plemenka, a s Milanem Doležalem z Hronova, od nějž mu přišla
samice. Psal se tehdy |etopočet
1 981 . 0 rok pozdě]i se Jiří Pavlík
dočkal přijetí do spolku.

Omezen přO§torem

že při rozvrhování chovatelského zařízenimusel přihIřet k velmi

skromným rozměrům přilehlého

volného prostranství. Přesto

je

rád, že své hobby má kde provozovat. ,,CIověk by se měl spokojit
s tím, co má, To, že jsem límito-

ván pIochou zahrady, nepovažuji za takovou nevýhodu, jako kdy-

bych měl potížese sousedy, kteří
by mi mé počínáníznepřlemňovali, S okolními obyvateli naopak
vychiázím skvěle, což 1e v dnešní
době, myslím si, daleko podstatnělší než disponování hektarovým
pozemkem," uvazuje. Přizpůsobovat těmto možnoslem vždy mu-

sel téžvýběr zvířa| ,,Durynským
králkům jsem byl věrný téměř
třicet let, od roku 1981 až do
roku 201 0. Během té doby

si k nim
a tam přibral
pro zpestření vždy tak

lovině osmdesátých |et minu|ého
století zkusil se zdrobnělými vyandotkami zla§ími černě lemovanými, ale od záměru stát se také
drůbežářem jsem, přestože posléze jsem se u matky nějakou dobu

Dům Jiřílto Pavlfta je obklopen
bohatou okolní zástavbou, tak-

jsem

třebné zázemi. Sice jsem to v po-

tu

ještě stara| o sasexky bílésvětle

Gesta k titulům
Výsledky, jichž chovate|é dosahulí na qístavních akcích, jim
poskytují zpětnou vazbu, která

hnu tomu, když se budu chtít vy-

varovat úzképříbuzenskó
plemenitby, abych si do

miněiaké-

z nichž iediná te mladým chovatelem,
dříve si vycho-

ho vhodného

králíka dovezl, až
tam pojede a narazí

králíky se dočkal 1ak udělenítitulu Mistr Evropy, tak titulu Evropský šampión a navrch ještě jed-

ně

jsemznichoto

většíra-

tři
ještě

Akce zájmowých sdruže-

ní všeobecně

sklon k přerůstá-

přestávají lá-

ní, nicméně ta si do

da|šího chovu samozřejmě
nezačleňujl. Druhá pozice nepři-

nášížádné výrzné zádrhely, naopak bych dokonce vyzdvihnul
utváření zádí. V typu se potýkám

velcí hnědí spolu

dy se zce|a nevyhovující.Selkal jsem
se dokonce už i s
deíormací u kořene ucha.
Se srstí

s

kalifornslcimi černými či později králí-

ci rhónští a nakonec
Ďeští strakáči černí,

,

,

nezakotvili natíva- ,

lo. záudní změna

nastala roku 2009 po
smrti mé manželky, která

žádné

potže
neJSOu.

Hlavní

mi

ovšem skoncovat se svým končkem, ale ani rozloučit se s durynslcými kálíky. Vyřešil jsem to tak,
že jsem

nejsou sami,

nou délkou uší,jin-

ře uvědomoval. Nechtě|o se

si hned v roce 2009 se-

hnal |edince menšího vzrůstu, a|e

rovnř madagaskarového zbarve-

ní, konkétně zakrslé durynské,
s nimiž pevně počftám i do bu-

pozornost
dost, že jsem je ani nečekal. Nedovedl jsem odhadnout, s čímse

soustředuji na barvu krycího
chlupu a kamzičíznaky, tedy na

pochlubí zahraničnívystavova-

pátou pozici. Přál bych si, aby se
ml podařiIo u zakrslých duryn-

telé. V letech ]997 a 1998 se mi
v porovnání s předchozím obdobím celkově vícédařilo, ale ani ve
snu mě nenapadlo předvídat ta-

kový výsledek. Evropská výstava tudř byla jakýmsi vyvrcholením příznivésezóny a odměnou

Počiny třešťskézákladní chovatelské organizace se poťýkají
s velmi vlažnou odezvou veřejnosti, přestože jejich pořada-

nosti, tak některá
mládhta sice mají

narodí krá|čata s výbor-

mi vždy velmi ochotně pomáhala,
Na co jsme dříve byli dva, na to
jsem zůstal sám, což jsem si dob-

nevalného zájmu veřejnosti. Naposledy ji realizoval roku 2006.

v

zaměřit:

,,Co se týče hmot- i§

jiných plemen,
ať už to byli kuní

mě

a tombola. v nedávné minulosti spolek uskutečňoval hned dvě
výstavní akce ročně, tu červencovou nicméně zrušil z důvodu

na nich návštěvníkůmlíbilo a odnášeli si z nich
jen U nejhpšízážitky. Marně. Třeštští
tom určitě

dostatky, na něž by se
mě| v rámci šlechtitel-

ské práce

zvířectva nazvanou podIe
bolu v městském znaku Třeštský jednorožec, Zúčastňuje se jí
přibližně sedmdesát vystavovate|ů. Bývá na ní k vidění asi dvě
stě krá|íků,pětačtyřicet voliér
holubů a obdobný počet drůbeže. Nechybí ani ukázková expozice okrasného ptactva i rost|in

telé vždy usilují o to, aby se

pósiup T
seznamoval s ne-

kiomUtotroie

s přerůstáním uší,to bude běh na
dlouhou trať. Pozoruhodné je,
že z téhož spojeni se jednou

některých

ale ani jedni u

nedostatkem členůz řad dětí
a mládeže. Byťtřeštský spo-

kem pětadvacet osob,

na takového," praví.

mě velice potěšily Měl

vstříc dětem a mládeži

lek momentálně čítácel-

šel na brněnské evropské iryístavě roku 199B. Na své durynské

ské postupy plodí ovoce a že
ieho svěřenci snesou p0rovnání i se silnou zahraničníkonkurencí.,,Úspěchy z evropské uistavy

slný vyššíschůdek.

Miroslava

čili, je ten správný. Reprezentanti
Jiřího Pavlíka bývají nezřídka odměňováni čestnými cenami. Jeho
nejvýznamnější úspěch však při-

né čestnéceny. Potvrdilo se mu

gorie středních plemen za pomy-

králíků lng.
Cahu, aby

tedy, že jím stanovené šlechtitel-

v žebříčkuobtížnosti zakrslé durynské oproti durynským z kate-

Základní chovatelské organizace obvykIe hořekulí nad

Požádal jsem
posuzovatele

napovídá, zda směr, jejž sl vyty-

představite-

le

méně často setkávám s tím, že
se v nich objevujíjedinci z ciziny,
Domntvám se, že ani já se nevy-

chovu zakomponoval posilu ze zahraničí,

kolumbilské, upustil,"

na dva

roky

z Bystřice-Mokré Lhoty na Benešovsku. v rodokmenech se nic-

ských zvýšit intenzitu barvy krycího chlupu i výraznost kamzičích

vával skupinku benjamínků, z

nř

někteři zdárně překonali h,anici dospělosti, aniž by seskupení opustili, přičemžse stali povšechny
silou členských řad,
'Za
bych jmenoval lViroslavu Valentovou z nedalekého Batelova, jíž

íenonénusociálních sftí, kdy
se najde jen málo lídí,kteří mu
nepodlehl| už totiž není tak za-

jímavéa piitažlivé,co se děje

v reálném světě, nýbrž to, co se
odehrává v tom virtuálním, proto

mezi králkáři starší věkové kategorie v celostátním kole soutěže

se nejspše není čemu divit, Na
realitu už pak mnohdy jaksi nezbývá čas
Text a íoto PhDr, Jm Jnxů

chovatelské dovednosti mládeže." uvádí jednatel základní organizace Jiří Pavltl. Tuto íunkci
zastává bez přestání už od roku

1 Jiří Pavlík nahradil durynské králíky z kategorie střednbh plemen jejich zakrslými

se roku 2009 povedlo

zvítězit
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Mezi chovné

1989. Předtím v níod roku 1984
působil lako člen revizní komise.

protějšky,

kromě toho má na starost inter-

také plemeníka od Jiřího

netové stránky

Z0 ČSCH Třešť,
sídlícína adrese http:/Áwwv.

ly z Bystřice-Mokré Lhoty (foto

cschtrest.wgrcz, a webovou prezentaci 00 CSCH Jihlava, Kerou lze nalézt na adrese http://

raznosti ieho hlavy a pevnlsti i postavení uší,jak dokládá
detailní záběr č, 3, a dky výborné barvě podsady i v místech kamzičích znaků, což dokunentuje detailní záběr č, 4,
Sanec byl ohodnocen 93,5
bodem, 5 Pevné místo

ttvww.oocschji.jex.cz. Tvoří rov-

něž katalogy třeštských

tlýstav,

a to včetně

znaků, Nebude to snadné, ale právě to mě na

jedince

si JíříPavlík zaúadil

Zža-

č. 2), a to zeiména dky vý-

v

chovné základně
zauiímá i předloňský sanec z vlastního odchovu Jiřího Pavlíka. lLbil

tom baví. Kupodivu
jsem zatím nena- ,:

ojedl-

kat. Asi jsou pří
liš skutečné.v době

za dosavadní činnost," vzpomíná,

razil ani na

i okrasnému ptactvu, a to od roku
1973, Postupně jsem sbíral zku-

Za inlenzívněiší haruou
kryciho chlupu a výtazněišími

ky, ani

rel, papoušňků šedokřídlých, ale
i bažantůzlatých a křepelek japon-

králíkůvelikosti středního ple-

padech musím

kolikrát byl po-

mene k zakrslým durynským se
Jiří Pavlft muse| vypořádat s různými odlišnostmi. Jedna z nich
se lýkala samotného rozšření
těchto králíků v tuzemských cho-

také nežádoucí
milrně namod-

ctěn čestnou cenou.
Samice
zakrslého durynského z loňského
léta, která pochází z vlastního odchovu Jiřího pavlíka, se řadí mezi
jedince, jež chystá na jarní vý

doucna. Kromě králíkůse věnuji

šenosii s chovem andulek, koských, jiciú |sem si velice cenil

jako zdroje vaiec, V té době ještě nebyly začleněny do Vzorníku

plemen drůbeže.V současnosti
mi obydlí zkriášlují právě andulky

a papouščcišedokřídlí.Společnost mi od roku 2009 dělá ;eště
neposedná fenka Jack Russell te-

kamziřímiznaky

Při přechodu od

durynských

vech. ,,Základna zakrs|ých durynských je v Ceské repub|ice velmi
omezená. Stěží se shánějí kvalit-

riéra, dříve to byli němečtíovčáci.

ní nepříbuzní jedinci. 0 to větší

Láká mě i drůbež,avšak nemohl
bych jí nabídnout rozměrově po-

rnlzvou pro mě tito zakrslíci byli.
V začátcích mi pomoh| JiYí Zftala

QHOUATEL

.

412012

ll,iť*i.-!iŤTg

na jejich

skupinu či skupiny. Zabývat se

v

něKených

se také na výstavách, dotáhl to až
na 95,0 bodů. Ně-

přr

6

ralou

barvou
podsady na mlstech kamzičíchznaků.
Recept mám velmi jednoduchý, vždy se spolóhám na přísný
výběr chovných jedinců, na testování různých rodičovských spojení a především na svou trpělivost

a odhodlání,' Chovate|

pokládá

ocenění.

Pochvaluje

si

přitom oíiciální

svazový program na jejich přr
pravu. Třešť každoročněv měsíci září hostí výstavu drobného

stavní akce. Posléze ji hodlá
začlenit do chovu.7 První letošní mládbta.

