Satéňáci v
Novém Městě nad Metují
Klub chovatelů saténových králíků soutěžil už letos na druhé expozici tohoto plemene.
Výstava se uskutečnila v Novém Městě nad Metují ve dnech 13. – 14.10.2012 při Podorlické
výstavě. Soutěžní expozice byla řazena hned po okresní soutěži. Na výstavě bylo vystaveno
46 saténových králíků v 6ti barevných rázech od 7 členů klubu. Satéňáky posuzoval náš
klubový posuzovatel Ing. Pavel Řídký, kterému zapisovala dvojice veterinárních lékařek Věra
Laptěvová a Anna Dresslerová, které svoji úlohu splnily na výbornou.
Výsledky expozice:
Saténových durynských vystaveno 11 ks od 2 chovatelů a to Vojtěch Drobil MCH kol.
377,0 b., který získal pohár na nejlepšího mladého chovatele výstavy. Luděk Werner kol.
374,5 b. a 95,5,MVD,MVD.
Saténových modrých vystaveno 6 ks od př. Bc. Markéty Pawlasové, která vystavila dvě
tříčlenné kolekce a to 280,5 b.a 280,5 b.
Saténový černý vystaveni 4 ks do chovatele Iva Gorčici kol. 379,0 b. Čestná cena.
Saténový rys vystaveni 4 ks do chovatele Iva Gorčici kol. 375,5 b.
Saténových havanovitých vystaveno 6 ks od Ing. Bc. Miroslava Pawlase, který vystavil dvě
tříčlenné kolekce a to s 283,5 b. Čestná cena a 280,0 b.
Saténových slonovinových červenookých bylo vystaveno 16 ks od 2 chovatelů a to př. Jiřího
Andrše kol. 375,0 b. a 376,5 b. a Pavla Sikory kol. 379,0 b. a 286,0 b., která získala Pohár na
nejlepší kolekci saténových králíků a jednotlivec 95,0 b.
Po posouzení výstavy a vyhodnocení výsledků se v 17 hodin sešel výbor klubu, revizní
komise a hosté. Schůze se uskutečnila v chovatelské restauraci a přítomni byli místopředseda
Ivo Gorčica, jednatel Ing. Bc. Miroslav Pawlas, pokladní Bc. Markéta Pawlasová,
registrátorka Bc. Markéta Andršová, předseda Jiří Vykydal se omluvil ze schůze. Za revizní
komisi Pavel Sikora a Jiří Andrš. Hosté Drobil Vojtěch, Josef Linet - předseda klubu araukán
a Jaroslav Lesák - předseda klubu třísláků.
Program schůze měl zpracovaný př. Pawlas, který nás s ním seznámil a postupně jsme
probírali problémy klubu, které se dotáhly do konce a hlavně se řešila příprava a rozdělení
práce na speciální výstavu v Týništi nad Orlicí, která se uskuteční dne 1. prosince 2012. Byly
upraveny výstavní podmínky a především určení věcných cen.
Po ukončení schůze byli všichni pozváni k Věře Laptěvové a Jiřímu Andršovi, kde bylo
připraveno pečené kuře a točené pivo, které věnoval posuzovatel Petr Kulšteln, který oslavil
své 30. narozeniny. Na večírek dorazil i Pavel Řídký se svou chotí, Anička Dresslerová, Vojta
Drobil, Marián a Vladislav Pawlasovi z klubu araukán, Jarda Lesák a výborný bavič a
šoumen, který se staral o zábavu Josef Linet. Pavel Sikora nám na počítači ukázal fotky
z Národní výstavy Polska z Varšavy, které se účastnil i Pavel Řídký , Mirek Pawlas a Markéta
Pawlasová. Všichni nám podali zajímavé poznatky z výstavy a hlavě postřehy z posuzování.
Setkání klubu bylo velice příjemné a myslím si, že takovéto akce jsou dnes dost důležité pro
chod klubu, udržování dobrých vztahů a především příjemné zábavy. Další společná akce nás
čeká na speciální výstavě v Týništi nad Orlicí dne 1. prosince 2012, která bude naší největší
letošní akcí. Info na www.klubsa.webnode.cz
Za klub Jirka Andrš

