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V srsti io byla méně pružná řidší.

kůže,měkĎí ucho. V barvě dva
kráIíci Ztíatili jen 0,5 bodu, ale další
6y11 ng5tginoměrní ve stříbru. Rov-

]

barvě zase poznámky typu neucelená. zašedléboky, u Dsrexů byl

V

oroblém s hrubší,méně rozložehou kresbou, u Tč světlejší třii;lo
spodiny pírka nebo břlcha V pod-

podsada byla u dvou kusů ve|mi dobrá za 9 5 b. V péčibyl irestán ieden kus, průměr hodnocení
n-eZ

!i

i
'l

nvl
'

gs,zt

sadě a mezibarvě poznámky

boou.

méně ltírzná mezibarva, světlejší

TĎRex: wstaveno 13 kusů. Celá

]

!

trast černébarvy

tmRex: vystaveno osm kusů.
v pořádku. Tvarově 1e-

Hmotnosi

den kus vÝborný 19,5 b., ostatní
s drobnýmj nedóstatky Typ všichni za 19,0 b. V srsti méně hustá
a oružná. kresba a třslo průměrné', s modrou krycí barvou neni
tak rlýrzné. Podsada_nebyla špatna. ióden kus za 9,5 bodu. Prů-
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i
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l
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i
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l
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měr'hodnocení 93,75 b Na to, že
ie to mladé plemeno, kde třslo nii<d1l tak nev}nikne s modrou, slušná zuřata,

kuhRer

vystaveno šest krá-

líků,Hmotnost jednoho byla nižšíiinak ale kolekce kuních byla

oříiómná nadprůměrná, Nejhorší
i<rárl

nY lx 93 bodu, jinak

94

5

bodu. Ve třech pozicích
scházelo iednomu králkovi rždy
0 5 bodu' do plných Průměrné

a

94

hodnocení94,0 bodu,
RmRer vystaveny dva kusy,
Jeden králík měl 93,5 a druhý 94,5
noOu. Oba celkem solidní kresba,
Průměrné hodnoceni 94,0 bodu.

zakrslí Rexi:

vystaveno bylo
celkem 58 králků, ztoho bylo osm
mládat. Posouzení provedla D, Cai-

trramlová. Brlli k vidění čtyři ZCa,

11

zČi, jeden ZČim, pět

čtvři ZOr, rři ZTč, jeden

ZbĎo

ZTm

21

Zsi. Byla
i zbsc ZDSm
!l io
mi'růinorodá. s hmotností vyšší
problém ]2
i ci niZSrnytponejvíce
v
' tvaru se
] obievovaly vystouplé hrboly kyčelproi.
šlaov hrudních končetin,.v
l nyly'ponejvíce problémy s kvalinehotové
': uší.iemněiší
Přesto'nvro ošm králků, Keří
l měř dosánti na plný počet
a čtyři
* tri
plejáda 10 barev, která byla vel

u

kusů. Ve

poznámkách

ních kostí, nějaké volné kůžea
typu to
tórr

vrrně. xdvž se loučil se zák|adní
škoIou a ňastupovar na zeměděl-

ské učiliště do Moravských Budějovic, musel dái sbohem i dět-

znaků na břiše, Keré neodpovídalv standardu, u ZDS byla linobaievná skvrna v kresbě, zca křivé
oírko. Neklasiíikováno bylo 5 kráiíků- za zlomené prsty na pánevní

s poměrně sluš-

!
]I ně stelné.

]
!]
]

volnýcň chvil. Nic však netrvá

muselv rozdávat i 5x uíluky, a to
3xZČÍzalalůčeka barvu divokých

nÝm tříslem, Průměrné hodnoceni
s4zs noou je kzdoročně pŤiblii

i
'i
ii

skřivanv. Trávili spolu spoustu

a dalším dvěma scházelo 0,5 bodu
do plných, Neštěstím bylo, že se

jen
ků, Kením schazelo do plných
o sbool. vetmi dobřepůsobil kon-

i
i,

jeňZ si oojéonat holuby koburské

oodsadá břicha. Přesto ale bylo pět
Zbčo kterym nebylo co vytknout,

kolekce půŠobilanadprůměrným
dojmem i kdp byl jeden sameček potrestán v}lukou za rozštěp.
v ka;oo pozici bylo několik králí-

!;

oár andulek. Kromě toho na něj
zaoůsobil ieho kamarád ze vsi,

Jako

hlavy

končetině u DSč a 3x homozygoti
u zsi. průměrnéhodnocení zakrslíkůie 93,28 bodu. Z novinek byli
předvedenj P Krajčíremdva králÉ
ci slovenští pasteloví, Keré posou-

lý Po

svatbě a po koupi dom-

ku v Třeštl si v roce 1971 vytvořil chovatelské zázemí a opatřil si

od svého tchána neĎistokrevné

králíkv. Chtěl totiž přispívat chuiným masem do kuchyně. Zvída-

P Haspra

(1x 94,0 +
jeden
1 x 95 0 b.) a P Hrubeš ukázal

diI slovenshý
kus ZCpRex,

Závěrem mi dovolte, abych vyslovil názor, že paleta vystavených
rexů bvla široká, rovněž tak kvalita

až na halé výlimky nebyla špatná.
Vždvt bodový průměr 94,69 bodu
u Cá a 93,9 bodu u barevných rexů
není špainéhodnocení. Nemusime
mít strach z porovnání s Evropou.
Na druhé straně víme, kde nás bota
tlaĎi a co je třeba zlepšovat. Tlačí
nás volné kůžestáIý problém s vy-

stouplými hrboly kyčeIních kostí
náběhy na prošlap hrudních končetin. 7ačínajíbýt měkčí konce uši.
Zleošila se krvcí barva, ale pozor

na)ašedlý peŠr'k, Podsada i mezi-

barva není špatná, ale ,,neusnout".
U kreslených plemen nezapomínat,
iak má kresba vypadat a kolik kreiebnÝch znaků má být. U zakslíků
tlačímírně delší a měkčí ucho de|ší
tělo, zlepšit hrudni končettny.
7azdárný průběh tlýstavy te třeba poděkovatvšem, kteří se na něm

již to byli tystatakkoliv podíleli, ať

vovatelé, posuzovatelé nebo t pomocníci při posuzování a typizaci.
Následně isou pak všichni již nyni
zváni na naši dalšíklubovou speciálku, Kerá bude 18.-19. 1.2013
opět v Týništi nad 0rlici.

Mtuu Kotuah,
íoto Suutsuv

té-

bodů

ským radovánkám.
Áčkoliv se Jiřímu Pavlftovi po
odchodu z venkova změnil živoi,
iakmile to bylo jen trochu možné,
vrátil se k tomu, na co byl zvyk-

7 J. Všek při posuzování Ca,

MNl

S durynskými krátíky to tlotáhl až k titulŮm Mistr Evropy
a Evrofský šampión, Vzhledem k tomu, že madagaskaro,
iirnárreni ieiŠtále vetmi oslovuje, avšak rozhodl se, že
iy *rai sniaii, v nížse ocitt, raději chtěl jedince. menší,
io vuůstu, pustit se do chovu zakrslých durynský,9h, 0 nich
školou, protole vyžaduií
twai,
iŠÓu Eprve tou správnou
ioiob, iar*, umu i trpěliiosti. Chovatel králfuů a okrasné,
ho ntactva Jlňí PA\LIK z Třeště na Jihlavsku má své mety
hodlá.věnovat
iásně stanovené. Zakrclým durynským se

n

'i

litSirn bteeh
riiiy neptánuie.

naplno, žádnou změnu osazenstva králí
Tak ať těch budoucích roků je co nejvíce,

jubileu,
sjhir,e'popřát mu k jeho významnému životní,mu.
1,
dubna,
jež
den,
v
apríloltí
ostaví
k pětašedesátinám,
0o spolku ho neiprve
nechtĚli

S

rozličnými živými tvory se

Jiří pavlík setkával

odmalička.

Vvrůstal v Rácově, což 1e vesnička nedaleko Třeště. V hospodářském stavení, které navazovalo na rodinný dům Pavlíkových,
měli své místo kráva, prase, krá-

líci i vodní a hrabavá drůbež.Důraz byl kladen na užitek, nikoliv

na čistokrevnou plemenitbu či
vÝstavnictví, Nikdo z rodiny se
n'estal členem chovatelské organlzace. Malému Jirkovi tedy zvi
řata nebyla cizí, nicméně hlou-

běii se o ně začal zaiína|, až
kdvž mu bylo deset let, a sice po

prázdninách které strávil u strýce na Šumavě v Nýrsku. Upoutaly tej totiž jeho anduIky. Hned
pďnávratu si pořídil klec a do ní

vosi a snaha poskytnout 1im co
ho přiměla k tomu,
neilepšípéči
aby si předplatil časopis Chovatel a navštěvoval výstavní akce.

Stále častěji si přitom pohrá-

val s myšlenkou pře1ít na čistokrevný chov a zapolit se do svazového dění. V roce 1975 protc

kontaktoval představitele třešťsk
oroanizace, pokladník mu ovšen

reřt, Ze no nepřijmou, poněvad;
malí dostatečnou základnu, _z. ní
mnozí členove pouze vyuzlval

výhod spojených se ziskem kr
miva. Jeho záměry ovšem nebyl
iak wpočítavé,tudř se rozhodn
p
nenechal odmítnutím odradit.
přečtení příspěvku lng, Jaroslav
Flnoerlanda o králících plemen

duŇnský, kteří ho okamžitě zaL
jall. když se z textu dozvěděl, ja
ioeciíiókým zbarvením se pyšn
sb na zákiadě lnzerátů spojil s Ji
roslavem kindermanem z vrou
ku, jenž mu poskytnul první

412012

o €HOUAT|

