karantény na všechny vystavené ptáky,
v případě propuknutí choroby dokonce
vybití všech ptáků. To si měli ale italští
vystavovatelé uvědomit už při přihlašování
ptáků. Pan Chevallier pronesl ostrou kritiku
vedení C.O.M., a také jmenovitě pana
Maandaga, generálního ředitele C.O.M.
Ředitelská komise C.O.M. totiž na svém
zasedání v srpnu 2003 rozhodla, že:
– italská organizace zaplatí veškeré klecné,
které doposud nezaplatila;
– francouzští organizátoři jim jako sankci
vrátí 50% těchto poplatků.
Chevallier poukázal na několikanásobné
porušení stanov C.O.M., pasivní přístup
vedení C.O.M. při řešení potíží na místě
a naprosto nemístné sankciování
francouzských pořadatelů. Podle něj
(a podle zdravého rozumu) neměli být
francouzští pořadatelé za co sankciováni.
Pan Maandag jednal chladně politicky.
Okamžitě nechal hlasovat zástupce
jednotlivých členských zemích C.O.M.
o správnosti rozhodnutí komise. Z očí do očí
této komisi pak drtivá většina zástupců
rozhodla o správnosti tohoto nařízení. Poté
se francouzský a italský zástupce veřejně
smířili a Francouzům nezbylo než nařízení
přijmout.
Výstava se konala v celém Palais de
Beaulieu v centru Lausanne. Palác je velmi
dobře přizpůsoben k pořádání těchto akcí.
Vnitřně byl rozdělen na čtyři velké sály, což
je vždy vhodnější než jedna obrovská hala.
Po stranách byly větší voliéry pro papoušky,
případně nebodované expozice. V jedné
části byly stánky komerčních firem. Nutno
uznat, že letos jich bylo míň než jiná léta. Že
by za to mohlo nájemné („po švýcarsku“)?
Našim chovatelům zejména chyběly stánky
s anglickou nebo holandskou literaturou,
odkud si v minulých letech odváželi kvalitní
díla. S Janem Sojkou jsme navázali kontakty
s redakcemi všech přítomných časopisů.
Byli zde zastoupeni především Italové
a Francouzi. Nejvíce nás nadchl francouzský
časopis Oiseaux Exotiques, který vychází na
křídovém papíře a věnuje se všem exotickým
ptákům. Sympatická redaktorka Jeannette
Sam
broni měla velmi dobré informace
o chovu papoušků v ČR. Club des Oiseaux
Exotiques v loňském roce vydal vynikající
publikaci La famille des Inséparables (rod
agapornis) autorů Dominique Gilla
a Francoise Bertranda. Kniha na krásném
křídovém papíře představuje všechny druhy
agapornisů, včetně spousty mutací.
U růžohrdlých jsou fotografie poměrně nové
mutace opalin, která se vyskytla v roce 1997
v Michigenu v USA. Ptáci mají hlavu
červenou i v zadních partiích, mají červené
plochy na zádech a horní straně ocasu.
Mutace je zde představena v kombinacích
– isabela, olivová a lutino. Není tajemstvím,
že novou publikaci o agapornisech
připravuje i náš přední oborník Milan
Vašíček. Naopak Italové představili novou
publikaci o stehlících. Kniha představuje
chov a především mutace tohoto, pro Italy
téměř mystického, ptáka.
Uprostřed jedné z hal byla velká voliéra
s ptáky, které jsme den před tím hledali
v curyšské zoo nestory kea. Je možné, že
právě odsud pocházeli, ale nikde o původu
těchto ptáků nebyla zmínka. V dalších
nebodovaných voliérách byly: expozice ar
(ararauny, zelenokřídlé, arakangy),
australských papoušků včetně papoušků
chocholatých, expozice bažantů a pávů
včetně albína a expozice hmyzožravců
(leskoptev duhová Lamprotornis iris,
vousák
červenouchý
Psilopogon
pyrolophus, turako černozobý Tauraco
schuetti, bulbul oranžovoskvrnný
Pycnonotus bimaculatus, rulrul, …).
Několik druhů ozdobných kachen bylo
v bazénku před vstupem do pavilónů.
V jedné z hal byly umístěny stánky
jednotlivých zúčastněných států. Náš stánek
byl letos naprosto jiný než při všech
předcházejících ročnících. ČSCH, stejně
jako v jiných létech, poskytl výzdobu
odpovídající jeho finančním možnostem.
Letos nás ale také poprvé podpořil sponzor
– firma Barko. Ta poskytla velké samolepky
propagující naši zemi, kalendáře a časopisy
Nová Exota. K nahlédnutí byly také knihy
Milana Vašíčka o papoušcích. O ty byl
mimořádný zájem a mnozí návštěvníci je
chtěli zakoupit. Náš stánek se tak stal jedním
z nejhezčích na celém šampionátě.
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Zpěvní kanáři byli umístěni mezi jinými
kanáry ve velké hale a ne jako jiná léta
v malé samostatné místnosti.
V sekci A - harčtí kanáři bylo vystaveno
305 ptáků.. V třídách 4–12 - kombinace
barevný/zpěvný a postavový/zpěvný bylo
vystaveno, stejně jako jiná léta, velmi málo
ptáků s malým bodovým ziskem.
V sekci B - Belgičtí bubláci bylo
vystaveno 358 ptáků.
V sekci C - Timbrados – kanár španělský,
320 ptáků.
Nejvíce ptáků (7195) bylo samozřejmě
v sekci D - Barevní kanáři. Kvalita byla velmi
vysoká. Nejvíce cen obdrželi Belgičané
a Italové.
V sekci E - Postavoví kanáři, bylo
vystaveno 5 563 jedinců. Pozornost byla
věnována zejména národním plemenům:
bernskému kanáru a švýcarskému
kadeřavému. K dispozici byly brožurky
popisující tato plemena v několika jazycích.
Paní Dagmar Laubová získala za své
glostery nejvíce 87 bodů.
V sekci F - Exoti bylo vystaveno
2 171 ptáků. Byla zde spousta nádherných
vysoce hodnocených ptáků s perfektním
bodovým ziskem. Nejkva
litnější byly
zebřičky, většina velmi mohutné postavy.
Zajímavá byla kolekce amad (Erythrura).
Druhy jako zelenomodrá nebo červenohlavá
se již trvale zabydlely v klecích chovatelů.
Raritou byla jedna amada zelenoocasá
(Erythrura hyperythra). U gould bylo hodně
nových kombinací s pastelovou mutací.
U astrildů byl nejobdivovanější astrild
rudokrký (Emblema picta), který byl v 1.
polovině minulého století považován za
vyhubeného.
V sekci G - Evropská fauna, bylo
vystaveno 2298 ptáků. Opravdovou
„šlehačkou na dortu“ byly vyrovnané
kolekce mutačních stehlíků Belgičana
Louise Paquota – achát, hnědý, izabela
a eumo (363 až 370 bodů)
Taktéž byly vystaveny kolekce sýkořic,
červenek, mlynaříků a dalších. Hodně bylo
i mutačních hýlů, zvonků a čečetek,
prakticky ve stejných mutacích jako loni.
Novinkou byl kos černý achát nebo vrabec
domácí hnědý p astel.
V sekci H – Kříženci, bylo vystaveno 325
ptáků.
V sekci I – Andulky, bylo vystaveno 558
jedinců. Ladislav Groda získal 18 medailí,
z toho devět zlatých, čtyři stříbrné a pět
bronzových..
V sekci J - Agapornisi, bylo vystaveno
513 ptáků. Úroveň agapornisů byla poměrně
dobrá, zejména u růžohrdlých. Bohužel
chyběly největší novinky – u růžohrdlých
mutace opalin a u fišeri mutace edget
(lemovaný). Právě tato mutace je největším
hitem specialistů na tyto papoušky. Melanin
je silně zředěný a tmavší zůstávají pouze
okraje per. Kresba na zádech a horní straně
křídel pak připomíná třeba perlové andulky.
U ptáků méně chovaných druhů bylo méně
mutací, např. u hnědohlavých tmavě zelená,
šedá, světle zelená, žlutá a modrá.
V třídě K - Australští papoušci bylo
vystaveno 421 papoušků.. U neofém
množství představených jedinců a mutací
bylo opět poměrně slabé. Přítel Vajda získal
v třídě 015 - mutace korely perlové, kolekce
356, 362 a 362 bodů, bohužel díky
zastoupení 3letých ptáků (povoleni jsou
pouze ptáci 1 až 2letí) nezískal medaile.
René Poštulka se postaral o další zlato pro
naši zem – 94 bodů za šedého samce.
Nádherný tmavý pták s mohutnou
chocholkou.
V sekcích L, M a N velkých papoušků
bylo vystaveno 171, 260 a 71 ptáků. Letos
bylo vystaveno nejvíce bodovaných
papoušků ze všech šampionátů, kterých
jsem se zúčastnil(od roku 1997 - snad jen
v Zutphenu jich bylo víc, ale většina
v nebodované expozici.) a to v nejvyšší
kvalitě. Nejvíc bylo domácích. Hodně bylo
amazoňanů- modročelý, žlutolící (2
poddruhy), červenočelý, v kolekcích(!)
žlutohlavý velký, modrobradý, vínorudý
a kubánský. Dále papoušci patagonští, mniší
(i modří),papoušci žako, Rupelův, kakadu
růžový, naholící a žlutočečelatý, ara
hyacintový, zelenokřídlý a mnoho dalších.
Letos bylo i hodně amazónků –
černotemenní, modrohlaví, bronzovokřídlí,
běločelí a šupinkoví. Asi nejcennějšími
exponáty (patrně celé výstavy) byla kolekce

amazónků červenočelých (Pionopsitta
pileata) – krásní uhlazení mladí ptáci. Byly
vystaveny čtyři druhy loriů - lori červený,
mnohobarvý, fialovolící a charmosin
červenoboký . Aratingy zde byly zlatočelé,
tmavohlavé, dlouhoocasé, jendaye, zlaté,
hnědoprsé a jako rarita aratinga kubánský.
Byli zde pyrury zelenolící, černohlavé,
perlové, hnědoocasé, bělouché, modrobradé
a červenoramenné. Z mutací jen zelenolící
žlutoprsé a modré. Bylo zde hodně aymar
pruhovaných v mnoha mutacích, šedoprsé
a citronové
V sekci O - Holubi a hrdličky, bylo
vystaveno 141 exemplářů.
V sekci P - Křepelky a ostatní hrabaví
bylo vystaveno 95 jedinců, zejména známé
druhy jako křepelka čínská a japonská.
Méně známé druhy byly zastoupeny málo.
Celkově bylo vystaveno 18 263
exponátů. Naši chovatelé vystavovali
57 ptáků, nejvíce bylo ptáků belgických
(3 447), domácích (2 430), španělských
(2 331), francouzských (2 300), italských
(2 190) a holandských (1 966). Nejvíce
medailí získali Bel
gičané (419), Italové
(191), Holanďané (175) a domácí (153).
Součástí výstavy byla i burza umístěná
v bočním sále. Opět byla pojata jako
mezinárodní a přihlásit se na ni mohli
chovatelé i firmy všech členských svazů
C.O.M. V nabídce byli především kanáři.
Barevní kanáři stáli 40 – 50 CHF, agapornisi
80 – 150 CHF, zebřičky 30 CHF, chůvičky 15
CHF, běžné andulky 25 CHF, asi nejdražší
byl papoušek zpěvavý – lutino, který byl
nabízen za 320 CHF.
V sobotu odpoledne byla naše delegace
zdrcena novou šokující zprávou. Všichni
ptáci Ladislava Grody byli diskvalifikováni!
Příčinou byl údajně přilepený hrdelní znak
u jednoho z medailových exponátů.
Pořadatelé ptáka okamžitě odstranili
z výstavy a neumožnili nám ho spatřit.
Údajně pořídili filmový a fotografický
materiál, dokumentující tento stav. Kolem
případu je však mnoho nejasností a dohadů:
- jak je možné, že se na závadu přišlo až
předposlední den výstavy? Zrovna v tento
den přijelo nejvíce návštěvníků, a to i těch,
kterým úspěchy Ladislava Grody nejsou
právě vhod.
- ptáci jsou kontrolováni při příjmu, dále
jsou posuzováni skutečným odborníkem
a všichni medailoví ptáci jsou ještě následně
kontrolováni komisí. Jak to, že si toho nikdo
nevšiml?
- stejně tak je rozporuplné hledání
motivu. Ladislav Groda má k dispozici velké
množství vynikajících ptáků a za všechny má
náhradu. To, že by riskoval svou pověst jen
pro jednoho ptáka, se zdá velmi málo
pravděpodobné.
Naopak
motiv
zdiskreditování jednoho chovatele
s vynikajícími výsledky, ale pocházejícího
z „malého bezvýznamného státu východního
bloku“ (za což nás bohužel mnozí považují)
se zdá mnohem pravděpodobnější. Bohužel
ale obhájit a dokázat tuto teorii, se mi zdá
prakticky nemožné.
Slavnostní ceremoniál předávání medailí
C.O.M. se konal v jednom ze sálů Palais de
Beaulieu. U vstupu nás překvapila už cena
šatného (3 CHF = asi 70 Kč). Lausanne se
nachází ve frankofonní části Švýcarska
a odpovídal tomu i jídelníček. Vynikající
francouzské speciality. Bohužel tomu, čemu
Švýcaři říkají „menu de gala“ (slavnostní
menu) by většina Francouzů řekla spíše
„menu d’enfants“ – dětské menu. Není divu,
že obsluha nestačila roznášet chleba
a housky na dosycení. V ceně dokonce
nebyla ani kapka vína či dokonce přípitek,
pouze minerálka. Nasytily se alespoň oči.
Mezi projevy funkcionářů a předávání
medailí totiž pódiu vládla samba a krásně
rostlé brazilské tanečnice. Chovatelé si
uvědomili, že ne všechny samičky mají
nenápadný zjev a jsou tak ve stínu svých
samčích protějšků. Postupně byli zváni
zástupci jednotlivých zúčastěných zemích
na pódium, kde jim byly za zvuku národní
hymny slavnostně předávány medaile.
Napětí naší delegace gradovalo, na závěr
byla zahrána hymna C.O.M. a o naší zemi
stále ani zmínka. Vyběhl jsem na pódium
a zeptal jsem se pana Mandaaga
(generálního prezidenta C.O.M.), proč
nebyla naše země uvedena. On mi odvětil, že
naše země měla jen jednoho vystavovatele
a ten byl diskvalifikován. Já jsem ho ujistil,

že jsme měli čtyři vystavovatele a jeden
z nich (mimo toho diskvalifikovaného) získal
zlatou medaili. Poté se mi omluvil
a konstatoval, že: „výbor C.O.M. udělal
velkou chybu“.
Druhý den se naše značně rozladěná
delegace snažila lobbovat za změnu
včerejšího rozhodnutí u všech nejvyšších
funkcionářů C.O.M. a O.M. J.- C.O.M.
Bohužel k žádné změně postojů nedošlo, ani
námi sepsaný písemný protest nebyl přijat.
Bylo nám sděleno, že změnu může učinit
pouze komise C.O.M., která bude zasedat
koncem srpna nebo v září a kam bude
Ladislav Groda pozván. Tam se bude moci
obhájit. Někteří mladší funkcionáři svazu
chtěli vylepit na náš stánek velké protestní
nápisy. Společně s nizozemskými chovateli
jsem jim to rozmlouval. Myslím, že efekt
podobných akcí by byl podobný jako
protesty rakouských aktivistů proti
Temelínu. Tehdy místo podpory svých
myšlenek rozpoutali naprosto zbytečný
národnostní antagonismus. Je nutno si
uvědomit, že naše země je členem C.O.M.
více jak 30 let a členství stálo mnoho úsilí
našich předchůdců. Ztratit dobré jméno,
které v této organizaci již máme, by bylo
velmi krátkozraké. Už při jednání s mocí
v ČR vidíme, jak je náš hlas slabý. Často
velmi slaboduché a nepodložené názory
samozvaných ochránců přírody mají stejnou
váhu jako názory nás, chovatelů, zaštítěných
ČSCH. Co se teprve stane v Evropské unii,
jejímiž členy se od 1. 5. 2004 staneme?
Podle všeho bude ČR sice oficiálně
plnoprávným členem unie, ale ve
skutečnosti budeme ještě dlouho „kolonií
s okleštěnými právy“. C.O.M. je v současné
době jedinou chovatelskou organizací, která
může vést dialog s evropskými institucemi!
Jen jako její součást můžeme obhajovat svá
práva a své názory.
Katalog byl formátu A4. Jeho velkou
nevýhodou bylo zařazení ptáků pouze do
tříd. Nejenom, že u jednotlivých ptáků
chybělo vědecké označení, ale tentokrát
v katalogu chybělo jakékoliv označení ptáků.
Byli uvedeni pouze vystavovatelé a počty
bodů. Pro ty, kteří by si chtěli zpětně
připomenout ptáky, které viděli, je tak
katalog vlastně k ničemu. Doufám, že po
novém rozhodnutí O.M.J. - C.O.M.
o uvádění vědeckých názvů se toto
označování do budoucna změní k lepšímu.
Generální ředitel C.O.M. Kees Maandag
často mluví o C.O.M. jako o velké rodině.
Tentokrát jsme si jako plnoprávní členové
této rodiny nepřipadali. Příští, 53.
šampionát, se bude konat v německém
městě Bad Salzuflenn.
Ing. Josef Nožička

ZALÉTLÍ HOLUBI
K DATU 4. 3. 2004:

Václav Antropius, Vrbenského 299, 439
23 Lenešice
H-03-106-DV-09158 MKŠ
HE-02-CH-2207 TM
Miloslav Prediger, Ločenice 80,
PSČ 372 22, tel. 387962070
CZ-03-0127-3534 MK
CZ-03-0147-330 MPŠ
CZ-02-060-989 MK
Jiří Perger, Palackého 538,
391 01 Sezimovo Ústí
CZ-03-03-802

ZE ZAHRANIČÍ:
Erich Müller, Gewerbestr.1,
648 07 Dierburg, tel. 06071/881785
CZ-743-03-080
W.J. Freesen, Venelaan 92, 1623 RJ
HOORN, HOLLAND
CS-4206-01-045
Andrej Wypior, ul. Rudzka 291,
44-292 Rybnik, Polsko
CZ-308-0301-03
Krzysztof Sobol, ul. Szczesliwa 29,
05-260 Marki, Polsko
CZ-87-00-0229
Waldemar Jakubczyk, ul. 3-Go
Maja 5/8, 38-500Sanok, Polsko
CZ-97-026-11875

R. Hoffmann, Dorfstr. 123, 04886
Arzberg, tel. 034222 41337, Německo
CZ-0184-03-29
W. Schmitz, Kumpelstieg 5, 39418
Stasfurt, tel. 03925-625232, Německo
CZ-0226-03-438
Franz Brehm, Bergstr. 42, 97534
Theilheim, tel. 093848277, Německo
CZ-032-03-685
CZ-069-99-255
Fritz Halajeschen, Am Pferdeberg 4,
37115 Duderstadt, tel. 05527-999747,
Německo
CZ-094-03-87
K. Reinicke, Werdauer Str. 134a, 08459
Neukirchen/Pleise, tel. 03762-489 777,
Německo
CZ-014-97-7225
CZ-015-99-1229, CZ-038-00-610
A.Dombrowsky, Gaus Str. 60, 14480
Potsdam, Německo
CZ-01-00-354
Chr. Pech, Boediker Str. 15, 47809
Krefeld-Linn, tel. 017988 44992,
Německo
CZ-045-03-3157
E. Peter, Buchenlandstr. 12, 96129
Strullendorf, tel. 09543-9309, Německo
CZ-054-03-758
Alfred Nellen, Moertellstr. 39, 47929
Grefrath-Vinkrath, tel. 0160-93486475,
Německo
CZ-09-97-2948
W. Gerberich, Obere Angelgasse 17,
97877 Wertheim-Sachsenh, tel. 0934238142, Německo
CZ-043-03-533
CZ-066-03-1022
D. Wulf, Lindenstr. 77, 07580
Seelingstädt, Německo
CZ-045-03-4557
CZ-076-01-94301

Z ČINNOSTI
svazových
ORGANIZACÍ
Aktivity Klubu
chovatelů činčil
malých a dailenárů
v roce 2003
Vážení přátelé, i v roce minulém se
chovatelé Klubu chovatelů činčil malých
a dailenárů zúčastnili několika výstav, kde
svými aktivitami dosáhli příslušných
úspěchů. Tímto si dovoluji jménem
celého
klubu
seznámit
vás
s nejdůležitějšími událostmi roku 2003.
Ve dnech 5.–6. září proběhla v Litovli
Celostátní výstava mladých králíků.
Celkem vystavilo svá zvířata devatenáct
chovatelů Čm a šest chovatelů dovezlo
dailenáry. Z našeho klubu vystavilo své
odchovy sedmnáct členů. Dosáhli se
svými zvířaty velmi dobrých výsledků.
Čestné ceny za Čm získali: Stanislav
Vančat, Jan Vycpálek a Václav Škromach,
který získal kromě toho ocenění Šampión
výstavy na 1, 0 Čm - 96 bodů. Čestnou
cenu na dailenáry získal Richard Dusil.
Speciální výstava Čm a Dl se opět
konala ve dnech 14. – 15. listopadu ve
Slavkově u Brna. Čtyřiadvacet chovatelů
z klubu předvedlo celkem sto dvanáct
králíků Čm a třicet čtyři dailenárů.
Výstava proběhla v poklidu, ku
spokojenosti všech a př. Jurečka s př.
Šitarem se posuzování ujali velmi
zodpovědně. Ocenění bylo následující:
Memoriál Aloise Podrážky na
nejlepší čtyřčlennou kolekci
František Příkazký ze Strážnice na Čm
Memoriál Stanislava Komzáka na
nejlepší tříčlennou kolekci
Jaroslav Kouřil ze Snovídek na Čm
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Memoriál Josefa Švecara na
nejlepší 0, 1
František Příkazký
Memoriál Karla Hedvábného na
nejlepší 1, 0
Václav Škromach
Čestné ceny za ČM získali
Petr Vávra, Václav Škromach, Petr

Fasora, Stanislav Vančat (2 krát)
Čestné ceny za Dl získali
Jan Dvořák, Miloslav Polach
Na této výstavě se ZO Slavkov podílela
na udělení pohárů na nejlepší zvířata
výstavy. Po jednom poháru věnovali
členové klubu př. Vančat a př. Dusil.
Petr Vávra (nej. 1, 0 Čm)
Richard Dusil (nej. 0, 1 Dl)
Jaroslav Kouřil (nej. tříčlenná kol.)
František Příkazký (nej. kol. Čm)
František Drábek (nej. kol. Dl)
Doufejme, že se nám bude i v letech
následujících v chovatelství dařit jako
doposud. Cílem klubu je i nadále udržovat
nastolený standard těchto plemen.
V letošním roce chceme co nejlépe
prezentovat klub na Celostátní výstavě
mláďat králíkův Sedlčanech, na Speciální
výstavě ve Slavkově a na Evropské výstavě
v Praze. Věřme, že se nám to podaří. Nové
zájemce o členství v klubu vítáme a veškeré
informace vám podám na své adrese:
Palackého 375, 742 83 Klimkovice,
tel: 605 88 28 21.
Radim Boháč

Chovatelé Chrudimska
bilancují
V lednu 2004 se sešel výbor Okresní
organizace Českého svazu chovatelů
Chrudim, který zhodnotil činnost za
minulý rok. Bylo co hodnotit.
V roce 2003 bylo ve 21 základních
organizacích hlášeno 357 členů. Bylo
uspořádáno osm výstav, a to v Sobě
tuchách, dvakrát ve Slatiňanech, Proseči,
Krouně, Chrudimi, Hlinsku a Skutči. Naši
chovatelé obeslali svými odchovy
celostátní výstavy v Litovli a Lysé nad
Labem a další výstavy mimo okres
Chrudim. Vždy s výborným hodnocením.
Litovel, Celostátní výstava
mladých králíků, 5. – 6. září
Vystaveno bylo celkem 3568 králíků.
Našich deset členů vystavilo 52 králíků,
na které získali většinou první ceny.
Mimo to získali: pohár na samce ČS čb
– 95 bodů, Milan Havel, Hlinsko; pohár
na samici ČS čb – 95 bodů, Josef Pražan,
Hlinsko; čestnou cenu na Siv žl kolekci
– Ing. Pavel Řídký, Slatiňany; čestnou
cenu na Siv mod kolekci – Ing. Pavel
Řídký, Slatiňany.
V letech 1974, 1979, 1981, 1986 a 1989
se konaly Celostátní výstavy mláďat králíků
v Hlinsku. V roce 1986 byl vystaven
nejvyšší počet 4761 králíků.
Lysá nad Labem, Celostátní
výstava drobného zvířectva,
21. – 23. listopadu
Chovatelé z okresu vystavili 18 králíků,
56 holubů a 67 kusů drůbeže. Nejvyšší
ocenění získali: na králíky Pohár časopisu
Chovatel za nejvyšší ocenění samce ČS čb
– 96 bodů, Milan Havel z Hlinska; čestnou
cenu na kolekci Siv žlutý – 375 bodů, Ing.
Pavel Řídký, Slatiňany; pohár na nejlépe
oc. moravského pštrosa šupinatého, 95
bodů – moravský pštros černý šupinatý
obdržel Jiří Říha, Dvakačovice; pohár na
holuba český bublák – 94 bodů obdržel
mladý chovatel Karel Klepeta, Chrudim II.
V expozici drůbeže získali: čestnou
cenu a titul Vítěz plemene Ing. Václav
Blažek, Zájezdec, na husu landeskou;
pohár pro nejlepší kachnu výstavy,
čestnou cenu, Vítěz plemene a šampión na
kachnu zakrslou divoce zbarvenou získal
Dušan Barcuch, Mířetín; Šampión, Vítěz
plemene na zdrobnělou vlašku zlatě
zbarvenou získal Milan Barcuch, Mířetín.
Navíc obdržel pohár ministra zemědělství
pro nejúspěšnějšího vystavovatele
drůbeže. Pohár pro nejlepšího mladého
vystavovatele drůbeže získal na brahmanku
černou – František Herynek z Proseče.
V roce 2003 se uskutečnily v okrese
čtyři místní výstavy. V Tuněchodách,
●

04/2004 

Sobětuchách a dvakrát ve Slatiňanech.
Na těchto výstavách byli vystaveni králíci,
holubi a drůbež. O tyto akce byl velký
zájem místních i vzdálených návštěvníků.
Hlinsko, 23. – 24. srpna
Byla to výstava králíků spojená
s expozicemi klubů chovatelů králíků
českých strakáčů a tříslových. Místní
chovatelé soutěží o tři poháry starosty
města Hlinska. Poháry získali: za králíky
Milan Havel na samce českého strakáče;
za drůbež Jaroslav Grauna, Srní, na
kohouta amroksky a na holuba Josef
Linhart ml. plemeno kariér. Mimo to bylo
přiděleno 25 čestných cen.
Proseč, 20. – 21. září
Při výstavě se uskutečnila soutěž
O nejlepší organizaci v chovu drůbeže.
V soutěži ZO se umístily: 1. Proseč, 2.
Tuněchody, 3. Hlinsko, 4. Chrudim, 5.
Slatiňany a 6. Svratkách. Nejlepší kolekce:
husy landeské – Ladislav Pešek, Práchovice;
nejlepší kohout: bantamky černé – Jiří
Herynek, Proseč; nelepší holub: česká lyska
95 b. – Bohumír Vodička, Hlinsko.
Velký zájem upoutala expozice
okrasného vodního ptactva, kterou
přestavil pan Boháček z Chacholic.
Krouna, 1. listopadu 2003 –
okresní výstava mladých králíků
Vystaveni byli jen králíci narození
v roce 2003.
Putovní pohár předsedy okresní
organizace a čestnou cenu získal na
kolekci králíků velký světlý stříbřitý
oceněnou 380 bodů – František Slavík,
Mokrýšov; putovní pohár na nejlépe
oceněného králíka českého strakáče
získal Josef Pražan z Hlinska.
Dále bylo přiděleno osm čestných cen.
Chrudim, okresní výstava holubů,
17. – 18. října
Vystaveno bylo celkem 324 holubů, 26
plemen, 46 barevných rázů. Největší
zastoupení měli moravští pštrosi (osm
barevných rázů, 89). Čestných cen
bylo uděleno pět na kolekce a 15 na
jednotlivce.
Nejvyšší ocenění získal Josef Kunhart
ml. na holuby orientální racky. Další
hodnocení 2. až 10. místo: Josef
Kudláček, Chrudim – prácheňský káník
modrý černopruhý; Jiří Říha, Dvaka
čovice – moravský pštrose černý
šupinatý; Josef Paluka, Orel – moravský
pštros černý; Josef Paluka, Orel –
moravský pštros černý; Miroslav
Hovorka, Chrudim – moravský pštros
modrý; Josef Šlechta, Přestavlky –
moravský pštros žlutý; Bohuslav Talácko,
Hlinsko – moravský pštros červený; Jiří
Motyčka, Mladoňovice – prácheňský
káník modrý černopruhý; Jiří Motyčka,
Mladoňovice – prácheňský káník plavý
hnědopruhý.
Na výstavě bylo přiděleno sedm
čestných cen na králíky a šest čestných
cen na drůbež.
Skuteč, okresní soutěž
chovatelů králíků, 15. listopadu
Do soutěže musí každá organizace
přihlásit nejméně deset králíků.
Započítávají se nejvýše hodnocení králíci.
Čestné ceny získali: 1,0 ČS čb, 96
bodů, Miloslav Netolický, Skuteč;
nejlepší samec: 1,0 Ca, 96 bodů, Pavel
Hrabal, Hroch. Týnec; nejlepší samice:
0,1 Tč, 95,5 bodů, Václav Jílek, Žďárec;
kolekce: Nč, 286 bodů, Borovice,
Hostovice; Vss, 380 bodů, František
Slavík, Mokrýšov; Al, 378,5 bodů,
Miloslav Pecka, Rabštejnská Lhota.
Dále byly přiděleny čtyři čestné ceny.
Pohár starosty města Skutče získal
Miloslav Netolický, Skuteč.
Umístění ZO ČSCH okresu Chrudim:
1. Prosetín – 52 bodů; 2. Hrochův Týnec
– 50 b.; 3. Sobětuchy – 46 b.; 4.
Tuněchody – 45,5 b.; 5. Slatiňany – 44,5
b.; 6. Skuteč – 44 b.; 7. Hlinsko – 43,5
b.; 8. Proseč – 35,5 b. a 9. Orel – 32
bodů.
V roce 2004 se uskuteční výstava
mladých králíků v Sedlčanech, Evropská
výstava v listopadu v Praze a osm výstav
v našem okrese. Na Chrudimsku platíme
za tetování 3 Kč za králíka.

V roce 2003 se uskutečnily v okrese
čtyři místní výstavy. V Tuněchodách,
Sobětuchách a dvakrát ve Slatiňanech.
Na těchto výstavách byli vystaveni králíci,
holubi a drůbež. O tyto akce byl velký
zájem místních i vzdálených návštěvníků.
Bohumír Vodička


Podzimní výstava
v Zaječově
Při příležitosti 60. výročí založení
organizace uspořádala ZO v Zaječově 25.
a 26. října okresní soutěžní výstavu
holubů a XXX. místní soutěžní výstavu
králíků, holubů a drůbeže s expozicí
okrasného ptactva.
Výstava uspořádaná jako memoriál
Bohumila Bašíka, našeho dlouholetého
člena a obětavého předsedy, se jako každý
rok konala v krytém areálu v Horní Kvani.
Soutěžích holubů bylo představeno
623. Okresní soutěž vyhrál Josef Korf –
český stavák žlutý, 2. Jaroslav Čapek –
lahore červený, 3. Josef Rys – český
stavák žlutý. Místní vyhrál Stanislav
Klabal – český stavák červený sedlatý, 2.
Miloslav Hejna – český stavák modrý
sedlatý kapratý, 3. Jaroslav Čapek –
lahore červený. Mezi mladými chovateli
zvítězil David Ksandr – český stavák
červený sedlatý.
Dále bylo uděleno 20 čestných cen:
Jaromír Červený – říman bílý; Jaroslav
Záhorský – moravský pštros červený;
Miloslav Rychlý – moravský pštros
modrý; Jaroslav Peták – prácheňský
káník červený; František Tesař –
prácheňský káník modrý pruhový; Vla
dimír Kosnar – gigant modrý; Jaroslav
Čapek – lahore stříbřitý; Jaroslav Čapek
– lahore červený; František Chaloupka –
vídeňský slepičák černý; Miloslav Hejna
– český stavák modrý kapratý; Josef
Carvan – český stavák červený; Václav
Lukáš – český stavák červený bělopruhý;
Stanislav Klabal – český stavák červený
sedlatý; Josef Korf – český stavák žlutý;
Josef Rys – český stavák žlutý lysý;
Stanislav Lysák – český stavák bílý;
Stanislav Lysák – český stavák žlutý
sedlatý; Stanislav Lysák – český stavák
červený plamínek; Vladimír Pavlyšyn –
slezský barevnohlávek červený; Jiří Suda
– pražský krátkozobý rejdič černý sedlatý.
V expozici králíků bylo vystaveno 405
zvířat. Vítězem místní soutěže se stal
Ladislav Gela – Al, 2. Jiří Turek – Vmš, 3.
Luboš Jandl – Čv. Nejlepším mladým
chovatelem se stal Josef Carvan – ZBdiv.
Pohár pro nejlepšího strakáče geneticky
anglické strakatosti, s kresbou ve formě
skvrn, získal Josef Eismann – ASm.
Celkem 20 čestných cen získali:
Bohumil Kreidl – NoSč; František
Albrecht – FB; Zdeněk Pšenička – Vss;
Vladislav Vokáč – Vss; Jiří Chlustina –
Čv; Lukáš Vacura (MCH) – Vm; Jiří Jágr
– Vb; Josef Kratochvíl – Nč; František
Veselý – Nb; Petr Vacura (MCH) – Bu;
Vladimír Pavlyšyn – Si; Jaroslav Srp –
Al; MVDr. Dagmar Dopitová – MaB; Josef
Mika – Sč; Eva Motyková (MCH) – ZB;
Jiří Chlustina – Zč; Dana Caithamlová
(MCH) – Z; Ladislav Kuta – Ca; Karel
Vajner – Rexč; Jan Kozák – (MCH).
V oddělení drůbeže bylo předvedeno
246 zvířat. Vítězem soutěže se stal
František Chlanda- zdr. wyandotka
žíhaná, 2. Josef Hříbal ml. – zdr.
vyandotka tmavá vlnitá, 3. Jaroslava
Hrabáková – zdr. australka. Pohár pro
nejlepší (MCH) získal Jaroslav Tesař –
husa landeská.
Z 15 čestných cen se radovali: Jiří
Turek – vlaška černá; Alois Balíček –
amrokska; František Polák – dolnorýnská
slepice břízová; Karel Reiser – velsumka
rezavě koroptví; Jiří Kohout – zdr. česká
slepice zlatě kropenatá; Jiří Turek – zdr.
vlaška stříbrně zbarvená; Josef Vacek zdr. velsumka rezavě koroptví, Libuše
Terčová – zdr. wyandotka bílá; Libuše
Terčová – zdr. wyandotka žlutá; František
Chlanda – zdr. wyandotka koroptví vlnitá;
Josef Neubauer – Ko-gunkei zlatě
pšeničná; MUDr. Roman Petr – Kogunkei zlatě pšeničná; Josef Krumphanzl
– bantamka černá; Josef Jůva – zakrslá

kočinka černá; Jaroslav Tesař (MCH) –
indický běžec pstruhový.
Výstavu obeslalo 148 chovatelů
a našlo si na ni cestu 779 platících
návštěvníků a mnoho dětí, které měly již
tradičně vstup zdarma. Pořadatelé by
chtěli poděkovat všem sponzorům,
vystavovatelům,
návštěvníkům
a posuzovatelům, kteří se, byť jen malou
měrou, na úspěchu výstavu podíleli. 
Lukáš Vacura

Dvacet let
organizovaného
chovatelství v Těrlicku
V sobotu 10. 1. 2004 se konala
slavnostní schůze u příležitosti výročí
naší organizace, která byla založena 5.
12. 1983. Tehdy bylo přítomno 25 členů,
kteří si zvolili za předsedu Zdeňka
Melichara a výbor organizace. Členové se
zaměřili na chov králíků, drůbeže,
okrasných a užitkových holubů, se
kterými se zúčastňovali výstav v ZO
okresu Karviná. V roce 1987 se konala
první místní sdružená výstava zvířectva
v Těrlicku. Po dohodě s MNV v Těrlicku
získala ZO pozemek a začala výstavba
výstavního areálu, a to zásluhou obětavé
práce hospodáře pana Pszczolky,
předsedy Pasze a ostatních členů. Druhá
místní sdružená výstava se konala
v srpnu 1990 již v prostorách našeho
areálu ČSCH v Těrlicku za hřištěm
fotbalového klubu, pak každým rokem
byly pořádány výstavy, buď místní nebo
okresní a dokonce i meziokresní soutěže.
Členové se zúčastňují výstav v ZO,
meziokresních, klubových i celostátních,
na kterých získali čestné ceny.
V rámci oslav výročí 20 let od založení
organizace se konala ve dnech 13. – 14. 9.
2003 v prostorách našeho areálu Okresní
sdružená výstava zvířectva + Meziokresní
soutěž vybraných chovů králíků, drůbeže
a holubů z okresů Karviná, Frýdek-Místek
a Nový Jičín, ve které zvítězil okres
Karviná. Byla to zatím největší výstava
pořádaná naší ZO, a to co do počtu
i kvality zvířat. Rovněž návštěva výstavy
byla velmi dobrá, což bylo významné
k oslavám výročí. Mezi nejlepší chovatele
patří v odboru králíků Ing. Martin Jurczek,
Tadeusz Pilch, Ervín Slivka, Josef Křístek;
v odboru drůbeže Jan Widenka, Tadeusz
Pilch, Tadeáš Walek, Bruno Szlachta,
František Stavěla; v odboru holubů Jan
Pszczolka, Josef Berglowiec, Ervín Slivka,
Ludvík Pawlica, Michal Sčislák. Naše
organizace má v současné době 40 členů,
z toho tři mladé chovatele. Na schůzi byli
přítomni: za OO ČSCH Karviná tajemník
Jiří Černek, za OÚ Těrlicko Mgr. Lidie
Vašková, kteří poděkovali naší organizaci
za dobrou práci pro chovatelství a přáli
hodně úspěchů do dalších let. Byli
přítomni členové s rodinnými příslušníky,
bývali členové, sponzoři, kteří naší
organizaci pomohli sponzorskými dary. Na
závěr předseda naší ZO pan Pasz
poděkoval všem za odvedenou práci
a přál, aby i v dalších letech těrlická
organizace pokračovala ve své dobré
činnosti.

Tadeáš Walek

Lahore na
XVII. speciální výstavě
Tak jako každý rok, i za rok 2003 se
uskutečnila XVII. speciální výstava
holubů lahore, a to v sobotu 17. 1. 2004.
Stalo se tak v novém prostředí,
v chovatelském areálu ZO Třebechovice
pod Orebem. Celkem bylo vystaveno
všech 205 přihlášených holubů od deseti
členů klubu a jednoho nečlena. Holubi
byli ustájeni jednotlivě v klecích v jedné
řadě a jedné místnosti tak, že nejprve byli
v každém barevným rázu vystaveni
chovní samci, pak chovné holubice
a následovali výletci roku 2003 bez
rozdílu pohlaví. Holuby posuzovali dva
posuzovatelé způsobem lichá – sudá,
a to pro lepší objektivitu probíhajících
klubových soutěží.

Jako vždy, nejvíce bylo vystaveno
lahore v barvě černé – 56 od deseti
chovatelů, kdy bylo 14 chovných samců,
13 chovných holubic a 29 výletků. Bylo
zde několik vynikajících holubů jak
chovných, tak i mladých. Mezi výletky se
však objevili i holubi velmi malé, slabé
postavy, kteří získali ocenění 87 až 84
body, i když se u některých, dle kroužku,
jednalo i importy ze SRN. Tito holubi
však v dobrých chovech, po chovné
stránce, již nic nezlepší. Bylo však
potěšující, že se v této barvě již
nevyskytovali holubi pošedlé barvy.
Ocenění nejlepších jedinců dosahovalo
96 bodů.
Z 20 červených lahore od šesti
chovatelů bylo vystaveno sedm samců,
pět holubic a 16 výletků. Ocenění se
pohybovalo od 91 od 95 bodů. V tomto
rázu se však objevilo několik jedinců
s méně intenzívní barvou, což je běžné
u holubů pocházejících od párů červený
– žlutá. Oproti posledním létům však
došlo v tomto barevném rázu k celkovému
zlepšení holuba lahore. Otázkou však
u žluté barvy zůstává, co se stříškovými
a širokými ocasy? Zde je třeba, aby
chovatelé holubů těchto barevných rázů
se na tuto vadu opětovně zaměřili
a rozumným výběrem to řešili. Je to třeba
brát na zřetel i u dovezených holubů.
Z devatenácti lahore žlutých od tří
chovatelů bylo pět samců, čtyři holubice
a deset výletků. Rovněž i zde se ještě
chovatelé potýkají s nevyrovnaností
barvy, kdy se vyskytuje odstín jak světlý,
tak tmavší, který vnikne po sestavených
párech žlutý/červená. Ocenění bylo také
mezi 91 až 95 body. Tento barevný ráz
zaznamenává po několika úspěšných
letech pokles jak v počtech vystavených
holubů, tak i snížení počtu chovných
holubů u samotných chovatelů. Bude to
zřejmě důsledek dovozu a šlechtění
dalšího barevného rázu holuba lahore,
a to plavého žlutopruhého, jak bude dále
uvedeno.
Mléčné lahore vystavilo pět chovatelů.
Z 29 holubů bylo devět samců, pět
holubic a 15 výletků s oceněním 90 až 96
bodů. Tento barevný ráz za poslední léta
pokročil jak v dokonalosti tvarů, tak i ve
vyrovnanosti barvy, což je projev
odchovů po kvalitních holubech ze SRN.
Byl vystaven i jeden kapratý výletek.
Lahore modré (20) tři samci, tři
samice a 14 výletků, vystavili čtyři
chovatelé. Byli vystaveni bezpruzí
(jeden), kapratí (tři) a černopruzí,
s oceněním od 88 do 95 bodů. Tento
barevný ráz byl milým překvapením
speciálky. Bylo vystaveno, co do počtu,
více holubů a ve velmi dobré kvalitě, což
neovlivnilo ani vyloučení jednoho holuba
pro deformaci prstů nohy. Bylo by
úspěšné modré lahore udržet na této
úrovni i do příštích let.
Kolekce 24 lahore plavých
hnědopruhých od čtyř chovatelů, tři
samci, pět holubic a 16 výletků, měla
nedostatek v tělesných tvarech
a nevyrovnanosti barvy u několika
jedinců, což se u nich také projevilo
v ocenění. V tomto barevném rázu byli
vystaveni i tři výletci hnědě kapratí.
Hit posledních třech chovných sezón lahore plaví žlutopruzí a červenopruzí;
vystavilo je (27) šest chovatelů, deset
samců, pět holubic a 12 výletků.
Červenopruzí však byli vystaveni pouze
dva chovní samci a to ještě ne dobré
kvality. Dva žlutopruzí pak měli výluku pro
křivý kýl hrudní kosti. Tento barevný ráz je
dosud velmi nevyrovnaný jak v typu, tak
i v intenzitě samotné barvy. Dosti holubů
má nečistou barvu na křídlech a bude na
chovatelích, jak se s tímto v budoucnu
vyrovnají. Jak lahore žlutopruzí, tak
červenopruzí jsou však plně závislí na
dovozu ze SRN, kde byl také tento holub
prvně na speciálkách vystaven a do ČR
následně dovezen.
Výstavu uzavírali dva výletci lahore,
dobrého typu, v barvě šedohnědé (dun),
kterážto není v našich chovech dosud
rozšířena. Vystavoval je pouze jeden
chovatel.
V jednotlivých soutěžích vyhlášených
klubem holubů lahore bylo následující
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