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Propozice CV v Hluku 2023 
 

Vážení přátelé, asi bych se velmi opakoval, pokud bych upozorňoval na nejistoty, které 
provází naše výstavy už několik let. Budeme proto prostě věřit, že vše dopadne skvěle a naši dva 
známí strašáci Covid a ptačí chřipka se tentokrát v lednu neprobudí.  

Vše pro vaši účast a spokojenost bude řádně nachystáno, veškeré aktuální podrobnosti 
budou neodkladně zveřejňovány na webové stránce ČMSCHPH www.postovniholub.cz a 
předsedové OS budou informováni prostřednictvím e-mail korespondence. Tímto vás tedy zvu na 
akci: 

Celostátní výstava poštovních holubů 2023- HLUK 
 

Celostátní výstava poštovních holubů České republiky se bude konat ve sportovní hale v Hluku  
 

13. 1. 2023 až 14. 1. 2023 (pátek, sobota) 
 
Pořadatelem Celostátní výstavy 2022 je prezídium Českomoravského svazu chovatelů poštovních 
holubů. Organizačně ji zajišťuje Řídící výbor MSS a Moravskoslezský zemský spolek chovatelů 
poštovních holubů.  
 

1. Výstavní kategorie a podmínky účasti.  

a) Standard holubi – nejméně 2500 km za dva roky 2021 a 2022, umístněných ve 20 % 
vítězů, z toho nejméně 750 km v roce 2022, v konkurenci minimálně 20 chovatelů a 150 
holubů.  

b) Standard holubice – nejméně 2000 km za dva roky 2021 a 2022, umístněných ve 20 % 
vítězů, z toho nejméně 600 km v roce 2022, v konkurenci minimálně 20 chovatelů a 150 
holubů.  

c) Standard holoubě holub – v roce 2022 3 závody dle podmínek kategorie Sport F 
v konkurenci 20 chovatelů a 150 holoubat.  

d) Standard holoubě holubice – v roce 2022 3 závody dle podmínek kategorie Sport F 
v konkurenci minimálně 20 chovatelů a 150 holoubat.  

e) Sportovní kategorie dle podmínek FCI – A, B, C, D, E, F, G, H, I 

f) ESO holubice  

g) Super ESO  

h) Výkon za 2 roky holub a holubice  

i) Generální mistr České republiky 2022 – kolekce 3 holubi  

j) Mistrovství mladých chovatelů České republiky 2022 – 1. až 3. místo kolekce 3 holubi  

k) Generální mistr Českého zemského spolku 2022 – kolekce 3 holubi  

l) Generální mistr Moravskoslezského zemského spolku 2022 – kolekce 3 holubi  
 

2. Soutěžní kolekce Oblastních spolků.  
Každý Oblastní spolek vystaví kolekci 10-ti soutěžících holubů ze 13-ti vystavovaných kategoriích.  

• Standard holub – povinná kategorie  

• Standard holubice – povinná kategorie  

• Sportovní kategorie A, B, C, D, E, F, G, H ,I 

• ESO holubice  

• Super ESO  

− V soutěžní kolekci musí být zastoupeny minimálně 3 libovolné sportovní kategorie.  

− Oblastní spolek vystaví 1 H a 1 He v nesoutěžní kategorii výkon za 2 roky, dále 1 H a 1 He v 
nesoutěžní kategorii Standard holoubě.  

http://www.postovniholub.cz/
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− Holubi v kolekci Generálního mistra České republiky, Mistrovství mladých chovatelů České 
republiky, Generálního mistra Českého a Moravskoslezského zemského spolku, budou 
vystaveni mimo kolekce Oblastních spolků.  

 

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. 

• Přihlásit svoje holuby v termínu stanoveném organizátorem Celostátní výstavy.  

• Uhradit klecné 100 Kč/holuba 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, I, ESO holubice, Super ESO dle pořadí 
v celostátních tabulkách 2022.  

b) V kategorii Standard holubi a holubice, dle pořadí na Celostátní výstavě.  

c) V kategorii Výkon holubi a holubice za 2 roky dle pořadí v celostátních tabulkách 2022. 

d) V kategorii Standard holoubě holub a holubice dle pořadí na Celostátní výstavě.  

e) Soutěž kolekcí Oblastních spolků – součet bodů všech 10ti vystavených holubů v soutěžní 
kolekci Oblastního spolku dle schválené tabulky.  

Podle mezinárodního Standardu budou hodnoceni jen holubi a holubice vystavení v kategorii 
Standard. Posuzování provede 10 posuzovatelů (včetně kategorie standard mladých) schválených 
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 za rok 2021 a 2022 a kategorie Standard 2022 na CV.  

a) Standard holub 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,I   1. – 3. místo pohár  

d) ESO holubice       1. – 3. místo pohár  

e) Super ESO       1. – 3. místo pohár  

f) Výkon za 2 roky holubi a holubice    1. – 3. místo pohár  

g) Generální mistrovství České republiky   1. – 10. místo pohár  

h) Mistrovství krátkých tratí České republiky   1. – 5. místo pohár  

i) Mistrovství středních tratí České republiky   1. – 5. místo pohár  

j) Mistrovství dlouhých tratí České republiky   1. – 5. místo pohár  

k) Mistrovství ročních holubů České republiky   1. – 5. místo pohár  

l) Mistrovství holoubat České republiky   1. – 5. místo pohár  

m) Mistrovství mladých chovatelů České republiky  1. – 5. místo pohár  

n) Inter mistrovství – národní pořadí    1. – 5. místo pohár  

o) Eso časopisu „Poštovní holub“    1. – 5. místo pohár  

6. Kontrola dokumentace vystavených holubů a výpočet výsledků.  

Kontrolou dokumentace správnosti výsledků vystavených holubů byl prezídiem svazu pověřen 
Martin Polášek. Výpočet výsledků Celostátní výstavy provede Martin Polášek a Jaroslav Novotný.  
 

7. Technické a organizační zabezpečení Celostátní výstavy.  

• Vystavení holubi na Celostátní výstavě musí být zdraví a vybaveni veterinárním 
osvědčením o provedené vakcinaci proti Pseudomoru, ne starším 3 dnů. Vakcinace musí 
být provedena nejdříve 12 měsíců a nejpozději 3 týdny před Celostátní výstavou.  
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• Holubi budou předáni ve výstavních prostorách v ucelených zásilkách Oblastních spolků 
pověřeným zástupcem. Současně bude předán dvojmo vyhotovený seznam předávaných 
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 nejpozději do 10. 12. 2022 elektronicky 
Martinu Poláškovi na e-mail: martin.polasek@centrum.cz   

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

• 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 bodu 1)  j, k, l, m. propozic. 

• Za předané holuby odpovídá organizátor CV, který zajistí veterinární dozor, krmení a 
napájení holubů.  

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

 

8. Ubytování 
    Zájemci o ubytování na  CV PH se přihlásí do 1.12.2022 se přihlásí na adrese: 
    Ing. Rostislav Krpal, telefon: +420 602445299, e-mail: krpal.rosta@seznam.cz  
 

9. Prodejní stánky  
    Zájemci o prodejní stánky na CV se přihlásí  do 1.12.2022  na adrese : 
    Ing. Roman Randják, mobil + 420 737250084, e-mail: rrandjak@seznam.cz   
 

10. Program Celostátní výstavy.  
 
Pátek 13.1.2023  
  6.00 hodin   - 9.00 hodin  Příjem holubů  
  8.30 hodin -   9.00 hodin  Instruktáž posuzovatelů  
  9.00 hodin - 11.30 hodin  Posuzování kategorií Standard  
11.30 hodin - 15.00 hodin  Zpracování výsledků  
15.00 hodin    Otevření výstavy  
19.00 hodin    Ukončení prvního dne výstavy  
19.30 hodin    Zahájení společenského večera 
21.30 hodin    Vyhodnocení Generálního mistrovství ČR 
Sobota 14.1.2023  
  8.00 hodin    Otevření výstavy  
10.30 hodin    Vyhodnocení výsledků výstavy a soutěží  
16.00 hodin    Ukončení výstavy  
16.00 hodin    Výdej holubů CV 
 
 
Za organizační výbor výstavy 
Ing. Jaroslav Novotný 
 
 
 
 
 

mailto:martin.polasek@centrum.cz
mailto:krpal.rosta@seznam.cz
mailto:rrandjak@seznam.cz
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37. Olympiáda v rumunské Oradei 
12. – 14. srpna 2022 
 

Tak se to konečně stalo, 12. srpna 2022 se otevřely brány 37. Olympiády 
poštovních holubů. Dvouletý cyklus se všeobecně známými okolnostmi protáhl na 
tři a půl roku.  

Termín konání olympiády byl předmětem mnoha jednání a určitě z něj nejsou všichni 
šťastní. Holubi jsou rozpeření, standard se posuzoval jindy a jinde, srpnová závodní sezóna odradí 
mnohé chovatele od účasti. Nebylo také zrovna jednoduché sestavit dvě sportovní kolekce. 
Jednak za zrušenou olympiádu za závody 2019 – 2020 a pak za období 2020 – 2021. Uchránit 
vybrané holuby před ztrátami v letošní sezóně. Ale vše se nakonec povedlo a čtyři ztracení holubi 
ze sedmdesáti vybraných je jen malá kaňka na přípravě naší kolekce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na dvou svozových místech V Holešově a v Brně se nakonec sešlo 66 holubů z kolekce a 
jeden náhradník. Takové množství špičkových holubů přepravit do Rumunska znamenalo zejména 
pro Martina Poláška obrovské penzum práce a odpovědnosti. Hlavně jednání o podobě veterinární 
dokumentace s rumunskými pořadateli a naší veterinární správou bylo náročné. Zapůjčení 
mikrobusu s klimatizací, úhrada dálničních poplatků Slovenska, Maďarska i Rumunska a také 
sepsání manuálu pro naše chovatele, co a kdy mají zajistit a dodat. Na cestu jsme pak vyjeli ve 
středu v 7 ráno z Brna a po celkem klidné cestě nás navigace dovedla ve 14,45 našeho času (v 
Rumunsku je o hodinu víc) před halu výstavy. S Martinem jsme pak skoro hodinu s nostalgií 
vzpomínali na organizaci přejímky holubů při Evropské výstavě v Brně. Tady to moc nešlo. Jednak 
byl v činnosti jen jeden tým pořadatelů přebírajících holuby, a hlavně byl docela v krizi z italské 
kolekce. Jejich „velitel“ se nám po půlhodině přišel omluvit, že „Italové moc holubů a hodně bez 
papírů“. Asi přivezli jiné holuby, než měli deklarované v kolekci. Nakonec jsme naše holuby v klidu 
předali, kolekci A 2019-2020, kolekci B 2020-2021 i standardní holuby. Pořadatelé jim hned dali 
vodu a krmení, vše klapalo. Pozitivní bylo, že jsme hned při přejímce zjistili na 99% pořadí 
jednotlivých holubů, měli ho totiž vytištěné na výstavní kartě. Takže jsme mohli našim oceněným 
chovatelům zavolat dobré zprávy. 
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Vlajkonoši, zleva Martin Polášek, Daniel Krajčik a Krzysztof Kawaler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumunský princ Radu Duda u vystavených kolekcí 
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To však bylo pro dnešek vše, a nakonec se ukázalo, že i pro zítřek (čtvrtek). Pořadatelé 
původně zdůvodňovali přejímku ve středu přípravou katalogu, ve kterém budou jen ti holubi, kteří 
budou skutečně na olympiádě. „Ocenění a účastnické diplomy obdrží jen holubi přítomní v Oradei“. 
Nic z toho se ve skutečnosti nestalo. Katalog byl sestaven dle holubů nahlášených on-line 
v dubnu. Z tohoto pohledu byla přejímka již ve středu zbytečná. Jen připomínám, že standardní 
holubi byli posouzeni již v Budapešti v únoru. Čtvrtek tak byl vyplněn pouze programem pro 
delegáty a významné hosty. Prohlídka historické pevnosti, muzea svobodných zednářů a uvítání u 
primátora města. Nesmím ale zapomenout na nácvik vlajkonošů pro slavnostní zahájení, kam jsem 
demokraticky delegoval Martina a také na uvítací večeři pro delegáty a hosty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavní hala se stánky prodejců v pátek po zahájení 

V pátek vše směřovalo ke slavnostnímu zahájení olympiády. Sice se vše trochu opozdilo, 
ale to nebylo podstatné. S fanfárami nastoupili na impozantní schodiště haly vlajkonoši, 
následovaly projevy významných osobností, prezident rumunského svazu, prezident FCI, primátor 
Oradei, rumunský princ, náměstci ministerstev. Překvapilo mě ale celkem málo čekajících 
návštěvníků. Říkal jsem si je pátek dopoledne, to se zlepší, ukázalo se ale, že jsem se spletl. 
V pátek odpoledne, po odjezdu delegátů na kongres FCI, zůstala výstavní hala skoro prázdná a 
ani návštěvnost v sobotu nebyla nijak ohromující. Bohužel se termín olympiády ukázal jako velký 
problém. Odhadovali jsme to s Martinem na 500–800 návštěvníků. Také významné firmy 
s produkty pro naše hobby jaksi chyběly, stánků bylo málo, nabídka slabá. Rumunským pořadatelů 
nelze upřít velkou snahu, ale okolnosti byly proti nim.  

Kongres FCI, který se konal v hlavním sále radnice, neřešil pro nás nic zásadního. Při 
vleklých problémech FCI se sídlem organizace díky narušeným vztahům s belgickým svazem a 
plánovaným přesunem financí FCI na Maltu, se dá říct, že se řešily banálnosti. Rozkol FCI se 
západní Evropou pak, z mého pohledu, dokumentovalo založení Západoevropské federace, které 
bylo kongresem v klidu schváleno. Největší penzum času se na jednání věnovalo vyřešením 
problémů s hlasováním přítomných delegátů a delegátů přihlášených on-lin a diskusi, zda je 
kongres usnášení schopný. Trvalo to skoro hodinu a asi nikdo z toho nemohl mít dobrý pocit. Byly 
k vidění i takové „perly“, že hlasování byly započteny i hlasy federací přihlášených on-line, dosud 
nepřijatých za člena FCI. 
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Slovenští a polští kolegové na kongresu FCI v jednacím sále radnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegáti a hosté při slavnostním předání cen olympiády 
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Hlavním bodem pátečního programu bylo předání ocenění. Byl to náročný úkol předat ceny 
za dvě olympijské kolekce a tři roky soutěže Word Best Pigeon. Scéna byla impozantní. Krásně 
nasvětlené historické náměstí města, moderátoři, hudba, šumivé víno. Vše krásně fungovalo a 
ocenění chovatelů bylo opravdu důstojné i se zkrácenými hymnami. Vždy se najde ale nějaký 
šotek, který něco pokazí. Tentokrát se jeho cílem staly sady krásných medailí dodané FCI, které 
měly na rubu malým písmem uvedeno, které soutěže se týkají. Toho si ale pořadatelé v tom kvaltu 
nevšimli. Takže asi nikdo neměl tu správnou. Slíbili, že to napraví, a tak jsme medaile doma 
zabalili a poslali na výměnu zpět na FCI. Snad je dostaneme jako vánoční dárek i s účastnickými 
diplomy, které z nějakých důvodů FCI nedodala vůbec. Opravdovou tečkou za slavnostním 
ceremonielem bylo vystoupení kapely se známou rumunskou zpěvačkou Androu. Delegáti 
z předních řad, kterým decibely drtily vnitřnosti, kvapně opouštěli svá místa, nahrazeni rumunskými 
fanoušky. My jsme nebyli výjimkou. 

Sobota už byla téměř bez programu, ve výstavní hale proběhlo pouze vyhodnocení závodů 
holoubat v rámci Mistrovství světa, Mistrovství Evropy a Grand Prix. Toto vyhodnocení už nemělo 
tu správnou atmosféru, v hale bylo velmi málo návštěvníků a umístění pódia bylo také dost bokem. 
Za pozornost ale stálo skvělé umístění holouběte pana Kamenáře z OS Zlín, který převzal ocenění 
za 2. místo ve finálovém závodě MS 2020 v rumunském Aradu a 2. místo v Esech MS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polovina úspěšného týmu Kamenář K. + L. (Libor s manželkou) s oceněním za MS holoubat 2020 

Olympiády v Oradei se se svými kolekcemi zúčastnilo (pokud jsem se nepřepočítal) 18 
národních svazů. Sice některé kolekce byly hodně skromné, jako např. San Marino nebo Malta, ale 
byly. Škoda, že své kolekce nepřivezli tradiční účastnící z Rakouska či Švýcarska. Ti měli své 
standardní holuby pouze na posuzování v Budapešti. Stejně jako Rusko. Mnohé státy pak byly 
zastoupeny pouze svými delegáty, většinou se jednalo o státy mimoevropské. Samostatný 
problém má Srbsko, které se „díky“ svým státním veterinářům nedostalo s holuby ani do Brna na 
Středoevropskou výstavu, ani sem do Oradei. 
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Při hodnocení naší účasti na 37. Olympiádě v Oradei by se dalo říct, že chovatelství je u 
nás na vzestupu, ale bohužel jde jen o mimořádný úspěch jednotlivců. Jedním slovem „Úspěch“. 

Zlatá medaile  Sport 2019-2020 „D“    Michael & Martin Polášek 
Zlatá medaile  Sport 2019-2020 „H“    Stanislav Škovran 
Zlatá medaile  Sport 2020-2021 „A“    Fajmon Team 
Zlatá medaile  World Best Pigeon 2019 All Round  Michael & Martin Polášek 
Zlatá medaile  World Best Pigeon 2019 Speed  Michael & Martin Polášek 
Zlatá medaile   World Best Pigeon 2020 All Round  Stanislav Škovran 

 
Stříbrná medaile Sport 2019-2020 „B“    Michael & Martin Polášek 
Stříbrná medaile Sport 2019-2020 „D“    Zdeněk Jochman 
Stříbrná medaile Sport 2020-2021 „D“    Jaroslav Bureš jun. 
Stříbrná medaile World Best Pigeon 2020 Long Distance Jaroslav Bureš jun. 
Stříbrná medaile Standard Young Cocks   Petr Janků 
Stříbrná medaile Standard Young Hens   Petr Janků 
 
Bronzová medaile Sport 2019-2020 „G“    Marek Skrbek 
Bronzová medaile Sport 2020-2021 „D“    Lubomír Kubáček 
Bronzová medaile World Best Pigeon 2019 Middle Distance Michael & Martin Polášek 
Bronzová medaile World Best Pigeon 2020 Speed   Reiterman Jaroslav. st. 
Bronzová medaile Standard Young Cocks   Petr Janků 
Bronzová medaile Standard Nations Young Pigeons  ČMSCHPH 

 
K tomu je třeba přidat ještě hromadu míst v první desítce a bramborových medailí na 

nepopulárních 4. místech. 4. Olympia Mácha v Olymp. A 2019-2020, 4. Jaroslav Bureš jun. 
V Olymp. I 2019-2020 a v neposlední řadě 4. místo pro ČR v kategorii Standard pořadí národních 
kolekcí, které ale určitě není zklamáním. 

 

Olympijská kolekce A za roky 2019–2020 

Olymp. A 44 holubů celkem     

1. Kvál Tibor Slovakia SK-2016-0107-1294 He 15.63 3166.84 

2. Montalti Gabriele Italy IT 414933/18 H 16.94 2884.82 

3. K. En K. Meijers Nederlands 2017-1743820 H 22.40 2360.51 

4. OLYMPIA Mácha Czech Republic 16-0153-831 H 25,07 2883,80 

16. FAJMON Team Czech Republic 16-0282-4 H 33,13 2989,56 

27. GROH Aleš Czech Republic 17-0203-338 H 41,10 3090,76 

Olymp. B 39 holubů celkem     

1. Loj Krzysztof Poland PL-0436-17-6895 H 11,98 3016.58 

2. POLÁŠEK Mich. + Mart. Czech Republic 16-0266-6373 H 12,81 3179,57 

3. Hans Lekscha Germany DV 01100-17-510 He 15.39 3109.91 

12. GERSPITZER Team Czech Republic 17-0278-940 H 24,40 3763,60 

Olymp. C 36 holubů celkem     

1. Scripcaru Vicentiu Romania RO-17-5535 H 14.42 3965.22 

2. Czech Michal Poland PL-0458-15-2800 He 15.29 3577.98 

3. Skucha Stanislaw Poland PL-0344-16-5416 He 21.14 3739.36 

17. KUBÁČEK Lubomír Czech Republic 15-0234-2080 H 61,35 3541,07 
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19. JOCHMAN Zdeněk Czech Republic 17-0178-7484 H 83,34 3420,88 

22. LYŽBICKI Vladislav Czech Republic 15-0239-309 H 111,93 4279,63 

Olymp. D 38 holubů celkem     

1. POLÁŠEK Mich. + Mart. Czech Republic 15-0266-1060 H 8,63 3824,96 

2. JOCHMAN Zdeněk Czech Republic 17-0178-7677 H 27,20 3627,13 

3. Circiumaru Adrian Romania RO-17-245058 H 29.69 4037.10 

13. KUBÁČEK Lubomír Czech Republic 16-0234-1459 H 52,67 3700,55 

Olymp. E 28 holubů celkem     

1. Fratii Ivanciu Romania RO-16-500907 H 9.99 4231.59 

2. Malinche Iulian Romania RO-17-9408 He 12.00 3506.09 

3. Glandys Mieczyslaw Poland PL-0408-16-1614 He 12.58 3105.46 

18. KOLAŘÍK Pavel Czech Republic 15-0197-199 H 75,64 3176,90 

21. ŽEDEK Žedek Team Czech Republic 15-0149-295 H 90,87 3376,18 

22. KOLAŘÍK Pavel Czech Republic 13-0197-721 HE 120,86 3176,90 

Olymp. F 35 holubů celkem     

1. Jasinski Zbigniew Poland PL-0353-20-5431 HE 0.75 614.07 

2. Calin + Buzura Romania RO-20-354051 H 1.17 700.39 

3. Vrancken - Berden Belgium BE20-5031856 H 1.61 510.00 

6. KUBÁČEK Lubomír Czech Republic 20-0234-5859 H 1,82 686,84 

18. KREJZEK ing. Rostislav Czech Republic 20-079-763 H 4,45 503,42 

21. SNOVICKÝ Vítězslav Czech Republic 20-0178-91 H 5,25 529,21 

Olymp. G 44 holubů celkem     

1. Dybizbanski Mariusz Poland PLDE-19-1197304 HE 5.31 1814.27 

2. Günter Prange Germany DV 02098-19-1037 H 5.93 1904.15 

3. SKRBEK Marek Czech Republic 19-0198-4207 H 9,17 1490,17 

18. FAJMON Team Czech Republic 19-0282-431 HE 18,17 1227,03 

21. KUBÁČEK Lubomír Czech Republic 19-0234-3332 HE 19,36 1601,29 

Olymp. H 35 holubů celkem 
    

1. ŠKOVRAN Stan. Ing. Czech Republic 17-0202-171 H 9,27 2250,77 

2. Polaček V + M Slovakia SK-2018-02903-336 HE 18.72 2080.44 

3. Flostoiu Marius Romania RO-18-2085284 H 19.31 2416.06 

9. BRULIK Josef Czech Republic 18-0262-364 H 35,80 2321,40 

11. SIK Jaroslav Czech Republic 19-0256-1340 H 39,48 2075,77 

Olymp. I 29 holubů celkem 
    

1. Zapart Jerzy Poland PL-0178-18-300 HE 2.09 1948.84 

2. Handerek A. Marek Poland PL-034-18-680 H 2.11  2081.51 

3. Kapielski Marek Poland PL-0190-18-865 HE 2.12 1827.69 

4. BUREŠ Jar. jun. Czech Republic 16-0179-6865 H 2,18 1896,96 

14. BUREŠ Jar. jun. Czech Republic 16-0179-6829 H 16,95 1901,67 

18. JOCHMAN Zdeněk Czech Republic 17-0178-7566 H 19,73 1912,15 
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Olympijská kolekce B za roky 2020-2021 

Olymp. A 45 holubů celkem     

1. FAJMON Team Czech Republic 18-0282-216 H 15,23 3167,02 

2. Os Marques Portugal PT 18-8260412 H 15.95 2753.60 

3. Americo J C Almeida Portugal PT 18-8319742 H 19.35 3192.70 

12. Suchánek Martin Czech Republic 18-0324-402 H 32,32 2948,65 

15. FAJMON Team Czech Republic 19-0282-423 HE 34,57 2888,21 

Olymp. B 35 holubů celkem 
    

1. Medrysa Pawel Poland PL-0388-18-1093 HE 9.12 3005.57 

2. K. und S. Liermann Germany DV 03806-19-415 H 10.74 3212.07 

3. Czechowicz Sylwester Poland PL-0226-18-9897 H 24.52 3888.45 

13. KUCERA Josef Czech Republic 19-0250-1960 H 33,57 2888,89 

16. POLÁŠEK Mich+Mart. Czech Republic 19-0266-192 H 39,91 2849,06 

18. KOLAŘÍK Pavel Czech Republic 18-0197-1090 HE 40,68 3074,49 

Olymp. C 34 holubů celkem 
    

1. Wisniak Wladyslaw Poland PL-0284-18-9665 HE 14.367 3726.83 

2. Skucha Stanislaw Poland PL-0344-16-5484 HE 14.824 4019.92 

3. Mocarscy T. Witold Poland PL-0384-18-3090 H 15.566 3587.58 

21. JEMELKA Pavel Ing. Czech Republic 17-0216-1441 H 90,92 4205,10 

  JOCHMAN Zdeněk * Czech Republic 17-0178-7619 H 130,10 3652,57 

* Neklasifikovaný náhradník 

Olymp. D 39 holubů celkem     

1. Robert Kittel Germany DV 02948-19-194 HE 22.47 4013.80 

2. BUREŠ Jar. jun. Czech Republic 17-0179-7343 H 28,62 3537,02 

3. KUBÁČEK Lubomír Czech Republic 19-0234-3315 HE 37,29 3524,16 

10. KUBÁČEK Lubomír Czech Republic 19-0234-3344 H 55,96 3545,51 

Olymp. E 28 holubů celkem 
    

1. Zabrodzki Dariusz Poland PL-0452-15-9275 HE 9.36 3062.56 

2. Nedea Emil Romania RO-18-9004970 H 12.41 3489.58 

3. Zymlinski Krzysztof Poland PL-0479-17-4165 HE 13.92 3033.96 

9. CEZAVA a.s. Ivan M. Czech Republic 17-0180-6782 H 28,69 2993,99 

19. Rodina Mazurova Czech Republic 15-0240-1195 HE 87,56 3253,10 

20. ZEMAN František Czech Republic 16-01605-517 H 93,71 3089,89 

Olymp. F 44 holubů celkem 
    

1. Baranowski Team Poland SK-0999-21-8894 HE 0.95 562.07 

2. Staicu Nicolae Valentin Romania RO-21-866712 H 1.00 580.62 

3. Dragoiu Damian Romania RO-21-51201 H 1.11 543.25 

16. DVOŘÁK Jiří Czech Republic 21-1871021N HE 2,46 702,62 

27. NOVÁK Libor Czech Republic 21-0212-902 H 5,91 519,73 

28. GOIŠ Miroslav Czech Republic 21-0269-437 H 6,25 499,61 
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Olymp. G 
45 holubů celkem 

1. Sg Puest U. Berling Germania DV 0127-20-628 H 5.38 1528.73 

2. Olteanu Cosmin Romania RO-20-20655 H 6.26 1619.48 

3. Szekrényesi József Id. Hungary HU-2020-26-98313 H 6.37 1310.26 

11. KUBÁČEK Lubomír Czech Republic 20-0234-6031 H 8,87 1639,31 

20. KUBÁČEK Lubomír Czech Republic 20-0234-6028 H 12,66 1632,90 

27. KUBÁČEK Lubomír Czech Republic 20-0234-6027 H 16,44 1932,34 

Olymp. H 38 holubů celkem 
    

1. Bodnar V. Ukraine DER-002090-19 HE 11.15 2760.22 

2. Rongits Tivadar Hungary HU2020-D-545730 H 11.70 2196.80 

3. Vieru Liviu Romania RO-18-105003 H 12.82 3198.77 

12. SLIWKA P. + GREGOR V. Czech Republic 17-0186-231 H 24,92 2342,11 

22. PALACKÝ Miroslav Czech Republic 19-0199-921 HE 34,83 2520,01 

23. JOCHMAN Zdeněk Czech Republic 19-0178-9494 H 34,97 2322,50 

Olymp. I 33 holubů celkem 
    

1. Zambrzycki Artur Poland PLDE-19-925189 H 1,22 1802.29 

2. Vatai Gyula Hungary HU-2016-26-63769 H 1.68 1959.53 

3. Gruszka Joanna Poland PL-0238-20-40 HE 2.41 1812.37 

11. JEMELKA Pavel Ing. Czech Republic 17-0216-1370 H 5,94 2067,53 

23. FILIPI TEAM Czech Republic 17-072-660 H 16,96 1874,21 

27. JOCHMAN Zdeněk Czech Republic 17-0178-7667 H 25,78 1999,86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ocenění Olymp. D za roky 2020-2021, na pódiu Jaroslav Bureš a Lubomír Kubáček 
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Martin Polášek přebírá zlatou medaili za World Best Pigeon v kategorii D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. místo kategorie sport G v kolekci 2019-2020, Marek Skrbek 

 



 

- 16 - 

Pořadí jednotlivců i států v kategoriích Standard je již zveřejněno v č. 1/2022 našeho 
časopisu. 

Pořadí soutěže Word Best Pigeon oceňované v Oradei již bylo průběžně zveřejňováno v našem 
časopise. Za rok 2019 to bylo č. 20/2020, za rok 2020 jsou výsledky v č. 2/2021 a za rok 2021 byly 
výsledky zveřejněny v č. 1/2022. 

Všichni naši chovatelé, kteří měli být v oceňovaných pořadích, dostali od rumunského 
svazu a také od nás předem upozornění, že by z těchto důvodů bylo vhodné se zúčastnit osobně. 
Škoda, že ne všichni si této příležitosti natolik vážili, aby do Oradei přijeli. Děkuji tímto Luboši 
Kubáčkovi, Markovi Skrbkovi, Zdeňku Jochmanovi, Jaroslavu Burešovi, Martrinovi Poláškovi a také 
oceněnému týmu v MS holoubat Kamenář M. + L., že převzetí pohárů a medailí mělo z naší strany 
patřičnou účast a úroveň. 

 

Tímto se omlouvám oceněným chovatelům, že fotografií „na bedně“ mohlo být více. 
Světelné podmínky a má nedokonalá výbava zavinily nekvalitní fotografie. Snad se to podaří 
napravit při předání vyměněných medailí a diplomů. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rozloučení s krásným náměstím Oradei, jedeme domů. Budeme se těšit na příští olympiádu 
v nizozemském Maastrichtu 

 
 
Jaroslav Novotný 
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Moravské soutěže 2022 

 

Soutěže Moravskoslezského zemského spolku byly i v tomto 
roce bez zásadní změny. Změny se však děly v programu zemských 
závodů. 

Do čtyř termínů pro dlouhé tratě byly tentokrát schváleny 
konferencí čtyři společné závody. K tradičnímu Katovickému 
memoriálu tak přibyly další čtyři, pro celou Moravu a Slezsko, 
společné závody. Dlouho plánovaná a požadovaná pětistovka 
z Göttingenu, dvě sedmistovky z Cloppenburgu a Borkenu a na závěr 
Brusel s rozmezím 835-1043 km.  

Ne všechno se však podaří. Zejména zrušení premiérového závodu Göttingen z důvodu 
nepříznivého počasí, bylo pro mnohé velkým zklamáním. No a závod Cloppenburg byl zejména 
pro jižní oblasti Moravy poznamenán nepříjemnými ztrátami holubů. V celku, ale lze určitě průběh 
závodů dlouhých tratí letos hodnotit pozitivně. Přepravci všech závodů zřetelně dokumentovali 
odpovědnou péči o přepravované holuby. Videa z přepravy, krmení a napájení, i z vlastních startů 
byla dostupná pro všechny na webové stránce svazu. Snad jen lépe plánované časy svozu by 
v některých případech chovatele potěšily. 

Blahopřejeme vítězům a všem úspěšným chovatelům v těchto soutěžích. 

Mistrovství dlouhých tratí MSS 

  chovatel OS umíst. Ʃ Kf. 

1. KUBÁČEK Lubomír Uničov 8 199,72 

2. MOŤKA Josef Uničov 8 586,21 

3. LAZOVÝ Vladimír Karviná 7 545,42 

4. NOVOTNÝ Miloš Vysočina 7 647,35 

5. FUCIMAN Josef + syn Beskydy 6 282,00 

6. ŠTARHA Lubomír Vysočina 6 506,58 

7. MOLEK Karel Valašsko 6 523,13 

8. SLIWKA Petr Karviná 6 537,25 

9. SUCHOMEL Libor Vysočina 6 546,45 

10. POLÁŠEK Mich. + Mart. Zlín 6 638,25 

11. ŠKOVRAN Stan. Ing. Haná 6 698,65 

12. KRUTIL Michal Haná 6 737,44 

13. Team Chmelař Jurásek UH. Hradiště 5 289,66 

14. KOHOUTEK Boh. + Marek Znojmo 5 299,63 

15. SUCHÁNEK Martin Hlučín 5 338,78 

16. ŠVEC Václav Ing. Vysočina 5 349,37 

17. KARLÍČEK Jaroslav Uničov 5 370,34 

18. DVOŘÁK Karel Vysočina 5 384,89 

19. SNOVICKÝ Vítězslav Hodonín 5 393,25 

20. KOLAŘÍK Pavel Valašsko 5 410,85 

 

Generální mistrovství MSS bude vyhodnoceno až po uzávěrce tohoto čísla, po ukončení 
závodů holoubat. 
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Mistrovství krátkých a středních tratí MSS 

  chovatel OS umíst. Ʃ Kf 

1. POLÁŠEK Mich. + Mart. Zlín 42 1205,17 

2. ZEMAN František Brno 42 1685,84 

3. SUCHÁNEK Martin Hlučín 42 1798,98 

4. KUBÁČEK Lubomír Uničov 42 1972,57 

5. BRI. UHERKOVI Uh. Hradiště 42 2528,37 

6. ŠKOVRAN Stan. Ing. Hana 42 2567,09 

7. KALOČ Václav Hlučín 42 2682,00 

8. GOIŠ Miroslav Zlín 41 1479,48 

9. Team Chmelař Jurásek Uh. Hradiště 41 1550,73 

10. FAJMON Team Znojmo 41 1621,68 

11. JOCHMAN Zdeněk Hodonín 41 1712,54 

12. SKRBEK Marek Beskyd 41 1749,13 

13. KOLAŘÍK Pavel Valašsko 41 1898,62 

14. KUNZOVI Hlučín 41 2268,69 

15. KOZELSKÝ + MUSIAL Opava 41 2276,69 

16. KESSLER Team Uničov 41 2438,72 

17. KOUKAL Petr a Jan Brno 41 2808,26 

18. PALACKÝ Miroslav Valašsko 40 1558,53 

19. LAŇKA Alfons Ing. Opava 40 1657,19 

20. BECHA Lubomír Znojmo 40 2036,17 

 

Mistrovství mladých chovatelů MSS do 25 let 

  chovatel OS umíst. Ʃ Kf 

1. MAŇÁK Štěpán Hodonín 20 1445,16 

2. SRNÍČEK J. ml. + Lucie Karviná 20 1482,96 

3. DVOŘÁK Tomáš Zlín 18 1447,73 

4. Janča Jan Uh. Hradiště 17 1299,38 

5. JOCHMAN Zdeněk ml. Hodonín 15 745,78 

6. TACINA David Třinec 12 982,15 

7. SLABÍKOVÁ Karin + Elen Valašsko 12 1340,04 

8. DOLECEK Patrik Valašsko 11 1001,61 

9. JELENEK Daniel Uh. Hradiště 10 942,84 

10. BARONOVÁ Simona Karviná 9 909,89 

11. SNOVICKÁ Lucie Hodonín 8 752,31 

12. ANTOŠ Jakub Opava 8 778,39 

13. BUREŠ Michal Uničov 7 654,71 

14. MAREK Jan Brno 7 850,17 

15. HRUŠÁK Aleš Zlín 3 388,01 

16. HRABINOVÁ Miroslava Uh. Hradiště 2 187,93 

17. KROCIL Jar. ml Uh. Hradiště 1 38,81 
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Eso Mistrovství dlouhých tratí MSS 

  chovatel ZS holub   umíst. Ʃ Kf 

1. KUBÁČEK Lubomír Bělkovice 20-0234-5850 HE 3 22,989 

2. FUCIMAN Josef + syn Baška 20-0149-425 HE 3 81,457 

3. ŘEZNÍČEK Jiří Polnička 19-0303-610 HE 3 99,568 

4. SUCHÁNEK Martin Hlučín 2 20-0324-2055 H 3 120,303 

5. MOŤKA Josef Bílá Lhota 17-0231-2171 HE 3 120,678 

6. ČULEN Jaroslav Char. Nová Ves 20-0176-338 HE 3 125,74 

7. JOCHMAN Zdeněk Podivín 19-0178-9544 HE 3 126,941 

8. NOVOTNÝ Miloš Sudice 16-0296-852 H 3 135,094 

9. KUBÁČEK Lubomír Bělkovice 19-0234-3558 H 3 169,275 

10. SUCHOMEL Libor Svatoslav 19-0302-3902 HE 3 179,335 

 

Eso Mistrovství krátkých a středních tratí MSS 

  chovatel ZS holub   umíst. Ʃ Kf 

1. Team Chmelař Jurásek Uh. Hradiště 19-0259-955 H 6 25,43 

2. DVOŘÁK Jiří Beskyd 19-0119D374 HE 6 28,17 

3. Team Chmelař Jurásek Uh. Hradiště 20-0259-2068 H 6 44,01 

4. HLUSEK Milan Uh. Hradiště 19-0263-1304 H 6 49,88 

5. BECHA Lubomír Znojmo 20-0281-535 H 6 92,03 

6. ZEMAN František Brno 18-01605-406 HE 6 103,31 

7. SUCHÁNEK Martin Hlučín 20-0324-2026 H 6 106,56 

8. KOUKAL Petr a Jan Brno 20-0145-107 H 6 114,55 

9. ZALESAK Josef Uh. Hradiště 18-0245-511 HE 6 119,18 

10. FAJMON Team Znojmo 18-0282-266 H 6 129,46 

 

Eso Maratonu MSS 

  chovatel ZS holub   umíst. Ʃ Kf 

1. KŮŘIL Rostislav Hodonín 1 15-0164-26 H 178,082 1. 

2. URBÁNEK Václav Hodonín 2 15-0175-14 H 210,369 2. 

3. JURENIK Jiří st. Uh. Hradiště I 15-0262-766 H 236,679 3. 

4. MIKULÁŠ Josef Šumperk 15-0229-322 H 358,191 4. 

5. KŘÍŽ František Prostějov 13-0214-427 HE 437,691 5. 

6. KUNZOVI Hlučín-Slezsko 15-0156-733 H 443,286 6. 

 

Super Eso Maratonu MSS 

Není vyhodnoceno. Žádný holub nedosáhl více jak 3 umístění v této kategorii závodů.  
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Zemské závody MSS 

 

Zemský závod Krajková – Katovický memoriál 

12.6.2022 odstartovalo v 5.45 hodin v krásném počasí a bezvětří 24.415 holubů. Závod 
v konkurenci MSS trval 59 minut. 

    OS holub   čas doletu km m/min 

1. VLK Fr. junior Uh.Hradiště 21-0250-789 H 10:19:03 389,723 1422,09 

2. ZEMAN František Brno 21-01605-412 H 09:34:34 314,769 1371,14 

3. JASINEK Jindřich Hodonín 21-0175-2030 H 09:46:31 330,853 1369,90 

4. LEŠŇOVSKÝ Zdeno Brno 19-0146-7385 H 09:44:31 327,428 1367,04 

5. SNOVICKÝ Vítězslav Hodonín 20-0178-66 H 10:01:46 349,821 1362,41 

6. SNOVICKÝ Vítězslav Hodonín 19-0178-9884 H 10:01:51 349,821 1361,97 

7. ZEMAN František Brno 19-01605-860 H 09:36:07 314,769 1361,95 

8. SNOVICKÝ Vítězslav Hodonín 19-0178-9937 H 10:01:52 349,821 1361,88 

9. ZEMAN František Brno 19-0141-22 HE 09:36:08 314,769 1361,85 

10. CEZAVA a.s. Ivan M. Brno 19-0180-457 H 09:43:37 324,582 1360,24 

11. KUBÁČEK Lubomír Uničov 20-0234-5875 HE 10:01:03 348,178 1359,69 

12. JEMELKA Pavel Ing. Haná 20-0216-662 H 10:16:02 368,196 1358,55 

13. KUBÁČEK Lubomír Uničov 21-0234-2858 H 10:01:18 348,178 1358,36 

14. SNOVICKÝ Vítězslav Hodonín 20-0178-153 H 10:02:33 349,821 1358,26 

15. KUBÁČEK Lubomír Uničov 20-0234-5985 H 10:01:25 348,178 1357,74 

 

Zemský závod Cloppenburg 

2.7.2022 odstartovalo v 5.45 hodin za mírného J větru a jasného počasí 3.956 holubů. Závod 
v konkurenci MSS trval 1 hod a 41 minut. 

    OS holub   čas doletu km m/min 

1. NOVOTNÝ Miloš Vysočina 19-0296-3337 H 14:19:58 692,532 1344,81 

2. KUBÁČEK Lubomír Uničov 19-0234-3321 H 14:47:36 724,399 1334,98 

3. DUDA Ing. Přemysl Uničov 17-0231-3072 H 14:35:24 706,726 1332,40 

4. KUBÁČEK Lubomír Uničov 20-0234-5850 HE 14:52:13 724,399 1323,71 

5. SUCHÁNEK Zdeněk Haná 18-0213-3 H 14:53:15 725,596 1323,33 

6. JOCHMAN Zdeněk Hodonín 19-0178-9446 H 15:13:03 751,682 1323,27 

7. JOCHMAN Zdeněk Hodonín 19-0178-9303 H 15:13:05 751,682 1323,19 

8. JOCHMAN Zdeněk Hodonín 19-0178-9451 H 15:13:08 751,682 1323,07 

9. JOCHMAN Zdeněk Hodonín 19-0178-9491 H 15:15:05 751,682 1318,55 

10. MIKULÁŠ Josef Uničov 19-0229-511 HE 14:09:42 663,377 1314,40 

11. BUREŠ jun. Jaroslav Hodonín 20-0179-8896 H 15:13:24 744,997 1310,64 

12. Team Chmelař Jurásek Uh.Hradiště 18-031-1240 H 15:36:52 773,816 1307,42 

13. KUBÁČEK Lubomír Uničov 20-0234-5990 H 14:59:36 724,399 1306,09 

14. STRNAD Jaroslav Hodonín 18-0169-1233 HE 15:34:17 767,687 1302,75 

15. LAMÁČEK Josef+ David Hodonín 18-0166-259 H 15:26:19 756,704 1301,71 
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Zemský závod Borken 

16.7.2022 odstartovalo v 6 hodin 30 minut za oblačného počasí s mírným západním větrem 3.829 
holubů. Závod v konkurenci MSS trval 1 hod a 1 minutu. 

    OS holub   čas doletu km m/min 

1. KUBÁČEK Lubomír Uničov 20-0234-6034 H 13:24:10 773,749 1868,14 

2. ŠENKÝŘ Pavel Vysočina 17-0292-217 HE 12:51:03 711,197 1866,30 

3. ŠTARHA Lubomír Vysočina 18-0297-606 HE 12:54:12 716,627 1865,18 

4. CEZAVA a.s. Ivan M. Brno 16-0180-4568 H 13:17:55 760,060 1863,23 

5. KUBÁČEK Lubomír Uničov 20-0234-5854 H 13:25:47 773,749 1860,88 

6. KUBÁČEK Lubomír Uničov 19-0234-3319 HE 13:25:53 773,749 1860,43 

7. KUBÁČEK Lubomír Uničov 20-0234-5842 HE 13:25:56 773,749 1860,21 

8. KUBÁČEK Lubomír Uničov 18-0234-1030 H 13:26:03 773,749 1859,69 

9. ŠVEC Václav Ing Vysočina 19-0302-3359 HE 12:50:30 704,288 1850,93 

10. KUBÁČEK Lubomír Uničov 19-0234-3526 H 13:28:28 773,749 1848,95 

11. SUCHOMEL Libor Vysočina 19-0302-3902 HE 13:02:43 724,602 1845,08 

12. DUDA Ing. Přemysl Uničov 19-0231-654 HE 13:20:16 755,580 1842,17 

13. STRATIL Petr Zlín 19-0266-542 H 13:48:34 806,774 1839,49 

14. ČEJKA Václav Vysočina 19-0303-414 H 12:41:59 682,454 1834,64 

15. UTĚŠENÝ Antonín Uničov 17-0233-509 HE 13:20:06 751,960 1833,66 

 
Zemský závod Brusel 

31.7.2022 odstartovalo v 6 hodin 55 minut za polojasného počasí a JZ větru 2.564 holubů. Závod 
v konkurenci MSS trval 7 hod a 24 minut. 

    OS holub   čas doletu km m/min 

1. CHMELÍČKOVI M.+ M. Vysočina 18-0123-313 HE 16:55:12 855,872 1425,98 

2. Team Chmelař Jurásek Uh. Hradiště 18-0259-1139 H 18:16:56 963,174 1412,42 

3. SNOVICKÝ Vítězslav Hodonín 18-0178-8657 H 18:00:25 931,255 1399,51 

4. ŠVEC Václav Ing. Vysočina 18-0302-2259 H 17:05:33 854,386 1399,37 

5. HLAVINKA Josef Uničov 20-0237-6010 H 17:50:31 913,234 1393,13 

6. BELEŠ Team Znojmo 18-02006-500 H 17:26:37 879,455 1392,39 

7. ZEMAN František Brno 20-01605-915 HE 17:43:47 898,901 1385,52 

8. HAVLÍČEK Miloslav Uničov 19-0233-8046 HE 17:56:44 914,479 1381,95 

9. JOCHMAN Zdeněk Hodonín 19-0178-9303 H 18:07:08 928,782 1381,84 

10. BARTONĚK Jaroslav Znojmo 17-0282-203 H 17:37:19 878,895 1368,32 

11. TOMECEK Josef Uh. Hradiště 19-0254-9440 H 18:46:39 968,275 1360,61 

12. BAZAL Miroslav Znojmo 19-0282-335 H 17:46:27 884,193 1357,27 

13. GORCIK František Uh. Hradiště 15-0247-1138 HE 19:10:57 994,140 1350,81 

14. FAJMON Team Znojmo 19-0282-102 HE 18:03:00 902,012 1350,32 

15. PŘIKRYL Karel Haná 18-0208-636 H 18:23:27 929,425 1349,83 

Proti minulému roku lze, asi díky menším ztrátám z počátku sezóny, konstatovat 
výrazně vyšší účast chovatelů v závodech DT. Cloppenburg + 1000 holubů, Brusel + 800 
holubů. I na závod Borken byla účast o cca 200 holubů vyšší než v loni v tom termínu v ZZ 
v pásmech MSS. 

Vyšší byla i účast chovatelů, Brusel + 100 chovatelů, Cloppenburg + 80 chovatelů. 
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Série tří prvních holubů ZZ Krajková 

    ZS Ʃ umístění 1. 2. 3. 

1. ZEMAN František Moravany 18 2 7 9 

2. SNOVICKÝ Vítězslav Vel. Bílovice 19 5 6 8 

3. KUBÁČEK Lubomír Bělkovice 39 11 13 15 

4. JOCHMAN Zdeněk Podivín 62 18 20 24 

5. ŠABATA Jan Sentice 132 39 46 47 

6. BUREŠ Jaroslav jun. V. Pavlovice 138 21 23 94 

7. PÁRAL Miroslav Jundrov 210 22 64 124 

8. GROH Aleš Domašov 228 44 67 117 

9. PUKANEC Josef Strážnice 241 66 77 98 

10. GERSPITZER Team Hrušovany n.J. 268 81 82 105 

 

Série tří prvních holubů ZZ Cloppenburg 

    ZS Ʃ umístění 1. 2. 3. 

1. KUBÁČEK Lubomír Bělkovice 19 2 4 13 

2. JOCHMAN Zdeněk Podivín 21 6 7 8 

3. ČULEN Jaroslav Char. Nová Ves 113 21 38 54 

4. FIALA Alois Střeň 124 28 35 61 

5. DUDA Přemysl Ing. Červenka 186 3 75 108 

6. BARTL Pavel Šumvald 190 29 63 98 

7. UTĚŠENÝ Antonín Troubelice 194 18 45 131 

8. MOŤKA Josef Bílá Lhota 222 66 69 87 

9. Team Chmelař Jurásek Ostr. N. Ves 254 12 42 200 

10. CEZAVA a.s. Ivan M. Vojkovice 275 17 56 202 

 

Série tří prvních holubů ZZ Borken 

    ZS Ʃ umístění 1. 2. 3. 

1. KUBÁČEK Lubomír Bělkovice 12 1 5 6 

2. ČEJKA Václav Sázava 69 14 27 28 

3. ZEMAN František Moravany 102 20 33 49 

4. ŠTARHA Lubomír Štěpánov n. Svr. 132 3 63 66 

5. MOŤKA Josef Bílá Lhota 136 22 56 58 

6. JOCHMAN Zdeněk Podivín 148 30 38 80 

7. ČULEN Jaroslav Char. Nová Ves 155 21 23 111 

8. FIALA Alois Střeň 162 42 52 68 

9. UTĚŠENÝ Antonín Troubelice 173 15 51 107 

10. CEZAVA a.s. Ivan M. Vojkovice 188 4 62 122 

 

 

 

 

 



 

- 23 - 

Série tří prvních holubů ZZ Brusel 

    ZS Ʃ umístění 1. 2. 3. 

1. JOCHMAN Zdeněk Podivín 83 9 20 54 

2. Team Chmelař Jurásek Ost. N. Ves 111 2 53 56 

3. JANČA Karel Korytná 176 18 52 106 

4. DVOŘÁK Karel Hostákov 190 25 64 101 

5. KŘIVÁNEK Petr + Filip Rousínov 192 49 71 72 

6. SNOVICKÝ Vítězslav Vel. Bílovice 213 3 46 164 

7. URBÁNEK Václav Křepice 228 16 35 177 

8. ŠVEC Václav Ing. Velké Meziříčí 229 4 40 185 

9. JURENIK Jiří st. Šumice 237 51 83 103 

10. KUBÁČEK Lubomír Bělkovice 282 17 19 246 

 

Představení vítězů ZZ Cloppenburg, Borken a Brusel najdete v jiném článku tohoto čísla časopisu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holub CZ 22-0250-789, Vlk František jun. Z OS Uh. Hradiště. 1. cena KM Krajková  

 

Ing. Jaroslav Novotný 
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Vítězové ZZ dlouhých tratí MSS 
 

Vážení čtenáři, připravili jsem pro vás tentokrát místo jedné reportáže, hned tři. Sice nejsou 
tak obsáhlé, ale určitě zajímavé. Jedná se totiž o tři chovatele, vítěze Zemských závodů MSS 
dlouhých tratí v roce 2022. Vedla mě k tomu myšlenka, že k úspěchům na dlouhých tratích možná 
vedou různé cesty. Že metoda jednoho vítěze není dogma pro všechny a úspěch se může dostavit 
ke každému, kdo se svým holubům dostatečně věnuje. 

 

Miloš Novotný – 1. cena Cloppenburg 

2. července 2022, 530 chovatelů nasadilo 3.956 holubů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miloše Novotného znají mnozí z nás jako velmi vytíženého majitele stolařské firmy ze 
Sudic, ale další také jako dvojnásobného mistra OS Vysočina z posledních dvou let. Jeho 
chovatelské metody odpovídají oběma těmto pohledům. Čas, který holubům může věnovat je 
přesně ohraničený, proto musí být vše dobře zorganizované. Je náročný na sebe i na holuby. 

Začneme klasicky, jak a kdy jste se dostal k pošťákům? 

První holuby jsem nasadil na závod v roce 1990, vždy jen pár holubů, něco se vrátilo, něco 
ne. Neměl jsem se od koho učit, vším jsem se musel prokousat sám. Měl jsem sice strýčka, co 
holubařil, ale on končil a já teprve začínal. Snad proto mi trvalo tak dlouho, než byly nějaké 
výsledky.  
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Ale holubi jsou tady v mnohém ti původní. Jsou to staré Fabry linie, které se ke mně dostaly 
od Vlasty Jabůrka, ale pochází od pana Filipa ze Štěpánova. Od něj jsem je v poslední době znovu 
doplňoval. Staří „Fábři“ mi prostě dělají radost i kupodivu v těch rychlejších závodech. Určitě by se 
tu našlo i něco novějšího, něco málo do toho základního doplňuji, tak dva tři holuby za rok. Nejsou 
to ale žádné rodokmenové bomby. Mě rodokmeny moc neberou. Já kupuji holuba, ne rodokmen. 
Někdo to má naopak, koupí rodokmen a holuba k tomu jako malý bonus. Od roku 2014 se znám 
s panem Igorem Šillo z Bratislavy (generální mistr OZ Bratislava), pár holubů mi tehdy daroval a 
pak jsem ještě třikrát od něj něco pořídil. V těch jeho holubech jsou hodně zastoupeni holubi 
Koopman a holub „Sprint“ Alberta Marcelise. Do těch mých starých Fabry to dokonale sedlo. 
Dokumentuje to i vítěz Cloppenburgu, je to Fabry x holubi Šillo. Ještě jsou tady důležitou složkou 
týmu ti černí holubi. Ti mají převážnou část krve z janssenské linie plavé holubice od pana 
Gomoláka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 19-0296-3337, 1. cena ZZ Cloppenburg 2022, 3.956 hol. ½ krve Šillo 

Někteří holubi taky pochází z pravidelné výměny 4 holoubat s Karlem Dvořákem 
z Hostákova, ten výborně letí dlouhé tratě. Něco z nich vždy zůstane a zase na linie od Šilla to 
výborně pasuje. Co jsem měl holoubě 1. v kategorii F v OS a 21. v ČR je Dvořák x Šillo. 

Kolik máte chovných holubů? 

V chovném oddělení dnes nic jiného není. Jen moji staří závodníci ze starých Fabry a 
holubi od Šilla. Mám vlastně dvě chovná oddělení, jedno klasické s devíti páry a ve druhém jsou 
staří borci s mladými holubičkami. Celkem je to asi 24 pár. Protože ale nemám rád zavřené holuby, 
tak jsou všechny posily usazené a po chovné sezóně mohou ven. Pokud přinesu nějaké posily-
holoubata, všechno se usazuji a alespoň soukromě prolítám. I posily se musí umět vracet. 

Holoubat si odchovám tak sedmdesát a všechno jde do koše. I pozdější holoubata, pokud 
si nějaká nechám, vyvážím sám, když jezdím za prací. Je jedno kam, jen třeba na 20 km z různých 
směrů, dokud je listí na stromech. Letos jsem si ale dvacet hotových holoubat ztratil na 
soukromém nácviku z 20 km, to se moc nepovedlo. Jinak se všechna normálně vracela i z delších. 
Pustil jsem si je v 8 hodin kousek za Třebíčí a první byl doma v 11 hodin, do dvanácti jich bylo 
osm. Do večera jich bylo 41, zbytek do 54 se dotrousil další dny. Nějak se vytřídit musí, ale toto 
člověka zamrzí. Jak začnou závody už je nevozím, ale jak skončí závody OS, pravidelně nasadím 
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všechny i na každý nadoblastní. Třeba na ty „moravské“ Cheby. Musím je důkladně probrat ve 
vdovcích není tolik místa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak se připravujete na sezónu? 

To jedu podle knížky PharmaGalu už několik let. Odčervení, Metrozol, Doxygal, vakcinace 
paramyxo. Vše je hotovo do cca 14. února a páříme až na Josefa, takže moji vdovci jdou 
z holoubat tak na čtyři až pět prvních závodů. Dostanou se tak skoro k termínu první pětistovky a 
pak je přeléčím jednu neděli Metrozolem, druhou neděli Doxygalem. V další sezóně už raději nic, 
ale někdy to opravdu nejde, takže když mám pocit, že něco potřebují, tak jen v neděli krátce už 
zmíněný Metrozol nebo Doxygal. Opravdu si zakládám na tom, že mám holuby dlouhodobě 
výkonné s přirozeným zdravotním stavem. Opravdu často podávám holubům probiotika, jak tekutá 
ve vodě minimálně 2x týdně, tak v prášku a to do gritu ad libitum, myslím si že střevo holuba 
(zdravé střevo ) je jedna s nejdůležitějších věcí, která je potřeba k návratu domů 

Jak připravujete staré závodníky? 

Závodím jen s klasickými vdovci a v holubníčku pro vysloužilé závodníky mám většinou 4-5 
mladých holubiček, nových posil, které musí jako roční zvládnout návrat z pětistovky. Když to 
zvládnou, jde čip dolů a budou dál jako klasické vdovy. Letos jich bylo pět, zůstaly čtyři, co byly na 
dvou pětistovkách. 

Vdovců mám vždy na začátku 48 a do první pětistovky jdou všichni každý týden. Pak tak 5-
6 starších vdovců na týden zastavím a nechám odpočnout na první dlouhou. Ti by z mého pohledu 
měli bodovat, k nim pak přidám další otočené z třístovky, kteří musí dokázat, že sem patří. Ročáci, 
kteří něco dokážou do první pětistovky, tak na ni ani nemusí, naopak ten, co se lajdal musí a třeba 
i na další. Žádní další třeba volní ročáci nejsou, žádné motivační sedačky, to jsem všechno 
vyzkoušel a opustil. 

Vdovy jim ukazuji vždy, to je zásadní. A asi dost nezvykle dlouho, vždy na hodinu. Většinou 
jdu z dílny, pustím jim do oddělení vdovy a jdu třeba na oběd. Pak teprve vysbírám závodníky a 
jedu nasazovat. Na nějaké složitější motivační metody opravdu nemám čas. Protože je prázdný 
holubník, vdovy zůstanou čekat na partnery v budnících. 
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Jaké mají holubi krmení? 

Letíme na krmení Versele-Laga a také na jejich ostatní produkty. V podstatě jsou to tři 
druhy směsí Dieta, Superstar a Energetická. Po závodě mají dietu s přidaným hrachem. Myslím, 
že doplnění bílkovin po závodě je důležité. Pak přejdu na Superstar a před závodem energetickou 
už bez hrachu a kukuřice. Vdovce krmím systémem plného krmítka a opravdu není problém, že by 
šli přežraní do koše. Systém už dlouho neměním a holubi jsou na to zvyklí. Nějaké odměřování 
dávky, to mám za sebou. Sezona je dlouhá, když jsem je držel zkrátka a odměřoval krmení, byli 
holubi na konci vyždímaní a neletělo to. Pravidelně v úterý koupačka, v neděli po závodě zase 
koupačka. Pravidelně ráno a pravidelně večer na prolet.  

Po závodě mají ve vodě elektrolyt. Mám dva od firmy Hradský-Sunk, Elektrolyt dávám po 
doletu a Stimulátor (v podstatě taky elektrolyt) dostanou ve čtvrtek, když v pátek nasazujeme. 
Ostatní, co dávám do vody jsou jen bylinné přípravky. Eukalipsan, na dýchací cesty a Aminofarm 
na doplnění aminokyselin a minerálů. Na krmení kvasnice třikrát až čtyřikrát týdně na česnekový 
olej a Provital-Perfect, nebo oreganový olej. Oregano považuji za velmi důležité, a ještě jsem 
zapomněl na zeleninový Vegeta-Mix.  

Podobně krmím i holoubata v závodní sezóně. Už taky nelítám s holoubaty na hlad. Před 
závodem v den nasazení sice dostanou jen malá semínka, ale nejdou na závod hladová. A se 
zalézáním při doletu nemám problém. Nevím proč, ale naučila se to. 

Jaký máte systém proletů všech těch holubů? 

Ráno jdou vdovci na hodinku, v sedm jdou ven holoubata do 12 hodin a pak jde ven 
skupina starých zasloužilých závodníků z chovného oddělení. K večeru zase vdovci. 

Letos byly většinou velké ztráty v závodech, co u Vás? 

Ztráty jsem nijak ohromující neměl. Z těch 48 vdovců mi na trati zůstalo pět, dva se stali 
potravou pro dravce tady doma a dva jsem nasadil v Opavě na San Sebastian, no a nejsou doma. 
Myslím, že je to tím starým kmenem tvrdých holubů s opatrným oživením krve. Jsou to vlastně 
potomci holubů závodících za zcela jiných podmínek, kdy nikdo moc nesledoval počasí a holubi si 
museli poradit. Co vydrželo tehdy, vydrží i dnes. Musíme holuby naučit, aby se vraceli i za horšího 
počasí. 

Co týmová spolupráce v rodině, když jste za prací mimo? 
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No rodina má velké zásluhy. Bez jejich pomoci bych musel se závody skončit. Já jsem čtyři 
dny v týdnu pryč, někdy stihnu jen ráno vdovce vypustit. Vypouští, krmí, vodu mění, suší bylinky. 
Ale nesmí se o tom moc mluvit :-). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 17-0296-713, 1. cena Eschweiler 2021, 29 cen 
 

Co Vás v závodech baví a co zlobí? 

Baví mě jednoznačně tratě nad 500 km, to má člověk čas si uvařit kafe a v klidu si na 
holuby počkat, ale není to tak, že bych kratší závody rád neměl. Zlobí mě hlavně špekulanti. „Proč 
čekáte se startem, komu to zas pouštíte podle větru, proč jste to nepustili apod.“ Pak mě taky zlobí 
překládání závodů, třeba i do pracovních dnů, kvůli horšímu počasí, ale to souvisí s mým názorem 
na odolnost starých linií holubů.  

To bylo přestavení Miloše Novotného. 

Mistra OS Vysočina 2021, 2022 

Vítěze ZZ Cloppenburg 2022 

Mistra DT MSS pásma Západ 2022 

4. v Mistrovství dlouhých tratí MSS 2022 

5. v Super Cupu pásma Západ MSS 2022 

 

Ing. Jaroslav Novotný 

 

 

 

 

 

 

 

Lubomír Kubáček – 1. cena Borken 
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16. července 2022, 512 chovatelů nasadilo 3.829 holubů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítězný holub 20-0234-6034, linie Porsche 911 x sestra Blue Toni 
 

Luboše Kubáčka není ani v tomto časopise nutné příliš představovat. Už jsme o něm a jeho 
holubech napsali několik článků. Chovatelé jej určitě znají jako několika násobného mistra ČR a 
mistra oblasti Uničov. V minulém roce jsme psali o jeho mimořádné práci s ročními holubi.  

Vítězství z prvního ZZ Cloppenburg mu uniklo o nějakou tu minutku, ale vše si 
vynahradil v závodě Borken, tak jsme se ho zeptali, jak se na tento druhý zemský závod 
připravoval. 

Závod Borken jako druhý Moravský závod série dlouhých tratí přišel v pravý čas a zastihl 
můj holubník ve skvělé formě. Po velmi dobře odletěných závodech jako například Eisenach 530 
km s prvními 12 holuby v konkurenci Moravy Střed proti 3.664 holubům, Gothe 500 km s 1. a 3. 
cenou proti 2.528 holubům, Cloppenburgu 724 km s 2., 4. a 13. cenou v Moravské konkurenci proti 
3.956 holubům jsem si věřil. 

Předpověď počasí byla dobrá, hlášené západní proudění. Počasí na startu sice nebylo 
ideální, ale nakonec se start i závod vydařil. Roční holubi nebyli na takové úrovni jako v loňském 
roce, ale i tak jsem jich z 36 nasazených dal 8 i na tento závod. Dlouhé tratě létáme jako 
dvojzávody, nasadil jsem více holubů jak na tuzemský závod. 

Nepřekvapili tě holubi „v nedbalkách“? Ta rychlost byla nečekaná. 

To, že holuby začnou sedat po 7 hodinách při rychlosti téměř 1900 m/m., s tím jsem k mé 
smůle nepočítal. Poté co mě upozornil kamarád Martin Jurásek, že jsou již hlášeni první holubi 
jsem rychle spěchal na holubník abych nachystal holubník před doletem. Mám rád, když jsou na 
závodním holubníku pouze holubi, co tam mají co dělat. Holuby z ranního závodu umísťuji na 
sedačky a zůstávají tam jen partneři pro očekávané holuby. V samém závěru, kdy jsem měl ještě 
odložený koš z nezávodícími vdovami pod vletem jsem zahlídl stíny. Přilétli dva holubi, jeden 
přímo na leták a druhý se vyplašil. Po dalším kroužení holub nakonec zalezl s dalšími třemi holuby, 
co přilétli spolu. Nějakou minutu po nich sedali další čtyři holubi, a tak to šlo dále. 

Nakonec z toho byla 1., 5., 6, 7., 8., 10., 16., 17., 18., 19., atp. cena na celé Moravě! 
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Holub 18-0234-1030, 8. cena Borken MSS 

Kteří holubi tu vysokou rychlost zvládli nejlépe? 

Skvělý závod, řada špičkových holubů, co umí i těžší závody šla ve předu. Dva roční holubi 
v úplné špici. Vyplašený holub nakonec získal 8 cenu. Jde o skvělého čtyřletého závodníka se 
spoustou zkušenosti a řadou špičkových závodů. Loni ve stejném termínu vyhrál závod v 
konkurenci oblasti z Leverkusenu 749 km. 

Vítězný dvouletý holub je opravdu špičkový závodník z hvězdné krve! Už loni jako roční 
zakončil sezónu 3. cenou z Eisenachu 530 km proti 5.695 holubům! Letos závody nad 500 km 
odstartoval 2. cenu opět ze závodu Eisenach v konkurenci Moravy Střed proti 3.664 holubům, 
rychlost 1.163 m/m. Navázal na to 32. cenou v konkurenci Moravy z Cloppenburgu 724 km proti 
3.956 holubům. Další víkend po vítězném Borkenu 773 km letěl opět 1. cenu z Tachovu 336 km 
proti 4.350 holubům! Skvělý holub! 

Vyhrál tedy pomalý i rychlý závod, krátký i dlouhý. Jaký je jeho původ? 

Jeho otec pochází z hvězdného belgického holubníku PIPA Elite center, jde o syna „Red 
Devil Porsche“ 1. Národního vítěze Jarnac 620 km v kategorii ročních proti 4.802 holubům.Ten byl 
vychovaný z přímé sestry základního chovného holuba „Porsche 911“. „Red Devil Porsche“ byl 
pářený na špičkovou závodní holubici „Anne“ 7. Národní Eso KBDB ročních střední delší tratě 
2018! Ta je vnučkou takových hvězd jako je „Blue Lagoon“ Geerincx, „Acy“ 2. Národní Eso 
Středních delších tratí 2013!, „Porsche 911“ a „Amalia“ 1. Národní Eso KDBD Středních delších 
tratí! Matka mého vítěze je přímá sestra základního chovného „Blue Toni“! Ta vychovala také 
vítěze Moravského Katowického memoriálu 2018 proti 28.171 holubům! 

O „Blue Tonim“ toho bylo napsáno již hodně, já jen vyzdvihnu, že na nedávné Olympiádě v 
Rumunské Oradei reprezentovali můj holubník jeho dva synové, dva vnuci a jedna vnučka „Kimi“, 
která nakonec získala i bronzovou medaili v kategorii „D“ Allround! 

A co ti další v pořadí? To byl super výsledek 36 nasazených 26 umístěných. 
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5. cenu na Moravě získal další skvělý dvouletý holub, který má na kontě mj. 1. cenu v 
Moravě Střed ze závodu Tachov 336 km proti 6.096 holubům! Jde o přímého syna Olympijského 
holuba a špičkového chovného „Olympic Bulla“. Ten se již jako dvouletý účastnil Olympiády v 
Poznani v kategorii dlouhých tratí. Tři „C“čkové závody měl již jako roční holub a stal se 1. Super 
Esem Moravy Střed! 

6. cenu na Moravě zalétla tříletá holubice, které to letos opravdu šlo! Má řadu cen do 10 
místa a několik umístění v 1% doletového pole! Jde opět o dceru „Olympic Bulla“ a další přímé 
sestry „Blue Toniho“! 

7. cenu na Moravě má tentokrát dvouletá holubice. Letos také umístila 7. cenu z Eisenachu 
530 km proti 2.880 holubům a 25. cenu z Eisenachu 530 km proti 3.664 holbům! Jde o další 
kombinaci s holuby z holubníku PIPA Elite center. Jde o vnučku „Prince Porsche“, který je 
nejlepším bratrem „Porsche 911“. „Prince Porsche“ byl pářený na mou Olympijskou holubici „Lucky 
13“, ta letěla jako roční z 15 nasazení 15 cen! Matkou byla stejná sestra „Blue Toni“ jako u 6. ceny! 

8. cenu na Moravě zaletěl „vyplašený holoubek“ číslo 1030. Špičkový závodník, jako roční 
4. Eso ČR ročních holubů! Tento borec letos letěl 9. cenu z Krajkové 348 km proti 5.910 holubům, 
10. cenu z Tachova 336 km proti 4.350 holubům, ale také 23. cenu na Moravě z Cloppenburgu 
724 km proti 3.956 holubům. Jde o syna mého bývalého závodníka „Billie“, který letěl 3 x 1. cenu a 
jde o kombinaci holubů Schellens a Van Hove – Uytterhoeven. Makta „1030“ je originál holubice z 
holubníku Engels z Belgického Putte. Tato holubice byla mimořádná a dala několik skvělých 
závodníků. 

Řekneš nám něco o přípravě na tento závod? 

Práce s holuby je u mě stále stejná, spočívá v pravidelnosti, pracovitosti, lpění na detailech 
a lásce k holubům. I přes nedůvěru chovatelům se maximálně snažím nepoužívat antibiotika. V 
našich končinách se něco ve smyslu „něco jim dám“ dosti zakořenilo. Řekl bych stejně jako 
přístupy ke krmení, tzv. „Dietáři“. Toto vše jsou přežitky, pokud chovatel chce intenzivně závodit s 
holuby musí se snažit omezit léčiva, a hlavně dát holubům dostatečně kvalitní bohaté krmivo. Tak 
aby byl schopen je co nejdříve zregenerovat a dostatečně se připravit na další závod. 

Forma holuba nejde udělat léky, holub ji musí chytit. Je potom velká škoda léky si formu 
narušovat. V letošní sezóně se s příchodem června holubi dostali do skvělé formy, denně 
odletovali i na 20 – 40 minut ráno od holubníku. Formu se mi podařilo udržet do konce sezóny. 

A co tedy dostanou mimo krmení? 

Probiotika, Omega Oil, Condition Booster, vše skvělé produkty, které mi pomohou holuby 
špičkově připravit na závod. Health Elixír výtažek z bylin, ideální volba pro použití po závodě při 
prevenci dýchacích cest! Úplný tahák při prevenci dýchacích cest jsou oční kapky Eye Drops na 
bází Silver Proteinu. Kapky lze použít prakticky kdykoliv, i několikrát týdně. Mají viditelný efekt při 
udržení dobré průchodnosti dýchacích cest a kanálků. Musím opět vyzvednout špičkovou řadů 
doplňků od Belgické firmy AIDI. 

No a k těm podpůrným a doplňkovým přípravkům je asi vhodné říct, že druhý den ráno po 
závodu z Borkenu u mě byla provedena dopingová kontrola z odebraného trusu holubů. Výsledek 
byl negativní!  

Díval jsem se, že z těch 26 umístěných holubů jsou jen dva čtyřletí, většina je 
dvouletých. 

Často slýchám, kde mám ty starší holuby? Chovatelé nabývají dojmu, že je přílišným 
léčením zničím. Každý rok doplňuji do teamu 55 – 60 procent ročních holubů. Kolik jich zbyde po 
náročné sezóně? Polovina? Roční holubi u mě podstupují už velmi slušný program obsahující 
minimálně dva závody nad 500 km. Téměř každý roční holub musí letěl plných 15 závodů. Dvouletí 
holubi u mě patří k páteří závodního teamu. Čtyřletí holubi jsou u mě už výjimky, stejně jako 
pětiletí. Řada holubů tento program nezvládne, selekce je stálá. Řada holubů ale končí na vrcholu 
svých schopností v chovu. Pro mě není problém zařadit ročního holuba do chovu. Obrat hejna jde 
velice rychle. 
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Luboš Kubáček se Samem Bostoen (PIPA) 

 

 

 

Luboše Kubáčka vyzpovídal 

Jaroslav Novotný 
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CHMELÍČKOVI Michaela + Milan – 1. cena Brusel 

31. července 2022, 487 chovatelů nasadilo 2.564 holubů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chmelíčkovi jsou také chovatelé z OS Vysočina, druzí, kteří v tomto roce vyhráli zemský 
závod dlouhých tratí, a to ten nejprestižnější. Je to velmi sehraný chovatelský tým, který se 
pravidelně pohybuje v horních patrech mistrovství OS. V posledních letech pravidelně v první 
pětce. Tak se zkusíme zeptat, jak se jim to daří. 

Tak jak to s vámi začalo? 

Pořádně jsme začali až jsem se seznámil s Míšou, do té doby to byla jen chlapecká zábava 
s pár holuby u dědy, pak u rodičů, ale nic zásadního. Asi v roce 2010 jsme bydleli u jejích rodičů a 
dal jsem jí jako dárek holubník a první holuby. Chytlo jí to a začala s nimi závodit. V podstatě ona 
mě k holubům vrátila a 50% úspěchů od té doby jde na její konto. V roce 2010 začala závody 
holoubat jako Semerádová Michaela a umístila holoubata ve všech třech závodech OS. „Milan byl 
v práci a já jsem v devátém měsíci honila v holubníku dolétlá holoubata, pak jsem dostal, že mám 
konstatovány je čtyři v minutě.“ Syn Vladimír se pak narodil za 14 dní a asi ho to poznamenalo, je 
z něho chovatel tělem i duší. Má už 40 chovných morčat, andulky a jen lituje, že ještě nemá věk na 
samostatného člena svazu, aby mohl závodit sám na sebe. Deset mu bude příští rok, tak už se 
dočká. Sem do Spáleného Dvora jsme se stěhovali 23. prosince 2010 měli jsme obyvatelné dvě 
místnosti, ale holubník už musel stát a taky kotce pro psy. 

Dnešní základ našich holubů pochází hlavně od pana Skalníka, sice jsme měli už dřív 
nějaké holuby od místních chovatelů, ale ty se postupně vytratili. Od pana Skalníka jsme měli 
v první fázi 30 holoubat a pak i nějaké vysloužilé vdovy. Z těchto posil pak byla naše nejlepší 
chovná holubice z krve De Klak a Olympia Mácha. Dala několik špičkových závodníků s různými 
samci. Připáření na ni byli holubi od Romana Žličaře, Vlastimila Jabůrka a taky od Jardy Bureše. 
Její syn „164“ byl dvakrát na CV, 1. Super Eso, 1. Eso, 2. olymp. B v OS, 3. výkon. Jeho sestra 
„1502“ jako pětiletá udělala 11 cen a 1. Super Eso, 1. Eso He, 1. Olymp. B a H. Míša mi pak 
domluvila jako dárek holuby od Jirky Řezníčka. No a holubi od Jardy Bureše jsou naší druhou 
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hlavní linií chovu, ti dokáží bodovat jak z Milevska, tak na dlouhých tratích (reportáž o Jaroslavu 
Burešovi a jeho holubech je v č. 4/2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mám takovou, mezi chovateli oblíbenou otázku, kolik máte chovných holubů? 

No letos moc. Teď jich je čtyřicet párů, protože s holuby končil jeden kamarád Jarda 
Jakubec, se kterým jsme si často měnili holoubata a úspěšně mi tu holubi závodili. Tak mi nechal 
několik základních chovných holubů. Chceme to dostat na dvacet párů, ale bude to fuška. Míša se 
tomu směje, ale snad to dokážeme.   

Holoubat si necháme tak sto až sto dvacet a všechno jde do koše. Pozdňáky už mám od 
Míši zakázaný. Pár jsem si jich dřív nechával, ale nic z toho není, vždycky se to většinou vyztrácí. 
Holoubata většinou 4-5 krát je před závody vyvezeme. Michaela: „Na západ od nás máme takhle 
projeté všechny zoologické zahrady, to nás Milan takhle vyveze na výlet. Na východ nejezdíme“. 
Holoubata tak dostanou tréninky do 80 km. Závody holoubat ale bereme jen jako procvičení a 
selekci, nic zásadního. Sice lítají na čipy, ale nedá se říct, že s nimi závodíme. V té době začínají 
povinnosti kolem cvičení a zkoušek psů, to nám zabere hodně času. Všechno, co po závodech 
holoubat přežije si necháváme a volní ročáci jsou na sedačkách. Zdá se mi to pozitivní pro 
soupeření se starými holuby, které to motivuje. 

Vidím tady poměrně hodně holubů. Jakou metodou závodíte? 

Lítáme na totální vdovství a nasazujeme všechno. Ze začátku sezóny je něco přes 100 
holubů na závod. Na krátké a střední tratě zůstává holubník prázdný, ani pírko nezůstane. Roční 
holuby na pětistovky nedáváme. Na pětistovky jdou všichni od dvou let, i kdyby měli zlatý 
rodokmen. Na ten stejně moc nedám. Jsou zde holubi i Klinghammer od Petera Gréka, taky musí. 
Holuby podle délky tratí moc nedělíme. Mám tady sice nějaké holuby na dlouhé tratě, třeba od 
pana Fialy za Slovenska, ale asi jsou už na tyto tratě, co lítáme pomalí. Křížím to s rychlejšími 
holuby.  
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Příprava na dlouhé tratě je v podstatě jednoduchá, většinou jich jen pár nechám 
odpočinout, ale většinou jdou pořád. Z pětistovky na třístovku a pak na dlouhou trať. Většinou jich 
dáme tak 10-15, ale bohužel letos se to moc nepovedlo. Na první Cloppenburg jich šlo 19 a osm – 
spolehlivých borců mi tam zůstalo. Zase byl moc těžký a šlo to asi přes Polsko …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He 18-0123-313, 1. cena ZZ Brusel 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 12-0318-1560, syn „419“, 2. Olymp D a B v OS 
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Vdovci mají jednou denně klasické kolečko a holubice k vdovcům před závodem pouštím 
nepravidelně. Poprvé před Katovickým memoriálem a celkem tak čtyřikrát až pětkrát za sezónu. 
Jinak je sbírám jen z budníků a ze sedaček. Po závodě už je nechám většinou do večera, není 
čas. 

No a co vlastně je ta vítězka z Bruselu? 

Je to holubička přímo o týmu Vítovcovi. Od nich jsme měli nějaká holoubata, všechno se 
prolítalo a dobře se to ukazuje. Byl z toho letos nejlepší holub z 10ti cenami a další dobří. Tato 
holubička, je čistá středotraťová. V rodokmenu otce jsou holubi na střední tratě Schellens, 
Grodelaers. Matka je z krve Jan Thellen od Pavla Lundáka. Měla jít na poslední pětistovku, ale 
zdála si mi hodně ve formě, tak šla na Brusel.  

Jak u vás začíná sezóna? 

Asi klasicky jako u všech. Odčervení a přeléčení v lednu a začátku února Metrozol, Sutricol, 
dnes už STK. Všechno postupně, ne dohromady a samozřejmě probiotika. Párujeme koncem 
února, nebo začátkem března podle počasí. Ještě první dva závody jdou z holoubat. Po odstavu 
holoubat ještě nasadíme Metrozol a pak přírodní přípravky jako Trichocoxsan a ten nechám až 10 
dní. Na těch krátkých tratích na začátku sezóny stejně moc bodů nenasbíráme. Jsme skoro na 
nejkratší vzdálenosti a holubi to často přeletí. Během sezóny ještě tak jednou, asi před první 
dlouhou tratí nasadíme Metrozol a něco na dýchací cesty. Pak už antibiotika vůbec nevidí. 
Snažíme se to udržet jen přírodními přípravky. 

Tak, a co krmení? Je to alfa a omega? 

Pro závodníku máme už několik let jen krmivo od firmy paní Bezecné, „Pavlík 1“, „Pavlík 2“ 
a Energetická. Zkoušeli jsme leccos jiného, ale zase jsme se k těmto směsím vrátili. Po doletu 
dostávají plnou dávku „dvojky“ s kulatinou a slunečnicí. Dietu používáme úplně minimálně, spíš ze 
začátku sezóny, když se nám zdají moc vykrmení. Jinak mícháme v týdnu tyto tři směsi. Před 
závodem, v den nasazení, už jen „jedničku“ nebo energetickou, podle toho, co je za závod. 
V týdnu se dávka krmení postupně zvyšuje a taky během sezóny zůstává stejná. Takže i pro 
zmenšený stav holubů v druhé polovině závodů, krmíme stejné množství. Sezóna je dlouhá, holubi 
musí energii víc doplňovat. 

Podpůrné doplňky bereme přes Miloše Novotného od firmy Hradský-Sunk. Po doletu 
dostanou elektrolyt Stimulator. Používáme ještě po doletu Sedochol, pak postupně Dexachol, jako 
prevenci pna trichomonády a kokcidie Ropa-fix, zeleninový mix Vegeta-mix a na konec Karnimag 
s karnitinem. Kvasnice dostávají na klasický olej. Dřív jsme si ty zeleninové mixy dělali sami, ale už 
na to není čas. Raději napíšeme Ježíškovi.  

Co letošní bolest chovatelů – ztráty? 

No bylo to dost bolestné, začali jsme se 120 závodníky a zůstalo po sezóně asi 70 kusů. 
Něco mají na svědomí dravci, ale většina na závodech. Ale holoubat je dost.  

 

Největší úspěchy: 

1. cena ZZ Brusel MSS 2022 

3. v mistrovství OS 2021 i se smazaným závodem (vlastní chybou) z pětistovky 

6. místo ZZ Oostende MSS 2016 s holubicí 13-0318-343 

6. místo ESO He ČR 2018 

 

 

Ing. Jaroslav Novotný 
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Moje holouběcí sezóna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Když jsme holoubata dvakrát tréninkově vypustili asi na 5 kilometrů, dali jsme pěti z nich 
GPS kroužek. Jedná se o GPS kroužek, ze kterého, když se holub vrátí, lze data po návratu 
načíst, a můžete vidět kompletní trasu, kterou holub proletěl. Byli vypuštěni z holubníku v 7:30 a 
během několika sekund zmizeli z dohledu. V 9 hodin se několik holoubat vrátilo a po 10 hodině se 
vrátilo několik skupin, které se vracely do cca 12 hodin. No a je docela pěkné, že mezi nimi bylo 
těch 5 s GPS kroužky, které jsme mohli načíst do počítače. 

 

Gert-Jan Boute 

 

 

My bydlíme ve Wilhelminaooru a holubi přišli přes Steenwijk, Wolvega, Heerenveen, Joure, 
přes Gorredijk nejprve přes Stegger, tam letěli patnáct minut až půl hodiny s jinou skupinou, pak 
někteří holubi letěli na sever a šli přes Donkerbroek do Assenu. Další část holoubat odletěla ze 
Steggerdy zpět na jihovýchod nad Steenwijk, aby odtud odletěli směrem na Meppel a teprve 
odletěli zpět domů. 

První skupina (která zahrnovala dva holuby s kroužkem GPS) odletěla do Assenu, 
Hoogeveenu, Zuidwolde do Slagharen, aby se otočila a odletěla domů. Těch pět mladíků s GPS 
kroužkem mělo nalétáno mezi 150 a 220 km. Když jsem to viděl, že jsou tak zdraví a urazí tyhle 
vzdálenosti, rozhodl jsem se pro další dny ne 5 km, ale rovnou 50, 80 a 100 km do začátku 
tréninku. To, že trénují tak dlouho, je dobré znamení, ale ne vždy to dělají. Myslím, že ten den bylo 
vše optimální, museli se cítit dobře, neměli hlad a počasí (mírná teplota, modrá obloha s bílými 
mraky) muselo být optimální. 

V tu chvíli víte, že holubi jsou super v pohodě, že byli dále od domova, než jsem si kdy 
představoval, a že i když jsou rozděleni, mohou najít cestu zpět. Jednou se při delší vzdálenosti 
dva z nich nevrátili a dokážete si představit, jak se to stalo. Hejno kroužilo nad Donkerbroekem s 
dalším hejnem 10 minut a pak letělo dál, ale jeden holub si toho nevšiml a zůstal v cizím hejnu, 
odletěl s ním pryč, pak byl odtud nahlášen. Další holub udělal to samé přes 
Hoogeveen/Hollandscheveld. I on vlezl do holubníku cizího hejna, se kterým odletěl. 

Příprava 

Mláďata jsou na koš velmi dobře zvyklá, v koši také umějí žrát a pít. I pak při tréninku, kdy 
jsou holubi v oficiálních boxech, kde je krmí a napájejí, a poprvé je vypustíte jen doma těsně před 
holubníkem. Nemusí ho hledat a rychle si všimnou, že sedění v boxu a přeprava s vámi mu 
nezpůsobuje žádný stres. 

Existují lidé, kteří věří, že v určitých oblastech země je více radiace, například od velkých 
energetických společností nebo stožárů mobilních telefonů, a také že je cítit určitý elektrický náboj, 
když zvířata musí přeletět nad podzemními rozvodnými sítěmi. Nevím, jestli to tak je, ale budu to 
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sledovat. Při jízdách autem s mladými, někdy 48 hodin na pohodu v koších, jezdíme i přes tyto 
vysokonapěťové kabely (najdete je na internetu), ale udělám i zastávku u vysílací věže G5. Pokud 
tím holubi opravdu trpí, pak určitě vědí: „Dobře, je to tady, ale jedeme přes, nebo kolem něj a je to 
jedno.“ O věcech, jako záření nebo vysokonapěťové sítě toho moc nevím, takže nemůžu říct, jestli 
jsou některé ztráty způsobeny tím. Ale naši mladí aspoň vědí, že se není čeho bát. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mladí se mají ještě hodně co učit. To také často      Podobně jako u další GPS trasy: 
ukazují GPS záznamy, pomocí kterých lze              Mladý holub, jehož trasa letu je zde 
zpětně vysledovat proletěnou trasu. Holoubě,   zaznamenána, uletěl při soukromém 
jehož letová vzdálenost je zde zaznamenána,   tréninku 122 km 
uletělo při soukromém tréninku 240 km. 
 

Vzhledem k tomu, že mláďata často držím v rukou, velmi se ochočí, ale začíná to 
samozřejmě v hnízdní misce, kde je také držím téměř každý den. Když přijde čas je trénovat, můžu 
je prostě košovat, před rukama mi neuletí. U nás se holubník nemusí zatemňovat, abych je chytil, 
zvláště přes den, kdy je na holubníku sluníčko, mohu libovolného holuba jednoduše vzít ze 
sedačky, nebo ho zvednout ze země. Samozřejmě, že chtějí trochu bojovat a pokud to 
neuspěchám, je to taky dobře. 

Samotnému se mi nechce věřit, ale v šedesátičlenné skupině jsou možná dva holubi, kteří 
se mnou nechtějí spolupracovat. Měli byste vidět, jak s nimi mluvím, opravdu jim vykládám celé 
příběhy, nerozumějí ani slovu, ale znají zvuk mého hlasu. Pokud chci vzít holoubě z jeho sedačky, 
mluvím možná o počasí nebo nových pneumatikách na mém autě. Ale když se postavím před 
misku, trochu zvýším hlas a řeknu: „Hele, ty, co je s tebou? Chceš bojovat?“ — vlastně šílené! Pak 
okamžitě začnou vrčet, točit se a zobat proti mně, a bouchat křídlem. Holub je mnohem chytřejší, 
než si mnozí z nás myslí, slyší nebo cítí vaše emoce, i když je to jen pro zábavu. Při rozhovoru o 
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počasí je můžu chytit, dát do košíku nebo jim dát třeba kapku proti vším. Ale s mírně zvýšeným 
hlasem je v kung-fu póze těžší je uchopit, protože mi zobe do prstů. Proto považuji za velmi 
důležitý vztah k holubům, jejich důvěru ve mě, radost, kterou vidíte, když jdete na holubník. Vidí 
mě, jak přicházím a jsou plně zaměstnáni, vrkáním, točením se a najednou se musí hádat se svým 
sousedem (který tam je celé hodiny). Arašídy jsou velkou pomocí při navázání tohoto svazku. 

Když holub snědl burský oříšek, miluje ho, je takříkajíc závislý. Lidé, kteří říkají, že jejich 
holubi nejedí arašídy, tak to nezkusili, mají špinavé arašídy nebo nemají trpělivost. Když holubům 
poprvé nabídnete nějaké arašídy, nebudou je žrát a někdy jsou tam ještě druhý den. Musíte jim 
pořád nabízet arašídy, v určitém okamžiku je začnou někteří holubi žrát a jakoby kouzlem se 
mladý holub promění v arašídové monstrum a běží nejvyšší rychlostí k dalšímu, a to vyvolává 
zvědavost ostatních holubů. Dívá se a říká si: „Proč ten idiot běží za tím zrnkem tak rychle? To 
musí být něco opravdu speciálního.“ Pokud krmíte na holubníku několik dní po sobě, použijte dvě 
plechovky krmiva, jednu s krmivem a druhou s trochou arašídů. Chrastím plechovkou a něčím 
krmím. Pak chrastíte plechovkou arašídů. To zní jinak a dáte jim pár arašídů. Pak holubi za dva 
dny poznají, co je v plechovce. Když venku řinčíte s plechovkou od žrádla, přijdou, ale když 
uděláte totéž s plechovkou od arašídů, vtrhnou dovnitř, samozřejmě musíte také házet arašídy na 
zem, abyste holuby odměnili. 

Lidé, kteří mluví o holoubatech, která po závodě nechtějí dovnitř a někdy zůstanou na 
střeše 15 až 30 minut, nepoužívají tu chrastící plechovku od buráků. Zmatený holub, který se vrátí 
domů, by měl okamžitě slyšet váš hlas. Klidné místo a plechovka arašídů holuba v mžiku vytrhne 
ze stresující chvíle. Používáme arašídy světlé barvy (tedy se světle hnědou slupkou), které kupuji v 
50 kilovém vakuovaném bloku. Jedná se o čerstvé, čisté a netoxické ořechy. Nechci z trhu bílé 
arašídy, arašídy pro lidskou spotřebu a žádné arašídy ve skořápce. Někdo se "jedu" v těchto 
oříšcích bojí a někdy je dává i do mikrovlnky, což u dobrých arašídů není nutné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gert-Jan Beute: často bere holoubata do ruky a úspěšně s nimi mluví: „Připadá mi to neuvěřitelné, 
ale ve skupině 60 jsou možná dva holubi, kteří si se mnou nechtějí hrát. 
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Léčení 

Mláďata jsou z jedné líhně s maximálním rozdílem 10 dnů. Po odstavení jsou holoubata 
očkována proti paramyxoviru. Druhé očkování dostanou po 6 týdnech. Jsou pravidelně 
vyšetřována specializovaným veterinářem, a dokud se nic nezjistí, nejsou jim podávány žádné 
léky. A v posledních letech se nikdy nic nenašlo. Vždycky říkám upřímně, všechno mám ve skříni. 
V případě pochybností bych mohl použít cokoli od Rodinazolu přes léky na salmonelu, respirační 
infekce, plísně, hleny atd. Mám všechno, ale nic nepoužívejte, pokud doktor nic nenajde. 

Holubi nejsou očkováni proti neštovicím jako obvykle, ani injekční stříkačkou, ani perovou 
metodou. Možná tomu nebudete věřit, ale po posledním závodu nakazím pár mláďat neštovicemi, 
udělám jim malou ránu, dám do ní špínu z neštovic a ty tři nebo čtyři nakažená holoubata dám do 
košíku, nechám je den sedět, bojují a nakazí se, pak se vrátí do holubníku. Pokud jsou již 
odděleny, dělám totéž s některými mladými holubičkami. Virus pravých neštovic pak koluje v 
holubníku a většina se nakazí. (Jde to tak, protože téměř každý den posuzuji holuby u jiných 
chovatelů, vidím dost holubů s neštovicemi a nějaké můžu dostat). Tato přírodní metoda 
propůjčuje super odolnost vůči neštovicím, ale podle mých zkušeností i silnou odolnost vůči jiným 
virům. 

K zatemnění a osvětlení 

Počínaje druhým březnovým týdnem začínáme zatemňovat. Panely se pak umisťují na 
okna od 16:00 do 8:00 následujícího rána. 1. května začínáme zatemňovat v 15:30 a pokračuje to 
až do 23:00 večer. Ráno necháme do holubníku svítit přirozené slunce. To platí do 1. června. Ten 
den odstraníme zatemnění a umožníme slunci přicházet a odcházet v normálních časech. 21. 
června se zde rozsvítí světla, a to znamená od 5 do 23 hodin, světla budou svítit i ve dne. A teď to 
přijde: když holubi poprvé startují z auta, večer se přidá 15 minut světla, takže po prvním tréninku 
svítí až do 23:15. Týden poté do 23:30, a o týden později do 23:45 atd. Tady ve Wilhelminaoordu 
se nyní svítí (28. srpna) do 1:00 a na posledním letu to bude do 01:45. a to vždy od 05:00 hod. 
Občas se mě ptají: „Ty noci, kdy jsou holubi v autě po 21. červnu, jak to tam děláš?“ Mám v autě 
dvě denní lampy, které musím ručně zhasnout, ale teď, když jsou v autě večer a v noci, světlo je 
stejné jako v holubníku. 

Jakmile mají holubi za sebou svůj poslední závod, a to bylo 11. září, světla zhasnou a 
holubi zůstanou zavření v holubníku. Neděle 12. září je prvním dnem bez osvětlení a tréninku. V 
tuto neděli a pondělí jsou všechna holoubata okamžitě vytříděna, mláďata jsou umístěna do cel. 
Línání pak začíná opravdu až po několika dnech, některá pak již nemají ocas a nemohou ani 
vyletět do sedaček. Ošetřování pak přejde také na krmení jednou denně. 

Krmení 

Podporuji řadu produktů, které jsou považovány za doplňky stravy. Je těžké o tom psát, 
protože některé z nich jsou moje vlastní produkty a můžete to vnímat jako reklamu. Ale udělám to 
následovně, jinak bych nebyl důvěryhodný. Jakmile začnou tréninkové lety s mláďaty, začíná také 
pevný plán krmení a další pevné rituály. Nácviky jsou považovány za skutečné závody, jako by to 
bylo mistrovství. V den návratu domů (u nás v sobotu) dostávají Beyers krmivo pro vdovce, 
obsahuje nějaká semínka a konopí a také nějaké arašídy. Pitná voda obsahuje Pigeon Balance. V 
neděli dostávají holoubata Recup, druh detoxikačního krmiva s Olympic MG-M1X, aby se mohli 
rychle zotavit. Ve vodě je stále Pigeon Balance. V neděli je krmivo k dispozici po celý den a ve 
voliéře i instalovaná koupačka (holub se zde může koupat alespoň tři dny v týdnu). 

V pondělí ráno holubi trénují, po tréninku dostávají výživné krmení, opět hodně, krmení by 
se mělo ideálně nechat 15 minut až půl hodiny. I tentokrát je Olympia MG Mix smíchán s 
Colicontrol nebo lecitinovým olejem. Odpoledne se podává znovu stejné krmivo, které by mělo být 
opět ponecháno 15 až 30 minut. Do vody je přidáno LTW. V úterý se k oběma krmením podává 
prémiové vdovské krmivo Beyers a pitná voda je obohacena o LTW. Ve středu ráno opět krmení 
pro vdovce. Večerní krmení je napůl vdovské a napůl Superenergie. Voda je obohacena o LTW a 
Bevisol. Ve čtvrtek je krmivo pro vdovce nahrazeno Superenergie tj. (Beyers Elite Enzymix 



 

- 41 - 

Energie). Ve čtvrtek večer zbylé krmivo neodstraňuji, zůstává do pátku kolem 10. hodiny 
dopoledne. Jinak nejsou v pátek krmeni.  

Každý den od neděle do čtvrtka mezi 12 a 13 hodinou dostávají holoubata porci semínek s 
konopím, kolem 5 gramů na holuba. A každý den nějaké arašídy, i když jsem ve čtvrtek přestal 
krmit oříšky, protože se ukázalo, že v sobotu nebyly úplně strávené. Každý den samozřejmě 
podáváme i vlastní přípravek Beute-BAK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velmi důležitou součástí naší metody je, že mladí jdou ve čtvrtek večer po proletu do košů 
pro nácviky (boxy v zadní části mého auta). Každý let je u nás se dvěma přenocováními v koši. 
Někdy po tréninku ve čtvrtek odpoledne je nechám sežrat část dávku, než je vložím do koše, ale 
někdy po tréninku jdou nejdříve do koše, kde dostanou hlavní krmení. Proč dvě noci v koši? 
Holoubě, které jde poprvé do koše, je napjaté, zůstane tam, kde je, nejde ke napáječce, takže 
druhý den letí, aniž by mělo co pít. Pokud holub zůstane v koši od prvního dne dvě noci a je tam i 
nakrmen, dostane extrémní žízeň a má dostatek času se napít až do sobotního rána. Dvě nebo tři 
noci v koši jsou dnes něčím, co holubi měli odjakživa, proto jsou zvyklí. Pokud to mláďata nevědí, 
mohou se stresem, horkem a žízní ztratit. Kdykoli jsou mláďata v koši, ať už v tréninku nebo na 
závodech, národní asociace by měla chovatelům uložit povinnost poskytnout holubům možnost 
dvou nocí v koších. 

A také bych si přál, aby se holoubata mohla v autech spolků pár týdnů před cvičnými lety 
vyvézt na „praktické výlety“. Jednoduše přivezte svá holoubata na zvolené místo (večer). 
Nakošované do auta je povozí asi 150 km různými směry. Auto se někde zaparkuje, holubi jsou 
nakrmeni a napojeni a po 24 hodinách odvezeni zpět na místo akce. Chovatel dostane své holuby 
zpět a pak je vypustí, nebo odveze na holubník. Holubi tak jezdili, ale nelétali – poznávejte, učte 
se, chovejte! 

Každopádně věřím, že náš koncept něčeho dosáhne. Tyto řádky píši 29. srpna 2021 a ve 
sdružení PV Friedenstaube, které běžně cvičí 250 až 400 mláďat, vyhráli jsme všech 8 závodů. 
Podařilo se nám také vyhrát různé první ceny a série ve větší konkurenci.  

Tak zase příště. 

Gert-Jan Boute 

 

 

 

Překlad Jaroslav Novotný 

Die Brieftaube 36/2021 
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Antidopingová kontrola 

 

O problémech s centralizací dopingových kontrol ze strany FCI, absolutní nekomunikaci 
veterinární a dopingové komise FCI, a nerealizací dopingových kontrol z let 2019 a 2020 jsem psal 
v tomto časopise již v loňském roce, a proto se k nim již vracet nebudu. A to i přesto, že problémy 
popsané v loňském článku nejen že přetrvávají, ale dokonce se ještě více prohlubují. 

Před Olympiádou v rumunské Oradei jsme nakonec dostali dopis od FCI ohledně 
dopingových kontrol. Nebyla to však odpověď na naše předchozí dotazy, ale informace, že je 
nutné na Olympiádě prokázat provádění dopingových kontrol nejen z roku 2021, ale i z let 
minulých. Proto jsme napsali s Ing. Novotným dopis na sekretariát, kde jsme tuto podmínku 
rozporovali, a to právě z důvodu dřívější nekomunikace ze strany dopingové komise FCI. Jak se 
později ukázalo, nebyli jsme překvapeni pouze my, ale i drtivá většina ostatních národních svazů, 
kteří taktéž poslali protest proti tomuto rozhodnutí. 

Z důvodu výše popsaného jsme na prezidiu i po konzultaci se slovenskými kolegy rozhodli, 
že provedeme dopingové kontroly i v letošním roce a výsledky těchto kontrol přivezeme na 
Olympiádu také. V loňském roce se díky Německému svazu podařilo vyjednat hromadné vyšetření 
vzorků od těch federací, které měly o takovou kontrolu zájem, a tím výrazně snížit náklady na 
testování. Proto jsme se na Německý svaz obrátili s dotazem, zda i v letošním roce bude tuto 
službu organizovat. Německý svaz nám však oznámil, že v letošním roce již dopingové kontroly 
tímto způsobem kordinovat nebude. Zda věděli něco více než my (členkou dopingové komise FCI 
je Dr. Peus nominovaná Německým svazem), nebo se jen rozhodli takto kontroly dále neprovádět, 
se již nedozvíme. 

Pro nás to každopádně znamenalo zajistit si laboratoř, která nám vzorky vyšetří. Nakonec 
se nám podařilo navázat kontakt s holandskou laboratoří Triskelion, která má pro tuto činnost 
akreditaci a která byla ochotna vzorky vyšetřit. I když cena za kontroly nebyla tak drastická, jako v 
roce 2018, přece jen šlo o výrazné navýšení oproti loňskému roku. Z toho důvodu jsme rozhodli, 
že dopingové kontroly budou letos realizovány v menším počtu 2 kontrol. V letošním roce byli opět 
vybráni chovatelé, jejichž holubi dosahují v rámci ČR vynikajících výkonů a výsledků a navíc se 
jejich svěřenci mají účastnit i Olympiády v Rumunsku. 

Volba padla na Ing. Stanislava Škovrana a Lubomíra Kubáčka. Společně s Ing. Novotným 
jsme se tedy vydali po závodním víkendu, na který připadaly závody ZZ Borken a oblastní tratě do 
500 km, na pro nás již známá místa. U těchto chovatelů jsme totiž kontroly prováděli v letech, kdy 
dopingové kontroly u nás začínaly. Kontroly byly provedeny u obou vybraných chovatelů 
standardním způsobem a byly odebrány vzorky od prvních dolétlých holubů ze závodů a poté i 
směsný vzorek trusu z holubníků.  

Stejně jako v letech minulých, tak i letos bych rád poděkoval zmíněným chovatelům za 
velmi vstřícný postoj a profesionalitu při kontrole. A jsem velmi rád, že stejně jako u všech 
předešlých kontrol, tak i u těch letošních mohu napsat, že výsledky testů jsou negativní a potvrzují 
vynikající výkony kontrolovaných chovatelů.  

Zde by se mohl článek ukončit s tím, že je vše tak, jak má být a že jsme splnili úkol, který 
nám byl dán. Já bych Vás však rád informoval i o tom, jak bylo hodnoceno naše úsilí na půdě FCI. 
Když jsme s Ing. Novotným vyjížděli směr Oradea s našimi olympijskými reprezentanty a podklady 
pro předání, které obsahovaly i výše zmíněné kontroly, byl jsem lehce nervózní z toho, zda to bude 
stačit. Má nervozita se zvyšovala úměrně se zkracující se vzdáleností k výstavní hale a gradovala 
ve chvíli, kdy jsme se dostali na řadu a předávali seznamy s veterinárním potvrzením.  

K mému překvapení si nikdo výsledky dopingových kontrol nevyžádal, a to nejen od nás, 
ale od žádné z přítomných delegací. Když na kongresu konaném při Olympiádě zaznělo z 
veterinární komise pouze to, že její předseda p. Van Der Kruk odstoupil a na jeho místo nastoupil 
Dr. Henk DeWeerd, byl jsem spíše než zklamán, smutný z toho, že naše práce a náš čas 
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věnovaný kontrolám byl zbytečný. Tím bych ale ponížil tyto kontroly na nicotnou úroveň, a tak to 
určitě není. 

Kontroly prováděné naším svazem zcela určitě zbytečné nebyly. A to zejména proto, že jak 
jsem již zmínil, minimálně potvrdily kvalitu holubů a dosažených výsledků u všech kontrolovaných 
chovatelů. A to je dost silný argument na to, aby se i v budoucnu dále pokračovalo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musí se ale (a teď se již s dovolením budu opakovat) jednoznačně změnit postoj 
FCI a dopingové komise k těmto kontrolám. Musí dojít k obsáhlé informovanosti spojené s 
centralizací laboratoří, aktualizací a sjednocení seznamu zakázaných látek, vytvořením 
jasných pravidel pro všechny svazy a celkově s aktivním přístupem v této oblasti ze strany 
FCI. Snad se to s nástupem nového předsedy dopingové komise změní. V opačném 
případě, kdy FCI jako doposud vydá pouze informace, že musíme doložit provádění 
dopingových kontrol k Olympiádě, tak budou tyto kontroly stále jen nutností, která nás 
bude časově a finančně jen zatěžovat. 

 

 

 

 

MVDr. Martin Polášek 

 



 

- 44 - 

Maraton Klub Severní Moravy 
 
 

Pan Vítězslav Mácha z Krmelína, sportovní legenda, začal v roce 2022 pracovat na 
myšlence posílit zájem chovatelů o závody na dlouhých tratích. Hovořil s chovateli, telefonoval na 
všechny strany, zjišťoval zájem a názory. Prvním spolupracovníkem byl pan Jiří Masný. Prací se 
podílel na všech setkáních. Díky. Vybrali si dalšího spolupracovníka, pana Fucimana Jana. 
Doporučením mu byla jeho aukce Jellema holubů. Stal se jednatelem klubu. 

25.3.2022 v Krmelíně proběhlo první oficiální jednání o vzniku klubu. Zápis již podává jasný 
obraz o zapojení chovatelů do vzniku klubu. 

Přítomní chovatelé se shodli na následujícím postupu:  

1. vybrat název klubu – prozatímně vybrán název: „Maraton klub Severní Moravy“(MKSM) 

2. sídlo klubu – navržen Krmelín  

3. jednotliví zástupci každé OS, kteří se schůzky zúčastnili, provedou průzkum zájemců ze všech 
místních spolků v rámci své OS (Beskydy, Valašsko, Hlučín, Třinec, Karviná, Opava)  

4. zúčastnění se shodli, že pokračovat na přípravách tohoto klubu se bude v případě, že získáme 
minimálně 40 členů. 

Další jednání byla již k praktickým otázkám fungování klubu. Stanovení členského 
příspěvku jako základu pro získání finančních prostředků. Oslovení sponzorů. Klíčovým 
momentem byla nabídka získání holoubat z linie Jelle Jellema na ocenění jednotlivých vítězů 
závodů a mistrovství klubu. Pan Mácha dal do základu klubu svou znalost a kontakt na chovatele 
z NL, který tato holoubata má. Praktické provedení opět zajistil pan Mácha. Dal k diskusi 
rodokmeny, uvedl možnost dopravy do Brna a z Brna do Krmelína, finanční zajištění, vše zajistil 
pan Mácha. Našli se sponzoři, kteří sponzorují holoubata pro vítěze jednotlivých závodů a 
mistrovství klubu: Peroutka Jan, Duda Rostislav, Hanzel Tomáš, Jiří Šokala, Karel Klemens, 
Vladimír Lazový, Olympia Mácha. 

Organizování klubu nabírá podobu zodpovědných členů za fungování klubu. 

Seznam zástupců: Dagmar Bortlová - OS Beskydy, Jan Peroutka - OS Valašsko, Jiří 
Kopřiva - OS Hlučín, Otakar Mazur - OS Třinec, Jiří Šokala - OS Karviná, Jaromír Salga - OS 
Opava. 

• po zaplacení členského příspěvku jednatel klubu Jan Fuciman vypracuje seznam členů podle 
jednotlivých OS  

• pokladníkem MKSM byl oficiálně vybrán Jiří Šokala  

• výcvikářem MKSM stanoven prozatímně Mojmír Mácha  

• oficiální výbor MKSM bude schválen dne 10. 6. 2022 

Klub má své web stránky : https://maratonklubsm.webnode.cz/  které vytvořil a provozuje 
pan Jan Fuciman, jednatel a jeden z hlavních podporovatelů klubu. Pořizoval snímky z jednání, 
fotil vítěze závodů, natočil videa vítězů závodů. Má výrazný podíl na úspěchu klubu. Na těchto 
stránkách se každý zájemce může přesvědčit o činnosti, přečíst si pravidla, seznámit se se zápisy, 
najít seznam, najít organizační pokyny a podívat se na spoustu fotek z činnosti klubu. 

Oficiální schválení klubu proběhlo 10.6.2022 v Krmelíně. Vznikl Maraton klub Severní 
Moravy. V průběhu tohoto programu byla vyhlášena a proběhla tombola holoubat od předních 
chovatelů. Jan Peroutka, Tomáš Hanzel, Vítězslav Mácha, bratři Uherkovi, Ing. Jaromír Výtisk, 
Kozelský - Musial, Rostislav Biel, Martin Suchánek – poukaz na holoubě, Jiří Kopřiva – poukaz na 
holoubě. Součástí tomboly byly také salámy od sponzora Karla Klemense. 

Byl schválen užší výbor klubu ve složení Vítězslav Mácha – předseda, Jan Fuciman – 
jednatel, Jiří Kopřiva – výcvikář, Jiří Šokala – pokladník, Jiří Masný – organizátor. Byla stanovena 
a zapsána pravidla pro závody, pro soutěže, pro vyhodnocování vítězů. Byly dohodnuty termíny, 

https://maratonklubsm.webnode.cz/
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spousta dalších drobností, které vytvořily pevný základ pro pravidla klubu. Zajímavá je povinnost 
vítěze závodu v rámci klubu: přijít osobně na vyhodnocení, přinést kávu, věnovat holoubě 
poslednímu chovateli v závodě. 

17.6.2022 proběhlo předání NL holoubat sponzorům. Na webu jsou fotky včetně 
rodokmenů holoubat. Výrazný úspěch práce pana Máchy a jeho spolupracovníků. Pokračovaly 
neformální schůzky k tříbení názorů, vznikaly předběžné návrhy na novou sezonu, stoupalo 
očekávání závodů na DT. V pátek 8.7.2022 proběhlo první vyhlašování výsledků, předání 
holouběte a posezení s chovateli, kteří měli čas i zájem o vyhlašování.  

MKSM Cloppenburg 2022   z 514 holubů, stř. vzd. 780,70 km 
1. Ing. Alfons Laňka, Darkovičky  18-0285-9032 H  1-15:42:12      1281.551  
2. Ostárek Karel, Hlučín 2  18-0324-189 HE         1-15:47:15    1272.752  
3. Kunzovi, Nová Bělá           19-0156-643 H         1-15:56:09    1266.840  
 
22.7.2022 následovalo další vyhodnocení. 
MKSM Borken 2022    z 506 holubů, stř. vzd. 834,55 km 
1. Petr Sliwka, Prostřední Suchá    18-0186-145 HE   1-14:14:29   1818.483  
2. Biel Rostislav, Vsetín             20-0200-17 HE   1-14:08:32   1807.930  
3. Dražina Mir. Ing., Místek          19-0157-505 H     1-14:14:24   1802.957  
 
Vrchol závodní sezony:   
MKSM Brusel 2022   ze 370holubů, stř. vzd. 999,31 km 
1. Srníček J.ml+ Lucie, H. Suchá   20-0186-  57  H    1-19:31:45 1333.727   
2. Fuciman Josef+syn, Baška         20-0149-425 HE  1-20:10:31 1270.517  
3 .Lukáš Jan a Radi, Pozděchov     15-0197-532 HE  1-20:13:44 1235.970  
 

13.08.2022 u Máchů na Ranči proběhlo vyhodnocení závodu Brusel. Ve velkém stylu. 
Setkal se vítěz pan Srníček s gratulanty, přítomnými chovateli, pan Víťa Mácha krátce zhodnotil 
závod s obdivem pro výkony holubů v tomto závodě. Pan Ing. Kopřiva přiblížil výkony nejlepších 
holubů, vyhlásil ESO klubu pro rok 2022, holubice pana Fucimana 20-0149-425. Tato He vyhrála i 
sázku na závod Brusel. Zúčastněná rodina pana Fucimana brala vše. 

ESO MKSM: 
Fuciman Josef + syn, Baška  20-0149-425 He   93,507 
Suchánek Martin, Hlučín 2  20-0324-2055 H 148,311 
Sliwka Petr, Orlová             18-0186-157 He 182,879 
Lazový Vladimír, Dolní Lutyně  18-0187-275 H 247,978 
Lazový Vladimír, Dolní Lutyně 20-0187-355 He 257,864 
Haššo Slavomír, Baška        18-0149-1232 H 317,946 
Molek Karel, Halenkov        18-0228-736 H   407,460 
 

Poslední dvě NL holoubata byla předána panu Srníčkovi a panu Lazovému. Akce NL 
holoubata byla úspěšně ukončena a Víťovi Máchovi tak skončila velká starostlivost o holoubata. 
Tradiční tombola byla bohatá a zajímavá. Olympia Mácha dala holoubě a grity. Firma Carbol – 
Haššo darovala opět výborné koláčky, které postupně, ale přesvědčivě mizely. Pan Havránek 
daroval velký pytel obilí, vítěz pan Srníček ho vyhrál, hodil na ramena a nedbal návrhů kolem 
stojících chovatelů, kteří nabízeli otevřené dveře svých aut. Vše se odehrávalo s kouřem a vůní 
grilované kýty od pana Klemense. Pan Jiří Masný mistr řeznický se činil a připravovat pochoutku. I 
prsty jsme olizovali. Pan Srníček chodil se sklínkami s bílou tekutinou a vytvořil tak konkurenci 
stejnému nápoji z Valašska. Mistr OS Opava pan Kozelský seděl a točil z bečky zlatavý nápoj 
lahodný, který přivezl jako sponzorský dar. Tak tak vydržela do konce vyhodnocování. Ale 
vydržela. Vydražovaná holoubata vzbuzovala zaslouženou pozornost. Pánové Mácha, Biel, ing. 
Ranocha, Lazový, Skrbek, Fuciman i host pan Uherek s bratrem dali do dražby dobrý materiál. 
Pan ing. Randák se synem dali dobropis na rok 2023. 
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Blahopřání chovatelům za účast v klubu a obdiv pro úspěšné holuby. Blahopřání a velké 
poděkování všem sponzorům klubu. Děkujeme. 

Celkové pořadí:  
  1. Lazový Vladimír  45.0%  553.61 
  2. Fuciman Josef + syn 42.9%  524.91 
  3. Suchánek Martin  34.8%  487.07 
  4. Haššo Slavomír  29.5%  473.79 
  5. Sliwka Petr  40.0%   468.09 
  6. Kolařík Pavel  26.3%   456.34 
  7. Molek Karel  31.0%    455.46 
  8. Kunzovi   37.1%    352.92 
  9. Černohous Vladimír 27.8%    294.75 
10. Kučera Vladimír  25.7%    283.98 
 

Mistr klubu: 
Družstvo pro mistrovství klubu je stanoveno na 3/2, vždy pro první 3 holuby na nasazovací 

listině. Vyhodnoceno bude 20% z celkového počtu nasazených holubů. Bodová hodnota byla 
stanovena pro závody Cloppenburg a Borken - 100/55 a Brusel -140/77. Pořadí pro mistrovství 
klubu se sestaví na základě součtu dosažených bodů ze všech tří závodů, obdobně jako pořadí v 
OS. Prvním mistrem Maraton klubu je pro rok 2022 pan Lazový Vladimír. Blahopřejeme! 

 
Cloppenburg: 
LAZOVÝ Vladimír, Dolní Lutyně 7/ 3/ 2  774.82  
38. 20-0187-355 HE   1-16:35:32   1191.013 
43. 18-0187-275 H   1-16:38:39       1185.334  
46.18-0187-255 HE   1-16:39:32       1183.734  
Borken: 
LAZOVÝ Vladimír, Dolní Lutyně 8/ 3/ 2  832.36  
29.20-0187-356 HE   1-14:40:16       1697.697  
37. 20-0187-355 HE   1-14:44:25       1683.447  
64. 18-0187-275 H   1-14:55:33        1646.375  
Brusel: 
LAZOVÝ Vladimír, Dolní Lutyně 5/ 3/ 3   998.69  
14. 18-0187-275 H   2-06:27:34            1037.498  
40. 18-0187-255 HE   2-09:12:18       885.891 
41. 20-0187-355 HE  2-09:12:26            885.786  
 

Pan Ing. Jiří Kopřiva zajistil spolupráci s panem Škovranem. On-line dolety klubu, výsledky 
klubu. Super. Nedílnou součástí tohoto setkání byly diskuse, názory, ozvěny ze sezony, návrhy na 
další dění v klubu. Bylo to povzbudivé. 

Oficiální vyhodnocení celé sezony s dokončením ocenění bude v pozdějším termínu, který bude 
na webu klubu oznámen. 
 
 
14.08.2022, Krásné Pole – Krmelín, Mgr. Jiří Albrecht 
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ARNOŠT  ŽARLOK – 90 let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 2.7.1932 se narodil člen MS Baška, náš kolega a stále aktivní člen Arnošt Žarlok. I 
v tomto věku nasazuje holuby na všechny tuzemské závody a nepravidelně na zahraniční závody. 
Obdivuji jeho entuziasmus a nadšení pro tento koníček. Využívám této příležitosti a chtěl bych Vás 
v krátkosti seznámit s jeho cestou od začátku s poštovními holuby.  

Narodil se Bašce na malém hospodářství jako jedináček. Chodil pomáhat při zemědělských 
pracích k blízkému sedlákovi, který měl domácí holuby. Měl z nich velkou radost. Holubník si 
udělal na půdě rodinného domu s výletem ve štítě. Tady byl zažehnut plamen zájmu k jeho 
celoživotnímu koníčku. „Poblíž bydlel další chovatel, který choval holuby poštovní.  

„Začal jsem se zajímat o pošťáky stále více a začal je trénovat a závodit. Majitel místních 
hutí už před válkou koupil transportní koš, který se na závody posílal po dráze vlakem. 
Registrování jsme byli v CHPH od roku 1942 v Místku. Tady bylo ústředí a po válce byly zakládány 
další dílčí místní spolky. Choval jsem v té době výhradně poštovní holuby. Holubaření je pro 
mnohé chovatelé radost i starost, pokud se chcete zúčastňovat závodů a být úspěšný.“ 

Pokud já mohu potvrdit, Arnošt Žarlok byl dlouhodobě úspěšným chovatelem a dobře 
závodil. I v pokročilém věku si občas koupil nové holuby, aby jak říká, nebyl pro srandu ostatním. 
Jako funkcionář byl 30 let předsedou spolku v Bašce, než předal pomyslné veslo mladším. Na 
úrovni OS byl dlouholetým pokladníkem OS Nový Jičín. 

V profesním životě byl vyučen stolařem. Dlouhodobě, 35 let pracoval Bytostavu Ostrava 
jako parketář. Do důchodu odešel v roce 1991 a je rád, že si jej může užívat a těšit se z každého 
nového dne. Práce se však podepsala na jeho kolenou a chůze mu začala dělat problémy. Dostat 
se na holubník. který měl pod střechou rodinného domku, mu začalo dělat problémy. Z toho 
důvodu chtěl s holuby skončit, ale místní holubáři o tomto rozhodnutí nechtěli ani slyšet, a tak mu 
postavili na zahradě malý zahradní holubníček, pro max. 20 holubů, a tak se může těšit z holubů i 
nadále. 

Milý Arnošte přejeme ti hodně zdraví a potěšení s holuby i nadále. 

Členové MS Baška a výbor OS Beskydy. 

Roman Randják  
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Blahopřání 

 

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

Blahopřání chovatelům ze ZO Vilémov 

František Chudoba oslavil 25.ledna 2022 krásné 70 výročí 

a Vlastimil Konečný oslavil 25.srpna 2022 krásné 60 narozeniny. 

Oběma přejeme hodně zdraví a chovatelských úspěchů. 

Kamarádi ZO Vilémov. 

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

 

"Dne 17.8.2022 oslaví své 77. narozeniny dlouholetý chovatel poštovních holubů,  

 

pan Milan Kratina z Lužné. 

 

Všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti  

přejí holubáři z Místního spolku Lidečko". 

 

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

 

Dne 22 září 2022 oslaví své 70 narozeniny špičkový chovatel poštovních holubů, 

 

pan Stanislav Dušek z Přeštic. 

 

Hodně zdraví, štěstí, úspěchů a elánu do dalších  

let přejí členové a kamarádi z MS Příchovice  

a OS Domažlice. 

 

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

Borec, který chová přes 70let poštovní holubi se jmenuje  

Zdeněk Dítě. 

Tento vitální chlapík oslaví 13.9.2022 své 85 narozeniny a stále dochází 

do našeho střediska nasazovat své holubi. Zastává funkci pokladníka a je prostě 

u všeho co je potřeba. Proto přejeme Zdeňkovi, hodně zdraví pohody a ještě hodně 

radosti ze všeho co dělá.  Holubáři z MS Puchlovice a všichni holubáři i z dalekého okolí. 
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Pozvánka na Zemskou výstavu MSS CHPH 
 

 

Výstava se koná dne 26.11.2022 (Sobota) od 9 hodin 

v Kulturním domě v Prusinovicích u Holešova. 
 

Vystaveny budou kolekce nejúspěšnějších holubů MSS, kolekce mistrů 

MSS a kolekce vítězů zemských závodů v roce 2022 

Po celou dobu výstavy je zajištěno bohaté občerstvení 

Součástí výstavy je již tradiční velká tombola  

a připravena bude i veterinární přednáška  

Prodej chovatelských potřeb zajišťuje firma Fauna Hradil 

   

 

Srdečně zvou pořadatelé z MS Holešov 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

Honorování zveřejněných článků 
 
Částka 150,- 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. 

 
 

Příspěvky zasílejte na adresu: Ing. J. Novotný, El. Krásnohorské 39, 618 00 Brno 
e-mail: holub.novotny@seznam.cz 

 

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, Vančurova 54, 615 00 Brno, IČ 26660041 
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Zveřejněno také na oficiální www stránce ČMS CHPH www.postovniholub.cz 
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