzorníku 
5. O titul MISTR KLUBU se soutěží ve čtyřčlenných kolekcích, soutěž je otevřená pro 

všechny chovatele  
6. Klecné je 15 Kč na přihlášené zvíře. 
7. Posuzování proběhne 30.10. od 8:30 hod 
8. Prodej zvířat bude realizován pouze přes pokladnu, za prodaného králíka připadne 

klubu paušální poplatek 50 Kč 
9. Výstava bude otevřena 31.10.  od 7:00 – 11:00 hod. 
10. V sobotu 31.10.  se po úklidu výstaviště uskuteční výroční členská schůze  



11. Zájemci o ubytování vyznačí na přihlášce den  
12. Přihlášky zasílejte na adresu: František Janoušek, Láz 5, 349 01 Stříbro,  mobil.: 605 179 

095., mail. franta.janousek@seznam.cz 
13. Uzávěrka přihlášek je 10.10. 2015. 
14.     Králíci budou seřazeny dle přihlášek, poslední přihlášená zvířata budou výstavu začínat  

 

   

Jméno chovatele:  

Adresa:  

  

Požaduji ubytování na dny :  29-30              30-31 

 

   PL. a barva  POHLAVÍ  TETOVÁNÍ  PROD. CENA 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

Seznam členů klubu BO a BOA 

Jméno                Bydliště                                 PSČ Telefon                 Email 

Adamcová Miroslava    Skalsko 368, Jílové u Prahy             254 01       602 876 122       dubaskala@seznam.cz 

Beránek Pavel                  Dlouhá 55, Pohořelice                     691 23      739 610 521       pavelberanek@atlas.cz 

Cihlář Josef                       Chvalíkovice 155                              747 06       723 053 005       21paulus@seznam.cz 

Červenka Jaroslav            Mistřín 807, Svatobořice                696 04      518 620 090 

Hrabal Alois                      Dlouhá Loučka 294                          783 86 

mailto:dubaskala@seznam.cz
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Hrdina Roman                  Na Krechtech 642, Dolní Bouzov  294 04       608 275 275   romanhrdina275@gmail.cz  

Janoušek František Ing.  Láz 5, Stříbro                                     349 01      605 179 095    frantajanousek@seznam.cz 

Jícha Václav                      Kaštany Kam. Pahorak 427             417 23      606 237 278 

Kašuba Alexandr             Raškovice 522                                   739 04       721 805 190 

Koblížek Zdeněk              Bojetice 70, Dobrovice                    294 41      607 223 905      kulisekmb@seznam.cz 

Kocián Ivo                         Na Pomezí 43, Opava 6                   747 06      721 203 444 

Krátký Zdeněk                  Mostek 150                                       544 75       607 876 469     kratas.z@seznam.cz 

Krejčí Čestmír                  Nádražní 57, Teplice n. Metují       549 57       491 581 145 

Lukš Martin                      Sněžná cesta 1103, Kraslice           358 01       776 281 861       m.luks@seznam.cz 

Marian Karel                   Velký Hubenov 15, Štětí                  411 08       607 869 828       karelmarian@seznam.cz 

Menčík Bohumil              Domamil 54                                      675 43        568 446 048 

Krof Roman                      Radovesice 158, Lovosice              410 02        731 611 290 

Martincová Markéta     1. máje323, Štětí                              411 08         608 521 898      marceta@email.cz 

Neubauer Miloslav Ing. Sokolovská 620, Kynšperk n. Ohří 357 51       722 656 014 miloslav.neubauer@seznam.cz 

Nosál Karel                      U stadionu Lužice                             696 18        720 312 041 

Novák Michal                  Ždárská 119 Police n. Metují         549 54        728 819 643      michal.nov81@gmail.cz  

Novotný Jan                    Hrdlořezy 28, Josefův Důl               293 07        602 357 103      novotny.jan.mb@seznam.cz 

Patras Jiří                         U Zlatého potoka 285, Kunice        251 63       721 206 207      jiri.patras@seznam.cz 

Pospíchal Bohumil         Horní Újezd 112, Stařeč                   675 22       723 101 127      

bpospichal@seznam.cz 

Prchal Vladimír               Nová Ves u Leštiny 8                        582 82       723 442 075         mirek.vi.b@seznam.cz 

Souček Ondřej               28. října 527, Mladá Vožice            391 43          723 903 996        ondrasoucek@seznam.cz 

Straka Miloslav               1. máje 323, Štětí                             411 08         607 828 817        milastraka@seznam.cz 

Suchánek Jan                  Tisová 108, Vysoké Mýto                566 01         739 063 784        tisule@centrum.cz 

Šafranko Jiří                    Librantice 55                                     503 46          721 583 117 

Šilhánek Jaromír            Jezerní 1007, Tachov                       347 01          605 178 875 

Šimoník Jarmil                Kašnice 26, Klobouky u Brna          691 72         733 749 196        simijarmil@seznam.cz 

Vartýř Josef                    Střední 44, Teplice-Prosetice          414 01         723 102 174  

Vrána Jiří                         Řemíčov 26                                        391 43          720 623 637        jirkaav@email.cz 

Vránová Pavla                Řemíčov 26                                        391 43          724 950 594        vranova.pa@centrum.cz 

Žížala Josef                     Slezská 646, Český Brod                   282 01         607 431 433        josefzizala@volny.cz 
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