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Z výroční členské schůze 

     Konala se 1. května 2018 v Újezdu u Brna. Přesně v 10.00 hodin ji zahájil předseda klubu Jiří 

Studýnka, který v úvodu požádal přítomné, aby povstáním a minutou ticha uctili památku 

všech zemřelých členů klubu a současně omluvil z důvodu nemoci nepřítomného Ing. 

Miroslava Švoba, který při našich členských schůzích po řadu let zastával funkci předsedy 

návrhové komise, a popřál mu brzké uzdravení. 

     Jednatel klubu Ing. Miroslav Vidner seznámil s programem schůze a také přivítal nejen 

přítomné členy klubu, ale i posuzovatele  J. Svobodovou (Svitavy) a J. Bíroše (Olomouc), který 

je začínajícím chovatelem německých výstavních holubů. 

      Následovala volba pracovní komise – navržena byla pouze jedna, která současně plnila 

funkci jak komise mandátové, tak i volební a návrhové. Jejími členy se stali S. Petržílka, V. Grof, 

M. Burián a I. Oravec. Zapisovatelem byl určen Mgr. J. Lebloch, pověřený zpracováním oficiální 

verze usnesení; za ověřovatele zápisu byli zvoleni E. Kuffa a R. Latečka.  

    Z podkladů připravených M. Vidnerem a z prezenční listiny bylo možno konstatovat, že 

dnešní výroční členské schůzi je přítomno 48 členů  klubu a dva  již výše zmínění hosté. 

Omluveni jsou  dva členové, jeden je nemocen. K datu konání schůze klub čítal  77 členů (tzn. 

jejich účast na schůzi -  62,3 %, takže ta byla usnášeníschopná). 

     Následovala kontrola usnesení z prosincové členské schůze (provedl ji S. Petržílka), při níž 

bylo konstatováno, že všechna tehdy v ukládací části zmíněná usnesení byla splněna. 

Následovaly zprávy jednotlivých funkcionářů (předsedy klubu, pokladníka, předsedy kontrolní 

komise klubu, klubového vzdělavatele), které jsou zveřejněny níže. 

     Nejdůležitějším bodem programu schůze byla volba nového výboru a kontrolní komise. 

Jejich pětileté funkční období (2018 – 2023) je pro všechny organizační složky Svazu dáno 

Stanovami ČSCH. Předseda volební komise S. Petržílka představil  kandidáty do obou orgánů a 

vyzval je, aby výroční členskou schůzi  seznámili se svým „volebním“ programem. Většina 

z nich tak stručně učinila. 

     Kandidátní listina pro volby do výboru klubu (řazeno abecedně): Cupák Vladimír, Janda 

Pavel, Lacina Josef, Lebloch Jaroslav, Mgr.,  Studýnka Jiří, Střešňák Ladislav,  Miroslav Švob, 

Ing., Toman František, Mgr., Ungrád Josef a Vidner Miroslav, Ing. 

     Kandidátní listina pro volby do kontrolní komise: Banáš Gabriel, Bayer Josef a Topor 

Miroslav. 

     Jednomyslně rozhodnuto bylo volbu provést aklamací, tzn. veřejně a nikoliv po 

jednotlivcích, ale společně. Tak se také stalo, přičemž obě kandidátky byly schváleny 100 % 

přítomných hlasů. Po krátké poradě zvolených členů výboru a kontrolní komise bylo 

oznámeno, že předsedou výboru klubu se stal J. Studýnka, místopředsedou F. Toman, 

jednatelem M. Vidner, pokladníkem J. Ungrád a vzdělavatelem J. Lacina. Za předsedu kontrolní 

komise si její členové zvolili J. Bayera. 

     Po krátkém slovu předsedy nového výboru klubu následovala diskuse. Vystoupili v ní:  F. 

Toman (doporučil nezveřejňovat, kdo z oslavenců co dal do tzv. „proviantního“ fondu), J. 

Lacina (navrhl od roku 2019 zvýšit roční členský příspěvek na 300,- Kč a snížení počtu 

udělovaných děkovných diplomů), Z. Krs (plédoval za zachování diplomů za významnou 

činnost ve prospěch klubu), B. Procházka (namísto diplomů za dostatečné pokládá 

zveřejňování poděkování v Chovateli a klubovém zpravodaji), J. Ungrád (doporučil při příští 
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speciálce šetřit), Z. Krs (doporučil navrhnout alternativní možnost na zvýšení členských 

příspěvků), J. Pitaš (žádá striktně dodržet vyrovnaný rozpočet), M. Vidner (za nutné pokládá 

roční rozpočet klubu připravovat v předstihu a nechat ho členskou schůzí schvalovat), S. 

Petržílka (referoval o průběhu a závěrech loňské listopadové Valné hromady ČSCH – celý zápis 

z ní je zveřejněn na webových stránkách Svazu – cschdz.eu), M. Vidner (hovořil o u nás 

vycházejících časopisech s holubářskou tematikou a členům doporučil publikovat v nich), S. 

Petržílka (v reakci na předřečníka nabídl možnost při vhodné příležitosti seznámit členy se 

svojí přednáškou o posuzování německých výstavních holubů, připravenou pro školení 

posuzovatelů v roce 2015. Přednáška je zpracována v elektronické podobě, pročež k její 

prezentací je nutno mít příslušné zařízení). 

     Volba delegáta na Ústřední konferenci delegátů holubářské sekce, která je svolána na 26. 

května 2018 do Pardubic – výborem je za delegáta navržen S. Petržílka, který konferenci bude 

přítomen i jako delegát okresní organizace ČSCH Louny. Návrh byl jednomyslně schválen. 

     V předposledním bodu programu VČS J. Lebloch přečetl návrh na usnesení z VČS, který 

taktéž byl jednomyslně schválen (schválené usnesení je v doslovném znění zveřejněno níže. 

    Před závěrečnou řečí, v níž předseda klubu J. Studýnka přítomným poděkoval za aktivní 

přístup k jednání, popřál jim hodně úspěchů nejen v osobním životě, ale i v chovu německých 

výstavních holubů, proběhlo tradiční a časově náročné předávání   upomínkových diplomů 

(což trpělivě prováděli F. Toman a J. Lacina). Vlastní schůze pak byla ve 13.35 hodin ukončena. 

                                                                                                                                       Slavibor Petržílka 

USNESENÍ 

z výroční členské schůze konané 1. května 2018 v Újezdu u Brna 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Členská schůze schválila 

     a) program členské schůze; 

     b) volbu mandátové, volební a návrhové komise ve složení: Slavibor Petržílka, Václav Grof, 

Miloslav Burián a Ivan Oravec; 

     c) volbu zapisovatele Slavibora Petržílku a ověřovatele zápisu  Jaroslava Leblocha, Evžena 

Kuffu a René Latečku; 

     d) závěrečnou pokladní zprávu klubu za rok 2017; 

     e) zprávu kontrolní komise klubu; 

     f) výši členského příspěvku na rok 2019 – 300,- Kč (platit ho bude možno již při speciálce 

2018;. 

     g) volbu členů výboru klubu pro volební období 2018 – 2023, a to ve složení: Jiří Studýnka, 

František Toman, Miroslav Vidner, Josef Ungrád, Josef Lacina, Miroslav Švob, Vladimír Cupák, 

Ladislav Střešňák, Pavel Janda a Jaroslav Lebloch; 

     h) Volbu členů kontrolní komise pro volební období 2018 – 2023, a to ve složení: Josef 

Bayer, Miroslav Topor a Gabriel Banáš. 

 

2. Členská schůze vzala na vědomí 

     a) splnění usnesení z členské schůze klubu ze dne 2. 12. 2017; 

     b) zprávu předsedy klubu; 

     c) zprávu jednatele klubu; 
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     d) zprávu kontrolní komise; 

     e) zprávu vzdělavatele klubu; 

     f) delegaci posuzovatelů na 63. speciální klubovou výstavu v roce -2018 v Holicích 

v Čechách; 

Členská schůze ukládá 

     a) výboru klubu uspořádat 63. klubovou speciální      výstavu v Holicích, a to ve dnech 30. 

11. a 1. 12. 2018; 

     b) výboru klubu ve spolupráci s příslušnými ZO uspořádat přehlídky výletků v Novém Městě 

na Moravě a ve Velvarech, a to ve dnech 15. září, resp. 22. září 2018, se začátkem vždy v 9.00 

hodin;  

     c) výboru klubu dodržet vyrovnaný rozpočet klubu na rok 2018.  

Členská schůze děkuje 

     Odstupujícím orgánům klubu, resp. jejím členům za práci v minulém volebním období 

vykonanou ve prospěch klubu.   

                                                                                                                                               Za správnost: 

                                                                                                                               Mgr. Jaroslav Lebloch  

Z vystoupení předsedy klubu  

Vážení přátelé, vážení přítomní, vážení hosté, 

     dovolte mně, abych vás, po mé absenci na 62. speciální výstavě v Holicích v Čechách 

zaviněné mými zdravotnímu důvody, na naší výroční členské schůzi, zde v Újezdu u Brna, co 

nejsrdečněji přivítal a pozdravil. 

     Přátelé, opět vás všechny zde přítomné rád vidím a jsem velmi potěšen, že opět zde mohu 

mezi vámi být. Přátelé, pro zdárný a bezproblémový průběh dnešního jednání je velmi nutné 

zachovat klid, soustředěnost, pozornost a aktivitu při volbě nového výboru a kontrolní komise 

našeho klubu. Veškeré informace k programu dnešního jednání vám byly v dostatečném 

předstihu začátkem měsíce dubna poskytnuty prostřednictvím klubového zpravodaje. Na jeho 

včasném vydání se podíleli přátelé Slavibor Petržílka, Miroslav Vidner a František Toman. 

Slavibor, jako redaktor, je velice fundovaný a zodpovědný; je puntičkář, vše musí mít svoji 

formu. Toho svědectvím je i jeho Editorial v klubovém zpravodaji č. 1/2018. Za to jim všem 

třem patří naše vřelé poděkování. 

     Vážení přátelé, dovolte mně, abych vás všechny požádal o minutu ticha k uctění památky 

všech našich zemřelých kamarádů, členů klubu, a to všech, kteří nás až dosud v celé jeho 

třiašedesátileté historii opustili. Čest jejich památce! 

     Do komise pro řízení voleb jsou navrženy významné osobnosti našeho klubu, které skýtají 

záruku v profesionální a svědomitý přístup ke všem svěřeným úkolům. Nezájem o práci ve 

výboru klubu a kontrolní komisi klubu z řad členské základny klubu mohou volby přejít 

v urychlený proces a vše může být během několika minut vyřešeno – doufejme, že ve prospěch 

nás všech.  

     Přátelé, není mně znám váš zdravotní stav, ale v posledním období jsme si opět s Mírou 

Vidnerem prošli peklem a snad jsme si to zlé již vybrali, zdravotní problémy překonali, takže 

se společně s dalšími členy výboru můžeme vrhnout do práce pro vás všechny, resp. pro náš 

klub. 
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     Přátelé, člen výboru našeho klubu, Ing. Miroslav Švob, je následkem těžkého úrazu 

hrudníku, ke kterému došlo 5. března t. r. při kácení olší, hospitalizován na ARU olomoucké 

fakultní nemocnice. Je napojen na umělou plicní ventilaci. S jeho paní jsem ve spojení a 

průběhu jeho zdravotního stavu vás bude průběžně informovat. Míro, všichni tvoji kamarádi 

z našeho klubu ti drží palce a přejí ti brzké uzdravení. (Dnes – 23. 7. 2018 – Míra je z nejhoršího 

venku, jeho zdravotní stav je stabilizovaný, koncem měsíce ho však ještě čeká operace páteře 

– pozn. red.) 

     Vážení přátelé, dovolte mně, abych také nepřímo omluvil všechny nepřítomné, kteří svou 

dnešní absenci mohou zdůvodnit svým zdravotním stavem, rodinnými či pracovními 

povinnostmi. Ty nemusíme, ale bereme je v zřetel a přál bych si, aby alespoň duchem v pro 

nás a náš klub tak důležitý den byli mezi námi. Na druhé straně však jsem přesvědčen, že 

dlouhodobě známý termín našeho májového setkání musí být pro každého dostatečný 

k zajištění si volna k účasti na něm. 

     Přátelé, přijměte moji omluvu za manipulaci s hodinou zahájení dnešní schůze v tisku. 

V budoucnu se to již opakovat nesmí, čas zahájení našich klubových aktivit musí být pevně 

stanoven. 

     V hodnotící zprávě předsedy za uplynulé volební období se nebudu vracet a vůbec zmiňovat 

o obsahu jednotlivých roků 2013 – 2018. Každý z vás, kdo si prostudoval jednotlivá čísla 

klubového zpravodaje z tohoto období (těch čísel bylo 16), tak ho zná, takže je zbytečné se 

opakovat a vynucovat si tak vaši pozornost. Z obsahu jednotlivých čísel zpravodaje je naše 

činnost v daných létech více než zřejmá, a to ať už se jednalo o májová setkání, přehlídky 

výletků, speciální výstavy, informace z holubářských aktivů, konferencí, práce ÚOK chovatelů 

holubů, činnosti ÚVV ČSCH, celostátních výstav, našich návštěv akcí německého klubu 

v Maxhütte-Haidhof atd.  

     Přátelé, velice mě těší, že po Memoriálu Františka Dvořáka pro holuby v bílém rázu, ujal se 

i Memoriál MVDr. Ladislava Svatoše, v němž se soutěží s holuby v kresbě strak. Slovenští 

přátelé mají v této kresbě špičkové holuby, ale ukazují je pouze na sociálních sítích a nechávají 

si je doma na holubníku, což je velká škoda. A to jak pro ně samé, tak i pro nás pro všechny, 

resp. pro náš klub. A nyní vlastní zpráva. 

Vážení přátelé, vážení hosté, chovatelé „šaubů“!  

      Úvod mé zprávy předsedy klubu je netradiční. Minulý rok uplynul velice rychle a 

s příchodem letošních jarních měsíců se vždy blíží toto naše májové setkání spojené s výroční 

členskou schůzí, letos navíc rozšířenou o volby nových orgánů klubu.  

     Přátelé, co mě trápí a co především chápu, je to, že někteří z vás se nemůžete z jakýchkoliv 

důvodů schůze zúčastnit a přesto máte zájem o dění v klubu dozvědět se co nejvíce. V takovém 

případě máte možnost se ze schůze telefonicky či e-mailem omluvit. Takovou omluvu budeme 

považovat za vyjádření zájmu o projednávané záležitosti a bezprostředně po jejím ukončení 

jsme ochotni vás elektronickou poštou o jejích závěrech informovat. 

     Slušnost člena klubu je svoji neúčast omluvit, to beru jako férové, avšak nepřítomnost bez 

omluvy, to hodno člena našeho klubu není. Vždyť to je tak jednoduché, obětovat pár sekund, 

vysvětlit důvod své neúčasti. Zprávy zasílané SMS jako náhradní způsob omluvy neuznávám a  

tento způsob komunikace v potaz neberu. Přátelé, pochyboval jsem, ale nedalo mně to, o 

tomto nešvaru se nezmínit. Cožpak vám za omluvu nestojíme? Tak a teprve teď se mohu 

věnovat tématu své zprávy předsedy našeho klubu. 
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     Přátelé, dovolte mně, abych vás ještě jednou pozdravil a tak, jak jsem v úvodním slově slíbil, 

že budu poměrně konkrétní, výstižný, tak se i stane. Jednak z důvodu, který jsem vám 

prezentoval při odkazu na klubové zpravodaje jednotlivých ročníků a jednak i s odkazem na 

mé stále trvající zdravotní indispozice dýchacích a respiračních cest. Od ošetřujícího lékaře 

z plicního oddělení břeclavského špitálu mám doporučeno, abych se ještě nějakou dobu 

nezdržoval v prostorách, kde se shromažďuje větší skupina lidí, což nyní porušuji. Zákazy jsou 

na to, aby se dodržovaly, ale na druhou stranu se někdy musí i porušit nebo obejít. Dnešní 

moje zpráva bude více směřovat na vás, soustředí se na nitro klubu, zaměřena více bude na 

život v klubu a události, které nám mají připomínat klub, který jsme si vybrali za svůj a pro 

který bychom všichni měli žít. Zpráva svým obsahem bude všem, kteří jste zde přítomni, 

srozumitelná a doufám, tak i v tomto duchu bude přijata. Pokud se vám, přátelé, bude zdát, 

že témata na sebe zcela nenavazují, tak to je záměr. Obsah zprávy a to, co vám chci klást na 

srdce, tak bude zajímavější. Mojí zvyklostí je ve svých zprávách osobně jmenovat jednotlivé 

členy našeho klubu – v konkretizaci je podstata věci; třeba je do povědomí všech dát kdo se o 

co zasloužil nebo s danou událostí byl spojen. Obsah mojí zprávy musí shrnout velkou část 

života klubu. 

     Vážení přátelé, rozjezd roku 2018 již je za námi, jaro se opozdilo a nechalo na sebe čekat, 

ale řada z vás určitě má chovnou sezónu rozjetou a první výletci už vysedávají na sedačkách. 

Naopak někteří z vás na první líheň teprve čekají. Na každém z vás je, zdali jste zvolili tu 

správnou dobu zahájení chovné sezóny, když předem bylo předpovídáno mnoho chladných a 

mrazivých dnů i nocí. Ale dobrý holubář si vždy nějak poradí, ale nesmí to být na úkor zbytečně 

investovaných finančních prostředků. 

     Každý rok ve volebním období 2013 - 2018 se vám do rukou dostala tři čísla klubového 

zpravodaje. Ve všech z nich jsou základní informace o všech akcích pořádaných klubem, včetně 

zpráv předsedy klubu, pokladníka, kontrolní komise klubu a ještě něco navíc, co vám výbor 

klubu chtěl sdělit. Jsou v nich i podány podrobné informace o prezentaci našich členů na 

výstavách celostátních v Lysé nad Labem i na výstavě pořádané v Nitře. 

     Přátelé, nemělo by smysl provádět zde rozbor každého volebního roku, to bych se opakoval 

a pro vás by to bylo velice nudné a nezáživné, a proto jsem zvolil jinou formu hodnotící zprávy. 

Chci promluvit do vašeho srdce tím, že obšírněji se zmíním o životě v našem klubu.  

     Přátelé, připomínám, že 1. května 2013 na dobu pěti let byl zvolen devítičlenný výbor klubu, 

a jeho členům byly přiděleny tyto funkce: Jiří Studýnka, předseda, Mgr. František Toman, 

místopředseda, Ing. Miroslav Vidner, jednatel, Josef Ungrád, pokladník, Josef Lacina, 

vzdělavatel a Pavel Janda, Vladimír Cupák, Ladislav Střešňák a Ing. Miroslav Švob, členové. 

Kontrolní (tehdy revizní) komisi tvořili Josef Bayer, předseda, Gabriel Banáš a Zdeněk Franta. 

Přítel Franta k 1. lednu 2017 členství v našem klubu ukončil, a tak v doplňujících volbách při  

květnové VČS členem kontrolní komise byl zvolen Miroslav Topor. Všem členům odstupujících 

klubových orgánů předám pamětní (děkovný) diplom. 

     Takových špičkových holubářů, jako je Zdeněk Franta, by pro každý holubářský klub byla 

velká škoda.  Zdeněk si nepřál, abych se o něm více zmiňoval, ale mně to prostě nedá. Jeho 

velmi kvalitní chov červeně a žlutě kapratých německých výstavních holubů již je minulostí.  

Každodenní dojíždění k 17 kilometrů vzdálenému holubníku mu jeho zdravotní stav již 

nedovoloval a tak po 42 letech s chovem holubů skončil. Jak sám říká, bylo to rozhodnutí 

chlapa, a to se zpět vzít nedá! Jeho kompletní, ucelený a vyselektovaný chov se dnes nachází 
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na Vysočině, v Bohdalově, v místě, které někdy je nazýváno holubářským rájem. Údajně to je 

kraj převážně mladých chovatelů, takže možná se časem dočkáme prezentace tohoto chovu 

na našich speciálkách.  

     Zdeňkovi dávám za pravdu – zažil jsem něco podobného. Více než polovinu roku 2017 se 

mně rodina (zejména manželka) o holuby starala, ale dále jsem ji již nechtěl zatěžovat.  Tři 

měsíce jsem nebyl na holubníku, ale chovnou sezónu jsem ještě ustál a 32 „šauby“ jsem měl 

nachystané na 62. speciálku do Holic. Na   brněnskou Moravii jsem měl podanou přihlášku, ale 

počátkem listopadu si osud se  mnou pohrál a oboustranný zápal plic  se mi zase vrátil. Od 

tohoto měsíce jsem si zajistil kamaráda-důchodce, který kdysi holuby také choval, a ten každý 

pátek mi za úplatu chodí čistit chovatelská zařízení. Vím, že to je málo, ale i za to jsem rád. 

     U krmení jsem manželku vystřídal 15. března, a to byl i den, kdy jsem holuby napároval, ale 

kamarád na údržbu stále, až do odvolání, bude chodit. Devadesát sedm výletků ročníku 2017, 

až na nějaké jedince, jsem přes inzerci ve Fauně udal různým holubářům v ČR, Polsku, 

Slovensku, Ukrajině a Maďarsku a nejen za peníze, ale mladým a začínajícím holubářům jsem 

je i rád daroval, přičemž některým z nich jsem věnoval i starší chovné páry.  

     V březnu jsem v předešlých letech už měl nakroužkováno na 30 holoubat a letos v březnu 

jsem chovnou sezónu teprve zahájil. I to je život holubáře. Mít holuby, tak jako někteří 

holubáři, mimo vesnici a dojíždět za nimi, tak to je situace na zvážení. Určitě to z jejich strany 

není lehké rozhodování, ale s přibývajícím věkem a možné i s nastupujícími zdravotními 

komplikacemi s holuby musí nadobro skončit. Ale, přátelé, holuby v zahrádkářských koloniích 

mají i chovatelé z našeho klubu, ale není nad to pozorovat a kontrolovat chov z okna 

rodinného domku nebo při pohárku vína z posezení pod pergolou. Každý má pro chov holubů 

jiné podmínky, to však pro naše hobby a kvalitu chovného materiálu není to podstatné. 

     Přátelé, na stránkách klubového zpravodaje jsem vám již mnohokrát připomenul, že 

holubářství je krásné hobby, je to láska, vášeň, vzrušení. Do jisté míry to je životní styl, který 

člověku dává náboj, radost a zároveň ho učí k pokoře, vede ho k zodpovědnosti a člověku 

dokáže otevřít úplně jiný svět, než ten, který nás každodenně obklopuje a vede nás odněkud 

někam. Holubaření je nádherné, ale musí se dělat se zájmem a láskou a každý úspěch si musíte 

vychutnávat. Ale pokud jednou jedinkrát podlehnete pokušení z holubaření zbohatnout, v tom 

okamžiku jste se naší ideji na plné čáře zpronevěřili. Příkladů o tom máme mnoho. I v našem 

klubu se časem někdo takový najde. Měli jsme tu jednoho, který vždy choval to, o co výkupčí 

holubů měl zájem. Jednou to byli „šaubi“ červení a žlutí „recesivní“, pak na řadu přišli holubi 

jiných plemen a co vím, už zase shání modré bezpruhé německé výstavní holuby. Beru na 

vědomí a dovedu pochopit rodinné a pracovní problémy, podnikání. Nezbytné a prvořadé je 

bydlení a s ním spojené např. stěhování.  Někdy z těchto důvodů dojde i k přerušení členství 

v klubu, aby časem opět bylo obnoveno. Za příklad možno uvést Karla Žáka, Oldřicha 

Suchomela, Pavla Pazderku, Karla Rouska a další. To jsou příklady z běžného života a my 

nebudeme zkoumat, proč tomu tak bylo, ale určitě v tom nebyly důvody finanční.     Je mnoho 

chovatelů, co přebytky ze svých chovů darují mladým nebo začínajícím holubářům. Nám tak 

dávají v potaz jak hledět na dnešní mladou generaci. Dnešní děti, než se ve třech letech naučí 

pořádně mluvit, již ovládají tablet, počítačové hry, ovládají mobilní telefon, ale různá zvířata 

kolem sebe neznají. Paradoxně řečeno – nerozeznají kachnu od holuba. Čí to je chyba, no 

přece nás, rodičů, prarodičů, učitelů a učitelek v mateřských školkách a základních školách a 

nakonec celé naší „vyspělé“ společnosti. Děti se od mládí musí reflexivně vychovávat, 
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vzbuzovat a utužovat v nich vztah k všemu živému, k přírodě. Ano, že nemáme následovníky, 

pokračovatele? – větší měrou si za to můžeme sami. Nakonec o tom může podat zprávu Václav 

Oberajtr. Loňské 49. mezinárodní kolo olympiády mladých chovatelů proběhlo v jeho 

spádovém městě Poběžovice. O všechny soutěžní kategorie byl zájem, až na holubářskou 

odbornost, ve které v obou věkových kategoriích soutěžila jen hrstka nadšenců (snad jen čtyři 

– pozn. red.). To nasvědčuje tomu, že holubi pro mladou generaci nejsou zajímaví. V diskusi 

nám Venda může své postřehy z této akce, zejména z její holubářské části, popsat. Podotknout 

též lze, že garantem holubářského dění tam byl plzeňský posuzovatel holubů Ing. Aleš 

Bukovský. 

     Otázka je, jestli holubářské kluby na to mohou mít vliv, protože ty již za své členy přijímají 

a sdružují hotové a odborně fundované chovatele holubů. Náš klub s věkovým průměrem 

necelých 65 let toho je důkazem, což se stává jeho noční můrou. A to ti nejstarší tento věkový 

průměr výrazně převyšují! Stačí jmenovat – O. Suchomel, L. Hora, P. Janda, M. Vidner, I. 

Oravec, J. Šrom, D. Čachotský, J. Ungrád, S. Petržílka, J. Hruška, F. Mádlo, J. Pitaš, V. Pospíšil, 

J. Obrtlík a K. Žák. Přátelé, pokud jsem někoho zapomněl, tak věřte, že to ode mne nebyl úmysl 

či záměr. 

     Tito kluboví guru, kteří více než 40 let píší novodobou klubovou kroniku života s německými 

výstavními holuby, potřebují za sebe následovníky, pokračovatele, a to jak po stránce 

odborné, tak i organizační, kteří by byli ochotni pro klub se obětovat. Tito potencionální 

následovníci zde jsou – Josef Bayer, Miloslav Burián, Gabriel Banáš, Vladimír Cupák, Václav 

Grof, Miroslav Švob, Jiří Studýnka, Jaroslav Lebloch, Oldřich Potůček, Ladislav Střešňák, 

František Toman, Pavel Třešňák, Josef Lacina, Pavel Drábek, Miroslav Topor, Štefan Jendrísek, 

Vladimír Smola, Jan Rychlý, Milan Žalčík, Karel Kravčišin, Antonín Marčík, Antonín Starý, Pavel 

Pazderka, Karel Rousek, Evžen Kuffa, René Latečka, Václav Oberajtr – především oni by měli 

být zárukou budoucí stability klubu. Platit by zde mělo něco podobného, co řekl slovenský 

brankář hokejové Komety Marek Čiliak po vítězném finále nedávno skončené české hokejové 

ligy. Na otázku redaktora, kde se vzala v mužstvu ta síla, odpověděl: „Osobnosti mužstva, 

s podporou mladých, dělají tým.“ A tak by to mělo být i v našem klubu.  

     Přátelé, i část této skupiny má věkový průměr na hranici kolem klubového průměru 65 let. 

Pak zde je ta služebně i věkem mladší generace, která se musí učit, stmelit a zkušení členové 

klubu i výbor jim musí podat pomocnou ruku formou rady, příp. chovného materiálu. Někteří 

z nich se s chodem klubu teprve seznamují, ale zodpovědně mohu potvrdit, že si mezi 

zkušenými holubáři již své pozice vydobývají.  

      Ovšem v našem klubu jsem též zaznamenal určitý nešvar, možná mně budete oponovat,  

který vidím v určitém konzervativním jednání některých členů. Sice není jich mnoho, ale jsou. 

Zajímavé je, že odborné výtky samotnými holubáři jsou přijímány se zamhouřením očí, 

grimasami, z nichž lze vyčíst: „Jen si pindejte, jedině my víme, co je správné, od nás holuby 

nedostanete. Přátelé, z jejich chovu se mezi ostatní členy nedostane ani „brko“, avšak 

nečlenům a do zahraničí, to, ano – odtud jim v klubových soutěžích konkurence nehrozí. 

Přátelé, to je cesta uzavření se sama do sebe, ale i to je součástí holubaření. Ale já takový 

způsob odmítám, to není cesta pomoci nové mladé nastupující generaci. To je krátkozrakost 

končící zkázou. 

      Přátelé, holubaření by mělo lidi spojovat a vést k vzájemné podpoře. Ti naši klubem 

uznávaní, zkušení a vyzrálí „šaubaři“ by mohli mít pro začínající holubáře více porozumění. Dát 



-10- 

světu na vědomí, že u nás v klubu to děláme dobře, vyvrátit mylné informace a nezasvěceným 

dát najevo, že holubařit a vstoupit do klubu nikomu nepřinese žádné nepříjemnosti, naopak, 

mnohému to může být jen ku prospěchu.  Přátelé, každý podle svých možností by měl svou 

trochou přispět do mlýna a dát tomu ten správný holubářský náboj; to je ta správná cesta, jak 

zamezit odlivu členů z našeho klubu. Dobře víme, že početní úbytek jmen z klubového 

adresáře také má svou neovlivnitelnou stránku – přichází stáří, zdravotní problémy, úmrtí atd. 

      Přátelé, objevují se názory holubářů o zcela zdegenerovaných chovech německých 

výstavních holubů, a to v důsledku úzké příbuzenské plemenitby. Neříkám, že tomu tak 

nemůže být, ale pokud si vedu záznamy, hlídám rodokmen a od majitelů kupovaných holubů 

vyžaduji rodokmen, tak bych si asi v 80 % mohl být jist, že mě se to netýká. Dále, pokud jedu v 

liniích alespoň po pěti párech, praktikuji částečnou nebo přímou příbuzenskou plemenitbu a 

tím, jak se říká, jsem „vysoko v krvi“, tak další jedinci zařazovaní do chovných linií musí být ze 

100 % nepříbuzní. Celá Evropa, a možná i svět, je v krvi chovu holubů zcela příbuzný, ale 

klimatické a životní podmínky, různost v podávání krmení, rostlinná a živočišná bílkovina, 

samotný koloběh vody s různými minerály v přírodě si s tím samy poradí. Když to laicky shrnu, 

tak vše je záležitostí genetického základu, resp. souladu   genotypu a fenotypu. 

     Přátelé, toto vše je složité a běh na dlouhou trať. Shánět „novou krev“ pro naše chovy v tzv.  

východních státech je značně problematické. Za posledních 35 let jsem do Polska, do tamních 

chovů dodal nejméně jeden tisíc německých výstavních holubů. A to jenom já, a kde jsou ti 

ostatní „šaubaři“ ze severních, východních Čech, z celé Moravy a Slezska, ale i ze Slovenska? 

Ptám se, má smysl z Polska dovážet holuby pro „osvěžení krve“ v českých chovech německých 

výstavních holubů? Obdobné to je s Maďary – tam je kvantum našich holubů, vždyť i oni  - tak 

jako my - vozí chovné holuby z Německa. 

     Po roce 1989, při návštěvě výstav v Německu, např. na obrovském drobnochovatelském 

trhu ve Straubingu, byla slyšet nejenom čeština, slovenština, ale i polština, maďarština a 

ruština, přes hranice se do mnoha zemí Evropy přivezly tisíce německých výstavních holubů a 

jejich krev - ať si to přiznáme, nebo ne – dnes v krvi holubů v našich chovech koluje. 

     Slovenští přátelé z našeho klubu ve svých chovech mají velice kvalitní holuby, ale jen malá 

část z nich se našich klubových akcí zúčastňuje. Dnes od roku 1993 máme republiku 

rozdělenou, Slovensko je samostatným suverénním  státem. Naši slovenští přátelé - chovatelé 

německých výstavních holubů - se svobodně rozhodli požádat o členství v našem českém 

klubu. Samozřejmě, rádi jsme je přijali, ale pak by se k našemu klubu hrdě měli hlásit jako ke  

klubu svému. Ovšem nezdá se mi, že ve všech případech tomu tak je. Nejsou mi známy důvody 

jejich absence na našich klubových akcích. Co brání tomu, abyste se 2x až 3x do roka na 

klubových akcích se svými holuby zúčastnili? 

      Přátelé, z našich řad často se ozývají hlasy směřované k finanční situaci klubu, absenci 

příjmů ze speciálky pořádané v Holicích, týkající se nákladů na pořizování pohárů, diplomů a 

dalších ocenění nejúspěšnějších a zasloužilých členů klubu. K tomu asi tolik - Výstaviště Lysá 

nad Labem by rádo do svého portfolia pojalo co nejvíce tzv. speciálních klubových výstav. 

V lednu letošního roku se tam prezentovaly kluby chovatelů gigantů, rakovnických kotrláků a 

českých voláčů sivých. Tudíž, nabízí se možnost uspořádat tam i naši speciálku. I reklamní 

stánek našeho klubu bychom tam mohli mít. Ten by byl zdarma a navíc pokud by klub ke své 

expozici zajistil obslužný personál (garanty) a posuzovatele na vlastní náklady, klecné by činilo 



-11- 

„pouhých“ 50,-Kč. K tomu výstavní katalog za 100,- Kč a tzv. administrativní poplatek 70,- Kč. 

Prostory v areálu výstaviště pro uspořádání členské schůze by byly zdarma. 

     Takže teď si, milí přátelé, porovnejte nabídku Lysé nad Labem s dlouholetou praxí 

v Holicích, kde schůzovní místnost také máme zdarma a navíc ubytování za přijatelnou cenu 

od výstavní haly (pro pěší chůzi) v dostupné vzdálenosti. 

     Přátelé, něco podobného, co Lysá n. L., nám nabízí i Krajské sdružení ČSCH   Jihomoravského 

kraje. Dokonce v prostorách brněnského výstaviště, a to v rámci výstavy Moravia 2018. Jeden 

z tahounů a hlavních organizátorů veškerého chovatelského dění na jihu Moravy,  můj dobrý 

kamarád Milan  Uher,  je po smrti, ale vychoval si generaci mladých zapálených chovatelů, 

kteří tuto akci hravě zvládnou.  Poplatky jsou sice přijatelné, ale spádově pro vzdálené členy 

našeho klubu absolutně nevyhovující. Já tuto možnost zavrhuji, ale rozhodnutí většiny bych 

respektoval. To ještě neřešíme ubytování v Lysé n. L., kde v místě je těžké pro více lidí něco 

sehnat; s tím mám osobní zkušenosti. To v Brně, hned nad výstavištěm, pod Žlutým Kopcem, 

nabízejí ubytování za přijatelnou cenu na kolejích Masarykovy univerzity. Brno má více pozitiv, 

z nichž jedna by mohla být v tom, že naše německé výstavní holuby by viděly ne desítky, jak je 

tomu v Holicích, ale stovky lidí a tím pádem by byla šance na prodej většího počtu holubů.  

     V reakci na prosincovou pokladní zprávu přednesenou Josefem Ungrádem, někteří členové 

klubu upozornili na ztrátové hospodaření klubu. Přátelé, navrhuji v diskusi zamyslet se nad 

tím, jak dále s našimi finančními prostředky hospodařit. Proto jsem J. Ungráda požádal, aby 

pro dnešní jednání připravil podrobný rozpis příjmů a výdajů. Výbor klubu přehled o pohybu 

financí má, ale vám, v dané problematice nezainteresované, se může zdát, že se jedná o 

zbytečný či neopodstatněný úbytek peněz v naší klubové pokladně. Ale uvědomte si, že 

zajišťujeme (kupujeme) poháry pro šampióny – holuby i holubice, pro vítězné holuby 

speciálky, poklice s emblémem holuba, štítky s aktuálním datem speciálky. ZO Holice se podílí 

na úhradě dotovaných čestných cen. Členská schůze také rozhodla, že na další ocenění soutěží 

budou předávány zalaminované barevné diplomy v ceně asi 30,- Kč/ks. Barevné diplomy jsou 

předávány i na obou přehlídkách výletků. Na klubové speciálce se předávají diplomy do soutěží 

MK, SV, S-5, SCH – zase ve všech barevných a kresebných rázech. Dalšími diplomy jsou čestná 

uznání členům za jejich dlouholetou věrnost, přínos, šlechtitelskou práci či  k životním jubileím, 

plakáty k výročí klubu, výstavní katalog, klubový zpravodaj. To vše si vyžaduje nemalé finanční 

náklady. Na vše si ani nevzpomenu, ale to zase není tak podstatné. Buď členská schůze 

rozhodne udělovat pouze poháry a další výsledky soutěží ponechat bez diplomů, pouze je 

uveřejnit v následně vydaném zpravodaji, tak to tak bude. Na barevné katalogy speciálky 

přispíváme holické organizaci 1.000,- Kč. A dělat snad katalogy opět jen černobílé, to by byla  

cesta zpět.  Zpravodaj vychází třikrát ročně, ptám se, je to zbytečné? Stačila by a posloužila by 

klubová ročenka? No samozřejmě že ne, vždyť ve zpravodaji máte pozvánky, propozice výstav, 

přihlášky na přehlídky výletků a speciálky. Přátelé, to vše stojí soustu peněz, ale já zastávám 

názor, že jsme pro komunikaci s vámi zvolili správnou cestu. Kdyby všichni měli přístup 

k internetu, tak by nebylo co řešit. Jednou napsané se rozešle na 80 elektronických adres a 

peníze zůstanou v pokladně. Kdo bude chtít, tak si cokoliv ze zasílaného pro svoji potřebu 

vytiskne. A nakonec i klubové soutěže mohou být bez pohárů a diplomů a výsledky soutěží 

obdržíte e-mailovou poštou. Přátelé, ptám se, takovouto formu komunikace byste chtěli? 

     Přátelé, součástí speciální výstavy je členská schůze, při níž probíhá slavnostní vyhlášení 

výsledků soutěží, předávají se ocenění. Je to jednou ročně, tak ať to tak běží dál a 
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nevymýšlejme zbytečnosti, nepřeorganizovávejme zvyklosti, které se datují od vzniku klubu. 

Udílení čestných uznání a blahopřání má svoji holubářskou i společenskou hodnotu. 

Odměňováni jsou lidé, kteří jsou věrni klubu, pro náš klub žijí; esteticky upravený diplom jim 

jednou bude vzpomínkou na klub a hlavně potvrzením toho, že klub si jich, jako lidí,  váží. Tyto 

diplomy jsem ukazoval jednomu významnému představiteli klubu chovatelů moravských 

pštrosů a ten byl v šoku, doslova unesen byl z toho, čeho jsme schopni a jak si svých členů 

vážíme. 

     Roční členský příspěvek máme na 250,- Kč a já bych navrhl ho povýšit na 300,-Kč. Co to je 

300,- Kč za celý rok? Vždyť to obnáší méně než např. 10 čepovaných piv za celý rok. Co vy na 

to? Vím, že to je neseriózní přirovnání, ale je to nejbližší pohled na danou skutečnost. Shánění 

sponzorů je problém, ale zkusil z vás někdo jít touto cestou? V našem klubu bylo období, ale 

to musíme jít nějaký ten rok zpět, kdy se sponzorské dary v různých formách sem tam zajistily. 

Své o tom ví např. K.  Kravčišin, J. Lacina, V. Cupák, J. Studýnka, V. Smola, J. Hedvíček, P. Janda 

a ještě několik našich členů. 

     Přátelé, pokud výbor klubu má vaši důvěru, dáváte mu prostor a jste toho mínění, že s 

finančními prostředky se hospodaří svědomitě, tak není co řešit. Ale pokud členská schůze 

odhlasuje, že každou investici pro zajištění chodu klubu členská schůze musí schválit, tak se 

dostaneme do situace, že nic nebude fungovat a vznikne celá řada komplikací, které se budou 

řešit se zpožděním. Tak to by nebyla ta správná cesta. Ano, mimořádné investice jako např. 

inovace počítačového programu, tiskárny atp., tak o tom ať rozhoduje členská schůze, které 

tyto záměry musí být dány k projednání v předstihu. Na to může navazovat i nesmyslná kritika 

od jednoho bývalého holubáře, že klub, resp. klubové akce by se měly otevřít i pro nečleny 

klubu. Proč? Bránit tomu ze strachu, že nečlenové klubu vyhrají naše poháry? Přátelé, to je 

ubohost, klub přece nikomu ve vystavování nebrání, ale musí to být řádní členové klubu, se 

splněnou základní klubovou povinností - zaplaceným členským příspěvkem. Vždyť kolem 

financí se vše točí, klub nemá nic zadarmo. Aby měl sílu, kvalitu, tak je zapotřebí mít i početnou 

členskou základnu. Anebo máme snad odejít od organizovaného chovatelství, kam holubářství 

bezpochyby patří? Přátelé, zamyslete se nad tím a pokud nabudete dojmu, že by se tak mělo 

stát, může to být předmětem diskuse. 

     Přátelé, pokud někdo z vás má radu, jak finance do klubové pokladny dostat, tak se v této 

věci angažujte, se svými nápady, návrhy a připomínkami vystupte v diskusi. Každý rok, během 

členské schůze při speciální výstavě, členům, kteří se v následujícím roce dožívají svého 

významného životního jubilea, předávám již zmíněné diplomy. Vždy při tom podotýkám a  

ptám se jich, zdali je v jejich možnostech nějakým způsobem přispět na společnou tabuli, na 

pohoštění při této schůzi podávané. Organizátorem této klubové akce je Ladislav Střešňák, 

člen výboru. Ale vůbec nemáme přehled o tom, kdo z oslavenců, a jakým způsobem, na 

zdarma podávané občerstvení přispěl a zda mezi námi nejsou i tací, kteří se jen vezou, rautu 

si užívají. Bylo by snad normální tyto informace členské základně podat. Také na zvážení je, 

jestli v tom dále pokračovat. Přátelé, tato úvaha není jen z mojí hlavy, ale je to názor i 

některých z vás, který tady tlumočím. Přátelé, zapojte se do diskuse o tomto tématu, nějaká 

pravidla tomu ale dát nemůžeme, protože to víceméně je dobrovolná akce. Nebo předat 

blahopřání a občerstvení při sobotním posezení zabezpečit přes klubovou pokladnu? Proto 

žádám řídícího diskuse F. Tomana, aby tento bod do programu diskuse zahrnul.  
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     Dále mně již delší dobu leží na srdci pátek – den posuzování při speciální výstavě. Tento 

den, kromě přímo zainteresovaných (posuzovatelé, písaři, personál zabezpečující počítačové 

zpracování výsledku posouzení holubů), je zde ještě asi 25 členů klubu, kteří se v prostoru 

výstaviště pohybují, neustále „pendlují“ mezi bufetem a holubím trhem a na ně úplně 

zapomínáme. Přátelé, pro tyto členy je nutné zabezpečit doprovodný program, aby se nenudili 

a čekací dobu strávili nějakým příjemným způsobem. Navrhuji moderovanou odbornou 

rozpravu, kterou by si připravili a vedli kluboví pamětníci. Na škodu by nebylo připomenout si 

historii klubu, vstoupit do vzpomínek na předešlé klubové speciálky, klubové kulturní 

programy při členských schůzích, instrumentální vystoupení klubové hudby se zpěvem a 

tancem, příhody, trapasy, které se při tom udály a nebylo by jich málo. Zavzpomínat a 

připomenout si klubové osobnosti a přátele z nedávných let minulých  - Jirku Machuldu, Frantu 

Antocha, Jardu Kavana, Bohouše Jambora, Mojmíra Smejkala, Standu Podaného, Vaška 

Leblocha, Pepu Štěpánka, Jožku Kollára, Vaška Schmolze, Láďu Svatoše, Pala Antala a mnohé 

další. S každým z jmenovaných je spojena nějaká historka. Vyprávět bychom mohli o 

návštěvách holubníků a nákupu německých výstavních holubů u našich klubistů a německých 

přátel. Přátelé, těch témat je spousta, ale někdo by se musel obětovat a vzít si to za své. 

Jednoduchá záležitost to není, ale když se chce a je dobrá vůle, tak všechno jde! Těch 

jednotlivců v našem klubu, kteří by si to mohli vzít za své, je celá řada – namátkou jmenuji 

Pavla Jandu, Ludvu Horu, Slávu Petržílku, Míru Vidnera, Víťu Pospíšila, Jardu Pitaše, Pepíka 

Šroma, Míru Švoba, Pepíka Ungráda, Pepíka Bayera, Mílu Buriána, Jindru Hedvíčka, Jendu 

Hrušku, Ivana Oravce či Vláďu Cupáka. Ti jsou zárukou, že by to hravě zvládli a myslím si, že by 

to členy klubu bylo kladně přijato. Ale jsou to nejenom oni, kdo umí poutavě vyprávět, 

pravdivě lhát, vždyť tu máme i baviče Petera Dudžáka, Oldu Potůčka a možná i další. Přece 

nemusí se celý páteční den jenom propít, tvářit se znuděně a naštvaně, ale čekací dobu během 

posuzování i po něm je třeba užitečně vyplnit. 

     Něco podobného se děje i při přehlídkách výletků, májovém setkání, ale vy, přátelé, pořád 

někam spěcháte, už aby to bylo skončeno a mohli jste odjet domů. Setkáváme se maximálně  

čtyřikrát do roka, termíny jsou vám známy dopředu, tak si účast na nich plánujte jako 

celodenní.  Požádal  jsem  Josefa Lacinu,  klubového vzdělavatele, aby  členy   více  motivoval  

k setrvání na akcích moderovanou diskusí, hodnotnými přednáškami o německých výstavních 

holubech či holubech vůbec. Vždyť je toho tolik a témata jsou nevyčerpatelná. Použít lze i 

názorný materiál ve formě promítání videí s problematikou chovu německého výstavního 

holuba, jeho aktuálního standardu atp.  

     Přátelé, páteční podvečer s klubovou hudbou a večer plný zpěvu českých, moravských a 

slovenských písní – to je ta stránka utužování vztahů a kamarádství uvnitř klubu, ale rok od 

roku nás při tom ubývá. Zůstává jen ta stará garda vysloužilců a to je, přátelé, velká škoda. 

Chyba také je, že nezůstáváte do neděle, protože i sobotní večerní posezení má své kouzlo a 

patří do života klubu. To jsem se nezmínil o čtvrtečním večerním posezení ve Staroholické 

restauraci. V tu dobu již holuby máme zaklecované a tak se tam cca 20 klubistů může uvolněně 

a v dobré náladě bavit o holubech, problematice samotného chovu „šaubů“ a vyprávět si 

zážitky ze všedního života. Takhle společně strávené večery nás pobaví a především obohatí o 

mnoho chovatelských zážitků a prožitků. Vždyť na taková společná setkání budeme 

s odstupem času stále rádi vzpomínat. Ať už to historky jsou vyprávěné Mílou Burianem, 
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Jendou Rychlým, Karlem Žákem, Pepíkem Bayerem, Gábi Banášem, Jirkou Studýnkou či 

tatranským orlem Péťou Dudžákem a jinými.  

     Přátelé, největší odměnou pro nás, organizátory a pořadatele speciálních výstav, je z vaší 

strany hojná účast, holubářský zážitek a spokojenost návštěvníků. Otevřeně obhajuji názor, že 

ty výstavy neděláme pro zisk, ve spolupráci s holickou organizací je děláme pro vás, resp. pro 

nás všechny, pro členy našeho klubu. Chceme, abyste se na půdě klubu cítili dobře, svobodně 

a vystupovali společně, jako velká spokojená rodina, v níž jsme bez rozdílu věku, 

společenského postavení a možná i stranické příslušnosti sdruženi. Proto se také navzájem 

jako chovatelé oslovujme těmi hezkými slůvky „přítel, příteli, přátelé“.  

     Osvěta a prezentace svých chovů na klubových webových stránkách pomalu, ale jistě 

chřadne. Tam je veliká příležitost a dostatek prostoru pro služebně mladší „šaubaře“ jak 

zviditelnit sebe a svůj chov včetně chovatelského zařízení. K dispozici jsou sociální sítě, 

Facebook, Instagram a další. Velkou chybou je uzavřít se jen do svého chovu a nesledovat, co 

se s německým výstavním holubech kolem nás děje, a to hlavně v zemi jeho původu. Přece 

není nic složitého přes internet prohlédnout si chovy německých výstavních holubů našich 

slovenských přátel Michala Mládka a Radomíra Labudy. Potvrdit přátelství s chovateli 

německých výstavních holubů po celém světě. Nabídky např. YouTube s videi Deutsche 

Schautaube, German Beauty Homers, Pigeon Beauté Allemand, Nemeckije vystavnije goluby 

a v několika dalších jazycích jsou nepřehlédnutelné a holubář má ve svém volném čase, ve 

večerních hodinách o zábavu postaráno. Přátelé, holubářské literatury nikdy nebylo a není 

mnoho, o tom jsem se ve svých zprávách předsedy zmínil vícekrát. Vidět takové množství 

německých výstavních holubů ve výstavních klecích, na bidlech, ve voliérách, na sedačkách, 

v holubnících, na hnízdech v budnících, při páření, líhnutí holoubat, krmení holoubat, 

technické pomůcky pro umělé dokrmování atd. Nesmíme usínat na vavřínech, že máme 

splněno, že v chovu jsme už dosáhli všech vytyčených cílů, úspěchů v podobě pohárů a 

diplomů, které stejně již nemáme kam dávat. Neustále bychom se měli zajímat o standard, 

genetiku, šlechtění, krmiva, vitamíny, grity, veterinární problematiku, alternativní zdroje a 

stále našimi radami být nápomocni novým holubářům, členům našeho klubu. 

     Pamětníci v našem klubu sem tam neveřejně připomínají práci některých bývalých 

předsedů klubu – Josefa Veselého, Miloše Paseky, Miloše Čecha, Pavla Pazdery, Oldřicha 

Suchomela a především toho předposledního, kterým byl již zesnulý František Dvořák. 

Říkávají: „Za Dvořáka to bylo tak, on by to udělal onak a věci se měly jinak. To on klub dostal 

na vysokou odbornou i společenskou úroveň.“ Přátelé, to mu nikdo nebere, ano měl to 

snadnější, vše se odehrávalo na holickém výstavišti, tedy na jeho domácí půdě, kde vše měl 

pod kontrolou. Byl předsedou holické ZO, takže si mohl diktovat podmínky, protože tahounem 

byl i zde. No dobře, teď jsem tu předsedou dvě volební období byl já. Přátelé, všichni máte 

možnost vystoupit v diskusi a otevřeně zhodnotit mé 10leté působení v této funkci. Ale nejen 

to, ale i moji práci pro klub, členskou základnu, ale i práci mající dopad na celé české 

holubářství. Můžete jednou jedinou větou sdělit, jestli má osoba pro klub byla přínosem nebo 

byla-li to dvě ztracená volební období. Přátelé, buďte otevření a upřímní, vaši kritiku rád 

přijmu a bude-li natolik zdrcující, že se rozhodnu o funkci předsedy se dále neucházet, jsou tu 

další členové výboru klubu, kteří určitě nedopustí, aby to chod klubu výrazně ovlivnilo. 

     Přátelé, ti z vás, co jste kluboví pamětníci a prošli jste obdobím předsedování výše 

jmenovaných osobností klubu, tak se vás ptám, jestli i já mám právo zařadit se mezi ty, co 
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klubu byli prospěšní. Přátelé, výborem připravené členské schůze, konané při speciálkách 

v Holicích či při májových setkáních zde, v Újezdu u Brna, mají daleko větší odbornou hodnotu, 

než tomu bylo za předešlých předsedů, protože se na nich podílí daleko více funkcionářů 

klubu. Očekávám, že nějaká reakce, ať pozitivní, nebo negativní bude. Také proto jsem tuto 

otázku otevřel. Přátelé, záměrně zmiňuji období za předsedování Josefa Veselého a tajemníka 

klubu Jana Miklíka. To se psal rok 1975. Tehdy se 20. klubová speciální výstava konala poslední 

říjnový víkend na brněnském výstavišti, a to v rámci III. jihomoravské výstavy drobného 

zvířectva. Pamětníci mi dají za pravdu – je jich ještě pět žijících – mohu je znovu jmenovat. Buď 

tam byli fyzicky nebo jejich holubi se prezentovali v klubových soutěžích. Jedná se o Josefa 

Juračku, Ludvíka Horu, Miroslava Vidnera, Josefa Šroma a Karla Rouska. Ti vám mohou 

vyprávět jaká to tehdy byla v pavilónu C konaná výstava. V té době já jsem ještě stál mimo 

klub, ale od speciálky toho roku se datují moje nepřímé kontakty s životem klubu se sídlem 

v Brně-Židenicích, jehož tehdejší funkcionáři, zakladatelé klubu a významní chovatelé žili a 

působili především v přilehlých městských čtvrtích, kterými jsou Zábrdovice a Juliánov. 

     Přátelé, nebudu zde hodnotit práci posuzovatelského sboru, resp. posuzovatelů 

nominovaných na naše speciálky. To je v kompetenci našeho klubového vzdělavatele a 

poradce chovu Josefa Laciny. Ten nám ve svém vystoupení podá podrobnou informaci o 

vyhodnocení jejich práce.  Mojí povinností je poděkovat všem členům výboru klubu za jejich 

poctivou a obětavou práci a svědomité plnění svěřených úkolů. Jmenovitě to jsou zejména J. 

Ungrád, F. Toman. M. Vidner a J. Lacina. Kromě povinností ve výboru klubu se podílejí na 

vydávání klubového zpravodaje, blahopřání a psaní článků ze života klubu do svazového 

časopisu Chovatel, přípravě a zajišťování přehlídek výletků, speciálek, při nichž působí jako 

garanti, zajišťují občerstvení atd. Nápomocni v tom jim jsou V.  Cupák ze ZO Újezd u Brna, P. 

Janda a jeho paní ve Velvarech, L. Střešňák, P. Třešňák, J. Hanus, J. Šrom, M. Topor, E. Kuffa, 

R. Latečka. Poděkování patří i oslavencům přispívajícím na náklady rautů při našich akcích, 

posuzovatelům, zapisovatelům z řad našich členů a také členům kontrolní komise našeho 

klubu J. Bayerovi, G. Banášovi a Z. Frantovi, kterého po ukončení členství v našem klubu 

nahradil M. Topor. 

     Nejsou to jen tito jmenovaní lidé, jsou zde další, jako správce klubových webových stránek 

Václav  Oberajtr, redaktor klubového zpravodaje Slavibor Petržílka,  kluboví fotografové Milan 

Žalčík, Jan Rychlý a Pavel Janda a nesmím zapomenout na autora dokonale provedených 

modelů německých výstavních holubů V. Pospíšila. Určitě umělecká díla Víti Pospíšila by bralo  

i německé holubářské muzeum v bavorském Norimberku, kde u jeho zrodu stál a stále stojí 

Karlheinz Sollfrank.  

     Přátelé, zde je jeden z příkladů klubové osobnosti. V. Pospíšil po zrušení slavné pražské 

chovatelské farmy v Praze-Braníku, kde měl svůj vynikající chov modrých pruhových a 

bezpruhých holubů, ten byl nucen zrušit, ale našemu klubu srdcem oddaný a věrný zůstal 

dodnes. Přátelé, to pro nás pro všechny je příkladný vzor věrnosti našemu klubu. Přátelé, to je 

osobnost, která se navěky nesmazatelně zapsala do klubové historie, která by nikdy neměla 

upadnout v zapomnění. Víťo, děkujeme ti za vše! 

     Ještě se vrátím k zásluhám Milana Žalčíka, které spočívají v pořizování a tvorbě fotovizitek, 

blahopřání, čestných uznání, diplomů a plakátů. To vše má svou vysokou estetickou a kulturní 

hodnotu. Milane, díky za dlouhotrvající spolupráci a přínos pro náš klub. Děkuji také za pomoc, 

která přichází od holické základní organizace prostřednictvím Ladislava Kašpara a Aleše 
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Valenty. Ještě jednou bych tedy chtěl všem jmenovaným za jejich práci poděkovat, protože ji 

vykonávají – jak už výše jsem zmínil – nejen zodpovědně a profesionálně, ale také v osobním 

volnu a zcela zdarma. Podotýkám, zcela zdarma! 

    Přátelé, předseda maďarského klubu Alexander Petrezselyem neustále a zoufale klepe na 

dveře a přeje si spolupráci s naším klubem. Naposledy mě kontaktoval velikonočním 

blahopřáním určeným nejen mně osobně, ale i našemu klubu a přitom se znovu zmínil o 

kontaktu v rámci V4. 

     Přátelé, využili jsme nabídky příspěvku ÚOK chovatelů holubů na činnost klubu v roce 2018. 

Žádost o něj jsem zaslal paní Lucii Berné, která na Svazu má na starosti spolkový rejstřík a sekci 

holubů. Obratem mně poslala zprávu, že naše žádost byla přijata a postoupena k projednání  

ÚOK chovatelů holubů. 

     A to už se, přátelé, pomalu dostávám ke konci a k posledním informacím vyplývajícím z mé 

funkce předsedy klubu. Navrhuji termíny letošních přehlídek výletků, a to v Novém Městě na 

Moravě v sobotu 15. září a ve Velvarech též v sobotu 22. září se začátkem vždy v 9.00 hodin. 

Tímto bych chtěl požádat pořadatele obou těchto přehlídek, aby navrhované termíny 

projednali a v diskusi se k nim vyjádřili, potvrdili a popřípadě odsouhlasili. Termín 63. speciálky 

v Holicích byl předsedou tamní ZO Ladislavem Kašparem stanoven na 30. listopad 2018 

(posuzování) a 1. prosinec 2018, kdy se uskuteční i klubová členská schůze. Přihláška a 

propozice 63. speciálky vám budou doručeny spolu s Klubovým zpravodajem č. 3/2018. 

     Přátelé, podávám vám poměrně čerstvou informaci, která se objevila asi v polovině 

letošního dubna, která se týká výskytu Newcastelské choroby drůbeže na Zlínsku. Z vlastní 

zkušenosti mně určitě můžete potvrdit, že čas od času se nám na holubníku, i když chov je 

vakcinován, příznaky této nebezpečné choroby objeví. Newcastelskou chorobu, resp. 

pseudomor, vyvolává paramyxovirus.  Jedná se o závažné virové onemocnění převážně 

domestikované drůbeže, ptáků ve volné přírodě a držených v zajetí. Charakteristickými 

projevy tohoto onemocnění jsou trávicí, dýchací a nervové poruchy (např. „krutihlav“), které 

může způsobit i hromadné úhyny.  Nebudu vám radit, protože tento problém znáte, ale 

doporučuji dodržovat pravidla vakcinace, desinfekce, zamezit kontakt holubů s volně žijícím 

ptactvem a velkou opatrnost při výstavách, trzích i při samotných nákupech holubů. Pravidelně 

je třeba sledovat zdravotní stav svých holubů – především jejich chování, kondici, příjem 

potravy, napájení případně nasedání. Jistě si pamatujete na přelom let 2012/2013, kdy byl 

výskyt uvedeného patogenního kmene Newcastelské choroby potvrzen v chovech poštovních 

holubů, a co to nadělalo zlé krve. Přátelé, nic nepodceňovat!  

     Mezi ty méně příjemné události patří i vlastní rozhodnutí Oldřicha Suchomela k 31. 12. 

2017 ukončit posuzovatelskou činnost. I to je součástí holubářského života. Osobně jsem se o 

Oldřichu Suchomelovi ve svých zprávách předsedy klubu zmiňoval mnohokrát, vzpomínal jsem 

jeho zásluh nejen o české holubářství, ale i Český svaz jako takový. Svého času byl členem ÚV 

ČSCH, předsedou posuzovatelského sboru i předsedou našeho klubu. Vždy jsem na něm 

obdivoval jeho vysokou inteligenci, všestranný přehled, odbornost a především to, jak slušný 

člověk to je. Před několika dny jsem ho opět navštívil, abych se s ním pozdravil a hodil nějakou 

tu řeč o „šaubech“. Zdravotně na tom není dobře, ale kochá se dvěma páry žlutých „němců“ a 

párem kanárů dutopěvců. Větší část dne doma tráví sám, rodina se sice o něj perfektně stará, 

ale ke každodennímu pokecu mu chybí kamarádi v jeho věku. Přítel Cupák se u něho občas 
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zastaví, ale toho času zase tolik nemá, protože má ještě jiné aktivity a navíc – má manželku, 

která od něho vyžaduje neustálou pozornost, prostě je to těžké… 

     Během své aktivní činnosti O. Suchomel dosáhl nepřeberného množství chovatelských 

úspěchů a na jejím sklonku  se mu pak dostalo i oficiálních ocenění. Jmenován byl čestným 

členem posuzovatelského sboru, čestným členem našeho klubu a v loňském roce za svůj 

celoživotní přínos Českému svazu chovatelů obdržel pamětní medaili vydanou k 60. výročí 

jeho založení.  Tyto medaile byly předávány při slavnostním zasedání ÚVV ČSCH, které se 

konalo na půdě Senátu Parlamentu České republiky. Oldřich Suchomel se narodil 7.9. 1934 a 

naše přehlídky výletků se konají až po tomto datu, kdy se dožívá 84 roků, a proto bych mu 

chtěl, za nás za všechny – členy klubu, přátele, holubáře, chovatele a kamarády - již nyní popřát 

pevné zdraví, radost z holubů a pohodu mezi opravdovými přáteli a také v rodinném kruhu. 

Při této poslední návštěvě, při mém odjezdu mi, tento guru našeho klubu, říká: „Jirko, 

s hlubokou orbou je konec, je to tak, jako hospodář jsem skončil!“ 

     Přátelé, požádal bych nový výbor našeho klubu, aby se snažil představovat náš klub 

holubářské veřejnosti nejen ve svazovém časopisu Chovatel jako tomu je dosud, ale i na 

stránkách velmi oblíbeného časopisu pro chovatele holubů, kterým je Svět holubů. Odborně a 

v zajímavé stylové úpravě redakčně je vedený Petrem Čechem. V osvětě je nutné neustále 

pokračovat, náš klub to žádá a pokud to bude prostřednictvím Světa holubů, tak to pomůže 

nejen nám, ale i vydavateli a redaktoru Petru Čechovi, který na veškerou práci s tím spojenou 

zůstal skoro sám. Do této situace ho dostal opěvovaný Ing. Tomáš Sousedík. Přátelé, nebýt 

Petra, tak jsme bez další holubářské literatury. Přátelé, pokud budete se mnou souhlasit a 

budete sdílet stejný názor jako já, tak pomozte náš klub propagovat formou článků a fotografií, 

které jsou k dispozici nejen v Chovateli, ale i na stránkách Světa holubů. Vím, že to je velká 

porce a sousto, ale pokud by se na tom podíleli Pepík Lacina, Míra Vidner a Sláva Petržílka, tak 

to hravě zvládnou. Přátelé, to už bude v kompetenci nového výboru klubu, ale já bych si přál,  

aby to zvážil a rozhodl kladně a rozhodl ve prospěch našeho klubu. Proč bych chtěl oslovit 

právě tyto tři naše členy? Protože mají dlouholeté zkušenosti s podávání zpráv o našem klubu 

v odborných časopisech a navíc Slavibor Petržílka má bohaté zkušenosti s vydáváním 

holubářské literatury. V loňském roce mu v nakladatelství Aventinum vyšlo 6. rozšířené vydání 

publikace Holubi, kterou napsal spolu s Milanem Tyllerem. Kniha je určena především 

začátečníkům a zájemcům o chov holubů. 

      Přátelé, zprávu předsedy končím a   jen a jen na vás a na vašem zvážení je, jak ji přijmete. 

Neustále si přeji, aby z nás byla klubová parta kamarádů, kde emoce jdou stranou, kde jeden 

podporuje druhého, navzájem k sobě máme úctu a všechny nás spojuje láska k „šaubům“. 

Záměrně až na konec mé zprávy jsem si nechal několik emotivních slov. Všem těm, kdož jste 

mně telefonicky při mé nemoci vyslovili podporu, upřímně děkuji. Děkuji vám všem, kamarádi, 

a jsem vám dlužníkem. 

     Děkuji za pozornost a „šaubům“ zdar! 

                                                                                                                                                Jiří Studýnka 
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Pokladní zpráva 

     Přednesl ji pokladník Josef Ungrád. Vzhledem k tomu, že zpráva byla totožná s jeho zprávou 

z členské schůze konané při speciálce v Holicích a následně byla zveřejněna v KZ č. 1/2018 (s. 

8 a 9), lze mít za to, že není nutno ji zde znovu opakovat. Doplnit ji možné je pouze o jedno 

číslo, které tehdy při jejím přepisu nedopatřením z textu vypadlo. Šlo o stav pokladny k 1. 1. 

2017, který byl 29.653,- Kč.  Jestliže tedy k 31. 12. 2017 v pokladna  vykazovala stav          

21.673,- Kč, znamená to, že klub v roce 2017 hospodařil se ztrátou  -7.980,- Kč. 

                                                                                                                                       Slavibor Petržílka 

Zpráva kontrolní komise 

     Komise revidovala pokladní deník, přičemž zjistila, že údaje z roku 2017 v něm vedené 

korespondují s údaji obsaženými v pokladní zprávě. Celkem v něm je zapsáno 13 položek 

výdajových a 3 položky příjmové. Celkové roční příjmy činily 16.900,- Kč a výdaje 24.880,- Kč. 

Počáteční stav k 1. 1. 2017 byl 29.653,- Kč a konečný stav na konci roku 21.673,- Kč. Rozdíl 

mezi příjmy a výdaji činil -7.980,- Kč. 

     Pokladní deník je veden řádně a srozumitelně, kontrolní komise k práci pokladníka nemá 

ani ty nejmenší výhrady, takže výroční členské schůzi doporučuje Josefu Ungrádovi vyslovit 

absolutorium. 

                                                                                                                                                 Josef Bayer, 

                                                                                                                      předseda kontrolní komise 

Zpráva vzdělavatele 

     Také já bych vás všechny chtěl na tomto prvomájovém setkání v Újezdu u Brna přivítat, 

které je v tomto roce obohaceno o volby nového výboru a kontrolní komise klubu. Ve své 

zprávě bych se ještě jednou chtěl vrátit k naší 62. speciálce, protože před ní opět došlo 

k chybnému přihlašování holubů dle jejich barvy opeření. Pravda je, že už jednou jsem o tom 

ve zpravodaji psal, ale ještě je spousta věcí, které je třeba vyjasnit. Přeložil jsem si několik 

článků z německého klubového webu a o tyto poznatky bych se s vámi chtěl podělit. Píše se 

tam např. o barvě (rázu) tmavé, která by opravdu měla být – jak již několik let nám to do hlavy 

vtlouká Sláva Petržílka  - v křídelních štítech a na krku slitá do barvy černé. Jenom na stehnech,  

bércích a kostřeci může být tolerováno její lehké zesvětlení. Ocas by měl být modrý s černým 

koncovým pruhem. Píši o tom proto, že když jsme s Mírou Vidnerem před touto výstavou 

připravovali katalog, v přihláškách správně byli uváděni holubi modří kapratí, modří tmavě 

kapratí a tmaví. Vedle toho tam ale byli přihlašováni holubi tmaví kapratí, což je špatně (takoví 

holubi neexistují). To samé bylo i ve Velvarech. Po tmavé již následuje jedině černá. I když 

holub má tmavší zbarvení, ale má světlé břicho, resp. stehna, bérce a kostřec, je to pořád holub 

(modrý)  tmavě kapratý (nikoliv tmavý kapratý – pozn. red.). 

     Teď bych se zastavil u červené. Ta začíná u červeně kapraté, následuje červená tmavě 

kapratá, červeně tmavá a vzácně se vyskytuje i  červeně popelavá (vše v popelavě červené, 

resp. dominantní červené pigmentaci). Červeně popelavá připomíná, jak známo, barvu 

červeně plavou. Schválně jsem vynechal tzv. červenou recesivní, protože to je jednobarevná   

červená, kterou vykazuje opeření po celém těle holuba, přičemž někteří holubi v ocase mívají 

světlejší pruh. To samé jako u červené platí i u žluté. Když barvy takhle napíšeme do přihlášek, 



-19- 

tak žádné komplikace, jako v loňském roce, nenastanou. Pokud si nebudete jisti, tak lepší je 

zavolat a domluvit se; ostatně někteří z vás to již udělali. Zeptat se určitě není ostuda 

chovatele. Ušetříte nám tím spoustu času a spoustu telefonátů. 

     Co na druhé straně musím pochválit dobrý přístup k nominaci zapisovatelů a garantů. 

Tentokrát jsme nikoho nemuseli prosit a přemlouvat, a tak by nám to mělo vydržet i nadále. 

     Posouzení holubů na 62. speciálce jsem již probral v minulém zpravodaji, a pokud budete 

chtít, detailněji to můžeme probrat v diskusi. V nominaci posuzovatelů na letošní speciálku 

jsme udělali drobné změny a uvidíme, jestli nám to pomůže k lepšímu. Nominováni jsou: 

Slavibor Petržílka, Miroslav Otruba, František Franc, Karel Šulák, Jana Svobodová. Peter 

Dudžák, Karel Klepešta a Ladislav Matějů. Náhradníkem je Miroslav Svoboda. Jestli 

k nominovaným posuzovatelům máte nějaké výhrady, možné je to dneska ještě prodiskutovat 

nebo popřípadě nějak změnit. Zítra to musím nahlásit Láďovi Kašparovi do Holic, aby 

posuzovatelům mohl poslat smlouvy, popřípadě abych to mohl poslat po Pepíkovi Šromovi. 

     A teď pojďme trochu bilancovat, co se nám za těch posledních pět let povedlo vylepšit a 

jaký si do dalších pěti let dáme cíl. A to zda budu, nebo nebudu zvolen, není důležité. 

     Tak nejprve co se nám povedlo. Já si myslím, že jsme si ujednotili náhled na našeho 

výstavního holuba jako celek – na jeho postavu. Když se podíváme zpátky, tak na našich 

výstavách se častěji objevovali holubi tzv. staršího typu. To znamená, že měli delší křídla a 

ocas, stáli na krátkých nohách a o tzv. vyrovnanosti postavy (výška holuba: třetina nohy, 

třetina trup, třetina krk s hlavou) se mluvit nedalo. To, myslím si, že se hodně zlepšilo, ale chce 

v tom i nadále pokračovat a neusnout na vavřínech. Dále se nám podařilo zlepšit postoj, 

protože holubi s hodně podkleslýma nohama na našich výstavách jsou již minulostí. Dalším 

pozitivem je předvýstavní drezura. Opravdu to je znát, když holub v kleci není vystresovaný a 

když se v kleci dokáže v celé své kráse předvést. Potom to je i pro posuzovatele poloviční práce 

určit jeho kvalitu. To je zhruba to, co se nám daří. 

     A teď si pojďme říct, na co bychom se v příštích pěti letech měli zaměřit. Tak za prvé 

pokračovat bychom měli ve zlepšování postavy německého výstavního holuba a jeho postoje.  

Zde pořád je co vylepšovat. Potřeba je zbavit se propadlé, mělké a úzké hrudi. A za druhé 

bychom se měli soustředit na hlavu. To znamená na souměrnosti (stejné síly) horního a 

spodního zobáku a jeho délku včetně ozobí, barvu očí a samotnou klenbu hlavy atd. Toho lze 

dosáhnout zase jenom výběrem kvalitních holubů do chovu. A o tom zase příště. 

                                                                                                                                                 Josef Lacina 

Co o nás píší 

     Velice zajímavou brožurku mi svého času přeposlal Jarda Pitaš. Nazvána je Informační 

zpravodaj OOK chovatelů holubů Pardubice. Je to jeho druhé číslo z roku 2017 a obsahuje 

vyhodnocení všech výstav holubů, které se v loňském roce v okrese Pardubice konaly. Jejím 

autorem je Jiří Kosek, sám snad „neholubář“, který se tohoto úkolu ujal na požádání svých 

známých, holubářů. A nutno dodat, že zpravodaj je zpracován takřka profesionálně, a to jak 

co do vlastního grafického uspořádání, tak i co do obsahu. Proč o tom píši – jednou z v něm 

hodnocených výstav je i naše prosincová speciálka. Na ní autora především zaujalo, jak který 

z osmi tam účinkujících posuzovatelů „šetřil, či nešetřil“ body. Samozřejmě, že se jedná o 

pouhou statistiku, z které bez toho, aniž bychom tam tehdy posuzované holuby dnes viděli, o 

kvalitě práce jednotlivých posuzovatelů nelze činit pražádné závěry, přesto však zajímavá je. 
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Já ji do tohoto článku se svolením autora přejímám v originální podobě a připojuji k ní i autorův 

původní komentář. 

     „Dle mého názoru jedna z nejlepších holubářských akcí na území pardubického okresu. Ač 

nejsem velkým obdivovatelem německých výstavních holubů, musím uznat, že množství barev 

a celková prezentace nadchne laickou veřejnost. Navíc, osobní a přátelský přístup chovatelů, 

kteří se na výstavě pohybují, velmi pomáhá k propagaci plemene.“ 
 

POSUZOVATELÉ: 

Slavibor PETRŽÍLKA 

Body 91 92 93 94 95 96 97 výl. 

Počet 2 8 6 17 16 2 1 1 

Průměr: 93,9038 

Ing. Jiří KNOTNER 

Body 91 92 93 94 95 96 97 výl. 

Počet   1 11 48 10 2   1 

Průměr: 94,0139 

Ing. Miroslav OTRUBA 

Body 91 92 93 94 95 96 97 výl. 

Počet   9 14 23 9 3 1 2 

Průměr: 93,7627 

Peter DUDŽÁK 

Body 91 92 93 94 95 96 97 výl. 

Počet     9 30 9 2     

Průměr: 94,0800 

Jana SVOBODOVÁ 

Body 91 92 93 94 95 96 97 výl. 

Počet   2 11 32 8 4     

Průměr: 94,0175 

Miroslav SVOBODA 

Body 91 92 93 94 95 96 97 výl. 

Počet   1 7 10 18 11     

Průměr: 94,6596 

František FRANC 

Body 91 92 93 94 95 96 97 výl. 

Počet 1 1 4 16 22 23 3   

Průměr: 94,9714 

Karel ŠULÁK 

Body 91 92 93 94 95 96 97 výl. 

Počet 1 5 7 26 12 2 1 1 

Průměr: 93,9815 

Jan DOSTÁL 

Body 91 92 93 94 95 96 97 výl. 

Počet   7 6 13 16 7   3 

Průměr: 94,2041 
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         Já uvedenou statistiku ještě doplním o několik údajů, a to o procentuální vyjádření počtu 

jednotlivých bodových hodnot a o procentuální vyjádření počtu holubů zařazených do 

jednotlivých klasifikačních tříd. 

     1.  91 bod získali pouze 4 holubi, což z 518 vystavených holubů činilo 0,77 %. A dále už jen 

heslovitě: 92 body - 94 holubi, 6,56 %, 93 body - 75 holubů, 14,47 %, 94 body – 215 holubů, 

41,50 %, 95 bodů – 120 holubů, 23,16 %, 96 bodů – 56 holubů, 10,81 % a 97 bodů – 6 holubů, 

1,16 %. Výluk celkem bylo uděleno 8, což v procentuálním vyjádření z celkového počtu 

vystavených holubů činilo 1,54 %. 

      2. Klasifikační třída Vynikající (97 bodů) – 6 holubů, 1,16 %, Výborný (96 bodů) – 56 holubů, 

10,81 %, Velmi dobrý (93 – 95 bodů) – 410 holubů, 79,2 %, Dobrý (91 – 92 body) – 38 holubů, 

7,33  %, Dostatečný (90 bodů) – 0, Výluka (0 bodů) – 8 holubů, 1,54 %. 

     Takže tak, přátelé. A jestlipak z těchto statistik vůbec plyne nějaké poučení, které by většinu 

našich členů (ale i ostatních holubářů) donutilo k zamyšlení? Překvapen bych byl, kdyby se tak 

stalo. Proto se jim pokusím napovědět. 

     Prakticky 80 % vystavených holubů získalo ocenění 93 – 95 bodů, z nichž pak více než 52 %   

94 body. To znamená, že jeden holub je jako druhý, takže výrazně od sebe bodově jsou 

nerozlišitelní. V této souvislosti se nabízí otázka – je to vinou systému posuzování nebo 

alibismu nás, posuzovatelů? Pomiňme, resp. připusťme, teoretickou možnost, že těch 80 % 

vystavených holubů bylo skutečně kvalitativně stejných a uvažme, zdali u nás v roce 2014 

zavedený tzv. evropský (německý) hybridní systém posuzování vůbec umožňuje holuby, co do 

jejich kvality, výrazně bodově rozlišit. A přitom nezapomínejme, že udělované tzv. body vůbec 

žádnými body vlastně nejsou. Jsou to pouhá čísla, která nejsou ani součtem čísel dílčích či 

odečtem čísel od čísla nalézajícím se na vrcholu dané bodové škály. 

     A teď, přátelé, ještě něco. Vzpomeňme si na stokrát opakovanou mantru, kterou se před 

časem u nás (přes odpor ne nevýznamné části holubářské obce) oháněli ti, kteří u nás dnešní 

systém posuzování holubů na výstavách ČSCH zavedli. Tvrdili totiž, že jedním z hlavních 

důvodů, proč tento systém u nás je nutno zavést, je skutečnost, že v cizině (zejména 

v Německu) se díky tamnímu systému posuzuje benevolentněji než u nás. To sice možné je, 

ale není to díky systému, ale vinou posuzovatelů. Ti totiž programově řadu nedostatků 

v exteriéru holuba přehlížejí; je to jejich úlitba tamním vystavovatelům. Oni přece zaplatili 10 

eur klecného, takže domů z výstavy nemohou přivézt dvaadevadesátibodového holuba. To už 

by ho tam pořadatelé výstavy (jako vystavovatele) vícekrát neviděli a posuzovatel by si příště 

ani neškrtl.  Přejme si jen, aby tento zhoubný virus benevolence nenapadl podstatnou část 

našeho posuzovatelského sboru… 

     P. S. Na problematiku „glajchšalterizace“ výsledků posouzení ale lze nahlížet i z jiného úhlu. 

Stav prošlechtěnosti holubů jednotlivých plemenných rázů německého výstavního holuba 

dnes u nás je téměř dokonalý. Znamená to, že z velkého procenta případů (snad právě z oněch 

zmiňovaných 80 %) skutečně není kvalitativního rozdílu mezi holubem černým nebo bílým, 

červeným a tmavým (v černé řadě) a nakonec i mezi všemi ostatními. Jev to v českém 

holubářství je poněkud vzácný, protože takovéto plemenné jednoty je málokdy dosahováno i 

u plemen u nás nejrozšířenějších. 

                                                                                                                                       Slavibor Petržílka 
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Snad nejsem sám, kdo si vzpomněl 

 Mnoho slov už bylo vysloveno a napsáno o té naší klubové pospolitosti, 

vzájemné úctě a ryzím kamarádství. Nejčastěji o tom mluvívá a píše Jirka 

Studýnka. Otázka je, zdali ho při jeho klubových vystoupeních vůbec někdo 

poslouchá, následně v našem zpravodaji čte a hlavně, kdo si co z jeho 

podnětných úvah bere k srdci. Domnívám se, že jen málokdo. Na pohřeb 

kamarádovi přijít, několika řádky ve zpravodaji či jinde výročí                                                                                                                                      

jeho skonu připomenout je nám zatěžko, a to i v případech, kdy do místa 

pohřbu to je kousek a informací jak v klubových análech, tak i ve svazovém tisku o něm je dost. 

Jeden příklad z poslední doby. 15. ledna letošního roku uplynulo 15 dlouhých roků od chvíle, 

kdy zemřel významný člen našeho klubu Jaroslav Kavan. Až do dnešního dne jsem úmyslně 

čekal, zda někdo z jeho kamarádů z řad členů našeho klubu písemnou vzpomínku na něj do 

redakce KZ pošle. Překvapen jsem nebyl – nestalo se tak! Opět se tedy „chápu pera“, abych 

zesnulého jeho někdejším kamarádům a těm dnešním členům klubu, kteří ho osobně neznali,  

připomenul.  A zvolím k tomu stejná slova, která jsem v nekrologu psaném před patnácti lety 

použil. 

     Po dlouhém, nerovném, ale statečném boji se zákeřnou chorobou 15. ledna 2003 navždy 

dotlouklo srdce čestného člověka, kamaráda a uznávaného chovatele německých výstavních 

holubů Jaroslava Kavana z Prahy. 

     „Člověk se podobá vánku, jeho dny jsou jako stín pomíjivé“ – citováno je z Žalmu sto 

čtyřiačtyřicátého na jeho smutečním oznámení. Lze s tím snad i souhlasit, nutno ale dodat, že 

nikoliv stín, ale trvalé stopy v srdci našem zvěčnělý zanechal.  

     Jaroslavu Kavanovi bylo teprve 55 let. 

    Jarda Kavan se svojí manželkou, bankovní úřednicí, bydlel v holešovické ulici U Smaltovny 

(č. 25), kde též měl takový atypický přízemní holubníček, obsluhovaný přímo z kuchyně.  Zde 

míval dva či tři páry holubů (choval zejména straky), ostatní pak v zahradním holubníku 

v Podmoráni, což dnes je ulice ústící až k břehu Vltavy v obci Úholičky v okrese Praha-západ.  

     Jarda mě k sobě na kus řeči často zval. Zpravidla to bylo kolem poledne, kdy mě k jídlu 

nabízel produkty z rodinného mrazáku. Vždy v něm měl zásoby dobrot na celý týden. Ne 

pokaždé, ale čas od času jsem k němu zašel, kus řeči o holubech s ním vedl a nabízené dobroty 

ochutnal. 

     Jaroslav Kavan nejenže nás před mnoha léty opustil, ale nezodpovězeny nám tu zanechal 

dvě otázky. Podle klubových záznamů, t. č. v péči Mirka Vidnera, Jarda Kavan se narodil 23. 

ledna 1947. To znamená, že v den jeho úmrtí (13. 1. 2003) mu jen několik dní chybělo k tomu, 

aby se dožil 56 let. Ve smutečním oznámení však jeho manželka Blanka za rodinu deklaruje, že 

zemřel ve věku 55. let. Pro nás, klubové historiky, by přijatelnější bylo v budoucnu uvádět, že 

Jarda Kavan zemřel ve věku nedožitých 56 let.     

      Druhá neznámá – v klubovém archivu se nepodařilo dohledat datum vzniku členství Jardy 

Kavana v našem klubu. Snad někdo z pamětníků by k tomu mohl říci své. Než by se tak stalo, 

nutno je vycházet z toho, že z období let 1980  - 1988 v klubovém archivu údaje o datech přijetí   

nových členů, jejichž příjmení začíná písmenem K, chybí. Jestliže tedy Jarda Kavan před rokem 

1980 členem našeho klubu nebyl, musel se jím stát někdy v době, kterou v této věci lze     
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označit za bílé místo v historii našeho klubu. Nezpochybnitelným faktem však je, že poprvé se 

jako vystavovatel objevuje v katalogu speciálky z roku 1988. 

                                                                                                                                       Slavibor Petržílka 

Holubáři sněmovali  

     Nelze říci, že s napětím očekávány byly výsledky letošní Ústřední konference delegátů 

sekce chovatelů holubů, která se tradičně konala v pardubickém hotelu Trim, a to 27. května.     
Zajímavá ale mohla být především tím, že hlavním bodem jejího programu byly volby nových 

ústředních orgánů sekce – ÚOK chovatelů holubů a kontrolní komise této sekce. Vzhledem 

k tomu, že díky, resp. vinou daného volebního systému o výsledku voleb prakticky bylo 

rozhodnuto předem (voleni nebyli jednotlivci, ale pouze jeden tým a o tři místa v kontrolní 

komisi sekce se ucházeli pouze tři kandidáti, takže o nějaké soutěži programů, vizí či projektů 

nemohlo být řeči). Nelze to však stavět do negativní polohy – většina holubářů prostřednictvím 

svých delegátů si to tak přála, tak rodilý demokrat nemůže s tím než souhlasit, v horším 

případě sice může brblat, ale   na vědomí to vzít musí. Že to vše připomíná volby z dob Národní 

fronty, s tím se smiřme, to je vůle lidu. 

     Já jsem se konference zúčastnil nejen jako delegát okresní organizace ČSCH Louny, ale i 

našeho klubu, jsa vybaven devíti „okresními“ hlasy (k nimž mandát mi dali i lounští králíkáři, 

drůbežáři a další členové Svazu z okresu Louny) a čtyřmi hlasy našeho klubu (na každých 

započatých 20 členů evidovaných k 31. 12. 2017 – jeden hlas). 

     Nemá smysl, abych zde zpravodajsky popisoval průběh celé konference. Zápis z ní je 

zveřejněn na webových stránkách Svazu, takže zájemcům je volně k dispozici. Zmíním zde jen 

několik jednotlivostí, které by snad naše členy mohly zajímat.  

     Holubářských chovatelských klubů, podle zápisu z jednání, v ČSCH k dnešnímu dni existuje 

27. Jednání konference se nezúčastnili delegáti klubů chovatelů benešovských holubů, českých 

rejdičů a pražských středozobých rejdičů (nedávno vzniklý klub nemající nic společného 

s obdobných klubem se sídlem v Libčicích nad Vltavou), kingů, koburských skřivanů a římanů, 

moravských bagdet a pražských krátkozobých rejdičů. Neúčast delegátů těchto klubů na této 

akci, která je určena především pro delegáty okresních organizací, přílišného významů nemá, 

protože jejich delegáti na ní spíše působí jako pozorovatelé a rozhodovat o zásadních otázkách 

sekce nemohou. To, že během konference jí předsedající nechal odhlasovat hlasovací právo 

delegátům klubů nebylo nic jiného než plané a populistické gesto odporující Stanovám ČSCH, 

a to tím spíše, že se při tom odvolával na organizační řád odbornosti z roku 2010, který už sám 

o sobě v této věci byl (a je) v rozporu s tehdy platnými stanovami. 

     Ke stěžejním bodům programu, kromě voleb, bezesporu patřila výroční zprávy předsedy 

ÚOK, v které se však hovořilo jen o roku 2017, což lze pokládat za určitý nedostatek. V ní mělo 

být pojednáno o celém volebním období odstupující komise a možná i o období dva tři roky 

před ním, protože už v té době v ní byli činní ti samí funkcionáři, co opětovně byli zvoleni v roce 

2013. Pak by tam jistě muselo být, kromě výčtu úspěchů, zmíněny i počiny opačné, z nichž lze 

jmenovat např. zrušení IZ chovatelů holubů, resp. Holubáře, odstranění zákonem chráněné 

hlavičky holuba z holubích registračních kroužků a vypovězení smlouvy s jejich českým 

výrobcem, výrazný pokles úrovně článků s holubářskou tematikou nejen v Chovateli, ale i 

jinde, jmenování osoby vybavené pravomocí rozhodovat o tom, který článek v Chovateli bude, 

nebo nebude zveřejněn a některé další. Dodnes neidentifikováni jsou  dva  strůjci   mezinárodní 
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ostudy ztropené při EV v Lipsku 2012, kteří při ní působili nejen jako kontaktní osoby (resp. 

tzv. konvojáři), ale zároveň i jako posuzovatelé králíků, holubů a drůbeže a z tohoto titulu si 

údajně účtovali dvojí cestovní a pobytové náklady. Nikdo z nich se k této hanebnosti nepřiznal, 

ani ji nevyvrátil, takže stín podezření leží i na tom třetím, který tam byl s nimi. 

     Mně osobně z výroční zprávy pana předsedy zaujala následující pasáž (doslovná citace ze 

zápisu): „Další věc, kterou se komise zabývala, jsou vycházející články v časopise Chovatel, 

které by měly být v odborné rovině a sloužit chovatelům. Mnohdy si někteří dopisovatelé 

vyřizují přes časopis své osobní antipatie s jinými chovateli, a to rozhodně do odborného 

časopisu nepatří. Velmi často jsou pisatelé z řad posuzovatelů, proto byla tato problematika 

diskutována na shromáždění sboru posuzovatelů. Chtěl bych před tímto způsobem vedení 

časopisu varovat, je to cesta do pekel a k ničemu dobrému to nevede.“ 

      Tak s tímto názorem nelze než souhlasit, avšak jen potud, pokud by skutečně šlo o 

neomalené, třeba až vulgární vyřizování osobních účtů. Na druhé straně však je nutno 

rezolutně odmítnout názor, že kritická (slušně formulovaná) reakce na časté odborné, 

jazykové, terminologické, anatomické, historické i geografické nesmysly v Chovateli (ale i 

jinde) čas od času zveřejňované, za vyřizování osobních účtů nesmí být pokládáno. Nechat 

čtenáře tento svět opouštět v bludech by bylo více než nezodpovědné.  

     Jeden pyramidální příklad z poslední doby: Vzorník pražského krátkozobého rejdiče  

zveřejněný v Chovateli č.3/2018. Něco tak úděsného poté, co text navrhne chovatelský klub, 

tzv. standardová komise ho podle svého nejlepšího vědomí a svědomí dopracuje a doporučí 

ho ÚOK ke schválení a vydání, což ta tak následně učiní, přece nemůže zůstat bez odezvy! A 

všichni ti, co se na tomto výtvoru podíleli, by si veřejně měli sypat popel na hlavu a nepokládat 

to za vyřizování účtů. 

     Zajímavé údaje se týkaly hospodaření ÚOK v roce 2017, ty ovšem obdobné byly i v létech 

předchozích. Z plánovaných 415.000,- nákladů bylo vyčerpáno pouhých 226.461,32 Kč (tj. 54 

%), což ÚOK a kontrolní komise holubářské sekce pokládá za zisk z hospodářské činnosti ve 

výši 191.225,68 Kč, který však ve své podstatě žádným hospodářským ziskem není. Je to 

důsledek buď toho, že rozpočet byl záměrně nadhodnocen, aby na konci roku mohlo být 

hovořeno o tom, jak zodpovědně se šetřilo,  a nebo – řada plánovaných akcí se z různých 

důvodů neuskutečnila. Rozpočet ÚOK na rok 2019 byl schválen opět jako vyrovnaný, a to ve 

stejné výši jako v roce 2017 – tj. 415.000,- Kč příjmů proti 415.000,- Kč nákladů. 

     Jak už v úvodu bylo zmíněno, hlavním bodem programu konference byly volby nové ÚOK 

chovatelů holubů a kontrolní komise holubářské sekce na léta 2018 – 2023. Z pozvaných 

delegátů 75 okresních (územních) organizací s 569 hlasy volbám byli přítomni delegáti 48 

okresních (územních) organizací, disponující 440 hlasy. Absolutní většinu tedy činil 221 hlas. 

Do volební urny byl vložen 401 hlas. Dvaapadesát hlasovacích lístků bylo čistých a šest jich bylo 

znehodnoceno (takto to je zapsáno volební komisí, z toho ovšem nelze zjistit, kolik hlasů bylo  

proti a kolik bylo těch, kteří se hlasování zdrželi…). Znamená to, že ÚOK jako tým (Petr Gajda, 

32 let, předseda, Miroslav Otruba, Jiří Holaň, Alexandr Veselý, Jaroslav Víšek, Roman Kučera a  

Drahomíra Dufková) byla zvolena 343 hlasy a zvolena byla i kontrolní komise ve složení Jiří 

Ludvík (405 hlasů), Václav Krůta a Oldřich Vízek (po 400 hlasech). 

     Vzhledem k tomu, že v letošním roce se taktéž uskuteční i volby do nejvyšších orgánů Svazu, 

konference jednala i o případných kandidátech na funkce v nich.    Do   ÚVV   ČSCH má zájem  
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kandidovat Mgr. Ondřej Matouš, do ÚKK JUDr. Michal Danišovič. Konference kandidaturu 

obou jmenovaných výraznou většinou hlasů doporučila. 

                                                                                                                                       Slavibor Petržílka  

Zajímavá nabídka 

     Koncem června Pavel Janda obdržel od nám známého německého chovatele Marka 

Hrobona zajímavou nabídku, týkající se letošní speciální výstavy německých výstavních holubů 

v Halle/Saale.  Zveřejňujeme ji v českém překladu. 

Hallo Pavle, 

     jak se Ti daří.? Nám se daří dobře a chov též jde velmi dobře. 

     V tomto roce v Halle/Salle pořádáme hlavní speciálku (Hauptsonderschau). Já budu mít na 

starosti zahraniční chovatele. Potěšilo by nás, kdyby zde, pokud možno, vystavovalo co nejvíce 

chovatelů od Vás. Můžeš se pozeptat, zdali by někteří o to měli zájem? 

Vstupné a katalog pro zahraniční vystavovatele je zdarma. 

     Doufám, že se brzo necháš slyšet. 

     Tvůj přítel  

Mark Hrobon  

P. S. 

     Možná by stálo za úvahu pro tento účel postavit klubovou reprezentační kolekci, zajistit 

společnou dopravu a tzv. kontaktní osobu, která by s německou stranou vedla potřebná 

jednání. Zřejmě nutné by bylo této osobě v místě konání výstavy zajistit ubytování. Výstava se 

dle klubových webových stránek koná ve dnech 15. a 16. prosince 2018. 

                                                                                                                                       Slavibor Petržílka 
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Ohlédnutí za Výroční členskou schůzí 1.5.2018 V Újezdu u Brna (ve fotkách      

M. Žalčíka) 

 
Předseda klubu J. Studýnka s tably minulých předsedů 

 

 
Debata u klecí – zleva J. Hedvíček, V. Cupák a J. Lacina 
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Dlouholetí kamarádi a chovatelé černých tygrů K. Žák a J. Pitaš 

 

 
Nově zvolený výbor klubu na období 2018-2023 
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Šampioni ze speciálky 2017 v Holicích (foto J. Rychlý) 

 

Modrý bělouš V. Smoly 

 

Žlutý tygr I. Oravce 


