
Celoněmecká klubová speciálka stříbřitých králíků Grosstolpen 

2014  

Jednou za dva roky je pořádána celoněmecká speciální výstava klubů králíků 

sdružujících stříbřité všech plemen. Katalogy z předchozích speciálek jsou 

k dispozici i na našich stránkách, letos však místo pořádání v blízkosti našich 

hranic lákalo k účasti. A tak auto s posádkou T. Andrle, K. Čadil, J. Šubr a M. 

Martinec vyrazila první říjnovou sobotu na tuto výstavu, aby se v 7 hodin stali 

prvními návštěvníky, dalšími pak byli i kolegové z Klubu chovatelů stříbřitých 

malých (v plemenech ostatních bylo rovněž mnoho zajímavých králíků a i pro 

nás to bylo poučné). 

Králíků Vss bylo k vidění asi 190, ale velmi vyrovnaných v typu i barevně – to 

byl hlavní pozitivní dojem proti podstatně početnějším expozicím na vrcholných 

výstavách (Bundesschau ap) , kdy se nám moc nelíbili i u vysoce hodnocených 

Vss dlouhé špičaté uši, nevýrazné hlavy nebo tmavé motýlky. 

Výsledky: (kompletní katalog je k dispozici na těchto stránkách) 

Klubovým mistrem se stal Helmut Daub za kolekci 388,5 bodu, se šampionkou 

98 bodů, 

Šampiona 97,5 bodu měl Karlhanz Scheld,  KLS 97,5 samici měl M. Meier.  

Moje postřehy - Jirka Šubr:  Zlepšil se určitě typ a hlavně u samic parádní 

hlavy, vylepšilo se ucho - délka, srst tu mají Němci vychytanou, barva - světlý 

kusy určitě vynikají, ale najdou se králíci v matnějším odstínu ale ne tmavý, 

pesík parádní, a podsady bez diskuse super. 

Moje zklamaní je zhoršení zádí, což jsem si kontroloval, ale to už registruji delší 

dobu z jiných výstav. 

Jinak mé hodnocení Německé speciálky - parádní výstava, nelituji, že jsme tam 

vážili cestu. 

Od př. Schelda bylo domluveno několik králíků které jsme zakoupili – trochu 

jsme se mohli cítit jako věštci – dopředu si zajistit zvířata od jednoho 

z nejúspěšnějších chovatelů se cení. 

 



 

 

1.O Sieger 



 

 

0.1 Sieger 

 

Tohle jsou snímky stažené z Klubových stránek německých, 

další fotky pak jsou vlastnoručně udělané Jirkou Šubrem: 

 

 

 

 



 

Asi již z dob minulých - klasický kulturák – pěkně udržovaný a nazdobený s příslovečnou pečlivostí – 

hostitelé se opravdu snažili.  



 

Tady jsme s K. Scheldem – nás znáte – jinak opravdu pohoda a vstřícné jednání. 

 



Nálada opravdu výborná, prostředí vynikající, vše nazdobené.

 



 

Klubová šampionka 2.4.9 K 93, 98 bodů, chovatel H. Daub 

 

Klubový šampion 1.4.8 H17, 97,5 bodu, chovatel  K.Scheld 



Několik nakoupených králíků:  

 

1.0 1.42.3 H.17 od K.S. putoval do Čech podobně jako následující samice 

 



 

O,1   1.4.5 H.17 

 



 

A nakonec ještě dvě koupené samice. – co dodat – opravdu paráda. 



A jako bonus na závěr několik snímků z dalších letošních výstav v Německu:

 

1,0 Helle Großsilber  98,0 Punkte Sieger Martin Meier, Hohnhorst 



 

0,1 Helle Großsilber  98,0 Punkte Sieger  Jürgen Hein, Gehrden 

 



 

 

1.0 

97,5 Punkte, bester Rammler der Schau Karlheinz Scheld, Grünberg 

 


