
Správa poradcu chovu Mab za rok 2O13 

 

Vážený priatelia, predkladám Vám správu o stave králikov MaB za rok 2013. 

 

Začnem tak trochu netradične , keď som končil vlaňajšiu správu, vyslovil som želanie 
aby sa nám v roku 2013 podarilo vystaviť aspoň toľko MaB ako tomu bolo vlani.  

S radosťou môžem konštatovať, že sa nám to podarilo. MaB si pomaly získava obľubu 
u chovateľov.  Tu musím spomenúť aj chovateľov, ktorý nie sú členmi klubu ale svoje MaB 
vystavujú na CV. Vďaka nim  sa môže súťažiť o viacej titulov. Myslím, že slabšie roky máme 
za sebou.  

Menší počet vystavených MaB bol len na CV Mladých králikov v Košiciach. 

Na tejto výstave vystavoval len Ján Vozík ml. kolekciu divokých a kolekciu Bčo na ktorú 
získal ocenenie MSR. 

Vrcholom bola klubová výstava v Nitrianskom Rudne kde, vystavilo sedem členov spolu 69 
MaB. 

V skupine A  

Získal titul Šampionka, Víťazná  kolekcia a Majster klubu  Milan Hlinka. 

Titul Šampion  a čestná cena na kolekciu získal Ján Vozík ml. 

V skupine B  

Titul Šampion a Víťazná kolekcia získal  Ján Vozík ml.  

Šampionka bola Milana Hlinku . 

V skupine C 

Získal tituly Šampion  Šampionka Víťazná kolekcia Milan Hlinka. 

Čestná cena jednotlivec  Štefan Adamec. 

Na klubovej výstave sme mohli vzhliadnuť MaB ktoré sa už dlhšiu dobu nevystavovali či už 
havanovité, modré, durínske  a dokonca boli vystavene aj vo farbe Izabela a izabelový 
strakáč. Práve strakáče robia za posledné dva roky progres.  

Najväčší nedostatok bol v prvej pozícii a to v hmotnosti. Tu nás tlačí topánka od vtedy ako sa 
v novom vzorní ku presadila zmena váhy. Aprílové a májové zvieratá majú problém 
dosiahnuť váhu 2,75 na 10 bodov. Preto boli niektoré zvieratá trestane zrážkami bodov. 



V tvare hlavne u samíc sa vyskytla voľna koža na prsiah a zo pár zvierat malo mierne 
vystúpené panvové kosti. 

V type vidím najväčší nedostatok v dĺžke ušníc a tým spojený aj záves ušníc. 

V srsti mame zvieratá čo majú pružnú ale redšiu srsť alebo naopak mäkšiu menej pružnú. 

Vo farbe sú svetlejšie boky a hrudne končatiny. Vystavené havanovité sú už v lepšej krycej 
farbe ako bývali. 

Na CV v Nitre vystavili 4 členovia klubu 31 MaB 

Titul ŠSR, ŠSR a MSR na MaB div. Získal Ján Vozík ml. 

Titul ŠSR a MSR na MaB div. Str. Získal Milan Hlinka.   

Po dlhšom čase vystavili naši členovia na CV väčší počet MaB čo ma nesmierne teší. 

Zvieratá boli dobrej kvality čo mu nasvedčuje aj bodové ocenenie.  Najväčší nedostatok som 
videl v pozícii tvar a to u samíc nie  voľné kože ale  doslova už laloky. Ale tie boli 
posudzovateľmi prehliadnuté. 

 

Toľko asi o kvalite našich chovaných a vystavených MaB v roku 2013. 

A čo zapriať do roku 2014 aby bol aspoň taký ako ten minulý, preto Vám prajem kvalitné 
a hlavne zdravé odchovy. 

 

 

                                                                                                          Poradca chovu MaB 

                                                                                                          Ján Vozík ml                             


