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ROK 1981 

     Stav členské základny na počátku roku 1981 činil 57 členů. Během roku se počet 
zvýšil na 67 členů a to o kroužek mladých chovatelů. Členové byli sdruženi 
v následujících odborech : 

ODBOR KRÁLÍK Ů – 31 člen, chovali 163 chovných kusů 22 různých plemen a  
barevných rázů 

ODBOR DRŮBEŽE – 31 člen, chovali 291 chovných kusů 13 plemen a barevných  
 rázů hrabavé drůbeže, 11 členů chovalo 35 ks drůbeže vodní 

ODBOR HOLUBŮ – 7 členů chovalo 130 chovných ks 13 plemen 

ODBOR KOŽEŠINOVÝCH ZVÍŘAT – 5 chovatelů chovalo 16 norků a 51 nutrií 

ODBOR OKRASNÉHO PTACTVA  – 17 členů chovalo 186 chovných jedinců  

     Dále v organizaci bylo chováno 14 ovcí, 2 kozy bez kontroly užitkovosti. 

     V měsíci květnu uspořádala základní organizace zájezd na výstavu do Žírče a do 
Safari ve Dvoře Králové nad Labem. 

     V červnu členové (zv. laičtí vakcinátoři) provedli vakcinaci králíků proti 
myxomatóze u členů základní organizace ČSCH Třešť a dále u neorganizovaných 
chovatelů v obcích : Čenkov, Růžená, Horní Dubenky, Pavlov, Panenská Rozsička, 
Jezdovice, Salavice, Buková, Hodice, Třeštice a Třešť. Takto př. Brychta Zdeněk, 
Jindřich Ladislav a Vítů František naočkovali celkem 3.421 ks králíků. 

     Ve dnech 10. a 11. 7. byla uspořádána místní výstava všech zvířat chovaných 
v ZO ČSCH Třešť na zahradě hotelu Společenský dům v Třešti. Bylo vystaveno : 

124 králíků, 
72  holubů,  
24  voliér drůbeže 
     Pro zpestření výstavy byli ještě vystaveni pávi, bažanti a perličky. 
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Foto z letní výstavy konané na zahradě restaurace  Společenský dům 

 

Z výstavy ve Spole čenském domu v T řešti 1981 

 

 

Z výstavy ve Spole čenském domu v T řešti 1981 
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   Členové se svými zvířaty účastnili výstav v Hlinsku, Rovném pod                                                                

Řípem, Žírči, Blížkovicích, Přelouči, Telči, Kolíně a Mysliboři. 

     Bylo registrováno a otetováno 297 mláďat králíků 

     V odboru drůbeže bylo 5 chovatelů, kteří vlastnili rozmnožovací chovy (př. Josef 

Drastich, František Tůma st. a ml.,Josef Mach a Josef Sova). Pro ně  bylo základní 

organizací zakoupeno 8 chovných kohoutů. Každý z uvedených chovatelů zaplatil po 

150,- Kč. 

     V tomto roce př. František Vítů získal plemenný chov na králíka Plzeňského 

strakáče. 

Přehled o dodávce produkt ů : Plán :   Dodáno :  
králičí maso    133 kg  463 kg 
králičí kožky    765 ks  1477 ks 
angorská srst      -   1,79 kg  
ovčí vlna    42 kg   74,70 kg 
ovčí maso       -   90 kg 
kůzlečí kožky      -   11 ks 

Brigádnické hodiny :  
     Při pořádání a zajištění výstavy 120 hodin. Další práce byly prováděny při 
výstavbě zimního stadionu v Třešti a výkopu vodovodu a kanalizace v Hodicích. To 
bylo celkem 231 hodin. 

 

ROK 1982 

     Stav členské základny v roce 1982 byl 73 členů, během roku se stav zvýšil na 79 
členů. 
ODBOR KRÁLÍK Ů – měl 35 členů a tito chovali 195 chovných zvířat 24 plemen.     
Nejúspěšnějším chovatelem byl př. František Vítů, který vlastnil  plemenný chov 
králíka plzeňského strakáče (PS). Byl to v tu dobu jediný chov v ČSSR. Tyto králíky 
vystavil na Národní výstavě mláďat králíků i na Celostátní výstavě drobného 
zvířectva drobného zvířectva v Brně. 

ODBOR DRŮBEŽE – měl 24 členů a tito chovali 313 ks chovné drůbeže 9-ti plemen. 
 Vlastnili 5 rozmnožovacích chovů a to : př.  Josef Drastich, František Tůma st. a ml., 
Josef Mach a Josef Sova. (3 chovy)  hempšírka, 1 rodajlendka, 1 amrokska) 
Členové tohoto odboru dodali - do výkupu       340 kg vajec 
                                                       do  líhně          4960 ks vajec 
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                                                       okroužkovali    430 kuřat              
Pro vlastní spotřebu použili 12.000 ks vajec 

ODBOR HOLUBŮ – měl 5 členů a chovali 115 chovných zvířat 4 plemen. Odchovali  
 205 holoubat, které okroužkovali   

ODBOR KOŽEŠINOVÝCH ZVÍŘAT – 21 členů, chovali 219 chovných kusů (nutrie,  
norci, pesci, stříbrné lišky)             

     Členové odboru zorganizovali uspořádání přednášky za účasti lektorů Vysoké 
školy veterinární v Brně a ředitele n.p. MOVIS 
Dodali : 22 ks kožek norka 
             429 ks kožek nutrie  
             767 živých nutrií pro n.p. MOVIS 

ODBOR KOZ A OVCÍ  – 6 chovatelů chovalo 16 ovcí a 2 kozy bez kontroly 
užitkovosti 
ODBOR OKRASNÉHO PTACTVA  – měl 17 členů a chovali 207 zvířat.  

     Základní organizace ve spolupráci s MVDr. Doležalem přednášku – zdraví 
drobných zvířat. 

     V měsíci květnu byl uspořádán zájezd na výstavu drobného zvířectva drobného 
zvířectva v Žírči. 

     Usilovným jednáním zástupců základní organizace př. Františka Tůmy a Josefa 
Drasticha s vedením JZD Roštýn Hodice (předsedou Františkem Tomanem) se 
podařilo získat do bezplatného pronájmu objekt bývalé drůbežárny v Klínarce, který 
byl určen k demolici. Brigádnickou prací bez nároku na odměnu, bylo odpracováno 
1567 hodin při opravách tohoto objektu. Byly provedeny opravy střechy, omítek, 
osazeny dveře, opraveny podlahy, zasklena okna a provedena elektroinstalace.  

     Ve dnech 10. a 11.7. již byla v tomto areálu uspořádána první výstava, na které 
bylo vystaveno : 
124 králíků 
62 holubů 
29 voliér drůbeže velké, zdrobnělé a vodní 
25 klecí nutrií 
1 ovce a 1 koza 
     Expozice okrasného ptactva čítala 60 ptáků. 
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Rűhr, Drastich, T ůma, Sova Caha, Navrátil 
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•  
Rűhr, Tůma a Caha 

 

•  
Brychta, Požár,T ůma,Sova,Jind řich,Mach, Drastich, Mareš 

vpředu Vytiska a Caha  
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     Svou expozici měl i kroužek mladých chovatelů, který pracoval pod vedením př. 
Josefa Macha. 
     V závěru roku uspořádala ZO zájezd na Celostátní výstavu drobného zvířectva do 
Brna. 

POKLADNÍ ZPRÁVA  : 
Pokladní hotovost   1327,49 Kčs 
Účet u Státní spořitelny  10726,28 Kčs 
Celkem    12053,77 Kč 
Výdaje     58.090,81 Kč 
Příjmy     73.830,57 Kč 
Zůstatek    15.740,26 Kč 

 

                                                           ROK 1983 

      Tomto roce sdružuje ZO ČSCH Třešť 81 členů a kroužek mladých chovatelů. Je 
to zatím to jeden z největších počtů jaké kdy organizace za dobu svého trvání měla. 

ODBOR KRÁLÍK Ů – měl 32 členů, kteří chovali 142 chovných králíků 24 plemen. 
Přehled chovatel ů a registrace králík ů a přehled registrovaných plemen : 
           Chovatel  registr ks.  Plemeno celkem                   
1. Požár Josef  62 ks   činčila velká    88 ks 
2. Klíma Miloš   28 ks   novozélandský bílý  36 ks 
3. Vítů František  22 ks   vídeňský bílý  21 ks 
4. Dedera Karel   19 ks   belgický obr  19 ks 
5. Ondráček František  15 ks   tříbarevný strakáč 17 ks 
6.  Sova Josef    12 ks  kastorex  15 ks   
7. Šplinarová Marie   11 ks  angora  13 ks 
8.  Pavlík Jiří    11 ks  kalifornský  12 ks 
9. Tesař Josef     9 ks   velký sv. stříbřitý 12 ks 

     Nejúspěšnější byl opět př. Vítů,který obhájil plemenný chov tříbarevného strakáče 
a získal i chov výzkumný. Dalším držitelem plemenného chovu byl př. Požár Josef, 
chovatel činčily velké. Členové odboru králíků odevzdali do výkupu 1021 králičích 
kožek, odprodali 844 kg masa a registrovali 306 mláďat 
ODBOR DRŮBEŽE – měl 33 členů a tito chovali 272 ks drůbeže velké sedmi plemen  
 a 74 ks drůbeže zakrslé 6 plemen. Měli 4 rozmnožovací chovy a vejce od nich 
dodávali do líhně ZO ČSCH Mysliboř. Dodali jich 7.111 ks. 

ODBOR HOLUBŮ – i přes veškerou snahu o zvýšení počtu členů, čítal pouze 5  
 chovatelů. Ti chovali 94 chovných kusů pěti plemen a od nich okroužkovali 180 
holoubat.     
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ODBOR KOŽEŠINOVÝCH ZVÍŘAT – čítal 25 členů, z toho bylo 22 chovatelů nutrií a  
chovali 200 chovných kusů, 3 chovatelé měli 14 chovných pesců. 
     V organizaci dále působily odbory okrasného ptactva a koz a ovcí. 
     Základní organizace uspořádala ve spolupráci s MVDr. Doležalem zajímavou 
přednášku o chovu králíků, které zúčastnil velký počet posluchačů jak z řad ČSCH, 
tak i neorganizovaných  chovatelů. 

     V měsíci květnu byl uspořádán zájezd na výstavu do Žírče a v listopadu se několik 
členů zúčastnilo zájezdu na výstavu Interkanin v Lipsku (NDR). 

 

 

 

 

Výstavišt ě v Lipsku 
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        Na výstavišti v Lipsku MUDr. Vrátil, Caha Ji ří, Sova Josef T ůma František a Mach Josef 

     Opět pokračovaly práce na výstavním areálu Klínarka, kde bylo odpracováno 
2.530 hodin a již v upraveném prostředí byla uspořádána již 2. letní výstava. 
Vystaveno na ní bylo : 150 králíků, udělovalo se 7 ČC + VC, kterou získal př. Vítů 
                                      30 ks drůbeže – uděleno 6 ČC 
                                      50 holubů – uděleny 4 ČC 
     Výstavy se zúčastnil kroužek mladých chovatelů, který také zajistil a opatřil 
výstaviště vhodnými nástěnkami. 

     V odevzdaných produktech pak celá organizace dala zájmovou činností pro 
národní hospodářství produkty v hodnotě 579.864,- Kč 

POKLADNÍ ZPRÁVA 
Zůstatek z roku 1982             15.740,26 Kčs 
Aktiva z roku 1983                   4.977,50 Kčs 
Celkový stav financí 20.717,76 Kč 

     Předseda ZO ČSCH Josef Sova požádal na výroční členské schůzi o uvolnění 
z funkce ze zdravotních důvodů a novým předsedou byl zvolen František Tůma st. 
Pro velký počet chovatelů kožešinových zvířat byl do výboru dodatečně zvolen 
předseda tohoto odboru př. František Kříž. 
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ROK 1984 

     V tomto  roce  měla základní organizace 70 členů a kroužek mladých chovatelů. 
Během roku se stav zvýšil na 75. Členové byli sdruženi v 6 odborech a to : králíků, 
drůbeže, holubů, kožešinových zvířat, okrasného ptactva, koz a ovcí. 

ODBOR KRÁLÍK Ů – měl 32 členů, kteří chovali 163 chovných králíků 20-ti plemen  
a barevných rázů. Nejpočetněji bylo zastoupeno plemeno  činčila velká a 
novozélandský bílý. Př. Požár a Vítů obhájili plemenné chovy a svá zvířata 
vystavovali na výstavách i mimo okres. 
     Členové odboru odprodali 839 kg králičího masa v živé hmotnosti v hodnotě 
16.780,- Kč a dále odprodali 1043 ks králičích kožek. 

ODBOR DRŮBEŽE – byl největším odborem a měl 36 členů a ti chovali 324 ks  
drůbeže velké devíti plemen a 71 ks drůbeže zdrobnělé 3 plemen. 
     Majitelé rozmnožovacích chovů dodali do líhně ZO ČSCH Mysliboř 1659 ks vajec 
a dále všichni odprodali 2201 kg konzumních vajec. Ve svých domácnostech 
spotřebovali 20.000 ks vajec a 3.100 kg drůbežího masa. 

ODBOR HOLUBŮ – počet neustále stagnuje a v odboru bylo 5 členů, kteří chovali  
 100 chovných holubů 5-ti plemen a okroužkovali 250 holoubat. 

ODBOR KOŽEŠINOVÝCH ZVÍŘAT – čítal 25 členů. Z toho 20 chovatelů chovalo217  
nutrií.  4 členové chovali 16 chovných pesců. Z toho jeden disponoval 12 jedinci. 
     Členové odboru prodali 394 kožek nutrií, 65 kožek pesců, 29 kožek norků pro 
národní podnik KARA a 723 jatečných nutrií pro n.p. MOVIS. 

ODBOR KOZ A OVCÍ  – měl 6 členů a tito chovali18 ks stavropolského merina a  
 askánského merina. Dále 2 kozy bez kontroly užitkovosti. Odprodali 91 kg ovčí vlny, 
10 kůzlečích kožek, 802 kg skopového masa, 350 kg jehněčího a kůzlečího masa. 

ODBOR EXOTŮ – měl 9 členů a tito chovali 82 okrasných jedinců v 9 druzích. 

     V tomto roce organizace uspořádala stolní oceňování králíků, při kterém proběhla 
přednáška posuzovatele králíků př. Hrbka. 

Dále bylo provedeno : 
- očkování králíků proti myxomatóze v Třešti a okolních obcích i u neorganizovaných  
   chovatelů 
- při zvelebování areálu v Klínarce bylo odpracováno 2500,- hodin 
- byla uspořádána tradiční letní výstava drobného zvířectva, na které bylo vystaveno : 
  138 králíků a bylo uděleno 6 ČC 
   22 voliér drůbeže uděleny 4 ČC 
   55 holubů uděleny 4 ČC 
- 24.11 uspořádán zájezd na Celostátní výstavu drobného zvířectva do Brna. 
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     V odevzdaných produktech dala celá organizace svou zájmovou činností pro 
národní hospodářství v hodnotě 438.490,- Kč. 

 

 
Navrátil a R űhr z OV ČSCH, Tůma, Caha, Vítů, Brychta, Mach, Drastich 

 

 
Př. Navrátil, T ůma, Caha a Rűhr 
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Upředená ov čí vlna 
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     Základní organizace převzala z rukou tajemníka Okresního výboru ČSCH Jihlava 
př. Navrátila česné uznání ÚV ČSCH jako ocenění za dosavadní činnost. 

     Vedením kroužku mladých chovatelů místo př. Macha byl pověřen Ladislav 
Jindřich. 

     Př. Karel Dedera si připomíná 50 let členství v ČSCH a současně 50 roků chovu 
králíka belgického obra. 

 

                                                           ROK 1985 

     Organizace má 80 členů a tito pracují v šesti odborech. 
ODBOR KRÁLÍK Ů- měl 32 členů a tito chovali 152 chovných kusů 20 plemen.  
Nejpočetněji bylo zastoupeno plemeno činčila velká a novozélandský bílý. Nejlepších 
výsledků dosahoval př. Josef Požár, který byl nadále držitelem plemenného chovu 
Čv. Někteří členové tohoto odboru prováděli vakcinaci králíků proti                                
myxomatóze a to i u neorganizovaných chovatelů v Třešti a všech okolních obcích. 
Pro jateční účely odprodali 375 ks králíků a  sběrným surovinám dodali891 ks 
králičích kožek. 

ODBOR DRŮBEŽE – měl 30 členů a tito chovali 339 ks drůbeže velké 8 plemen. 5  
chovatelů chovalo drůbež zakrslou a 17 ks drůbeže vodní. Nejvíce chovanými byly 
hempšírky a vlašky. Členové odprodali 18.036 ks konzumních vajec a pro zkvalitnění 
svých chovů nakoupili líhních ČSCH 695 čistokrevných kuřat.  

ODBOR HOLUBŮ – nezaznamenal oproti létům předcházejícím podstatných změn.  
Měl 5 členů a okroužkovali 160 holoubat. 

ODBOR KOZ A OVCÍ  – měl 6 členů a tito chovali 23 ks stavropolského a  
askánského merina. Dále 2 kozy, vše bez kontroly užitkovosti. Odprodali 367 kg 
skopového masa, 130 kg ovčí vlny a 31 kůzlečích kožek. 

ODBOR KOŽEŠINOVÝCH ZVÍŘAT – měl 19 členů, kteří chovali 175 ks chovných  
 nutrií, byli 4 chovatelé pesců a stříbrných lišek, 2 chovatelé norků a několik členů 
chová činčily pravé. Do n.p. KARA odprodali 277 kožek nutrií, 70 kožek norků, 102 

kožek pesců a lišek. Pro n.p. MOVIS bylo vykoupeno 485 jatečných nutrií. 
 

ODBOR OKRASNÉHO PTACTVA  – měl 8 členů a tito chovali 70 ks v 9 druzích.  
Počet těchto chovatelů neustále klesá, neboť mají velké problémy se sháněním 

krmiva. 
 

     Členové organizace odpracovali na výstavním areálu a ostatních akcích 
pořádaných organizací 1930 brigádnických hodin. Byla zřízena elektrická přípojka do 

výstavního areálu, vybudován přístřešek pro vystavování kožešinových zvířat. 
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     Byly uspořádány 2 výstavy, na kterých bylo vystaveno celkem 336 králíků 20-ti  
plemen, 100 ks drůbeže velké, zakrslé a vodní, 105 holubů, 45 nutrií, pesce, lišky,  

norci a fretky. Bylo uděleno 10 vítězných cen a 40 čestných cen. 
 

     Opět, jako roky předcházející laičtí vakcinátoři, z řad členů ZO, naočkovali 1516 
králíků proti myxomatóze v Třešti, Čenkov, Růžené, Hodicích, Jezdovicích a 

Salavicích. Při svazové činnosti, pomoci zemědělství, ošetřování nepřístupných 
zelených ploch, údržbě a čistotě životního prostředí a při akcích MěV NF bylo 

odpracováno 750 hodin. 
 

     Pro zajištění krmivové základny sklidili 520 q sena. Formou povinných dodávek 
odprodali produkty v hodnotě 355.890,- Kč, což na člena činilo 4.622,- Kč. 

     Na výro ční členské sch ůzi byl zvolen nový výbor ZO na období 1985-1987 
v následujícím složení  
Předseda :   Tůma František 
Místopředseda :  Klíma Miloš 
Jednatel :   Caha Jiří 
Pokladník :   Drastich Josef 
Hospodář :   Jindřich Ladislav 
Registrátor a tetovatel : Brychta Zdeněk 
předseda odboru králíků :    Brychta Zdeněk  
předseda odboru drůbeže :   Mach Josef 
předseda odboru kožešinových zvířat :  Kříž František 
předseda odboru exotů   Vytiska Josef 
Předseda odboru holubů   Jindřich Ladislav 
Předseda odboru koz a ovcí :  Požár Josef 
Členové výboru  (náhradníci) :  Vítů František 
      Šalanda Miloslav 
      Mareš Petr 

Kontrolní a revizní komise  - předseda   Topinka Jan 
       členové      Maurer Jindřich, Pavlík Jiří  

                                                                     

                                                               ROK 1986 

     V tomto roce má základní organizace 75 členů a z toho je 8 mladších 18 let. Jsou 
sdruženi v 6 odborech. 
 
ODBOR KRÁLÍK Ů – zahajoval rok s 23 členy a během roku se počet zvýšil na 27 
členů. Tito chovali 140 chovných kusů dvaceti plemen. Nejpočetnější zastoupení měli 
opět činčily velké a novozélandští bílí. Nejlepších výsledků dosahoval př. Požár, který 
je již několik let držitelem plemenného chovu. 
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     Zpráva registrátora a tetovatele - přehled  registrace jednotlivých plemen. 
Činčila velká    137 ks   Rex stříbřitý žlutý  10 ks 
Novozélandský bílý    22  „    Zakrslý bílý modrooký   9  „ 
Velký světlý stříbřitý    18  „    Rex slovenský sivomodrý   5  „ 
Králík obr          16 „     Novozélandský červený   4  „ 
Durynský      16 „    Japonský        3  „    
Vídeňský modrý     11 „    Český strakáč japonovitý   8  „ 
Kastorex      10 „ 

     Členové tohoto odboru dodali 1.100 kg králičího masa. Sběrným surovinám 827 
ks kožek a pro výzkumné účely bylo dodáno 20 králíků. 

ODBOR DRŮBEŽE – měl 25 členů a tito chovali 294 ks drůbeže velké jedenácti 
plemen a 33 ks drůbeže zdrobnělé. Nejvíce chovaným plemenem bylo  hempšírka a 
do popředí se dostala orlovka. Majitelé rozmnožovacích chovů dodali  do líhně ZO 
ČSCH Mysliboř 1.540 ks vajec. Konzumních vajec odprodali pouze 679 ks, neboˇo 
další nebyl ze strany výkupní organizace zájem. 

ODBOR HOLUBŮ – měl pouze 4 členy a ti chovali 102 chovných holubů, 
okroužkovali 210 holoubat. 

ODBOR KOŽEŠINOVÝCH ZVÍŘAT – měl 20 členů. Chovali 165 ks chovných nutrií, 
dále chovali 24 norků, 29 pesců, 4 fretky, 4 činčily pravé. Odprodali 221 kožek nutrií, 
88 kožek norků, 74 kožek pesců, 53 kožek lišky stříbrné a n.p. MOVIS odprodali 299 
jatečných nutrií o hmotnosti 1396 kg. U členů tohoto odboru se začíná projevovat 
určitý pokles zájmu o dění v základní organizaci a hrají si na svém „písečku“. 

ODBOR KOZ A OVCÍ  – sdružoval 6 chovatelů, kteří chovali celkem 29 ovcí 
stavropolského a askánského merina a jednu kozu. Jedná se o zvířata bez kontroly 
užitkovosti. Odprodali 81 kg ovčí vlny, 13 kůzlečích kožek a 130 kg skopového masa. 

ODBOR OKRASNÉHO PTACTVA  – měl 7 členů a tito chovali 65 opeřenců v osmi 
druzích. Tito se nadále potýkali se značným zvýšením cen krmiva a současně jeho 
nedostatkem. 

     Organizace zajistila ve spolupráci s veterinárním střediskem v Třešti očkování 
králíků proti myxomatóze. Při údržbě výstavního areálu, přípravě výstav členové 
odpracovali 1.575 hodin. Bylo zhotoveno 40 výstavních klecí pro králíky o 160 
kotcích. Na nich bylo odpracováno 269 hodin. 

     Městským národním výborem byl v tomto roce do užívání domek na ulici Fritzova 
v Třešti, který měl využívat pro svou činnost kroužek mladých chovatelů. Než 
podařilo tento opravit a upravit, kroužek v tomto roce zaniká. 
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                                                             ROK 1987  

     V tomto roce má základní organizace 75 členů, z toho 8 mladších 18 let. 

     Největším odborem byl ODBOR CHOVATELŮ KRÁLÍK Ů, který měl 27 členů a ti 
chovali121 chovných kusů sedmnácti plemen. Nejpočetnějším plemenem bylo 
plemeno velký světlý stříbřitý, dále pak činčila velká a novozélandský bílý. Ve 
výstavní činnosti si nejlépe vedli př. Klíma, Požár a Vítů. 
 
     Odbor laickými vakcinátory ve spolupráci s veterinárním střediskem Třešť zajistil 
očkování všech králíků u organizovaných chovatelů proti myxomatóze. V okolních 
obcích u chovatelů neorganizovaných v ČSCH, na základě jejich požadavku. 
     Pro drůbežářské závody odprodali 2.194 kg králičího masa v živé hmotnosti. 
Sběrným surovinám odprodali 745 králičích kožek. 

ODBOR DRŮBEŽE – Sdružoval 28 členů, kteří chovali 323 ks drůbeže velké devíti 
plemen v 10 barevných rázech, 76 k s drůbeže zdrobnělé. Jako plemeno převládaly 
amroxsky a hempšírky. Dále bylo chováno 28 kachen a perliček. Chovatelé byli 
držiteli 4 rozmnožovacích chovů, ale pro nezájem líhně ZO Mysliboř nebyla vejce 
dodávána. Ve svých domácnostech spotřebovali 25.000 ks vajec a 950 kg drůbežího 
masa. Okroužkovali 640 kuřat.  

ODBOR HOLUBŮ – měl 4 členy a ti chovali 94 holubů tří plemen. Okroužkovali 165 
holoubat, Ve svých domácnostech spotřebovali 20 kg holubího masa v živé 
hmotnosti. 

ODBOR KOŽEŠINOVÝCH ZVÍŘAT – měl 24 členy, kteří chovali 134 nutrií, 24 norků, 
10 stříbrných lišek, 10 pesců, 6 činčil pravých.  Od těchto chovných zvířat prodali 347 
kožek nutrií, 88 kožek norků, 53 kožek lišek, 74 kožek pesců a pro MOVIS prodali 
484 jatečných nutrií. 

ODBOR KOZ A OVCÍ  – měl 7 členů a ti chovali 26 ovcí stavropolského a 
askánského merina. Dále 2 kozy, vše bez kontroly užitkovosti. 

     I když základní organizace v tomto roce nepracovala špatně, byla činnost na 
výroční členské schůzi hodnocena kriticky, především na úseku odprodeje kožek  
králíků a výstavní činnost. 

     Ve výstavní činnosti největších úspěchů a do čela se dostali chovatelé králíků př. 
Klíma, Požár a Vítů. Z chovatelů drůbeže pak Jindřich a Drastich. 

 

 



18. 

 

ROK 1988 

     V tomto roce měla ZO 73 členy a z toho bylo 6 mladších 18 roků. Byli sdruženi v 6 
odborech. 

ODBOR KRÁLÍK Ů – měl 22 členů a chovali 107 chovných kusů 18 různých plemen 
a barevných rázů. Nejpočetnějším plemenem  byla činčila velká a vídeňský modrý. 
Na výstavách po celé republice největších úspěchů dosahovali př. Požár, Klíma a 
přiřadil se k nim př. Pavlík.  
 
      Výstavní činnost ve druhé polovin ě roku p řerušila nebezpe čná virová 
nákaza králík ů, která se v ČSSR objevila poprvé. Jednalo se o mor králík ů a 
tato postihla celé území republiky.  Velmi rychle se podařilo reagovat na tuto 
nákazu veterinární správě, která zajistila nákup vakcíny v SSSR a tak již 15.1.1989 
jsme mohli naše chovy naočkovat. 
     V roce 1988 naši vakcinátoři Maurer Jindřich, Cahová Anna, Brychta Zdeněk, 
Jindřich Ladislav a Rychtarik Milan navakcinovali proti myxomatóze v Třešti a 
okolních obcích 1.794 králíků. 
 
     Chovatelé odprodali Jihomoravským drůbežářským závodům Brno 
prostřednictvím Josefa Drasticha 1.650 kg masa v živé hmotnosti v hodnotě 33.000,- 
Kč. Dalších 1.313 kg spotřebovali ve svých domácnostech. 
 
     Na místní výstavě v Třešti vystavovalo 19 členů ZO 81 králíků a získali 3 ČC. 
Vítěz výstavy byl 1,0 činčila velká, oceněn 95 bodů př. Požára, vítěznou kolekci měl 
př. Klíma rovněž činčila velká. Př. Brychta získal ČC na kastorexe 
 

ODBOR HOLUBŮ – sdružoval 4 členy, kteří chovali 107 chovných kusů a od nich 
okroužkovali 170 holoubat. I když tento odbor je nejmenší, jeho členové př. Jindřich a 
talpa vystavovali na výstavách Superpoloma 88 v Praze, dále v Blížovicích, Jihlavě, 
Novém Městě na Moravě, Holubářské Vysočině ve Stonařově a samozřejmě na 
místní výstavě v Třešti. Ve velké konkurenci získali několik čestných cen. 

ODBOR DRŮBEŽE – sdružoval 19 členů. 15 chovatelů chovalo velkou drůbež a 5 
chovatelů drůbež zdrobnělou. Dva chovatelé chovali vodní drůbež a perličky. Celkem 
okroužkovali 219 kuřat. 11 členů vystavilo 50 ks drůbeže ve 12 plemenech na místní                                                      
výstavě v Třešti ve dnech 2.-3.7.. Ze čtyř udělených čestných cen získali 3. Tyto 
získali př. Šereda, Pekárek a Drastich. Členové tohoto odboru již nevlastnili  
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rozmnožovací chovy a tak všechna vyprodukovaná vejce se spotřebovávala 
v rodinách chovatelů a těch bylo spotřebováno 41.135 ks. 

ODBOR KOŽEŠINOVÝCH ZVÍŘAT – vedl nový předseda př. MVDr. Chvátal 
Stanislav. \odbor měl 25 členů a stal se největším v rámci ZO. Chovali 24 norků, 10 
stříbrných lišek, 10 pesců, 20 činčil pravých (jihoamerických) a 168 nutrií. Odprodali 
212 kožek nutrií v hodnotě 42.400,- Kč, 612 ks nutrií pro MOVIS o celkové živé 
hmotnosti 3.090 kg a 1.440 kg nutriího masa spotřebovali ve svých domácnostech. 
Dále odprodali 84 ks kožek norka v hodnotě 46.200,- Kč, 18 kožek liška stříbrná 
v hodnotě 25.200,- Kč a 65 kožek pesce za 45.500,- Kč. Na místní výstavě instalovali 
velmi zdařilou ukázkovou expozici. 

ODBOR KOZ A OVCÍ  – měl 6 členů a ti chovali 24 ovcí stavropolského a 
askánského merina. Jeden chovatel měl dvě kozy bez kontroly užitkovosti. 
Zpracovatelskému průmyslu dodali 107 kg vlny v hodnotě 12.840 Kč. Masnému 
průmyslu dodali 151 kg skopového masa a v hodnotě 3.318,- Kčs. 

ODBOR OKRASNÉHO PTACTVA  – měl 8 členů a chovali 128 okrasných jedinců ve 
14 druzích, včetně pávů a hrdliček. Opět pokračovaly velké problémy s opatřováním 
krmiva. ZO rozhodla, že koupí 100 kg prosa a toto zdarma rozdělí mezi jednotlivé 
členy odboru. 

     V tomto roce bylo v ZO i 7 chovatelů psů a ti chovali 11 jedinců 7 plemen. Svůj 
odbor však neměli. Bylo proto rozhodnuto, že bude ustanoven odbor chovatelů psů a 
za jeho předsedkyni byla navržena p. Drtinová Magda. 

     Byl zvolen nový výbor ZO v tomto složení  : 
Předseda    Caha Jiří 
Místopředseda   Klíma Miloš 
Jednatel   Pavlík Jiří 
Pokladník   Drastich Josef 
Hospodář   Šalanda Miloslav 
Registrátor a tetovatel  Brychta Zdeněk 

 
Předseda odboru králíků    Brychta Zdeněk 
Předseda odboru holubů    Jindřich Ladislav 
Předseda odboru drůbeže    Jindřich Ladislav 
Předseda odboru kožešinových zvířat  MVDr. Chvátal Stanislav 
Předseda odboru koz a ovcí   Požár Josef 
Předseda odboru okrasného ptactva  Vytiska Josef 
Referent pro práci s mládeží   Rychtarik Milan 
Kontrolní a revizní komise : předseda – Topinka Jan 
                                            členové – Maurer Jindřich, Mareš Petr 
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     Pokračovaly práce na chovatelském areálu  a domku v ulici Fritzova. Tento byl 
koncem roku 1988 dán do užívání př. Brychtovi, neboť kroužek mladých chovatelů 
ukončil svou činnost a jiné využití pro něj nebylo. 

     Byla uspořádána přednáška lektora ÚV ČSCH ing. Františka Kukly o chovu 
kožešinových zvířat. 
 
     Byl uspořádán zájezd na výstavu Krakonošova tržnice do Hluku dne 9.7.1988, 
dále byl uspořádán zájezd na Celostátní výstavu drobného zvířectva do Brna. 
     Za svou činnost obdržela ZO odměnu od Městského výboru Národní fronty 1000,- 
Kčs.     

 

ROK 1989  

   V tomto roce měla  základní organizace 75 členů a byli sdruženi v sedmi odborech. 

ODBOR KRÁLÍK Ů – měl 20 členů a chovali 218 chovných kusů 17 plemen. Mezi 
nejvíce chovaná plemena patřila činčila velká, vídeňský modrý a rex stříbřitý žlutý. 
Největších úspěchů dosáhl př. Pavlík Jiří. Získal ČC na Národní výstavě mladých 
králíků v Hlinsku a ještě několik dalších na výstavách menších. Dobře si ta vedli př. 
Brychta, Rychtarik a Maurer Jan. 
     Členové odboru odprodali 634 králičích kožek v hodnotě 4.438,- Kč a masnému 
průmyslu dodali 265 kg masa v živé hmotnosti v ceně 5.742,-  Kč . Na místní výstavě 
vystavilo 16 chovatelů 97 králíků 16 plemen. Z 11 udělovaných čestných cen získali 4 
a to, př. Požár, Hons, Caha a Brychta. Na podzimní výstavě v Třešti vystavilo 14 
členů odboru 100 králíků 15 plemen a barevných rázů. Z 11 čestných cen získali 5 a 
to př. Dedera, Požár, Pavlík, Maurer Jan a Hons.   

ODBOR DRŮBEŽE- měl 19 členů. 14 členů chovalo 199 ks chovné drůbeže velké, 7 
chovatelů drželo 63 ks drůbeže zdrobnělé a 2 chovali vodní počtu 6 ks a 7 perliček. 

   Na místní výstavě v Třešti 15.-16.7 obsadili svou drůbeží 22 voliér, což 
představovalo 70 ks drůbeže. Ze čtyř udělených ČC získali 3 a to př. Pavlík, Jindřich 
a Šereda. 

ODBOR HOLUBŮ – měl 5 členů a chovali 107 chovných holubů a okroužkovali 200 
holubů.  

ODBOR KOŽEŠINOVÝCH ZVÍŘAT – měl 22 členů a chovali 119 nutrií, 25 pesců, 20 
stříbrných lišek, 24 norků, 35 činčil pravých. Odprodali 251 nutriích kožek v hodnotě 
50.200,- Kč, 494 živých nutrií o váze 2.356,- Kč, 90 kožek norka v hodnotě 49.500,-  
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Kčs, 36 kožek lišky stříbrné v hodnotě 50.400,- Kčs ,a 70 kožek pesce v hodnotě 
49.000,- Kčs. 

ODBOR KOZ A OVCÍ   měl 5 členů. V roce 1989 odprodali 11 kozích kožek 
v hodnotě 550,- Kčs, Jihomoravskému průmyslu masnému dodali 359 kg skopového 
masa v živé hmotnosti v hodnotě 8.257,- Kč a odprodali 62 kg ovčí vlny v hodnotě 
8.630,Kč 

ODBOR OKRASNÉHO PTACTVA  – měl 5 členů, kteří se zabývali chovem 
papoušků malých i velkých, andulek, kanárů a hrdliček. Nadále pokračovali obrovské 
problémy s opatřováním krmiva. 

Nově byl založen ODBOR CHOVATELŮ PSŮ společenských plemen. Měl 7 členů a 
předsedkyní byla zvolena př. Drtinová Magda. 

Byli vyhodnoceni nejlepší chovatelé : 
Maurer Jan –  králíci 
Rychtarik Milan - králíci 
Jirků Miloslav- kožešinová zvířata 
Johnová Marie - kožešinová zvířata 
Knihař Milan - drůbež 
Talpa Ludvík - holubi 
ing. Štorek Jiří - okrasné ptactvo 
Mareš Jan -  ovce 

Udělená svazová vyznamenání : 
Drastich Josef II. stupeň 
Vytiska Josef  III. stupeň 
Požár Josef  III. stupeň 
Šalanda Miloslav III. stupeň 
Jindřich Ladislav III. stupeň 
     Pokračovaly práce na úpravách výstavního areálu. ZO přidělena budova bývalé 
klubovny Českého rybářského svazu na Malém náměstí. Po malých úpravách zde 
byla zřízena prodejna chovatelských přebytků. Prodej zajišťoval př. Cahová Anna. 

     Založena tradice nové podzimní výstavy, která byla nazvána Nákupní a prodejní 
trhy Vysočiny. Její 1. ročník se konal  21.-22.10.1989. 

     Uspořádán zájezd na výstavu do Žírče. 

Za práci pro ZO byli balíčkem v hodnotě 100,- Kčs odměněni Rychtarik, Brychta, 
Pavlík, Maurer Jindřich, Talpa a MVDr. Chvátal. 
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Za členy ZO ČSCH Třešť přijati : 
Šlosr Stanislav, Hodice 
Černo Vladimír, Stajiště 

 

ROK 1990 
     V tomto roce měla základní organizace 63 členy, kteří byli sdruženi v 7 odborech. 
Ihned na jaře se započalo s pracemi na úpravách chovatelského areálu. Vzhledem 
k tomu, že přestala do areálu téci voda, byla vyčištěna studna. To však nepomohlo a 
protože v roce 1989 došlo ke společenskoekonomických podmínek v ČSSR a 
vypadalo to, že areál bude navrácen původnímu majiteli, bylo upuštěno od příprav 
vybudování nové vodovodní přípojky. 

     V květnu byl uspořádán zájezd na výstavu do Žírče. 

     Ve dnech 15.-16.7 byla uspořádána místní výstava. Na ní byli vystavení králíci, 
drůbež a holubi, kožešinová zvířata, okrasné ptactvo, kozy, ovce i ukázka psů. 
Společně s touto výstavou proběhla ukázka pěstitelů kaktusů. 

     1. září se konala v kavárně restaurace Vysočan členská schůze, na které si 
základní organizace připomněla 60. Výročí svého založení. V souvislosti s tím 
obdrželi následující členové svazová vyznamenání ÚV ČSCH – „Za zásluhy o rozvoj 
chovatelství“ : 
Dedera Karel  II. stupeň 
Rychtarik Milan III. stupeň 
Topinka Jan  III. stupeň 
Mareš Jan  III. stupeň 
Talpa Ludvík  III. stupeň 
     Na závěr k tanci a poslechu zahrála kapela Karla Marečka. 

     Ve dnech 19.-20. Září byla uspořádána výstava II. nákupní a prodejní trhy 
Vysočiny. Na ní bylo vystaveno 218 králíků, 81 ks drůbeže velké zdrobnělé i vodní a 
85 holubů. 

ODBOR DRŮBEŽE – měl 16 členů a ti chovali 206 chovných kusů drůbeže velké, 
zdrobnělé a vodní. Již se začal projevovat nezájem členů o vystavování zvířat. A tak  

na výstavě v létě vystavovali pouze Caha Jiří, Pavlík Jiří, Požár Josef, Drastich Josef, 
Topinka Jan a Jindřich Ladislav. 
 
     Na podzimní to bylo ještě horší, to vystavovali př. Pavlík, Caha, Kadlec, Jindřich 
a Havlíček. 
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     Na základě uvedených skutečností, činnost kriticky zhodnotil předseda ZO př. 
Caha a předseda odboru př. Jindřich to vyřešil tím, že ukončil členství v ZO 
k 31.12.1990. 

ODBOR KRÁLÍK Ů – měl 16 členů a ti chovateli 95 chovných kusů šestnácti plemen. 
Od těchto registrovali a otetovali 216 mláďat. Byl opět zaznamenán pokles členů. To 
však nemělo vliv na činnost odboru. Na letní výstavě 13 chovatelů vystavili 92 
králíků. Na podzimní výstavě vystavovalo 12 chovatelů a vystavili 112 králíků. Ve 
výstavní činnosti byl nejúspěšnější př. Pavlík, který opět získal ČC na Národní 
výstavě mláďat králíků v Roudnici nad Labem a VC a ČC na našich výstavách i na 
oblastní výstavě v Jihlavě. Dobře si vedli i př. Požár a Klíma. 

ODBOR HOLUBŮ – měl 5 členů a ti chovali 150 holubů. Zde úspěšně pracovali a 
získávali na výstavách  úspěchy př. Jindřich, Talpa a Knihař. 

ODBOR KOŽEŠINOVÝCH ZVÍŘAT – měl 19 členů. Již se zde začaly projevovat 
společenskoekonomické změny ve společnosti. Nastaly velké problémy s výkupem 
kožek. To se začalo projevovat i na nezájmu některých členů, aktivně se zapojovat 
do života organizace. 

ODBOR KOZ A OVCÍ  – měl 5 členů. 3 členové chovali 16 ovcí a 2 členové kozy bílé 
a 1 hnědou, vše bez kontroly užitkovosti. 

ODBOR OKRASNÉHO PTACTVA  – měl 4 členy. Nejvíce ptáků choval př. Ing. 
Štorek. Nadále přetrvávaly velké problémy s opatřováním krmiva. 

ODBOR PSŮ – I když tento odbor je prakticky založen 2 roky, je to kapitola sama pro 
sebe. Přes obětavost jeho předsedkyně př. Drtinové se nepodařilo jeho členy do 
života organizace zapojit a vypadá to tak, že docílili to, že jsou organizováni, což bylo 
podmínkou pro účast na výstavách a tím to pro většinu z nich skončilo. 

     Na počátku roku 1990 proběhly volby výboru ZO a byli zvoleni členové : 
Předseda   Caha Jiří 
Místopředseda   Klíma Miloš 
Jednatel    Pavlík Jiří 
Pokladník   Drastich Josef 
Hospodář   Šalanda Miloslav 
Registrátor a tetovatel Brychta Zdeněk 
Předseda odboru králíků   Brychta Zdeněk 
Předseda odboru drůbeže   Jindřich Ladislav 
Předseda odboru holubů   Jindřich Ladislav 
Předseda odboru kožešinových zvířat MVDr. Chvátal Stanislav 
Předseda odboru koz a ovcí  Požár Josef 
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Předseda odboru okrasného ptactva Rychtarik Milan 
Předseda odboru psů   Drtinová Magda 

Za členy p řijati : 
Maurerová Marie, Třešť  
MVDr. Čábel Oldřich, Hodice 
Čudová Květa, Třešť 
Havlíček Karel, Třešť 
Čaloud Jiří, Třešť 
Máca Vladimír, Čenkov 

Členství ukon čili :  
Dolejší Blahoslav ml. Třešť 
Fruhbauer Ladislav, Salavice 
Gamba Radek, Třešť 
Hromádka Max, Třešť 
Mandát Josef, Třešť 
Navrátil František, Hodice 
Pekárek Vlastimil, Třešť 
Policar Milan, Třešť 
Roháček Metoděj, Třešť 
Sova Josef, Třešť 
Tesař Josef, Růžená 
Topinka Karel, Třešť, ul. Květná 
Máca Vladimír, Čenkov 

 

ROK 1991 

     V celém českém organizovaném chovatelství, proto i v ZO ČSCH Třešť se 
odrazily společenskoekonomické změny z roku 1989. Ze základní organizace odešlo 
mnoho členů a  v tomto roce měla 55 členů. Odešli však především ti, kteří byli 
v organizaci pouze proto, že získávali levnější příděl krmiva a stejně svá zvířata 
nevystavovali. 
 
     Výbor ZO byl jedenáctičlenný a pracoval ve stejném složení jako v roce 
předešlém. Pouze Ladislava Jindřicha, který ze ZO vystoupil nahradil př. Maurer 
Jindřich. Organizace má nadále 7 odborů a to králíků, drůbeže, holubů, okrasného 
ptactva, kožešinových zvířat, psů, koz a ovcí. 
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     25.5. byl zorganizován zájezd na výstavu drobného zvířectva Žíreč 91. S výstavou 
byla většina účastníků spokojena (ale už se z ní stává více pouťová atrakce) a tak 
bylo rozhodnuto, že se zatím na ní v budoucnu zájezdy organizovat nebudou. 

     Ve dnech 13.-14.7.1991 byla uspořádána tradiční letní výstava všech zvířat 
chovaných v ZO. Bylo na ní vystaveno 139 králíků, 44 s drůbeže velké, zdrobnělé, 
zakrslé a vodní, 18 ks holubů. V rámci této výstavy byla připravena výstavky pěstitelů 
kaktusů pana Ondráčka, Laubeho a Vidláka. Ve dnech 19.-20.10. základní 
organizace uspořádala výstavu králíků, drůbeže a holubů zv. III. nákupní a prodejní 
trhy Vysočiny. Tato předčila všechna očekávání a bylo na ní vystaveno 236 králíků 
patnácti plemen, 76 ks drůbeže velké, zdrobnělé a vodní. Prodáno bylo 43 králíků. 
Dále bylo vystaveno 98 ks holubů. 

ODBOR KRÁLÍK Ů – měl 18 členů, chovateli 109 chovných kusů od nichž registrovali 
258  mláďat  Mezi neúspěšnější patřili př. Pavlík, Klíma a Požár. 

ODBOR DRŮBEŽE – změnil svého předsedu, kterým se stal př. Maurer Jindřich. Měl 
12 členů a ti chovali 151 ks drůbeže a okroužkovali 206 kuřat velkých plemen, 79 
kuřat drůbeže zdrobnělé. 

ODBOR HOLUBŮ – měl pouze 2 členy. 

ODBOR KOŽEŠINOVÝCH ZVÍŘAT – toho se nejvíce dotkly společenskoekonomické 
změny ve společnosti. Nastaly jim obrovské problémy s obstaráváním krmiva (pro  
masožravá zvířata), jeho vysoké nákupní ceny a k tomu ještě nezájem o výkup 
kožek. 

ODBOR PSŮ – jeho členové nejevili vůbec zájem o činnost organizace, až na dva 
chovatele, kteří v organizaci zůstali. 

ODBOR OKRASNÉHO PTACTVA  – měl 5 členů a ti byli pravým opakem chovatelů 
psů, nebo kožešinových zvířat. I přes problémy s krmivem nadále své síly věnovali 
svému koníčku. Mezi nejlepší patřili př. Vytiska a ing. Štorek. 

     Za obětavou práci v organizaci byla Janu Maurerovi udělena odměna ve výši 
150,- Kč. 

     Členem KRK se stává př. Vítů František, který nahradil Jindřicha Maurera. 

     Paní Borková z Třeště žádá o navrácení pozemků, které užívá základní 
organizace. Žadatelka je vyrozuměna, že pozemky jí budou neprodleně vráceny po 
ukončení hospodářského roku .  

     Byl uspořádán zájezd na Národní výstavu mladých králíků do Znojma. 
     Otevřena místnost na Malém náměstí v Třešti, která by měla sloužit jako prodejna  
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chovatelských přebytků. Poprvé došlo k jednání zástupců ZO ČSCH Třešť a JZD 
Hodice o možnosti odkoupení výstavní haly v Klínarce. 

Noví členové : 
ing. Mareš Pavel, Třešť, chovatel králíků, drůbeže 
Vydláková Helena (opětovně), chovatelka psa 
Křížová Dana, Třešť, chovatelka nutrií, pesců, norků a králíků 
Šeba Luboš, Stonařov, chovatel králíků 
Vala Pavel, Stonařov, chovatel králíků 
Štrejbar Bohuslav, Třešť, chovatel králíků 

Členství ukon čili : 
Černo Vladimír, Stajiště 
Fiala Jaromír, Třešť 
Jindřich Ladislav, Třešť 
Kříž František, Třešť 
Maurer Václav, Třešť 
Novák František, Třešť, Puchýrna 
Policar Václav, Jezdovice 
Půlpán František, Salavice 
Pijálek Jiří, Třešť 
Šalanda Martin, Třešť 
Šereda Zdeněk, Buková 
Vydlákové Helena, Třešť, Čudová Květa, Třešť 

 

                                                  ROK 1992 
     Základní organizace má v tomto roce 46 členů, kteří byli sdruženi ve 4 odborech. 
Jsou to králíků, drůbeže, holubů a kožešinových zvířat. Zanikly odbory okrasného 
ptactva, koz a ovcí a psů. 

     Na výro ční členské sch ůzi 15.2.1992 byl zvolen nový výbor základní 
organizace v následujícím složení : 
Předseda    Caha  Jiří 
Místopředseda   ing. Štorek Jiří 
Jednatel   Pavlík Jiří 
Hospodář    Klíma Miloš 
Pokladník   Drastich Josef 
Registrátor tetovatel Brychta Zdeněk 
Předseda odboru králíků  Brychta Zdeněk 
Předseda odboru drůbeže  Knihař Milan 
Předseda odboru holubů  Knihař Milan 
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Členové výboru bez funkcí  Rychtarik Milan, Požár Josef, Drtinová Magda 
Kontrolní a revizní komise :  předseda Topinka Jan 
     členové Mareš Petr, Vytiska Josef 

Byly uspořádány 3 zájezdy : 
- 15.8.   na Zemskou výstavu do rakouského Vídeňského Nového Města. Dopravu  
             hradila základní organizace, vstup činil 30 šilinků hradil každý účastník sám.  
             Bylo přihlášeno 43 zájemců, jelo pouze 24 
- 22.9.   výstava mladých králíků ČR ve do Slavkova (35 účastníků) 
-14.11   Národní výstava drobného zvířectva v Brně (44 účastníků) 

     Ve dnech 11.-12.7 uspořádala ZO místní výstavu drobného zvířectva. Vystaveno 
bylo 81 králíků 15 plemen, 12 voliér drůbeže velké a zdrobnělé(po 3 ks) a 5 voliér 
holubů, jejíchž posuzování se nekonalo. 
 
     Ve dnech 17.-18.10. i přes obavy některých členů byla uspořádána podzimní 
výstava IV. Nákupní a prodejní trhy Vysočiny. Nepřálo jí počasí, padal sníh. Bylo 
vystaveno 193 králíků 23 plemen, 18 voliér drůbeže velké a zdrobnělé a 18 voliér 
holubů. 
 
ODBOR KRÁLÍK Ů – měl 19 členů, kteří chovali 111 chovných kusů a registrovali od 
nich 252 mláďat. Nejúspěšnějšími byli př. Požár, Vítů a Pavlík. 

ODBOR DRŮBEŽE – měl 7 členů, nejaktivnějším a nejúspěšnějším byl nejstarší člen 
tohoto odboru př. Mach Josef.. 

ODBOR HOLUBŮ – měl 3 členy 

ODBOR KOŽEŠINOVÝCH ZVÍŘAT – měl 10 členů. Kromě př. MVDr. Chvátala se 
ostatní o práci v organizaci nezajímali. 

Nový člen :  
Vokřínek Miloslav, Hodice chovatel králíků a holubů 

Členství ukon čili : 
Čaloud Jiří, Třešť 
Dolejší Blahoslav st., Třešť 
Frantál Jaroslav, Třešť 
Havlíček Karel, Třešť 
Johnová Marie, Třešť 
Mareš Václav, Buková 
Pěnička Drahoslav, Třešť 
Policarová Božena, Třešť 
Šlosr Stanislav, Hodice 
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Tůma František, Buková 
Vápeníková Lada, Třešť 

 

                                                       ROK 1993 

     Výroční členská schůze se koná v restauraci Společenský dům v Třešti. 
Organizace má na počátku roku 41 člena. Během roku byli přijati 4 uchazeči o 
členství a tak ke konci roku má ZO 45 členů, kteří jsou sdruženi ve čtyřech odborech. 

     Ve dnech 10.-11.7. byla uspořádána letní výstava drobného zvířectva. Bylo na ní 
vystaveno 132 králíků 22 plemen, 20 ks drůbeže, 12 voliér holubů, byla zřízena 
ukázková expozice okrasného ptactva, kožešinových zvířat, koz a ovcí. O zpestření 
výstavy se postarali pěstitelé kaktusů př. Ondráček Milan, František Laube a Vidlák. 

     Ve dnech 16.-17.10. byla uspořádána tradiční výstava V. nákupní a prodejní trhy 
Vysočiny. Na ní bylo vystaveno 150 králíků 21 plemen a barevných rázů, 18 voliér 
drůbeže velké a zdrobnělé a 23 voliér holubů (po 5 ks). Tuto výstavu navštívil i 
zájezd chovatelů z Českého Krumlova . 

     Dne 11.9. byl organizován zájezd na Celostátní výstavu mladých králíků do 
Nového Města na Moravě. 
 
     Dne 15.12. zorganizovala ZO zájezd na speciální výstavu králíků ČS, vídeňských, 
hototských bílých a speciálku slepic viandotek do Kolína. Jeli s námi i chovatelé ze 
ZO ČSCH Telč, se kterými v tomto roce byla navázána velice dobrá a pro obě 
organizace prospěšná spolupráce. 

ODBOR KRÁLÍK Ů  - měl 17 členů a ti chovali 124 chovných kusů 15 plemen. 
Členové vystavovali na mnoha výstavách nejenom v okrese.  Největšího úspěchu 
dosáhl př. Pavlík, který získal čestnou cenu na kolekci králíka durynského  na 
celostátní výstavě mladých králíků v Novém Městě na Moravě. Stal se  v tomto roce 
neúspěšnějším chovatelem v ZO. 

ODBOR DRŮBEŽE – měl 5 členů. Čtyři z nich chovali drůbež velkou a jeden 
zdrobnělou. Nejaktivnějším a nejúspěšnějším chovatelem byl opět př. Mach Josef. 

ODBOR HOLUBŮ – měl 4 členy, nejlepších výsledků dosáhl př.  Milan Knihař. Na 
výstavě Holubářská  Vysočina ve Stonařově získal putovní pohár za 3. Místo. 

ODBOR KOŽEŠINOVÝCH ZVÍŘAT – měla 4 členy, kteří se do života organizace 
vůbec nezapojovali a v tomto roce odbor končí svou činnost 
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     Z ostatních chovatelů dosahuje dobrých výsledků chovatel okrasného ptactva ing. 
Štorek, který i když má zdravotní potíže s kyčelním kloubem, rozšiřuje svůj chov o 
drůbež a králíky. 

     Činnost  ZO poprvé od jejího vzniku je podporována několika sponzory. Jedná se 
o  Mont metal Trading Třešť, DL komputer Doležal, Třešť, Truhlářství Václav Tůma, 
Třešť, LUK – Kozák Václav, Občerstvení Vala, Třešť, Zelenina Novotný, Svatopluk 
Kasalý – umělecký sklář. 

Noví členové : 
Vacula Jan, Čenkov 
Krejčí Zdeněk, Salavice 
Jedlička Jaroslav, Batelov 
Novák Aleš, Třešť 

Ukončili členství :  
Dedera Karel 
Fruhbauerová Ludmila 
Křížová Dana, Třešť 
Mareš Bohuslav, Buková 
Mareš Jaroslav, Třešť 
Mareš Josef, Jezdovice  

    

ROK 1994 

     ZO ČSCH Třešť má 37 členů sdružených ve třech odborech a to králíků, drůbeže 
a holubů. Svou činnost ukončil odbor kožešinových zvířat. 

ODBOR KRÁLÍK Ů – měl 7 členů, kteří chovali 89 chovných kusů 3 plemen a 
barevných rázů 

ODBOR DRŮBEŽE – měl 7 členů a ti chovali 4 plemena drůbeže velké pěti plemen a 
4 plemena drůbeže zdrobnělé. Jeden chovatel choval krůty a kachny. 

ODBOR HOLUBŮ – měl 7 členů, kteří chovali 97 chovných kusů 8 plemen. 

     Vzhledem k tomu, že organizace velice dobře hospodařila, bylo rozhodnuto, že 
v následujících letech členům, kteří se dožití 60, 70, 80 a více let bude udělován 
věcný dar v hodnotě 200,- , 300,- a 500,- Kč podle délky členství, na což byl přesně 
stanoven klíč. 

Základní organizace připravila pro členy 3 zájezdy na různé výstavy : 
25.5.   na HOBBY v Českých Budějovicích 
3.9.     na národní výstavu mladých králíků do Znojma 
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19.11. na Národní výstavu drobného zvířectva do Brna 
     Náklady na dopravu měli členové a jeden rodinný příslušník hrazeny základní 
organizací. 

     Ve dnech 16.-17.7. byla uspořádána tradiční  letní výstava drobného zvířectva, 
opět zpestřena o ukázku kaktusářů Milana Ondráčka a Františka Laubeho. Bylo na ní 
vystaveno 227 králíků 27 plemen 14 voliér (po 3 ks) drůbeže a 12 voliér (po 5 ks) 
holubů. Při ní byly instalovány ukázkové expozice okrasného ptactva, koz a ovcí. 
Vystavovali na ní chovatelé ze ZO ČSCH Jihlava, Stará říše, Velký Beranov, Brtnice, 
Telč a Dolní Cerekev. 

     8.-9.10. byla uspořádána podzimní výstava VI. nákupní a prodejní trhy Vysočiny. 
Na ní bylo vystaveno 218 králíků 28 plemen, 11 voliér drůbeže a 21 voliér holubů. Na 
této výstavě byl poprvé udělován stále putovní pohár v hodnotě asi 15.000,- Kč, který 
ZO věnoval umělecký sklář Svatopluk Kasalý z Třeště a jeho otec byl zakladatel 
organizace v roce 1930. Jako prvním jeho držitelem byl př. Reiterman Jaroslav 
z Jihlavy za králíka  1,0 vídeňský modrý      

     Mezi  oběma výstavami byly provedeny úpravy v hale a zasedací místnosti 
chovatelského areálu v Klínarce, ul. A. Dvořáka. Byla vybudována kancelář a sklad 
krmiv. Tyto úpravy mohly být provedeny díky materiální pomoci firmy Intea a.s. Třešť. 
     Ke konci roku se začíná objevovat velký problém v tom, že pozemek, který je 
organizací využíván pro výstavy a stojí na něm i výstavní hala byl ZD Hodice 
navrácen původnímu majiteli panu Minaříkovi, který se vyjádřil, že již v příštím roce 
nám výstavy neumožní a tak činnost organizace je nejistá. 

Nový člen : 
Vacula Robert 

Ukončili členství : 
Mareš Petr , Třešť, ul. V Kaštanech 1093 
Mareš Milan                     „ 
Mareš Ladislav, Třešť 
Šalanda Miloslav 
Šalanda Pavel 

 

                                                        ROK 1995 

     Výroční členská schůze se konala v pohostinství u Špinarů v Třešti. Základní 
organizace měla 35 členů, kteří jsou sdruženi ve třech odborech 
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ODBOR KRÁLÍK Ů – měl 15 členů a pracoval pod vedením př. Zdeňka Brychty. Jako 
již tradičně, prakticky všichni členové tohoto odboru vystavovali na různých 
výstavách v okrese, tak i celostátních. V této činnosti byl nejúspěšnější př. Pavlík, 
který ze všech výstav, na kterých vystavoval, získal čestné ceny. 

ODBOR DRŮBEŽE – měl 5 členů a pracoval pod vedením př. Milana Knihaře. Tento 
odbor zápasil o přežití. Vždyť stále nejaktivnějším  je př. Mach, který je nejstarším 
členem v ZO. Vystavoval na 3 výstavách a získal 2 čestné ceny. 

ODBOR HOLUBŮ – měl 6 členů, předsedou byl př. Milan Knihař a vypomáhá mu př. 
Vokřínek Miloslav. Rovněž tento odbor má potíže, ale přesto se činnost, především 
výstavní, trošku zlepšila. Příkladem všem byl předseda Knihař. 

     Pan Minařík informoval vedení základní organizace, že v roce 1996 bude muset 
ZO jeho prostory vyklidit a tak nastala situace, že organizace nebude mít prostory pro 
svou činnost. Ty se musely začít hledat, když chtěla organizace  organizované 
chovatelství v Třešti udržet. 

     Ve dnech 16.-17.7. se konala tradiční místní výstava drobného zvířectva. Bylo na 
ní vystaveno 177 králíků 28 plemen , 18 voliér drůbeže velké, zdrobnělé a vodní, což 
představovalo 56 ks 9 plemen a 12 voliér holubů. Vystavovalo na ní 20 chovatelů 
z naší ZO a 21 z okolních organizací Telč, Jihlava, Brtnice, velký Beranov, Nadějov, 
Počátky a Žirovnice 

     Druhá výstava byla uspořádána 30.9-1.10. Jednalo se o okresní spojenou s naší 
tradiční,  VII nákupní a prodejní trhy Vysočiny. Bylo vystaveno 309 králíků 33 plemen, 
což byl největší možný počet, který je možno u nás vystavit, 32 tříčlenných voliér, 
drůbeže velké a zdrobnělé16 plemen a barevných variet a 30 voliér holubů. Na 
výstavě vystavovali chovatelé z okresů Jihlava, Třebíč, Žďár n. Sázavou, Jindřichův 
Hradec a Pelhřimov. 

     Na podpoře obou výstav se podílely firmy LUK-Kozák, Zámečnictví LEXA-
KRUŽÍK Hodice, Truhlářství Tůma, Voda-plyn Šíša, Blažek, Šimek, Velkoobchod 
Zelenina Novotný, ZD Rácov,  Agro Stonařov, Jiří Drastich, JOSPO Třešť, Intea a.s. 
Třešť a Svatopluk Kasalý. 

     Byl uspořádán zájezd na Národní výstavu mladých králíků ČR do Loun. 

     29. července se uskutečnila slavnostní schůze u příležitosti  65. výročí založení 
základní organizace. Na ní bylo několika členům předáno vyznamenání ÚV ČSCH 
„Za zásluhy o chovatelství“. Jednalo se o : 
Caha Jiří     II. stupeň 
Knihař Milan       III stupeň 
ing. Štorek Jiří   III. stupeň 
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Maurer Jindřich III. stupeň 
Mareš Petr  III. stupeň 

     V dopoledních  hodinách navštívila na organizaci tajemnice časopisu Chovatel 
Šárka Čadilová, která se seznámila s chovatelským  zařízením a chovem př. 
Vokřínka a ve svém článku ve zmíněném časopise seznámila čtenáře s naší 
organizací. Večer potom zahrála k poslechu hudba Zdeňka Požára 

Noví členové : 
Krejčová Zdeňka 

Členství ukon čili : 
ing. Mareš Pavel 
Jirků Miloslav (úmrtí) 
Klíma Miloš (úmrtí) 
Mareš Milan 
Novák Stanislav 

 

Foto ze slavnostní ČS k 65. výro čí založení ZO v roce 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V restauraci  „U Špinar ů“ 
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Př. Ing. Štorek Ji ří, Caha Ji ří, Drastich Josef 
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Př. Vokřínek, Nesp ěchal, MVDr. Chvátal, Krej čová  

 

 
Zahráli nám Policar, Požár, Coufal 
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Př. Topinka Jan, Mareš Jan,  Benešová, Požár 
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Foto z letní výstavy v roce 1995 
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Laube p ři instalaci expozici kaktus ů 

 



38. 
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Návšt ěvníci výstavy  

 

 

Foto z okresní výstavy říjen 1995 

 
Výstavní klece pro králíky 
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ROK 1996 

     Výroční členská schůze se konala v pohostinství „U Špinarů“ v Třešti. Organizace 
měla 33 členy a opět byli sdruženi ve třech odborech a výbor pracoval ve stejném 
složení jako minulý rok. 

     Největším úkolem před organizací byly úpravy prostor budoucího nového 
výstavního areálu v ul. V Klínarce, které organizace dostala koncem roku 1995 od 
města Třešť do pronájmu. Jedná se o budovu bývalé městské vodárny a okolního 
pozemku. Během roku 1996 byl odvodněn pozemek drenážemi – ručně bez 
mechanizace. Byl vyčištěn od náletu, navezeno 100 fůr nákladních automobilů 
zeminy, které byly rozhrnuty pásovým traktorem ZD Roštýn Hodice, př. Janem 
Maurerem, který sponzorsky zaplatil Václav Kozák. V zimních a jarních měsících byly 
opraveny stropy v budově tak, že klubovna a kuchyňka byly v tomto roce dokončeny. 

     13.-14. července byla uspořádána místní výstava drobného zvířectva v původním 
areálu, který majitel pan Minařík umožnil i nadále využívat do doby, než budeme mít 
vybudován nový, který ho nahradí. Výstavě přálo počasí a bylo na ní vystaveno 168 
králíků 27 plemen, 14 tříčlenných voliér drůbeže velké pěti plemen a 13 voliér 
drůbeže zdrobnělé a 11 pětičlenných voliér holubů. 
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     Druhá výstava byla uspořádána 27.-29.9. Byla to výstava okresní, na které byly 
expozice králíků, drůbeže a holubů. Současně s ní proběhla i naše tradiční VIII. 
nákupní a prodejní trhy Vysočiny. Vystaveno bylo 309 králíků 36 plemen, 38 
tříčlenných voliér drůbeže velké, zdrobnělé, zakrslé a vodní \ 36 voliér holubů. 
Vystavovali chovatelé z okresů Jihlava, Pelhřimov, Jindřichův, Pelhřimov, Třebíč a 
Most. Obě výstavy byly velice úspěšné a na vysoké úrovni. Proto OO ČSCH Jihlava 
rozhodla, že v případě zájmu ZO ČSCH Třešť, bude tato pověřena v roce 1997 
uspořádáním meziokresní soutěžní výstavy králíků, drůbeže a holubů „Pohár 
Vysočiny“ 

     Výstavy by však nebyly tak úspěšné, bez podpory sponzorů Mont Metal Trading, 
LUK kozák Třešť, JOSPO Třešť, Intea a.s. Třešť, Truhlářství Tůma, Řeznictví 
Mareček, Voda-plyn Šíša-Šimek Třešť, Zelenina Novotný Třešť, Zámečnictví LEXA-
KRUŽÍK Hodice, Drastich Jiří, Agro Stonařov, ZD Roštýn Hodice, Pila Třešť. 

     Během roku byl uspořádán  zájezd na Národní výstavu mláďat králíků ČR do 
Litovle. Společně s námi jeli i chovatelé ze ZO Telč, Jihlava a Velký Beranov. 

ODBOR KRÁLÍK Ů – měl 18 členů a byl nejaktivnějším odborem v rámci ZO. 
Největších úspěchů dosahoval př. Pavlík, který vystavoval na 10 výstavách, mezi 
nimi a na Celostátní výstavě v Brně a v Litovli a na obou získal na kolekce králíků Du 
vítězné poháry a na dalších výstavách 5 čestných cen. 

ODBOR DRŮBEŽE – měl 6 členů a nejlépe pracují př. Knihař, Mach a Rychtarik.      

ODBOR HOLUBŮ – měl rovněž 6 členů a pracoval pod vedením př. Vokřínka. Zde 
patří mezi nejúspěšnější  ve výstavnictví př. Knihař. 

Noví členové : 
Přech Jan, Rohozná 
Štohanzl Stanislav, Třešť 
Kozáková Michaela, Třešť 

Členství ukon čili : 
Jonák Petr, Rácov 
Mareš Petr (úmrtí) , Třešť 
Novák Aleš 
Drtinová Magda 
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Foto z letní výstavy 1996 

 

 

Foto z okresní výstavy podzim 1996 

 
Návšt ěva dětí z mate řské školy  
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Posuzovatel ing. Zadina Josef + návšt ěvníci výstavy 

 

 

 
ing. Zadina p ři posuzování 
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ROK 1997 

    Základní organizace měla 31 člen, sdružených ve třech odborech a to králíků, 
drůbeže a holubů. 

     Dne 29. března 1997 zemřel dlouholetý člen  a pokladník  ZO př. Josef Drastich. 
Proto byly provedeny doplňující volby a pokladníkem byl zvolen př. Štrejbar 
Bohuslav, který se stal velkým tahounem práce výboru ZO. 

ODBOR KRÁLÍK Ů -  měl 16 členů, pracoval pod vedením př. Brychty. Nejvíce 
mláďat registrovala nová členka ZO, mladá chovatelka Michaela Kozáková a to 100 
ks. Největších  úspěchů na výstavách dosahoval př. Pavlík, který na 8 výstavách 
získal 3 čestné ceny, za ním následovala Michael Kozáková, která ze 7 výstav 
získala 1 putovní pohár a 1 čestnou cenu. 

ODBOR DRŮBEŽE – měl 6 členů a jeho předsedou byl zvolen př. Ing. Štorek Jiří. 
Činnost se maličko zlepšila a nejúspěšnějším byl př. Milan Rychtarik, který 
vystavoval na třech výstavách holanďanky černé a získal 3 čestné ceny. 

ODBOR HOLUBŮ – měl 6 členů a pracoval pod vedením př. Knihaře. Práce se však 
účastnilo pouze 5 členů. Největšího úspěchu dosáhl př. Vokřínek, který získal 2. 
Místo na celostátní výstavě českých staváků v Kolíně 

     I v tomto roce pokračovaly práce při úpravách výstavního areálu, které 
pokračovaly velice rychle kupředu. Byla zcela dokončena klubovna a kuchyň.  Před 
dokončením je kancelář a sociální zařízení. Zabudovány byly betonové sloupky na 
oplocení kolem vozovky ul. V Klínarce. Při tomto základní organizaci pomohly MěÚ 
v Třešti dotací 10.000,- Kč na vybudování elektrické přípojky, OO ČSCH Jihlav 
10.000,- Kč, ZO ČSCH Jihlava 10.000,- Kč, předseda OO ČSCH Jihlava př. Ruhr 
částkou 1.000,- Kč. Zo ČSCH Telč darovala kamna a majitel firmy Mont Metal 
Trading, pan Němec za výhodnou cenu odprodal židle a stoly do klubovny. 

     ZO i přes náročnost uvedených prací, uspořádala tradiční letní výstavu ve dnech 
12.-13.7. Na ní bylo vystaveno 280 králíků 33 plemen, 70 ks drůbeže velké a 
zdrobnělé, 96 holubů. Svá zvířata vystavilo 70 chovatelů z okresů Jihlava, Pelhřimov, 
Jindřichův Hradec a České Budějovice. Při této výstavě prezentovaly svou činnost 
firmy FARMÁŘ Třešť-prodej krmiv a ZVERMEX Třešť. 

     Druhou výstavu byla největší výstava jakou kdy ZO ČSCH Třešť organizovala. 
Jednalo se o meziokresní soutěžní výstavu králíků, drůbeže a holubů „POHÁR 
VYSOČINY“, na které soutěžily mezi sebou okresy Jihlava, Žďár n. Sázavou, 
Pelhřimov, Třebíč a Havlíčkův Brod. Společně s ní proběhla i naše tradiční IX. 
Nákupní prodejní trhy Vysočiny. Vystaveno bylo 300 králíků 40 plemen, 150 ks 
drůbeže velké, zdrobnělé a zakrslé 33 plemen a 250 holubů 36 plemen. 
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     Obě výstavy byly uspořádány ještě ve starém výstavním areálu, ale občerstvení 
posuzovatelů a všech zainteresovaných na meziokresní výstavě se již uskutečnilo 
v zasedací místnosti nového areálu, jakož i slavnostní vyhlášení výsledků výstavy. 
Zde je třeba vyzvednout práci jednatele ZO ČSCH Třešť př. Pavlíka, který veškeré 
organizační zajištění zvládl sám a nedošlo k žádnému zádrhelu a prakticky poprvé, 
dle vyjádření zúčastněných zástupců jednotlivých okresů, k nějaké sporné události. 
Při výstavě velice pomohli žáci Základní školy v Třešti, kteří zapisovali u 
posuzovatelů a donášeli zvířata k posouzení. 

     Jak u ž se téměř stalo tradicí, tak v tomto roce pomohly třešťské firmy a 
organizace. Intea a.s Třešť, PSJ Třešť, LEXA-KRUŽÍK Hodice, Kostelecké uzeniny 
a.s., Řeznictví Mareček, ZD Roštýn Hodice, Klempířství Holoubek Jezdovice, 
Truhlářství Kodys Hodice, Instalatérské práce Šimek, Strojírny Podzimek, Klenoty 
Koutná, Papírnictví Růžička, Malířství Talpa Salavice, JOSPO Třešť, LUK Kozák 
Třešť 

Noví členové :  0 

 
Ukončili členství :  
Drastich Josef (úmrtí), Třešť 
Přech Jan, Rohozná 
Vacula Robert, Čenkov  

Věkový průměr činil 51,86 roku 

Foto  z letní místní výstav 1997 

 
V pop ředí př. Milan Kniha ř, posuzuje Ne čas 
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Př. Mach, zapisuje ing. Štorek, posuzovatel Sedlák a J edli čka 

 
Návšt ěvníci výstavy zády p. Vejm ělek, naproti Říhák a Krpálek 

ROK 1998 

     Výroční členská schůze se koná 14.2.1998 v klubovně výstavního areálu Klínarka. 
Při této sch ůzi byly provedeny volby výboru ZO ČSCH Třešť, do kterého byli 
zvoleni: 
Předseda :    Caha Jiří 
Místopředseda    Rychtarik Milan 
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Jednatel    Pavlík Jiří 
Pokladník     Štrejbar Bohuslav 
Hospodář    Maurer Jindřich 
Registrátor a tetovatel  Brychta Zdeněk 
Předseda odboru králíků  Brychta Zdeněk 
Předseda odboru drůbeže  ing. Štorek Jiří 
Předseda odboru holubů  Knihař Milan 
členové bez funkcí    Požár Josef, Jedlička Jaroslav, MVDr. Chvátal  
                                                      Stanislav 
Revizní komise   předseda – Pekárek Lambert 
                                                     členové Vytiska Josef, Vokřínek Miloslav 

     ZO měla 31 člen, z toho byli 4 mladší 18 roků. 9 členů bylo bez zvířat a pracovaly 
opět 3 odbory. 

ODBOR KRÁLÍK Ů – měl 16 členů, kteří chovali 198 chovných kusů 22 plemen. 
Členové tohoto odboru opět velmi dobře reprezentovali svou organizaci na mnoha 
výstavách. Největšího úspěchu dosáhl opět př. Pavlík, který svými durynskými získal 
7 čestných cen a na celostátní výstavě  mladých králíků v Týništi nad Orlicí získal 
vítězný pohár a své úspěšné tažení zakončil na Evropské výstavě v Brně, kde 
vystavoval čtyřčlennou kolekci a získal titul Mistr Evropy, Evropského šampiona a 
čestnou cenu. Tím se zařadil mezi nejlepší evropské chovatele a porazil i špičkové 
chovatele uvedeného plemena z Německa. 
     Na CV v Týništi dosáhl  svého prvního velkého úspěchu desetiletý Lukáš Kozák, 
který získal čestnou cenu na kolekci malého berana divoce zbarveného. 

ODBOR DRŮBEŽE – měl 10 členů a pracoval pod vedením př. Ing. Štorka. Jeho 
činnost se začíná dále zlepšovat a př. Rychtarik reprezentoval okres na meziokresní 
soutěžní výstavě v Pelhřimově. 

ODBOR HOLUBŮ – měl 5 členů a mezi nimi je nejaktivnější Milan Knihař 

     I v tomto roce pokračovaly úpravy nového areálu. Na členské schůzi bylo 
rozhodnuto, že je třeba tento urychleně dokončit, aby se v něm mohly uspořádat obě 
plánované výstavy. I přes nějaké malé problémy se to podařilo a areál připraven na 
obě byl. 

     První výstava se konala 11.-12. července pod názvem memoriál Josef Drasticha, 
k uctění památky obětavého funkcionáře a chovatele, který opustil 29.3.1997 naše 
řady, když podlehl těžké a zákeřné nemoci. V rámci tohoto memoriálu je na nejlépe 
oceněnou voliéru drůbeže stále putovní pohár. Na této letní výstavě bylo vystaveno 
265 králíků 38 plemen a barevných rázů, 69 ks drůbeže velké a zdrobnělé a 65  
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holubů. Putovní pohár na vítěznou voliéru drůbeže získal př. Jaroslav Reiterman ze 
ZO Jihlava na vlašky koroptví. 

     Ve dnech 19.-20.9 byla z pověření OO ČSCH Jihlava uspořádána okresní výstava 
a společně s ní výstava X. nákupní a prodejní trhy Vysočiny. Vystaveno bylo 289 
králíků 40 plemen a barevných rázů, 70 ks drůbeže velké, zdrobnělé  zakrslé i vodní 
a 165 holubů 24 plemen 

    Uspořádány byly 2 zájezdy. První byl na Celostátní výstavu mladých králíků do 
Týniště nad Orlicí a druhý na Evropskou výstavu králíků, drůbeže holubů a drobných 
hlodavců do Brna. 

     Činnost organizace, ať již jde o úpravy výstavního areálu nebo pořádané výstavy 
by nebyla tak úspěšná bez podpory firem a podnikatelů z Třeště a blízkého okolí 
Jedná se o : 
Řeznictví Mareček, Technické služby Třešť, Autodoprava Pospíchal, PRODOS k.s. 
Stará Říše, ZD Roštýn Hodice, Zámečnictví Lexa Hodice, Intea a.s. Třešť, 
Kostelecké uzeniny a.s., Drastich Jiří – lesní práce, Truhlářství Tůma, Truhlářství 
Kodys Hodice, Papírnictví a elektroinstalace Růžička Třešť, Svatopluk Kasalý, L.U.K. 
Třešť 

Noví členové  
Sobotka Milan, Stará Říše 
Brandl František, přešel ze ZO ČSCH Dolní Cerekev 
Tomek Martin, Hladov 
Filip Jindřich, Batelov 
Kozák Václav, Třešť 
Kozák Lukáš MCH, Třešť 
Talpa Ludvík, Salavice 

Ukončili členství : 
Krejčová Zdeňka, Salavice 
Maurer Jan (zdravotní důvody), Třešť 
Maurerová Marie, Třešť 
Vacula Jan, Čenkov 
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Foto z letní výstavy červenec 1998 

 
Zády Václav Kozák, posuzovatel Bezd ěk 

 

 

 

Posuzovatel Josef Bezd ěk 
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Nosi či holub ů při posuzování 

 

 
Posuzovatel p ř. Vrzák František, u prot ější st ěny ing. Novák a Mirek Caha z Brtnice 
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Okresní výstava 1998 

 
Úklid po výstav ě 

 

 

 

Kroužek mladých chovatel ů při DDM v Třešti s vedoucím p ř. Brychtou 
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ROK 1999 

     Výroční členská schůze se koná 19.2.1999 v klubovně Klínarka. Výbor ZO 
pracoval ve stejné složení jako v roce uplynulém. ZO měla 31 člen. Ti byli sdruženi 
v odborech králíků, drůbeže a holubů. Chovatelé ostatních zvířat své odbornosti 
neměli, protože se jednalo o jednotlivé chovatele. 

ODBOR KRÁLÍK Ů – měl 21 člena a ti chovali 134 chovných kusů 20 různých 
plemen a barevných rázů. 

ODBOR DRŮBEŽE – měl 8 členů, kteří chovali50 chovných kusů drůbeže velké a 26 
chovných kusů drůbeže zdrobnělé a 3 kachny. 

ODBOR HOLUBŮ – měl 6 členů a ti chovali 105 chovných holubů.  

6 členů chovalo 66 kusů okrasného ptactva v 11 druzích. 

     Nadále ZO pokračovala na úpravách výstavního areálu tak, aby byl zcela 
dokončen. To se podařilo a při těchto úpravách odpracovali členové 1.500 
brigádnických hodin. Také se podařilo ZD Roštýn Hodice předat bývalý výstavní 
areál majiteli panu Minaříkovi. Bylo to velké štěstí, že k tomu došlo, neboť hala 
v bývalém areálu v měsíci červenci 1999 z části vyhořela. 

     Organizace uspořádala ve dnech 10.-11.7 již v novém areálu místní výstavu za 
účasti 58 vystavovatelů ze základních organizací Jihlava, Velký Beranov, Telč, 
Brtnice, Kamenice, Nadějov, Jamné, Studená, Žirovnice, Horní Cerekev a Třešť. 
Vystaveno bylo celkem 246 králíků 39 plemen a barevných rázů, 6 voliér drůbeže 
velké, 11 voliér drůbeže zdrobnělé a 20 voliér holubů. V rámci této výstavy opět 
proběhla soutěž v expozici drůbeže o putovní pohár 2. ročníku memoriálu Josefa 
Drasticha. Prvenství získal př. Caha Miroslav st. Ze ZO Brtnice na zdrobnělou 
rodajlendku.  

     Ve dnech 24.-26.9.1999 uspořádala organizace z pověření OO ČSCH Jihlava 
okresní soutěžní výstavu a s ní současně naší tradiční XI. Nákupní a prodejní trhy 
Vysočiny. Poprvé se soutěžilo ve třech odbornostech králíků., drůbeže a holubů o 
putovní poháry, které věnovali přednosta Okresního úřadu v Jihlavě, starosta města 
Jihlavy a 2 starosta města Třešť ing. Lysý. 

Jednotlivé poháry byly získány následovně : 

     V odbornosti králíků prvenství a putovní pohár získala ZO Brtnice, 2. místo ZO 
Nadějov a 3 ZO Třešť. 
 
     Na nejlepšího samce výstavy byl udělen putovní pohár Svatopluka Kasalého a ten 
získal př. Lerche za ZO Brtnice. Čestných cen bylo udělováno 15. Ze ZO Třešť je  
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získali : Kozák Václav na 0,1 Ha, a 0,1 Du 
             Jedlička Jaroslav na 1,0 MaB 
             Požár Josef  na Čv 
             Štrejbar Bohuslav na Vb 
             ing. Mareš Pavel na Vš 

     V odbornosti drůbeže zvítězila a putovní pohár získala ZO Jihlava, 2. místo   
obsadila ZO Brtnice a 3. místo ZO Kamenice u Jihlavy a 4. místo společně ZO Třešť 
a Velký Beranov 
 
     V odbornosti holubů zvítězila a putovní pohár získala ZO Jihlava, 2. místo ZO 
Třešť a 3. Kamenice u Jihlavy. Dále bylo uděleno 9 čestných cen a z nich třešťští 
chovatelů získali 3 a to : Př. Knihař, Vokřínek a Tomek. 

     V roce 1999 byl nejúspěšnějším př. Pavlík, který mimo čestných cen, které získal 
na okolních výstavách, získal i čestnou cenu na CV mladých králíků v Lounech. 

     V době mezi výstavami se podařilo přemístit dřevěnou montovanou kolnu, která 
na stávajícím místě byla bez povolení. Dále jsme museli přemístit ocelovou kolnu 
(bývalá čekárna ČSAD), která stála pod vysokým napětím. Zde odvedl obrovský kus 
práce Zdeněk Brychta, který vyřídil ve velice krátké době stavební dokumentaci od 
paní Kopkanové. 

     Počátkem září byl uspořádán zájezd na CV mladých králíků do Loun. Autobus byl 
zapůjčen od firmy PRODOS Stará říše pouze za úhrady nafty. Při zpáteční cestě se 
na pokraji Prahy porouchal. Pomohl nám autodopravce pan Radek Čech z Batelova, 
který díky zajištění  př. Jedličkou pro nás poslal autobus. 

     V roce 1999 činnost organizace různými finančními a věcnými dary podpořili : 
MěÚ Třešť, řeznictví Mareček, Zámečnictví Lexa Hodice, Truhlářství Tůma Třešť, 
Mont Metal Trading, Třešť, Kostelecké uzeniny a.s., L.U.K. Třešť, Drastich Jiří 
Třešť,Zelenina Novotný Jiří, Jednota COOP Třešť, Gregor František Třešť, 
Elektroinstalace Růžička Třešť, Mařík Ivan Třešť,Kasalý Svatopluk Třešť, ing. Škoda 
Jaroslav, Praha – projekty chladírenské techniky, Strojírny Podzimek, VHS 
Pelhřimov, Intea a.s. Třešť, MVDr. Rudolf Jiří. 

Noví členové : 
ing. Mareš Pavel, Třešť 
Holub Ladislav, Třešť 
Krejčí Jiří, Třešť 

Členství ukon čili :  
Brandl František (odešel zpět do ZO ČSCH Dolní Cerekev) 
Cahová Anna, Třešť 
Hons Bohumil  
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Foto z letní výstavy 1999 

 
Posuzovatel K řivský, vedle Jedli čka, Sobotka 

 

 

 
Chvilka odpo činku Jedli čka, Přibyl, Caha, ing. Štorek 
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Vpravo u pokladny p ř. MVDr. Čábel 

 

 

Foto z okresní sout ěžní výstavy zá ří 1999 

 

Posuzovatel Petr Slan čík z Brna 
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Posuzovatel Hrbek, vedle Požár Josef 

 

 

 

Posuzovatel František Vrzák, vlevo u stolu Jan Mareš 
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Příjezdová komunikace k areálu 

 
Posuzovatel Čeněk Pozdník, Mareš Jan a ing. Mareš Pavel 
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                                                           ROK  2000 

     Výroční členská schůze se koná dne19.2.2000 v klubovně chovatelského areálu 
Klínarka. 

     Základní organizace měla v tomto roce 31 členů, z nichž 4 byli mladší 18 let. 
Organizaci řídil jedenáctičlenný výbor včele s předsedou př. Cahou. 
Složení podle plemen a druhů chovaných zvířat. 
králíky     10 členů 
králíky a drůbež      3 členové 
králíky a okrasné ptactvo     1 člen 
králíky a psa       2 členové 
králíky, drůbež a okrasné ptactvo   2 členové 
králíky a holuby      2 členové 
psa        1 člen 
drůbež, psa a okrasné ptactvo        1 člen 
okrasné ptactvo a psa               1 člen 
lišky a pesce        1 člen 
holuby        1 člen 
kozy          1 člen 
bez zvířat        4 členové 
     Věkový průměr členské základny činil 45,62 roku.  Ve dnech 15. a 16.7. byla 
uspořádána tradiční místní výstava drobného zvířectva konala se u příležitosti 70.  
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výročí založení ZO. Vystavovalo na ní 52 chovatelů z okresů Jihlava, Brno, 
Pelhřimov a Jindřichův Hradec. Bylo na ní vystaveno 293 králíků 37 plemen a 
barevných rázů, 95 holubů 14 plemen a 52 ks drůbeže velké, zdrobnělé a zakrslé 14 
plemen a barevných variet.. Čestné ceny z naší ze ZO Třešť získali na králíky př. 
Požár na Čv, Pavlík Du, Vítů František TS čžl. A na holuby př. Vokřínek-ČS červený 
sedlatý. 

     Ve dnech 23 – 24.9. se konala 2. Okresní soutěžní výstava králíků, drůbeže a 
holubů a v rámci této výstava byla  pořádána tradiční výstava XII. nákupní a prodejní 
trhy Vysočiny a v tomto roce  poprvé 3. ročník memoriálu Josefa Drasticha, který byl 
v letech předcházejících součástí letní výstavy.. Výstavu obeslalo 62 vystavovatelů 
pouze z okresu Jihlava. Výjimkou byl př. Lerche ze Silůvek u Brna, ale ten je členem 
ZO Brtnice. Vystaveno bylo 301 králíků 37 plemen a barevných rázů, 144 ks drůbeže 
velké, zdrobnělé a zakrslé 23 plemen a barevných variet a 247 holubů 34 plemen a 
barevných rázů. 

     Čestné ceny z řad členů ZO ČSCH Třešť získali : 
Pavlík  na Du a Štrejbarová Ivana na 1,0 hermelín modrookého  
ing. Mareš na oravky 
Tomek Martin na benešovské bílé 
 Soutěž základních organizací v jednotlivých odbornostech : 
Králíci – 1. ZO Brtnice, 2. Jamné, 3. Třešť 
Drůbež – 1. ZO Brtnice, 2. Velký Beranov, 3. Třešť 
Holubi -  1. Jihlava, 2. Třešť, 3. Dolní Cerekev 

     Dne 16.9. byl uspořádán zájezd na celostátní výstavu mladých králíků do 
Šternberka a 17.11 na Celostátní výstavu drobného zvířectva do Brna. 

     14.10 byla uspořádána slavnostní schůze u příležitosti 70. výročí založení ZO. Při 
této schůzi byly některým členům za práci v ČSCH předána svazová vyznamenání : 
I. stupeň př. Mach Josef 
II. stupeň př. Brychta, Knihař, Mareš Jan, Maurer, Pavlík, Požár, Rychtarik,  
                      ing.Štorek, Vytiska  
III. stupeň př. MVDr. Čábel, Pekárek, Štrejbar, Vokřínek 

    Byl učiněn pokus pořádat jednou v měsíci prodejní a výměnné trhy, ale to se 
nepodařilo.  

     Nejúspěšnějším chovatelem byl př. Pavlík, který vystavoval své králíky na 11 
výstavách a získal 8 čestných cen. 

     Činnost organizace podpořili finančními a věcným,i dary následující firmy a 
jednotlivci : 
Kostelecké uzeniny a.s., ing. Škoda Jaroslav, Praha, Strojírny Podzimek, Kool 
Trading Třešť, Mont Metal Trading, Truhlářství Tůma, Svatopluk Kasalý, Zelenina  
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Závodský, Třešť, ul. Revoluční, Jednota Třešť, Intea a.s. Třešť, Pospíchal Rostislav 
Jihlava, Drastich Jiří Třešť 

Noví členové : 
Míková Dagmar MCH, Batelov 
Valentová Miroslava MCH, Batelov 

Členství ukon čili :  
Filip Jindřich, Batelov 
MVDr. Chvátal Stanislav (úmrtí) Třešť 
Talpa Ludvík  

 

 

 Foto z okresní výstavy zá ří 2000  

 
Štohanzl, posuzovatelka Nová čková, Pekárek Lambert, zády Kolbová  a žák ZŠ 
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Posuzovatelé : zády Pozdník, vpravo Vrzák a p ř. Požár 

 

 

 

Př. Štrejbar 
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Voliéra zdrobn ělých faverolek  

 

 

 
Posuzovatel Vrzák, s králíkem ing. Mareš Pavel 
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MVDr. Rudolf p ři veterinární p řejímce zví řat 

 

 

 

 
Př. Jedli čka 
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U stolu posuzovatel Dr. Chrastil CsC 

 

 

 
Držitelé vít ězných pohár ů a čestných cen 

Dvořáček, Rűhr,Novotný,Lerche, starosta T řeště ing. Lysý, Šeda, Caha Miroslav,Ková ř, Pelán Reiterman 
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  Foto ze slavnostní ČS k 70. výro čí založení ZO v roce 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předseda ZO  p ř. Caha  

 

 
Volná zábava po ukon čení slavnostní  členské sch ůze 
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Zleva Tomek, Vok řínek Rychtarik ing. Śtorek 

 

 

 

 
Rychtarik, Ing. Štorek, zády Caha 
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Tomek, Vok řínek 

 

 

 

 
Proti : Pavlíková, Rychtariková, Rychtarik, ing. Štore k 
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Př. Jedli čka, Štrejbar 

 

 

 
Př. Kniha ř a ing. Škoda 
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Rychtarik, ing. Štorek, Vít ů, Tomek, Vok řínek 

 

ROK 2001 

     Výroční členská schůze se konala 17.2.2001 a tato zhodnotila činnost ZO ČSCH 
za rok  2000. Organizace má v roce 2001 29 členů. Během roku byli za členy přijati 
Štumar Libor z Třeště, Miroslav Štancl a Anežka Bartáková, oba z Hladova. 
V organizaci pracovaly tři odbory a to králík ů, drůbeže a holub ů. Jednotlivci pak 
chovali okrasné ptactvo, ovce, kozy, psy, stříbrné lišky a pesce. Věkový průměr 
členské základny je 45,8 roku. 

     Na jaře se podařilo vyměnit krytinu na chovatelském areálu v Klínarce i s novým 
oplechováním, které provedl pan Holoubek z Jezdovic. 

     Ve dnech   13-14.7 byla uspořádána místní výstava drobného zvířectva. 70 
vystavovatelů, především z okresu Jihlava, výjimku tvořili chovatele ze ZO ČSCH 
Horní Cerekev, vystavili  236 králíků 30 plemen a barevných rázů, 55 holubů 9 
plemen a 45 ks drůbeže velké a zdrobnělé. Na králíky bylo uděleno 13 čestných cen, 
z nichž 4 získali chovatelé třešťské organizace  a to př. Požár Josef na Čv, Pavlík Jiří 
na Du, ing. Mareš Pavel na Vš a Štrejbarová Ivana na Hem. Na holuby bylo uděleny 
3 čestné ceny. Jednu z nich získal př. Tomek Martin na benešovské bílé. Na drůbež 
byly uděleny pouze 2 čestné ceny, jednu z nich získal př. Jedlička Jaroslav na 
sasexky světlé. Ve dnech 22.-23.9 byla uspořena 3. Okresní soutěžní výstava v níž  
základní organizace okresu Jihlava soutěžily v odbornostech králíků, drůbeže a 
holubů o putovní poháry starosty Třeště, primátora města Jihlavy a přednosty OkÚ 
Jihlava.  
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     Souběžně se konala tradiční výstava XIII. nákupní a prodejní trhy Vysočiny, při 
které se v odbornosti králíků soutěžilo  o putovní pohár Svatopluka Kasalého, který 
byl udělen na nejlepšího samce a o putovní pohár starosty města Třeště na nejlépe 
oceněnou voliéru holubů. Dále v rámci výstavy proběhl 4. ročník memoriálu Josefa 
Drasticha v odbornosti drůbeže. 57 chovatelů vystavili 250 králíků 27 plemen a 
barevných rázů, 105 ks drůbeže velké, zdrobnělé a vodní a 210 holubů 31 plemen a 
barevných variet. 
 
Výsledek  soutěže : 
Odbornost králíků  - pohár starosty města Třešť  1. ZO Brtnice 
         2. ZO Třešť 
Odbornost drůbeže – pohár primátora Jihlavy   1. ZO Jihlava 
Odbornost holubů – pohár přednosty  OkÚ Jihlava  1. ZO Jihlava 
         2. ZO Brtnice 
         3. ZO Třešť 
Putovní pohár Svatopluka Kasalého  na králíka 1,0 Štrejbarová Ivana, ZO Třešť 
Putovní pohár starosta Třeště na voliéru holubů Šeda Miroslav, ZO Jihlava 
Putovní pohár 4. ročník memoriálu J.Drasticha  Pelán Vojtěch, ZO Jihlava  

Čestné ceny  pro ZO Třešť :  
Králíci – Štrejbar Bohuslav Vb 
              Pavlík Jiří Du 
Holubi -  Vokřínek Miloslav  český stavák žlutý 
               Tomek Martin benešovský bílý 

     O výstavě a o chovatelce Ivaně Šrejbarové přinesla obsáhlou reportáž 
v Jihlavských listech jejich redaktorka paní Dana Čírtková. 

     V tomto roce se výbor  ZO i členská základna zabývala možností uspořádat CV 
mladých králíků. Po zvážení všech aspektů bylo od tohoto úmyslu upuštěno a o 
rozhodnutí byl informován ÚV ČSCH ÚOK králíků. Následně bylo uspořádání této 
výstavy v roce 2002 svěřeno ZO ČSCH Lipník nad Bečvou. 

Noví členové : 
ing. Koštial Luboš 
Štancl Miroslav  
Bartáková Anežka 
Štumar  Libor 
Cvak Bohuslav 
Zuda Radek 
Valenta Václav 

Členství ukon čili : 
Holub Ladislav 
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Míková Dagmar 
Sobotka Milan 

    

ROK 2002 

     Výroční schůze se konala 22.2.2002 v klubovně chovatelského areálu Klínarka. 
Byla zhodnocena činnost organizace za rok 2001. 

     Základní organizace měla v roce 2002 30 členů. Během roku byli přijati 3 noví 
členové př. Milan Dlužík, Milan Ondráček a Jindřich Zídek, všichni chovatelé 
okrasného ptactva. Věkový průměr činil 44,66 roku. 
     V organizaci působily 3 odbornosti – králík ů 17 členů     (předseda př. Brychta) 
                                                                drůbeže 3 členové   (předseda př. Jedlička) 
                                                                holub ů 4 členové  (př. Knihař) 
     Jednotlivci pak chovali okrasné ptactvo, kozy a ovce, kožešinová zvířata (lišky a 
pesce) a psy. 

     Pokračovala údržba výstavního zařízení a tak byla provedena oprava klecí 
králíků, stabilně byly umístěny voliéry pro drůbež. V klubovně bylo PVC nahrazeno 
dlažbou, prostory budovy byly vybíleny. 

     Ve dne 13.-14.7.2002 byla uspořádána místní výstava drobného zvířectva.  45 
chovatelů ze ZO Telč, Jihlava, Velký Beranov, Jamné, Puklice, Horní Cerekev, 
Žirovnice, Antonínův Důl a Třešť na ní vystavilo 175 králíků 29 plemen a barevných 
rázů, 66 ks drůbeže velké, zdrobnělé a vodní a 125 holubů. Na králíky bylo uděleno 
10 čestných cen z nichž 4 získali chovatelé ze ZO Třešť. Byli to př. Požár Josef na 
Čv, Štrejbar Bohuslav na Vb, Štrejbarová Ivana na Hem a Pavlík Jiří na Du. Na 
drůbež posuzovatel  Křivský udělil 4 čestné ceny a zde nebyly třešťskými chovateli 
získány. Na holuby posuzovatel Slančík z Brna udělil 4  čestné ceny. 2 z nich získali 
Tomek Martin na benešovské bílé a Knihař Milan na českého staváka červeného 
plamínka.. 

     Ve dnech 19.-20.10.2002 byla uspořádána podzimní výstava nazvaná 1. 
regionální výstava králíků, drůbeže a holubů v kraji Vysočina „O putovní pohár 
hejtmana  a 5. ročník memoriálu Josefa Drasticha. Tato nahradila do té doby výstavu 
zv. Nákupní a prodejní trhy Vysočiny. Na této výstavě 60 vystavovatelů ze ZO ČSCH 
Třešť, Jihlava, Brtnice, Antonínův Důl, Jamné, Telč, Dolní Cerekev, Dačice, 
Pelhřimov předvedli 250 králíků 28 plemen a barevných rázů, 120 ks drůbeže velké, 
zdrobnělé, zakrslé a vodní a 300 holubů. 

      V expozici králíků bylo uděleno 12 čestných cen, z nichž 5 získali členové ZO 
ČSCH Třešť a to : ing. Mareš Pavel na Vš, Štrejbar Bohuslav na Vb,Pavlík Jiří na Du,  
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Štrejbarová Ivana na Hem a mladá chovatelka Valentová Miroslava na Heč. 
- putovní pohár Svatopluka Kasalého získal Miroslav Caha st. Na 1,0 Vss ze ZO  
  Brtnice. 

     V expozici drůbeže bylo uděleno 5 čestných cen a 2 z nich získal př. Jedlička 
Jaroslav na sasexky světlé a zdrobnělé faverolky. 
- memoriál Josefa Drasticha a putovní pohár získal př. Vaněk Josef na zdrobnělé  
  holanďanky černé, ZO Velký Beranov. 

     V expozici holubů  bylo uděleno 13 čestných cen, z nich 4 získali členové  ZO 
ČSCH Třešť a to př. Vokřínek na ČS, Cvak Bohuslav na pávíka, Knihař Milan na ČS 
červený plamínek a Tomek Martin na benešovského bílého. 

     Putovní pohár hejtmana kraje Vysočina získala za celkové vítězství ZO Brtnice 
pouhé 3 body před ZO ČSCH Třešť. 

     Nejúspěšnějším chovatelem byl př. Pavlík, který vystavoval na 7 výstavách včetně 
CV mladých králíků v Lipníku nad Bečvou a na CV drobného zvířectva v Lysé nad 
Labem a na všech získal čestné ceny. 

    Obě výstavy, které byly v tomto roce pořádány podpořili následující sponzoři : 
Zámečnictví Lexa-Kružík, mont Metal Němec, Truhlářství Tůma, Autoklempířství 
Musil Luboš, Svatopluk Kasalý, Kostelecké uzeniny a.s., Strojírny Podzimek, Drastich 
Jiří, ing. Škoda Jaroslav, Intea a.s. Třešť, Jednota Třešť, Zelenina Závodský, ZD 
Roštýn Hodice a MVDr. Rudolf Jiří. 

Noví členové :  
Cvak Bohuslav 
Ondráček Milan 
Zídek Jindřich 
Dlužík Miloslav 

Ukončili členství : 
Štancl Miroslav 
Bartáková Anežka 
ing. Štorek Jiří 
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Foto z letní výstavy červenec 2002 

 
Posuzovatelé :Kratochvíl, Vrzák a ing. Zadina 

 

 
Požár, posuzovatel Vrzák, zapisuje Brychta 
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Při posuzovaní holub ů 

 

 

 

Foto z výro ční členské sch ůze 2002 

 
Ivana Štrejbarová, Jind řich Maurer, Vít ů František  a Emilie 
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, 

ing. Škoda, Krej čí, Štrejbar 
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Vytiska Josef, Mareš Jan, Požár Josef, Pekárek Lamb ert Štumar Libor 

 

 

ROK 2003 

     Výroční členská schůze se koná 21.2.2003 a zhodnotila činnost organizace v roce 
2002. 

     Základní organizace ČSCH Třešť měla v roce 2003 36 členů z nichž 4 byli mladší 
18 let. Věkový průměr činil 42,85 roku.  

Zvolen nový jedenácti členný výbor ZO : 
Předseda   Caha Jiří 
Místopředseda   Rychtarik Milan 
Jednatel   Pavlík Jiří 
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Pokladník   Štrejbar Bohuslav 
Hospodář   Tomek Martin 
Pro práci s mládeží  Štrejbarová Ivana 
Předseda odboru králíků Brychta Zdeněk 
Předseda odboru holubů Knihař Milan 
Předseda odboru drůbeže Jedlička Jaroslav 
Předseda odboru exotů Ondráček Milan 
Člen     Požár Josef 

     Členem revizní komise  byl zvolen př. Jindřich Zídek. 

     V základní organizaci pracovaly 4 odbornosti a to : králíků, drůbeže,  holubů a 
opětovně byl ustanoven odbor okrasného ptactva. I přesto, že  se základní  
organizaci mnohé podařilo, nebyly zhotoveny přístřešky pro králičí výstavní klece a 
plánovaná přednáška o zdraví zvířat s MVDr. Rudolfem. 

ODBOR KRÁLÍK Ů – měl 15 členů, kteří chovali 106 chovných kusů 18 plemen a 
barevných rázů. Největší a také nejúspěšnější účastí na výstavách se mohl pochlubit 
př. Pavlík Jiří, který vystavoval na 8 výstavách včetně CV drobného zvířectva v Lysé 
nad Labem a CV mladých králíků v Litovli. Získal celkem 5 čestných cen. Př. Požár 
vystavoval na 7 výstavách a získal 3 ČC, Ivana Štrejbarová se zúčastnila 4 výstav, 
včetně CV v Lysé nad Labem a získala 2 čestné ceny. Dále na různých výstavách 
vystavovali  Zuda Radek 4x, Valentová Miroslava 3x, Mareš Jan 3x, ing. Mareš Pavel 
4x,  Vítů František 3x a získal 1 čestnou cenu, Jedlička Jaroslav 2x, Štrejbar 
Bohuslav 2x. 

ODBOR DRŮBEŽE – měl 4 členy, předsedou byl Jaroslav Jedlička. Chovali celkem 
37 chovných kusů drůbeže velké (šumavanky 14, plymutka bílá 11 ks), 25 kusů 
drůbeže zdrobnělé (17 ks zdr. vyandotka modrá a černá, 8 zdr. faverolka lososovitá) 
a 5 hus. Vystavovali však pouze Jedlička a Rychtarik a to pouze na letní výstavě 
v Třešti. 

ODBOR HOLUBŮ – měl 5 členů, kteří chovali82 chovných kusů 9 plemen a 
barevných variet. Jeho předsedou byl Knihař Milan. Výstavní činnost tohoto odboru 
se značně zlepšila, vystavovali na mnoha výstavách místních, oblastních, klubových i 
celostátních. Bylo to znát i naší  podzimní výstavě, kde odbor zvítězil a získal putovní 
pohár. 

     Dne 12.2. bylo organizací uspořádáno místní kolo chovatelské dovednosti 
mládeže. Z něho do okresního kola, které bylo díky př. Ivaně Štrejbarové a Zdeňku 
Brychtovi  uspořádáno v areálu naší ZO, postoupili Mirka Valentová v odbornosti 
králíků a Jenda Plšek v odbornosti akvaristika do celostátního kola, které se konalo 
v Lipníku nad Bečvou. Zde Mirka Valentová obsadila 4. místo a Jenda Plšek byl 6. 
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     Ve dnech 19.-20.7 byla uspořádána letní místní výstava drobného zvířectva, 
včetně expozice okrasného ptactva. 50 chovatelů ze ZO ČSCH Jihlava, Třešť, Telč, 
Brtnice, Velký Beranov, Puklice, Věžnice,a Jamné vystavili 170 králíků 27 plemen a 
barevných rázů, 90 ks drůbeže velké, zdrobnělé, zakrslé a vodní a 14 voliér holubů. 

 

Kroužek mladých chovatel ů v ZOO Jihlava 

 

 
Mladí chovatelé Radek Zuda a Jenda Plšek 
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     Posuzování králíků provedli ing. Josef Zadina, vedoucí posuzovatelů ČSCH, Josef 
Kratochvíl a Jana Nováčková. Udělili 9 čestných cen, které z třešťských chovatelů 
získali př. Požár Josef na Čv, Vítů František na ČS modrožlutý a Pavlík Jiří na Du. 

     V měsíci září byl pro členy připraven zájezd na CV mladých králíků do Litovle. 
Přestože byl autobus zcela zaplněn, podíleli se na tom i členové okolních ZO, platilo 
se 200,- Kč, nestačilo to na pokrytí faktury a tak zbývající část doplatila ZO. 

     Ve dnech 21.-22.9.2004 byla uspořádána oblastní výstava králíků, drůbeže a 
holubů, spojená s okresní soutěžní výstavou   a 6. ročníkem memoriálu Josefa 
Drasticha. Se souhlasem Rady MěÚ v Třešti byla nazvána „Třešťský jednorožec“ a to 
proto, abychom nebyli v budoucnu osočováni jinými organizacemi jako to bylo v roce 
2002 když jsme obdrželi od hejtmana Kraje Vysočina putovní pohár a chtěli jsme 
proto podzimní výstavu pořádat pod názvem „Regionální výstava králíků, drůbeže a 
holubů v kraji Vysočina o putovní pohár hejtmana. 

     Na této výstavě vystavili členové ZO ČSCH Třešť, Jihlava, Brtnice, Jamné, 
Věžnice, Antonínův Důl, Velký Beranov, Puklice, Telč, Horní Cerekev a Pelhřimov 
196 králíků 27 plemen a barevných rázů, 46 voliér drůbeže velké, zdrobnělé, zakrslé 
a vodní a 43 voliér holubů 29 plemen a barevných variet.  

     Králíky posuzovali Josef Kratochvíl z Košetic, František Vrzák z Havlíčkova Brodu 
a Jana Nováčková z Čáslavi. Ze ZO Třešť získali čestné ceny Pavlík Jiří na Du a 
Ivana štrejbarová na zakrslý liščí,. Putovní pohár Svatopluka Kasalého získala mladá 
chovatelka Mirka Valentová. 

     Drůbež posuzovali Jan Křivský z Chotěboře a Alois Sedlák z Budišova. Udělili 8 
čestných cen a vítězný pohár v rámci memoriálu Josefa Drasticha. Ten získala Anna 
Dohnalova ze ZO Věžnice. Drůbež třešťskými chovateli nebyla vystavena, což 
nebylo dobrou vizitkou pro tento odbor.  

     Holuby posuzovali Petr Slančík a ing. Ráček, oba z Brna a ti udělili 8 čestných cen 
a 1 vítězný putovní pohár starosty Třeště. Tento pohár se poprvé podařilo získat 
třešťskému chovateli a to př. Martinu Tomkovi na voliéru benešovských bílých. 
Čestné ceny získal pro organizaci Vokřínek Miloslav na ČS červený plamínek, 
Rachtarik Milan na giganta, a Knihař Milan na durynského voláče. 

     Při výstavě dále soutěžily základní organizace v jednotlivých odbornostech o 
putovní poháry a po sečtení byl udělen vítězný pohár „Třešťský jednorožec“, který 
zhotovil umělecký sklář Svatopluk Kasalý. V odbornosti králíků zvítězila a putovní 
pohár starosty Třeště získala ZO Brtnice. V odbornosti drůbeže zvítězila a putovní 
pohár  přednosty OkÚ Jihlava získala ZO Jihlava a v odbornosti  holubů zvítězila a  
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putovní pohár primátora města Jihlavy získala ZO Třešť. Hlavní vítěznu cenu 
„Třešťského jednorožce“ získala ZO Brtnice. 

Noví členové : 
Dlužík Miloslav 
Kadlecová Hana 
Ondráček Milan 
Plšek Jan 
Štumarová Zdeňka 
Zídek Jindřich 
Vejmělková Hana 

Členství ukon čili : 
Maurer Jindřich 

 

Foto z letní výstavy červenec 2003 

 

 

ROK 2004 

     Výroční členská schůze se koná 21.2.2004 a na ní byla zhodnocena činnost ZO 
v roce 2003. Organizace měla v roce 2004 34 členy, z toho 6 mladších 18 let. Věkový 
průměr činí 40,8 roku. V základní organizaci pracovaly 4 odbory a to králíků,  
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drůbeže, holubů a okrasného ptactva. Dále v organizaci  byli dva chovatelé koz bez 
kontroly užitkovosti, 1 chovatel lišek a pesců, 3 členové chovali čistokrevné psy 
s průkazem původu. Akvarijní rybičky chovali 2 členové.  9 členů bylo bez zvířat. 
Mladé chovatele měla na starosti Ivana Štrejbarová. 

ODBOR KRÁLÍK Ů : pracoval pod vedením př. Zdeňka Brychty a měl 15 členů, kteří 
chovali  101 chovných kusů  18 plemen a barevných rázů. Nejvíce výstav obeslal př. 
Požár a to 7 Na těchto představil 48 králíků a získal vítězný putovní pohár 
Svatopluka Kasalého na oblastní výstavě v Třešti na nejlepšího samce výstavy a 3 
čestné ceny.   Dalším úspěšných chovatelem byl př. Pavlík, který vystavoval na 6-ti 
výstavách, získal 2 čestné ceny a účastnil se CV mladých králíků v Sedlčanech i na 
EV v Praze, kde měl v plemeni nejlépe oceněnou kolekci  z českých vystavovatelů. 
Další úspěšnou chovatelkou je Mirka Valentová, která s úspěchem vystavovala ne 
výstavách Třešti, Telči, Chotěboři na klubové výstavě zakrslých králíků. Dalšími 
aktivními chovateli králíků jsou i př. Vokřínek, který vystavil na třech výstavách, ing. 
Mareš, Jan Mareš i Radek Zuda, František Vítů a Jiří Caha 

ODBOR DRŮBEŽE :  Pracoval  pod vedením př. Jaroslava Jedličky, měl pouze tři 
členy a ačkoliv se Jarda Jedlička snaží o zvýšení počtu chovatelů z řad současných 
členů,  stále se mu to nedaří. Je dost současných členů ZO, kteří drůbež chovají a 
místo toho aby chovali čistokrevná plemena, chovají nosné hybridy kvůli vyšší 
snůšce. Když si však vzpomenu na již nežijícího př. Macha, který choval pouze 
čistokrevná plemena, musím také říci, že u nich měl vyšší snůšky než v současné 
době nesou hybridi v drobných chovech. Stálo by za to aby se tito chovatelé nad 
svými chovy zamysleli a vyměnili je za plemena čistokrevná a tím i zpestřili naše 
výstavy. V loňském roce vystavovali dva chovatelé a to Marie Kolbová, která získala 
na našich dvou výstavách vždy čestnou cenu a dále vystavovala i na výstavě  
Bohdalově. Př. Jedlička vystavoval na oblastní výstavě v Třešti 

ODBOR HOLUBŮ : Tento odbor po několika letech stagnace zvýšil počet členů na 8 
a pracoval pod vedením Milana Knihaře a dá se říci, že dobře a co slíbili to také 
udělali. Ve výstavní činnosti byli nejúspěšnější Vokřínek Miloslav, který své holuby 
vystavil na šesti výstavách a to na EV v Praze kde získal na holuba  českého stavák 
bílého čestnou cenu, ne výstavě Vysočina ve Štokách získal rovněž čestnou cenu a 
dále získal čestné ceny na výstavách v Třešti 2x, Telči a Slavonicích. Rovněž př. 
Martin Tomek vystavoval na EV v Praze a zde měl nejlépe oceněné své holuby 
benešovské bílé když na jednoho z nich měl oceněného 96 b a přesto mu ČC nebyla 
udělena. Dále získal ČC na místní výstavě v Třešti, na oblastní výstavě v Třešti 
získal putovní pohár starosty města Třeště na vítěznou voliéru holubů.  Dále 
vystavoval v Telči a zde získal rovněž ČC a ve Slavonicích. Neméně  úspěšných  
chovatelem, který prakticky kde své holuby vystavil získala čestné ceny. Je jen 
škoda, že jeho zvířata jsou  nedoceněna při výběru na krajské soutěžní výstavy.  
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Úspěšně si vedli i př. Knihař Milan a Rychtarik. Milan Ondráček během roku chov 
holubů zrušil,  Kolbová nevystavovala.  

ODBOR OKRASNÉHO PTACTVA : Měl 6 členů a pracoval pod vedením př. Milana 
Ondráčka. Protože v okolí se soutěžní výstavy okrasného ptactva nekonají a tak svá 
zvířata předvádějí na domácích výstavách v ukázkových expozicích a tuto vždy  

připraví pestrou a jistě poutavou. Tři členové tohoto odboru a to Ondráček, Dlužík a 
Zídek se velkou měrou zasloužili o vybudování stabilních přístřešků nad králičími 
výstavními klecemi jak jsem se již dříve zmínil.  

     Koncem roku 2003 nám při stavbě rodinného domu pan Máca při zemních pracích 
přetrhl a zrušil stávající přípojku vody. Velice kladným přístupem MěÚ v Třešti, 
především pana ing. Bartoše nám Technické služby Třešť, jakmile to počasí na jaře 
loňského roku dovolilo, tuto přípojku zhotovily a město náklady na její zřízení 
uhradilo. Další rozvod vody v budově  následně provedl náš člen Milan Dlužík. 

     Dále jsme si dali  náročný úkol jak na finance, tak i na práci i materiál. Bylo to 
vybudování přístřešků pro stabilní umístění  výstavních klecí pro králíky. I když to 
zpočátku  vypadalo, že se tento úkol nepodaří splnit především pro finanční 
náročnost. Protože však činnost organizace ještě stále leží na srdci všech členů, 
rozhodli se, že na doplnění potřebné finanční částky, která byla třeba na nákup 
krytiny a řeziva, peníze půjčí ze svého a až organizace peníze bude mít, bude jim 
půjčka vrácena. Pak už se do práce dali př. Dlužík, Ondráček a Zídek a v krátké době 
zastřešení zhotovili. 

     Hlavní  naší činností však je pořádání výstav, které nám pak přinesou i nějaké 
peníze do pokladny. První výstavu jsme uspořádali 17. a 18. července jako místní 
výstavu drobného zvířectva. Na této 55 vystavovatelů, členů ZO Třešť, Telč. Brtnice, 
Jamné, Jihlava, Velký Beranov, Antonínův Důl, Kamenice, Mírovka u H. Brodu, Horní 
Cerekev a Pelhřimov vystavili 180 králíků 31 plemen a barevných rázů, 26 voliér 
drůbeže velké zdrobnělé a vodní v počtu 78 kusů a 24 voliér holubů v počtu 120 ks. 
Králíky posuzovali ing. Zadina, předseda posuzovatelů ČR, Pozdník Čeněk a Jana 
Nováčková. Tito udělili 9 čestných cen, které získali Škárek Antonín na Mm a Josef 
Pohanka na ČL oba  ze ZO Velký Beranov, ing. Josef Novák na Vss a Miroslav 
Štěpán na Tč, oba ze ZO Brtnice, Požár Josef na Čv a Pavlík na Du, oba ze ZO 
Třešť, Kváš Josef na Nč ze ZO Pelhřimov a Malý Jan na Čm ze ZO Mírovka. 

Drůbež posuzoval př. Sedlák Alois a udělil 5 čestných cen, které získali Caha 
Miroslav st. na amroxky a Caha Miroslav ml. na zdrobnělou vyandotku černobílou, 
oba ze ZO Brtnice, Zmrhal Miloslav na plymutku modrou, a Procházka Miroslav na 
hedvábničku  stříbrošedou, oba ze ZO Jihlava a Kolbová Marie na husu landénskou 
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mladá chovatelka ze ZO Třešť. 

     Holuby posuzoval př. Slančík z Brna. Ten udělil 6 čestných cen, které získali 
Procházka Miloslav na lahore ze ZO Jihlava, Kadlec Jiří ze ZO Velký Beranov na 
kudrnáče modré, Tomek Martin na benešovské bílé, Knihař Milan na durynské voláče 
červené, Vokřínek Miloslav na české staváky bílé a Cvak Bohuslava na pávíky černé, 
všichni ze ZO Třešť 

    Ve dnech 18.-19.9. se konala oblastní soutěžní výstava králíků, drůbeže a holubů 
nazv. Třešťský jednorožec, v rámci které proběhl 7. ročník memoriálu Josefa 
Drasticha. Celkovým vítězem a Třešťského jednorožce získala ZO ČSCH Brtnice. 

     Mladí chovatelé Miroslava Valentová, Jan Plšek a Marie Kolbová se zúčastnili 
Celostátního kola chovatelské dovednosti mládeže. Mirka Valentová v odbornosti 
králíků získala 4. Místo. 

     Př. Vokřínek Miloslav, Martin Tomek a Pavlík Jiří vystavovali na Evropské výstavě 
králíků, drůbeže, holubů a drobných hlodavců. Vokřínek získal na českého staváka 
bílého čestnou cenu. Př. Tomek měl nejlépe oceněnou voliéru mezi benešovskými 
bílými holuby. Př. Pavlík tituly z Evropské výstavy z Brna neobhájil, ale měl nejlépe 
oceněnou kolekci  mezi českými vystavovateli. 

    Činnost organizace opět podpořili následující podnikatelé a firmy : Zámečnictví 
Lexa-Kružík Hodice, Mont Metal Němec, Dapex  Luboš Pokorný, pan ing. Škoda 
Jaroslav z Prahy. Autoklempířství Musil Luboš a MěÚ Třešť, kteří nám poskytli 
finanční prostředky a dále ti, kteří  nás pravidelně podporují věcnými dary a těmi jsou 
Drastich Jiří, Hračky Richterová, Jednota Třešť, Kostelecké uzeniny a.s. Strojírny 
Podzimek, Zelenina Závodský, ZD Hodice a Svatopluk Kasalý 

Noví členové : 
Plšek Karel 
Vejmělková Hana 
Kolbová Marie 

Ukončil členství : 
Vytiska Josef 
Štumarová Zdeňka 
Štumar Libor 
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Foto ze zájezdu na Evropskou výstavu do Prahy v roc e 2004 

 
Př. Šimek ZO Tel č a Mareš Jan  

 

 
Při ob čerstvení na parkovišti p ř. Tomek Martin 
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Foto z VČS 2004 

 
Štrejbarová, Maurer, Vít ů František, Vít ů Emilie  
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Zády Jedli čka, Kasalý, Plšek Karel, ing. Mareš 

 

 
Zídek, Kasalý, Ondrá ček 
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Foto z výstavy T řešťský jednorožec zá ří 2004 

 
Vítězné poháry   
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Po úsp ěšné akci i odpo činek 

Tomek, Budínová,Kniha ř, Vokřínek, Caha, ing. Mareš,Požár, paní Vít ů, Mareš Jan 

 
Pořadatelé výstavy 
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Paní Drastichová p ředává vít ězný pohár memoriálu Josefa Drasticha p ř. Procházkovi 

 

 
Návšt ěva výstavy d ětmi z MŠ T řešť 
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Při posuzování holub ů Dr. Chrastil, p řihlíží Tomek 

 

 
Připravené výstavišt ě 
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ROK 2005 

     Výroční členská schůze se koná 19.2.2005 a zhodnotila činnost organizace v roce 
2004. 

     Základní organizace měla v roce 2005 31 členů z nichž  5 bylo mladších 18 let. 
Věkový průměr činil 45.03 roku. Činnost organizace řídil 11 členný výbor pod 
vedením předsedy př. Cahy. Schůze se konaly pravidelně každý druhý pátek 
v měsíci. Když se konala členská schůze, schůze výborová se nekonala. Účast členů 
výboru na schůzích byl téměř 100%. Absence byly zaviněny pouze nemocí anebo 
pro pracovní zaneprázdnění. Na členských schůzích se účast oproti předcházejícímu 
roku zlepšila, ale ještě nebyla taková jak členům ukládají Stanovy a usnesení VČS. 
Je třeba říci, že schůzí se neúčastnili především ti členové, kteří v letošním roce 
členství v ZO ukončili. Jedná se o př. Zídka a Lukáše, Václava a Michaelu Kozákovi. 

     V základní organizaci působily 4 odbory a to králíkářský, drůbeže, holubů a 
okrasného ptactva. Jednotlivci pak chovali kozy, ovce, psy a akvarijní rybky.  3 
chovatelé byli bez zvířat. Jeden člen př. Pekárek je  čestným členem. 

ODBOR KRÁLÍK Ů pracoval pod vedením př. Brychty a měl 13 členů, kteří chovali 19 
plemen a barevných rázů v 96 chovných kusů. Téměř všichni členové tohoto odboru 
vystavovali  na různých výstavách po celé ČR. Bližší výsledky však v letošním roce 
nemám, ale přesto mohu říci, že nejúspěšnějším byl přítel Požár, jako již mnoho let 
před tím. 

ODBOR DRŮBEŽE pracoval pod vedením př. Jedličky a měl 3 členy, kteří chovali 3 
plemena drůbež hrabavé a husy landéské v celkovém počtu 42 chovných kusů. 
Nikdo z nich mě neseznámil se svými výsledky a tak podle toho jak mě se jevila jejich 
výstavní činnost, mohu říci, že nejúspěšnější byla Marie Kolbová 

ODBOR HOLUBŮ pracoval pod vedením př. Milana Knihaře, měl 7 členů a ti chovali 
7 plemen v počtu 206 chovných kusů. Tento odbor a jeho členové dosáhli mnoha  
čestných cen na různých výstavách, ale bližší Vám opět nemohu říci, neboť nemám 
od členů žádné podklady. 

ODBOR OKRASNÉHO PTACTVA pracoval pod vedením př. Milana Ondráčka a měl 
6 členů, kteří chovali 17 různých druhů v počtu 151 chovných kusů. Tento odbor se 
nezúčastňuje speciálních výstav ale vždy vkusně zpestří naše obě výstavy. 

     Jako v předcházejících letech probíhala údržba a úpravy areálu podle toho jak 
nám finanční možnosti dovolily a těch nebylo mnoho. Byla zhotovena konstrukce pro 
zastřešení výstavních holubích voliér a jejich provizorní zastřešení. Př. Dlužík se 
souhlasem členské schůze dokončil úpravy potůčku. Na  vytvořených vodních 
nádržích jsou chovány kachny divoké, pižmovky, mandarinky, karolinky a 
bažanti.Tato činnost se někomu nelíbila, údajně chovateli, který  na našich výstavách  
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vystavoval a proto zaslal na ústřední revizní komisi ČSCH anonymní dopis tohoto 
znění, cituji : Vážení.  Jsem velmi pohoršen nad činností  svazu chovatelů v Třešti a 
tudíž jsem se rozhodl Vás o tomto informovat. Chtěl jsem jako každým rokem 
vystavovat na místní výstavě třešťského klubu ve dnech 24. a 25.9.2005. Avšak při 
náhodné návštěvě tamního areálu jsem byl velice zklamán a svůj úmysl vystavovat 
svoje chovy jsem si rozmyslel. Přímo na výstavišti parkuje několik  vraků aut, 
v dalších prostorech areálu si nejmenovaní  členové celoročně chovají divoké i 
domácí kachny, bažanty, slepice aj. Také chov ryb a okrasného ptactva nepatří jako 
stálý inventář do areálu, ten by měl sloužit především k výstavám. Myslím, že 
zvýšením rizika ptačího moru se snad ani takovýto chov neslučuje se stanovami 
chovatelského sdružení. Doufám, že dojde k nápravě a areál bude opět využíván 
k výstavám a ne k soukromým účelům některých členů. 

     Na základě tohoto anonymu byla v naší základní organizaci provedena kontrola 
ústřední revizní komisí ČSCH ve složení předseda RK ing.  Karkan a mgr. Holíková, 
vedoucí  právního oddělení ÚV ČSCH. O kontrole byl proveden písemný zápis, který 
zněl, cituji : Byla provedena prohlídka areálu. Budova i pozemek je udržován a jsou 
ve velmi dobrém stavu. Výstavní klece řádně konzervovány a řádně udržovány, 
včetně krytiny. Budova je po GO, připravena oprava stropu v kuchyňce. Je 
udržována čistá. Chovatelé připustili, že na pozemku dočasně, asi 6 dnů stála vozidla 
chovatele v důsledku poruchy vozidel. Stížnost považujeme za unáhlenou a 
neopodstatněnou. 

     Probíhají opravy a úpravy chovatelského areálu. Byl opraven strop v chodbě. Na 
potůčku byly zhotoveny 2 rybníčky př. Dlužíkem, který na nich chová různá plemena 
okrasných i užitkových kachen. Dále v jejich sousedství vybudoval voliéry pro 
okrasné bažanty. 

     Ve dnech 16.-17.7. byla uspořádána letní místní výstava králíků, drůbeže a 
holubů, na které 42 chovatelů ze ZO ČSCH Třešť, Jihlava, Brtnice, Telč, Jamné, 
Počátky, Žirovnice, Horní Cerekev a Pelhřimov vystavilo 170 králíků, 93 ks drůbeže 
velké, zdrobnělé, zakrslé a vodní a 105 holubů. Z členů ZO Třešť získali čestné ceny 
- na králíky : př. Požár, Vítů, Pavlík, Štrejbarová, 
- na drůbeže Kolbová Marie 
- na holuby Tomek, Knihař, Cvak a Rychtarik  

     Ve dnech 24. a 25. září. Na ní 60 vystavovatelů ze ZO Třešť, Telč, Brtnice, Dolní 
Cerekev, Jihlava, Jamné, Velký Beranov, Horní Cerekev, Studená  vystavilo 250 
králíků, 52 voliér drůbeže velké zdrobnělé, zakrslé a vodní a 38 voliér holubů. Při této 
výstavě jednotlivci soutěžili o 4 putovní poháry  základní organizace  okresu Jihlava o 
vítězství a putovní poháry v odbornostech králíků, drůbeže a holubů. 

     Posuzovatelé králíků Jana Nováčková,  Vacek a Vican udělili 9 čestných cen, 
které získali Požár Josef na Čv, Vítů František na ČSmžl a Pavlík Jiří na Du všichni  
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z naší ZO. Dále  ČC získali Caha Miroslav st., Zelený Jan na MaBbčo oba ZO 
Brtnice, Jelínek Jaroslav ze ZO Kamenice na Kal, Šlechtický Antonín ze ZO Jamné 
na ČA a Vaněk Josef ze ZO Velký Beranov na MaBdiv. Vítězný putovní pohár 
Svatopluka Kasalého na 1,0 získal př.  Pavel  

     Škarek ze ZO Slavonice na Heč a cenu na vítěznou kolekci získal př. Pohanka ze 
ZO Velký Beranov na ČL.  

     Na drůbež udělili posuzovatelé Sedlák z Budišova  a Horák ze Znojma 7 čestných 
cen, které získali Miloslav Procházka zdr. vyandotku bílou, zdr. vyandotku zlatou a 
zdrobnělou bojovnici indickou, Dvořák Jaroslav na amroxku, Pelán Vojtěch na zdr. 
velsumka rezavě koroptví, všichni ze ZO Jihlava, Marie Kolbová z naší ZO na vlašku 
stříbrnou a Vaněk Josef ze ZO Velký Beranov na kachnu zakrslou bílou. Vítězný 
putovní pohár memoriálu Josefa Drasticha získal Miloslav Procházka na voliéru 
kachen  indický běžec černý. 

     Posuzovatelé holubů Karel Jirků a Rybička udělili vítězný putovní pohár starosty 
Třeště na voliéru český  stavák  bílý chovatele naší ZO př. Vokřínka. Mimo to udělili 9 
čestných cen, které získali opět Miloslav Vokřínek na ČS bílého, Rychtarik Milan na 
giganta modrého, Tomek Martin na benešovského bílého, Knihař Milan na 
durynského voláče, Cvak Bohuslav na pávíka černého  všichni ze ZO Třešť, Dvořák 
Jaroslav na kinga modrého, Svoboda Vladislav na ČS červeného oba ze ZO Jihlava, 
Pavlíček Josef na ČS modrého sedlatého a Zeman Jaroslav na ČS černého 
sedlatého, oba ze ZO Horní Cerekev. 

     V soutěži základních organizací v odbornosti králíků zvítězila a putovní pohár 
starosty Třeště získala ZO Velký Beranov, naše ZO byla třetí. 

     V odbornosti drůbeže zvítězila a putovní pohár přednosty bývalého OkÚ Jihlava 
získala ZO Jihlava, naše ZO byla opět třetí a to díky mladé chovatelce Marii Kolbové 
a Milanu Dlužíkovi, kteří v této odbornosti soutěžili.. 

     V odbornosti holubů zvítězila a putovní pohár primátora města Jihlavy získal ZO 
Třešť. 

     Celkové vítězství  a Třešťského jednorožce získala poprvé pro sebe naše 
základní organizace. 

     Naši mladí chovatele, Miroslava Valentová, Marie Kolbová, Radek Zuda a Jenda 
Plšek se zúčastnili místního a okresního kola chovatelské dovednosti mládeže, které 
uspořádala naše ZO. Z těchto kol postoupily do celostátního kola Mirka Valentová a 
Marie Kolbová. První z nich se umístila ve starší kategorii v odbornosti králíků na 
krásném 4 místě a i nic hůře si vedle i Maruška, která byla v odbornosti drůbeže na 
místě šestém.  
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     Také jsme si připomínali 75 výročí založení ZO. U této příležitosti jsme uspořádali 
slavnostní členskou schůzi, které se zúčastnili jako hosté Vojtěch Pelán za OO  
ČSCH Jihlava a ing. Jaroslav Kratochvíl, předseda ÚV ČSCH, který v průběhu 
schůze předal ZO Vlajku ÚV ČSCH za dosavadní výsledky v chovatelství, př. 
Lambertu Pekárkovi čestné uznání ÚV u příležitosti jeho 80. narozenin, Ivaně 
Štrejbarové a Martinu Tomkovi  vyznamenání III. stupně a bronzový odznak za rozvoj 
chovatelství. Současně poděkoval všem členům za práci, kterou pro chovatelství 
vykonávají a popřál  mnoho chovatelských úspěchů 

     Tradičními sponzory naší činnosti byli Město Třešť, Kraj Vysočina, Výroba 
automatických vrat  Lexa-Kružík,  Mont metal Němec, Autoklempířství Musil, ing. 
Jaroslav Škoda, Dapex Pokorný, Truhlářství Tůma, Svatopluk Kasalý, Strojírny 
Podzimek, ZD Hodice, Drastich Jiří, Jednota Třešť, Agro Měřín a Hračky Richterová. 
Dále je nutno jmenovat i MVDr. Rudolfa, který se stará o zdraví našich chovů a při 
výstavách provádí povinnou veterinární  přejímku zvířat bez nároku na odměnu a 
v neposlední řadě i řediteli ZŠ v Třešti panu Trnkovi za to, že nám na podzimní 
výstavu uvolňuje 10 žáků, kteří pomáhají při posuzování zvířat  a přispívají tak k jeho 
bezproblémovému průběhu. 

Noví členové : 
0 

 

Ukončili členství : 
MVDR. Čábel Oldřich 
ing. Koštial Luboš 
Vejmělková Hana 
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Foto z výstavy T řešťský jednorožec v zá ří 2005 

 

 
I posouzení holub ů je věda, zapisuje p ř. Vokřínek 

 

 
Posuzovatelka králík ů paní Jana Nová čková 
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Vytiska Josef, posuzovatel Vican Jan 

 

 

 
Chvíle odpo činku po posouzení zví řat 
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I 

I o ob čerstvení je pot řeba se postarat – Ivana Štrejbarová, Herkner, Marie Štrejbarová 
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Foto ze slavnostní členské sch ůze u příležitosti 75. výro čí založení ZO 

 
Pokladní ZO p ř. Štrejbar a p ředseda Caha  

 

 

 

 
Př. štrejbar, ing. Kratochvíl p ředseda ÚV ČSCH, Caha, Pelán z OO ČSCH Jihlava a Cvak  
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Př. Brychta a Pekárek 

 

 

 

 
Štrejbar, ing, Kratochvíl a Caha 
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Př. Caha přebírá z rukou ing. Kratochvíla Vlajku ÚV ČSCH 

 

 
Př. Pekárek p řijímá z rukou ing. Kratochvíla čestné uznání ÚV ČSCH 
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Ivana Štrejbarová p řebírá svazové vyznamenání III. stupn ě 

 

 
Př. Vítů s manželkou 
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Rok 2006 

     Výroční členská schůze 18.2.2006 a zhodnotila činnost organizace za rok 2005. 

     Organizace měla 29 členů z nichž 3 byli mladší 18 roků a věkový průměr činil 
49,15 roku. V organizaci pracovaly 4 odbornosti a to : 

ODBOR KRÁLÍK Ů pracoval pod vedením př. Brychty. Nejvíce výstav obeslal př. 
Pavlík a to 9. Byly to místní výstava ve Studené, na okresní výstavě v Havlíčkově 
Brodě zde získal čestnou cenu, na místní výstavě  v Třešti zde získal čestnou cenu, 
oblastní výstavě v Žirovnici  

– čestnou cenu,  oblastní výstavě v Brtnici-čestnou cenu, okresní výstavě 
v Pelhřimově, Celostátní výstavě mladých králíků v Přerově, Třešťský jednorožec – 
čestnou cenu, výstava Vysočiny v Bohdalově – čestnou cenu.  Př. Požár vystavoval 
na 6 výstavách a to okresní v Havlíčkově Brodě, místní ve Studené, zde získal 
čestnou cenu, místní a Třešťský jednorožec v Třešti, místní výstavě v Telči, zde 
získal čestnou cenu a na výstavě Vysočiny v Bohdalově. Dále několik výstav obeslali 
i  př. Mareš, Mirka Valentová, Václav Valenta, Ivana Štrejbarová, Štrejbar, Vokřínek, 
Vítů a Jedlička. Př. Brychta vystavoval na naší podzimní výstavě a získal čestnou 
cenu. 

ODBOR DRŮBEŽE měl v loňském roce 5 členů. Výstavní činnost tohoto odboru byla 
velice malá, dá se říci téměř žádná. Pokud se mi podařilo zjistit tak na místní výstavě 
v Třešti nevystavoval nikdo a na podzimní výstavě to byl př. Jedlička, který vystavil tři 
voliéry a Milan Dlužík. Př. Ing. Mareš vystavoval na klubové výstavě a to bylo vše. 

ODBOR HOLUBŮ měl 8 členů a pracoval pod vedením př. Knihaře. Činnost odboru 
je velice dobrá a myslím,že nechybím když uvedu, že úspěšnější jak králíků. Vždyť 
dvakrát po sobě získal prvenství  při  výstavě Třešťský jednorožec a  další úspěchy. 

     Př. Knihař vystavoval na výstavách ve štokách-čestná cena, na místní výstavě 
v Třešti-čestná cena, na oblastní výstavě v Brtnici –čestná cena, okresní výstava 
v Pelhřimově, Třešťský jednorožec čestná cena, meziokresní soutěžní výstava 
v Ledči n- Sázavou a Slavonice čestná cena. 

     Př. Cvak vystavoval na místní výstavě v Třešti – čestná cena, oblastní výstava 
Žirovnice, oblastní výstava v Brtnici-čestná cena, okresní výstava v Pelhřimově, 
Třešťský jednorožec-čestná cena a ve Slavonicích. 

     Př. Vokřínek vystavoval na čtyřech výstavách a získal 1 čestnou cenu.  

 



103. 

     Př. Tomek vystavoval na šesti výstavách to na obou v Třešti a na nich získal 
čestné ceny, dále v Telči-čestná cena,na okresní výstavě ve Slavonicích a na 
meziokresní soutěžní v Ledči n. Sázavou. 

     Př. Milan Rychtarik vystavil 2 voliéry na Poháru Vysočiny ve Štokách a získal 2 
čestné ceny a na místní výstavě v Telči. 

ODBOR OKRASNÉMHO PTACTVA  měl 4 členy a pracoval pod vedením př. Milana 
Ondráčka. Členové tohoto odboru chovali 126 chovných jedinců mnoha plemen a 
barevných rázů. Členové se soutěžních výstav neúčastní  ale při našich výstavách 
připravili pěkné a pestré expozice, čímž obohatili tyto výstavy. 

     Pokud jde o mladé chovatele, tak Mirka Valentová a Maruška Kolbová postoupily 
z místního kola přes okresní do kola celostátního a zde opět dobře reprezentovali jak 
základní organizaci, tak i okres Jihlava. Mirka mezi králíkáři obsadila 6. místo mezi 
18 soutěžícími a Maruška byla mezi drůbežáři 5. a mezi chovateli koz a ovcí  4.   

     Jednotliví chovatelé pak chovali 1 kozu hnědou, 2 kozy bílé, akvarijní rybky a 1 
fenu  německého ovčáka. 3 členové byli bez zvířat, jeden je čestným členem. 

     Činnost základní organizace jako celku nebyla dobrá přestože jsme plán práce 
téměř splnili, Ať se to někomu líbí či nelíbí, činnost organizace byla slabá. Kde jsou  
ty doby kdy jsme tento areál budovali a všichni jsme se podle svých sil a možností 
snažili o to abychom si  vybudovali krásné prostředí pro svou činnost. Ptám se, kam 
zmizel ten elán, kdy jsme si troufali uspořádat celostátní výstavu mladých králíků, i 
když jsme potom od tohoto úmyslu ustoupili. 

     Ve dnech 15. a 16 července byla uspořádána místní výstava drobného zvířectva. 
Na ní 44 vystavovatelů ze základních organizací Třešť, Telč, Jihlava, Jamné, Brtnice, 
Antonínův Důl, Kamenice u Jihlavy, Pelhřimov, Horní Cerekev, Studená a Slavonice 
vystavilo 126 králíků 25 plemen a barevných rázů, 24 ks drůbeže velké, 48 ks 
drůbeže zdrobnělé, 6 ks vodní a 18 voliér holubů, což představovalo 90 ks. 

     Posuzovatelé králíků ing. Zadina a Pozdník udělili 8 čestných cen, které získali : 
Moravec Jan na francouzské berany, Šlechtický na české albíny, oba ze ZO Jamné, 
Peníška na novozélandské bílé ze ZO Telč, mgr. Kváš na novozélandské červené ze 
ZO Pelhřimov, Maverc ze ZO Žirovnice na vídeňské modré, Vítů na českého 
strakáče modrožlutého, Pavlík na durynské a Ivana Štrejbarová na  ruské černé, 
všichni ze ZO Třešť. 

     Posuzovatelka Nováčková na drůbež udělila 4 čestné ceny a tyto získali : Špátová 
Marie ze ZO Pelhřimov na zdrobnělou vyandotku bílozlatou a zdrobnělou vyandotku  
žíhanou a Procházka ze ZO Brtnice na zdrobnělou malajku krahujcovitou a zakrslou 
kachnu modrožlutou. 
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     Posuzovatel holubů Slančík udělil 5 čestných cen a tyto získali př. Cvak, na 
pávíka, Knihař na durynského voláče, Tomek na benešovského bílého, všichni ze ZO 
Třešť,  Pavlíček na českého staváka modrého sedlatého a Zeman na českého 
staváka  

     Ve dnech 22.-24. září se konala tradiční podzimní soutěžní výstava zv. Třešťský 
jednorožec“ spojená s okresní soutěžní výstavou  a 9. ročník memoriálu Josefa 
Drasticha.   Výstavě přálo počasí a obeslalo ji 55 chovatelů ze základních organizací 
Třešť, Telč, Jihlava, Brtnice, Antonínův Důl, Velký Beranov, Slavonie, Pelhřimov, 
Horní Cerkev, Jamné a  Kamenice u Jihlavy a vystavili 207 králíků  28 plemen a 
barevných rázů. Posuzovatelé Vican, Vrzák a Kratochvíl udělili 9 čestných cen 
z nichž z třešškých chovatelů získali tito : Pavlík na Du a Brychta Zdeněk na MaB div. 
zbarveného oba ze ZO Třešť. Dále udělili putovní pohár Svatopluka Kasalého na 
vítězného samce, který získal ing. Škarek na Hem a putovní vítěznou cenu na kolekci  
a tu získal Miroslav Pysk z Brtnice na rys rex. 

     Drůbež, které bylo vystaveno 34 voliér posuzovali ing. Prombergerová a Horák 
udělili 6 čestných cen z třešťských chovatelů nikdo ČC nezískal. Vítězný putovní 
pohár v rámci 9. ročníku memoriálu Josefa Drasticha získal př. Procházka na voliéru 
zakrslé kachny modrožluté. 

     Holuby, kterých bylo vystaveno 32 voliér posoudili př. Slančík a Havlík. Udělili 8 
čestných cen pro ZO TřešŤ ČC získali : Cvak na pávíka a Tomek na benešovského 
bílého, oba z Třeště. Vítězný putovní pohár získal Caha Miroslav st. Na voliéru 
benešovských bílých. 

     V soutěži základních organizací byly putovní poháry získány následovně : 

Na králíky  – putovní pohár starosty Třeště získala ZO Brtnice 
Na drůbež -            „             bývalého přednosty OkÚ v Jihlavě ZO Brtnice 
Na holuby  -            „              primátora Jihlavy ZO Třešť 
Hlavní cenu „T řešťského jednorožce“  získala ZO Brtnice. Všechny ceny předával 
místostarosta Třeště pan Richter společně s předsedou ZO Caha Jiří. 

     Činnost organizace podpořili :Město Třešť, kraj Vysočina, Autoklempířství Luboš 
Musil, Svatopluk Kasalý, Defpur-Purman Zdeněk, Mont Metal Němec, Truhlářství 
Tůma, Strojírny Podzimek, Zámečnictví Lexa-Kružík. ZD Roštýn Hodice, Jednota 
Třešť, ing. Škoda, Hračky Richterová a Quelle Houserová. Dále je nutno jmenovat 
MVDr. Rudolfa, který se stará o zdraví  našich zvířat a při výstavách prováděl 
nařízenou přejímku zvířat. V neposlední řadě je to i ředitel ZŠ v Třešti p. Trnka, který 
nám na podzimní výstavu každoročně uvolňuje žáky, kteří nám pak pomáhají jak při 
zapisování, tak i při nošení zvířat k posuzovatelům. 

Noví členové : 
Zuda Vlastimil 
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Pátek František 
Šíma Jaroslav 

 

Ukončili členství : 
Plšek Karel (úmrtí) 
Zídek Jindřich 
Kozák Václav 
Kozák Lukáš 
Kozáková Michaela 

 

Foto z výro ční členské sch ůze 2006 

 

 
ing. Škoda, Sv. Kasalý, Štrejbar, místostarosta M ěÚ p.Richter 
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Krej čí, Kniha ř 

 

 

 
Křížová, Krej čí, Kniha ř 
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Foto z letní výstavy červenec 2006 

 

 
Zapisuje Kolbová, vedle Jedli čka 
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Posuzovatel Slan čík, Cvak, Vok řínek 

 

 

 

 
Brychta, Mareš, posuzovatel Pozdník 
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Vyhrává rodina Zde ňka Požára 
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Foto z výstavy T řešťský jednorožec zá ří 2006 

 
Český straká č modrožlutý p ř. Vítů 
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Vítězné putovní poháry  

 

 
Vyhlášení výsledk ů výstavy-p ř. Caha, p. Richter 
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Kasalý, Richter, p ředseda ZO Caha 

 

ROK 2007 

     Výroční členská schůze se konala 24.2.2007  a zhodnotila činnost organizace za 
rok 2006. 
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     Naše organizace měla v uplynulém roce 30 členů a věkový průměr činil 50,14 
roku. Dne 21.3. zemřel př. Jaroslav Jedlička, 1.4. ing. Mareš Pavel a 30.5. Šíma 
Jaroslav. V organizaci pracovaly 4 odbory a to králíkářský, který měl 17 členů, 
drůbežářský se 6 členy, holubářský měl 7 členů a okrasného ptactva, ten měl 7 
členů. Dále jednotlivci chovali akvarijní rybky, německého ovčáka. Tři členové byli 
bez zvířat a jeden je čestný člen. 

ODBOR KRÁLÍK Ů  byl opět nejpočetnějším a měl 17 členů, kteří chovali 95 
chovných kusů 15 plemen a barevných rázů. Svá zvířata vystavili celkem na 12 
různých výstavách následovně : 

- Prodejní výstava králíků v Telči : Jedlička, Šíma, Štrejbarová, Požár, Valentová a 
Valenta  

- Okresní výstava Havlíčkův Brod : Štrejbar, Požár, Štrejbarová-ČC 

- Místní výstava ve Studené : Požár-ČC, Pavlík, Štrejbarová, Štrejbar-ČC 

- Okresní výstava v Telči : Pavlík-ČC, Požár-ČC, Štrejbar-ČC, Pátek a Valentová 

- Oblastní výstava v Žirovnici : Pavlík ČC, Štrejbar – ČC, Štrejbarová ČC, Požár 

- Okresní výstava v Pelhřimově : Pavlík, Štrejbar 

- Třešťský jednorožec : Pavlík ČC, Pátek, Štrejbar ČC, Štrejbarová ČC, Valenta,  
                                         Valentová  ČC, Vítů, Požár 

- Výstava Vysočiny v Bohdalově : Pátek, Pavlík ČC, Štrejbar, Požár 

- CV Lysá nad Labem : Štrejbar 

- CV mladých králíků Hustopeče : Pavlík 

Celkový přehled je takovýto : 1. Štrejbar      11 výstav      5 ČC 

                                                 2. Pavlík           9 výstav     6 ČC 

                                                 3. Požár            8  výstav     2 ČC 

                                                 4. Štrejbarová   5 výstav     3 ČC  

                                                 5. Valentová     3 výstavy   1 ČC 

                                                 6. Pátek             3 výstavy 

                                                 7. Valenta         2 výstavy  

                                                 8. Jedlička        1 výstava 

                                                 9. Šíma             1 výstavy 
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ODBOR DRŮBEŽE    měl 6 členů, kteří měli nahlášeny k chovu 92 ks drůbeže velké, 
zdrobnělé, zakrslé a vodní. Tento odbor měl smolný rok. Více jak půl roku se 
v důsledku ptačí chřipky drůbež nesměla vystavovat, ale největší ránu utrpěl již 
zmíněným úmrtím svého předsedy př. Jedličky a dvou členů ing. Mareše a Jaroslava 
Šímy, čímž se odbor téměř rozpadl. Pouze př. Dlužík vystavoval a to na naší výstavě 
a to byla veškerá činnost tohoto odboru. 

ODBOR HOLUBŮ měl 7 členů a pracoval pod vedením př. Knihaře. Chovali celkem 
182 chovných kusů 7 plemen. Rovněž tento odbor postihl zákaz vystavování a tak 
členové mohli vystavit svá zvířata v zimě a pak až na podzim, přesněji od poloviny 
září. 

Zúčastnili se výstav : ve Štokách na Holubářské Vysočině -  př. Knihař,  

                                                                                                 př. Cvak ČC na pávíky 

                                                                                                 a Rychtarik 

                                   Třešťský jednorožec : př. Cvak ČC na pávíka,  

                                                                     př.  Knihař durynské voláče 

                                                                      Rychtarik, 

                                                                      Tomek ČC na benešovské bílé 

                                                                      Vokřínek ČC českého staváka žlutého.  

Na CV v Lysé nad Labem př. Tomek 

     Koncem roku vystavoval př. Vokřínek ve Slavonicích. 

     Rovněž činnost organizace nebyla v uplynulém roce nějaká zázračná. Při 
Pohádkovém lese, který pořádal Klub českých turistů, díky př. Štrejbarovi byla 
zřízena ukázka zvířat chovaných našimi členy. U nich asistovali př. Brychta, Zuda a 
Plšek. Jak jistě většina z Vás ví, letní výstavu jsme nepořádali. S odstupem času 
mohu říci, že to bylo dobré rozhodnutí, neboť v ten termín kdy ji pořádáme byl SVS 
vydán zákaz vystavování pernatých zvířat a tak výstava bez nich by nebyla tou 
výstavou, na které návštěvníci u nás chodí. Konala se pouze  podzimní oblastní 
soutěžní výstava králíků, drůbeže a holubů spojená s 10. ročníkem memoriálu Josefa 
Drasticha. Zde musím všechny pochválit, neboť byla perfektně zajištěna, všichni 
členové na ní odvedli kus poctivé práce a poprvé jsme měli katalog i s oceněním 
zvířat. Výstava se konala ve dnech 22.-24.9.2007 a 63 vystavovatelů se základních 
organizací Jihlava, Telč, Třešť, Jamné, Velký Beranov , Pelhřimov, Studená, 
Slavonice  vystavili 243 králíků 40 plemen a barevných rázů, 89 ks drůbeže velké, 
zdrobnělé, zakrslé a vodní  a 160 holubů. Pěknou expozici vytvořili naši chovatelé 
okrasného ptactva, které jistě byla obohacením pestrosti výstavy. K té také jistě  
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přispěl i chov kamerunských koz, krůt bronzových a okrasných kachniček př. Dlužíka 
v těsné blízkosti areálu a tak se děti mohli seznámit se zvířaty, které každý den 
nevidí. V pátek při posuzování výstavu navštívily děti Základní školy. 

     Ve dnech 23.-26.8.2007 se naše dvě mladé chovatelky Mirka Valentová a 
Maruška Kolbová zúčastnily Celostátního kola chovatelské dovednosti mládeže a 
dosáhly vynikajícího úspěchu. Mirka ve II. kategorii odbornosti králíků nedala 
soupeřům šanci a se 147,5 body zvítězila s náskokem 15 bodů  s stala se nejlepší 
mladou chovatelkou pro rok 2007-8. 

     Marie Kolbová soutěžila ve II. kategorii v odbornosti drůbeže kde se umístila na  
6. místě se 108 body a v odbornosti chovatelů  koz a ovcí získala 5. místo 

     Tímto jim zároveň děkuji za vynikající reprezentaci naší organizace, okresu, kraje 
i města Třešť. Pokud vím tak poděkování za vítězství obdržela Mirka od Kraje 
Vysočina, kde byla s dalšími vítězi  z okresu Žďár n. Sázavou přijata. Je smůlou, že 
chovatelství není v Třešti asi tak populární jako např. sport, jinak by možná byla 
přijata i starostou Třeště jak bývá zvykem u těch činností. A protože chovatelé byli 
vždy skromní a ví, že v chovatelství není nic zadarmo, tak se i s tím naše chovatelky 
vyrovnají. Oběma přeji ještě mnoho a mnoho chovatelských úspěchů. 

     Co se však podařilo, bylo to, že př. Rychtarik a Ondráček zhotovili strop 
v kuchyňce, to bylo vše. Dále jsme chtěli opravit omítku na chodbě, která byla 
plesnivá a vlhká a případně zeď z venkovní strany odizolovat. Omítku jsme otloukli, 
kontrolou bylo zjištěno, že zeď izolovaná je a tak jsme od izolace odstoupili, ale do 
dnešního dne jsme omítku neprovedli. Je však nutno říci, že to možná bylo dobře, 
protože stěna dobře vyschla. Rovněž již máme 2 roky připravenou barvu na natření 
krycích plechů holubích voliér a ty jsme zatím také nenatřeli.  

     Naši činnost bychom však nemohli  provozovat  bez našich tradičních sponzorů, 
kterými byli v první řadě město Třešť, které nám pomáhá finančně při pořádání 
výstavy a letos snad nám i schválí příspěvek na temperování této budovy, dále Kraj 
Vysočina, Mont Metal Němec, Autoklempířství Musil, DAPEX Luboš Pokorný, 
DEFPUR Purman Zdeněk, Svatopluk Kasalý,  Drastich Jiří, ZD Hodice, Jednota 
Třešť, Hračky Richterová. 

Noví  členové : 
Pavlů Tomáš 
 

 

Členství ukon čili : 
0 
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Výroční členská sch ůze 2007 

 

 
Připravená klubovna k V ČS a př. Štrejbar 

 

 

 
Místostarosta ing. Hink, Štrejbar, Caha 
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Rychtarik, Cvak, Caha 
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př. Požár s vnu čkou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I občerstvení je d ůležité o které se postarali Josef Herkner a Štrejbar ová 
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Foto z výstavy T řešťský jednorožec zá ří 2007 

 

 
Vítězné poháry a čestné ceny 

 

 

 
Př. Šeda ze ZO Jihlava, Kadlec a Van ěk ZO Velký Beranov 
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Kozy kamerunské chované v chovatelském areálu 

 

 

 
I výstavní exponát dokáže utéci 
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ing. Hink, Drastichová, Kasalý, Šeda, Caha 

 

 
Př. Cvak p řebírá čestnou cenu z rukou p ředsedy OOK holub ů Šedy 
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Př. Pavlík p řebírá čestnou cenu od místostarosty T řeště ing. Hinka  
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Přijetí mladých chovatel ů na Kraji Vyso čina 2007

 
Vlevo vzadu Mirka Valentová, vít ězka CKCHDM v odbornosti králík ů 
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ROK 2008 

     Výroční členská schůze se koná 23.2.2008 a na byla zhodnocena činnost 
organizace za rok 2007 
 
Byl zvolen nový výbor ZO ve složení  : 
Předseda   Caha Jiří 
Místopředseda   Valentová Miroslava 
Jednatel    Pavlík Jiří 
Pokladník   Rychtarik Milan 
Hospodář   Tomek Martin 
Registrátor a tetovatel Brychta Zdeněk 
Předseda odboru králíků Brychta Zdeněk 
Předseda odboru holubů Knihař Milan 
Předseda odboru exotů Ondráček Milan  
Členové   Krejčí,  Požár, 
Revizní komise  : předseda Vokřínek Miloslav 
                  členové     Valenta Václav, Hink Miloslav  
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     Naše  základní organizace měla  roce 28 členů z nichž jedna chovatelka byla  
mladší 18 let. V rámci organizace působily odbory králíků, drůbeže,  holubů a 
okrasného ptactva. Věkový průměr činil 49,6 roku. Činnost řídil  jedenáctičlenný 
výbor, který se pravidelně scházel každý druhý pátek v měsíci. Jak již bylo 
v minulých letech schváleno, mají možnost se výborových schůzí zúčastňovat všichni 
členové 

     Od tradiční dlouholeté výstavy bylo upuštěno, neboť se na těžko sháněla zvířata a 
výstava se stala prodělečnou. 

     Ve dnech 19.-21.9.2008 19. oblastní výstavu králíků, drůbeže a holubů Třešťský 
jednorožec spojenou s 11. ročníkem memoriálu Josefa Drasticha a ukázkou 
okrasného ptactva. 65 vystavovatelů ze základních organizací Jihlava, Kamenice u  
Jihl., Velký Beranov, Jamné, Dolní Cerekev, Telč, Třešť, Horní Cerekev, Pelhřimov, 
Studená a Slavonice  vystavili 237 králíků 34 plemen a barevných rázů, 93 ks 
drůbeže velké, zdrobnělé, zakrslé a vodní a 210 ks holubů. 

     Králíky posuzovali p. Josef Kratochvíl z Košetic, Bezděk Josef z Červené Řečice 
a Jan Vican z Nového Města pod Lanštejnem a udělili 12 čestných cen, z nichž 2 
získali naši chovatelé,  př. Požár na Čv a Valentová na Heč. Př. Pavlík získal putovní 
pohár za vítěznou kolekci králíků plemeno Du. 

     Drůbež posuzoval př. Procházka z Luk n. Jihlavou, který udělil 6 čestných cen. 
Jednu získala naše mladá chovatelka Marie Kolbová na kachnu  smaragdovou. 

     Holubů bylo vystaveno 210 ks a jejich posouzení provedli Dr. Chrastil a Petr 
Slančík, oba z Brna. Ti udělili 8 čestných cen. Z našich chovatelů ČC získali př. Cvak 
Bohuslav na pávíka černého, Tomek Martin na arabského bubláka a na 
benešovského bílého a Hink Miloslav na českého staváka modrého sedlatého. 

     Pestrá byla i ukázka okrasného ptactva, o kterou se zasloužili př. Ondráček, 
Dlužík a Krejčí. 

ODBOR KRÁLÍK Ů  měl 11 členů a pracoval pod vedením př. Brychty. Byl opět 
nejpočetnějším odborem i když  počet jeho členů poklesl oproti roku 2007 o 6 členů. 
Členové tohoto odboru chovali 62 chovných kusů, což je oproti předcházejícímu roku 
o 33 ks méně, to je celá jedna třetina a to je hodně. Bylo to také znát i na výstavní 
činnosti, především výstavách pořádaných okolními organizacemi. Svá zvířata na 
těchto výstavách vystavili : 

Zimní výstava v Telči – Mareš,  
                                  -  Pavlík  
                                  -  Požár 
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                                  -  Valenta 
                                  -  Valentová  
                                  -  Vokřínek 

Okresní výstava v Havlíčkově Brodě : - Požár 

Okresní výstava ve Studené : - Pavlík                         
                                                - Požár 
                                                - Vokřínek 

Okresní výstava v Telči : Pavlík ČC 
                                  Požár ČC 
                                        Valentová 
                     Vokřínek   

Oblastní výstava v Žirovnici : Pavlík 
                  Mareš 

Oblastní výstava Třešťský jednorožec v Třešti : Mareš, Požár ČC, Vokřínek,   
                                                                           Valenta,  Pavlík VC, Brychta,   
                                                                           Valentová a Pátek  

Krajská výstava v Pelhřimově : Valentová ČC 

Okresní výstava v Pelhřimově : Pavlík ČC 
                      Požár  ČC a vítězná cena 
            Mareš  
                     Vokřínek   

Výstava Vysočiny v Bohdalově : Pátek ČC 
                                                    Požár  

Celostátní výstava Praha-Letňany : Pavlík  

ODBOR DRŮBEŽE  měl pouze tři členy, což je o 3 méně oproti roku minulému. 
Tento pokles byl způsoben úmrtím př. Jedličky, Mareše a Šímy. Tyto chovatele se 
nám nepodařilo nahradit.  Odbor  evidoval 29 ks 5 plemen. Vystavovali pouze na 
naší oblastní výstavě a to pouze Marie Kolbová 3 voliéry vodní drůbeže a získala ČC.  

ODBOR HOLUBŮ měl 7 členů a jejím vedoucím je př. Knihař. Počet členů stejný 
jako v roce předcházejícím, ale chovali o 6 plemen více. Zúčastnili se několika výstav 
a to takto : 

Holubářská Vysočina ve Štokách : př. Knihař 

Okresní výstava v Telči : př. Vokřínek (4 plemena) 
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Oblastní výstava v Žirovnici : př. Vokřínek 

Krajská soutěžní v Pelhřimově : Knihař Milan 

Okresní v Pelhřimově : Rychtarik 
                                     Vokřínek 

Třešťský jednorožec : Vokřínek, Cvak ČC,Tomek 2 ČC, Rychtarik, Knihař a Hink, čc 

Celostátní výstava v Praze-Letňanech : Tomek Martin 

Výstava Trojmezí ve Slavonicích : Cvak, Knihař, Hink Miloslav, Rychtarik, Vokřínek,  
                                                      Tomek ČC na arabské bubláky 

Celkový přehled účasti členů na výstavách : 
Pavlík        - 6 výstav 
Požár         - 5 výstav 
Vokřínek   - 5 výstav (z toho na 3 vystavoval holuby i králíky) 
Knihař       - 4 výstavy                                                        
Mareš        - 4 výstavy 
Rychtarik  - 3 výstavy 
Valentová  - 3 výstavy 
Tomek       - 3 výstavy 
Valenta      - 2 výstavy 
Cvak          - 2 výstavy 
Hink          - 2 výstavy 
Kolbová    - 1 výstava  
Brychta     - 1 výstava 
Pátek         - 1 výstava 
 

     Již po několik let se naši mladí chovatelé účastnili Celostátního kola chovatelské 
dovednosti mládeže. Letos  se již  Mirka Valentová zúčastnit nemohla, neboť dovršila 
18 roků  a Marie Kolbová byla dlouhodobě nemocná. Z toho důvodu jsme v loňském 
roce v této  

Tradičními  sponzory opět byli  město Třešť, které nám poskytuje finanční částku  
prostřednictvím grantů a nyní nám i hradí spotřebovanou elektrickou energii, dále nás 
finančně podpořili DEFPUR Purman Zdeněk, DAPEX Luboš Pokorný, DŘEZO 
Toman – Hodice  a Kraj Vysočina, věcně potom Svatopluk Kasalý, Drastich Jiří, ZD 
Roštýn Hodice a v neposlední řadě i pan MVDr. Rudolf, který se obětavě stará o 
zdraví  našich zvířat a bez nároku na úhradu provádí povinnou veterinární přejímku 
zvířat při výstavě. 
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Noví členové : 
Hink Miloslav 
Pitorák Anton 

 

Členství ukon čili :  
ing. Mareš Pavel (zemřel1.4.2007) 
Jedlička Jaroslav (zemřel 21.3.2007) 
Šíma Jaroslav (zemřel) 
Štrejbar Bohuslav (odešel do ZO Telč) 

 

 

Foto z výstavy T řešťský jednorožec zá ří 2009 

  

 
Děti MŠ Třešť a př. Brychta 
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Posuzovatel Procházka a p ř. Tomek, zapisuje p. Procházková 

 
Př. Štrejbar p řebírá vít ězný pohár od Svatopluka Kasalého 
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Posuzovatel Slan čík 

 

 

 
Př.Požár, Kasalý a Purman 
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Př. Hink p řebírá ČC od jednoho ze sponzor ů pana Purmana 

 

 
Př. Cvak s ČC 
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ROK  2009 

     Výroční schůze  se konala  dne 13.2.2010 a zhodnotila činnost ZO  v roce 2009. 

     Základní organizace měla v roce 2009 24 členy, z nichž 9 chovalo 73 ks chovných 
králíků, 7 členů chovalo 217 chovných holubů. Měli jsme pouze jednu chovatelku 
drůbeže, 6 členů chovalo okrasné ptactvo a 3 členové byli bez zvířat. Věkový průměr 
činil 50,04 roku. Když si vezmeme přehled členů za uplynulé roky, zjistíme, že naše 
organizace pomalu stárne. V letošním roce se přihlásili za členy 3 mladí chovatelé a 
tak věkový průměr poklesl na 43 roky. 

     V organizaci působily tři odbornosti a to králíků, který 7 členů a vedl ho zkušený 
chovatel př. Brychta. Odbor holubů měl 7 členů a pracoval pod vedením př. Knihaře a 
jako třetí byl odbor okrasného ptactva, který vedl př. Ondráček a měl 6 členů. 

ODBOR KRÁLÍK Ů  měl, jak jsem již uvedl 9 členů. Výstavní činnost byla oproti letům 
minulým o dost slabší. Nejúspěšnější byla Mirka Valentová a při vyhodnocení o 
nejlepšího chovatele získala 298 bodů. Mimo jiné reprezentovala okres Jihlava na 
meziokresní soutěžní výstavě v Budišově kde získala čestnou cenu. Dobře na 
výstavách vedl i př. Požár. Ostatní členové tohoto odboru vystavovali jen sporadicky 
a především jenom na okolních výstavách. 

ODBOR HOLUBŮ - členové tohoto odboru  vystavovali téměř na všech okolních 
výstavách a získali mnoho čestných cen.  Nejúspěšněji si vedl a rovněž vystavoval 
na nejvíce výstavách př. Vokřínek. A to na výstavách v Telči, Žirovnici, Třešti, 
Budišově na krajské soutěžní výstavě, Pelhřimově, klubové výstavě v Kolíně, 
Slavonicích a Štokách. Získal 2 čestné ceny. Při vyhodnocení výsledků celoroční 
soutěže získal 169 bodů. Jen o něco hůře si vedl př. Miloslav Hink. Ten vystavoval 
na výstavách v Žirovnici, Třešti, Slavonicích, krajské soutěžní výstavě v Budišově a 
Štokách. Získal 2 čestné ceny. Úspěšně si vedli i další členové tohoto odboru a to př. 
Tomek, Cvak, Knihař, Rychtarik a Pitorák. 

     Chovatelé odboru okrasného ptactva se výstav neúčastní, navštěvují trhy po celé 
republice. Při naší podzimní oblastní výstavě instalovali ukázkovou expozici, která 
budila zájem především dětí. 

Tak jako v letech uplynulých, tak i v loňském roce bylo hlavním úkolem uspořádat 
tradiční již 20. ročník oblastní výstavy králíků, drůbeže a holubů nazvanou Třešťský 
jednorožec a  v rámci této ještě 12. ročník memoriálu Josefa Drasticha. Tato výstava 
se vydařila jak počtem vystavených zvířat (a to především díky chovatelů ze ZO 
Brtnice, kteří vystavili téměř ¼ všech zvířat), tak i návštěvností (navštívilo jí na 400 
dospělých a nejméně tolik dětí) a v neposlední řadě jí přálo i počasí. Konala se ve 
dnech 19. -20. 9. 2009 a posuzování proběhlo v pátek dopoledne dne 18.9. 57 
vystavovatelů ze základních organizací Brtnice, Jihlava, Jamné, Velký Beranov,  
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Dolní Cerekev, Horní Cerekev Pelhřimov, Telč, Studená a Slavonice vystavili 220 
králíků 34 plemen a barevných rázů, 100 ks drůbeže vodní, hrabavé velké, zdrobnělé 
a zakrslé a 40 voliér holubů, což představuje 200 kusů. 

     Králíky posuzovali Bezděk Josef, Kratochvíl Josef a Vican Jan. Udělili 9 čestných 
cen a z nich naši chovatelé získali 3 a to př. Požár Josef na kolekci Čv, Valenta 
Václav na rexe dalmatinský strakáč černý a Miroslava Valentová na hermelína 
červenookého. Dále byl udělen putovní pohár Svatopluka Kasalého na nejlepšího 
králíka-samce výstavy, kterým se stal MaB chovatele Vojtěcha Pelána ze ZO Jihlava. 
Vítěznou kolekci králíků se stala kolekce anglických strakáčů madagaskarových 
chovatele Miroslava Cahy ml. ze ZO Brtnice. 

     Drůbež posuzoval př. Procházka, který udělil 7 čestných cen. Vítězem 12. ročníku 
memoriálu Josefa Drasticha se stala voliéra brahmánek zdrobnělých žlutých kolumbií 
s modrou kresbou chovatele př. Miroslava Cahy ml. 

Holuby posuzovali Dr. Chrastil a Slančík. Ti udělili  10 čestných cen. Naši chovatelé 
z nich získali 4 a to př. Cvak Bohuslav na pávíka černého, Tomek Martin na 
benešovského bílého a arabského bubláka a Miloslav Hink na českého staváka 
žlutého sedlatého. Putovní pohár starosty města Třeště na nejlepší voliéru získal 
Svoboda Vladislav na české staváky červené bělokosé ze ZO Jihlava.  

     Neúspěšnějším vystavovatelem a hlavní putovní cenu tak získal Miroslav Caha 
ml. ze ZO Brtnice. 

     V tomto roce bylo plánem práce stanoveno, že bude provedeno vybílení vnitřních 
prostor budovy, položí se dlažba v kuchyňce a obloží strop v klubovně. Všechny tyto 
úkoly byly splněny a navíc byla položena dlažba na pánském WC. Zde je nutno říci, 
že si členové vzali k srdci kritiku, která byla vznesena k jejich činnosti při loňské 
výroční členské schůzi, jak jsem výše uvedl, plán práce byl splněn 

     Při naší činnosti pomáhá město Třešť a to jak formou grantu na pořádanou 
výstavu tak hlavně formou úhrady elektrické energie. Bez této pomoci by těžko naše  

organizace fungovala. Vždyť v době dnešní hospodářské krize již nemáme kromě p. 
Pokorného, majitele firmy DAPEX a ZD Roštýn Hodice  nikoho,  kdo nám v naší 
činnosti pomáhá. Mezi ně patřil MVDr. Rudolfa, který se staral o zdraví našich chovů 
a zdarma prováděl veterinární přejímku zvířat při naší výstavě. 
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Noví členové : 
0 

 

Členství ukon čili : 
Zuda Radek 
Zuda Vlastimil 

Foto z výstavy T řešťský jednorožec zá ří 2009 

 

 



140. 

 

 

 
Př. Krej čí, p. Vlčková, Ji ří Caha, vnu čka př. Cahy 

 

 
Před vyhlášením výsledk ů výstavy 

 



141. 

 
Př. Svoboda ZO Jihlava 

 

 
Místostarosta ing. Hink a Svoboda Vladislav 

 



142. 

 
Posuzovatel Procházka, uprost řed Caha 
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