
Protokol 

O první valné hromadě spolku chovatelů králíků a přátel králíkářství, 

odbývané dne 2. října 1904 v hostinci Nový Svět. 

Schůzi zahájil ve tři hodiny odpoledne člen zařizujícího komitétu pan 

Foltýn a navrhl valné hromadě, aby si přítomní ze sebe zvolili pro tuto 

schůzi předsedu a zapisovatele. Pan Jos. Foltýn navrhuje předsedu p. 

Srovnala a za zapisovatele p. Hlavinku. Návrh ten přijat. 

Pan Srovnal, přijímaje předsednictví, pravil, že již dávno bylo velikým 

přáním chovatelů králíků v Holešově, aby spojili se ve spolek a takto se stli 

se účastní mnohých výhod, které spolek svým členům skýtati může. Na to 

udílí slovo p. Adolfu Koplasovi, řiditeli zdejší hospodářské školy, aby 

promluvil o chovu králíků. 

Řečník vypočítává různé způsoby užitku z chovu králíků plynoucí, uvádí 

kterak chov králíků v Německu, Belgii a zvláště ve Francii jest rozšířen a 

jak v těchto zemích na chov králíků se pohlíží. Vypravuje z vlastní 

zkušenosti, že cestou po Francii a zvláště když meškal v Paříži r. 1900, 

viděl mnoho králíků a pozoroval, že maso králíčí v Paříži s velikou 

oblibou i od zámožných lidí, se pojídá. 

Roční odchov králíků ve Francii odhaduje se na sto miliónů kusů v ceně 

300 milionů korun. Samo město Paříž spotřebuje týdně až 100.000 

jatečných králíků. 

V Belgii je chov králíků rovněž velmi rozšířen, tak že mnoho králíků vyváží 

se do Anglie vůbec a do Londýna zvlášť. Z města Ostende vyváží se týdně 

na 300.000 kusů králíků do Londýna. V Londýně pak samém spotřebuje se 

denně přes 80.000 králíků. 

Vedle masa jest králík velmi užiteček svou dobrou kožešinou. Mnoho 

ovšem záleží na úpravě kožešiny. Nejlépe umí upravovati kožešiny v Belgii 

a ve Francii. Do Francie doveze se ročně za 12-15 milionů korun 

králíčích kůžek. Také vydělané kůže králíčí dochází upotřebení, hodí se 

na obuv i na rukavice. Konečně králíčí srst sama o sobě má veliký 

význam v kloboučnictví, neboť hodí se znamenitě k výrobě jemných 

plstěných klobouků. Dlouhá srsť k králíků angorských se spřádá a vyrábí 

se z ní různé velmi teplé části oděvu. 

 



Vypočítav veškeren užitek z chovu králíků, doporučuje řečník přítomným 

rozumný chov králíků a podotýká, že jen z rozumně provozovaného 

chovu náležitý užitek možno očekávati. Aby pak chov králíků u nás se 

rozumně prováděl, jest zapotřebí hojného poučení chovatelů králíků a 

z tohoto důvodu také založen jest spolek chovatelů králíků, aby své členy 

s rozumným chovem králíků seznamoval a je v chovu králíků podporoval. 

Přednáška p. Adolfa Koplasa se živým zájmem vyslechnuta a řečník 

hlučným potleskem odměněn.  

Na to přikročeno ku čtení spolkových stanov. Stanovy byly celé ve všech 

bodech přečteny a beze změny přijaty. 

Poté se konala volba pěti členů výboru. Volba konala se lístky a byli do 

výboru zvoleni tito pánové: Adolf Koplas, František Vaňhara, Stanislav 

Hlavinka, Josef Foltýn a Karel Stratil. Zvolení volbu přijali. Dále byla 

volba dvou náhradníků do výboru a tu zvoleni byli p. Galiček Antonín 

z Holešova a p. Doležal z Fryštáka. Za revisory účtů zvoleni p. Josef 

Životský, c.k. okresní zvěrolékař a p. Václav Vaňhara, oba z Holešova. 

Ve volných návrzích hlásí se ku slovu p. Václav Vaňhara a navrhuje, aby 

každý člen spolku zaplatil jednou pro vždy zápisné v obnosu 40 hal. a 

členský roční příspěvek v obnosu 2 K. 40 hal., kterýžto příspěvek možno také 

čtvrtletně i měsíčně pokladníku odváděti. Návrh tento jednohlasně přijat. 

Když pak se nikdo více ku slovu nehlásil, skončil předseda p. Srovnal tuto 

první schůzi s pěkným doslovem, děkuje především zařizujícímu výboru za 

jich námahu, kterou měli se zařízením spolku a vzdává díky všem 

přítomným za jich účast. Se slovy „Zdar chovu“ schůze ukončena. 

Zapsal: Adolf Koplas 

 


