
Správa poradcu chovu pre MaB za rok 2012 
 
 
V roku 2012 vystavili členovia klubu MaB na nasledujúcich výstavách: 
 
 
XX CVMK Ivánka pri Nitre  
 
M .Hlinka       4 MaB bčo 
                      2 MaB str. div 
 
J .Vozík ml     4 MaB div 
                      1 MaB žel 
 
J .Vozík st      4 MaB čin  
 
M .Hlinka získal na MaB bčo Majstra a Šampióna SR. 
J .vozík ml získal na MaB žel Šampiónku SR. 
 
KŠ Nitrianske Rudno  
 
Skupina A     
 
P. Mikolaj      2 MaB div 
                      1 MaB č 
T. Vrbičan     6 MaB div 
M. Hlinka      7 MaB div 
J. Vozík ml    8 MaB div 
                      3 MaB žel 
                      1 MaB č 
Š .Adamec     2 MaB div 
 
J. Vozík ml získal Šampióna, víťaznú kolekciu a čestnu cenu na MaB div. 
T .Vrbičan získal šampiónku na MaB div  
 
Skupina B 
 
J. Vozík st      5 MaB čin  
J. Vozík ml    4 MaB bčo 
M .Hlinka      4 MaB bčo  
                      1 MaB m 
Š. Adamec    4 MaB mad 
 



M. Hlinka získal na MaB bčo Šampióna, víťaznú kolekciu  a majstra klubu. 
J. Vozík st získal na MaB čin Šampiónku a čestnú cenu. 
 
Skupina C 
 
Š. Adamec   2 MaB  str. div 
                    8 MaB  str. č 
                    4 MaB  str. mad  
M. Hlinka    3 MaB   str. č 
                    3 MaB   str. m 
 
Š. Adamec získal na MaB str. mad šampióna a víťaznú kolekciu. 
M. Hlinka Šampiónku. 
 
 
XV CV zvierat Nitra 
 
J. Vozík ml   4  MaB bčo 
                     5  MaB div 
                     1  MaB žel 
                     1  MaB č  
J. Vozík st    4  MaB čin  
M. Hlinka     4 MaB bčo 
J. Hoos         1 Mab div 
 
M. Hlinka získal na MaB bčo majstra SR a J. Vozík ml získal na MaB bčo 
šampiónku SR a na MaB div Šampióna SR. 
 
 
XXVII   EV Lipsko  
 
J. Vozík ml       4  MaB div 
J. Vozík st        8  MaB čin 
 
 
J. Vozík získal na MaB čin pohár EG 9  ( porcelánová váza)    
 
 
 
 
 
 
 



Ako poradca chovu môžem vysloviť spokojnosť s kvalitou MaB , čo sa hlavne 
týka v pozícii typ nastalo veľké zlepšenie. Zvýšil sa aj počet vystavených zvierat 
v roku 2012, aj keď na celoštátnych výstavách je to stále málo. Vystavujú len 
traja členovia klubu a to  stále ty istý. Teší ma, že máme v klube nového člena 
ktorý chová MaB, na druhej strane traja členovia tohto roku nevystavovali. 
Teší ma, že po dlhšom čase bolo vystavených na klubovke aj dosť strakáčov. 
Teší ma, že naše MaB obdivovali na klubovke aj členovia Českého klubu. Teší 
ma, že boli vystavené na EV Lipsku aj MaB zo Slovenska a získali aj ocenenie. 
 
A s čím som bol nespokojný ? Že, vlani som tiež v správe písal  a apeloval na to, 
že MaB dostavajú ako jediné  zo všetkých králikov baranovytých najmenej 
ocenení 96.0 b. Na klubovej výstave nebola udelená ani jedna a myslím si, že 
králiky na to máme. 
Neteší ma, že za najväčší problém sa stáva u MaB problém z váhou. Na 
klubovej výstave sa vyskytli králiky z nízkou váhou ale aj králiky z váhou 3,40 
až do 3,50 čo voľakedy podľa starého vzorníka už bol králik z výlukou. Viem, 
že v novom vzorníku je už upravená váha, podľa môjho názoru to bola chyba, že 
došlo na úpravu váhy, už sa s tým ale nedá nič robiť a je len na nás aby sme 
s malého plemena neurobili stredné. 
 
Na záver chcem vysloviť želanie aby sme nastolený trend čo sa kvality a aj 
počtu vystavených  zvierat týka  udržali čomu pevne verím, že sa nám to podarí 
a v roku 2013 vystavíme ešte viac MaB ako to bolo v roku 2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     Poradca chovu  
                                                                                     Ján Vozík ml                   
  


