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Slovo úvodem 

     Dnešním číslem náš klubový zpravodaj vstupuje do 16. ročníku své existence. Během ní 

došlo v jeho vydávání k řadě změn, a to ať již v rozsahu, obsahové náplni, osobách jeho 

zpracovatelů či editorů, dopisovatelů, grafické úpravě, ale např. i v tiskárnách, které nám ho 

během těch let tiskly.  

     Současná redakce zpravodaje se vždy snažila, aby jeho obsah byl pokud možno pestrý, 

pro členy klubu zajímavý a zvlášť pak, aby texty v něm zveřejňované byly pokud možno 

gramaticky a pravopisně bez závažných chyb. V zájmu toho však někdy bylo nutno činit 

určité zásahy do původních autorských rukopisů, což někteří autoři nelibě nesli. Dnešní číslo 

proto je, zejména na přání předsedy klubu Jirky Studýnky, připraveno 

      a) podle jeho návrhu osnovy na řazení jednotlivých příspěvků,  

      b) bez gramatických úprav a jen s nejnutnějšími pravopisnými opravami některých 

článků, což se však může projevit v negativním hodnocení naší redakční práce. Nicméně, 

Jirka Studýnka je toho názoru, že (teď cituji): „…když příspěvky budou ponechány bez 

úpravy, bude s tím daleko méně práce a čtenář v tom bude mít větší přehled, jak jednotlivé 

zprávy šly po sobě na členské schůzi. Čtenář se bude ve statích lépe orientovat a bez úpravy, 

jak je to napsané, tak bez problému pochopí, o co šlo. Mentalita členské základny je různá a 

některé věci je lépe jim předložit, jak se říká, jednoduše a ,polopatě‘.“ Konec citace.  

                                                                                                                                       Slavibor Petržílka 

Předsedovo slovo k posuzovatelům 
Vážení přátelé, vážení posuzovatelé holubů, 

     dovolte mně, abych vás co nejsrdečněji přivítal na 63. klubové speciální výstavě zde, 

v chovatelském zařízení ZO ČSCH Holice v Čechách. Na členské schůzi v sobotu s námi 

nebudete, takže, než přistoupíme k dalšímu podání informací, chtěl bych vás požádat o uctění 

minutou ticha památky posuzovatelů holubů Oldřicha Suchomela, Ing. Jiřího Veltruského, Ing. 

Gerharda Steina a Lea Lukovského.  

     Čest jejich památce! Děkuji. 

     O příteli Oldřichu Suchomelovi se zmíním ve své zprávě předsedy na zítřejší členské schůzi, 

jehož byl členem 57 let. Nominaci jste přijali a jste zde, zdravím přítele Slavibora Petržílku, 

který je zároveň určen jako obmann pro dnešní speciálku, dále př. Františka France, Karla 

Šuláka, Ing. Miroslava Votrubu, Miroslava Svobodu a Ing. Jaroslava Krupku. Jak je vám známo 

i z aktivů v Litovli, náš klub nebyl příliš nakloněn evropskému/německému způsobu 

posuzování, ale podřídili jsme se, protože nám nic jiného nezbylo. Pro nás, členy klubu, jsou 

tři posuzované oblasti na oceňovacím lístku nedostačující. Vím, že své práci rozumíte, ale šaub 

je nevyzpytatelné plemeno, proto při jakémkoliv vzniklém problému se obraťte na Slávu 

Petržílku. Neberte to jako nedůvěru ve vás, to bych si vůči vám nedovolil.      

     Přátelé, speciálka je pro nás velký klubový svátek a po velkých problémech a úhynech 

odchovů na holouběcí nemoc po zářijových přehlídkách výletků, kdy nám odešly desítky 

mladých šaubů, kteří měli tvořit základ na speciálku. I proto je vystaveno jen 465 šaubů, na 

druhou stranu jsou zde přítomni členové klubu, ale bez šaubů, že by byli tak věrni klubu? 

     Přátelé posuzovatelé, přistupujte ke své práci zodpovědně, svědomitě a já vám osobně 

přeji, ať se vám práce daří. Klubový vzdělavatel Josef Lacina vám podá informaci o počtu 

vystavených holubů v barevných a kresebných rázech, přidělí vám počty šaubů k posouzení, 
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zapisovatele a kolik máte udělit pohárů, šampiónů a čestných cen a hlavně po skončení vaší 

práce si překontrolujte udělená ocenění, jestli požadované počty udělených cen souhlasí. 

Každý rok v tom máme nesrovnalosti a dále vám klubový vzdělavatel Josef Lacina podrobně 

sdělí jeho představu k dnešnímu posuzování, jaké jsou změny v německém vzorníku, jakým 

směrem němečtí chovatelé jdou, čeho chtějí docílit a přenést to částečně i na dnešní 

posuzování! 

     Na závěr provozní informace: v průběhu vaší posuzovatelské činnosti vám bude podáno 

občerstvení kolem desáté hodiny a zároveň bych vás požádal o společné foto v prostoru 

přízemí pro potřebu klubu, ještě před posuzováním Informace pro členy: na dnešní, páteční, 

odpoledne na 15.30 hod. svolávám mimořádný výbor klubu rozšířený o KK, účast všech je 

nutná! Přátelé, dále bude po skončení posuzování šaubů následovat společný oběd a odměnu 

za vaši odvedenou práci za posuzování holubů, vám vyplatí pokladník spolupořádající holické 

organizace Martin Kaplan. Po skončení posuzování bych požádal vedoucího garanta Josefa 

Šroma, aby se svými pomocnými garanty se ujal svých povinností a počítačovým expertům 

vyhlašuji již nyní pohotovost! 

      Děkuji za pozornost a nyní předávám slovo klubovému vzdělavateli Josefu Lacinovi. 

                                                                                                                                              Jiří Studýnka  

 Program členské schůze a výsledek prezence 
     Ke schválení byl předložen návrh programu členská schůze, konané při 63. speciálce 1. 

prosince 2018 v 13.30 hod. v chovatelské zařízení ZO ČSCH Holice v Čechách: 

     1. Zahájení, přivítání členů a hostů (Jiří Studýnka) 

     2. Výsledky prezence na dnešní schůzi a současný stav členské základny (M. Vidner) 

     3. Kontrola usnesení z VČS konané 1. 5. 20918 (J. Lebloch) 

     4. Volba mandátové a návrhové komise (řídí jednatel M. Vidner) 

     5. Zpráva předsedy klubu o činnosti klubu v roce 2018 

     6. Zpráva vzdělavatele 

     7. Zpráva pokladní, stav k 1. 12. 2018 (J. Ungrád) 

     8.Zpráva kontrolní komise (J. Bayer) 

     9. Vyhodnocení 63. speciálky a předání ocenění (J. Studýnka, J. Lacina) + předání blahopřání 

k životním jubileím v roce 2019 (J. Studýnka, F. Toman) 

    10. Diskuse ke všem bodům programu (řídí F. Toman) 

    11. Usnesení (J. Lebloch) 

    12. Závěr (J. Studýnka) 

      K dnešnímu dni klub měl 75 členů a členské schůzi jich bylo 45 (tj. 60 %), osm členů svoji 

neúčast  na schůzi řádně omluvilo   nebo byli nemocní, neúčast ostatních 22 členů zůstala 

neomluvena. Vhledem k výše uvedenému bylo možno konstatovat, že schůze byla 

usnášeníschopná.  Za pozornost ovšem stojí i to, že devět z nepřítomných a neomluvených 

členů klubu v sobotu dopoledne na výstavě přítomno bylo,                                                                                                                                      

na schůzi se však nedostavili… 

     V průběhu schůze bylo konstatováno, že ze 75 tč. evidovaných členů třem z nich členství 

pro dlouhodobé neplacení členských příspěvků (3 roky) k 31. 12. 20128 zanikne (Burda, 

Sezemský, Zoubek). Během schůze bude jednáno o přijetí nového člena, a to Daniela 

Behinského.                                                                                                                     Miroslav Vidner 
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Kontrola usnesení z letošní výroční členské schůze 
     Kontrolována byla ukládací část usnesení z výroční členské schůze klubu konané 1.května 

2018 v Újezdu u Brna. Výboru klubu bylo uloženo: 

     1. Uspořádat přehlídky výletků, a to 15. září 2018 v Novém Městě na Moravě a 22. září 2018 

ve Velvarech – splněno. Výsledky obou přehlídek byly zveřejněny v Klubovém zpravodaji 

č. 3/2018. 

     2. Uspořádat 63. speciální klubovou výstavu, a to ve spolupráci se ZO ČSCH Holice 

v Čechách, a to 30. 11. – 1. 12. 2018 – splněno. 

     3. Dodržet vyrovnaný rozpočet na rok 2018 – dle dílčí pokladní zprávy k 1. 12. 2018 se 

předpokládá, že bude splněno. 

                                                                                                                                         Jaroslav Lebloch 

Volba mandátové a návrhové komise 
     Výboru klubu bylo navrženo zvolit pouze jednu pracovní komisi, která bude plnit funkci jak 

komise mandátové, tak i návrhové. Navrženi do ní byli Jaroslav Lebloch (předseda), Miloslav 

Burián a Ivan Oravec. Následným veřejným hlasováním komise v navrženém složení byla 

jednomyslně schválena. 

                                                                                                                                          Miroslav Vidner 

Zpráva předsedy o činnosti klubu v roce 2018 
Vážení přátelé, chovatelé šaubů, vážení hosté! 

     Dovolte mně, abych vás přivítal na členské schůzi Klubu chovatelů německých výstavních 

holubů, konané při 63. speciální výstavě zde, v chovatelském zařízení ZO ČSCH Holice 

v Čechách. Přátelé, budu se opakovat, že ta dnešní schůze je schůze členská, podotýkám, jen 

členská, která řeší v celém svém rozsahu jen 63. speciální výstavu, včetně vyhodnocení, 

předání ocenění, ale, samozřejmě, že součástí programu je i živá diskuse, která naplňuje naše 

vnímání o úspěších a nezdarech v chovech a o práci výboru našeho klubu.  

     Přátelé, požádal jsem vás prostřednictvím podané informace v posledním čísle klubového 

zpravodaje o statistiku úhynu šaubů v důsledku onemocnění odchovů na přelomu měsíců září 

a října na holouběcí nemoc či Adeno-Rotaviru, cirkovirózy a odevzdáním mně osobně před 

schůzí. Úplnou zprávu o daném problému jsem zahrnul do zprávy předsedy. 

     Přátelé, rozhodující metou klubového dění je VČS, kterou pořádáme od počátku mého 

předsedování vždy při májovém setkání v Újezdu u Brna, a to 1. května. V letošním roce 2018, 

při májovém setkání, byly hlavním programem VČS volby do nejvyšších klubových orgánů a 

tím je výbor, KK a volilo se na období let 2018 – 2023. Volby měly hladký průběh, protože do 

voleb šlo seskupení 10 velice ochotných kandidátů se zájmem o práci pro náš klub. Rozdělení 

funkcí je vám známo a tak se nebudu opakovat. Především na vědomí se bere usnesení 

z prosincové členské schůze a usnesení z VČS, která jsou vodítkem a základem k další činnosti 

klubu. Dále se k naplnění bodů programu schůze budu vyjadřovat v další části mé zprávy. 

     První den naší 63. speciální výstavy, a to byl ten včerejší den, který jsem zahájil společně s 

klubovým vzdělavatelem přítelem Pepíkem Lacinou, vstřícným, odborným a upřímným slovem 

k nominovaným posuzovatelům, za přítomnosti zapisovatelů, garantů a několika členů výboru 

a dalších členů klubu se zájmem o charakter posuzování. Naše výhradní stanoviska byla 

zaměřena především k profesionálnímu přístupu k posouzení a za to převzal zodpovědnost 

námi určený vedoucí posuzovatelů 63. speciální výstavy přítel Slavibor Petržílka. Zmínil jsem 
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se před posuzovateli o námi aktivně vedeném, ale již skončeném, klubovém boji proti 

evropskému-německému způsobu posuzování, který je pro nás již minulostí a musíme se 

soustředit jen a jen na tento evropský oceňovací lístek se třemi hodnotícími oblastmi: 

Přednosti, Doporučení, Vady a nakonec Vyřazující vady nebo Kondice a péče. Připomínám 

bodové hodnocení: 97-vynikající, 96-výborný, 95, 94, 93-velmi dobrý, 92, 91-dobrý, 90-

dostačující, 0-neoceněn nebo výluka. Pokud jste nespokojeni s ohodnocením vašich šaubů, tak 

je to jen v souladu s kompetencí delegovaných posuzovatelů, kteří nám ale nemohou říct, kolik 

bodů v které pozici odebrali, protože jim to oceňovací lístek neumožňuje a oni to sami ani neví. 

V tom je ten evropský-německý způsob hodnocení nedokonalý vůči 20 kolonkám v bývalém 

českém posuzovacím lístku, i když někteří posuzovatelé reflexivně vyplňovali jen pořád ty 

stejné kolonky, ale mám doma uschované oceňováky od letos zemřelého čestného člena 

posuzovatelského sboru přítele Lea Lukovského ze Staré Břeclavi, který vyplňoval pravidelně 

14 kolonek. Jeho krasopisné písmo bylo velmi dokonalé a pro něho typické, a ne to nečitelné 

písmo, škrabopis na oceňovacích lístcích mnoha našich posuzovatelů. 

     Přátelé, páteční den je pracovně náročný pro skupinu lidí, kteří provádí počítačové 

zpracování výsledků dle předložených pomocných archů od posuzovatelů, včetně námi 

udělených pohárů, šampionů a čestných cen. Proto se předem omlouvám za drobné překlepy 

a nepřesnosti, kterých se dopustil lidský faktor.  Omlouvám se ještě jednou a zároveň vám 

některým děkuji za vaši bezprostřední pomoc v odstraňování chybných rozhodnutí na 

oceňovacích lístcích.  Příteli Pepíku Lacinovi jsem uložil zodpovědně překontrolovat určené 

počty cen, protože každý rok se opakují stejné nedostatky v práci posuzovatelů. Veškerou tíhu 

odpovědnosti za počítačové zpracování výsledků o titul MK, SV, S5, SCH, vyhodnocení 

memoriálů Františka Dvořáka v barvě bílé a MVDr. Ladislava Svatoše v kresbě strak, 

v návaznosti na doplnění do katalogu-průvodce výstavou, leželo na bedrech místopředsedy 

klubu přítele Mgr. Františka Tomana a jeho pomocníků. Připravujeme třetí memoriál, ale o 

tom později. 

     Přátelé, neustále se každoročně opakuji, že ze tří základních povinností člena klubu vyplývá: 

platit členské příspěvky, zúčastnit se VČS při májovém setkání, členské schůze konané při 

speciální výstavě a prezentovat své holuby na přehlídkách výletků a speciálce. Když opomenu 

schůze, tak vás nevidím se svými šauby ani na speciálce. To je chvástání, že mám tolik holubů, 

že nevím, co s nimi budu dělat, ale na výstavě z jejich chovu ani brko, to stojí od těchto 

klubových členů za vysvětlenou, důvod, co jim v tom brání, pohodlnost, neochota, mají strach 

z konkurence, neumí připravit šauby na výstavu, potom nemohou tomuto plemenu zásadně 

rozumět, proč jsou vůbec členy tohoto klubu! Ale na druhou stranu, členské příspěvky jsou 

pro klub veledůležité! 

     Přátelé, tu výstavní část 63. speciální klubové výstavy máme úspěšně za sebou a doufám, 

že splnila naše očekávání, i když počet 465 šaubů, prezentovaných 40 vystavovateli, je za 

posledních několik let nejslabší zastoupení, ale na druhou stranu je nám všem známo, co 

zapříčinilo tuto absenci. A teď nás čeká ta druhá část 63. speciálky, která je vázaná na body 

programu členské schůze. A než předám slovo řídícímu dnešní členské schůze, jednateli přiteli 

Ing. Miroslavu Vidnerovi, tak mně dovolte, abych vás zde přítomné, vyzval k uctění památky 

minutou ticha za všechny zemřelé přátele, člena našeho klubu př. Pavla Pazderu, který v letech 

1986 – 1990 zastával funkci předsedy našeho klubu, dále zemřelé posuzovatele na podzim 

2018, Lea Lukovského, Ing. Jiřího Veltruského, Ing. Gerharda Steina a ten, kdo nám bude 
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nejvíce chybět, je guru – učitel, odborník, kamarád přítel Oldřich Suchomel, o kterém se 

zmíním. Čest jejich památce! Děkuji. 

     Přátelé, několik členů našeho klubu se omluvilo, nebudu rozvádět z jakého důvodu, 

mnohým jsme nestáli za omluvu a něco málo členů má na 63. speciálce absenci z důvodu vážné 

nemoci a proto jim popřejme brzké uzdravení a rychlý návrat mezi nás, kamarády. Volal mně 

Olda Potůček, klubový nestor a srdcař, který z vážných zdravotních důvodů se omluvil a 

pozdravuje všechny kamarády a velice ho mrzí jeho neúčast, protože speciálka je pro něho 

svátek, na který se celý rok těší a připravuje. Nabízí ze svého chovu šauby v rázu kapratý,  

modrý a červený. Hovořil jsem s členem výboru klubu Ing. Mírou Švobem; 21.listopadu odjel 

na rehabilitaci do střediska „Hamzova léčebna, Luže-Košumberk“. Možná se v neděli za Mírou 

zastavím, musel bych částečně změnit trasu, záleží na tom, kdy vyjedu z Holic, jaké bude 

počasí, ale především nechci holuby stresovat dlouhodobě v přenoskách. Osobně se přes 

telefon omluvil Oldřich Potůček z neúčasti na speciálce z důvodu vážné dlouhodobé nemoci a 

pořádal mě, abych vás všechny pozdravoval, ať si připijeme na jeho zdraví. 

     Přátelé, žádám vás o trpělivost, ohleduplnost, pozornost a tím přispějete k hladkému 

průběhu dnešní členské schůze, není v mém zájmu přerušovat jednotlivá vystoupení z důvodu 

vašeho hlasitého vyrušování. V průběhu diskuse budete mít dostatek prostoru k zapojení se 

do jednání.  

     Posledním bodem programu je závěr v mém podání, po něm bude následovat vydání 

holubů všem zájemcům o sobotní odjezd domů a my, co zde zůstaneme, tak ještě malinko 

posedíme, zaholubaříme si, popovídáme si o speciálce, která bude již minulostí a budeme 

myšlenkami v přípravě na 64. klubovou speciální výstavu. V nedělních dopoledních hodinách, 

tak jak již řadu let je dobrým zvykem, v obměněné sestavě se stálými účastníky, Janda, Lacina, 

Vidner, Studýnka, navštívíme místní holický hřbitov a zapálením svíce či kahánku, společně 

uctíme památku a zavzpomínáme na velkou osobnost klubu chovatelů šaubů, bývalého 

předsedu přítele Františka Dvořáka. V dubnu 2019 si připomeneme smutné  10. výročí jeho 

úmrtí. Po návratu z 63. speciálky se zastavím na hřbitově u společného hrobu rodiny 

Suchomelových v Újezdu u Brna a tak to vzdání pocty Oldovi budu opakovat každoročně, co 

mně to jen zdraví bude dovolovat. 

     Přátelé, dovolte mně, abych poděkoval příteli Slaviboru Petržílkovi za jeho autobiografii 

vzpomínek, kterou prezentoval v posledním vydaném čísle svazového časopisu Chovatel, 

ročník 57-12/2018 na přítele Oldřicha Suchomela. Musím Slávovi vyslovit poklonu za všechny 

holubáře, kteří mě oslovili s kladným ohlasem na jeho vypracovaný článek se vzpomínkou na 

Oldu.  

     Přátelé, to je na úvod ode mne vše a nyní předávám slovo jednateli, příteli Ing. Miroslavu 

Vidnerovi, aby vás seznámil s navrženým programem dnešní členské schůze konané při 63. 

klubové speciální výstavě, zde v holickém chovatelské zařízení (viz výše – pozn. red.). 

     Vážení přátelé, dnešní moje zpráva není tak obsáhlá jako v minulých letech, ale opět jsem 

se snažil zahrnout do ní to podstatné z holubářského života, života našeho klubu a seznámit 

vás s událostmi souvisejícími s problematikou hobby holubaření. Zpráva předsedy klubu na 

přehlídkách výletků zahrnovala oblast kolem májového setkání s volební VČS a tak se k tomu 

nebudu vracet.  

     Výsledky přehlídek výletků vám byly podány ve zpravodaji č. 3/2018. Pokud se budete 

soustředit na moje vystoupení, o to více se můžete zapojit do diskuse.  Přátelé,  z vaší  strany 
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musí být zájem o chod klubu, vás musí zajímat hospodaření  v klubu, účetnictví  a financování 

položek pro zajišťování klubových potřeb. V průběhu zprávy předsedy   klubu se k tomu vrátím 

a proto vám dávám prostor k zamyšlení. 

     Přátelé, jak já vidím dnešní holubářství z obecného pohledu a možná i z pohledu vás, 

některých holubářů. Holubáři nejsou obecně příliš ve společnosti populární, hlavně mediální 

proud, který jen neustále útočí a vidí jen škodící holuby ve městech, hlavně na památkách, ale 

nezajímají se  o organizované holubářství, které tvoří v oblasti kultury velkou roli, zanechává a 

obohacuje kulturní dědictví státu v tom živém tvoru, oni nevidí, co je za slovem holubářství 

spousty práce, to si málokdo z neholubářů nedokáže představit a to je naše přednost 

v drobnochovech, ale chce to účelnou  osvětu k získání mládeže k holubaření. Přitom nejen 

v malých obcích na venkově bývali holubáři-chovatelé složkou, společně s myslivci, hasiči, 

fotbalisty, která táhla v těchto vesnicích kulturní a společenský život. Ano, i my, dobrovolní 

chovatelé (ČSCHDZ) jsme bývali součástí NF při MNV v obci. Ty doby jsou nenávratně pryč a 

kdo jiný než ÚV ČSCH by se měl postarat o to, aby chovatelství v tomto státě nezaniklo a dále 

se rozvíjelo a ne, aby dnes, v sobotu 1. prosince 2018, kdy se v Praze koná Valná hromada 

ČSCH a bude se schvalovat navržená nominální hodnota členských známek na rok 2019, kde 

má dojít k navýšení o 10 %. To není, přátelé, ta správná cesta, kterou se v dnešním 

chovatelském světě máme ubírat! Ptám se, už i chovatelství má být výsadou bohatých lidí? 

     Poplatky na celostátní výstavy jsou nehorázné a o evropské výstavě anim nemluvě! Každá 

výstava takového formátu má být sponzorsky pokryta a ne čekat na poplatky od vystavovatelů, 

vymáhat klecné, vstupné, katalog, manipulační poplatek, zpoplatněný trh holubů, nabídnuté 

občerstvení v bufetu v režii výstaviště: polévka 40,- Kč, klobása za 100,- Kč, pivo za 50,- Kč atd. 

Přátelé, to směřuje k záhubě chovatelství. Otázka legislativy – registrace ZO v návaznosti na 

Občanský zákoník versus spolkový rejstřík s ověřováním podpisů na úřadech do formulářů 

k funkcím ve výboru a KK, sídla ZO, vše potřebné k volbám v ZO 2018, odrazovalo lidi jít do 

funkcí. Nedivil bych se, kdyby se členská základna v ZO opět snížila, vždyť už tak je nás málo a 

rok od roku organizovaných chovatelů ubývá a v českém organizovaném chovatelství je 

poměrně dost vysoký věkový průměr členů. Nikoho to nezajímá? 

     Přátelé, v našem chovatelském klubu máme svoje starosti, problémy a bude dobré si o nich 

popovídat a vyvolat k nim odbornou a širokou diskusi!  Hlavně, že se dělají chovatelské 

olympiády mládeže, ale kam ta mládež odchází, v ZO nejsou! 

     Přátelé, to co nás některé v klubu potkalo po přehlídkách výletků, tak to nemá obdoby a já 

osobně takovou tragédii v chovu holubů-šaubů na holubníku nepamatuji, a to holubařím od 

roku 1962. Je to asi pět let nazpět, kdy jsme u nás na vesnici u kamaráda řešili u plemene 

lahore ornitózu. Tam jsem poznal, jak může být osud k opeřencům krutý. Po loňském 

promaroděném roce to byla v krátké době pro mě druhá rána, i když to byli jenom holubi, 

podotýkám, jenom holubi! Jak to šlo“ 17 ks úhyn, 4 ks jsem ze strachu utratil a  7 zakoupených 

šaubů od přítele Ivana Oravce na přehlídce výletků – 5 z nich uhynulo a začali jako první a 

potom přišli na řadu moji šaubi.  

     Holubi od Ivana byli určeni mladému chovateli s tím, že mu chov doplním z mého chovu 

šaubů. To kvalitní, co se mně v tu dobu před přehlídkami výletků jevilo jsem vystavil – 12 ks 

šaubů v Novém Městě na Moravě a za týden jiných 6 ks ve Velvarech, a ti jsou všichni, kromě 

2 ks, zakopáni v zahradě. Přátelé, 21 šaubů, kteří měli tvořit základ pro prosincovou 63. 

speciálku se jen tak nedá nahradit a vlastní chybou jsem unáhleně některé srpnové výletky 



~ 9 ~ 

 

v počtu 15 ks prodal a 4 ks jsem rozdal, prostě měl jsem obavy, co s takovým početným 

odchovem 91 ks budu dělat, když o holuby není zájem, no prostě za chyby se platí, ale to jsem 

tehdy ještě netušil, co můj chov potká, co ho čeká. 

     Přátelé, o co vlastně šlo: v prvním momentu napadení holoubat a podle příznaků 

onemocnění jsme diagnostikovali rotavirové, cirkovirové onemocnění, které se přenáší mezi 

holuby vzduchem, vodou i krmivem. Holubi zvrací, mají zelený trus, přestanou přijímat potravu 

a napájení. Toto onemocnění může komplikovat bakterie E-coli, kokcidióza, salmonelóza, 

trichomoniáza a jiné. Vzhledem k tomu, že se jedná o onemocnění virového původu, tak žádný 

speciální lék neexistuje! Průběh onemocnění je možno zmírnit aplikací sulfonamidů, aby se 

potlačila sekundární mikroflóra. 

     Přátelé, ve své zprávě, a hlavně z mých úst, se budou neustále opakovat názvy nemocí a 

veterinárních přípravků, jinak to nejde, protože jsou součástí tohoto problému, o kterém se 

opakovaně zmiňuji. Jsou to dobré zkušenosti, jak zvládnout adenovirus pomocí čistého 

Sulfadimidinu, ale ne do vody, ale zamícháním do krmiva. Přátelé,     pokračuji s přípravkem 4 

in 1 neboli  4v1 MIX, který se dá též použít při holouběcí nemoci virového původu, vyvolané 

přes bakterie E-coli, Adeno a Paramyxo. Přátelé užívání neuvádím, vše je na příbalových 

letácích.  Doporučuje se i Belgamco, což je v podstatě alternativa 4v1, ale novější a silnější. 

Pokud je už nemoc v plném proudu, a nezabere ani Belgamco, je na trhu novinka Cobel. Možná 

bude časem i 10 in 1 a bude se ničit přirozená imunita holubů a zisky farmaceutických firem 

budou horentně stoupat. Už nyní si dealeři farmaceutických firem, kteří se usídlili na našem 

trhu s preventivním tématem léčby si mnou ruce. Mimochodem, předepsaná gramáž 4v1 

(dříve 3v1) se za posledních 10 let ztrojnásobila a za dalších 10let to do holubů budeme, 

obrazně řečeno, valit po kilech. Bohužel, ty naše chovy jsou těmi preparáty čím dál víc 

oslabovány, holoubata jsou stále méně odolnější. Přátelé, to bylo jen pro úvod a teď k věci, 

jak vše probíhalo a co se u postižených členů klubu na holubnících dělo a jak jsme virovou 

nákazu v rámci klubu přes telefon a e-mail řešili. 

     Koloběh rozhovorů, dotazů, řešení, hledaná pomoc u veterinárních lékařů, v příručkách 

odborné literatury   Struhára a dvou příruček Jurajdy, které jsou na vysoké odborné úrovni, ale 

obyčejný holubář se v nich těžce orientuje, dále kamarádů z jiných holubářských klubů, 

slovenských, německých přátel se rozjela naplno mezi přáteli Lacinou, Vidnerem, Rychlým, 

Tomanem, Ungrádem, Jandou, Mládkem, Studýnkou, Oravcem, Labudou, Cupákem, atd. 

Hledaly se prvotní příčiny, jako jsou vakcinace, stresové situace, zanedbání hygienických 

opatření a z mé strany to nebyl úmysl v někom  hledat viníky, jak to na začátku po prvních e-

mailech bylo chápáno pořadateli přehlídek v Novém Městě na Moravě a ve Velvarech. Reakce 

přátel Jandy a Tomana byla k danému podezření ze zanedbání hygienických podmínek v jejich 

výstavních prostorech obhájena velmi důvěryhodně v desinfekci, úklidu, čistotě prostředí a 

nemá potřebu se dál k tomu vracet! Chytal jsem se prostě maličkostí a chtěl jsem dospět 

k objasnění problému, ale vůbec jsem si neuvědomil, že jsem se s tím v praxi nesetkal, že je to 

vlastně holouběcí nemoc a v podstatě jde o nemoc jater a je podmíněna vícero faktory a zabírá 

věkovou skupinu holubů v rozmezí 14 měsíců stáří, to neznamená, že zahrnuje i holuby 

narozené v měsíci červenci a srpnu 2017. 

     V západní, jižní Evropě a v Polsku s tím bojují roky a dokonce májí částečnou preventivní 

ochranu, což mně mohou potvrdit přátelé Lacina a Rychlý. Tak přátelé, a jak vše probíhalo, jak 

jsme složitě naháněli informace o antibiotikách, provirotikách, probiotikách a podobně. Neměl 
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jsem tušení, že se něco děje, až telefonát od Michala Mládka 28. září 2018 mně dal podnět 

k zjišťování a ověřování situace v chovech našich klubistů, ale někteří vůbec nereagovali na 

moje dotazy! Je zajímavé, že u mne se to opozdilo o více jak týden a já jsem to asi posunul 

podáním ESB3 ihned po výletcích, ale to jsem měl naplánováno v kalendáři, ale stejně se tomu 

můj chov nevyhnul a dostal pořádnou ránu, které jsem se v počátcích bál a se strachem jsem 

chodil do prostoru voliéry  s výletky a sledoval jsem, co se děje ve vedlejších holubnících či 

voliérách podle pohlaví rozdělenými šauby. Všichni jsme se navzájem radili a rady nám 

poskytli, rozdávali i chovatelé poštovních holubů, dokonce i mix léků Sutrikol, ESB 3, Metrozol, 

4v1, Baycox, Doxygal, Sulfacox, Enrobiofloxan, Adeno-Paragure, Enrogal, Elektrolyty atd.  

Podávání probiotik na bázi Lactifermu (mleziva), Omega a podobně. Přátelé, jdou i hlasy od 

nás i ze zahraničí, že jak rychle nemoc přijde, vyberte si svou daň v různém počtu holoubat, 

tak i rychle odejde. Sám čert aby se v tom vyznal!  Žádnému holubáři to nedá spát a nenechá 

ho to v klidu a proto bádá, bádá a bádá! V době, kdy my jsme řešili rotavirus, volal mně můj 

slovenský kamarád Zoltán Korenek, že na velkém trhu v maďarském Monoru padali mladí 

holubi přímo v prodejních klecích! To jsi měl vidět, jaký tam byl šrumec a chaos, co se to děje.  

     Předcházet virům se dá i podáváním bylinných preparátů rozpustných ve vodě, které 

obsahují stabilizátory trávicího a zažívacího traktu s invazí trichomonias, hexamitóz, 

neutralizuje bakteriální infekce zažívacího traktu a bakterie rodu E-coli, salmonely a nebo se 

aplikují při střevních onemocněních mladých holubů, průjmy, syndromu Adeno-coli. Jedná se 

o přípravky Colicao-Triccox, Salmoccolin-Adeno, Trichocoxan a granulovaná krmiva pro mladé 

holuby na bázi Adeno Stop. 

     Navíc tímto rotavirem byly některé chovy velmi oslabené a kde podle výpovědi chovatelů 

se následně objevila paramyxovirová choroba-pseudomor, salmonela v oblasti kloubů a někde 

dokonce i cirkovirus.      

     Hlavně ta přirozená imunita je jediný, co řeší cirkovirus přirozeně odolní jedinci infekci 

zvládnou, ti ostatní utrpí poškození obranyschopnosti v důsledku infekce a pak na ně sedají 

ostatní choroby, které holubáři řeší neuvěřitelnými směsmi všech možných antibiotik, které 

už musí používat pořád, protože mají v chovu jak cirkovirus, tak holuby, kteří nezvládají infekci 

a proto je nutné přísně dodržovat zoohygienická a karanténní opatření. Abych to shrnul, tak  

za více jak 25 let, co se vyskytují virová onemocnění tzv. Holouběcí a jiné nemoci, které se 

nedají léčit, jen se léčí bakteriální nemoci, které se přidružují, to je, přátelé, skutečnost.  Jeden 

můj kamarád, holubář, chovatel brněnských voláčů a arabských bubláků provádí vakcinaci 

výletků Pharmavacem a dokonce používal experimentální vakcínu -paramyxo+herpes+adeno 

od Pharmagalu, ale i tak mu holoubata onemocněla.  

     Přátelé, musím potvrdit slova bývalého člena klubu Zdeňka Franty, který doporučoval a ve 

svém chovu uplatňovat tvrdou selekci bez léčení. Pokud se budou holubáři držet zavedené 

chemie, možná to v budoucnu bude cesta do pekel, a proto bychom se měli držet toho, že co 

má chcípnout ať chcípne, co přežije, tak přežije, to je přirozená imunita. Když jsme u 

starostlivosti o zdraví holoubků, tak je velmi důležité všímat si preventivního boje proti 

ektoparazitům, endoparazitům a já osobně odčervuji Helmigalem a do koupele Ivomec, 

Chloramin T na parazity. Přátelé, jedenkrát týdně vystříkám veškerá chovatelská zařízení 

Virkonem S. Přátelé, jde to, ale musí se dělat přísný zdravotní výběr, jak něco zakucká musí 

pryč, jinak to nejde. Holub je živý tvor ne hračka, dnes jsou již některá plemena tak 

zdegenerovaná tím, že jsou v úzkém příbuzenském vztahu, že snad chybí u holubů provádět 
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jen inseminaci, je to nadneseno, ale nevíme, čím nás budoucí časy mohou překvapit. Každému 

holubáři bych doporučil alespoň jednou v roce udělat na veterině korpologické vyšetření 

trusu, stojí to v řádu několik desítek korun a někdy to udělají i zadarmo. Hlavně se dovíte, co 

za svinstvo máte na holubníku a jak na něj. 

     Přátelé, je nám všem známo, že bez dokrmování v některých chovech by nebylo holoubat 

a proslulé mateřské holouběcí školky u některých chovatelů jsou toho důkazem. Co tito holubi, 

kteří změní majitele, jak se projeví v mateřské péči o svá potomstva?  Jediná rada je, takové 

holuby nekupovat, ale na druhou stranu na to nás kupující nikdo z prodávajících neupozorní, 

že jsou to holubi dokrmovaní chovatelem.   

     Přátelé, a proto, přestaňme dokrmovat, podsazovat, používat umělé líhně, jako u exotů, 

chovat je po párech v separacích, jako jsem to viděl na vlastní oči, svědky byli přátelé Cupák, 

Suchomel a F. Topor ve Svitávce u Letovic, kde v půdním prostoru bylo chováno na 40 párů 

holubů římanů v pozink klecích s rozměrem 3xc 100 cm, bez kvalitního denního svitu, ale 

dejme životaschopným holubům volný průběh v chovu a tím pádem se vrátíme co nejblížeji 

k matičce přírodě a zdravému rozumu. Přátelé, je doba, kdy o chov holubů není takový zájem, 

chovatelské časopisy jsou plné inzerátů-prodám. Přátelé, proto usilujme o to, aby členové 

našeho klubu se více zaměřili na zkvalitnění chovu. Nepříznivým vlivem v současné době,  však 

působí snaha holubářů hledět si více množství, než kvality a standardu chovaných párů, proto 

je lépe volit méně chovaných párů, zato však více kvalitního odchovu. Proto jsme přátelé 

organizovaní ve speciálním klubu a o tom to všechno je, naši šaubi nejsou předurčeni k žíru. 

Za ta léta šaubi ne zcela, ale hodně ztratili svůj hospodářský význam z let minulých. Držme se 

starých zaběhlých holubářských, chovatelských pravidel o velikosti prostoru a podmínkách 

chovů v zajetí, čím voliéry určitě jsou. Myslím si, že o nemocech ode mne již bylo dost a tak 

přistoupím k informacím uvnitř našeho klubu, které vás také mohou zajímat, proto něco málo 

z historie, je to moje osobní záležitost, na kterou rád po letech vzpomínám, ale takových 

příběhů, co se udály, je v klubu nespočet a mohli byste i vy o nich vyprávět a prezentovat je 

v klubovém zpravodaji. 

     Přátelé, při mém setkání s členy našeho klubu v listopadu roku 1996 na výstavišti holického 

areálu mně utkvěly v paměti vzpomínky na první setkání s mnoha vynikajícími holubáři a 

především slušnými lidmi, ale přátelé, velice dobře si pamatuji na moje první setkání s přítelem 

Ludvíkem Horou, a v přítomnosti nového předsedy klubu Františka Dvořáka, mně podal ruku 

s pozdravem a oslovil mě pro něj typickým „vítej mezi námi holubáři Jiříku a ať mezi námi 

dlouho vydržíš“. Na první pohled noblesní pán, vždy elegantně upravený, prostě manekýn a to 

mu nakonec vydrželo dodnes, těsně před osmdesátkou. Beze sporu v tu danou chvíli jsem 

nevěděl, zda mně toto charakteristické přivítání od něho přísluší, ale po uplynutí těch mnoha 

let jsem nabyl dojmu, že ano, i když byl mezi námi 13letý věkový rozdíl. Následující rok jsem u 

přítele Ludvíka Hory vykonal soudružskou návštěvu, i když v té době choval jen šauby modré 

černopruhé a v klubu měl jen nepatrnou konkurenci a prohlédl jsem si jeho dokonalé 

chovatelské zařízení a obdivoval jsem ten hravý přístup k jedincům na holubníku a tu 

samotnou krotkost šaubů k jeho osobě, tak to na mě zanechalo obrovský dojem a po příjezdu 

na můj holubník jsem si uvědomil, že to je cesta, kterou musím jít. Ano, šel jsem jeho cestou 

praktikování chovatelských metod, bližšího kontaktu se šauby. Komorový holubník 

s praktickými a vkusnými budníky v menším prostoru, dennodenním bráním šaubů do rukou 

včetně holoubat byly časovou zárukou sblížení se a navázání vzájemné důvěry mezi mnou a 
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holuby. Prostorné voliéry neměly vliv na kontaktní návyk, který se několikrát za den odehrával 

na holubníku se šauby. To byla škola začínajícího klubisty, ale něco podobného jsem již měl 

v paměti při častých návštěvách přítele Suchomela na jeho holubníku, kde i on praktikoval 

přípravnou klecovou drezuru šaubů před výstavami různého typu a tam byl jeho první krok 

k úspěšné prezentaci jeho šaubů na klubových speciálních výstavách. Na májových setkáních 

nám přítel Suchomel předváděl ukázkově, jak měl svoje šauby ochočené a dále, jak se máme 

chovat k zaklecovaným holubům. Pamatujeme si na holoubata, nad kterými má Olda 

roztažené ruce a nedovolí šaubům bázlivosti, úletu či úniku z určeného prostoru. Tím, že se ho 

Olda dotýkal prsty, nabýval šaub krotkosti a důvěry v chovatele. Šel jsem jeho cestou a 

v pozdějších odpoledních hodinách jsem do 25 typizovaných výstavních klecí střídal 

zaklecování odchovů, několikrát po sobě s pohlazením přes hlavu, krk, záda, ocas, vzpřímenou 

rukou před holubem, provedl dokonalý postoj s rovnýma nohama, nataženým krkem, 

ukázkovým držením hlavy, a to několik dnů po sobě, holubi se zbavili ostychu a nechali se 

v kleci upravit a za přítomnosti hudby z rádia jsem ucítil, že mají radost z každé mé přítomnosti 

a předvádí se svým klidným pohybem v kleci. Krotkost šaubů poznáme při příchodu na 

holubník ve večerních hodinách, kdy sedí bez povšimnutí na sedačce a nechají se pohladit a 

svoji důvěru v chovatele předvedou radostným točením se na sedačce. Proto je zásadní holuba 

jen jednou naklecovat a ponechat   jej v klidu, a ne ho do klece surově opakovaně strkat a 

posuzovatelskou holí neodborně pošťuchovat a vůbec ne ho několikrát po sobě z klece 

vyndávat. Jsou posuzovatelé, kteří se neumí k holubům v klecích chovat, několikrát je 

vyndávají a obíhají výstaviště a žádají o radu, jestli má jabot, lalůček, barvu očí, upravený zobák 

atd. Takto přátelé ne, posouzení provést jen s jedním vyndáním z klece za účelem přečtení 

informace z kroužku a hned zaklecovat, tak jak to provádí posuzovatelé ze západních zemí. 

Chtěli jsme evropský způsob posuzování, tak ho máme, a proto se držme jen hodnotících pozic, 

které jsou na posuzovacím lístku, a to tři a vizuální posouzení není pro holuba tak stresující. 

Drezurou v kleci to nekončí, holub si musí zvykat i na přepravní klece, tzv. přenosky a je dobré 

je opakovaně s tím malým prostorem často zkušebně seznamovat a musí získat důvěru a 

jistotu, že se mu v ní nic nestane a nečeká je žádné stresování. 

     Přátelé, přítel Oldřich Suchomel byl jenom jeden a prozatím pokud ho nikdo nezastoupí ve 

všech jeho přednostech, tak tomu tak bude i nadále. V posledním čísle zpravodaje č. 3/2018 

vám byl prezentován nekrolog. Nevím, z jakého důvodu byla přesunuta stať o místě rozloučení 

s Oldou a náboženském vyznání, ale rád vám zopakuji, že přítel Oldřich Suchomel byl věřící, 

římskokatolického vyznání, a proto jsem se v nekrologu zmínil o loučení s ním v prostoru 

chrámu páně-Újezdského kostela sv. Petra a sv. Pavla, kde proběhla kompletní mše svatá se 

vším všudy. Následně byl odvezen ke spálení a pozůstatky jsou uloženy v prostoru hrobu 

Suchomelových, kde již odpočívá jeho velká životní opora, paní Zdeňka Suchomelová, která 

zemřela před třemi lety a ta byla vyznání Česko bratrské církve evangelické. Já si myslím, že je 

to oblast informací, o kterou se řada z vás zajímá. Církevního smutečního obřadu spojeného 

s posledním rozloučením s přítelem Oldřichem Suchomelem se zúčastnili i zástupci ÚV ČSCH, 

ÚOK holubů, JMKS a mnoho kamarádů chovatelů, holubářů, přibližně v počtu asi 60. Zástupců 

z klubu chovatelů německých výstavních holubů bylo v počtu devíti přítomných velmi málo a 

Olda si určitě zasloužil početnější přítomnost z řad členů klubu NVH. Pozůstalou rodinou 

Suchomelových mně byl dán v průběhu mše svaté časový prostor 7 minut na rozloučení se 

s přítelem Oldřichem Suchomelem za klub chovatelů NVH a české holubářství. Bylo na zvážení 
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každého z vás, jestli přijedete na pohřeb, nebo ne. Sloužená mše svatá i s pohoštěním 

v restauraci U Kostela, které je majitelem Oldův syn Zdeněk Suchomel, se vešlo do 2 hodin, a 

proto já osobně jsem čekal početnější účast z našeho klubu, a to především z přijatelně 

vzdálených míst. Můj osobní pohled na malou účast zástupců z klubu NVH – jsem velice 

zklamán a není pro to omluva! V dubnu to bude 10 let, co jsme se rozloučili s předsedou klubu 

chovatelů NVH Františkem Dvořákem v pardubickém krematoriu, kde mně bylo rodinou 

umožněno vystoupit a za klub se rozloučit, tam byla účast členů klubu NVH velmi početná. 

Přátelé, že by v tom hrála roli větší oblíbenost jednotlivce? 

     Přátelé, na počest významného klubového člena přítele Oldřicha Suchomela navrhuji pro 

příští rok 2019 rozšířit soutěže o memoriál Oldřicha Suchomela v barevném rázu „Červená“. 

Místopředseda klubu přítel František Toman, který má od letošního roku na starost zajištění 

pohárů na speciální výstavy, zajistí putovní pohár ve stejné velikosti jako jsou u soutěží bílá a 

strak i se štítkem in memoriam Oldřicha Suchomela a emblémem červeného šauba. Pro 

pokrytí financování poháru se nabídl a provede proplacení dle předloženého paragonu přítel 

Vladimír Cupák, člen výboru klubu chovatelů NVH. Můžete se k tomu vyjádřit v diskuzi a 

popřípadě o tomto návrhu, který klubovou pokladnu nebude nic stát, necháme i hlasovat. 

     Přátelé, na smuteční hostině, kam nás všechny přítomné holubáře a nebylo nás málo, 

pozval Oldův syn Zdeněk, jsem hovořil s členem ÚOK holubů ČR ohledně dotace, o kterou jsme 

požádali na osvětu a činnost našeho klubu. Odpověď zněla, že těch žádostí dostávají spoustu 

a navrhl mně, abychom zvážili možnost, kterou určitě ÚOK holubů podpoří a budou 

garantovat. Ta zní: abychom si na naši speciálku pozvali dva německé posuzovatele a ÚOK 

doporučí českým posuzovatelům k účasti na posouzení. Můžeme německé chovatele pozvat 

na dva dny s třemi noclehy, včetně stravy, cestovného, že to ÚOK zaplatí. Nechtěl jsem mu 

hned odpovídat, ale slíbil jsem, že to na výboru projednáme a dám vědět, ale na druhou stranu 

já osobně v tom vidím částečně podraz, vy pozvete posuzovatele, my vám pošleme naše 

posuzovatele na proškolení, starost o ně po ty dny zůstane na našem klubu. ÚOK nám vše za 

nějakou dobu zaplatí, tím pádem jsme bez dotace na naši činnost a uděláme ze sebe akorát 

někomu blbce! Navíc, německy hovořící členi našeho klubu by měli s velkou radostí o 3 dny na 

speciálce postaráno. Výbor klubu NVH tuto nabídku jednohlasně zamítl, ale pro zajímavost 

vám předkládám osobní výstižný pohled na danou záležitost přítele Mgr. Františka Tomana, 

cituji: „Ahoj kamarádi, ztotožňuji se s názorem Jirky. Chtěli jsme dotaci na osvětu a propagaci 

klubu a holubářství (zpravodaj) na činnost klubu (pořádání spec. výstav, přehlídek a pod). 

Účast německých posuzovatelů nám nic moc nepřinese. Jsou s tím spojeny starosti (kdo bude 

překládat oc. lístky – pro mě osobně německy psaný oc. lístek ztrácí význam – německy 

neumím, budou si sami psát, co s nimi po posouzení atpod.). Nic nám to v naší činnosti 

nepomůže. Nechápu ani dost dobře, co účast německých posuzovatelů na speciálce NVH 

přinese našemu holubářství. Asi těžko nalákám svého syna na to, že by měl začít s holuby, 

protože se na ně přijedou podívat posuzovatelé z Německa. Obávám se, že jestli se ubírá ÚOK 

holubů touto cestou, dělá si jen alibi a chystá si prostor pro služební cestu do Německa – 

alespoň na základě mých zkušeností se státní správou, kde to takto, bohužel, často funguje.“ 

     Přátelé z pohledu Františka k tomu není co dodat, prostě pravdivé, výstižné, na druhou 

stranu velice smutné, pokud by ten záměr ze strany ÚOK holubů takový byl! Františku, děkuji! 

Pokud by se chtěl, někdo z členské základny k tomuto tématu vyjádřit bude mít možnost 

v diskuzi. 
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     Přátelé, rád se vracím do historie klubu NVH, a to především prostřednictvím klubových 

výstav konaných výhradně v Brně a jeho okolí. Žijících je více, někteří stojí mimo klub a já 

některé osobně i znám, ale rád bych se v krátkosti zmínil o matadorech, kteří jsou její součástí 

s více jak 50letým členstvím v klubu NVH, o příteli Janu Hruškovi (83 r.) a Vítězslavu Pospíšilovi 

(80 r.). Tito dva přátelé jsou pomalu klubovým inventářem, vystavovali na klubových 

speciálních výstavách, kdy já jsem ještě navštěvoval obecnou školu a rodiče těch současných 

mladých členů našeho klubu se zrovna učili chodit. Chci jim osobně vyslovit poklonu z pozice 

předsedy klubu chovatelů NVH za jejich srdeční záležitost k našemu klubu, zde je jejich morální 

přednost před mnoha migrujícími holubáři mezi chovatelskými kluby. Zůstat takovou dlouhou 

dobu věrni jednomu plemeni holubů a klubu, musí mít nějaké opodstatnění, nějaký důvod a 

já osobně to vidím v tom, že si určitě prožili období nejistoty v činnosti klubu mezi lety 1986 – 

1990, ano bylo to po úmrtí předsedy Miloše Čecha, ale i to další období nepřidalo na jistotě, 

ale rok 1996 byl rokem vzestupu, rozkvětu a doba, kdy o členství do klubu požádalo a následně 

vstoupilo několik nadšených chovatelů šaubů a ti se postupně stali nedílnou součástí klubu a 

velkou měrou se úspěšně podíleli na životě uvnitř klubu a stali se nedílnou součástí a někteří i 

tahouny a pro klub se stali nepostradatelní a v té době se začalo hovořit o klubu chovatelů 

NVH v českém holubářství jako o vzorovém, agilním a na tom měl velkou zásluhu předseda 

František Dvořák, který šel vzorem a  stmelil kolektiv služebně starších a mladších členů klubu 

a mezi holubáři se mluvilo a kolovaly zprávy o velkolepých slavnostních členských schůzích ke 

kulatému nebo půlkulatému výročí klubu v holických restauracích, s pohoštěním a tancem, 

v jiných výstavních letech v podsklepení holické haly řádila klubová hudba, kvalitní mok tekl 

proudem, o zpěv a tanec nebyla nouze a na nádvoří se na grilu otáčel čuník, nálada vynikající 

a ta zábava pokračovala v ubytovacích prostorách dětského tábora Radost Horní Jelení a 

autocampingu Hluboký, kam nás přepravoval př. Dvořákem nasmlouvaný autobus.  

     Přátelé, členové klubu NVH hojně vystavovali na celostátních, evropských výstavách, 

ucházeli se o plemenné chovy a následně i na jejich obhajobě. Přátelé, byla to doba, na kterou 

se nezapomíná, ale musíme zůstat v realitě a ta současnost klubu bude taková, jakou si ji 

členové klubu chovatelů NVH vytvoří. Vrátím se k přátelům Jendovi a Víťovi, a to 

prostřednictvím katalogů a průvodců ze speciálních výstav NVH pořádané na brněnském 

výstavišti v letech 1963, 1964, 1965, 1966 a postupně, kde mohli vystavovat i adepti vstupu 

do klubu a jejich jména v adresáři vystavovatelů se objevují mezi takovými osobnostmi té 

doby, jako byli přátelé Vítězslav Babák, Bartl Josef, Brummer Antonín, Čech Miloš, Káňa 

František Merta Rudolf, Miklík Jan, Suchomel Oldřich, Ondráček Josef, Šnajdárek Bohuslav, 

Vepřek Eduard, Veselý Josef, Jelínek Stanislav, Viktorin Jan, Janeba Otakar a další. 

     Věrnost  k našemu klubu a chovu šaubů je pro nás odměnou za práci, kterou pro ně klub 

NVH připravuje a někdy třeba jen postačí jejich účast i bez holubů k popovídání mezi přáteli 

v kolektivu šaubařů, který je někdy pro ně víc jako plácání po ramenou.  

     Přátelé, dnes jsem se zmínil o Jendovi s Víťou jako o legendách klubu NVH, příště to mohou 

být takové významné osobnosti a špičkoví holubáři klubu NVH jako jsou Pavel Janda, Míra 

Vidner, Pepík Šrom, Ludva Hora, Ivan Oravec, Pepík Ungrád, Dušan Čachotský, Franta Mádlo, 

Jarda Pitaš, Josef Obrtlík, Sláva Petržílka. Ano, jsou to členové klubu NVH s více jak 35letým 

členstvím. 

     Klub chovatelů NVH má určitý chovatelský klubový standard, nechci tvrdit, že vztahy mezi 

námi jsou špatné, ale také po určitých zkušenostech netvrdím, že jsou na vysoké úrovni či 
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v rodinném prostředí. Ovlivnit rozhodování anebo   nařizovat našim členům, kde a jaké výstavy 

obesílat nám nepřísluší, to je jen vaše svobodné rozhodnutí, ale pomalu se vytrácíme 

z významných podniků, které pořádá český svaz a evr. organizace. Vím, je to vše o financích, 

ale tak tomu bylo vždy, proto mě zaráží, že ta mladší generace z našeho klubu nemá zájem o 

soutěživost a prezentaci svých chovů na výstavách celostátních a evropských. Klubu NVH to 

škodí, klub potřebuje se opět zviditelnit a ukázat, že chov šaubů má na velmi dobré 

chovatelské úrovni a že to se šauby umíme. 

     Přátelé, stále více se do podvědomí chovatelů dostává výstava Vysočiny, která svým 

rozsahem se pomalu stává výstavou národní a je pořádaná ZO ČSCH Bohdalov v okrese Žďár 

nad Sázavou. Rozmanitým doprovodným programem dalece v plném rozsahu zastíní 

celostátní výstavu Chovatel v Lysé nad Labem pořádanou svazem. Přátelé a k tomu ještě 

můžeme zhlédnout na 3000 vystavených zvířat. Přátelé, počet vystavených šaubů svým 

barevným a kresebným zastoupením a počtem překonává celostátní výstavu v Lysé nad 

Labem. I náš klub NVH měl na této říjnové výstavě svoje zástupce z kraje Vysočina a opět nám 

udělali radost a získali na této výstavě vynikajících výsledků, především zisk Mistra Vysočiny, 

Šampiónů Vysočiny, pohárů, čestných cen jsou toho důkazem, a proto touto cestou chci 

poděkovat přátelům Mgr. Františku Tomanovi, Ladislavu Střešňákovi, Janu Hanusovi, 

Vladimíru Smolovi a Štefanu Jendrískovi. Na této výstavě byli vystaveni i šaubi z chovu Zdeňka 

Franty a nový majitel tohoto chovu z Rudolce mně podal informaci, že uvažuje o vstupu do 

klubu chovatelů NVH, moje odpověď zněla: Petře neváhej a brzy se rozhodni, ty budeš pro 

klub NVH určitě přínosem a jen pro zajímavost, odchovy po mých šaubech dopadly lépe než 

Zdeňkovi, ale je to v chovateli, kdyby Petr provedl základní úpravy, které zatím tolik neovládá, 

tak mohli okrajově, obě vystavené kolekce konkurovat šaubům Franty Tomana a Ládi 

Střešňáka. Dodávám, že Petr vystavil žluté kapraté šauby i na evropské výstavě, kde jeden 

ohodnocený holub 95 body získal cenu. 

     ČSCH pořádal celostátní výstavu drobného zvířectva pod názvem CHOVATEL ve dnech 23. 

– 25. 11. 2018 na výstavišti v Lysé nad Labem. Výstava se konala pod záštitou předsedy Senátu 

Parlamentu ČR Milana Štěcha a ministra zemědělství Miroslava Tomana. Klubové zastoupení 

jsme měli v příteli Mgr. Františku Tomanovi, který vystavil šauby v barvě bílá ve velmi dobré 

kvalitě a byli ohodnoceni pohárem. V odlehlém prostoru výstaviště probíhal jen v sobotu trh, 

kde jsem se setkal s mnoha členy klubu NVH, ale návštěvníkům celostátní výstavy, 

prostřednictvím žádného ukazatele nebyla podána informace o trhu. To byl velký nedostatek 

dvou hlavních realizátorů, a to hlavního garanta Lubomíra Kesnera a předsedy výstavního 

výboru přítele Ing. Václava Krůty. Návštěvnost v pátek a v sobotu na celostátní výstavě byla 

velmi slabá a v neděli dopoledne vůbec nikdo! 

     Slovenský svaz chovatelů pořádal na výstavišti v areálu Agrokomplexu Nitra v termínu 24. 

– 25. 11 2018 XXI. Celostátní výstavu s mezinárodní účastí. Klub NVH ČR měl na výstavě také 

jednoho zástupce, a to přítele Ivana Oravce s hodnocením šaubů v barvě a kresbě žlutá, žlutý 

tygr, žlutě plavá velmi dobře. Přátelé, oběma děkuji za vzornou reprezentaci klubu chovatelů 

NVH. 

     V dánském městě Herning, kde se letos v květnu konalo mistrovství světa v hokeji, se 

zhostili i pořádání chovatelské 29. evropské výstavy ve dnech 9. – 11. 11. 2018 za účasti i 

českých holubářů, ale bez nás, klub chovatelů NVH své zastoupení neměl. 
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     Klubové výstavy holubů několika plemen budou k vidění na výstavě MORAVIA BRNO 2018 

konané v areálu Veletrhů Brno, v pavilonu B, ve dnech 8. – 9. 12. 2018. Na této výstavě by se 

měli presentovat i šaubi z klubu NVH. Šauby mám přihlášené, snad mně v tom nezabrání 

nějaká neočekávaná událost, té už bylo dost. 

     Přátelé, když už jsem u výstav a termínů, tak bych rád požádal organizátory májového 

setkání (VČS), přehlídek výletků, 64. speciální výstavy (Lacina-Kašpar-Holice), aby přehodnotili 

a potvrdili navrhované termíny: Újezd u Brna 1. 5. 2019, Nové Město na Moravě 7. 9. 2019, 

Hostivice-Velvary 21. 9. 2019, Holice v Čechách 22. - 23. 11. 2019. Každá ZO plánuje termíny 

výstav, proto je již nyní předkládám pořadatelům ke schválení i s časem zahájení v 9.00 hod. 

     Pokladník Josef Ungrád vypracoval finanční rozvahu na rok 2018, výhledovou rozvahu na 

rok 2019 a porovnání čerpání nákladů na poháry a diplomy rok 2017 a 2018. Vznikla k tomu 

uvnitř výboru klubu NVH rozprava s tím, že výbor, včetně KK, se sejde v pátek 30. 11. 2018 

kolem 15.30 hod.  po ukončení posuzování 63. speciálky. Ano, přátelé, na páteční odpoledne 

30. 11. 2018, to bylo včera v 15.30 hod., byl na popud předsedy Jiřího Studýnky a vzdělavatele 

klubu NVH přítele Pepíka Laciny, svolán mimořádný výbor klubu + KK k otázce stavu pokladny, 

financování všech položek, které pomalu, ale jistě decimují stav financí v pokladně. Přátelé, 

Pepík Ungrád, správce financí klubu NVH, vypracoval před měsícem rozvahu za rok 2O18 a 

rozvahu s výhledem na rok 2019. Zaslal ji celému výboru k posouzení, aby se vyjádřili 

k jednotlivým položkám a jak hlavně zajistit vyrovnaný rozpočet – hospodaření v daném roce. 

Účetnictví má dvě stránky: Má dáti-dal, ty by měly být v našem klubu vyrovnané. Na straně 

příjmů jsou to jenom členské příspěvky, popřípadě dotace z ÚOK holubů. Na straně výdajů je 

to: zpravodaj, poháry, diplomy, příspěvky na katalog, pohřby. Poslal jsem e-mail členům 

výboru s mým vyjádřením k rozvahám od Pepíka Ungráda a čekal jsem odpověď. samozřejmě 

se k mým návrhům vyjádřil fundovaně opět jen Franta Toman.  Cituji: „Ahoj kamarádi, prošel 

jsem rozvahu od Pepíka Ungráda, dík za ni a myslím si, že už moc možností nemáme. Nejvyšší 

položka je za zpravodaj, celá polovina rozpočtu. Náklady jsou asi těžko ovlivnitelné – nevím, 

jestli by se dalo sehnat levnější tisknutí, po mnoha zkušenostech od nás o tom pochybuji a 

buďme rádi, že to Mirek Vidner zajišťuje. Nevím, zda by se našel někdo jiný, ochotný to dělat. 

Nákladné je i rozesílání s rostoucí cenou poštovného. Zde je možné apelovat na ty z nás, kdo 

mají možnost přijmout zpravodaj elektronicky a nechtějí ho v elektronické podobě okamžitě, 

tak by se ozvali a zbytečně se jim zpravodaj nezasílal anebo se jim k založení v papírové podobě 

může dát až na nějaké společné akci. Z elektronické verze budou informace včas. Další 

možnost je, jestli jsou někteří ve velmi častém kontaktu, poslat několik výtisků na jednu adresu 

a aby je rozdali mezi sebou. Ale všechny tyto návrhy by asi vedly pouze ke kosmetickým 

změnám spíše v desetikorunách až stokorunách a ne tisících, tak třeba je pečlivě zvážit, 

abychom tím nezpůsobili spíše nepříjemnosti. Např. že si to zapomenou členové mezi sebou 

předat apod. Další hypotetickou možností je snížit počet vydání zpravodajů, ale to jsme loni, 

jestli si dobře vzpomínám, odmítli. 

     Druhou položkou jsou poháry. Letos jsem je objednával já, a šel jsem opravdu na spodní 

hranici možného – aby se tam dal vlepit emblém NVH. Sami uvidíte, že u ČC jsou emblémy už 

velmi malé i poháry jsou výrazně menší. A sám jsem zvědav, zda reakce nebudou záporné. Ale 

je tam úspora proti loňsku cca 2.000 Kč. I diplomy jsou ve srovnání s loňskem levnější, tak asi 

tady se také moc nedá stáhnout. Nevím, zda by to někdo mohl tisknout ve své režii. Spíše 
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pochybuji, protože barevný tisk je drahý a po zkušenostech z naší firmy (zrovna před pár 

minutami jsem to musel řešit s jedním podřízeným) je tisk monitorovaný. 

     Ostatní – černobílý katalog (chápu to správně, že by ušetřil 1.000,- Kč?), katalog může být 

černobílý a nebo, když bude třeba dát barevnou reklamu či inzerát od nějakého sponzora, měl 

by si to sponzor zaplatit (respektive sponzorský dar by mě převyšovat náklad na barevný tisk).     

U věnců a kytic bych zase zastával názor, že je nesmíme rušit. To je to poslední, co pro naše 

členy můžeme udělat. František napsal výboru, těším se na vaše reakce a ono zase nic! 

     Tak, přátelé, to byl úvod a na jiném místě vás seznámím s usnesením mimořádného 

zasedání výboru klubu NVH k otázce financí, ale ne jenom k tomu, podal jsem návrh, aby ve 

výboru byla dělba práce! Vyjádřil jsem se o dělbě práce ve výboru jako tomu bylo ve feudální 

společnosti, ale mě to nutilo se o tom zmínit, protože člověk neví jaké zdravotní problémy se 

mohou přihodit a vznikne problém. V loňském roce mě to potkalo, kdy jsem měl vše na 

členskou schůzi připravené. Poháry doma, diplomy připravené, schůzi, jako je: promluva 

k posuzovatelům, úvod, program, zpráva předsedy, katalog, tak ten měl Aleš Valenta již na 

stole před měsícem. Přítel Cupák za mnou přijel, vše jsem mu předal a žádný problém nikdo 

z výboru nepocítil. Ale, kdyby, jsou slůvka ošemetná, a proto musíme být na vše připraveni a 

hlavně strategii, jak postupovat a řešit vzniklou, náhodnou situaci, aby se nenarušil 

harmonogram připravované speciálky. Přátelé, jen pro zajímavost – kdo z vás si přečetl druhou 

stránku katalogu, není jednoduché každý rok provést uvítací povídání pro vystavovatele a 

návštěvníky výstavy. 

     Přátelé, já si myslím, že se k vám prostřednictvím mé zprávy předsedy dostalo poměrně 

dost informací, máte o čem přemýšlet a jestli někdo z vás nabývá dojmu, že si vyslechl 

zbytečnosti a okradl jsem vás o čas, který jste mohli již trávit na cestě domů, tak to jste, přátelé, 

na velkém omylu. V klubu je tolik věcí k řešení a pokud vás to některé nezajímá a nechcete 

přiložit ruku k dílu, tak to je, přátelé, od vás velmi nezodpovědné a smutné! 

     Přátelé, skoro nakonec mé zprávy jsem si nechal organizaci májového setkání a přehlídek 

výletků. Květnové setkání s pořádáním VČS v Újezdu u Brna pod patronací přítele Vladimíra 

Cupáka má svůj dlouholetý standard a nemá chybu, svědkem je velmi dobrá, nadpoloviční, 

účast členů na této akci. Přehlídka výletků v Novém Městě na Moravě rok od roku nabývám 

dojmu, že organizátoři pro toto setkání přímo žijí. Hravě zvládnuté výstavní soutěže včetně 

ocenění, vyhodnocení a posezení. Super připravené zázemí pro klubovou činnost, ať se jedná 

o výstavní prostory, včetně přilehlých prostor, tak i klubovna ke schůzi, posezení spojené 

s podáním bohatého občerstvení, vstřícnost, rozmanitost kuchyně s ochotou mluví samo za 

sebe. Pro vystavovatele na stole navíc zákusky, hrozny, víno, neřidičům pohárek domácí 

slivovice, co, přátelé, více chybí ke spokojenosti. Pokud mohu za výbor klubu NVH, tak z mé 

strany absolutní uznání ZO ČSCH v Novém Městě na Moravě.  

     Druhá přehlídka výletků pořádaná ZO ČSCH Velvary ležela na bedrech přítele Pavla Jandy. 

Klobouk dolů nad tím, co nám připravil, ale chyběla tam ta jiskra spokojenosti účastníků-

vystavovatelů. Proto vzniká, je navrhovaná, ze středu členů klubu debata varianta o změně 

pořádání setkání s odchovy šaubů. Vyzývám tímto přítele Pavla Jandu a vzdělavatele klubu  

přítele Pepíka Lacinu, aby se k celé této záležitosti osobně vyjádřili, navrhovanou změnu 

přednesli i s výhledem a dali členské schůzi k projednání, připomínkování a popřípadě nechalo 

se hlasovat o změně pořadatele. 
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     Přátelé, na závěr mně dovolte, abych poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě a 

zdárného průběhu 63. speciální výstavy pořádané zde, v holickém chovatelském areálu. 

Neustále a dlouhodobě opakuji stejná jména členů, kteří jsou velice obětaví a pro klub jsou 

obrazně nepostradatelní a já jim za jejich poctivou práci redaktora, fotodokumentaristů, 

vedení klubového webu, celému výboru a KK, garantům, členům holické ZO děkuji a 

obětavému příteli Pepíkovi Šromovi zvlášť. Děkuji všem vystavovatelům za dodání šaubů, 

oceněným a oslavencům blahopřeji. 

     Vzdělavatel klubu NVH Pepík Lacina bude mít ve své zprávě odborné zaměření chovu šaubů, 

připravované změny v německém vzorníku. Podá bližší informace o připravovaných akcích 

německým klubem NVH, dá nám možnost rozhodování, jestli navštívit východoněmeckou 

výstavu v Halle anebo tradiční bavorskou speciální výstavu NVH v Maxhütte-Haidhof. 

     Přátelé, to jsou moje poslední věty ze zprávy předsedy klubu chovatelů NVH a na závěr vám 

všem děkuji za pozornost a své vystoupení končím. 

                                                                                                                                              Jiří Studýnka, 

                                                                                                              předseda klubu chovatelů NVH 

Zápis 

z mimořádné schůze výboru 
(doslovný přepis textu se zachováním původní grafiky) 

     Mimořádná schůze výboru klubu NVH v pátek 30. 11. 2018 v 15.30 h. Na pořadu máme 

body A a B. 

A. Rozvaha 

     Přátelé, já to všechno celé shrnu, co chceme teď probrat, a potom se k tomu budeme 

vyjadřovat! Chci hlavně od vás slyšet názory a podněty jak dále, já ten problém znám, protože 

jsem byl součástí všeho, o čem se jedná! 

     Kromě M. Švoba se sešel celý výbor i KK a na pořadu je finanční otázka klubu, kterou vyvolal 

rozvahou roku 2018 a na rok 2019 pokladník Pepík Ungrád. Ve zprávě předsedy se o tom 

zmiňuji i s odpovědí či názorem F. Tomana a dokonce, že podáme členům zprávu z jednání 

mimořádně svolaného výboru v diskuzi, která je na programu zítřejší schůze. 

     Přátelé, o co vůbec jde: z rozvah je jasné, že Pepík Ungrád nás upozorňuje na to, aby byl 

vyrovnaný rozpočet a že bychom neměli už více utrácet a měli bychom šetřit! 

     Přečtu rozvahu 2018 a 2019 a porovnání… čtu – bude i samostatně ve zprávě předsedy – 

vaše připomínky budou zaznamenány. 

Sled informací týkajících se rozpočtu! 

     1. a.  zpravodaj – tisk -  předá do tiskárny a uhradí platbu v hotovosti – Míra Vidner      

          b. zasílání zpravodaje poštou – obálky, známky zaplatí v hotovosti a pošle členům – M. 

Vidner. 

     ---jak dál… 

     2. Poháry -vybere z katalogu, objedná a zaplatí v hotovosti Franta Toman 

         ---jak dál… 

     3. Diplomy - MK, S5, SV, SCH, blahop., čest. uznání ad. – zadám k tisknutí, dám úplatu 

(slivovici) a vyúčtují mně 10, - Kč/ks, to až letos, protože jsem škemral než na to někdo přijde, 

proč to dělám? Jak dál… 

     Z vlastní iniciativy jsem naznal, aby měli členové výboru a KK vzpomínku na volební období 

2018 – 2023, tak jsem nechal udělat tablo a to jsem částečně zafinancoval osobně, aby 



~ 19 ~ 

 

nevznikly neplánované náklady, protože na minulé čl. sch. bylo rozhodnuto - omezení čestných 

uznání atd. 

     4. Katalog-průvodce výstavou, barevný, či černobílý – 1.000,- Kč ZO Holice-černobílá fota 

jsou matná! …jak dál. 

     5. Úmrtí je jasné-kytky, věnec – na tom se shodneme, že šetřit na úmrtí nebudeme! 

B. Dělba práce ve výboru! Má to být vůbec jen práce předsedy? 

     1. Již třetí volební období tvořím katalog s Milanem Žalčíkem – obal, poutače,  reklamy, za 

které dostávám deštníky, pera, bloky a dovnitř katalogu psaní o výstavě pro návštěvníky, 

zajištění výstavy, měsíc před speciálkou veškerý materiál posílám Aleši Valentovi – kdo má 

zájem si to vzít na starost!!! 

     2. Zajišťování pohárů jsem letos předal Františku Tomanovi. 

     3. Je zde tvorba a tisknutí diplomů, blahopřání, čestná uznání na májová setkání, přehlídky 

výletků, speciálku – musí se hlídat výročí členů! Kdo má zájem si to vzít na starost!!! 

     4. Podávám inzerce do Chovatele, Světa holubů, Fauny – májová setkání, přehlídky výletků,, 

speciálka, kdo má zájem si to vzít na starost!!! 

     5. Blahopřání do Chovatele každý měsíc a tisk zpravodaje 3x ročně má na starost – Míra 

Vidner. 

     6. Články do Chovatele má na starost – Sláva Petržílka, Papík Lacina s Mírou Vidnerem 2x 

ročně, navíc Pepík, povinnosti vzdělavatele klubu – zajiš. posuzovatelů, rozdělení barev, 

přidělení počtu šaubů posuzovatelům, ocenění atd.  

     7. Občerstvení na speciálkách má na starost – Láďa Střešňák. 

     8. Pokladnu – má na starost Pepík Ungrád. 

     9. Příjem přihlášek na speciálku, sestavení katalogu mají na starost – Vidner, Lacina, Toman. 

     10. Změna konání členské schůze při speciální výstavě, v pátek čl. sch.. V sobotu předání 

ocenění. 

Dobrovolníci z řad členů klubu     Zpravodaj sestavuje S. Petržílka, přehlídky výletků pořádají – 

Janda, Toman, Střešňák; májové setkání s VČS – V. Cupák, fotodokumentace M. Žalčík, J. 

Rychlý, P. Janda, klubovou web. stránku – má na starost Václav Oberajtr. Garanti na speciálce 

– Šrom, Topor, Kuffa, Latečka. 

     Přátelé, výbor má 10 členů! Chci mít prostor pro práci předsedy, a ne abych dělal věci, když 

je nás ve výboru 10. Chce to dělbu práce! 

     1. Já bych si ponechal zprávy na májové setkání – VČS, přehlídky výletků, speciálky – to je 

program, úvod, zpráva předsedy a závěr, promluva k posuzovatelům, práci výboru, styk s ÚOK 

holubů atd. Přátelé, je toho dost a jak jsem naznačil – chce to dělbu práce!!! Přátelé, co vy na 

to? 

     Samozřejmě, pokud z vaší strany nebude zájem se zapojit, tak v tom budu pokračovat dál. 

 

Usnesení 

z mimořádné schůze výboru klubu NVH 

     Výbor klubu NVH projednal a dal členské základně na rozmyšlenou do 1. 5. 2019 (VČS) se 

k daným věcem vyjádřit, jak dále hospodařit, dále změnu termínu členské schůze při speciálce! 

     1. Katalog barevný, nebo černobílý? 2. Omezit poháry a nahradit je diplomy. 3. Dotování 

členy klubu jednotlivá ocenění. 4. Blahopřání: jen v Chovateli, bez diplomů. 5. Katalog dát na 

klubový web pro členy co nemohli na výstavu. 6. O jakou činnost ve výboru, kterou nabízím, 
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by měli členi výboru zájem vykonávat. 7. Změna konání členské schůze, navrhujeme: v pátek 

po posuzování v 15.30 hod. zahájit členskou schůzi s dobou ukončení kolem 18. hod. V sobotu 

po výstavě ve 13.00 hod. provést vyhodnocení s předáním ocenění s dobou ukončení ve 14.00 

hod. Následuje odjezd domů, ale kdo bude mít zájem, může zůstat i do neděle! 

                                                                                                                                 Zapsal: Jiří Studýnka,                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Pokladní zpráva  
     Pokladní zprávu, resp. účetní závěrku hospodaření klubu v roce 2018 přednesl klubový 

pokladník Josef Ungrád. Přestože zpráva byla podávána 1. 12. 2018, zde zveřejňovaná závěrka 

koresponduje s konečným stavem hospodaření k 31. prosinci 2018. 

Počáteční stav k 1. 1. 2018                                            21.673,- Kč 

Příjmy 

     Členské příspěvky vybrané během roku 2018 ……………………………20.150,- Kč 

     Dotace ÚOK ČSCH ……………………………………………………………………….1.500,- 

Příjmy celkem ……………………………………………………………………………  21.650,- 

Náklady 

     Zpravodaj č. 1/2018 (vč. poštovného) .……………………………………..   3.625,- Kč 

     Zpravodaj č. 2/2018 (vč. poštovného)………………………………………… 3.600,- 

     Zpravodaj č. 3/2018 (vč. poštovného) ………………………………… ……  3.450,- 

     Ceny a poháry udělené při speciálce ……………………………………………5.110,- 

     Diplomy ……………………………………………………………………………………… 2.130,- 

     Poštovné ……………………………………………………………………………………        27,-   

     

     Smuteční kytice př. Suchomel ……………………………………………………     500,- 

     Příspěvek na tisk katalogu ZO ČSCH Holice . …………………………………1.000,- 

     Blahopřání v Chovateli …………………………………………………………………    150,- 

Náklady celkem …………………………………………………………………………… 19.592,- Kč 

                                     Konečný stav     …………………. 23.731,- Kč 

Hospodářský výsledek ……………………………………..+2.058,- Kč 

                                                                                                                                               Josef Ungrád 

Usnesení   členské schůze  
Klubu chovatelů německých výstavních holubů konané 1. prosince 2018 v Holicích 

v Čechách 

1. členská schůze schvaluje 

     a) Program členské schůze 

     b) Volbu mandátové a návrhové komise ve složení Jaroslav Lebloch (předseda), Miroslav 

Burian a Ivan Oravec 

     c) přijetí nového člena klubu Daniela Behinského 

2. Členská schůze bere na vědomí 

     a) Splnění usnesení z výroční členské schůze klubu ze dne 1. 5. 2018 

     b) Zprávu předsedy klubu 

     c) Zprávu vzdělavatele klubu 

     d) Zprávu pokladníka klubu          

     e) Zprávu kontrolní komise 
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     f) Zánik klubového členství Radka Burdy, Antonína Sezemského a Zdeňka Zoubka, a to 

z důvodu dlouhodobého neplacení členských příspěvků (po tři po sobě jdoucí roky) 

                                                                                                                                        Jaroslav Lebloch, 

                                                                                             předseda mandátové a návrhové komise 

P. S. 

     Zpráva kontrolní komise nebyla redakci do uzávěrky čísla tohoto zpravodaje dodána. 

 

Závěr členské schůze 
     Vážení přátelé, konec bilancování, konec dohadů jak speciálka proběhla, jestli splnila naše 

očekávání, jak jsme obstáli se svými šauby a posledním bodem programu členské schůze je 

vámi očekávaný závěr, a ten je, přátelé, zde, 63. speciální výstava je již minulostí, ale mojí 

milou povinností je vám všem ještě jednou poděkovat za účast, garantům, počítačovým 

expertům, výboru, občerstvení, fotodokumentaristům za výborně odvedenou práci a 

v neposlední řadě zástupcům holické základní organizace za nezištnou pomoc a poskytnutí 

domovského prostředí pro naši klubovou činnost. 

     Dále vám i vašim rodinám přeji do roku 2019 mnoho štěstí, pevné zdraví, pohodu a vám, 

členům klubu, výbornou holubářskou  sezónu a ne takové smutné období, jakým jsme si museli 

projít letos v podzimních měsících v chovu šaubů a dále odchodem do holubářského nebe 

našich blízkých přátel, jako bylo rozloučení s klubovým nestorem, výjimečným člověkem a 

odborníkem na holuby přítelem Oldřichem Suchomelem.  

     Přátelé, už dnes se těším na shledání s vámi při májovém setkání 2019 v Újezdu u Brna a 

přijměte ode mne pozvání na tuto akci pořádanou klubem chovatelů NVH a dostavte se v co 

nejhojnějším počtu, protože v tom je budoucnost klubu chovatelů NVH a na programu je VČS, 

která si to určitě zaslouží. 

     Přátelé, když všem přeji, tak úplně na konec chci popřát i naší republice ke stoletému výročí 

vzniku: Republiko Česká, zůstaň vždy tak hezká, plná slušných lidí a naše zůstaň dál a nedělej 

vše, co Brusel by si přál! Členové klubu chovatelů NVH, vaše srdce přece bije pro šauby,  a 

proto šaubům zdar a problémům zmar! 

     Na shledanou a šťastnou cestu! 

                                                                                                                                             Jiří Studýnka,, 

                                                                                                                           váš předseda klubu NVH 

Stručné výsledky 63. speciálky 
     Vzhledem k současné situaci v klubu, kdy téměř polovina jeho členů na speciálních 

výstavách nevystavuje či se jich nezúčastňuje, nadále zdá se být finančně neúnosné 

v klubovém zpravodaji zveřejňovat jejich úplné výsledky. Ty jsou každoročně úplné  

zveřejňovány v katalogu výstavy a zčásti pak i v časopise Chovatel. Všichni vystavovatelé 

katalog mají k dispozici (resp. spolu s výstavními poplatky si ho zaplatí), ti ostatní se pak  

k těmto výsledkům zdarma dostávali prostřednictvím KZ. A už jenom zasíláním zpravodaje 

poštou klub přichází   na nemalé peníze. Letos proto, kdo z těch, kteří na výstavu nepřijeli, 

resp. kteří si katalog nekoupili, a o výsledky výstavy mají zájem, nechť si o něj pořadateli 

výstavy napíší a jako každý vystavovatel (vč. poštovného a balného) si ho zaplatí. Zaslat by ho 

jim bylo možno i elektronickou poštou. 
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Vítězové soutěží 

     S-5 – F. Toman (bílí), J. Lacina (strakové a černí), E. Kuffa (černí tygři), Vl. Smola (modří a 

červení bělouši), P. Janda (modří bezpruzí a stříbřití bezpruzí, J. Hruška (modří kapratí), J. 

Rychlý (modří pruhoví), J. Bayer (tmaví), J. Studýnka (červenopruzí a červení), D. Čachotský 

(žlutopruzí), P. Pazderka (žlutí „recesivní“), I. Oravec (žlutí), J. Hedvíček („skřivánčí“).  

     SV – J. Hedvíček (bílí), J. Lacina (strakové a černí), F. Mádlo (černí tygři), modří bělouši (Š. 

Jendrísek), Vl. Smola (červení bělouši), P. Janda (modří bezpruzí a stříbřití bezpruzí), J. Hruška 

(modří kapratí), L. Hora (modří pruhoví), J. Studýnka (červenopruzí a červení),  žlutopruzí (D. 

Čachotský), P. Pazderka (žlutí „recesivní“), I. Oravec (žlutí).      

     S-CHOV – F. Toman (bílí), J. Lacina (strakové a černí), E. Kuffa (černí tygři), Vl. Smola (modří  

a červení bělouši),  J. Janda (modří bezpruzí), J. Rychlý (modří pruhoví), J. Bayer (tmaví), J. 

Studýnka (červenopruzí,  červení a žlutí),  P. Pazderka (žlutí „recesivní“),  J. Hedvíček 

(„skřivánčí“). 

     Šampióni – bílý (J. Hedvíček a I. Oravec), strak 2x a černý (J. Lacina),  černý tygr (F. Mádlo), 

bělouš (Vl. Smola), modrý bezpruhý (P. Janda), modrý pruhový (J. Rychlý), tmavý a červený (J. 

Bayer), červenopruhý (J. Rychlý), žlutopruhý (J. Studýnka a K. Kravčišin), žlutý (V. Grof, K. 

Kravčišin 2x), „skřivánčí“ (. Hedvíček). 

     Poháry – černý tygr (E. Kuffa), modrý bělouš ( l. Smola), modrý pruhový (J. Rychlý), černý 

(M. Vidner), červený (J. Studýnka), žlutý (P. Pazderka), stříbřitý bezpruhý (P. Janda).  

     Dále bylo uděleno 29 čestných cen. 

     Memoriály – jejich vítězi se automaticky stávají vítězové soutěží S-5 (kolekce pěti holubů 

jednoho barevného či kresebného rázu). Takže ze 63. speciální výstavy si je odvážejí 

František Toman za kolekci bílých holubů (Memoriál Františka Dvořáka) a 

Josef Lacina za kolekci straků bez rozdílu barvy (Memoriál MVDr. Ladislava Svatoše) 

 

Za nejlepšího holuba výstavy byl vybrán 1,0 modrý pruhový Jana Rychlého, 

 za nejlepší holubici výstavy 0,1 modrý bělouš Vladimíra Smoly. 
                                                                  Úvodní slovo napsal a výsledky z katalogu výstavy 

přepsal 

                                                                                                                                       Slavibor Petržílka 

63. speciálka z mého pohledu 
     Konečně jsem se rozhodl a v klidu jsem si při posuzování prošel celou výstavu, prohlédl si 

všechny vystavené holuby, abych mohl udělat to, na co jsem se připravoval již dříve. Udělal 

jsem rozbor předností a nedostatků holubů jednotlivých plemenných rázů. Taky jsme 

s Petrem Jabůrkem pořídili několik fotek těchto holubů a své závěry k nim se pokusím s vámi 

rozebrat – ale až v Újezdu, kde by k dispozici měla být promítačka. Takže teď jenom písemný 

rozbor. 

Nedostatky holubů jednotlivých plemenných rázů 

     Bílí – někteří měli užší hlavu, hodně holubů mělo mělkou hruď; peří mohli mít utaženější a 

dopeřenější spodní okraj obočnic. Holubice byly poněkud drobnější v typu, potřeba zapracovat 

na zešíření jejich zobáku a šířce hlavy. 

     Strakové – někteří holubi měli užší hlavu, mnoho holubů mělo podkleslé nohy a hrubší a 

málo dopeřené obočnice. 
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     Tygři – u černých je potřeba dávat si pozor na zahnědlé oči, úzkou hlavu a postavu a na 

nedopeřené obočnice. Červení holubi by měli mít kratší křídla a ocas, lepší obočnice a 

ucelenější opeření (bez třepenitosti peří). Holubice byly drobnější, černé byly o třídu lepší než 

červené a žluté. 

     Bělouši (šimlové) – mezi samci dominovali červení, modří byli slabší v postavě a měli slabý 

zobák (hlavně mladí, tj. holubi ročníku 2018). 

     Modří bezpruzí – někteří holubi měli užší čelo, plošší hlavu, nedopeřené obočnice, 

třepenité peří a jeho nečistou barvu. Holubice by měly mít delší nohy, delší a vzpřímeněji 

držený krk. Nehezky u nich působilo i tzv. balónovité ozobí. 

     Modří pruhoví – holubi (samci) by měli mít kratší křídla a ocas a někteří i lepší (jemnější, 

šedší a dopeřenější) obočnice. U holubic je potřeba zlepšit obočnice a některým chybělo delší, 

až do špičky zobáku rostlé ozobí. 

     Modří tmavě kapratí – vystaveni byli jen samci. Nebyla to moc vydařená kolekce. Tito 

holubi měli špatné obočnice, za ozobím zúžené čelo a jejich postoj, resp. držení těla  též nebyl 

ideální. Větší pozornost měla být věnována i jejich předvýstavní přípravě. 

     Tmaví – u holubů je potřeba zapracovat na postoji a zlepšit obočnice. Holubice byly delší a 

taktéž ideální neměly obočnice. 

     Černí – holubi by měli mít kratší křídla a ocas, holubice silnější spodní zobák a lepší klecovou, 

resp. předvýstavní drezuru.   

     Červeně plaví pruhoví – mnoho holubů vykazovalo náznak třetího pruhu, někteří holubi 

byli zamodralí, holubice  celkově mohly být kratší. 

     Červení – měli by být kratší, lepšího postoje a lepších obočnic. Slušel by jim i užší ocas. 

Některé holubice měly užší čelo, delší křídla a ocas, chybně zbarvené nedopeřené obočnice, 

potřeba je zapracovat na jejich klecové drezuře. 

     Žlutě plaví pruhoví – většina holubů má úzké čelo, krátké ozobí a vadné je i jejich držení 

trupu (není vodorovné). Holubice jsou delší, mají horší obočnice, širší ocas a některé mají i 

ploché čelo. 

     Žlutí – u holubů propadlá (mělká) hruď, úzké čelo, horší obočnice a tmavší barva opeření. 

Holubice působily nevyrovnaně – špatné obočnice, plochá hlava, špatný postoj a vesměs jsou 

dlouhé. 

     Stříbřití – mezi nimi vynikali kapratí holubi, i když přihlášeni byli jako skřivánčí. Holubice by 

měly mít delší nohy  i krk. 

     „Skřivánčí“ – holubice byly celkově delší, měly užší hlavu a balónovité ozobí. 

Přednosti 

     Bílí – holubi mají pěkné oči, horní i spodní zobák stejné síly a mizí u nich třepenité peří. 

Holubice vykazuji správný postoj taktéž pěkné oči. Na holubech obojího pohlaví je vidět dobrá 

předvýstavní   příprava. 

     Strakové – samci mají pěkné oči a nejsou dlouzí. Holubice jsou krátké a nemají tak podkleslé 

nohy jako někteří samci. Potřeba je dávat si pozor na různookost. 

     Tygři – u nich stále je zřejmý rozdíl v kvalitě černých, červených a žlutých. Černí jsou 

v kresbě daleko prošlechtěnější než ostatní, evidentní to je zejména mezi holubicemi. Do 

chovu je potřeba zařazovat ty nejlépe kreslené jedince, protože používáním málo kreslených 

holubů v chovu je cesta dlouhá a možná i marná. 
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     Bělouši – mezi samci zaujali červení a mezi modrými pak starší samci. U holubic to byla 

nejvyrovnanější řada.  

     Modří bezpruzí - u holubů i holubic toho, co by zaujalo, moc nebylo. 

     Modří pruhoví – u holubů zaujal postoj, holubice byly vyrovnanější a v jejich tělesných 

tvarech (tělesném rámci) nebylo takových rozdílů jako u holubů. 

     Modří tmavě kapratí -  u nich nebylo co upřednostnit, snad jen délku ozobí. 

     Tmaví – holubi měli výbornou šířku hrudi, stejné síly horního a spodního zobáku a očí; 

holubice měly lepší obočnice a postoj než holubi. 

     Černí  -  u holubů se zlepšily obočnice a postoj, u holubic jsou obočnice také v pořádku a co 

se týče délky křídel a ocasu, tak jsou kratší než holubi. 

     Červeně plaví pruhoví – vyrovnanost v postavě, dobré obočnice a zobák, u holubic oči a 

obočnice. 

     Červení - u holubů i u holubic oči, šířka hlavy a délka ozobí. 

     Žlutě plaví pruhoví – u holubů obočnice a zobák, u holubic šířka hlavy. 

     Žlutí –tento ráz, i když se neustále zdokonaluje, stále má více nedostatků než předností, 

snad až na zbarvení očí. 

     Stříbřití – to co jsem napsal o žlutých, platí i u stříbřitých. 

     „Skřivánčí“ – tady se projevuje nedostatek chovného materiálu, a to hlavně mezi holuby.  

 

     Určitě se na výstavě vyskytli i vynikající jedinci, kteří byli po právu ohodnoceni jako šampióni 

nebo dostali čestnou cenu. Bylo i několik jedinců, kteří se takto oceněným holubům a 

holubicím vyrovnali, ale já jsem chtěl poukázat na zhoršující se obočnice, šířku hrudi, krátkost 

ozobí, a delší křídla a ocas.  Proto je potřeba zapracovat na odstraňování těchto vad, a to 

cíleným párováním dokonalých jedinců a vyřazování těch špatných. Jenom důsledným 

výběrem těch nejlepších jedinců se nám to podaří. Debatu o tom můžeme rozvinout v Újezdu 

u Brna. 

                                                                                                                                                 Josef Lacina 

Pohyby členské základny v letech 2010 – 2018 

               noví členové                                                             končící členové 

       1. 10. 12. 2011    Jan Cimický                         1. 01.05. 2010     Aleš Trpálek    

       2. 01. 0 5. 2012    Luboš Benc (SK)                2. 01. 05. 2010    Ludvík Sukup  

       3. 24. 11. 2012     Lubomír Essler                  3. 01. 05. 2010    Jan Franta (oznámil Obrtlík) 

       4. 24. 11. 2012     Lubomír Uvíra                   4. 01. 05. 2011   Ing. Milan Havlík 

       5. 24. 11. 2012     Lubomír Knytl                    5. 01. 05. 2011   Kristián Maier (neměl ZO) 

       

       6. 01. 05. 2013     Ing. Petr Jabůrek               6. 04. 06. 2011   Mojmír Smejkal (zemřel) 

       7. 07. 12. 2013     Karel Rousek                      7. 09. 11. 2012   Stanislav Podaný (zemřel) 

       8. 01. 05. 2014      Karel Thierl                        8. 24. 11. 2012   Josef Fiala 

       9. 01, 05. 2015      Miroslav Baďura (SK)       9. 01. 05.2013    František Topor (ozn. Cupák) 

     10. 01. 05. 2015      Radovan Labuda (SK)    10. 01. 05. 2013   Ivo Kolovratník (ozn.Kravčišin) 

     

     11. 01. 05. 2015      Michal Mládek (SK)        11. 01. 05. 2013   Martin Dohalský   

     12. 05. 12. 2015      Zdeněk Krs                        12. 01. 05. 2013   Jozef Kollár (SK),  zemřel 

     13. 05. 12. 2015      Marcel Kunay                   13. 03. 11. 2014  Václav Schmolz (zemřel) 
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     14. 05. 12.  2015     Sebastian Szwed (PL)      14. 01. 05. 2015  Pavel Kleňhar 

     15. 05. 12. 2015      Zdeněk Zoubek                15. 01. 05. 2015  Peter Kelescényi (SK) 

      

     16. 03. 12. 2016      Radislav Kozel                   16.        ?     2015  Jaromír Kaňka (zemřel) 

     17. 01. 12. 2018      Daniel Behinský                17.  02. 07. 2015  Václav Marek (zemřel) 

                                                                                    18.  05. 12. 2015  Mikuláš Juhás (SK) 

                                                                                    19.  05. 12. 2015  Pavel Kalina 

                                                                                    20.  05.12. 2015  Martin Němec (na vl.  žádost) 

                                                                                   

                                                                                    21. 14. 12, 2015  Jaroslav Cintl (zemřel) 

                                                                                    22. 23. 12.  2016  dr. Ladislav Svatoš (zemřel)    

                                                                                    23. 01. 05. 2017  Zdeněk Franta (na vl. žádost) 

                                                                                    24. 01. 05. 2017  František Urban 

                                                                                    25. 01. 05. 2017  Lubomír Uvíra 

                                                                                    26. 01. 05. 2017  Vladislav Fabianiš 

                                                                                    27. 16. 01. 2018  Pavol Antal (SK, zemřel) 

                                                                                    28.         ?   2018  Zdeněk Seidl (zemřel) 

                                                                                    29. 15. 07. 2018  Josef Juračka (zemřel) 

                                                                                    30. 05. 10. 2018  Oldřich Suchomel (zemřel) 

                                                                                  

                                                                                    31.  ?    09. 2018  Pavel Pazdera (zemřel) 

                                                                                    32. 01. 12. 2018  Radek Burda 

                                                                                    33. 01. 12. 2018  Antonín Sezemský 

                                                                                    34. 01. 12. 2018  Zdeněk Zoubek 

                                                                                    35. 26. 12. 2018  Oldřich Potůček (zemřel)   

  

   Stav členů k  31. 12. 2011 – 84, 1. 5. 2013 – 83, 1. 5. 2014 – 85, 5. 12. 2016 – 84, 1. 5. 2017 – 

79, 31. 12. 2018 – 71. 

     Věkově nejmladším členem klubu je D. Behinský (ročník 1993), nejstaršími jsou J. Zubr 

(1935) a V. Pospíšil (1938). „Služebně“ nejstaršími členy klubu jsou V. Pospíšil a J. Hruška (oba 

od roku 1965), S. Petržílka (1971), M. Vidner a L. Hora (oba od roku 1973). 

Věkový průměr členstva k 31. 12. 2018 – 64,4 roku 

                                                                                                                                          Miroslav Vidner 

Barevné rázy německých výstavních holubů 
     Přátelé, vznikají dohady a následné dotazy na správnost názvosloví  barevných a kresebných 

rázů německých výstavních holubů. Jen v kostce to zásadní. Převzal jsem to z dostupné 

literatury. 

     Jediné zpracované systematické třídění, barev, vzorků a kreseb holubího opeření je 

publikováno v knize Domácí chov zvířat od ing. Jiřího Havlína, DrSc. z roku 1983, a to bylo 

převzato do sborníku vzorníku plemen holubů vydaného v roce 1992 a nám doporučeno ve 

zpravodaji č. 2/2005, podle kterého se řadu let řídíme. 

 

 

 



~ 26 ~ 

 

         Intenzivní pigmentace                                                           Intenzivní pigmentace     

           1. červeně popelaví (plnobarevní)                                     15. černí (plnobarevní) 

           2  červení (vzorek tmavý)                                                     16. tmaví (černí modroocasí) 

           3. červení šupkatí                                                                   17. tmaví šupkatí 

           4. červení tmavě kapratí                                                       18. tmaví kapratí 

           5. červeně kapratí                                                                  19. modří kapratí 

           6. červenopruzí                                                                       20. modří černopruzí 

           7. červeně plaví bezpruzí                                                       21. modří bezpruzí    

           Rozředěná pigmentace                                                          Rozředěná pigmentace 

           8. žlutě popelaví (plnobarevní)                                                 22. šedohnědí, dun (plnobarevní) 

           9. žlutí (vzorek tmavý)                                                            23. šedohnědí (vzorek tmavý) 

         10. žlutí šupkatí                                                                          24. šedohnědí šupkatí 

         11. žlutí tmavě kapratí                                                              25. šedohnědí tmavě kapratí  

         12. žlutě kapratí                                                                         26. šedohnědě kapratí 

         13. žlutopruzí                                                                              27. šedohnědě pruhový 

         14. žlutě plaví bezpruzí                                                             28.  šedohnědě plaví bezpruzí 

     Přátelé, to bylo poměrně náročné a odborné na pochopení, ale to jednodušší, které máte 

za ty roky vžité vám předkládám v lépe pochopitelné verzi. Pro některé z výše uvedených rázů 

má česká odborná terminologie v některých případech správná, jindy nesprávná synonyma. 

     Správná synonyma 

     červeně kapratý = červeně plavý kapratý                   červenopruhý = červeně plavý pruhový 

     žlutě kapratý = žlutě plavý kapratý                               žlutopruhý = žlutě plavý pruhový   

     modrý kapratý = černě plavý kapratý                           modrý černopruhý = černě plavý pruhový  

                                                                                                                                                 černopruhý 

    modrý bezpruhý = červeně plavý bezpruhý 

    šedohnědý kapratý = šedohnědě plavý kapratý = stříbřitý kapratý 

    šedohnědě pruhový =  šedohnědě plavý pruhový = stříbřitý pruhový 

    šedohnědě plavý bezpruhý = stříbřitý bezpruhý 

     Nesprávná synonyma  

     zde se můžeme dostat do nesrovnalostí! 

     skřivánčí = stříbřitý kapratý nebo šedohnědý šupkatý a šedohnědý tmavě kapratý 

     stříbřitý černopruhý (ev. tmavopruhý) = stříbřitý pruhový 

     modře plavý = stříbřitý 

     Přátelé, nevím, ale němečtí chovatelé používají gelercht = skřivánčí 

     Naše řazení je v barvě čistokrevně červené (žluté) jako dominantní, která je nadřazena 

zbarvení recesivnímu, a proto stojí mimo tuto systematiku recesivní červení a žlutí, protože 

mají v opeření jiný druh pigmentace. Ale v ocase nesmí mít barevný lem. V genetice se jedná 

o homozygoty a heterozygoty. Tam je to zbarvení dané a všem je jejich zbarvení jasné a 

netřeba se o tom zmiňovat. Dále je tu u šaubů i různobarevné zbarvení pruhů, kteří jsou již 

běžně chováni v Německu, u nás se o to dlouhodobě pokouší ve šlechtění poradce chovu Pepík 

Lacina. 

                                                                                                                                               Jiří Studýnka 
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Slovenští přátelé píší našemu předsedovi 
Zdravíme Vás, příteli Jirko! 

     Na Vaši žádost týkající se současné veterinární situace na Slovensku Vám sdělujeme 

následující. 

     Před koncem sezóny i my jsme měli problémy se zdravotním stavem našich holubů. 

Třítýdenní holoubata měla potíže s nohama. Salmonelu jsme vyloučili, ale nedalo nám to, tak 

jsme je nechali ve Státním veterinárním ústavu v Bratislavě vyšetřit. Stálo nás to 43 eura, což 

je cca 1.200 Kč! Kompletní vyšetření a pitva ukázaly, že holuby máme 100% zdravé, jen měli 

málo vápníku. Další várka mladých už tento problém neměla. 

     Své holuby vždy měsíc před výstavou připravujeme takto: Salgen (2 kapky) do zobáku 

dostávají již na hnízdě. Nejdříve dáváme Sulfacox T – tři dny 5 ml/l vody, 2 dni pauza  a potom 

dva dny zase Sulfacox T. Potom dáváme už jen probiotika Citroenzimix, Carnifarm a 

Nuovogirovit 1 ml/l, každý po pěti dnech. Samozřejmě před vším tím jsou všichni holubi 28. 

den svého života odčerveni Helmigalem, i když po diskusi s naším veterinářem by voliéroví 

holubi odčervováni být nemuseli, jenom ti, kteří jsou vypouštěni k volnému proletu.  

     Po výstavě holuby dáváme samostatně do karanténních klecí umístěných na dvoře, asi pět 

metrů od voliéry. V nich každý má svoje misky s krmivem a vodou. Holubi potravu přijímali jen 

první den, druhý den zvraceli a vodu už ani nechtěli. Byli skrčení a trus měli řídký, světle zelený. 

Protože to je virus, tak ho vítr zavál i do voliéry, v níž už byli mladí od starých odděleni a už to 

šlo ráz na ráz. Naštěstí mladé, které jsme nepotřebovali, jsme už předtím rozdali. Hned jsem 

informoval sms-kou předsedu, neboť jsem byl po dvanáctihodinové směně a předseda přesto, 

že byla pokročilá noční hodina, tento problém začal hned řešit.! Na radu MVDr. Struhára jsme 

dávali Propigeon (jednu velkou lžíci do sedmi litrů převařené vody), a to po 10 dní. Holubům 

jsme to dávali stříkačkou do zobáku, a to i těm, co na výstavě nebyli, ale i tak všechno 

vyzvraceli. Zachránili jsme jen pozdější mladé, kteří ještě byli u rodičů. Úmrtnost byla kolem 

25 jedinců, už ani přesně nevíme, neboť jsme byli z toho  individuálního podávání probiotik 

všem holubům dost vyčerpaní. 

     Naši drazí kolegové! Do budoucna by bylo dobré – když podobná situace nastane, ihned 

informujte svého předsedu, abychom včas mohli rozjet záchrannou akci a ne to zatajovat 

z obavy, že všichni budou vědět, že mi holubi kapou a nikdo je potom od nás nekoupí! Jsou 

takové případy, bohužel! Netřeba stále do holubů ládovat lacinou chemii, která ubližuje a 

časem holubovi nedělá dobře. My preferujeme probiotika, která jsou čistě přírodní. Že jsou 

drahá? Ano, jsou! Dělejte to jako my. Tři čtyři se složíme na litrovou láhev probiotik a když se 

dává jen 1 ml účinné látky na jeden litr vody, tak z jedné láhve přípravku vyrobíte 1000 litrů 

léčebného roztoku, takže ho do konce roku ani nespotřebujete.  

     Co se týká chemie, tak  tu aplikujeme v prosinci, před začátkem nové sezóny. Podáváme 

Sulfacox T, Metrozol, Trichocoxan atd. A hlavně – potom v lednu očkujeme! Holuby nám 

očkoval veterinář Ciolumbinem 2 za 20 eur, ale nyní nám MVDr. Struhár očkuje novou 

trojkombinací za cca 40 eur. Potom ještě další měsíc sami podáváme jednotlivě každému 

holubu do zobáku tři kapky Salgenu a věřte nevěřte, celou sezónu máme pokoj, jen čas od času 

podáváme probiotika. 

     A co je nejdůležitější? Hygiena! Každý to nemusí dělat jako my, že holubníky čistíme každý 

den, postačí tak činit alespoň každý třetí či čtvrtý den. Avšak holubí trus kontrolujeme denně, 

nemocného holuba včas odstavíme, abychom pak zbytečně nemuseli léčit celý chov a do 
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holubů znova ládovat chemii! Když někdo má v holubníku tolik trusu, že tam nejsou vidět ani 

rošty, tak ani nepozná jaký trus ten který holub má? Jaká je hygiena, takový je celý chov! Též 

nezapomenout je   nutno na to, že holub se rád alespoň jedenkrát týdně koupe, a to hlavně 

v období přepeřování. My do koupadla dáváme, jako staří klasikové, slabou octovou vodu. 

Také jsme si všimli, že mnozí chovatelé mají své holuby napadnuté (slangově řečeno)  

perožroutem. My to řešíme jednoduše - Arpalitem za čtyři  eura. Každému                                             

holubu ho jednorázově stříkneme pod obě křídla; není to nic složitého a je to rychlé.  

     A zase se musíme vrátit k té hygieně – perožrout se živí odumřelým peřím, kterého  

v nevyčištěném holubníku je více než dost. A rychle se množí a když dospěje, pak jde na živého 

holuba. Také nezapomínejte umývat napáječky a večer z nich vylévat starou vodu. V zimě je 

necháme vymrznout a v létě „vypálit“ zavěšené na hácích. 

     Také „úplná bomba“ jsou přírodní vitamíny – dáváme je (ne často), ať už to je nasekaný 

hlávkový salát, kopřivy, pampeliškové listy, čerstvá máta a vše to posypeme kuchyňskou solí. 

Holubi Vám za to budou vděční a budou se těšit na každý Váš příchod do holubníku.  A 

abychom už tolik nepsali – když někdo bude chtít od nás poradit či na něco se zeptat, rádi tak 

učiníme. Jsme na Facebooku, posílat lze i sms-ky. 

     A ještě ruku na srdce – kolik z Vás, co každoročně v Holicích vystavujete, před výstavou 

vakcinuje proti Newcastelské chorobě a svým podpisem to ve výstavní přihlášce potvrzujete? 

     Drazí kolegové, tímto dopisem jsme na nikoho nechtěli útočit. Pouze upozorňujeme na 

situace, s kterými jsme měli co do činění. Mluvíme otevřeně, bez falešného kamarádství. 

Německé výstavní holuby chováme teprve 37 roků, ale můžete se spolehnout, že Vám i o 

půlnoci, když zavoláte, rádi poradíme. Náš klub musíme udržet v chodu a vážit si našeho 

předsedy, který za nás všechno zařizuje a pomáhá nám. 

     Z celého srdce Vám všem přejeme, aby   se Vám dařilo a výstava v Holicích, aby dopadla bez 

všelijakých těch rotavirů a svinstev. Máme Vás jako kamarády rádi a závěrem naše Heslo: Nic 

nás nezlomí – jedeme dál! 

     Chovu zdar! 

     V Malackách LP 2018 

                                                                                                              Michal Mládek a Rado Labuda 

                                                                          Z „českoslovenštiny“ volně přeložil Slavibor Petržílka 

Vzpomínka na Františka Dvořáka 
     V letošním roce vzpomínáme, pro náš klub smutné jubileum, kdy 

7. dubna 2009 ve věku 72 let naše řady opustil kamarád, výborný 

chovatel a předseda našeho klubu př. František Dvořák z Holic 

v Čechách. Do klubu vstoupil v roce 1971, v roce 1996, po Oldřichu 

Suchomelovi,  převzal funkci předsedy, kterou úspěšně vykonával 

až do roku 2007. 

     Mé vzpomínání uvedu netradičně mým příspěvkem 

uveřejněným v časopise Chovatel v roce 2001,  nazvaném PAN 

HOLUBÁŘ. 

     O výborném sportovci jsme zvyklí říkat, že je to např. „PAN“ 

fotbalista, hokejista apod. Platí to samozřejmě i pro všechny obory 

lidské činnosti a já bych se ve svém příspěvku chtěl na tomto místě zmínit o jednom výborném 

chovateli holubů, kterýsi tento přívlastek, podle mého názoru, též zaslouží. 



~ 29 ~ 

 

     Povídání bude o př. Františku Dvořákovi ze ZO ČSCH Holice v Čechách, jak již bylo řečeno, 

výborném chovateli, kamarádovi a od roku 1996 i předsedovi Klubu chovatelů německých 

výstavních holubů. Nevím, jaké funkce zastává ve své mateřské organizaci, zcela jistě ale mohu 

říci, že je duší všech klubových akcí pořádaných nejenom v Holicích. Díky své přirozené autoritě 

a neúnavné aktivitě se dokázal obklopit partou obětavých členů klubu, díky jimž jsou v Holicích 

na vysoké úrovni pořádány celostátní výstavy holubů bradavičnatých plemen (loni, tedy v r. 

2000, již 20. jubilejní). 

     Já se však dnes chci zmínit o jeho vynikajících výstavních výsledcích poslední dvou let. Sbírání 

čestných cen a titulů Šampión na speciálních výstavách patří již dlouhé roky k jeho oblíbeným 

koníčkům. Jako předseda klubu však jde ostatním vždy příkladem a reprezentuje klub i na 

akcích, které mnoho z členů klubu ignoruje. Jeho úspěšná série začala získáním čestné ceny na 

mezinárodní výstavě v Brně v roce 1998. V roce 1999 obhájil již po několikáté plemenných chov 

na své německé výstavní holuby a byl jediný z uchazečů, který získal plemenný chov na dvě 

odlišná plemena (německý výstavní holub + king), obojí v bílé barvě. Získání čestné ceny na 

celostátní výstavě v Brně bylo téměř samozřejmostí, vyvrcholením této nebývale úspěšné série 

pak bylo získání titulu evropského šampióna a čestné ceny na evropské výstavě v rakouském 

Welsu. 

     Co říci na závěr? Věřím, že nejen za sebe mohu prohlásit: Franto, děkujeme a ať Ti to ještě 

hodně dlouho vydrží! 

     Tolik tedy můj příspěvek z Chovatele z roku 2001 a nyní se ještě ve vzpomínkách 

k Františkovi opět vrátím. Po celou dobu svého předsednictví dokázal stmelit kolektiv 

„služebně“ starších členů s mladšími a výsledkem bylo vždy dokonalé organizování všech 

klubových akcí na vysoké společenské úrovni. Samozřejmostí bylo pořádání slavnostních 

večerů v restauraci s živou hudbou a tancem nebo posezení v podsklepení výstavní haly 

s občerstvením a klubovou hudbou. To vše přispělo k tomu, že náš klub začal být vnímán jako 

agilní a příkladně fungující.  

     František byl příkladným „tahounem“, vždy nám byl vzorem; speciálkám, májovým 

setkáním, tvorbě katalogů i Zpravodaje jistě věnoval spoustu volného času a teprve nyní 

oceňujeme, co dokázal v době, kdy technika nebyla na takové úrovni jako nyní.  

     V roce 2006 se u něho začaly projevovat zdravotní problémy a začal přemýšlet o svém 

nástupci. Vytipoval, podle mého názoru, výborně př. Jiřího Studýnku. Správnost jeho volby 

potvrdilo zvolení J. Studýnky, již po třetí volební období, předsedou klubu. 

     S Františkem Dvořákem jsme se rozloučili v obřadní síni městského krematoria 

v Pardubicích, a to 15. dubna 2009. Smuteční řeč tam tehdy přednesl i Jiří Studýnka. 

     Františku, čest Tvé památce! 

                                                                                                                                 Ing. Miroslav Vidner, 

                                                                                                                      s přispěním Jiřího Studýnky 

Zapomenuté výročí 
     Chvályhodné je, že i v našem klubu často je vzpomínáno na ty jeho členy a funkcionáře, 

kteří už mezi námi nejsou. Ale zpravidla je vzpomínáno jen na ty, kteří jejich dnešní 

pokračovatelé osobně znali, přičemž si čas od času na ně vzpomenou stále stejní lidé.  Z většiny 

těch ostatních si na ně vzpomene jen málokdo, přičemž ani ti nejsou ochotni o jejich životě či 

osudu si zjistit a napsat alespoň něco, co by je těm mladším současným členům klubu přiblížilo. 

Který z těch současných „služebně“ nejstarších členů klubu kdy o některém ze zakladatelů 
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klubu či jeho funkcionářích z šedesátých a sedmdesátých let minulého století napsal, kdo 

připomenul výročí jejich narození či úmrtí? Troufnu si říci, že málokdo. Samotnému mi je až 

trapno, že dnes většinou, než o holubech píši různé nekrology a vzpomínky na osobnosti nejen 

klubového, ale i českého holubářství, a to při vědomí, že málokoho z těch dnešních lidí to 

vůbec zajímá. Těm však asi je i jedno, že při takovémto přístupu snadno se může stát, že až i 

jejich čas se naplní, tak „ani pes po nich neštěkne“. 

      Zcela bez povšimnutí v referátech přednášených při prosincové členské schůzi v Holicích 

zůstalo 35. výročí úmrtí Jana Miklíka z Brna, někdejšího klubového jednatele, uznávaného 

chovatele německých výstavních holubů a jejich posuzovatele.  

     Jan Miklík zemřel 4. listopadu 1983 ve věku 59 let. Členem chovatelského   svazu byl od 

roku 1955 (tj.  od roku založení našeho klubu), posuzovatelem se stal v roce 1965 (tzn. ve 

stejném roce jako např. O. Suchomel a J. Fukala).  

     Jana Miklíka jsem znal osobně, ve svém archivu mám založenu i korespondenci s ním a 

počátkem 70. let m. st.  jsem od něj měl i několik holubů. Jednoho z nich dosud mám v paměti. 

Byl to modrý pruhový holub (1,0) abnormálně silného zobáku a dlouhého, až do jeho špičky 

taženého, ozobí. Pamatuji si též, že na tehdejší poměry nebyl nikterak levný. Stál 300 Kč tvrdé 

československé měny, což při tehdejším průměrném měsíčním platu kolem 1600 Kč byla suma, 

o které doma nebylo radno mluvit… 

     Takže tak, milí přátelé, budete-li chtít, aby také na vás si jednou někdo někdy vzpomněl, 

nezapomínejte alespoň na ty, kteří si to zaslouží… 

                                                                                                                                       Slavibor Petržílka 

Herning 2018 
     Ve dnech 9. – 11. listopadu se v dánském Herningu konala 29.  evropská výstava drobného 

zvířectva, kterou z pověření evropského chovatelského svazu (EE) pořádal tamní chovatelský 

svaz. Výstavu jsem měl možnost jako čestný člen EE spolu s bývalým předsedou ČSCH 

Jaroslavem Kratochvílem navštívit. Péči o nás během dopravy a tamního pobytu převzal ÚVV 

ČSCH, za což mu je nutno poděkovat.  

     Na výstavě, která po organizační stránce splňovala standardy na ni kladené, bylo, kromě 

jiného, vystaveno necelých osm tisíc holubů (v hlavní části), z nichž 128 bylo německých  

výstavních holubů. Ovšem jejich kvalita nedosahovala úrovně špičkových holubů 

vystavovaných na německých speciálkách či dokonce na speciálce naší. Vliv na to bezpochyby 

mělo i to, že žádný z předních německých chovatelů německých výstavních holubů tam své 

holuby nevystavoval (což už je po mnoho let tradiční jev). A vůbec – většinu tam vystavených 

německých výstavních holubů netvořili holubi němečtí, ale holubi chovatelů pocházejících 

z jiných států. Z našeho klubu na EV nevystavoval nikdo, přesto však čeští holubi své 

zastoupení na ní měli. Vystavovali je dva širší chovatelské obci neznámí chovatelé Petr 

Boháček z Rudolce v okrese Žďár n. S. (žlutě kapraté z chovu převzatého od Z. Franty) a Petr 

Hlavoň z Moravských Bránic (modré kapraté), přičemž výsledek jejich posouzení byl spíše jen 

průměrný (1x 95 b, 2x 93 a 1x 91, resp. 1x 95 a 3x 94). Skutečnou hodnotu posuzovatelem 

udělených „bodů“ však bylo třeba brát s rezervou, neboť výkon německého posuzovatele 

Ulricha Lahma byl – diplomaticky řečeno – diskutabilní. Bez výraznějšího postihu totiž 

přecházel i výlukové vady, jako například náprsenku, za kterou by se nemusela stydět žádná 

ostravská bagdeta,  či různookost u straků byly jeho nejzávažnější lapsusy. Při představě, že 
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takového (é) posuzovatele by nám na naši speciálku jako sponzorský dar poslala naše ÚOK 

chovatelů holubů, byl by to dar nikoliv sponzorský, ale danajský… 

                                                                                                                                       Slavibor Petržílka 

 

Valná hromada ČSCH 
     Přestože jsem si vědom toho, že celosvazové záležitosti drtivou většinu členů našeho klubu 

nezajímají, pokládám za svoji povinnost alespoň  nejstručnějším možným způsobem zmínit se 

o Valné hromadě ČSCH, která se konala v den naší speciálky 1. prosince 2018 v Praze. Zúčastnil 

jsem se jí jako delegát OO ČSCH Louny, disponující devíti  hlasy z 604 přítomných. Byl jsem 

tam jedním z nejčastěji vystupujících řečníků, resp. diskutujících, ovšem ne všechny mé návrhy 

a připomínky byly akceptovány (souhlasu většiny delegátů ale doznal např. můj důrazný 

protest proti zavádění elektronických karet, nahrazující klasické členské průkazy), nicméně 

v příkrém rozporu s tamním usnesení VH ÚVV ČSCH na svém lednovém zasedání o jejich 

zavedení rozhodl! 

     Hlavním bodem programu VH byla volba nového ÚVV a ÚKK. Ten byl zvolen velice hladce, 

ovšem s bezprecedentním závěrem. Údajně pro administrativní chybu se nekonala přímá 

volba předsedy Svazu, místopředsedy Svazu a předsedy ÚKK Svazu. Kandidáti na tyto funkce 

(Kroft, Krůta a Uličný) sice v tajných volbách za členy nejvyšších výkonných orgánů zvoleni byli, 

ale jejich přímá volba do výše zmíněných funkcí byla odložena až na VH 2019. Jaká tedy po celý 

následující rok bude síla jejich mandátu je otázka pro svazové legislativce. Vzniklá situace 

s sebou přináší ještě jednu ne nedůležitou komplikaci. Podle platných Stanov ČSCH se tzv. 

výkonným ředitelem Sekretariátu ÚVV ČSCH (takto se nově jmenuje funkce nejvyššího 

svazového úředníka, dosud generálního sekretáře ÚVV a ještě předtím generálního sekretáře 

ČSCH) se může stát toliko přímo volený předseda Svazu nebo místopředseda Svazu, a to za 

podmínky, že se Svazem vstoupí do pracovně právního vztahu. To se tedy nestalo a tak bude 

muset být jmenován někdo, kdo vedením sekretariátu ÚVV dočasně bude pověřen (to se 

následně stalo – na základě výběrového řízení, ale jen na dobu určitou, tj. do konce roku 2019, 

tohoto pověření se dostalo Ing. Radku Novotnému z Přímětic na Znojemsku). Pokud by ale 

chtěl v této funkci pokračovat i po letošní valné hromadě, tak ta by ho musela zvolit buď 

předsedou nebo místopředsedou Svazu. 

     VH též velkou většinou rozhodla o navýšení členských příspěvků z 290 na 320,- Kč, resp. 

z 650 na 680 Kč a z 165 na 195, resp. z 550 na 580 Kč u mládežníka (do 18 let jeho věku). 

     A na závěr tohoto exposé ještě jedna maličkost, kterou si asi jen málokdo uvědomuje, která 

však pro Svaz může mít „nedozírné“ následky.  Díky (lépe řečeno vinou) stávajícího hlasovacího 

systému, kdy na každých 20 započatých členů v okrese jeho delegátu připadá 1 hlas (tzn. 1 – 

20 členů 1 hlas, 21. – 40 členů 2 hlasy). Co to v praxi znamená? – dnes prakticky o všech 

důležitých otázkách Svazu rozhodují chovatelé koček. Jejich delegát totiž na VH má 80 hlasů 

(počítáno z celkového počtů členů hlásících se k této sekci; „kočkaři“ totiž nemají – jako 

většina ostatních – své okresní články). Takže pro co tento delegát zvedne ruku, to se stane! A 

všem to je jedno a nám, členům našeho klubu, samozřejmě také… 

                                                                                                                                   Slavibor Petržílka 
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Z klubové korespondence 
     Před nedávnem se Mirek Vidner coby jednatel klubu rozhodl reagovat na stanovisko ÚOK 

k naší žádosti o finanční podporu na naši (zejména vzdělávací) činnost. Koncept svého dopisu 

k vyjádření zaslal všem členům výboru (a mně) a požádal je o případné doplnění či vyjádření, 

resp. aby mu dali souhlas k jeho odeslání. Nikdo z oslovených (kromě mě - viz níže) žádné své 

připomínky nevznesl a s odesláním dopisu v navržením znění jednoslovně vyslovili svůj souhlas.       

Následuje doslovný přepis věci týkající se této korespondence. 

Vážená ÚOK chovatelů holubů, 

     rád bych Vás nejdříve seznámil s průběhem snahy našeho Klubu chovatelů německých 

výstavních holubů o získání dotace na propagaci a činnost klubu (vydávání Zpravodaje, 

pořádání výstav, přehlídek apod.). 

     VČS klubu 1. 5. 1917 v Újezdu u Brna se jako host účastnil tehdejší předseda ÚOK CHH př. 

Pavel Wieder a na náš dotaz ohledně dotace sdělil, abychom napsali žádost. Tu napsal a ÚOK 

zaslal předseda př. Jiří Studýnka. 

     Na tento dopis se nám dostalo následující odpovědi. 

     Vaše žádost o poskytnuti dotace na činnost Klubu chovatelů německých výstavních holubů 

byla projednána na schůzi ÚOK dne 6. 9. 2018. Finanční příspěvky poskytované z rozpočtu ÚOK 

klubům jsou přidělovány pouze k významným výročím, což bohužel Váš klub v letošním roce 

nemá. Z těchto důvodů byla Vaše žádost o dotaci zamítnuta. 

     S pozdravem 

                                                                                                                              ÚOK chovatelů holubů 

 

 

Až potud to byla oficiální část dopisu, pod kterou Mirek Vidner připojil svůj následující názor. 

     Byli jsme velmi překvapeni, že naší žádosti nebylo vyhověno, protože jednak jsme netušili 

podle jakých kritérií je o dotaci rozhodováno a navíc bylo známo, že ÚOK v té době disponovala 

značnou rezervou z přiděleného (nadhodnoceného?) finančního příspěvku na její činnost. 

     Tolik tedy několik informací z titulu mé funkce jednatele Klubu chovatelů německých 

výstavních holubů.  Dále píši své připomínky pouze jako mé osobní, předložím je k projednání 

VČS klubu 1. 5. 2019 a věřím, že budou přijaty a jednohlasně schváleny. Uvítal bych i 

připomínky dalších klubů.  

     Mé vyjádření se týká Informace ÚOK o přidělování dotací klubům v roce 2019, která nám 

byla zaslána 2. března. Nesouhlasím s tím, že stejnou možnost pro přidělení dotace nemají 

všechny ostatní kluby.  Silně mi to připomíná dobu, kdy řada známých funkcionářů a chovatelů 

(např. Čermák a Tureček) nahlas říkala, že na českou střechu patří český holub. Myslím, že 

v našem holubářství je k řešení celá řada problémů a není třeba rozdmýchávat další. Tato akce 

zavání nacionalismem a znamená diskriminaci ostatních klubů. 

     Závěrem bych chtěl říci, že si opravdu vážím národních plemen i jejich chovatelů, ale 

všechny nás přece spojuje stejná věc, láska k holubům, tak by všichni měli mít stejné 

podmínky. 

     S pozdravem Chovu zdar 

                                                                                                                                Ing. Miroslav Vidner, 

                                                                 jednatel Klubu chovatelů německých výstavních holubů  
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Moje reakce na Mirkovu žádost o vyjádření 
Nazdar příteli, 

      hezky napsané – souhlasím! Sám se pokládám za vlastence (národovce), ale rozdělování 

holubích plemen na tzv. národní a ta ostatní je zcestné. Dodnes nikdo nedefinoval, co to 

vlastně tzv. národní plemeno je a podle jakých kritérií se to má určovat. Národní plemeno je 

to, které nezpochybnitelně vyšlechtili etničtí Češi žijící na území našeho dnešního státu, anebo 

holubáři bez ohledu na svou národnost, kdysi či dnes žijící na území našeho dnešního státu, 

tzn. Němci a ti další? Dnes tu máme holubáře naturalizované Bulhary (jeden z nich dokonce tu 

je adeptem na funkci posuzovatele holubů). A v čem jsou ta tzv. národní plemena chovatelsky 

hodnotnější, než ta ostatní. Srovnej anglického voláče např. s benešovským holubem, 

často meziplemenným křížencem v F-1 generaci. 

     Boj proti tomuto nacionalistickému pojetí holubářství jsme s Havlínem vedli od poloviny 70. 

let minulého století, leč marně. Vykořenit se to nedá. Správně – bez nacionalistického 

podbarvení – lze holubí plemena dělit na tzv. domácí (tj. na území našeho státu dnes nebo 

kdysi chovaná) a na ta ostatní.  To je neutrální konstatování, které ani v nejmenším 

nenaznačuje, že by chovatelé holubů některých z nich by před ostatními měli být jakkoliv 

preferováni. Zcestnost tohoto přístupu k holubářství lze doložit tragikomickým příkladem 

z poslední doby – uznání tzv. chebské straky za české národní plemeno s dovětkem, že 

v minulosti (dnes ty holuby tu už zase prakticky nikdo nechová) až do konce II. světové války, 

a krátce i po ní, je u nás výlučně chovali čeští (sudetští) Němci! 

        A k tomu slavnému Čermákovu a Turečkovu heslu. Co píšeš je pravda – to oni skutečně 

hlásali. Svým významem však to heslo není nic jiného, než obdoba někdejšího Nekupujte u 

Žida! Konec mé reakce na Mirkovu výzvu. 

     A nyní něco ze života, něco o zhoubnosti důsledku zmiňovaného hesla. Na loňské CV v Lysé 

nad Labem jsem mj. posuzoval holuby texany a jak níže je zmíněno, za svůj tamní výkon jsem 

byl předsedou posuzovatelského sboru veřejně pochválen. Při jejich posuzování jsem však zažil 

otřesnou událost, kterou snad je i zbytečné nějak zvlášť komentovat.  Tak alespoň v krátkosti.                                    

     Do rukou se mi tam dostal holub (1,0 č. kr. S795/18 chovatele J. Trnky z Votice), který měl 

v ramenním kloubu jedno křídlo (snad důsledek nějakého zranění, spíše však naznačující 

překonaný těžký atak salmonelózy) zcela znehybnělé. Nedaleko mě tam v hloučku několika 

chovatelů stál i jeden z adeptů na funkci posuzovatele holubů, který následující den měl 

skládat závěrečné zkoušky (a také je úspěšně složil). V dobré víře jsem chtěl k jeho vzdělání 

přispět, a tak s tímto hendikepovaným holubem v ruce jsem k němu přistoupil se slovy: „Pane 

kolego, myslete si, že stojíte před slovutnou zkušební komisí a vezměte si tohoto holuba do 

ruky, prohlédněte si ho a povězte mi, jak byste při jeho posuzování s ním naložil.“ Onen dobrý 

muž na mne evidentně opovržlivě pohlédl a pronesl úděsná slova: „Holuba, který není 

národního (českého?) původu, do ruky nikdy nevezmu“ a bez jakéhokoliv zájmu se ode mne 

odvrátil a jal se pokračovat v debatě se svými kamarády.  

     Co si o tom všem myslet? Že by to měl být budoucí posuzovatel-specialista? Ať tak, či onak 

– takovýto člověk by se posuzovatelem nikdy stát neměl! Co na těch výstavách vlastně chce 

dělat, co tam bude, či nebude do svých rukou brát? Děsné! – ale názorná ukázka toho, jaké 

důsledky v některé české nacionalisticko-šovinistické holubářské literatuře donekonečna 

omílané  heslo „Na českou střechu český holub“ může způsobit! 

                                                                                                                                       Slavibor Petržílka 
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    Termínový kalendář 2019 

      Májové setkání - VČS našeho klubu (Újezd u Brna)                                                    1. května 

      Ústřední konference holubářské sekce (Pardubice)                                                   4. května 

      Celostátní výstava mladých králíků a drůbeže (holubi jen ukázkově)                14. – 15. září  

      Česká celostátní výstava (Lysá nad Labem)                                                   15. – 17. listopadu      

      Slovenská celostátní výstava (Nitra)                                                               22. -  23. listopadu 

      64. speciální výstava německých výstavních holubů (Holice)                    22. – 23. listopadu 

      Valná hromada ČSCH  (Praha)                                                                                    30. listopadu 

                                                                                                                                      Slavibor  Petržílka 

Ze školení posuzovatelů 

     Ve dnech 9. a 10.března 2019 se v pardubickém hotelu Trim konalo každoroční školení 

posuzovatelů holubů. Přítomno mu bylo 45 ze 63 stávajících aktivních posuzovatelů, jejichž 

počet se během školení zvýšil o další dva, kteří během školení složili opravné závěrečné 

zkoušky. Jako hosté se školení zúčastnili i tři funkcionáři slovenského chovatelského svazu, a 

to předseda tamější ÚOK Pavol Kováčik, předseda posuzovatelského sboru Miroslav Nosál a 

člen ÚOK Boris Bocko, kteří jako dar předali některým našim současným holubářským 

funkcionářům nově vyšlý slovenský sborník vzorníků plemen holubů. Po slavnostních 

projevech se svým krátkým projevem směrem ke slovenským hostům jsem vystoupil i já a 

zdůraznil jsem v něm nepopiratelné zásluhy všech tří přítomných hostů na dřívějším 

československém a dnes na českém a slovenském holubářství u nás i v Evropě. Bylo to zejména 

díky jejich angažmá při organizaci mezinárodních soutěžních výstav Intertau pořádaných nejen 

u nás, ale i v zahraničí. Další osobností s podobnými zásluhami o etablování slovenského 

holubářství na půdě EE má i nepřítomný Jozef Demeter, kterému se za jeho činnost na 

mezinárodním poli dostalo i čestného členství EE. 

     Vzhledem k tomu, že jednání nebyl přítomen náš dnešní delegát v holubářské sekci EE, o 

účasti českých holubářů na EV v Dánsku se zmínil předseda ÚOK Gajda. Hodnotil ji velice 

kladně, a to zejména co počtu vystavených holubů (338, což sice bylo o něco méně než před 

třemi lety ve Francii, ale přesto to byla čtvrtá nejvyšší účast z ostatních členských států EE). 

     Předtím, než došlo k vlastnímu školení o holubech vybraných plemen (o německých 

výstavních holubech tentokráte nebylo žádné zmínky), předseda posuzovatelského sboru Jiří 

Holaň rekapituloval činnost sboru během loňského roku; hodnotil ji jako úspěšnou a pochvalu 

si zasluhující. Co osobně mě nejvíce překvapilo, že při hodnocení výkonu posuzovatelů na CV 

Lysá n. L. 2018, který všeobecně pokládal za velmi dobrý, konkrétně jako jediného jmenovitě 

pochválil moji maličkost, a to za posouzení tam vystavených římanů a texanů. Však jsem mu 

za to – jako svému náčelníku v branži – veřejně poděkoval. 

     Neuralgickým bodem programu školení bylo schvalování návrhu novely směrnic pro výuku 

adeptů na funkci posuzovatele holubů. Tento návrh byl v dostatečném časovém předstihu 

zaslán k vyjádření, doplnění či připomínkování zaslán všem chovatelským klubům (těch je 28), 

náš klub nevyjímaje. Návrh k připomínkování mi postoupil náš předseda Jirka Studýnka a ač za 

normálních okolností bych se odmítl k němu vyjadřovat (v minulosti jsem se k něčemu 

podobnému vyjadřoval už nesčíslněkrát), Jirkovi jsem vyhověl. 

     Předkládaný návrh jsem označil za neakceptovatelný v celém jeho rozsahu, a to nejméně 

ze tří důvodů. 
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     1. Z návrhu nebylo zřejmé, kdo je jeho autorem, který předpis by jím byl nahrazen, kdo dle 

Stanov ČSCH  dnes zřejmě už neplatného organizačního řádu sekce (ostatně ten byl 

diskutabilní od samého prvopočátku) by byl kompetentní ho schválit. 

     2. Text návrhu obsahuje celou řadu gramatických a pravopisných chyb a navíc některá jeho 

ustanovení jsou nejasná, až navzájem si odporující (někde i odporující zdravému rozumu), 

takže při trošce fantazie lze pojmout podezření, že jeho autorem (y) je někdo stojící mimo 

ústřední odborné svazové struktury. 

     3. Článek 4) návrhu novely týkající se adeptů na tzv. „klubové posuzovatele“ není žádné 

novum, v některých chovatelských klubech zpravidla je oživován vždy po výměně jejich 

funkcionářů. V ústředních odborných holubářských orgánech za posledních 40 let 

projednáván byl nesčíslněkrát a po zralé úvaze vždy byl,  jako pro české holubářství 

nepřijatelný, odmítnut. Důvody pro toto své stanovisko jsem neuváděl, protože vysvětleny 

byly mnohokrát. Zdůraznil jsem pouze jediné – všichni zájemci o funkci posuzovatele musí od 

momentu podání přihlášky, až do závěrečné zkoušky, mít stejné podmínky a kladeny na ně 

musí být stejné nároky. To je alfou a omegou celého procesu a jakékoliv výjimky z nich – byť 

sofistikovaně zdůvodňované – jsou nepřijatelné, stejně jako nepřijatelné je, aby na výstavách 

ČSCH holubi byli posuzováni způsobem jiným, než oficiálním. Dále jsem uvedl, že vnitřní 

rozklad svazových holubářských struktur došel tak daleko, že na některých výstavách jsou 

holubi posuzování způsobem u nás neplatným, a to dokonce „posuzovateli laiky“ do této 

funkce jmenovanými výborem či  předsedou či jiným funkcionářem výstavu pořádající 

organizace.  Sílit začínají i hlasy – doplnil jsem - že na výstavách ČSCH by měli mít možnost 

vystavovat i nečlenové ČSCH.  

     Mých připomínek k návrhu bylo daleko více, nepokládám však za nutné je zde uvádět. 

Seriózní však je zmínit, že některé mé připomínky k návrhu do konečného znění byly 

zapracovány, ale protože k dispozici nemáme písemnou verzi konečného návrhu, který byl 

sborem posuzovatelů (z nichž mnozí ho vůbec nečetli, natož aby ho připomínkovali) většinou 

25 hlasů schválen. Dle mandátové komise sedm hlasů bylo proti (včetně mého), 17 

posuzovatelů se hlasování zdrželo (včetně těch, kteří před hlasováním o návrhu mluvili 

s neskrývaným despektem!). 

     Za absolutní absurditu pokládám schválenou pasáž návrhu týkající se adeptů na tzv. funkci 

posuzovatele-specialisty.   

     Adeptem na funkci posuzovatele specialisty, stojí v něm, se může stál člen ČSCH ve věku od 

16 let (horní hranice věku omezena není), kterého doporučí konkrétní chovatelský klub a složí 

za něj vratnou kauci 3.000,- Kč , která mu bude vrácena v případě, když jeho nominant do tří 

let od  přijetí za adepta úspěšně složí závěrečné zkoušky, při nichž (doufejme) musí prokázat 

stejné  znalosti jako jakýkoliv jiný adept na funkci řádného posuzovatele. Ovšem absurditou 

je,  že tento šestnáctiletý zájemce o funkci nemusí prokazovat svoji dosavadní chovatelskou či 

funkcionářskou praxi (do svého věku 18 let v ČSCH nemá hlasovací právo), ale už v momentu 

svého přijetí za adepta mu vzniká právo posuzovat holuby na speciálních výstavách 

pořádaných klubem, který ho za adepta navrhl. Na tento klub ale přechází odpovědnost za 

jeho počínání. Navíc, takovýto adept-specialista nebude mít nárok na jakoukoliv odměnu za 

posuzovatelský výkon a cestovní či jiné náhrady. Pokud do tří let nesloží závěrečné zkoušky 

(údajně stejně náročné jako tzv. všeobecný posuzovatel), jeho adeptství končí bez možnosti 

jeho opakování. Na můj dotaz – jakou hodnotu bude mít posudek o kvalitě holuba vypracovaný 
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takovýmto šestnáctiletým specialistou v době jeho adeptské lhůty (bude muset mít i jiné 

razítko posuzovatele, v němž bude uvedena jeho prozatímní funkce) oproti posudku 

vyhotoveném oficiálním posuzovatelem s třicetiletou praxí. Ptal jsem se na to jako 

certifikovaný soudní znalec se specializací mj. na oceňování holubů. V praxi se totiž snadno 

může stát, že poškozený bude u pojišťovny nebo před soudem uplatňovat náhradu škody 

vzniklou na jednom a tom samém holubu, jehož hodnotu bude dokládat dvěma či více 

oceňovacími lístky z výstav, vyhotovenými jednou „jakýmsi adeptem“ a podruhé oficiálním 

posuzovatelem.  

     V předloženém návrhu na novelizaci směrnice pro vzdělávání adeptů je též pasáž, v které 

se mluví o tzv. mravní bezúhonnosti zájemce o tuto funkci. Nabízí se však otázka, jak takovouto 

bezúhonnost přezkoumávat – vyptávat se na ni jeho manželky či manžela? Jak znám některé 

naše posuzovatele, i mezi nimi by se určitě našel nejeden, který by doma jen těžko potvrzení 

o své mravní bezúhonnosti získal… 

     Po této úvodní části následovaly přednášky o holubech řady plemen, a to vesměs doplněné 

audiovizuální prezentací a demonstrací na živých holubech. Heslovitě výčet jednotlivých 

plemen a přednášejících – pražský krátkozobý rejdič a indián (V. Ráček), vídeňský slepičák (L. 

Kožíšek), J. Baláš (kresby holubů), J. Popelek (český voláč sedlatý rousný), P. Gajda (brněnský 

voláč), P. Kučera (česká čejka a lyska), A. Bukovský (český a altenburský bublák). 

                                                                                                                                       Slavibor Petržílka 

 Aktiv delegátů chovatelských klubů 

     Konal se také v 10. března 2019 v pardubickém hotelu Trim, a to bezprostředně po skončení 

tamního školení posuzovatelů. Každý chovatelský klub (v současné době jich je 28) měl právo 

na aktiv vyslat dva své zástupce. Z našeho klubu jsem tam byl jen já, přičemž pozvání nevyužily 

kluby chovatelů benešovských holubů,  gigantů, kingů, koburských skřivanů a římanů, 

moravských bagdet, rysů, strukturových holubů a českých rejdičů.  

     V úvodu předseda ÚOK P. Gajda přítomným představil členy nové ÚOK, následně   podal 

informaci o současné situaci v posuzovatelském sboru (informaci, která zazněla již předešlého 

dne při školení posuzovatelů, doplnil o na vlastní žádost ukončené posuzovatelské činnosti F. 

Krále a A. Lorence, nových posuzovatelích, kteří se posuzovateli stali v roce 2018  (J. Krupka, 

D. Manda a M. Bláha) a také to, že z dnešních 65 posuzovatelů (jejich průměrný věk je 65 – 67 

let) má jeden pozastavenou posuzovatelskou činnost a jeden ji dočasně na vlastní žádost 

přerušil (J. Jadrníček). Adeptů na funkci posuzovatele, včetně těch, kteří včera při přijímacím 

pohovoru uspěli, je evidováno 11. Z nich je pět nových – Dagmar Petříková, Dnešice, Tomáš 

Vlach, Kyjov, Miroslav Směšný, Olomouc, Jana Mesteková, Strupčice a Todor Stojanov, Jirkov. 

     Opět došlo i na zmínku o loňské evropské výstavě v Dánsku, kde naši vystavovatelé holubů   

získali mj. 58 prestižních cen (EŠ a EM) a o CV v Lysé nad Labem, kde byli vystaveni 1723 holubi 

(referoval R. Kučera). Při této výstavě proběhla výstavní část uznávacího řízení plemenných 

chovů holubů s platností na léta 2019 a 2020. Přihlášeny do ní byly 43 soutěžní kolekce (jedna 

dodána nebyla), a na základě výstavních výsledků do dalšího řízení se kvalifikovalo 35 žadatelů 

a všichni v něm uspěli. Ovšem vzhledem k tomu, že jeden z nich po ukončení uznávacího řízení 

zemřel, takže současný počet uznaných plemenných chovů je 34. Jejich držitelé jsou členy 10 

chovatelských klubů. Rekordmanem v počtu uznaných plemenných chovů je Stanislav 

Brückner (čeští staváci), kterému jich bylo přiznáno pět! Na základě výstavních výsledků při 

této CV byl 10 chovatelům přiznám titul Mistr ČR v chovu holubů. 
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     Při aktivu, ale stejně tak i při předcházejícím školení posuzovatelů, chovateli českých 

staváků opět byla otevřena diskuse o způsobech posuzování holubů na výstavách ČSCH 

vycházející z toho, že jejich klub dlouhodobě usiluje o legální možnost holuby na jejich 

speciálce posuzovat klasickým bodovým systémem platným u nás do roku 2014. Tento 

legitimní a z logiky věci vycházející požadavek však je ÚOK opakovaně odmítán, a to přesto, že 

jiným klubům (strukturoví holubi a kingové) tolerován je. Symptomatické také je, že většině 

posuzovatelů dnes tato situace je úplně jedno, o argumentech navrhovatelů nejsou ochotni 

ani přemýšlet, natož se k věci vyjadřovat.   Při aktivu se též hovořilo o podpoře chovatelských   

klubů a jejich členů ze strany ÚOK. Jedná se mj. i o podporu finanční (o ní se výše zmiňuje M. 

Vidner). V minulém roce klubům údajně bylo na činnost přispěno částkou 52.660,- Kč a 

majitelům PCH z této částky na veterinární prevenci v jejich chovech 29.500,- Kč (bez záruky).  

Ze zprávy o finanční podpoře ovšem také vyplynulo, že převážnou část na podporu klubů 

vyčleněnou částku ÚOK chce směrovat především do těch klubů, které sdružují chovatele 

holubů tzv. národních plemen. Záměr to je jistě ušlechtilý, ve svém důsledku však českému 

holubářství škodící. 

    V závěru lze konstatovat, že organizačně  aktiv byl zvládnut dobře, účast na něm, prostředí 

i péče o delegáty standardní. 

                                                                                                                                       Slavibor Petržílka  
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Šampióni 63. speciální výstavy Klubu NVH 

                        1.0 tmavý J. Bayera    1.0 červený strak J. Laciny 

 

1.0 červeně plavý pruhový J. Rychlého    1.0 černý J. Laciny 
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               1.0 bílý J. Hedvíčka                                                    0.1 modrá bezpruhá P. Jandy                                                       

     

 
            0.1 červená J. Studýnky       0.1 černý tygr E. Kuffy 

         Autor fotografií J. Rychlý 
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