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Zpravodaj  
Klubu moravských bílých hnědookých králíků 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Společné foto chovatelů Mbh v Prostějově 
(bohužel zde chybí ještě př. Blažek a př. Grígeľ).  

 
 
 
 
 
 

Leden 2015 
(Zpracoval: Jiří Mejzlík, jednatel klubu) 

 
1/ Členská základna  
 
V našem klubu bylo na počátku roku 2014 celkem 25 členů a 1 čestný člen. V průběhu loňského roku  
ukončil svoji činnost v klubu na vlastní žádost př. Miloslav Tlustý. Na výroční schůzi byl do klubu přijat 
př. Vratislav Slavík a dvěma chovatelům byl udělen titul Čestný člen klubu. V současné době má tedy 
náš klub 23 členů a 3 čestné členy.   
 
2/ Složení výboru a revizní komise  
 
V měsíci březnu odstoupil na základě vlastního rozhodnutí z výboru př. Pavol Grígeľ. Současně se 
vzdal i funkce poradce chovu. Na výborové schůzi v říjnu v Nezamyslicích bylo rozhodnuto, že novým 
poradcem chovu bude př. Michal Kaiser. Př. Zbraněk, předseda klubu, přislíbil pomoc a bud 
 
                        Účastníci speciálky v Prostějově pěkně pohromadě – foto př. Michal Kaiser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leden 2016 
(Zpracoval: Jiří Mejzlík, jednatel klubu) 
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1/ Členská základna  
 
V našem klubu bylo na počátku roku 2015 celkem 23 členů a 3 čestní členové. V průběhu 
loňského roku  ukončili svoji činnost v klubu na vlastní žádost př. Vladimír Přikryl, př. Nicol 
Melcrová a dne 1. září 2015 bohužel zemřel př. Antonín Kubánek. Na výroční schůzi dne 
5.12. 2015 byla do naše klubu přijata př. Mgr. Marcela Nečasová, př. Pavel Matúšů a př. Jan 
Kozel. V současné době má tedy náš klub opět 23 členů a 3 čestné členy.   
 
2/ Složení výboru a revizní komise  
 
V uplynulém roce nedošlo ke změnám ve složení výboru ani revizní komise. Pro připomenutí 
všem členům uvádím složení výboru a revizní komise. 
  
Výbor: 
Zbraněk Miloslav - předseda klubu + registrátor 
Mejzlík Jiří - jednatel 
Šujan Ladislav - pokladník 
Kaiser Michal - člen výboru  
Novák Miroslav- člen výboru 
Revizní komise:   
Foltýn Stanislav -  předseda  
Brabec Jaroslav - člen  
Hénik Radoslav – člen 
 
Poradcem chovu je v současné době př. Tomáš Červinka z Kroměříže. 
 
3/  Pokladní zpráva  
 
Stav hotovosti k 1.1.2015:                                         1.194 kč    
Příjmy-dary, klub.příspěvky:                                         8.952 kč 
Příjem celkem:                                                            10.146 kč                                             
Výdaje: balíčky, občerstvení, poštovné, cestovné 
Lysá n.L. a Kolín, štítky, posuzování, klub. stránky  - 10.075 kč  
 
Stav hotovosti k 31.12. 2015:                                          71 kč  
Vkladní knížka:  1.1. 2015                                           8.821 kč 
Úrok, převod  z účtu                                                      2.007 kč 
Součet:                                                                        10.828 kč 
Výdej-převod do pokladny                                        -   1.000 kč 
Součet:                                                                         9.828 kč 
 
Stav k 31.12.2015: Vkladní knížka + hotovost:         9.899 kč 
                    
4/ Zpráva revizní komise  
 
Revizi pokladny provedla revizní komise v průběhu speciálky v Prostějově dne 5.12.2015. 
Kontrola  byla provedena za období od prosince 2014 k tomuto dni a bylo konstatováno 
následující: pokladní kniha je založena, řádně očíslována a všechny položky jsou řádně 
zaevidované, pokladna je vedena svědomitě a je v pořádku. Revizní zprávu přednesl na 
výroční schůzi předseda této komise př.Foltýn. 
                   
5/ Prioritní výstavy pro členy klubu v roce 2015 – pokra čování  
 
Na CVMK v Lysé nad Labem která se konala ve dnech 4.- 6.9.2015 bylo vystaveno celkem 
34 ks Mbh. Králíky vystavili tito chovatelé: př. Bičák, př. Drašnar (nečlen klubu), př. Bc.Melcr, 
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př. Šujan, př. Zbraněk a př. Kaiser. Pohár na nejlepšího 1,0 v typu získal př. Melcr, pohár na 
nejlepší 0,1 v barvě získal př. Šujan který rovněž získal na kolekci titul Mistr ČR (377 b.) 
Posouzení provedl př. Sirotek. Př. Bičák věnoval našemu klubu 3.000 Kč na dopravu zvířat z 
Moravy do Lysé n.L. a zpět a dále předem vyslovil přání, aby na této významné akci bylo 
vystaveno aspoň 30 Mbh a v průběhu CVMK se uskutečnilo setkání chovatelů těchto králíků. 
Obě tato přání se nakonec podařilo splnit a chovatelé se sešli v neděli 6.9. a zhruba 2 hodiny 
si vyměňovali svoje zkušenosti a názory s chovem Mbh. 
 
Stalo se již tradicí, že první listopadovou sobotu se koná ve Štítarech při Okresní výstavě 
drůbeže, králíků, holubů a okrasného ptactva také speciálka moravských bílých hnědookých 
králíků. Letos vystavilo 6 členů klubu celkem 38 králíků. Posouzení provedla př. Nováčková. 
Pohár na nejlepší kolekci získal př. Pavel Bičák (376 b.) který si odvezl také poháry na 
nejlepšího 1,0 (94,5b.) a nejlepší 0,1 (95 b.). ČC na 1,0 (94,5b.) získal př. Michal Kaiser. 
Poháry a ČC věnovala našemu klubu ZO Kolín 1. Za výbor klubu Mbh králíků chci touto 
cestou také poděkovat členům ZO Kolín 1 v čele s př. Jiřím Králem a věřím, že se zde za rok 
opět všichni sejdeme.  
 
Na Celostátní konferenci chovatelů králíků v březnu v Čáslavi mě oslovil předseda sboru 
posuzovatelů a člen Ústřední odborné komise př.ing. Blokeš s přáním, aby náš klub vystavil 
v listopadu na Evropské výstavě v Métách alespoň jednu kolekci. Toto jsem tlumočil na 
nejbližší výborové schůzi ale popravdě řečeno jsem nevěřil, že náš klub bude mít na této 
vrcholné akci své zastoupení. Především s ohledem na velkou vzdálenost. Velmi jsem se 
mýlil. V polovině listopadu přední chovatelů klubu př. Bičák, př. Šujan a př.Zbraněk vystavili 
na Evropské výstavě ve francouzských Métách 14 Mbh (3 kolekce a 2 jednotlivce) a 
výborných způsobem reprezentovali náš klub a naše nejmladší národní plemeno. Samec př. 
Bičáka C 2-5, S-152 dokonce získal 97 b. a titul Evropský šampión. Př. Bičák získal na svoji 
čtyřčlennou kolekci 386 b., př. Šujan 382 b. a př. Zbraněk 380 b. Všem 3 chovatelům patří 
poděkování za propagaci a reprezentaci našeho klubu a našeho nejmladšího národního 
plemene. 

Ve dnech 20. - 22.11. 2015 se v Lysé nad Labem konala CV drobného zvířectva. Králíků 
Mbh se zde sešlo 19 ks. Vystavili zde 2 členové klubu - př. Bc. Melcr, př. Kaiser a nečlenka 
klubu př. Čechová. Posouzení provedl př. Sirotek. Čestnou cenu na kolekci (378 b.) a pohár 
na nejlepší typ získal př. Bc. Melcr a př. Čechová získala pohár na nejlepší barvu. Na této 
výstavě člen klubu př. Bc. Melcr obhájil na další dva roky svůj plemenný chov Mbh -
blahopřejeme. Tuto informaci jsem bohužel získal až po obdržení p říspěvku od 
předsedy klubu. 

Na XII. Výstavě Moravy a Slezska  v Přerově ve dnech 28.-29.11. bylo vystaveno celkem 15 
Mbh. Vystavovali členové klubu př. Zbraněk, př. Kaiser a př. Foltýn (celkem 12 ks) a 
nečlenové klubu př. Macíčková a př. Rek (celkem 3 ks). ČC na 1,0 získal př. Rek – 95,5b.  

Tradiční speciálka Mbh králíků v Prostějově se tentokrát konala v sobotu 5.12.2015. 
Přihlášeno bylo celkem 68 králíků a nakonec vystaveno 66 ks. 10 členů klubu vystavilo 
celkem 49 králíků a 3 nečlenové klubu (př. Mgr. Nečasová, př. Rek a př. Drašnar)17 králíků. 
Vystavovali tito členové klubu: př. Bičák, Brabec, Foltýn, Hénik, Kaiser,, Mejzlík, Slavík, 
Slovák, Šujan, Zbraněk. V porovnání s minulou speciálkou bylo letos vystaveno o 2 králíky 
víc.  Posouzení provedl, jak se již stalo tradicí, PhDr. Jan Jirků a to již podeváté. Rád bych 
mu touto cestou poděkoval za profesionální přístup při posuzování a také jeho dlouholetý 
vřelý vztah k Mbh. Na výroční schůzi zhodnotil úroveň předvedených zvířat těmito slovy: 
 
"Vzorem toho, jak by měl moravský bílý hnědooký králík vypadat a jak by měl co nejlépe 
odpovídat požadavkům standardu, byli oba šampióni, samec i samice, kteří jako jediní 
obdrželi 96,0 bodů. Samice navíc získala v 5. pozici unikátních plných 20 bodů, protože 
naprosto vyhovovala požadavkům na čistě bílou barvu krycího chlupu v kontrastu s tmavými  
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drápy. Takže je vidět, že to skutečně jde a že to není jen nereálný sen. Byla proto po zásluze 
navíc odměněna i pohárem na barvu. 5. pozice zaznamenává rok od roku drobné posuny k 
lepšímu. Kamenem úrazu se však začíná stávat 2. pozice, tedy Tvar. Velmi často se 
vyskytují vady jako znatelné hrboly kyčelních kostí převyšující kost křížovou, mírně až  
vysloveně sražená záď a u samců volnější kůže na krku až lalůček. Doporučuji tomuto 
negativnímu trendu významně přizpůsobit šlechtitelskou práci a eliminovat zařazování 
králíků s tvarovými vadami do další plemenitby, jinak už pak nemusí být cesty zpět, což by 
bylo pro plemeno velmi bolestné." 
 
Ocenění získali:  
Mistr klubu – př. Šujan , 373,5b 
Šampión 1,0 – př. Bičák, 96,0b 
Šampiónka 0,1- př. Mgr Nečasová, 96,0b 
Pohár na typizaci – 1,0-př. Bičák  
Pohár na barvu – 0,1- př. Mgr. Nečasová 
ČC- kolekce př. Drašnar (nečlen klubu), 376,5b 
ČC- kolekce př. Mgr. Nečasová, 284 b 
 
U králíků, kteří získali ocenění 94,5b a výše byla provedena typizace. Typizační komise 
pracovala ve složení př.Zbraněk, př.Kaiser a př.Foltýn. 
 
Typizace – tabulka: 
 

 
 
Po skončení speciálky následovala výroční členská schůze našeho klubu. Předseda klubu 
př.Zbraněk zhodnotil končící chovatelský rok, připomněl začátky šlechtění  našeho plemene, 
vyzval všechny přítomné ke slušnosti a spolupráci při šlechtění a seznámil přítomné 
s registrací za uplynulý rok. Zhodnotil účast členů klubu na CVMK v Lysé nad Labem a na 
EV v Métách. Jednatel klubu př. Mejzlík ve svém vystoupení pohovořil hlavně o 
organizačních záležitost klubu a podrobněji se vyjádřil k některým prioritním výstavám 
v uplynulém období-CVMK v Lysé nad Labem, speciálka Kolín. Připomněl, že na EV 
v Métách vystavili 3 členové klubu 14 Mbh (3 kolekce +2 jednotlivce) a př. Bičák zde získal 
titul Evropský Šampión. V průběhu výroční schůze byli do našeho klubu přijati 3 noví členové 
což lze považovat za výborné. Po vyhlášení výsledků speciálky a jejím zhodnocení 
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př. PhDr. Janem Jirků následovala, jak se již stalo tradicí, poměrně dlouhá diskuze která se 
týkala dalšího šlechtění Mbh a regeneračního křížení. V průběhu schůze  jsme přivítali mezi 
námi čestného člena klubu př. Jaroslava Doláka který byl u začátku šlechtění Mbh a také 
nového poradce našeho klubu př. Tomáše Červinku. V současné době má klub 23 členů a 3 
čestné členy. Trvalým úkolem pro příští období je zejména získávání nových, hlavně 
mladších chovatelů do našeho klubu a účast na prioritních výstavách které si určuje náš 
klub. Také chci při této příležitosti připomenout, že př. Bičák zde vystavil 4 Mbh které potom 
daroval našim chovatelům. Jistě velmi záslužný čin.  
Organizačně byla speciálka v Prostějově zajištěna, členové si podle mě splnili své povinnosti 
tak jak jsme si rozdělili úkoly na říjnovém výboru ve Vyškově n. M. Po skočení posuzování 
jsme se odebrali před halu ke společnému fotografování, hala byla uzamčena a následovala 
výroční schůze v přilehlé restauraci. Po jejím skončení a otevření haly zjistil posuzovatel př. 
PhDr. Jirků, že mu byla odcizena jedna ze dvou lahví meruňkovice které si předem objednal 
u př. Slováka a řádně zaplatil. Viník je neznámý. Dovolím si pouze vyslovit svůj osobní 
názor, že z toho nelze vinit ani návštěvníky ani holubáře protože tam  prostě s námi nebyli. 
Nebo to byla pomsta za „špatné“ posuzování? Toto skuteční přátelé nedělají. Tato událost 
je černou ka ňkou na naší speciálce 2015  a p ř. PhDr. Jirk ů se touto cestou ješt ě 
jednou omlouvám za celý náš klub.                               
 
 
6/ Placení klubových p říspěvků na rok 2016  

Klubový příspěvek na rok 2016 zůstává ve stejné výši jako v roce 2015 – 200 kč. Tento 
příspěvek neplatí MCH (ty v současné době nemáme) a čestní členové klubu. Výše 
uvedenou částku je třeba uhradit nejpozději do 31.března 2016 pokladníkovi klubu př. 
Šujanovi na adresu: 
 
Šujan Ladislav, Nová 116, PS Č 683 41 Bohdalice 
 
Při neuhrazení klubového příspěvku ve výše uvedeném termínu se předpokládá, že chovatel 
již nemá zájem být dále členem našeho klubu. 
 
 
7/ Slovo p ředsedy klubu  

Svým příspěvkem bych chtěl říci členům to, že klub byl založen proto, aby  se chovatelé Mbh 
sjednotili a společně pracovali ve prospěch plemene, předávali si zkušenosti a to zvláště 
chovatelům, kteří plemeno začínají chovat.Jsme vděčni za každého zájemce kterého toto 
plemeno zaujme, zvláště mladšího věku.    
Měli bychom se vyvarovat různým vnitroklubovým sporům ,nemístným nebo dokonce 
nepravdivým pomluvám, jako se to stalo v minulých letech.Výbor vykonává svoji úlohu si 
myslím dobře , akce které jsou v plánu činnosti plní. 
Chceme propagovat plemeno a pokud je to možné a v možnostech členů uspořádat 
expozice Mbh v různých místech v republice , kde by se mohli získat noví  chovatelé Mbh , 
případně členové klubu. Horší je, když jistý člen expozici zajišťuje ale klubu o ní nepodá 
žádnou zprávu . Dobrým znakem klubu je když některý člen získá „Plemenný chov “ nebo se 
zaslouží o propagaci plemene. Př. Bc Melcra  jsme na P-chov doporučili, žádného s nás 
doposud neinformoval jak v obhajobě uspěl. Členové se zúčastnili některých prestižních 
výstav na vyšší úrovni, o to si myslím bude psáno na jiném místě.Měli bychom se vyvarovat 
unáhleným rozhodnutím mající vliv pro další šlechtění plemene , zvláště změn ve vzorníku   
kde by změna měla obsahovat  požadavek všech členů i dalších chovatelů aby převážná 
většina zvířat tuto změnu vyžadovala , každý spor  o nedorozumění klubu neprospívá. 
Př. Dolák na naši VČS hovořil o započetí šlechtění Mbh. Popsal ale prvopočátek . K uznání 
Mbh došlo po 12 letech a za tu dobu se projevily určité problémy i úspěchy. Problém určitě 
byl s černými konečky i možná i jiné i když se vyšlechtili i bílí jedinci.Toto bylo předmětem 
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článků v Chovateli hlavně ing. Sekaniny a ing. Fingerlanda. Je možná zajímavé vyjádření 
ing. Fingerlanda,  nejvýznamnějšího odborníka na králikářskou genetiku. V Chovateli č.1 z 
roku 1979 píše. „ Z 10 sledovaných jedinců Mbh je barva drápů přímo úměrná intenzitě 
pesíkování, u téměř bílých králíků rohovité zobrazení ustupuje a u čistě bílých lze hovořit o 
úplné „ depigmentaci“ . Zde se zdá, že podobné problémy setrvaly dodnes i když úplně se to 
srovnat nedá. Jako pamětník vím, že tehdejší králíci byli nesrovnatelní v typu a tvaru. Měli 
nepěkné úzké hlavy, delší těla, kyčelní kosti apod. 
Přesto chci zdůraznit, že v barvě Mbh jsme stáli něco dlužni - víme sami jak naši králíci 
vypadají  a čistě bílých je málo i když  někteří mají jen velmi slabý lem. Jestliže výbor 
v r.1997 žádal aby bílé drápy nebyly vadou , měl k tomu asi důvod. Další problém o kterém 
moc nemluvíme je, že se vyskytují červené oči, ,můj názor je , že je to křížením s Nb. 
Ještě bych se chtěl zmínit o výstavách v listopadu a prosinci. Myslím, že kdo obeslal 
všechny výstavy jako Kolín. Lysou n/L, Přerov, případně Metz v Lotrinsku a nemá možnost 
vystřídat více jedinců , tak je to velmi náročné a myslím , že na speciálce v Prostějově to bylo 
na některých poznat. Je potřeba propagovat plemeno a to je jistě možné na výstavách např. 
v Kolíně pokud tam bude speciálka. Té by se měli zúčastnit především chovatelé z Čech, 
jenže to se u někoho podobalo bojkotu. 
 
Přeji mnoho úspěchů v roce 2016. 
                                                                                                                Zbraněk Miloslav 
 

8/ Zpráva registrátora klubu  

Registrace přes CPKK   Registrace přes klub 

Jméno Počet vrhů Kusy   Jméno Počet vrhů Kusy 

Bičák   65   Blažek   23 

Brabec   13   Grígel   5 

Foltýn   10   Kadeřábková   11 

Henik   0   Kaiser   18 

Karger   9   Kubánek   21 

Kaiser   53   Šťastný    6 

Mejzlík   22        

Bc. Melcr   36        

Novák   4        

Slovák   49        

Šujan   20        

Zbraněk   22        

Celkem   303   Celkem   84 

       

P= 36ks       

S= 351ks      

Celkem=  387ks      

       

Celkem registrováno k 10.12. 2015:  387  

Celkový počet vrhů:    94  

Celkový průměr ks/vrh:   3,5  
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Žádám všechny členy, aby věnovali pozornost vyplňování připouštěcích potvrzení, aby 
nedocházelo k chybám a nedorozumění. Zdůrazňuji, že připouštěcí potvrzení se vyplňuje 
dvojmo. Podmínka je vyplnění ve všech kolonkách, včetně všech dat narození, která jsou 
předtištěna. U rodičů přímo otec + matka i celou adresu. Hlavně zdůrazňuji RAZÍTKO ZO A 
PODPIS REGISTRÁTORA ZO. 

Kdo pošle pouze připouštěcí potvrzení, udělím čísla a zasílám do CPKK do Prahy. Kdo pošle 
připouštěcí potvrzení + vyplněné rodokmeny, tomu udělím čísla a všechno potvrzené vrátím 
chovateli.  

A zdůrazňuji, aby členové registrovali klubov ě nikoliv okresn ě! 

Miloslav Zbraněk 

9/ Životní výro čí 
 
Př. Ivan Karger – 2.února 2016 se dožívá 75 let 
Př. Michal Kaiser – 17.února 2016 se dožívá 35 let 
 
Za celý klub přeji oběma oslavencům hlavně zdraví, rodinnou pohodu a hodně radosti při 
chovu Mbh králíků. 
 
 
 
10/ Seznam členů našeho klubu – stav k 10.12.2015:  
 
 

SEZNAM ČLENŮ KLUBU Mbh králíků 
 s PŘÍSLUŠNOSTÍ K ZO ČSCH – stav k 10.12.2015 

JMÉNO BYDLIŠTĚ KONTAKT PŘÍSLUŠNOST K ZO ČSCH 

Blažek Josef Stará Říše 215 774 051 943 Telč 
 588 67 Jihlava gerda.blazkova@seznam.cz 

Bičák Pavel Straky 238   603 216 721   Všejany 
 289 25 Straky i.brezinova@email.cz      

Brabec Jaroslav  Olomoucká 185  739 948 239   Držovice 
 796 07 Držovice brabcova.pv@seznam.cz  

Emr Čestmír Nerudova 359 721 379 570    Žirovnice 
 394 68 Žirovnice c.emr@centrum.cz  

Foltýn Stanislav Nádražní 389 605 779 803   Němčice n/H 
 798 26 Nezamyslice  stafol@volny.cz  

Grígeľ Pavol Runářov 127  Mostkovice 
 798 52 Konice   

Hénik Radoslav Čsl. Armádního sboru 702 915 007 Vrahovice 
 798 11 Prostějov 6  r.henik@worldonline.cz  
 Vrahovice   

Kadeřábková Lenka Bosyně 25 775 170 090 Hostivař 
 277 24 Vysoká lenka@plivnik.cz  
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Kaiser Michal Na Kamenci 425 721 344 543 Bystřice p/H 
 768 72 Chvalčov kaisersm@seznam.cz  

Karger Ivan Zahradní 251 723 214 788 Krakovany 
 281 23 Starý Kolín   

Kozel Jan Ludvíka Vojtěcha 29 724 574 825 Boskovice 

 680 01 Boskovice ajaste1@seznam.cz  

Matúšů  Pavel Pod Dubovcem č. 571 mapa2104@seznam.cz Valašské  Klobouky 
 766 01 Valašské 

Klobouky 
 

604 515 618 
 

Mejzlík Jiří Ostrov n/O 184 732 430 805    Přibyslav 
 594 45 Ostrov n/O  jiri.mejzlik@centrum.cz  

Melcr Miroslav, Bc. Vinařice 43 732 773 335    Hostivař 
 281 26 Týnec n/L  melmir@centrum.cz    

Navrátil Václav Troubky 64 721 985 333     Němčice n/H 
 768 02 Zdounky vasek35@post.cz  

Nečasová Marcela 
Mgr. 

 

Valchov 29 
680 01 Boskovice  

marcelanec@seznam.cz 
731 924 618 

Boskovice 

Novák Miroslav Přemyslovice 433 605 302 620 Přemyslovice 
 798 51 Přemyslovice simimail@seznam.cz  

Slavík Vratislav Vrahovická 56a 736 633 796 Prostějov 1 
 796 01 Prostějov oocsch.prostejov@seznam.cz 

Slovák Alois Draha 92 775 196 239 Telnice 
 664 59 Telnice   

Šťastný František Mělnické Vtelno 85         326 337 316          Chorušice 
 277 38 Měl. Vtelno 702 069 197  

Štukavec Jiří Netolická 21 723 381 281 Praha - Cholupice 
 148 00 Praha- 244 910 398  
 Kunratice   

Šujan Ladislav Nová 116 776 612 609   Bohdalice 
 683 41 Bohdalice kamensikova@seznam.cz  

Zbraněk Miloslav Mlýnská 85 737 605 929      Němčice n/H 
 798 28 Mořice zbrankovi.am@gmail.com  

 

K 10.12.2015 má klub 23 řádných členů 
 

ČESTNÍ ČLENOVÉ 

Dolák Jaroslav Otaslavice 203 737 389 949  
 798 06 Otaslavice   

Hegr Josef Kavalcova 26   
 792 01 Bruntál   

Pištěk Jaroslav Sokolská 83 733 637 303 Radostice 
  664 46 Radostice   731 152 832  

 
 
Žádám všechny členy klubu aby si provedli kontrolu výše uvedených údajů a případné 
změny sdělte prosím př. Kaiserovi. 


