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Zima sice klepe na dveře, ale i na konci sezóny jsme společně 
s našimi holuby zažili různé rozmary počasí...
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P R O P O Z I C E 
Celostátní výstavy poštovních holubů 2019 – Lysá nad Labem

Celostátní výstava poštovních holubů České republiky se bude konat na výstavišti v Lysé 
nad Labem ve dnech 

11. 1. 2019 až 12. 1. 2019 (pátek, sobota)
Pořadatelem Celostátní výstavy 2019 je Prezídium Českomoravského svazu chovatelů 

poštovních holubů. Organizačně ji zajišťuje Český zemský spolek chovatelů poštovních holubů. 

1. Výstavní kategorie a podmínky účasti
a) Standard holubi – nejméně 2500 km za  dva roky 2017 a  2018, umístněných ve  20% 

vítězů, z toho nejméně 750 km v roce 2018, v konkurenci minimálně 20 chovatelů a 150 
holubů. 

b) Standard holubice – nejméně 2000 km za dva roky 2017 a 2018, umístněných ve 20% 
vítězů, z toho nejméně 600 km v roce 2018, v konkurenci minimálně 20 chovatelů a 150 
holubů. 

c) Standard holoubě holub – v roce 2018 3 závody dle podmínek kategorie Sport F v kon-
kurenci 20 chovatelů a 250 holoubat. – nesoutěžní kategorie 

d) Standard holoubě holubice – v  roce 2018  3 závody dle podmínek kategorie Sport F 
v konkurenci minimálně 20 chovatelů a 250 holoubat. – nesoutěžní kategorie 

e) Sportovní kategorie dle podmínek FCI – A, B, C, D, E, F, G, H 
f) ESO holubice 
g) Super ESO 
h) Výkon za život holubi – nesoutěžní kategorie 
i) Výkon za život holubice – nesoutěžní kategorie 
j) Generální mistr České republiky 2018 – kolekce 3 holubi 
k) Mistrovství mladých chovatelů České republiky 2018 – 1. až 3. místo kolekce 3 holubi 
l) Generální mistr Českého zemského spolku 2018 – kolekce 3 holubi 
m) Generální mistr Moravskoslezského zemského spolku 2018 – kolekce 3 holubi 
n) NZ Oostende-Knokke – kolekce 9 holubů
o) NZ Oostende-Knokke – roční – kolekce 9 holubů

2. Soutěžní kolekce Oblastních spolků
Každý Oblastní spolek vystaví kolekci 10-ti soutěžících holubů ze 12-ti vystavovaných katego-
riích. 

• Standard holub – povinná kategorie 
• Standard holubice – povinná kategorie 
• Sportovní kategorie A, B, C, D, E, F, G, H 
• ESO holubice 
• Super ESO 

– Oblastní spolek může vynechat maximálně 2 kategorie, na celkový počet 10-ti soutěžních 
holubů. 

– Každý Oblastní spolek vystaví 1 holuba a 1 holubici v nesoutěžní kategorii výkon za život 
holub, holubice a 1 H a 1 He v nesoutěžní kategorii Standard holoubě. 

– Holubi v  kolekci Generálního mistra České republiky, Mistrovství mladých chovatelů 
České republiky, Generálního mistra Českého a Moravskoslezského zemského spolku, NZ 
Oostende-Knokke, budou vystaveni mimo kolekce Oblastních spolků. 
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3.  Holubi vystaveni mimo kolekci Oblastního spolku
Mimo kolekci Oblastního spolku mohou chovatelé vystavovat individuálně holuby v  kategorii 
Standard holubi a holubice. Ve sportovních kategoriích také holuby do 10. místa v celostátním 
pořadí za následujících podmínek: 

• Přihlásit svoje holuby v termínu stanoveném organizátorem Celostátní výstavy. 
• Uhradit klecné při přejímce holubů. 
• Použít výstavní kartu vydanou pořadatelem. 
• Zajistit dopravu vlastních holubů na Celostátní výstavu včetně veterinárního osvědčení. 

4. Vyhodnocení Celostátní výstavy
a) Ve Sportovních kategoriích A, B, C, D, E, F, G, H, ESO holubice, Super ESO dle pořadí 

v celostátních tabulkách 2018. 
b) V kategorii Standard holubi a holubice, dle pořadí na Celostátní výstavě. 
c) V kategorii Výkon holubi a holubice za život dle pořadí na Celostátní výstavě. 
d) V kategorii Standard holoubě holub a holubice dle pořadí na Celostátní výstavě. 
e) Soutěž kolekcí Oblastních spolků – součet bodů všech 10-ti vystavených holubů v sou-

těžní kolekci Oblastního spolku dle schválené tabulky. V případě rovnosti bodů kolekcí 
rozhoduje suma umístění soutěžních holubů v jednotlivých kategoriích na CV. 

Podle mezinárodního Standardu budou hodnoceni jen holubi a holubice vystaveni v kategorii 
Standard. Posuzování provede 10 posuzovatelů (včetně kategorie Standard mladých) schvále-
ných Prezídiem svazu na základě návrhu předsedy posuzovatelské komise. Nejvyšší a nejnižší 
bodové hodnocení se škrtá, ze zbývajících 3 se vypočítá průměr. V případě rovnosti bodů bude 
postupováno dle podmínek mezinárodního standardu.

5. Ocenění celostátních soutěží v roce 2018 a kategorie Standard 
 na Celostátní výstavě

a) Standard holubi a holubice  1. – 3. místo pohár 
b) Standard holoubě holub a holubice  1. – 3. místo pohár 
c) Sportovní kategorie A, B, C, D, E, F, G, H  1. – 3. místo pohár 
d) ESO holubice  1. – 3. místo pohár 
e) Super ESO  1. – 3. místo pohár 
f) Výkon za život holubi a holubice  1. – 3. místo pohár 
g) Generální mistrovství České republiky  1. – 10. místo pohár 
h) Mistrovství krátkých tratí České republiky  1. – 10. místo pohár 
i) Mistrovství středních tratí České republiky  1. – 10. místo pohár 
j) Mistrovství dlouhých tratí České republiky  1. – 10. místo pohár 
k) Mistrovství ročních holubů České republiky  1. – 10. místo pohár 
l) Mistrovství holoubat České republiky  1. – 10. místo pohár 
m) Mistrovství mladých chovatelů České republiky  1. – 10. místo pohár 
n) Inter mistrovství – národní pořadí  1. – 3. místo pohár 
o) Eso časopisu „Poštovní holub“  1. – 10. místo pohár
p) NZ Oostende-Knokke – každé ze tří pásem 1. – 3. místo pohár  
q) NZ Oostende-Knokke – roční – každé ze tří pásem 1. – 3. místo pohár  

6.  Kontrola dokumentace vystavených holubů a výpočet výsledků. 
Kontrolou dokumentace správnosti výsledků vystavených holubů byl prezídiem svazu pověřen 
Jan Filipi. Výpočet výsledků Celostátní výstavy provede Jan Filipi a Josef Bastl. 
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7.  Technické a organizační zabezpečení Celostátní výstavy
• Vystavení holubi na Celostátní výstavě musí být zdraví a vybaveni veterinárním osvěd-

čením o provedené vakcinaci proti Pseudomoru, ne starším 3 dnů. Vakcinace musí být 
provedena nejdříve 6 měsíců a nejpozději 3 týdny před Celostátní výstavou. 

• Holubi budou předáni ve výstavních prostorách v ucelených zásilkách Oblastních spolků 
pověřeným zástupcem. Současně bude předán dvojmo vyhotovený seznam předá-
vaných holubů a veterinární osvědčení. Převzetí holubů potvrdí organizátor Celostátní 
výstavy a kopii seznamu vrátí předávajícímu. 

• Organizátor Celostátní výstavy nepřevezme holuby předávané po stanoveném termínu 
přejímky holubů, nebo bez patřičných dokladů. Konečné rozhodnutí o vyloučení holubů 
z Celostátní výstavy je v pravomoci prezidenta svazu. 

• Oblastní spolky zašlou seznam vystavených holubů (chovatel, holub, kategorie, Kf nebo 
km) podle jednotlivých vystavovaných kategorii spolu s kopií výstavní karty nejpozději 
do 25. 12. 2018 elektronicky Janu Filipimu na e-mail: filipiteam@seznam.cz

• Originál výstavní karty vyplněné ve všech kolonkách a podepsaný předsedou Oblastního 
spolku včetně razítka, bude předán předávajícím při přejímce holubů na Celostátní vý-
stavě. 

• Klecné za kolekci Oblastního spolku 1400,- Kč. Klecné uhradí předávající při přejímce 
holubů. Klecné za  jednoho vystaveného holuba mimo kolekci Oblastního spolku činí 
100,  Kč uhradí vystavovatel při přejímce holubů. Klecné neplatí chovatelé za  holuby 
vystavené dle kategorie j, k, l, m, n, o. 

• Za předané holuby odpovídá organizátor Celostátní výstavy, který zajistí veterinární do-
zor, krmení a napájení holubů. 

• Po skončení Celostátní výstavy budou vystavení holubi předáni pověřenému zástupci 
Oblastního spolku po předložení dokladu o předání holubů. 

8.  Prodejní stánky
Zájemci o prodejní stánek na CV se přihlásí do 16.12.2018: 
Ladislav Žoha, tel.: 724395806, e-mail: zoha@vll.cz 

9.  Ubytování 
Zájemci o ubytování na CV se přihlásí do 16.12.2018: 
Lundák Pavel, tel.: 603907989, e-mail: pl.holub@seznam.cz 

10. Program Celostátní výstavy
Pátek 11.1.2019 
  6.00 hodin -   8.00 hodin Příjem holubů 
  7.30 hodin -   8.00 hodin Instruktáž posuzovatelů 
  8.00 hodin - 10.00 hodin Posuzování kategorií Standard 
10.00 hodin - 11.00 hodin Zpracování výsledků 
11.00 hodin Otevření výstavy 
17.00 hodin Ukončení prvního dne výstavy 
18.00 hodin Zahájení společenského večera
20.00 hodin Vyhodnocení Generálního mistrovství ČR

Sobota 12. 1. 2019 
  9.00 hodin Otevření výstavy 
11.00 hodin Vyhodnocení výsledků výstavy a soutěží 
13.00 hodin Dražba holubů
16.00 hodin Ukončení výstavy 
16.00 hodin Výdej holubů CV
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Mistrovství Evropy holoubat 2018

Na jarním zasedání FCI bylo rozhodnuto, že se v portuglaské TS Mira uskuteční Mistrovství 
Evropy holoubat, a  to z  důvodu neúčasti většiny evropských zemí na  Mistrovství světa 
na Taiwanu. Česko se MS holoubat zúčastnilo, jak jste si mohli přečíst v minulém čísle IZ, nic-
méně nám v účasti na ME holoubat kromě vyčerpaných prostředků z rozpočtu nic nebránilo. 
Bylo rozhodnuto, že chovatelé, kteří dodají holoubata na ME holoubat uhradí náklady na pře-
pravu. 

Na začátku května 2018 byla uzavřena kolekce našeho svazu. Chovatelé přihlásili a násled-
ně také dodali 22 holoubat do soutěže ME holoubat a 4 holoubata do soutěže ME holoubat 
mladých chovatelů. K leteckému transportu z pražského letiště došlo v pondělí 14. května 2018 
a v 18:30 hod. byla holoubata již v Lisaboně. Hned večer byla poté transportována do holubníku 
TS. 

První soupis proběhl na konci června a bylo na něm 21 našich holoubat. Na holoubata čekal 
téměř klasický portuglaský plán nácviků a závodů, jak víme z předešlých ročníků, nic jednodu-
chého holoubata nečekalo. 18. července se konal první oficiální trénink z 50 km, na který bylo 
nasazeno 1438 holoubat, z  toho 17 českých, všechna dolétla. Nejrychlejší holoubě dosáhlo 
rychlosti 852 m/min. 21. července byl na řadě 2. oficiální trénink 80 km. Nasazeno bylo 1431 
holoubat, českých holoubat se stále drželo 17. Vítezné holoubě mělo rychlost 1107 m/min. 
Po 4 dnech se 25. července konal 1. závod z Proença-a-Nova (vzdálenost 105 km), ze kterého 
dolétlo holoubě CZ 18-0296-6 Kateřiny Novotné na 3. místě v konkurenci Mistrovství Evropy 
holoubat mladých chovatelů! Celkem bylo nasazeno 1405 holoubat, českých opět 17, dolétlo 
16. Rychlost vítězného holouběte byla 1038 m/min. 30. července se konal 2. závod z Castelo 
Branco (128 km) a z 1290 holoubat se na pěkném 3. místě umístilo holoubě CZ 18-0198-3043 
Marka Skrbka, v konkurenci Mistrovství Evropy holoubat to bylo místo 1.! Dolétlo všech 16 čes-
kých holoubat. Nejrychleší holoubě dosáhlo rychlosti 1054 m/min. 8. srpna byl na programu 3. 
závod z Monfortinho (176 km), na který bylo celkem nasazeno 1211 holoubat, vítězem závodu 
se stalo holoubě ze slovenského školního holubníku v Kvačanech a při návratu dosáhlo rychlosti 
882 m/min. Šlo o velmi tvrdý závod, ze kterého dolétlo 10 českých holoubat. Organizátoři se 
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poté rozhodli navrátivším holoubatům spravit chuť a na 14. srpna naplánovali motivační trénink, 
který nebyl klasifikován. 17. srpna se 10 českých holoubat účastnilo 4. závodu, semifinále 
z Cáceres (230 km), na  který bylo celkem nasazeno 722 holoubat. Šlo o  velmi rychlý závod 
s rychlostí vítězného holouběte 1332 m/min. 

Finále ME holoubat bylo plánováno na 1. září a plán byl dodržen. Na finále z Casas de Don 
Pedro vzdáleného od  Miry 332 km bylo nasazeno celkem 694 holoubat, z  toho 11 českých. 
Dolet byl velmi zajímavý. První tři holoubata, všechna domací portugalská, dolétla s téměř 13 
minutovým náskokem s velmi vysokou rychlostí 1612 m/min. Za hodinu dolétlo 58 holoubat. 
Během další hodiny to už bylo pouze 10 dalších. S rychlostí 515 m/min. dosedlo na celkovém 
80. místě holoubě CZ 18-0127-124 Josefa Vozábala, v konkurenci Mistrovství Evropy holoubat 
mladých chovatelů to bylo 11. místo! Do večera došlo celkem 110 holoubat. Druhý den na 187. 
místě dolétlo holoubě CZ 18-0150-531 z  Teamu Dvořák Jiří. Na  208.  místě holoubě Jiřího 
Kroupy CZ 18-05-815 a na 274. místě holoubě CZ 18-0234-1135 Lubomíra Kubáčka. Svého 
domova docílilo druhý den 289 holoubat. 14. den od startu dolétlo do cíle 349 holoubat, česká 
čtyři zmíněná. Šlo tedy opět o velmi tvrdou portuglaskou prověrku. 

Nejúspěšnější české holoubě ME holoubat CZ 18-0127-124 Josefa Vozábala. 
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Pořadí Mistrovství Evropy holoubat

1 Rakousko 105-1734/18 Ivanschitz Clemens 1520,3635 11:08:22.1

2 Rakousko 301-748/18 Hofmann Leopold 1509,3104 11:09:58.1

3 Portugalsko 8409002/18 Cesário & Abílio Pereira 1508,4887 11:10:05.3

Pořadí Eso holoubě ME holoubat

1 Rakousko 105-1734/18 Ivanschitz Clemens 5452,7208

2 Rumunsko 018152/18 Cosmin Olteanu 5288,4446

3 Bulharsko 30868/18 Vencislav Tsvetkov 5246,2684

Pořadí zemí ME holoubat

1 Rakousko 1512,1952 3

2 Rumunsko 1397,1909 3

3 Malta 1335,6106 3

Pořadí Mistrovství Evropy holoubat mladých chovatelů

1 Rakousko 609-222/18 Gratzer Marco 1510,4560 11:09:48.1

2 Rakousko 503-169/18 Glanzer Sarah 1507,8252 11:10:11.1

3 Portugalsko 8369430/18 Luís Tiago Marques Correia 1507,0404 11:10:17.9

11 Česko 0127-124/18 Vozábal Josef 515,3430 18:14:13.9

Pořadí Eso holoubě ME holoubat mladých chovatelů

1 Portugalsko 8369430/18 Luís Tiago Marques Correia 5367,2516 11:10:17.9

2 Rumunsko 018183/18 Cátálin Olteanu 5345,5412 11:10:23.8

3 Chorvatsko 27502/18 Agatic Zeljko 5136,7407 11:50:31.0

Pořadí zemí ME holoubat mladých chovatelů

1 Rakousko 1121,9712 3

2 Francie 931,0330 3

3 Slovinsko 742,9946 3

9 Česko 171,7810 1

Jan Filipi
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Národní závod Knokke 2018

Národní závod Knokke se konal 28. července 2018. Nasazeno na něj bylo 4 870 holubů od 991 
chovatelů ze všech 32 OS CHPH. Průměrná vzdálenost byla 935,44 km s rozpětím od 648,26 km 
do 1115,70 km. Start proběhl v 8:30. 

Přílet prvního PH:     
ŠINDELÁŘ Josef, Řepeč, Řepeč 
13-0127-117 H 
1.den, 19:25:56 hod., rozchod -00:00:04 hod.
vzdálenost:  823,23 km rychlost: 1254,984 m/min
doba letu: 10:55:58 hod.

Přílet posledního PH:  
ROSA Miroslav, H. Počáply , Roudnice n./L.
13-055-161 H
2.den, 10:50:18 hod., rozchod +00:00:00 hod.
vzdálenost:  784,10 km rychlost: 693,713 m/min
doba letu: 18:50:18 hod.

Doba trvání závodu: 8:50:44 hod.

Pořadí TOP 10

1. ŠINDELÁŘ Josef Tábor 13-0127-117 H 1-19:25:56.00 823,230  km 1254,984 m/min

2. DUŠEK Stanislav Domažlice 15-0308-25 H 1-18:17:28.00 735,209  km 1251,421 m/min

3. KAŠÍK František Uh. Hradiště 14-0256-3433 H 2-05:53:24.00 1041,029  km 1249,146 m/min

4. BUREŠ Jar. jun. Hodonín 13-0179-5334 H 2-05:30:43.00 999,604  km 1232,987 m/min

5. SKLENÁŘ Miloslav Stredočeské 12-05-235 H 1-19:01:21.00 771,820  km 1222,491 m/min

6. SNOVICKÝ Vítězslav Hodonín 14-0178-4558 HE 2-05:45:45.00 1006,956  km 1219,444 m/min

7. VÍTOVEC Pavel + 
Marcela Prácheň 15-0311-325 HE 1-19:49:02.00 821,697  km 1210,098 m/min

8. RŮŽIČKA Bedřich Stredočeské 14-044-924 H 1-19:24:56.00 792,289  km 1209,704 m/min

9. MINARČÍK Drahomír Louny 13-0400-2204 H 1-19:14:14.00 778,436  km 1208,292 m/min

10. GREGOR Věroslav Brno 10-0144-235 HE 2-05:42:08.00 993,580  km 1208,140 m/min
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Pásmo č. 1 – do 800 km
Průměrná vzdálenost: 746,00 km (rozpětí 648,26 km – 799,53 km)
Počet nasazených PH: 877  
Počet chovatelů: 171 

Přílet prvního PH:     
DUŠEK Stanislav, Přeštice, Příchovice
15-0308-25 H 
1.den,18:17:28 hod., rozchod - 00:00:02 hod.
vzdálenost: 735,21 km rychlost:1251.421 m/min
doba letu: 9:47:30 hod.

Přílet posledního PH:  
KOTOUČ M+M, Velká Bukovina, Velká Bukovina 
16-013-1004 H
2.den,08:59:00 hod., rozchod +00:00:03 hod.
vzdálenost: 776,61 km rychlost: 762.156 m/min
doba letu: 16:58:58 hod.

Doba trvání závodu: 6:17:09 hod.

Pořadí TOP 10 - pásmo č. 1 – do 800 km

  1. DUŠEK Stanislav, Přeštice 15-0308-25 H 1-18:17:28.00 1251,421 m/min

  2. SKLENÁŘ Miloslav, Libomyšl 12-05-235 H 1-19:01:21.00 1222,491 m/min

  3. RŮŽIČKA Bedřich, Slivenec 14-044-924 H 1-19:24:56.00 1209,704 m/min

  4. MINARČÍK Drahomír, Krabčice 13-0400-2204 H 1-19:14:14.00 1208,292 m/min

  5. ŠPILAR Václav, Rokycany 14-085-522 H 1-18:47:58.00 1203,349 m/min

  6. BRÁZDA Jiří+Monik, Blatná 15-0117-1130 HE 1-19:02:03.00 1198,683 m/min

  7. DUŠEK Stanislav, Přeštice 14-0308-396 H 1-18:43:24.00 1198,515 m/min

  8. BASTL Josef, Dehtín 16-031-1132 H 1-18:48:03.00 1194,031 m/min

  9. ONDRÁŠEK Karel, TU 15-045-554 H 1-19:09:25.00 1193,979 m/min

10. VEVERKA Karel, Zruč 16-087-145 HE 1-18:46:45.00 1192,918 m/min
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Pásmo č. 2 – 800-1000 km
Průměrná vzdálenost: 907,52 km (rozpeti 800,08 km – 999,81 km) 
Počet nasazených PH: 2105 
Počet chovatelů: 423

Přílet prvního PH:     
ŠINDELÁŘ Josef, Řepeč, Řepeč 
13-0127-117 H 
1.den,19:25:56 hod., rozchod -00:00:04 hod. 
vzdálenost: 823,23 km rychlost: 1254,984 m/min 
doba letu: 10:55:58 hod.

Přílet posledního PH:  
ADAM Josef, Tábor, Tábor 
16-0127-54 HE 
2.den,11:41:54 hod., rozchod +00:00:00 hod. 
vzdálenost: 836,68 km rychlost: 707,911 m/min 
doba letu:19:41:54 hod.

Doba trvání závodu: 8:26:56 hod.

Pořadí TOP 10 - pásmo č. 2 – 800-1000 km

  1. ŠINDELÁŘ Josef, Řepeč 13-0127-117 H 1-19:25:56.00 1254.984 m/min

  2. BUREŠ Jar. jun., Velké Pavlovice 13-0179-5334 H 2-05:30:43.00 1232.987 m/min

  3. VÍTOVEC Pavel + Marcela, Protivín 15-0311-325 HE 1-19:49:02.00 1210.098 m/min

  4. GREGOR Věroslav, Rousínov 10-0144-235 HE 2-05:42:08.00 1208.140 m/min

  5. HOŘEJŠÍ Jiří, Řepeč 13-098-523 H 1-19:52:42.00 1206.455 m/min

  6. KOTEK Martin, Liberec 12-051-128 HE 1-19:49:5 .00 1189.758 m/min

  7. MIKULÁŠ Josef, Heřmanice 13-0229-8176 H 2-05:23:36.60 1188.365 m/min

  8. MÁLEK Zdeněk, Pardubice 14-069-1071 HE 1-21:03:12.00 1184.907 m/min

  9. RULÍK Petr, Úherce 13-0110-292 H 1-20:12:22.00 1177.527 m/min

10. ŠÍPEK Josef, Protivín 12-0123-668 H 1-20:03:19.00 1169.341 m/min
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Pásmo č. 3 – nad 1000 km
Průměrná vzdálenost: 1046,79 km (rozpeti 1000,84 km – 1115,70 km) 
Počet nasazených PH: 1888 
Počet chovatelů: 397

Přílet prvního PH:     
KAŠÍK František, Vésky, Kunovice 
14-0256-3433 H 
2.den,05:53:24 hod., rozchod +00:00:02 hod. 
vzdálenost: 1041,03 km rychlost: 1249,146 m/min 
doba letu: 13:53:24 hod.

Přílet posledního PH:  
POSPÍŠIL Petr, Mor.Nová Ves, Břeclav 
16-0173-92 HE 
3.den,07:10:15 hod., rozchod -00:00:01 hod. 
vzdálenost: 1017,66 km rychlost: 535,534 m/min 
doba letu: 31:40:16 hod.

Doba trvání závodu: 18:30:31 hod.

Pořadí TOP 10 - pásmo č. 3 – nad 1000 km

  1. KAŠÍK František, Vésky 14-0256-3433  H 2-05:53:24.00 1249,146 m/min

  2. SNOVICKÝ Vítězslav, Vel.Bílovice 14-0178-4558  HE 2-05:45:45.00 1219,444 m/min

  3. Bři UHERKOVI, Kněžpole 13-0254-2159  H 2-06:46:55.00 1172,639 m/min

  4. NEDVĚDICKÝ Jindřich, Milotice 13-0165-387   H 2-06:49:00.00 1147,556 m/min

  5. KŮŘIL Rostislav, Kyjov 15-0164-29    H 2-06:49:02.00 1144,605 m/min

  6. ZLÁMAL Jaroslav, Rakvice 14-0178-4337  HE 2-06:42:00.00 1135,169 m/min

  7. SLIWKA P. + GREGOR L., Horní Suchá 13-0189-175   H 2-07:59:57.00 1127,144 m/min

  8. BLATA Miroslav, Šardice 14-0164-228   H 2-07:07:32.00 1115,114 m/min

  9. JEMELKA Pavel Ing., Přerov 7 13-0216-20    H 2-07:25:10.00 1111,159 m/min

10. SNOVICKÝ Vítězslav, Vel.Bílovice 14-0178-4540  HE 2-07:11:21.00 1104,906 m/min

V tomto čísle Informačního zpravodaje Poštovní holub Vám představíme Františka KAŠÍKA 
z Vések s jeho holubem 14-0256-3433, tedy vítěze v pásmu nad 1000 km, vítěze v rámci MSS 
CHPH, který se v konkurenci celé ČR umístil na 3. místě! V příštím čísle se můžete těšit na re-
portáž s vítězem národního závodu Josefem ŠINDELÁŘEM z Řepče, který Vám představí svého 
národního šampiona 13-0127-117! 
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Super sezóna 2018 zástupců OS CHPH Uh. Hradiště

Oblastní sdružení chovatelů poštovních holubů Uherské Hradiště se v  rámci ČR jistě řadí 
k oblastem s velkou konkurencí, a to nejen počtem závodících chovatelů, ale také jejich kvali-
tou. V sezóně 2018 do výsledků zasáhlo 166 chovatelů, z nichž 51 mělo úspěšnost ze závodů 
minimálně 20%! Vyrovnanost zdejších nejlepších chovatelů je opravdu velká, proto je obtížné 
„naletět“ v rámci soutěží ČR holuba se špičkovým celkovým výsledkem. Letos se to však po-
vedlo hned několika hradišťským zástupcům a pohled na jednotlivé kategorie v konkurenci ČR 
je pro ně opravdu velmi povzbudivý.

Olympijská kategorie Sport A: 1. místo 15-0250-311 H Kučera Josef
                                                 13. místo 13-0254-2202 H Bří Uherkovi
 15. místo 15-0249-669 H Kadlček Josef

Olympijská kategorie Sport B: 1. místo 15-0250-311 H Kučera Josef
 4. místo 13-0254-2202 H Bří Uherkovi
 6. místo 15-0203-1500 H Brulík Josef
 11. místo 16-0250-721 H Kučera Josef
 12. místo 15-0262-600 H Brulík Josef
 13. místo 15-0249-669 H Kadlček Josef

Olympijská kategorie Sport E: 6. místo  14-0250-48 H Kučera Josef

Olympijská kategorie Sport F: 1. místo  18-0259-1164 TEAM Chmelař-Jurásek
 6. místo  18-0249-781 Ježek Antonín

Olympijská kategorie Sport G: 10. místo 17-0249-614 H Kadlček Josef
 15. místo 17-0249-626 H Kadlček Josef

Olympijská kategorie Sport H: 3. místo 15-0250-311 H Kučera Josef
 4. místo 16-0250-721 H Kučera Josef

Eso holubice: 7. místo 16-0254-5660 HE Tomeček Josef

Výkon holub: 6. místo 14-0254-3360 H Varmuža Martin

Výkon holubice: 5. místo 13-0256-3009 HE Kašík František
 10. místo 15-0248-159 HE Macháč Alois

V rámci konkurence je určitě zdravé a potěšující, že mezi nejlepšími holuby z OS UH v rámci 
soutěží ČR nedominuje pouze jeden holubník, ale kousek úspěchu „urvalo“ holubníků hned 
několik. 
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V tomto článku jsem se snažil čtenářům napsat něco více o holubech, kteří skončili v kon-
kurenci ČR opravdu na těch TOP příčkách a jsou tedy adepty na Olympiádu PH 2019, která se 
bude konat koncem ledna 2019 v polské Poznani.

Kučera Josef, Vlčnov 15-0250-311 H - 1.místo ČR kat. A,B,D
 16-0250-721 H - 4.místo ČR kat. H

Dosud největšími úspěchy tohoto předního chovatele OS UH byl zisk Mistra OS UH, Mistra 
Moravy-jih, Mistra DT Moravy-jih, Eso H DT Moravy-jih, vše v  sezóně 2013. Od  té doby se 
tradičně umístňuje v absolutní špici OS UH. Letošní výsledky jeho holubů v individuálních kate-
goriích však přebily vše, dva adepti na Olympiádu PH a navíc sourozenci, to není úplně běžnou 
záležitostí.

Základ jeho chovu na KT a ST tvoří holubi Janssen a De Klak, na DT pak staří moravští Espti.

Co se týká holuba 15-0250-311, je to vítěz kategorií A,B,D v ČR, což samo o sobě mluví 
za vše. Závodní kariéra tohoto holuba začala již od holouběte, kdy proletěl celý závodní pro-
gram.  Jako roční na  sebe již výrazně upozornil, když dokázal zaletět 1.cenu OS z  3101 ks. 
Ve dvou letech bodoval 12x a z toho 3x 1.cena. Letos vše doplnil 1x 1.cenou,  3x 2.cenou, 2x 
3.cenou a dalšími špičkovými cenami. To vše dohromady znamená vítězství v ČR a vstupenku 
na Olympiádu do Poznaně. Uvidíme, na co jeho výsledky budou stačit v mezinárodní konku-
renci. Jistě se v ní neztratí. Letošní výkony tohoto holuba byly poslední, Josef Kučera s ním již 

Josef Kučera
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dále závodit nebude, holub bude nadále v chovu. Jelikož byl závodníkem v klasickém vdovství, 
nemá po něm prakticky žádné potomstvo.

Jeho bratr 16-0250-721 dosáhl v kategorii H na 4.místo v ČR a je druhým horkým adeptem 
na Olympiádu PH z holubníku Josefa Kučery. Tento dokázal již jako holoubě získat 1. a 2.cenu 
OS a byl 5. Eso holoubětem OS UH.  Jako roční bodoval 8x a letos, jako dvouletý 12x. Nezřídka 
se stalo, že doletěl zároveň se svým bratrem „311“ nebo těsně za ním. Opravdu super sourozen-
ci, to se hned tak nestává. Co bude dále se „721“ ještě Josef Kučera neví, teprve se rozhodne, 
zda bude dále závodit nebo bude následovat svého bratra do chovu.

Původ těchto super sourozenců je následující. Otcem je orig. holub od Chytilů ze Slovenska 
SK-2005-0203-877, který je potomkem holuba „1996“, což je vnuk „Superstara“, 1. Esa 
Německa 1998. Matkou je holubice „9“, dcera základního chovného Schellense „298“ a dcery 
„Miss Universe“ od Van Hove Uytterhoeven. Tohoto holuba Josef Kučera zakoupil až v jeho 8 
letech.  První roky se mu z něj nic nedařilo, obrat nastal až jeho spojením s holubicí 08-081-231 
od Miloně Zelenky, která pochází z holubů Herbots Gebr. (Den 155) a Hans Hirn. Tato pára tedy 
rok po roku vychovala vyjímečné závodníky, kteří Josefu Kučerovi přinesli jeho největší úspěch 
za celých 30 let jeho holubaření. Oba holubi jsou nejen excelentními závodníky, ale také jejich 
vzhled a stavba těla je impozantní. 

Co se týká budoucnosti a cílů Josefa Kučery, jednoznačně chce zlepšit své výsledky na zá-
vodech dlouhých tratí, kde není spokojen. I když jeho holub „48“ vyhrál v OS kategorie C a E, 
byl jediným, který se dokázal na  DT výrazněji prosazovat. Proto se snažil také získat posily 
na tyto typy tratí a získal několik kusů od Romana Randjáka, Pavla Bartla a Zdeňka Ondráčka. 
Čas ukáže, jestli měl šťastnou ruku…

TEAM Chmelař-Jurásek
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TEAM Chmelař-Jurásek, Ostrožská Nová Ves – 18-0259-1164 – 1.místo ČR kat. F

Tento tým tvoří chovatelé Miroslav Chmelař a Martin Jurásek. Oba se domluvili na spoluprá-
ci a od roku 2012 začali od znovu a společně. Postupně se začali prosazovat na přední pozice 
v  rámci OS UH. Za  zmínku jistě stojí 10.cena z  Knokke 2016 v  rámci celé Moravy.  Letošní 
1.místo v olympijské kategorii Sport F v ČR je jejich největším dosavadním úspěchem.

Páteř chovu tvoří holubi linie Norman s kořeny u Boleslava Novotného, kteří byli v minulosti 
získáni od špičkového chovatele Zdeňka Bilíka, Mistra OS Uh.Hradiště. Z dalších jsou nejvíce 
zastoupeni holubi od Josefa Bastla linií Schlellens, G. Vandenabeele a od Lubomíra Kubáčka 
krev „Toni“, „Koler“, „De 62“, „Hardy Krüger“, dále od Antonína Juráska, Zdeňka Jochmana, 
Milana Mazucha, Jiřího Kroupy, Filipi Teamu, Jakuba a Rudolfa Poništiaků a Aleše Groha.

Holoubě 18-0259-1164, vítěz ČR v kategorii Sport F, pochází z bývalého výborného závodní-
ka „956“ krve Norman, mimo jiné dokázal zaletět 4.cenu OS z Mayenu 739 km. Velmi spolehlivý 
byl zejména v závodech 500 km. Po loňské sezóně skončil jako závodník s tím, že bude v bu-
doucnu chovně využit. Za partnerku mu byla vybrána originál holubice od Josefa Bastla, která 
pochází z páření dvou polosourozenců z jeho super chovné „992“, což je dcera Chytilova „298“. 
Tento pár byl letos využíván jako chůvy, do závodů bylo vychováno jen jedno holoubě na zkouš-
ku a zrovna je z něj republikový vítěz a s největší pravděpodobností účastník Olympiády PH. 
Další odchov ukáže, jestli to byla náhoda nebo se podaří odchovat další skvělé sourozence.

„1164“ letěl 4/4, dále již, vzhledem k velmi nadějnému koeficientu, nebyl nasazován. Stačilo 
málo a mohl mít koeficient ještě lepší. Z prvního závodu Velké Meziříčí doletěla 4 holoubata 
zároveň, pro TEAM Chmelař-Jurásek to byla 1.-4.cena OS z  3631 ks a  „1164“ z  těchto čtyř 
zalezl, až jako čtvrtý. Další dvě špičkové ceny získal 6.cenou OS z 3844 ks a vše završil 1.ce-
nou OS z 3546 ks. Kromě prvního závodu se nejednalo o žádné hromadné dolety při velkých 
rychlostech, takže „1164“ ukázal, že má své kvality.  Jaký bude jeho osud dál? Do závodů již 
nezasáhne, bude využíván v chovu.

Plány a cíle TEAMu Chmelař-Jurásek jsou obdobné, jako u Josefa Kučery, tedy razantně 
posílit DT. To však neznamená, že KT a ST vypouští. V podstatě zabrat na všech frontách a čím 
dál více se prosazovat v oblastních i nadoblastních soutěžích.

Chov byl letos posílen o holuby Jiřího Řezníčka, Pavla Bartla a samozřejmě, jako každoroč-
ně, o holuby Josefa Bastla a Lubomíra Kubáčka. Za zmínku určitě stojí, že v závodním týmu 
pro nadcházející sezónu je i bratr 1.holuba ČR 2018 v olympijské kategorii Sport G od Zdeňka 
Jochmana.
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Bří Uherkovi, Kněžpole – 13-0254-2202 H – 4. místo ČR kat. B

Sourozenci Uherkovi jsou známí a velmi úspěšní chovatelé nejen v rámci oblasti Uh.Hradiště. 
Výčet jejich úspěchů by byl opravdu velký, tak vzpomeňme aspoň některé z nich. Jsou 9-ti ná-
sobnými Mistry OS Uh.Hradiště, za posledních 10 let byli Mistry OS UH 8x, nyní nepřetržitě 
od  roku 2014! Jsou 9-ti násobnými reprezentanty ČR na Olympiádách PH, 3x reprezentovali 
na Evropských výstavách, dokázali být Generálními Mistry Moravy i Mistry Moravy DT, v rámci 
GM ČR byli 5x v TOP 10 a  jejich holubice dokázala zvítězit v nejmasovějším závodě v  rámci 
ČR a to z Krajkové – Katovického memoriálu 2016, když vyhrála v konkurenci 25485 holubů! 
Úctyhodné!

Jejich chov tvoří holubi Janssen, De Klak, Meulemans, K.v.d. Berg, kteří pochází z Olympie 
Mácha, od Pavla Rodra, R. Bauera, Jana Gomoláka, p. Rašky a Ataloviče, později přibyli také 
holubi Herbots od Chytilů. Na DT pak holubi Espt, Van Bruanne, Fabry. Do  těchto linek jsou 
začleňováni holubi Norman od  Ing. Novotného, Raw Sablon, Gaby Vandenabeele, nově také 
Dirk v.d. Bulck a Leo Heremans od Milana Kašuby. 

Holub 13-0254-2202 je představitelem staré úspěšné linky Uherkových holubů. Jeho otcem 
je holub „507“, což je syn „Afričana“ 11077, který byl v  tomto případě pářen na  svoji dceru 
„623“. „Afričan“ dokázal získat 4x 1.cenu a byl účastníkem Olympiády PH v JAR 2001. Holubice 
„623“ je i babičkou holuba „423“, účastníka Olympiády PH Oostende 2007.  Matkou „2202“ je 
holubice od Jaroslava Šika a jde o krev L. Boers (Janssen x Meulemans). Tato holubice je taktéž 
tetou holuba „228“ Jaroslava Šika, který byl 1. Eso ročním holubem ČR v r. 1995.  Jednoznačně 
lze říct, že jde o linku vítězů, příbuzní jsou toho jasným důkazem.  „2202“ proletěl celý holoubě-
cí závodní program, jako roční bodoval 6x a dokázal získat i 1.cenu, ve dvou letech bodoval 
10x, zaletěl i několik předních cen, ale nedařilo se mu letět absolutní špice a tyto opakovat. To 

Miroslav Uherek
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vše však vynahradil v  letech 2017-18, kdy shodně bodoval 13x a svými TOP cenami v rámci 
OS si vyletěl takový výsledek, který ho zařadil na 4.místo ČR v olympijské kategorii Sport B! 
Na  letošní Evropské výstavě v  Trenčíně již reprezentoval ČR, jelikož byl 4. holubem ČR kat. 
Sport H! Excelentní závodník. Jeho hnízdní bratr „2203“ měl již jako roční 4 ceny v TOP 10 OS 
UH, chyběla mu ještě jedna špičková cena a byl by mezi nejlepšími ročáky ČR. Při návštěvě 
Marka Skrbka a  jeho přátel z Číny na holubníku u Uherků byl právě „2203“ vybrán a putoval 
tedy do Číny. 

Holub „2202“ dokázal bratrům Uherkovým udělat velkou radost i svým koeficientem, dosud 
totiž žádný z jejich TOP závodníků lepší koeficient nezískal. Pro své závodní kvality a také vzhled 
a stavbu těla, bude nadále působit již v chovu.

Plány a cíle do budoucna jsou u Uherků jednoduché. Být úspěšní v chovu i v závodech. 
Nepřehlížet a zachytit moderní trendy a holuby, ale být v  tomto směru velmi opatrní. Držet si 
základní a úspěšnou linii holubů. Již letos byli jejich starší základní chovní holubi ukrevňováni, 
aby byla linie zachována.

Závěrem velká gratulace všem, kterým se podařilo prosadit do popředí republikového po-
řadí. 

Martin Jurásek
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František Kašík – životní vítězství z Knokke

Poslední červencový víkend a zároveň poslední závodní týden sezóny starých holubů, čekal 
na holuby závod nejdelší a to z belgického Knokke. Již druhou sezónu se Knokke letělo jako 
Národní závod, svým způsobem spolu mohli tedy soupeřit chovatelé a jejich holubi z celé České 
republiky. Výsledkově byla opět stanovena tři doletová pásma a  to do  800 km, 800-1000 km 
a nad 1000 km. Odstartováno bylo v sobotu 28.7.2018 v 8.30 hodin.

V pásmu nad 1000 km se podařilo zvítězit holubovi 14-0256-3433 Františka Kašíka z OS 
CHPH Uherské Hradiště, když  dorazil na 1041 km vzdálený domovský holubník ve Véskách 
2.den v 5.53 h, což znamenalo výslednou rychlost 1249,146 m/min.

Na  základě tohoto mimořádného úspěchu jsem se rozhodl navštívit Františka Kašíka 
a trochu si s ním o holubech a jeho úspěchu popovídat. Vzhledem k tomu, že přijímám spolu 
s Mirkem Uherkem u nás v OS Uh.Hradiště telefonická hlášení o dolétlých holubech z dlouhých 
tratí, František mi holuba po příletu hlásil, takže jsem mu ke skvělému doletu mohl ihned gra-
tulovat. 

Františku, již dříve jsem ti avizoval, že vítězství z Knokke si jistě zaslouží článek ve svazo-
vém časopisu, tak jsem tady, abychom věc zrealizovali.

Začátkem nám stručně popiš tvé holubářské začátky až po současnost, systém vedení 
chovu…
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Poštovní holuby jsem začal chovat zhruba před 55 lety, ještě jako velmi mladý kluk a  to 
v Kněžpoli, kde jsme v té době bydleli. Bylo to takové holubaření klukovských let, bez nějakého 
řádu.  Když se skokem posunu v čase dále, po sametové revoluci jsem začal s podnikáním, 
na holuby nebyl čas, nejdříve jsem chvíli závodil ve dvojici se švagrem p. Fuksem a následně 
došlo k úplnému přerušení chovu.

Nová éra s holuby pro mne začala v roce 2006, již v mém současném bydlišti ve Véskách, 
kde jsem se přestěhoval po úmrtí ženy.

Základ mého chovu v nových začátcích tvořila taková pouliční směs, tedy od každého ně-
co. Za vzpomenutí určitě stojí holubice „223“, kterou jsem dostal od bří Uherků a jde o dceru 
olympionika Josefa Lopaty „564“. Ten pochází z krve bří Uherků.  Tu jsem měl v páru s holubem 
Ervina Malého, kterého jsem, jako nechtěného, získal na posmrtné dražbě Zdeňka Bilíka. Tento 
pár u mě splodil mnoho výborných závodníků a vítězů závodů a to jak z přímých potomků, tak 
z vnukovské linie.

V  současnosti v  chovu nejvíce spoléhám na holuby bří Uherků, Zdeňka Foltýnka, Milana 
Hanáka, Rostislava Kůřila a Petera Matalíka.

Závodím systémem polovdovství až totálního vdovství a každý týden nasazuji téměř celý 
holubník. O holuby je postaráno, tak musí letět. Před sezónou a v jejím začátku holuby několikrát 
soukromě vyvezu, pak již ne.

Jsem zarytým odpůrcem léčení a zéjména podávání ATB. Pár kamarádům, kteří v sezóně 
pravidelně léčí jeden týden tricho a druhý týden dýchačky,  jsem položil otázku, zda mají holuby 
zdravé nebo nemocné… Nedostal jsem žádnou odpověď. Myslím, že je mají „zdravé“, když jsou 
závody s větrem v zádech, ale „nemocné“, když jsou závody těžší a v protivětru… Já osobně 
jsem na mém holubníku třeba nikdy nezaznamenal holouběcí nemoc. Holoubata mám puštěna 
volně celý den.
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Jaké úspěchy se ti podařilo v minulosti dosáhnout?
V rámci velké konkurence OS CHPH Uh.Hradiště se celkem pravidelně již mnoho let po-

hybuji na  předních příčkách a  to jak v  celkovém pořadí, tak v  mistrovství holubic i  ročních 
holubů. Dokázal jsem získat několik 1. cen, např. ze závodu Bad Bentheim 819 km v roce 2014 
jsem v rámci OS UH získal 1. a 2. cenu, v roce 2017 zase 2. ceny ze závodů Koblenz 732 km 
a Eindhoven 925 km, atd. Člověk si na všechno nevzpomene, ale přední ceny z dlouhých tratí 
vždycky v paměti zůstávají nějak více zaryté… No a letos přišel úspěch největší, zatím asi životní 
a  to vítězství z  tratě nejdelší, z Knokke! Dokázal jsem, vyhrát pásmo nad 1000 km a zároveň 
v konkurenci celé Moravy. Opravdu si toho moc cením.

Jak jsi prožíval dolet z Knokke?
No, první den na našich vzdálenostech holub nebyl, tak jsem se chystal na ranní dolet dru-

hého dne. Nečekal jsem žádný brzký přílet, tak jsem vstával v 6.00 hodin ráno. Podíval jsem se 
na on-line hlášení na internetu a zjistil, že jsou již hlášeni holubi v OS Hodonín na vzdálenosti cca 
1000 km, tak jsem si spočítal, že bych měl mít ještě nějakou dobu čas. Šel jsem tedy chystat 
krmení pro holuby a při tom jsem se jen tak podíval na elektronický systém a uviděl na displeji 
zaznamenaný přílet mého holuba. Rychle jsem mrknul, že je opravdu doma a hned jsem ti te-
lefonem holuba hlásil. Ptal jsem se, jak to vypadá jinde a když jsi mi odpověděl, že u nás zatím 
nikdo holuba nehlásil, věřil jsem v dobrý výsledek. Po chvíli ke mně ještě dojeli provést kont-
rolu Mirek Uherek a Martin Varmuža. Vše bylo v pořádku, jak by také ne. Nejvíc mě však mrzí, 
že jsem ani svého vítěze neviděl doletět, ale co se dá dělat.

Představ nám tedy prosím vítězného holuba, který v pásmu nad 1000 km vyhrál v konku-
renci 1888 holubů, v rámci Moravy vyhrál v konkurenci 2872 holubů a v konkurenci celé ČR 
skončil na 3. místě z 4870 holubů…

Borcem, který mi udělal tuto velkou radost, je modrý páskový holub 14-0256-3433. Tento mi 
z Knokke dolétl první už i minulý rok a byla to 24.cena v OS. Letos byl celkem málo nasazován, 
ani nevím proč. Přesto mi letěl v procentech i devítistovku z Eindhovenu a  jednu pětistovku. 
Jako holoubě byl u mě na holubníku nejlepší, když měl 5/4 ceny. Každoročně mi dělá kolem 5-ti 
závodů, ale to není podstatné. Své kvality dokázal letošním vítězstvím. A nečekejte, že půjde 
do chovu, s holubem dále počítám do závodů.

V rodokmenu vítěze 3433 najdeme z otcovy strany holuba 07-0266-1154 od MVDr. Polášků 
z Holešova, který je synem jejich esa DT „1268“ a výborné chovné holubice „890“. Jedná se 
o krev Fabry, Roosens, Espt. Z matčiny strany je zde holubice Rostislava Kůřila z OS Hodonín 
12-0164-645, která je dcerou holuba 07-0164-329, vítěze ČR v olympijské kategorii E. Tedy jak 
Poláškův holub, tak Kůřilova holubice jednoznačně dlouhotraťová krev. Letos mi v procentech 
z Knokke doletěl i o rok mladší bratr mého vítěze, takže zřejmě dobrá linka. Perličkou je, že ho-
luba „1154“, tedy otce vítěze, jsem získal tak, že u mě zůstal, jako zalétlé holoubě. Já jsem 
následně s pány Polášky komunikoval a dohodli jsme se, že mi poskytnou kartičku a holuba 
ponechají. No a je z něj otec vítěze velkého závodu!

Co bys řekl čtenářům závěrem?
Co říct?  Všichni vidíme, jak nás ubývá a přesto se vztahy mezi chovateli pořád zhoršují, 

což je určitě špatně. Buďme rádi za každý rok holubaření a nekažme si to. Nebojme se závo-
dit ve  větších konkurencích, stejně nás spojování nemine. Mě osobně se nejvíce líbí závody 
od 500 km výše a tady je, myslím, také budoucnost společných závodů. Úspěch, který se letos 
podařil mě, přeji všem. Stojí to za ten pocit!

Na úplný závěr bych rád takto veřejně poděkoval mé přítelkyni Aničce a její dceři Veronice, 
které mě v chovu holubů podporují a v době, kdy jsem ležel v nemocnici po několika operacích, 
se mi o holuby staraly. Moc děkuji!
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Myslím, že tímto můžeme s klidným svědomím krátké povídání s letošním vítězem Knokke 
ukončit a popřát mu mnoho zdraví a úspěchů do dalších let.

Martin Jurásek
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II. Konference FCI – Maďarsko

Druhá profesionální konference FCI s podtitulem „Holubi bez hranic“ se konala 2. - 5. srpna 
2018 v maďarském městě Lajosmizse, tedy v samém středu Maďarska nedaleko Kecskemétu. 

Jistě se ptáte, kdy a kde byla první konference FCI? Jako první v historii FCI se za účelem 
sblížení chovatelů prostřednictvím regionální konference FCI konala konference středomořské 
oblasti. Místem konání této akce bylo na začátku roku, přesněji od 18. do 21. ledna 2018, por-
tugalské město Tavira. 

Ale nyní již k nám bližší druhé, která byla především o našem regionu V4. Nejaktivnějšími 
účastníky konference byly země V4, tedy Maďarsko, Česko, Polsko a Slovensko, a  také byli 
pozvání zástupci sousedních zemí, tj. Rakousko, Chorvatsko, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, 
Ukrajina a hostitelská země příští FCI konference Švýcarsko. 

Cílem konference bylo urychlit spolupráci mezi zeměmi tohoto regionu, jejich národními sva-
zy a FCI. Byla to velká možnost, jak se seznámit s nejnovějšími poznatky, výzkumy a výsledky 
v našem koníčku. V rámci konference zástupci zemí FCI diskutovali o současnosti a budouc-
nosti, o  fungování svazů, úspěších i  o  budoucím rozvoji regionu. Z  hlavních bodů programu 
zmíním prezentaci prezidenta FCI, prezentace zástupců jednotlivých zemí a  hostů, odborné 
konzultace. A na jaké témata? Krmení, chov, závodění, úspěchy, práce s mládeží, elektronické 
systémy, vydávání výsledků, IT inovace či FCI testovací stanice. 

Prvním dnem FCI konference byl čtvrtek 2. srpna, kdy v odpoledních hodinách došlo prezi-
dentem FCI p. Istvanem Bardosem k zahájení celé akce a to za přítomnosti Dr. Istvana Nagyho, 
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ministra zemědělství,  p. Kovácse Ernő, zástupce vedení kraje Bács-Kiskun, a všech dalších 
hostů. Dr.  Istvan Nagy ve  své prezentaci představil regionální politiku zemí V4 a  její aplikaci 
v Maďarksu na několika příkladech. Prezident FCI Istvan Bardos přítomné seznámil s posta-
vením našeho sportu ve světě a poukázal na mezinárodní spolupráci. Jako třetí v pořadí přišel 
na  řadu p.  Weidel Walter, který hovořil o  rozvoji venkova v  21. století. Po  večeři následovali 
prezentace svazů chovatelů poštovních holubů V4, tedy Maďarska, Česka, Slovenska a Polska. 
Na závěr dne si velmi poutavou prezentaci připravil president rakouského svazu Franz Marchat, 
který se věnoval historii holubaření v Rakousku a především jejich strategií, podporou a úspěchy 
jejich chovatelů v testovacích stanicích. 

Druhý den FCI konference, pátek 3. srpna, byl věnován přednáškám na  téma Motivace 
a úspěšné závodění. Krzysztof Kawaler přichystal prezentaci za polský svaz, přiblížil poslucha-
čům systém závodění v Polsku, kde závodí 45 tisíc chovatelů ve 40 oblastech. Seznámil přítom-
né s přípravami blížící se 26. Olympiády v Poznani. Daniel Krajcik hovořil o situaci na Slovensku, 
zmínil úspěchy Slovenska v kategoriích standard a nezapomněl zmínit úspěšnou práci s mládeží 
ve školních holubnících ve Spišském Podhradí a Kvačanech. V mé prezentaci jsem se zaměřil 
na seznámení s našimi závody, plány, propozicemi nadoblastních mistrovství, on-line výsledky, 
výpočty výsledků a soutěží. Neopomněl jsem ani bohatou historii úspěšného československého 
standardu. Tibor Doholuczki nás seznámil se stavem holubaření v Maďarsku. Po obědě byla 
konference věnována tématu budoucnosti. Belgický host Geert Philips měl přednášku na téma 
Tajemství úspěchu: krmení, chov a závody v Belgii, kde především uvedl praxi s belgickými ná-
rodními závody. Marius Tunduc, prezident rumunského svazu, jenž čítá 8 tisíc členů, si nachystal 
prezentaci na téma Jak zapojit mladé chovatele, nábor, motivace. Jeho zkušenosti s mladými 
chovateli (nejen věkem) byly velmi poutavé. Prezident belgického svazu Frans Hermans hovořil 
o současnosti a budoucnosti testovacích stanic FCI, kterých každým rokem přibývá. Cedomir 
Vukcevic si připravil téma, jak v Srbsku připravují holoubata do  testovacích stanic. Po večeři 
poté došlo na představení dalších svazů: Chorvatska, Srbska, Slovinska, Švýcarska, Ukrajiny 
a Ruska. 

V sobotu 4. srpna byla tématem konference Inovace v poštovním holubaření, mluvil přede-
vším výkonný ředitel firmy Benzing Thomas Zimmermann, jenž přítomné seznámil s novinkami 
systémů EKS a výpočtem výsledků. V druhé části se poté věnoval výpočetnímu systému My 
Pigeon, který jak dobře víte vznikl na slovensku. Po něm se veterinář Gabor Schindler věnoval 
průběhu výzkumu ptačí chřipky u holubů. Závěr FCI konference byl věnován prezentacím testo-
vacích stanic Vac, Beograd, Arad, Superstar Romania, Golden Pigeons Romania. 

Myslím, že druhá FCI konference byla přínosem, v lecčem rozšířila obzory a ukázala mož-
nosti rozvoje poštovního holubaření a to nejen v regionu V4. 

Jan Filipi
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Zasedání FCI – Halle

Poslední zasedání FCI před olympijským kongresem bývá nejbouřlivější a opět tomu 8. – 10. 
října 2018 v belgickém Halle nebylo jinak. Program byl jako vždy stejný. V pondělí zasedají komi-
se standardu, veterinární, dopingová, stanov a solidarity. V úterý se scházejí komise sportovní, 
mládeže a  informační, Evropa, finanční a  subkomise Grand Prix. Ve  středu na  závěr zasedá 
Výbor FCI, na kterém se jednání veškerých komisí shrne. 

V pondělí jsem se zúčastnil zasedání standardní komise, která řešila nové průkazy meziná-
rodních rozhodčích a především schvalovala posuzovatele na blížící se Olympiádu v Poznani. 
15 svazů navrhlo 23 kandidátů, což bylo na 14 (10 + 4 náhradníci) míst mnoho. Po více než 3 
hodinové diskuzi bylo jednání ukončeno a finální návrh byl ve středu předložen Výboru FCI, který 
jej schválil. Mezi posuzovateli Olympiády tedy budeme mít i našeho zásupce Miroslava Uherka, 
stejně jako nebude chybět zástupce Polska, Slovenska, Maďarska, Německa, Rakouska, 
Rumunska, Holandska, Velké Británie a  Španělska. Náhradníci jsou z  Belgie, Portugalska, 
Francie a Itálie. 

V úterý přišla na řadu sportovní komise, její předseda Marius Tunduc nejprve zjišťoval jaké 
se používají výpočetní systémy napříč Evropou a poté navrhl, aby bylo vše centralizované, což 
nebylo schváleno. Dále se dlouze řešila kategorie SPORT E a její minimální vzdálenost 700 km 
s ohledem na - 5 %. Kongresu byla ke schválení navržena minimální vzdálenost 700 km bez 
výjimky. 

Po  obědě zasedala komise mládeže a  informační, kde jsme opět hodnotili a  diskutovali 
o možnostech propagace poštovního holubaření, získávání nových členů či mistrovství Evropy 
holoubat mladých chovatelů, které pravidelně pořádá portugalský svaz. Také byla navržena 
soutěž v kreslení pro mladé chovatele s tématem „Holubi bez hranic“. 

Z  dalších jednotlivých zasedání komisí pro Vás 
vybírám: 

• komise pro stanovy informovala o  zare-
gistrování nových Stanov FCI v Belgii, 

• finanční komise navrhla zavedení člen-
ských příspěvků do FCI pro malé federa-
ce s méně než 250 členy na 50 Eur, 

• veterinární komise připravuje FCI DNA 
certifikáty, informovala také o  výzkumu 
ptačí chřipky, 

• komise solidarity připravila ve spolupráci 
s čínským a německým svazem podporu 
svazu v Srbsku, formou starých konstato-
vacích hodin, 

Na  středečním jednání Výboru FCI byl pro-
jednán průběh MS holoubat na  Taiwanu a  ME 
holoubat v  Portuglasku. A  také bylo jednáno 
o  nadcházejícím MS holoubat v  roce 2019, 
Kolumbie odstoupila od  pořadatelství, nicméně 
jsou ve hře dvě záložní varianty, osvědčená por-
tugalská MIRA nebo TS v Číně, pokud se vyřeší 
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poplatky za  transport. Nechme se tedy překvapit. Představil se další kandidát na  pořádání 
Olympiády v roce 2023 a to portugalský Lisabon, zástupci svazu měli vše nádherně připravené 
a filmová prezentace byla místy až dech beroucí. Na tuto akci jsou tedy již 4 kandidáti – Velká 
Británie, Holandsko, Čína a Portugalsko. 

Na blížícím se kongresu bude kromě výše uvedeného hlasováno o přijetí několika nových 
federací a to z těchto zemí: Izrael, Moldávie, Makedonie, Bělorusko, Peru a Senegal. Po delší 
odmlce se také ozvaly svazy z Egypta, Kuwaitu, Maroka a Kataru. Indonézie prozatím nesplnila 
vše potřebné. 

Uvidíme, co na konci ledna roku 2019 přinese olympijský kongres v polské Poznani. 

Jan Filipi
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Komise posuzovatelů – školení

Ze zápisu školení posuzovatelů, které se konalo 26. – 27. října 2018  
v Týništi nad Orlicí

Přítomni: Vladimír Čevela, Drahomíra Dufková, Daniel Hrbáč, Rudolf Hrubý, Ivan Ingr, Jan 
Jonáš, Ing. Václav Kasal, Ing. Jan Konopčík, Josef Konopka, Martin Ležal, Karel Mareš, Miroslav 
Medal, Vladislav Novák, JUDr, Pavel Opatrný, Pavel Pocedič, Ing.  Stanislav Sadil, Miroslav 
Uherek, Miroslav Šimek, Břetislav Vaňhara, Lubomír Veselý, Ing. Jaromír Výtisk. 

Čekatelé: Ing. Rostislav Krejzek, Karel Mareček 

Host: prezident ČMS p. Jan Filipi

Program: 
1. Organizační záležitosti 
2. Zahájení, přivítání, volba návrhové komise 
3. Vystoupení prezidenta ČMS CHPH 
4. Zpráva o činnosti komise za uplynulé období 
5. 100. výročí republiky a ukončení 1. světové války – Ing. Kasal 
6. Praktické posuzování 
7. Návrh posuzovatelů na CV 2019 
8. Usnesení, závěr 

Ad 1) Ubytování, stravování, zajištění holubů pro posuzování zajistil Lubomír Veselý.  

Ad 2) Do návrhové komise byli zvoleni Ing. Jaromír Výtisk, Jan Jonáš, Josef Konopka. 

Ad 3) Prezident ČMS podal informaci o současném dění, zasedání FCI, školení mezinárodních 
posuzovatelů, práci komisí Prezídia, konání CV 2019 a olympiády Poznaň. 

Ad 4) Předseda komise shrnul činnost komise za  uplynulé období tj. zhodnocení CV, účast 
na  EV Trenčín (výsledky a  umístění na  EV odpovídají kvalitě vystavovaných holubů), školení 
mezinárodních posuzovatelů, čekatelé na  posuzovatele, mimoposuzovatelské aktivity po-
suzovatelů, přednášky, výstavy, propagace, závodní výsledky posuzovatelů. Čekatelé pp. 
Ing. Krejzek, Mareček, Mojžíš. Součástí tohoto bodu mělo být ukončení Posuzovatelské čin-
nosti Ing. Ladislava Vojtěška, který se bohužel ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit. Dárek 
na rozloučenou a poděkování za činnost byla delegována na p. Miroslava Uherka. 

Ad 5) Ing.  Kasal předvedl a  komentoval velké množství materiálů, dokumentů týkajících 
se z  hlediska poštovního holubářství, 1. světové války a  aktivit k  výročí založení republiky. 
Ing. Kasal za roky své chovatelské činnosti soustředil obrovské množství historických dokumen-
tů a materiálů, které by si zasluhovaly vytvoření samostatné, trvalé expozice. 

Ad 6) Další část školení se věnovala praktickému posuzování holubů, bodovací lístky + 
tablety. Vyhodnocením posuzovatelských lístků po skončení školení bude nutné praktické části 
věnovat daleko větší pozornost. 
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Diskuze: 
– zda otevřít otázku založení klubu standardních holubů bez limitu. Argumentováno počtem 

těchto chovatelů, přínos pro členskou základnu, návštěvníky výstav, ve všech oborech zá-
jmové činnosti vznikají nové kluby, my se tomu bráníme. Doporučeno vytvoření funkčního 
výboru, který nejprve vše připraví administrativně a pak bude možné o vzniku jednat. 

– L. Veselý přinesl ukázat brožované vydání „ chovatelského minima“ od  Ing.  Jaroslava 
Pechy, s  tím, že existují i  diskety a navrhl zda svaz by nezajistil toto vydání. Ing. Pecha 
a Ing. Kasal jsou naši největší odborníci na problematiku poštovního holubářství. Pojednání 
Ing. Pechy je špičkový, odborný popis všeho co by měl každý chovatel znát. V minulosti 
vycházely různé brožury, ty jejich majitelé uchovávají jako relikvie a  novým, začínajícím 
chovatelům nemáme co předložit. 

– výbor komise po konzultaci s vedoucími pásem předložili seznam posuzovatelů pro CV: 
– Jan Jonáš, Ing. Václav Kasal, Vladislav Novák, Ing. Stanislav Sadil, Luboš Veselý 
– Daniel Hrbáč, Karel Mareš, Karel Šulák, Miroslav Uherek a Ing. Jaromír výtisk. 
Náhradník Drahuše Dufková. 

Usnesení:
Komise posuzovatelů bere na vědomí: 
– Vystoupení prezidenta ČMS p. Jana Filipiho 
– Zprávu předsedy posuzovatelské komise 

Komise posuzovatelů schvaluje: 
Návrh posuzovatelů pro CV 2019 Lysá nad Labem ve  složení: Jan Jonáš, Vladislav Novák, 
Ing. Václav Kasal, Ing. Stanislav Sadil a Lubomír Veselý za českou stranu, za moravskou Daniel 
Hrbáč, Karel Mareš, Karel Šulák, Miroslav Uherek a Ing. Jaromír Výtisk. Náhradník pí. Drahomíra 
Dufková. 

Komise posuzovatelů ukládá: 
– předsedovi komise předloží navržené kandidáty na  posuzování CV prezidiu ČMS CHPH 

ke schválení, 
– všechny posádky vozidel, které se zúčastní školení v příštím roce na školení přivezou 3 – 4 

kusy poštovních holubů, nejlépe s nalétanými podmínkami tak, aby praktické posuzování 
se provádělo na  holubech ve  stejné kvaliě jako jsou vystavovaní holubi na  celostátních 
výstavách. 

– p. Luboši Veselému zajistit v tomto zařízení termín školení na příští rok v polovině měsíce 
října.

Pavel Opatrný
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Pár informací

Když čteme o šampiónech, tak se mi, holubáři, zajímáme o různé věci. Jeden by se chtěl 
dozvědět co nejvíce o krmení, druhý by se rád dočetl něco o holubníku, třetí o zdravotní péči 
a  tak dále. Já sám jsem zvědavý, jak docílili toho, že se těmi mistry stali. Většinou slýcháme 
podobné příběhy, ale ne vždy. Uvedu pár příkladů. Příběhů, které se opravdu staly. Pouze jména 
jsou smyšlená, protože ne každý je rád, když si ostatní čtou o chybách, které udělal.

DVA PŘÁTELÉ
Bert a Andre, oba z východu země, byli dobří přátelé. V 90. letech mě několikrát navštívili z dů-
vodu nákupu holubů. Andre byl v pořádku, Bert se mi moc nezamlouval. Neudělal nic špatného, 
byl to jen můj pocit. A co jsem udělal? Nevědomky jsem nejlepší holuby dal tomu, který se mi 
zdál lepší, Andremu. Věřte mi, nebo ne, ale tu nespravedlnost jsem si uvědomil až chvíli poté, 
co už byli oba pryč.
Uběhlo několik let a jeden reportér mi řekl, že jeden z této dvojice se stal mistrem s mými holuby. 
To mne nepřekvapilo, tak jsem rovnou řekl, že André ode mne dostal to nejlepší. Reportér se 
na mne tázavě podíval. Andre?  Byl to Bert, kdo zazářil s vašimi holuby! Tak jsem mu řekl celý 
příběh, poprosil ho, aby si ho nechal pro sebe a aby zjistil, jak se to stalo.

ODPOVĚĎ
A on to zjistil. Andre byl opravdu dobrý člověk, ale udělal něco špatně. Jeho chovné oddělení 
bylo plné holubů. Až příliš. Odmítal vyřadit jakéhokoliv holuba , kterého ode mne dostal. Ani 
jednoho. Za ty roky ode mne pořídil okolo 40 holubů, stejně jako Bert, ale Andre je měl stále 
všechny. U Berta, mistra, to bylo ale jinak. Z těch 40 ode mne si jich Bert nechal 12.

VELKÁ CHYBA
Velkou chybou, kterou udělal Andre, a dělá ji spousta ostatních, je to, že si myslel, že když je 
holub opravdu dobrý, musí být dobří i jeho bratři, sestry,… A co dělají ještě špatně? Pokud se 
jim z těch holubů nedaří, vždy si najdou dobrý důvod ( čti výmluvu), proč si je nechat.
- nebylo dobré počasí
- špatná poloha
- holubi se musí dostat do formy
- nedám pryč holuba s takovým rodokmenem.
Bert nehledal výmluvy. Holubi, kteří nenaplnili jeho očekávání, byli utraceni. Bez ohledu na pů-
vod, nebo jméno chovatele, od kterého holuby koupil. Jeho výsledky potvrzují správnost jeho 
počínání! Tříletí holubi v chovném oddělení, kteří ještě nevychovali nic dobrého? Víte kam patří!
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JEF
Jef se vypracoval v úspěšného chovatele na velmi dlouhých tratích. Zde je jeho příběh. Když 
začínal s chovem, pořídil si hlavně holuby na střední tratě od místních chovatelů. On ale toužil 
po úspěchu na velmi dlouhých tratích. Jeho cílem byly úspěchy z Barcelony, 1200 km. Ale on 
si na  to nepořizoval holuby od dlouho traťových šampiónů. Donesl si holuby od neznámých 
chovatelů, holuby bez rodokmenů.
Tyto holuby velmi dobře trénoval a  pak, o  3 roky později , přišel jeho ZÁVOD! TEN závod, 
Barcelona! Nasadil 20 holubů, 4 umístil. Nijak oslnivě, ale získal 4 ceny. Dalších 16 dolétlo buď 
pozdě, nebo se nevrátili vůbec. Jef si nechal ty 4 a pokračoval v importu výše uvedených holu-
bů. Brzy měl opět připravený celý tým a opět nasazoval na Barcelonu.
Výsledek byl opět špatný, z okolo 40 holubů umístil 6. Chovatelé se mu smáli. Jef si nechal těch-
to 6 holubů, jejich rodiče, holoubata a pár sourozenců. Ostatní dostali jednosměrnou jízdenku…
O dva roky později byl připraven opět nasadit celou jeho armádu, čítající 40 ks, na Barcelonu.
Tentokrát to bylo 15 umístěných a tito holubi byli opět podrženi v týmu. Od té doby se stal vel-
mi dobrým chovatelem na dlouhých tratích! Nikdo se mu již nesmál. Jef nikdy nedal za holuba 
ani korunu, nikdy neřešil rodokmeny a původ. Prostě jen choval a nasazoval holuby. Příroda se 
postarala o zbytek. Byl to boj o přežití těch nejschopnějších!

SEMINÁŘ
Jednou jsem účastníkům semináře v Holandsku řekl Jefův příběh. Řekl jsem, že každý se může 
stát dobrým chovatelem dlouhotraťových holubů, s minimem nákladů, za předpokladu, že bude 
trpělivý. Měli by závodit a zabíjet, závodit a zabíjet, závodit a znovu zabíjet. A po řekněme 5-ti 
letech by měli mít solidní tým dlouhotraťových holubů. A nebo taky prázdný holubník. Ale já 
sám jsem člověk, který bude mít raději prázdný holubník, než bandu blbců. Špatní holubi mi 
kazí náladu!

POSLEDNÍ PŘÍKLAD
Tento příběh bude o dvou chovatelích ze stejného klubu, leč s různými pohledy na pořizování 
holubů. Jeden  se netajil tím, že i ti nejlepší holubi mu nejsou dost dobří a že je ochotný štědře 
zaplatit za holoubata po nejvěhlasnějších holubech. Tím štědře myslel částky okolo 4000 EUR 
za holoubě, za předpokladu špičkového původu. „Tolik peněz za holoubě? Jsem ochotný za-
platit maximálně 150 EUR, víc ani korunu!“ Oponoval mu kolega. „Za ty peníze budu  mít plný 
koš holoubat!“ Asi cítíte, kdo lépe lítal…

MŮJ HOLUBNÍK
Můj tým obvykle sestává z 24 závodníků, z čehož jsou přibližně 2/3 ročních holubů. Dva roky 
zpátky jsem měl fantastický tým mladých holubů. Okolo 20 z nich stálo za to si je nechat. Jiní 
by jim v této situaci přistavěli budníky, nebo postavili samostatný holubník.

Ale co já? Pro mne nepřipadá nic takového v úvahu. Já si držím pouze 15 ročáků. Nezbylo 
mi nic jiného, než dát z těch fantastických holoubat pryč těch 5 navíc. Nikdy jsem toho nelito-
val. Nyní, v roce 2018, mám tým holubů, kteří získali 19 cen z 20 nasazených, 21/24, 22/24,… 
Jen díky tvrdé selekci! Nebo jak občas říkám, odstranit ty špatné, prodat ty dobré a nechat si 
ty super.

Holuby, které si nechá průměrný chovatel s tím, že jsou dobří, jsou špatní pro mistra. To je 
ten rozdíl.

Ad Schaerlaeckens 
Přeložil Milan Heglas 
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PŘÁNÍ

PŘÁNÍ K 80. NAROZENINÁM
16. 12. 2018 SE DOŽÍVÁ VÝZNAMNÉHO ŽIVOTNÍHO JUBILEA 80 LET

pan Ondřej GAJAN

Všechno nejlepší, hlavně pevné  zdraví, mnoho úspěchů v osobním životě přejí
kamarádí z  MS CHPH Mikulov.

Už je to dávno,
Kdy jsme si navzájem řekli „ANO“

A jak ten čas letí,
Bylo to v roce 1968 před 50 lety...

Dne 16. Listopadu 2018  
oslaví 50 let

společného života manželé

Věra a Günter Dornovi
Z Opavy – Kateřinek

Do dalších let pevné zdraví  
a spokojenost  

přeje

syn Pavel s přítelkyní Evou, 
dcera Silvie s přítelem Jiřím

a vnoučata Daniel, Ondřej a Denisa.
K přání se připojují i kamarádi z MS 

CHPH Služovice Opava.
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REITERMAN 
Jaroslav st.

50 let praxe chovu poštovních holubů,
sedminásobný mistr OS, sedminásobný vicemistr OS

každý rok 1. ceny v OS
5. místo ZZ  Bad Vilbel v roce 2018

8 000 holubů

NABÍZÍ
holoubata z chovných voliér

Delbár, Schellens, Koopman, Heremans, Venstra, Herbots

V chovu působí takoví holubi jako:

• Leo Heremans, dvojnásobný vnuk bratra BOLTA (37 000,- Euro),

• Leekens (vkrevněný Lucky Luke: 1. Prov. Orleáns  5277 h. x Kanibal),

• Batenburg (vkrevněný De Witbuik),

• Veenstra (vkrevněný Branco Koopman)

SUPER CENA ZA SUPER KVALITU – 500,- Kč/kus

Reiterman Jaroslav 
Zrzavého 28, Jihlava, tel.: 737 761 251
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Olympia Mácha s.r.o.

NABÍZÍ:

KÓD Výrobek Balení Cena 

210 Olympia holubí kámen červený 1600 g   69,-

211 Olympia holubí kámen bílý 1600 g   69,-

212 Olympia grit s mušlemi 20 kg 280,-

214 Olympia grit s mušlemi 6 kg   110,-

215 Olympia minerál grit s mušlemi 6 kg 145,-

216 Olympia holubí čaj 200 g 110,-

217 Olympia pivní kvasnice 500 g   89,-

218 Olympia pivní kvasnice 900 g   125,-

219 Olympia grit červený s mušlemi 6 kg 120,-

134 Mořské mušle drcené 6 kg 110,-

Ceny platné od 26. 2. 2016 – úprava cen vyhrazena

Dále firma Olympia Mácha s.r.o. nabízí krmné směsi CZEMPION,  
krmiva, produkty a chovatelské potřeby dalších firem,  

např: VERSELE-LAGA, COLOMBINE, NATURAL, PALOMA,  
BENEFEED, BACKS, ELITA atd.

OLYMPIA MÁCHA s.r.o.
Bělská 405

739 24 Krmelín
telefon: 608 721 074, 777 621 264, 608 712 690

E-mail: olympiamacha@seznam.cz
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Honorování zveřejněných článků
Částka 100,- Kč za  zveřejněnou stranu textu bude autorovi předána formou poukázky 

na odběr holubářských potřeb u vybraného prodejce. Při zaslání objednaného zboží poštou, je 
poštovné také hrazeno z prostředků Svazu. Rozhodnutí prezídia svazu o odměňování publiko-
vaných příspěvků se nevztahuje na členy redakční rady časopisu.
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