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Na úvod Zpravodaje Oblastní organizace 2/2017 

 

Vážení přátelé, 

Uplynulý rok byl všestranně náročný, pořádání celé řady výstav od mnoha místních až po 

oblastní a krajskou si vyžádalo od mnohých z Vás hodně času, práce a úsilí. Vrcholem našeho 

chovatelského snažení bylo úspěšné obhájení vítězství OO na celostátní výstavě v Lysé. 

Konec roku nám všem poznamenala náhlá smrt jednatele Oblastní organizace Milana Uhra, 

poděkování a vzpomínku mu věnujeme i zde.  

V tomto zpravodaji chceme přinést souhrn výsledků z těchto významných akcí – oblastní 

výstavy mladých králíků v Radosticích, oblastní výstavy v Ivančicích a krajské výstavy na BVV. 

Rovněž Vás zde chceme pozvat na odborné aktivy králíků, holubů a drůbeže, které 

proběhnou během února, a zejména na Oblastní konferenci v dubnu. 

 Rozhodující pro další činnost budou letošní volby do orgánů ČSCH na všech úrovních 

počínaje ZO, kde máte možnost navrhnout kandidáty do vyšších složek. Termíny a plán pro 

volby jsou dále. Věřím, že řada z Vás má upřímnou starost o chovatelství na naší oblasti a že 

tedy bude dost kandidátů pro další činnost.  

Těšíme se na setkání s Vámi na plánovaných akcích, hlavně na oblastních výstavách. 

 Přeji pevné zdraví, spokojenost v životě a chovech i radost z našich výstav po celý rok 2018.                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                 S pozdravem Chovu zdar M. Martinec 

 

Blahopřání 

V příštím období oslaví významná životní jubilea přátelé a kamarádi 

19. 1. Václav Ráček (60) 

5. 8. Jiří Ludvík (70) 

8. 8. Vladimír Cupák (70) 

29. 7. Miroslav Přikryl (75) 

 

Ještě jednou pevné zdraví, štěstí a mnoho radosti z chovatelských úspěchů do dalších let. 



Naposledy - M i l a n  U h e r  (1955 -2017) 

V neděli na Štědrý den 24. 12. 2017 náhle zemřel v plné aktivitě, právě čtrnáct dnů po 

zakončení brněnské výstavy 1. MORAVIA 2017 významný svazový funkcionář, chovatel, 

kamarád, přítel Milan Uher ve věku 62 let. 

Celý život věnoval chovatelství, měl vynikající „buňky“ zejména pro chov ptáků od líhnutí po 

výběr nejlepších zvířat – hlavně drůbeže, ale i exotů (velkých a středních papoušků – začínal 

však s kanáry). Dlouhá léta byl uznávaným posuzovatelem drůbeže (od roku 1986), byl však i 

posuzovatelem králíků nejprve na Slovensku a poté i v ČR. 

Českému svazu chovatelů cílevědomě věnoval všechen volný čas – byl významným 

funkcionářem na nejvyšší úrovni s obdivuhodným řečnickým talentem (např. byl zvolen 

Valnou hromadou předsedou smírčí komise ČSCH), byl členem Kontrolní komise sekce 

chovatelů králíků ČSCH, v posledních letech vykonával zejména funkci předsedy Krajského 

sdružení ČSCH Jihomoravského kraje, jednatele výboru Oblastní organizace Brno, předsedy 

Oblastní odborné komise chovatelů králíků Brno, předsedy Klubu chovatelů Zakrslých a 

smaragdových kachen, poradce chovu Klubu chovatelů hempšírek, členem byl Klubu 

chovatelů minorek (až do jeho zániku), členem klubů chovatelů vídeňských králíků a králíků 

stříbřitých.  

Byl především vynikajícím a úspěšným praktickým chovatelem - není bez zajímavosti, že na 

poslední CV vystavil neuvěřitelných 28 zakrslých a smaragdových kachen nebo kolekci 32 

vzácných papoušků (např. kakadu nebo ara vojenský) na Moravii. V různých 

obdobích minulosti byl i úspěšným chovatelem králíků českých červených, belgických obrů, 

albínů, vídeňských bílých, stříbřitých divokých, hermelínů modrookých nebo zakrslých 

beranů modrých. Byl i chovatelem českých hus, holubů, pižmovek, perliček a křepelek. 

Vypočítávat šampiony nebo jiná významná ocenění jeho zvířat je už zcela nadbytečné.  

V posledních dvou letech byl iniciátorem znovuobnovení brněnských výstav na výstavišti 

BVV, poslední (možná osudnou) byla 1. Moravia 2017, v minulosti byl podobně 

nesmazatelně podepsán pod Celostátní výstavou mladých králíků v Radosticích 2001, která 

patří k nejpočetněji obeslaným výstavám v historii našeho chovatelství. 

Byl však i z velké části strůjcem opakovaného vítězství brněnské oblastní chovatelské 

organizace v meziokresní soutěži na Celostátních výstavách Lysá 2016 a 2017. 

V Milanovi ztrácí ZO Radostice, OO Brno a zejména  KS Jmk, ale i celý ČSCH obětavého člena, 

iniciátora a hybnou páku, který dokázal svoje nápady vůlí a pracovitostí prosadit a realizovat.  

                                                                                                   Výbor Oblastní organizace ČSCH Brno 

 



Pozvánka na akce oblastní organizace – 1. pololetí 2018 

 

Odborné aktivy oblastních odborných komisí chovatelů – vždy v sídle OO na 

Plotní 

Drůbeže:   pátek 9. února 2018 od 16 hodin   

Králíků:   pátek 16. února 2018 od 16 hodin   

Holubů:  neděle 18. února 2018 od 9,30 hodin   

 

 

Volby do orgánů ČSCH 2018 

Výroční členské schůze ZO s volbami musí proběhnout nejpozději na počátku 

března.  

ZO předají na OO zápisy z VČS se zvoleným výborem, delegátem na oblastní 

konferenci a kandidáty do oblastních orgánů (výbor a kontrolní komise) 

nejpozději do 21. 3. do sídla OO.  

Komise pro přípravu voleb OO následní připraví seznamy pro volby na Oblastní 

konferenci (komise pro přípravu voleb byla zvolena na konferenci 2017: př. J. Sec, P. Buček, J. 

Grolich, L. Reidlinger, P. Peloušek). 

 

Oblastní konference ČSCH se koná v neděli 8. dubna 

2018 od 9,30 na Plotní v sídle OO 

 

 

 



Výstavní kalendář ČSCH - Oblast Brno (dosud nahlášené termíny) 

Termíny výstav je nutno přihlásit do konce března na OO 

3. – 4. února 2018 Moravské Bránice   

12. – 13. května 2018 Podolí   

 7. - 8. července 2018 Ořechov    

  1. - 2. září 2018 Jiříkovice 

  1. - 2. září 2018 Žabčice  

     

25. - 26. srpna 2018 -                       - Oblastní výstava mladých králíků 

 

13. – 14. října 2018 -                  - Oblastní výstava drůbeže, holubů a králíků 

 

Úspěchy roku 2017 

 

Mezinárodní – Titul INTERKANIN ŠAMPION získal v Lysé  

ing. Zd. Koláček na 1.0 Čv  97 bodů – současně získal pro roky 2018 -19 Plemenný chov  

Blahopřejeme! 

 

Celostátní výstava Lysá – meziokresní soutěž 

Králíci:                                    Drůbež:                                      Holubi: 

pořadí   okres   počet bodů         okres  počet bodů            okres    počet bodů        
1. OO Teplice 2281          Brno       2275                  Chrudim 2289                                 
2. OO Litoměřice 2278     Plzeň 2256                       Nymburk2280                   
3. OO Ml Boleslav            Znomo 2247,5                  Brno     2279 
4. OO   Brno 2275      

                                  
Celkové pořadí   okres    celkem bodů 

1. OO Brno               6829    
2. OO Pardubice      6775 
3. OO Znojmo           6756 

 
 



VII. jihomoravská výstava Brno – soutěž okresů 

 

VÝSLEDKY: 

Králíci:                                    Drůbež:                                      Holubi: 

pořadí   okres   počet bodů       pořadí  okres     počet bodů         pořadí  okres    počet bodů        
1. OO Znojmo 1.902,0        1.  OO Brno       1.901                   1.   OO Vyškov  1.894                               

2. OO Brno 1.894,0             2.  OO Blansko 1.879,5                2.  OO  Brno     1.887  
3.OO Vyškov 1.892,5          3.  OO Vyškov   1.776,0               3.  OO  Znojmo 1.886  
4.OO Blansko 1.889,0    4.  OO Znojmo  1.608,0     4. OO Blansko  1.876 
                                  

Celkové pořadí   okres    celkem bodů 
1. OO Brno 5.682,0 
2. OO Blansko 5.644,5 

3.  OO Vyškov 5.562,5 
4. OO Znojmo 5.396,0 

 

Mistrovství MORAVIA 
VÝSLEDKY: 

Králíci:                                    Drůbež:                                      Holubi: 

pořadí   okres   počet bodů       pořadí  okres     počet bodů         pořadí  okres    počet bodů         

1.  OO Brno       3.789,0            1.  OO Blansko  3.728,5             1. OO Opava     3.784 

2.  OO Znojmo   3.783,0            2 . OO Brno       3.578,5             2. OO Vyškov  3.781   

3.  OO  Vyškov  3.770,0            3.  OO Znojmo   3.572,5             3. OO Brno       3.769                

4.  OO Blansko  3.769,0            4.  OO Opava     3.446,0              4. OO Znojmo  3.756 

5.  OO Opava     3.767,5                                                                 5. OO Blansko 3.745 

 

 

Celkové výsledky – soutěž o absolutního vítěze MISTROVSTVÍ MORAVIA: 

Pořadí   okres                   celkem 

1.      OO Blansko            11.242,5    

2.      OO Brno                 11.136,5 

3.      OO Znojmo             11.111,5 

4.      OO Opava               10.997,5 

5.      OO Vyškov               7.551 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Zprávy z Oblastní odborné komise chovatelů králíků 

7.Oblastní výstava mladých králíků Radostice 

 

POHÁRY 

 

1. Valeš Rostislav                   Asč         381,5 b. 

2. Jaroš Karel                            Nb        381,0 b. 

3. Dobrovolný Michal               Nb       380,5 b. 

4. Dobrovolný Michal               Nb       380,5 b. 

5. Valeš Rostislav   ASm   379,5 b. 

  

ČESTNÉ CENY 

 

Humpolík Bedřich                  Vš            378,5 b. 

Buček Pavel                            Nb           379,0 b. 

Kopřiva Vladimír                    Nb           379,5 b. 

Škvařil Vladimír                      Sm          379,5 b. 

Krejčí Vladimír                       Shav        378,0 b. 

 

Výsledky Oblastní výstavy Ivančice  

ČESTNÉ CENY KRÁLÍCI 

BOA     Gráf Petr 

Vss        Vlk Miroslav 

ČSč        Jelínek Josef 

Al           Kelbl Jan 

Al           Zavadil Karel 

Ha          Pokorný Lubomír 

Du          Jelínek Josef 

Za tč       Glockner Jaromír 



ZB čp      Provazníková Věra   MCH 

MaB m   Janků Pavel 

Sm         Škvařil Vladimír 

Ssv         Jelínek Josef   

Ho vev    Nocar Jiří Ing. 

ASč         Valeš Rostislav 

Zbíč        Malá Dagmar Ing. 

Ca           Drlík Antonín 

Rexč       Přikryl Miroslav 

Rex Rys   Škvařil Vladimír 

 

P-9      Ččp     Provazník Jan 

P-10    Čč       Brabec Josef 

P-25    „univerzální chovatel“ K,H,D  Valeš Rostislav 

P-26 nejlepší králík výstavy ČV Koláček Zdeněk Ing 

UDĚLENÉ POHÁRY OOKK BRNO 

1. NOVOZÉLANDSKÝ BÍLÝ      MALÁ DAGMAR Ing.                  380,5 b. 

2. NOVOZÉLANDSKÝ BÍLÝ      JAROŠ KAREL                              380,5 b. 

3. ČINČILA VELKÁ                   KOLÁČEK ZDENĚK Ing.               380,5 b. 

4. PERLOVÝ                             KUCHAŘÍK FRANTIŠEK                380,0 b. 

5. STŘÍBŘITÝ ČERNÝ              ROUSEK VLADIMÍR                      379,5 b. 

SOUTĚŽ ORGANIZACÍ OBLASTI BRNO – KRÁLÍCI 

1. KUŘIM                                                         955,0 b. 

2. MOR.BRÁNICE                                           953,0 b. 

3. ŘÍČANY                                                        949,0 b. 



4. IVANČICE                                                    948,0 b. 

5. PODOLÍ                                                        946,5 b. 

6. TIŠNOV                                                        945,0 b. 

7. UNKOVICE-ŽABČICE                                  945,0 b. 

8. BLUČINA                                                     943,5 b. 

9. OŘECHOV                                                   942,5 b. 

10. RADOSTICE                                                 939,5 b. 

11. OSTOPOVICE                                              937,5 b. 

Aktiv chovatelů králíků – 16. února 2018 na Plotní od 16 hodin 

 

Oblastní odborná komise chovatelů drůbeže 

Vážení přátelé, chovatelé. Dovolte mi, abych Vás seznámil s činností odborné komise pro 

drůbež, při Oblastním výboru pro Brno a Brno venkov. 

Tak jak roky předešlé, tak i v roce 2017 se v naší oblasti konalo bezpočet výstav všech 

možných velikostí, jak počtem vystavených zvířat, tak významem vlastní akce. Malých, jak 

říkáme místních výstav,  bylo v loňském roce opět hodně, pro zajímavost jsem se snažil zjistit 

ty organizace, které se této, pro chovatele sváteční, ale pro některé i pracovní akce úspěšně 

zhostily. Byli to základní organizace Ořechov, Radostice, Ivančice, Říčany, Jiříkovice, Žabčice-

Unkovice, Jehnice, Brno.Židenice, Ostopovice, Tišnov, Kuřim a Moravské Bránice. To je asi 

půlka organizací na naší oblasti. Mimo to pořádala ZO Ivančice Oblastní výstavu. Tato pro 

mnohé chovatele, ta nej, kde vystaví své svěřence, je vrcholem jejich chovatelské práce a 

mnohdy celoživotního snažení. Letošní Oblastní výstava se konala v Ivančicích, jak jsem již 

poznamenal, a to 14 a 15. října. V nově opraveném a zrekonstruovaném areálu této 

organizace, kde není problém pořádat výstavu i za nepříznivého počasí, se sešlo necelých sto 

voliér drůbeže, což není ani dvě stě kusů vodní a hrabavé drůbeže. Tuto drůbež vystavilo 42 

chovatelů, ovšem s pomocí chovatelů okolních oblastí. Byly uděleny Čestné ceny za tato 

zvířata: 

             Kachna zakrslá bílá - 97,-  Uher Milan 

              Kachna zakrslá div. strakatá - 99,- Sec Jiří 

              Kachna zakrslá div. stříbrná - 98,-  Uher Milan 



              Perlička  - 95,-  Odehnal Martin 

              Australka - 95,- Sedláček Václav 

              Hempšírka - 98,5  Valeš Rostislav 

              Česká slepice stříbrná kropenka - 95,- Matušková Martina 

              Hedvábnička bílá - 95,5  Morávek Rodan 

              zdr. Wyandotka bílá - 95,5  Valeš Rostislav 

              zdr.  Austrlka  - 95,- Uhrová Nela MCH 

              zdr.  Velsumka stříbrně zbarvená - 95,- Odehnal Martin 

              zdr. Česká slepice zlatá kropenatá - 95,- Procházka Vladimír 

 

Na výstavě bylo ještě několik velice pěkných a vysoko hodnocených zvířat, ale omezený 

počet Čestných cen nedovolil tyto ocenit.  

 

Pořadí Králíci ZO Body Drůbež ZO Body Holubi ZO Body 

1. Kuřim 955,0 Radostice 1152 Unkovice-Žabčice 951 

2. Mor.Bránice 953,0 Říčany 1127 Brno I 950 

3. Říčany 949,0 Ostopovice 1123 Ořechov 948 

4. Ivančice 948,0 Mor.Bránice 1120 Rajhrad 948 

5. Podolí 946,5 Ořechov   Kuřim 943 

6. Tišnov 945,0 Tišnov 1037 Tišnov 942 

7. Unkovice-Žabčice 945,0 Blučina 1027 Říčany 941 

8. Blučina 943,5 Ivančice 931 Ivančice 940 

 

  UDĚLENÉ POHÁRY 
  

DRŮBEŽ VELKÁ: NH VALEŠ ROSTISLAV 

DRŮBEŽ MALÁ: zWb VALEŠ ROSTISLAV 

VODNÍ: Zk čárkovaná UHER MILAN 

OSTATNÍ: KŘEPELKA JAPONSKÁ NOSNÁ UHROVÁ NELA  



 Nechci se do budoucna smířit s myšlenkou, že na naší Oblastní výstavě, konané  kteroukoliv 

organizací už neuvidíme 150 voliér drůbeže. 

Na rok 2018 bylo objednáno víc jak 3700 kroužků a ještě proběhnou doobjednávky, dá se 

předpokládat, že počet objednaných kroužků lehce překoná hranici 4 000 objednaných 

kroužků. Tímto bych chtěl požádat všechny chovatele, kteří budou kroužkovat drůbež, ať 

této drůbeži věnují patřičnou pozornost a péči. Určitě by jsme byli velice rádi, kdyby jsme 

alespoň 10% zvířat z celkového počtu uviděli na příští Oblastní výstavě. 

Další významnou akcí byla dlouho připravovaná 7.Krajská Jihomoravská výstava králíků, 

drůbeže, holubů, okrasného a exotického ptactva a 1. MORAVIA BRNO  2017 na brněnském 

výstavišti.  

Na tuto výstavu bylo přihlášeno 1 133 kusů drůbeže, takže bylo potřeba postavit celkem 

stejný počet voliér různých velikostí. Na tuto akci jsme oslovili všechny naše organizace s 

žádostí o pomoc při stavění a po ukončení výstavy zase poklizení voliér. Protože veškeré 

práce v pavilonech je velice striktně časově omezena a každá hodina nad rámec smlouvy se 

platí, bylo zapotřebí co nejvíce pracovitých rukou, aby všechno zdárně proběhlo. Pro všechny 

zúčastněné bylo zajištěné třikrát denně jídlo a pití, včetně kávy. K údivu nás všech, kteří jsme 

se podíleli na přípravách, zájem o pomoc nebyl tak velký a co je nejhorší, že některé dny 

nepřišli ani ti, co to slíbili. Přidali nám tím pár starostí na víc. Ale výstava se s vypětím všech 

sil uskutečnila a sklidila velký úspěch jak u domácích, tak i zahraničních návštěvníků. Je 

potřeba se ponaučit ze vzniklých chyb a příště se jim vyvarovat.  

Při takové významné výstavě se také udělují tituly MISTR a ŠAMPION. V Brně tomu nebylo 

jinak a tyto tituly byly uděleny. 

MISTŘI Jižní Moravy 2017 – DRŮBEŽ 

Herynek  Jiří – Husa hn. labutí – 381,0 

Rausa Pavel – Husa česká – 383,0 

Polášková Alena – Barneveldka  zdrobnělá bílá – 382,0 

Polášková Alena – Zdr.barneveldka  stříbrná dojlemovaná  381,5 

Talaš Pavel – Kůta šedá divoká bíle lemovaná – 381,0 

Kudláček Petr – Zakrslá kachna bílá – 381,0 

Uhrová Nela MCH – Křepelka jap. div.zbarvená 

   

ŠAMPIONI Jižní Moravy 2017 - DRŮBEŽ 

Herynek Jiří – Husa labutí hnědá – 98,0 

Rausa Pavel – Husa česká  - 98,0 

Kalaš Jaroslav – Husa česká chocholatá bílá – 98,0 

Pončík Daniel MCH – Bojovnice indická  zdrobn. dvojlemovaná – 98,5 

Talaš Pavel – Krůta šedá divoká bíle lemovaná – 98,0 



Herynek Jiří – Zdr.hempšírka měděně červená – 98,5 

Uher Milan – Kachna smaragdová – 98,5 

Rohrer Václav – Kachna zakrslá  divoká  - 98,5 

Kudláček Petr – Kachna zakrslá bílá  - 98,0 

Uhrová Nela MCH – Křepelka jap.div.zbarv. – 98,5 

Další významná výstava, které se zúčastnila malá skupina chovatelů brněnska, byla výstava 

CHOVATEL 2017, která se konala 17.-19.11.2017 v Lysé nad Labem. Naši chovatelé tuto 

výstavu v kategorii drůbež vyhráli a dopomohli jsme k celkovému vítězství. Chtěl bych touto 

formou ještě jednou poděkovat těm chovatelům, kteří se nebojí vystavit svoje svěřence na 

tak prestižní výstavě. Náš okres reprezentovali za drůbež tito chovatelé: Morávek Roman, 

Schneiderová Iveta, Uher Milan, Valeš Rostislav. 

Mistrovství České republiky        Drůbež 2017: 

 1. Brno 2275,0 b  

2. Plzeň 2256,0 b  

3. Znojmo 2247,5 b 

 4. Praha-východ 2243,0 b  

5. Tábor 2242,5 b 

Vážení chovatelé, protože rok 2017 je za námi, tak připomínám těm, kteří se chtějí zúčastnit 

celoroční soutěže jednotlivců, aby do 31.1.2018 dodali posuzovací lístky drůbeže na mou e 

mailovou adresu nebo Petrovi Pelouškovi a Jirkovi Secovi. Vlastní vyhodnocení a zároveň 

aktiv drůbeže proběhne 9.2.2018 v 16 hodin v zasedací místnosti na Plotní. Ti chovatelé, 

kteří chtějí nahlásit případné doobjednávky kroužků, přineste nebo pošlete písemnou 

doobjednávku. 

Protože v loňském roce se dost chovatelů potýkalo s kokcidiózou při odchovu kuřat, můžeme 

si o dobrém odchovu a přípravě nosnic na sezónu něco říct formou malé přednášky. 

Těším se setkání s Vámi 

předseda OOK drůbeže Valeš Rosťa. 

 

Oblastní odborná komise chovatelů holubů 

 V červenci byla provedena objednávka kroužků na holuby pro rok 2018. Dvacet ZO si 

objednalo 4 960 kroužků, je to opět další pokles, ovšem musíme připočítat chovatele mor. 

pštrosů, kteří odebírají kroužky z klubu. Projevuje se také úbytek chovatelů, kteří končí 

s chovem pro vysoký věk anebo úmrtí. 



Oblastní výstava se konala ve dnech 14. a 15. října v Ivančicích za krásného až letního počasí. 

Na výstavě bylo předvedeno 330 holubů, na které bylo uděleno 15 čestných cen a to na 

texana, mor. pštros černý šupinatý, červený a žlutý, rys modrý šupkatý, německý výstavní, 

benešovský červený, king červený, mor. morák, brněnský voláč bílý a modrý bělouš, arabský 

bublák, staroholandský kapucín, italský racek a gigant. Soutěž kolekcí, kterých bylo 72 

skončila s tímto výsledkem: 

1. Brněnský voláč modrý bělouš        382 bodů       Ludvík Jiří 

2. Moravský pštros žlutý                     382 bodů      Jaroš Karel 

3. Brněnský voláč bílý                         380 bodů      Ludvík Jiří 

Soutěže ZO ČSCH se zúčastnilo 11 organizací a pořadí bylo následující: 

1. Unkovice – Žabčice           951 bodů 

2. Brno 1                                950 bodů 

3. Ořechov                             948 bodů 

4. Rajhrad                              948 bodů 

5. Kuřim                                 943 bodů 

6. Tišnov                                 942 bodů 

7. Říčany                                 941 bodů 

8. Ivančice                               940 bodů 

9. Blučina                                936 bodů 

10.  Moravské Bránice             934 bodů 

11. Ostopovice                          751 bodů 

Na celostátní výstavě v Lysé nad Labem se uskutečnilo mistrovství okresů v jednotlivých 

odbornostech a v soutěži holubů jsme obsadili 3. místo ze 20. okresů. Celkově se oblast Brno 

umístila na 1. místě.  

Krajská výstava se pořádala ve dnech 9. a 10. prosince v Brně pod novým názvem MORAVIA. 

Byla to druhá největší výstava v ČR v roce 2017 a bylo na ní vystaveno rekordních 2 354 

holubů. Uskutečnilo se na ní také 6 speciálních výstav a 1 expozice holubů. V soutěži o Mistra 

JmKV se z naší oblasti prosadili brněnští voláči Jiřího Ludvíka a titul Šampion JmKV získal king 

Vladimíra Škvařila, italský racek Františka Kuchaříka a pražský krátkozobý rejdič MVDr. 

Václava Ráčka. 

V soutěži KS se holubáři umístili na druhém místě a v soutěži MORAVIA na místě 3. Do 

budoucna se výběru holubů do soutěže musí věnovat větší pozornost. Ovšem na straně 

druhé soutěž je soutěž…. 

Zápornou stránkou této výstavy byla neochota holubářů pracovat na akci, kdy se musí 

výstava postavit a zbourat ve velmi krátkém čase. Přístup všech chovatelů se musí radikálně 

změnit! Važme si toho, že se výstavy opět vrátily do Brna, ovšem podmínky pro konání 

výstav proti 20. století v mnohém změnily. 



Soutěž o nejlepšího holubáře r. 2017 má stále stejné podmínky (4 holubi, 4 výstavy – 2 malé, 

oblastní a velká). Uzávěrka soutěže bude 7. února 2018!!! Soutěž bude vyhodnocena na 

známých formulářích, aby její vyplňování bylo jednodušší. Ideál by byl z každé ZO alespoň 

jeden soutěžící chovatel. 

Jak jistě víte letošní rok je rokem volebním a proto vyzývám všechny ZO o zaslání jmen 

kandidátů do oblastní odborné komise do 7. února na Plotní 69. 

D Ů L E Ž I T É : Aktiv chovatelů holubů se uskuteční 18. února 2018 na Plotní 69 v Brně.  

Začátek bude v 10.00 hodin!!!! Účast zástupců všech ZO ČSCH OO Brno je NUTNÁ!!!! 

                                                                                                                      Jiří Ludvík 

 

Ještě jednou na závěr: 

 

Odborné aktivy oblastních odborných komisí chovatelů – vždy v sídle OO na 

Plotní 

Drůbeže:   pátek 9. února 2018 od 16 hodin   

Králíků:   pátek 16. února 2018 od 16 hodin   

Holubů:  neděle 18. února 2018 od 9,30 hodin   

 

 

 

Oblastní konference ČSCH se koná v neděli 8. dubna 

2018 od 9,30 na Plotní v sídle OO 

 


