INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
OOKCH DRŮBEŽE
ČSCH – OO PARDUBICE

ROČENKA 2020

ÚVODNÍ SLOVO:
Vážení přátelé.
Uplynulý rok 2020 byl ve všech ohledech trochu zvláštní a doufejme, že
výjimečný. Pandemie koronaviru, která zasáhla prakticky celý svět, ovlivnila řadu
lidských činností, koníčky nevyjímaje. Z důvodu různých omezení a nařízení bylo
zrušeno mnoho chovatelských akcí od trhů až po výstavy a především byl
přerušen pravidelný kontakt mezi lidmi. Další nepříjemnou událostí loňského roku
pro chovatele drůbeže byl výskyt ptačí chřipky v ČR. Z chovatelského hlediska
proto musíme být vděčni, že se nám v roce 2020 poštěstilo uspořádat několik
akcí, při nichž jsme se mohli sejít, pohovořit, porovnat své odchovy a trochu si
zasoutěžit.
V odbornosti drůbeže se nám podařilo uskutečnit Okresní soutěžní výstavu ve
Svinčanech, která měla hojnou účast a nezaostávala ani v kvalitě zvířat. Naši
chovatelé drůbeže potvrdili kvalitu svých odchovů i na 14. Krajské výstavě
v Hlinsku, kde obsadili v meziokresní soutěži 2. místo za „domácím“ okresem
Chrudim. Škoda, že kvalitu své drůbeže nemohli chovatelé našeho okresu
předvést na Celostátní výstavě Chovatel v Lysé nad Labem, která se již bohužel
s ohledem na pandemii koronaviru neuskutečnila. Navíc všechny milovníky zvířat
zarmoutila zpráva o zrušení 30. Evropské výstavy drobného zvířectva
v rakouském Tullnu v roce 2021.
V ročence chovatelů drůbeže okresu Pardubice za rok 2020 přinášíme
zhodnocení drůbežářských akcí, plánované novinky v posuzování drůbeže a
podrobněji se zaměříme na ZO Svinčany, která v roce 2020 oslavila 50. výročí
založení. Děkuji přátelům ze ZO Svinčany, jmenovitě př. Blažkovi a př. Rejfkovi,
kteří poskytli historické materiály a také svými příspěvky letošní Zpravodaj
obohatili.
Na závěr mi dovolte, abych z pověření Okresní odborné komise chovatelů
drůbeže okr. Pardubice poděkoval všem našim chovatelům za příkladnou a
záslužnou práci v reprezentaci okresu.
Do nového roku přeji všem především mnoho zdraví, štěstí a spoustu radosti
spojené s chovatelstvím.
Jiří Kosek

NOVÝ ZPŮSOB HODNOCENÍ DRŮBEŽE NA VÝSTAVÁCH ČSCH
Po celý rok 2020 probíhala v drůbežářském hnutí debata o zavedení nového „evropského“ způsobu hodnocení
drůbeže na výstavách ČSCH. Návrh rozdělil chovatele do dvou táborů: na obhájce a odpůrce. Nutno přiznat,
že jednota nepanovala ani mezi členy ÚOK CHD nebo Sboru posuzovatelů drůbeže. Obhájci nového způsobu
upozorňovali na sjednocování posuzování v rámci EE, kde již ČSCH patří mezi poslední členské země, kde
není evropský způsob používán. Odpůrci naopak kontrovali tím, že není žádná povinnost v rámci Evropy
posuzovat jednotným systémem a nový způsob není lepší než náš. Upozorňovali na pokles kvality drůbeže
v Evropě, což přisuzovali právě evropskému způsobu hodnocení a odvolávali se také na nedobré zkušenosti
s přechodem na evropský způsob posuzování v odbornosti holubů. Odpůrci evropského způsobu také volali
po odborné analýze obou systémů z úrovně ÚOK CHD. K té nakonec asi zřejmě nedošlo, protože na základě
Usnesení DR 20/1/6/2 ÚOK CHD a Sboru posuzovatelů drůbeže byl návrh na zavedení nového způsobu
posuzování od 1.4.2021 schválen.
Zdůvodnění ÚOK CHD pro zavedení nového způsobu posuzování předkládáme pro naše chovatele drůbeže
v plném znění:
Český svaz chovatelů
Ústřední odborná komise chovatelů drůbeže
Maškova 3
182 53 Praha 8 - Kobylisy
Návrh členů Ústřední odborné komise chovatelů drůbeže na vydání směrnice, kterou se mění systém a
směrnice „Hodnocení exteriéru plemenné drůbeže“ pro posuzování drůbeže na výstavách v
Českém svazu chovatelů a s tím souvisejících předpisů.
Předkladatelé: Peter Žuffa - zástupce ČSCH v EE
NÁVRH
na zavedení „Evropského systému hodnocení exteriéru plemenné drůbeže“ pro posuzování
drůbeže na výstavách v Českém svazu chovatelů od 1. dubna 2021 a s tím související změnu předpisu
„Hodnocení exteriéru plemenné drůbeže“, souvisejících tiskopisů a směrnic, včetně proškolení a vzdělávaní
posuzovatelů a adeptů.
I.
Důvodová zpráva
Cílem návrhu je:
a.) Novelizace „Hodnocení exteriéru plemenné drůbeže“ v ČSCH na jednotný „Evropský systém posuzování
drůbeže“ platný v Evropském chovatelském svazu (Entente Europeénne - EE), kterého je ČSCH členem.
b.) Na základě jednotného hodnocení v členských zemích EE umožnit členské základně ČSCH, chovatelům a
vystavovatelům, porovnání kvality zvířat a zvýšení konkurenceschopnosti se zahraničními chovateli.
c.) Možnost uplatnění českých posuzovatelů na výstavách v zahraničí a navýšení jejich odborného kreditu a
účast zahraničních posuzovatelů na výstavách ČSCH.
d.) Přizpůsobit bodovou škálu jiným sekcím ČSCH (králici, holubi, hlodavci, okrasné ptactvo), kde je
evropský systém již zavedený.
e.) Zavedení „Evropského systému hodnocení exteriéru plemenné drůbeže“ v roce 2021 pozitivně ovlivní
získání praxe a zkušenosti, které budou zapotřebí při následujících Evropských výstavách s důrazem na
Evropskou výstavu v roce 2024, kterou pořádá ČSCH, a kde bude potřeba většího počtu českých posuzovatelů.

II.
Harmonogram
a.) 1. únor 2020: předložení návrhu novelizace „Hodnocení exteriéru plemenné drůbeže“ na jednání Ústřední
odborné komise chovatelů drůbeže a výboru Sboru posuzovatelů drůbeže se změnou na „Evropský

systém posuzování drůbeže“ a evropský lístek hodnocení.
b.) Únor – březen 2020: informování Sboru posuzovatelů drůbeže o připravované novelizaci na školení
posuzovatelů 2020.
c.) Předložení návrhu novelizace Ústřední konferenci delegátů sekce chovatelů drůbeže.
d.) Informace Plemenné knihy drůbeže o novelizaci.
e.) Informování chovatelské veřejnosti a organizačních složek svazovým tiskem.
f.) Výroba a distribuce tiskopisů (oceňovací lístky, soupisové archy, aj…, termín prosinec 2020.
g.) Zpracování dodatku s novelizací systému a oceňovacího lístku do Vzorníku plemen drůbeže. (leden 2021.)
h.) Proškolení posuzovatelů na školení posuzovatelů drůbeže (únor 2021).
III.
Nabytí účinnosti
Návrh na nabytí účinnosti novelizace „Hodnocení exteriéru plemenné drůbeže“ na tzv. „Evropský systému
hodnocení exteriéru plemenné drůbeže“ k datu 1. duben 2021.
IV.
Poznámky
Český svaz chovatelů je organizace s vysokým kreditem jednotlivých chovatelských sekcí, dlouholetou tradicí
chovu, vystavování a odborného hodnocení plemenné drůbeže.
Český svaz chovatelů je dlouholetým členem Evropského svazu chovatelů, kde je zaveden jednotný evropský
posuzovací systém u všech sekcí a snahou je tento systém aplikovat v každé členské zemi, čímž dochází ke
sjednocení hodnocení, a tím k nárůstu konkurence a porovnání populace zvířat členských zemí EE.
Návrh změny systému bude mít jen v počáteční fázi pouze mírný negativní vliv na rozpočet sekce, který
je způsobený potřebou vytvoření nových tiskopisů.
Návrh změny systému bude mít značný pozitivní vliv na respekt zahraničních svazů vůči ČSCH,
motivaci a konkurenceschopnost chovatelů a posuzovatelů jak v ČR, tak v zahraničí.

V Praze dne 1. února 2020

HOLICE
VELKÝ TRH DRŮBEŽE

19.1. 2020
Na začátek roku si chovatelé ZO Holice připravili malé překvapení v podobě uspořádání trhu
drůbeže. Využili volné kapacity svého areálu při Celostátní výstavě holubů kingů a v přízemní
hale připravili pro prodejce přes 50 volných klecí, které se okamžitě po zahájení zaplnily.
K prodeji byla nabízena vodní i hrabavá drůbež. K mání byli například i pávi. V nabídce sice
převládali plemenní kohouti, ale překvapivě bylo možno pořídit i nosnice. Chovatelé okresu
Pardubice patří k předním chovatelům drůbeže v celostátním měřítku, o čemž svědčí každoroční
úspěchy na Celostátních výstavách Chovatel. Nikoho proto nepřekvapila solidní kvalita
nabízené drůbeže. Svou drůbež k prodeji nenabízeli jen chovatelé našeho okresu, ale také
přátelé z okresu Hradec Králové nebo okresu Chrudim. Pestrá byla nabídka plemen a barevných
rázů, což mnozí návštěvníci ocenili. Akce měla mezi chovatelskou veřejností příznivý ohlas, což
pořadatele nejen potěšilo, ale zavázalo k založení tradice.
Doufejme, že i v příštím roce se v Holicích na velkém trhu drůbeže sejdeme a u klecí s drůbeží
probereme své chovatelské plány nebo novinky v chovech.

Na trhu drůbeže panovala celé dopoledne přátelská atmosféra

v nabídce byl také párek pávů

POHŘEBAČKA
41. místní výstava drobného zvířectva

1.8. 2020
Celkem - vystavovatelů 53
- zvířat
350 (K104+H135+D111)
Drůbež:
Vystaveno: 111 ks
Vystavovatelů: 23
Plemen a barevných rázů: 28
1 čestná cena udělena průměrně na 15,86ks a 3,29 vystavovatele (celkem 7x P+ čc)
Posuzovatel:

KOPECKÝ Jaroslav
Body
Počet

91

92

93

93,5

94

95

Výl.

4

25

5

4

6

1

12

93,5

94

95

Výl.

4

1

2

Průměr: 92,4889
Mgr. VÍŠEK Jaroslav
Body
Počet

91

92

93

7

31

9

Průměr: 92,25
Ocenění:
Bojovnice novoanglické zdrobnělé černé stříbroprsé (z BNA čstpr)
Australka zdrobnělá černá (z AU č)
Bojovnice novoanglická zdrobnělá černá oranžovoprsá (z BNA
čorpr)
Vlaška rodobarvá šedoprsá (V rdšpr)
Barnaveldka zdrobnělá stříbrná dvojlemovaná (z BA stdjl)
Australka zdrobnělá černá (z AU č)
Vyandotka německá zdrobnělá oranžovokoroptví (z WN ork)

Účast ZO okr. Pardubice:
ZO ČSCH
počet
okr. Pardubice
vystavovatelů
Dolany
5
Pohřebačka
2
Přelouč
1
Svinčany
4
Celkem
12

Mgr. Mrkvička
Pavel
Šolc Josef st.
Mgr. Mrkvička
Pavel
Dobruský Josef
Zeman Miroslav
Mikanová Denisa
Novotný František

282,5 Pohár - vítěz kol.
95,0
Pohár - vítěz1,0
95,0
94,0
94,0
94,0
94,0

Pohár - vítěz0,1
Čestná cena
Čestná cena
Čestná cena
Čestná cena

počet kusů
drůbeže
27
12
5
15
59

Bojovnice novoanglická zdrobnělá černá stříbroprsá – člen vítězné kolekce chovatele Mgr. Pavla Mrkvičky

Kolekce chovatelů okr. Pardubice (okresní soutěž)
Drůbež 1.2
Barnaveldky zdrobnělé stříbrné dvojlemované (z BA stdjl)
Vlašky rodobarvé šedoprsé (V rdšpr)
Velsumky zdrobnělé rezavě koroptví (z VE rek)
Leghornky americké bílé (LAM b)
Plymutky žluté (PL ž)
Velsumky zdrobnělé rezavě koroptví (z VE rek)
Leghornky americké bílé (LAM b)
Leghornky americké zdrobnělé bílé (z LAM b)
Barnaveldky zdrobnělé dvojlemované (z BA djl)
Kočinky zakrslé černé (KČZ č)
Vyandotky německé zdrobnělé bílé (z WN b)

280,0
278,0
278,0
277,0
277,0
277,0
276,0
276,0
276,0
276,0
276,0

Zeman Miroslav (Dolany)
Dobruský Josef (Dolany)
Blažková Adéla MCH (Svinčany)
Rejfek Miloš (Svinčany)
Jirásko Oldřich (Dolany)
Dobruský Josef (Dolany)
Blažek Josef (Svinčany)
Blažek Josef (Svinčany)
Břicháč Bohuslav (Dolany)
Blažek Petr ing. (Svinčany)
Zeman Miroslav (Dolany)

Ačkoliv dosažené výsledky v expozici drůbeže nebyly z hlediska kvality právě optimistické, v rámci objektivity je
nutno přihlédnout k termínu konání výstavy. Nedospělá drůbež nedokáže ještě plně předvést své přednosti a
naopak roční, vynesené nosnice už za ideální výstavní kondicí zaostávají. I když se jednalo o jedinou a poslední
prověrku drůbeže v okresu Pardubice před Krajskou výstavou v Hlinsku, výsledky mnoho nenapověděly. Kladem
výstavy byla hojná účast, o čemž vypovídá 40 předvedených voliér drůbeže. Bohužel chovatelé okr. Pardubice se
na tom podíleli pouze z poloviny. Určité naděje do budoucna vykazovaly lenghorky, vlašky, plymutky, zdrobnělé
barnaveldky, zakrslé kočinky, zdrobnělé velsumky a zdrobnělé vyandotky. S ohledem na termín konání potěšila
účast vodní drůbeže (české husy bílé chocholaté).

Barnaveldky zdrobnělé stříbrné dvojlemované oceněné ČC – chovatel Miroslav Zeman

-jk-

SVÍTKOV
Okresní výstava mladých králíků, místní výstava holubů, drůbeže a
okrasného ptactva, spojená s expozicí králíků stříbřitých malých a expozicí
tříslových králíků (Memoriál přítele B. Mikoláška)

5.-6.9.2020
Celkem - vystavovatelů 40
- zvířat
263 (126K+70D+67H)
Drůbež:
Vystaveno: 70 ks
Vystavovatelů: 13
Plemen a barevných rázů: 23
1 čestná cena udělena průměrně na 11,66ks a 2,16 vystavovatele (celkem 6 x čc)
Posuzovatel: TUČEK Pavel

Body
Počet

91

92

93

93,5

94

95

95,5

96

4

27

10

2

10

3

5

2

96,5

97

98

Výl.

2

5

Průměr: 93,1615
Ocenění: ,
Bantamky krahujcové (BN kj)
Husy české (h Č)
Bantamka černá (BN č)
Bantamka zlatokrká (BN zlkr)
Fénixka zdrobnělá zlatokrká (FX zlkr)
Kachna pižmová černě sedlatá (k PŽ čsed)

286,0
282,0
98,0
96,0
95,5
95,0

Herynek Jiří, MCH
Herynek Jiří
Herynek Jiří
Herynek Jan, MCH
Herynek Jiří
Pfeifer Matěj

Čestná cena
Čestná cena
Čestná cena
Čestná cena
Čestná cena
Čestná cena

Bantamky zlatokrké, kohout oceněný 96 b., MCH Jan Herynek

Účast ZO okr. Pardubice:
ZO ČSCH
počet
okr. Pardubice
vystavovatelů
Holice
1
Přelouč
4
Svinčany
3
Celkem
8
Kolekce chovatelů okr. Pardubice
Vodní drůbež 1.2
Kachny pižmové černě sedlaté (k PŽ čsed)
Drůbež 1.2
Vyandotky německé zdrobnělé bílé (z WN b)
Leghornky americké bílé (LAM b)
Kočinky zakrslé černé (ZKČ č)
Vlašky koroptví (V k)
Kočinky zakrslé šedé (ZKČ š)

počet kusů
drůbeže
6
10
9
25

283,0 b

Pfeifer Matěj (Holice)

279,0
276,0

Kosek Jiří (Přelouč)
Blažek Josef (Svinčany)

276,0
275,0
273,0

Ing. Blažek Petr (Svinčany)
Kobera Tomáš (Přelouč)
Sabadošová Romana (Svinčany)

Týden po Krajské výstavě v Hlinsku a souběžně s výstavou v Dolanech panovaly obavy o důstojné obsazení
expozice drůbeže ve Svítkově. Díky družební spolupráci místní organizace s chovateli okr. Chrudim se nakonec
podařilo sestavit velice kvalitní a zajímavou expozici. Činil se především rodinný klan Herynků, který předvedl
excelentní bantamky v pěti barevných rázech a zdrobnělé fénixky. Na výstavě nechyběly ani husy (české, labutí,
landeské) a kachny (kajugy, pižmovky, indičtí běžci).

Kachny pižmové černě sedlaté chovatele Matěje Pfeifera oceněné 95-94-94
-jk-

DOLANY
Místní výstava králíků, holubů a drůbeže
s regionální expozicí králíků vídeňských plemen

5.-6. 9. 2020
Celkem - vystavovatelů
- zvířat
Drůbež:

72
496 (187K+121H+188D)

Vystaveno: 188 ks
Vystavovatelů: 36
Plemen a barevných rázů: 42
1 čestná cena udělena průměrně na 20,88 ks a 4 vystavovatele (celkem 9x P+ čc)
Posuzovatelé:

HRUBEŠ Pavel
Body
Počet

91

92

93

93,5

94

95

14

35

8

13

18

9

95,5 Výl.
2

1

Průměr: 92,8434
TUČEK Pavel
Body
Počet

91

92

93

93,5

94

95

7

22

16

9

24

3

95,5 Výl.
1

6

Průměr: 93,0122
Celkové průměrné hodnocení drůbeže: 92,93b.

Ocenění:
České slepice zlaté kropenaté (Č zlkp)
Husy pomořanské (h PO)
Australky černé (AU č)
Leghornky americké bílé (LAM b)
Australky zdrobnělé černé (z AU č)
Plymutky žluté (PL ž)
Husy české (h Č)
Vyandotky německé zdrobnělé bílé (z WN b)
Vyandotky německé zdrobnělé oranžovokoroptví vlnité (z WN orkvl)

Ponikelský Lukáš
Dobruský Josef
Pfeifer Matěj
Rejfek Miloš
Šolc Josef ml.
Chudý Jiří ml.
Kalaš Jaroslav
Malý Ladislav
Novotný František

384,5
283,0
382,5
282,5
282,5
281,0
280,0
282,0
279,5

Vítěz výstavy
Čestná cena
Čestná cena
Čestná cena
Čestná cena
Čestná cena
Čestná cena
Čestná cena
Čestná cena

České slepice zlaté kropenaté chovatele Lukáše Ponikelského – vítězná kolekce výstavy

Kolekce chovatelů okr. Pardubice
Drůbež 1.2
Husy pomořanské (h PO)
Australky černé (AU č)
Leghornky americké bílé (LAM b)
Husy české (h Č)
Vyandotky německé zdrobnělé stříbrné koroptví vlnité (z WN skvl)
Vyandotky německé zdrobnělé bílé (z WN b)
Velsumky zdrobnělé modré rezavě koroptví (z VE mrek)
Brakelky zlaté černě pruhované (BL zlčph)
Leghornky americké zdrobnělé bílé (z LAM b)
Husy české chocholaté (h ČCH)
Kachny pižmové bílé (k PŽ b)
Leghornky americké bílé (LAM b)
Kočinky zakrslé černé (ZKČ č)
Krůty české divoké bíle lemované (kr Č dbl)
Kachny pižmové černě sedlaté (k PŽ čsed)
Hempšírky měděně červené (NH měč)
Plymutky žluté (PL ž)
Velsumky zdrobnělé modré rezavě koroptví (z VE mrek)
Vyandotky německé zdrobnělé bílé (z WN b)
Amroksky krahujcovité (AM kj)
Vlašky koroptví (V k)
Velsumky zdrobnělé rezavě koroptví (z VE rek)
Velsumky zdrobnělé rezavě koroptví (z VE rek)
Forverky zdrobnělé žluté tmavě kolumbijské (z FO žtmkol)
Hempšírky měděně červené (NH měč)
Vlašky rodobarvé šedoprsé (V rdšpr)
Kočinky zakrslé šedé (KČZ š)
Hamburčanky zdrobnělé stříbrné černě tečkované (z HA stčt)
Velsumky zdrobnělé rezavě koroptví (z VE rek)
Vyandotky německé zdrobnělé bílé kolumbijské (z WN bkol)

Účast ZO okr. Pardubice:
ZO ČSCH
okr. Pardubice
Dolany
Holice
Přelouč
Svinčany
Vlčí Habřina
Celkem

počet
vystavovatelů
6
2
2
5
5
20

283,0
282,5
282,5
282,0
282,0
282,0
281,5
280,5
280,0
279,5
279,5
279,5

Dobruský Josef (Dolany)
Pfeifer Matěj (Holice)
Rejfek Miloš (Svinčany)
Rejfek Miloš (Svinčany)
Malý Ladislav (Dolany)
Malý Ladislav (Dolany)
Zeman Miroslav (Dolany)
Mach Jiří ml. (Vlčí Habřina)
Blažek Josef (Svinčany)
Dobruský Josef (Dolany)
Pfeiferová Michaela (Holice)
Blažek Josef (Svinčany)

279,5
279,0
278,0
278,0
278,0
278,0
278,0
277,0
277,0
277,0
276,0
276,0
276,0
275,0
275,0
275,0
274,0
273,0

Ing. Blažek Petr (Svinčany)
Pfeifer Matěj (Holice)
Rejfek Miloš (Svinčany)
Malý Ladislav (Dolany)
Jirásko Oldřich (Dolany)
Dobruský Josef (Dolany)
Kosek Jiří (Přelouč)
Kobera Tomáš (Přelouč)
Kobera Tomáš (Přelouč)
Dobruský Josef (Dolany)
Blažková Adéla MCH (Svinčany)
Mach Jiří st. (Vlčí Habřina)
Malý Ladislav (Dolany)
Dobruský Josef (Dolany)
Sabadošová Romana (Svinčany)
Machová Lucie (Vlčí Habřina)
Zeman Miroslav (Dolany)
Valenta Stanislav (Dolany)

počet kusů
drůbeže
49
9
9
27
15
109

Tradičně výborně obsazená expozice drůbeže v Dolanech nezklamala ani v letošním roce. Předvedeno bylo 188
ks drůbeže v 65 voliérách. K vidění byly krůty, z vodní drůbeže nechyběly husy české a pomořanské, stejně jako
dva barevné rázy pižmovek. Z velké drůbeže početně překvapila účast 21 vlašek (4 barevné rázy), ale i 12 ks
plymutek. Mezi nejlepší patřily češky, leghornky a brakelky. U zakrslé a zdrobnělé drůbeže válcovaly početně
ostatní plemena zdrobnělé vyantotky (36 ks, 9 barevných rázů). Pěkně se prezentovalo i 15 zdrobnělých australek
a stejný počet průměrných zdrobnělých velsumek. K vidění byly také novoanglické bojovnice, zdrobnělé forverky a
barneveldky.
-jk-

VLČÍ HABŘINA
12.-13. září 2020
X. Okresní výstava exotického ptactva
Ukázkové expozice králíků, holubů a drůbeže
Celkem – vystavovatelů 30
V ukázkové expozici drůbeže se v 31 voliérách sešlo 24 plemen a barevných rázů. Svá zvířata představilo 12
chovatelů. Expozice byla umístěna ve venkovních prostorách a patřila k největším ukázkovým expozicím na
výstavě. Svým rozsahem určitě splnila propagační účel. Návštěvníci mohli zhlédnout například kachny
smaragdové, rýnské slepice, brakelky nebo paduánky. K vidění bylo také 5 barevných rázů zdrobnělých vyandotek
a dva rázy zakrslých rousných.
Na výstavě proběhla jubilejní 10. okresní výstava okrasného ptactva, která si během let získala mnoho věrných
příznivců a nesmíme zapomenout ani na bohatý doprovodný program. Bohužel letošní ročník byl již ovlivněn
nebezpečím nákazy Covid 19 a prohlídky vnitřních expozic probíhaly pouze v rouškách.

-jk-

SVINČANY

19.-20.9.2020

Okresní soutěžní výstava králíků, holubů, drůbeže a zvířat
mladých chovatelů
5. speciální výstava holubů texanů a mondenů
Nákupní trh chovných kohoutů
Ukázková expozice okrasného ptactva a akvarijních ryb
Celkem – vystavovatelů 79
- zvířat
699 (256D+199H+157K) +87 texanů a mondenů
K babímu létu v Železných horách patří tradičně také chovatelský svátek ve Svinčanech. Pořadatelé
z místní základní organizace v letošním roce oslavili 50 let od založení místního chovatelského spolku a
na počest jubilea byli OO okr. Pardubice pověřeni uspořádáním okresní výstavy králíků, holubů a
drůbeže. Nově rekonstruovaný chovatelský areál zářil novotou a tematickou výzdobou, která mapovala
především činnost chovatelů ve Svinčanech za uplynulé půlstoletí. Na dvoře areálu probíhal regionální
jarmark, nechyběly mažoretky, myslivečtí trubači, expozice okrasného ptactva a akvarijních ryb, stejně
jako ukázky historického zemědělského nářadí nebo odchovy drobných domácích zvířat. Ke slavnostní
a pohodové atmosféře přispěla v sobotu také živá hudba.
Drůbež:
Vystaveno: 256 (51ks prodejných)
Vystavovatelů: 29
Plemen a barevných rázů: 52
1 čestná cena udělena průměrně na 13,5 ks a 1,5 vystavovatele (celkem 19x P+ čc)
Posuzovatelé:

HRUBEŠ Pavel
Body
91 92
Počet
5
33
Průměr: 92,978
KRÁL Jiří
Body
91
Počet
10

95,5

96

Výl.

95

95,5

96

Výl.

5

5

1

93,5

94

95

95,5

96

Výl.

5

13

8

1

2

4

93

93,5

94

95

19

8

15

11

92

93

93,5

94

18

23

6

92

93

30

14

9

Průměr: 92,7426
TUČEK Pavel
Body
91
Počet
11

Průměr: 92,8571
Celkové průměrné hodnocení drůbeže: 92,86 b.

př. Pavel Hrubeš při posuzování

Ocenění:
Kachna pižmová černě sedlatá (k PŽ čsed)
Husa česká (h Č)
Husy české (h Č)
Kachny pižmové černě sedlaté (k PŽ čsed)
Leghornky americké bílé (LAM b)
Vyandotky německé zdrobnělé bílé (z WN b)
Vyandotky německé zdrobnělé bílé (z WN b)
Barneveldka zdrobnělá bílá (z BA b)
Rýnská slepice černá (RS č)
Paduánka zdrobnělá modrá (z PA m)
Leghornka americká bílá (LAM b)
Brakelka stříbrná (BL st)
Leghornka americká zdrobnělá bílá (z LAM b)
Husa česká chocholatá (h ČCH)
Krůta česká divoká bíle lemovaná (kr Č dblem)
Vyandotka německá zdrobnělá stříbrná vlnitá
koroptví (z WN stvlk)
Rousná zakrslá stříbrně porclánová (RZ pc)
Velsumky zdrobnělé rezavě koroptví (z VE rek)
Velsumka zdrobnělá rezavě koroptví (z VE rek)

Rejfek Miloš
Rejfek Miloš
Rejfek Miloš
Rejfek Miloš
Blažek Josef
Malý Ladislav
Kosek Jiří
Zeman Jiří
Rejfek Miloš
Tuček David
Blažek Josef
Piskač Ladislav
Blažek Josef
Dobruský Josef
Pfeifer Matěj

96,0
96,0
284,5
283,5
283,0
283,0
283,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0

Malý Ladislav
Pavlíčková Martina
Blažek Adam MCH
Blažková Adéla MCH

95,0
95,0
279,0
93,5

husy české př. Miloše Rejfka – I. místo v okresní soutěži

Pohár – nej. 1.0
Pohár – nej. 0.1
1. místo okr. PA-pohár
2. místo okr. PA-pohár
3. místo okr. PA-pohár
4. místo okr. PA-pohár
5. místo okr. PA-pohár
Čestná cena
Čestná cena
Čestná cena
Čestná cena
Čestná cena
Čestná cena
Čestná cena
Čestná cena
Čestná cena
Čestná cena
Vítěz MCH
Čestná cena MCH

Výsledky v okresní soutěži - jednotlivci
Pořadí
Chovatel
Plemeno
1.
Rejfek Miloš
husy české
2.
Rejfek Miloš
kachny pižmové černě sedlaté
3.
Blažek Josef
leghornky americké bílé
4.
Malý Ladislav
vyandotky německé zdrobnělé bílé
5.
Kosek Jiří
vyandotky německé zdrobnělé bílé
6.
Malý Ladislav
vyandotky německé zdrobnělé stříbrné koroptví vlnité
7.-8.
Pfeiferová Michaela
kachny pižmové bílé
7.-8.
Mach Jiří
bojovnice ko šamo pšeničné
9.-10. Pfeifer Matěj
krůty české divoké bíle lemované
9.-10. Rejfek Miloš
rýnské slepice černé
11.
Dobruský Josef
husy pomořanské
12.
Dobruský Josef
husy české chocholaté
13.
Mach Jiří
bojovnice staroanglické zdrobnělé
14.
Mach Jiří
východofríští rackové zdrobnělí stříbrní
15.
Rejfek Miloš
husy pomořanské
16.
Zeman Miroslav
velsumky zdrobnělé modré rezavě koroptví
17.
Syrůček Pavel
amroksky krahujcové
18.
Pfeifer Matěj
australky černé
19.
Blažek Josef
leghornky americké zdrobnělé bílé
20.
Blažek Adam MCH
velsumky zdrobnělé rezavě koroptví
21.-22. Pleskot František
české slepice zlaté kropenaté
21.-22. Pavlíčková Martina
rousné zakrslé stříbrně porcelánové
23.
Rohlíček Michal
forverka zdrobnělá
24.
Mach Tomáš
hamburčanky zdrobnělé stříbrné černě teč.
25.
Ing. Blažek Petr
kočinky zdrobnělé černé
26.-28. Rejfek Miloš
perličky divoké s úplným perlením
26.-28. Rejfek Miloš
leghornky americké bílé
26.-28. Mach Jiří
bojovnice novoanglické zdrobnělé
29.
Mach Václav
orlovky zdrobnělé
30.
Blažková Adéla MCH
velsumky zdrobnělé rezavě koroptví
31.-32. Syrůček Pavel
bílefeldské rodobarvé hnědoprsé
31.-32. Sabadošová Romana
kočinky zdrobnělé šedé
33.
Mach Jiří
orpingtonky zdrobnělé černé
34.-36. Rejfek Miloš
krůty německé černobílé
34.-36. Kobera Tomáš
vlašky koroptví
34.-36. Zeman Miroslav
velsumky zdrobnělé rezavě koroptví
37.-38. Dobruský Josef
vyandotky německé zdrobnělé bílé kolumbijské
37.-38. Dobruský Josef
velsumky zdrobnělé rezavě koroptví
39.
Dobruský Josef
vlašky rodobarvé šedoprsé
40.
Dobruský Josef
brahmánky bílé kolumbijské

Body
284,5
283,5
283,0
283,0
283,0
282,0
282,0
282,0
281,0
281,0
280,5
280,5
280,0
280,0
280,0
279,5
279,5
279,0
279,0
279,0
279,0
279,0
279,0
278,5
278,5
278,0
278,0
278,0
278,0
277,5
277,0
277,0
276,5
276,0
276,0
276,0
275,0
275,0
275,0
273,0

ZO
Svinčany
Svinčany
Svinčany
Dolany
Přelouč
Dolany
Holice
Vlčí Habřina
Holice
Svinčany
Dolany
Dolany
Vlčí Habřina
Vlčí Habřina
Svinčany
Dolany
Holice
Holice
Svinčany
Svinčany
Svinčany
Svinčany
Vlčí Habřina
Vlčí Habřina
Svinčany
Svinčany
Svinčany
Vlčí Habřina
Vlčí Habřina
Svinčany
Holice
Svinčany
Vlčí Habřina
Svinčany
Přelouč
Dolany
Dolany
Dolany
Dolany
Dolany

o pořadí rozhoduje lepší bodové ocenění 1.0 (v případě rovnosti bodů 1.0 rozhoduje lepší ocenění 0.1)

Výsledky okresní soutěže ZO okresu Pardubice
Pořadí Základní organizace
Body
1.
Svinčany–
1.místo - pohár 1412,0
2.
Dolany –
2. místo - pohár 1405,5
3.
Vlčí Habřina –3. místo - pohár 1399,5
4.
Holice
1398,5
5.
Přelouč
559,0
při rovnosti bodů rozhoduje lepší ocenění 1.0

kachny pižmové černě sedlaté - II. místo v okresní soutěži – chovatel př. Miloš Rejfek

Účast ZO okr. Pardubice:
ZO ČSCH
okr. Pardubice
Dolany
Holice
Přelouč
Svinčany
Vlčí Habřina
Celkem

počet
vystavovatelů
3
3
4
9
5
24

počet kusů
drůbeže
54
15
21
70
35
195

kohout leghornky americké bílé př. Josefa Blažka z kolekce, která obsadila III. místo v okresní soutěži

Na okresní výstavě drůbeže ve Svinčanech se letos v soutěžní expozici sešlo 220 kusů drůbeže, která byla
presentována v 73. voliérách. Trh plemenných kohoutů čítal 36 kusů 11 plemen a barevných rázů. Jen z okresu
Pardubice předvedli chovatelé z pěti ZO 195 ks, což je pro náš okres nádherné číslo. Navíc chovatelé ze ZO Holice
měli v záloze připravenou drůbež na svoji domácí posvícenskou výstavu, která se měla konat ve stejném termínu,
ale byla bohužel z důvodu zvýšeného výskytu COVID-19 na poslední chvíli zrušena.
Z netradičních nebo méně chovaných plemen drůbeže se letos ve Svinčanech představili například orpingtonky
zdrobnělé, forverky zdrobnělé, paduánky zakrslé, zdrobnělé bojovnice staroanglické, novoanglické, ko-šamo nebo
bojovnice tuzo. Nechyběly husy, kachny, krůty nebo perličky. Právě vodní drůbež dosáhla opět nejlepšího ocenění.
Všech 5 kolekcí hus získalo 280 a více bodu. Velice vyrovnaně se také představily leghornky americké a zdrobnělé
vyandotky německé. Počtem potěšila také prezentace zdrobnělých velsumek a rousných zakrslých slepic.
V nákupním trhu chovných kohoutů bylo možné získat velice kvalitní plemeníky oceněné 95 (2x), 94 i 93,5b.
Výstava se za nádherného počasí opět těšila velkému zájmu široké veřejnosti. Závěrečnou tečku za zdařilou akcí
bylo slavnostní vyhlašení výsledků, kdy na oceněné čekalo i sladké překvapení.

Slavností vyhlášení výsledků probíhalo letos pod patronací ženské části členské základny domácí ZO
-jk-

XIV. Krajská výstava –HLINSKO
29.8.-30.8.2020
Celkem – vystavovatelů 136
- zvířat
781 (229D+336K+216H)
Další zastávkou Krajské výstavy Pardubického kraje se letos poslední srpnový víkend, stalo Hlinsko v
okresu Chrudim. Krajská výstava se do Hlinska vrátila opět po čtyřech letech. Výstavy v Hlinsku mají
svoji dlouholetou tradici a svým věhlasem překonávají hranice kraje. Vždyť letos už se jednalo o 90.
doloženou výstavu v Hlinsku. Součástí místních výstav bývají i celostátní klubové přehlídky. Své
samostatné expozice letos předvedli chovatelé králíků českých strakáčů, holubů hýlů a norimberských
skřivanů. Výstava je tak otevřená vystavovatelům z celé republiky Pro propagaci chovatelství je to její
plus. Bohužel Krajská výstava není prezentována samostatně, ale jednotlivé expozice se prolínají a
některá zvířata z ostatních expozic jsou do krajské soutěže započítána, jiná nikoliv. Ani termín konání
výstavy není pro pořádání Krajské přehlídky ideální. Sice jsou podmínky pro všechny vystavovatele
stejné, ale kvalita zvířat je rozdílná. Přírodě zkrátka neporučíme. Nejmarkantněji je to vidět u vodní
drůbeže, která na začátku výstavní sezóny nemá šanci bodově konkurovat.
Pořádání akce, jako je Krajská výstava, není jednoduchá záležitost. Osobně jsem obdivoval pořadatele
ze ZO Hlinsko, v jak malém počtu aktivních členů dokázali výstavu realizovat. Samozřejmě, že některým
přehmatům a nedodělkům se v této konstelaci nedokázali vyvarovat. Například výsledky a přehled
oceněných nebyly v katalogu uvedeny dle skutečnosti. Chybně bylo prezentováno i celkové pořadí
jednotlivých okresů, což bylo dodatečně napraveno. Různé počty čestných cen v krajské soutěži v
jednotlivých odbornostech apod. I když výstava neproběhla zcela bez závad, některé negativní reakce
od návštěvníků na sociálních sítích byly zbytečně přehnané. Ani počasí Krajské výstavě v Hlinsku letos
nepřálo. Deštivé dny a velké noční bouře vykonaly své. Jen díky obětavé práci pořadatelů se podařilo
výstavu zajistit v plánovaném rozsahu. I přesto zhlédlo výstavu 1.105 platících návštěvníků a na 500
dětí. Akce byla zpestřena bohatým doprovodným programem. Pro návštěvníky byly připraveny expozice
bažantů, koz, ovcí, zajímavá výstavy vajec od 50 plemen drůbeže a především vystoupení hlineckého
folklorního souboru Vysočan.
Drůbež na KV:
Vystaveno: 299 ks
Vystavovatelů: 57
Plemen a barevných rázů: 65
1 čestná cena/pohár udělena průměrně na13,59 ks a 2,59 vystavovatele (celkem 22 x P+čc)

hamburčanky zdrobnělé stříbrné černě tečkované oceněné ČC – chovatel Tomáš Mach

Posuzovatelé:

HRUBEŠ Pavel, IVAN Pavel, JARKOVSKÝ Miloslav, KALAŠ Jaroslav, KŘIVSKÝ Jan,
ing. NOVÁČKOVÁ Jana, TUČEK Pavel
Body
91 92 93 93,5 94 95 95,5 96 96,5 97 98 98,5 Výl.
Počet
37 100 46 21 38 19
6
4
1
1
26
Průměr: 92,8168

Rozdělení bodů dle okresů:
Okres CHRUDIM
Body
Počet

91

92

93

93,5

94

95

95,5

96

12

60

24

12

22

7

1

2

96,5

97

98
1

98,5 Výl.
1

12

Průměr: 92,838
Okres PARDUBICE
Body
Počet

91

92

93

93,5

94

95

95,5

96

9

22

13

3

11

7

1

1

96,5

97

98

98,5 Výl.
6

Průměr: 92,8806
Okres SVITAVY
Body
Počet

91

92

93

93,5

94

95

95,5

96

4

12

7

4

4

4

4

1

95,5

96

96,5

97

98

98,5 Výl.
5

Průměr: 93,175
Okres ÚSTÍ n.O.
Body
Počet

91

92

93

93,5

94

95

12

6

2

2

1

1

96,5

97

98

98,5 Výl.
3

Průměr: 91,9167
Výsledky a ocenění v odbornosti drůbeže:
Celkové výsledky krajské soutěže drůbeže (10 nejlepších kolekcí):
1. okres Chrudim
2 828,0 bodů
2. okres Pardubice
2 812,0 bodů
3. okres Svitavy
2 806,0 bodů
4. okres Ústí nad Orlicí
2 207,0 bodů

kohout bantamky zlatokrké oceněný 98,5 b. – Šampion 14. KV v Hlinsku – chovatel: Jiří Herynek ml.

Vyhodnocení KV:
Pohár - šampion

bantamka zlatokrká (BN zlkr)

98,5

Herynek Jiří ml. (CR)

Pohár - 1. místo

bantamky černé (BN č)

290,0

Herynek Jiří ml. (CR)

Pohár - 2. místo

australky černé (AU č)

286,5

Pfeifer Matěj (PA)

Pohár - 3. místo

australky černé (AU č)

286,0

Andrlík Vladimír (SY)

Pohár - 1. místo

velsumky zdrobnělé rezavě koroptví (z VE rek)

283,0

Ševčíková Markéta MCH (SY)

Pohár - 2. místo

leghornky americké bílé (LAM b)

282,0

Stehno Michal MCH (CR)

Pohár - 3. místo
Čestná cena

antverpský vousáč černý (AV č)

280,0

Makovský Jiří MCH (SY)

bantamka černá (BN č)

98

Herynek Jiří ml. (CR)

australka černá (AU č)

96

Andrlík Vladimír (SY)

australka černá (AU č)

96

Pfeifer Matěj (PA)

fénixka zdrobnělá zlatokrká (z FX zlkr)

95,5

Herynek Jiří ml. (CR)

plymutka žlutá (PL ž)

95,5

Jirásko Oldřich (PA)

husa česká (h Č)

95

Rejfek Miloš (PA)

hedvábnička zdrobnělá černá (z HE č)

95

Kulhánková Zuzana (CR)

velsumka zdrobnělá rezavě koroptví (z VE rek)

95

Motyčka Jiří (CR)

leghornka americká zdrobnělá bílá (z LAM b)

95

Blažek Josef (PA)

hamburčanka zdrobnělá stříbrná černě tečkovaná
(z HA stčt)

95

Mach Tomáš (PA)

husa česká (h Č)

94

Herynek Jiří ml. (CR)

bantamka divoká (BN d)

94

Herynek Jiří ml. (CR)

kachna pekingská kolmá (k PK)

94

Kopecká Eva (SY)

kachna smaragdová (k SM)

94

Barcuch Dušan (CR)

leghornka americká bílá (LAM b)

94

Rejfek Miloš (PA)

Čestná cena
Čestná cena
Čestná cena
Čestná cena
Čestná cena
Čestná cena
Čestná cena
Čestná cena
Čestná cena
Čestná cena
Čestná cena
Čestná cena
Čestná cena
Čestná cena
Ocenění mimo KV
Vítěz výstavy

bantamka zlatokrká (BN zlkr)

98,5

Herynek Jiří ml.

Nejlepší kolekce
Pohár starosty

bantamky černé (BN č)
antverpský vousáč černý bíle skvrnitý (AV
čbskv)

290,0

Herynek Jiří ml.

95

Tlustý Pavel

velsumka zdrobnělá rezavě koroptví (z VE rek)

98

Baka Jaroslav

hempšírka zdrobnělá měděně červená (z NH měč)

96

Hřebec Martin MCH

95,5

Baka Jaroslav

95

Baka Jaroslav

95

Baka Jaroslav

Čestná cena
Čestná cena
Čestná cena
Čestná cena
Čestná cena

vyandotka německá zdrobnělá černá (z WN č)
vyandotka německá zdrobnělá stříbrně koroptví
vlnitá (z WN skvl)
vyandotka německá zdrobnělá bílá (z WN b)

Do expozice drůbeže bylo letos přihlášeno 147 voliér, z toho 102 voliér nakonec zasáhlo do krajské soutěže. Mezi
nejlepší tentokrát patřily bantamky a tradičně kvalitní australky černé. Nejpočetnější zastoupení měly zdrobnělé
vyandotky(45 ks v pěti barevných variantách), zdrobnělé velsumky (35 ks ve dvou barevných rázech) a také vlašky
(33 ks v šesti barevných rázech). Z vodní drůbeže se představily 3 plemena hus, 8 plemen kachen a pižmovky.
Nechyběly ani perličky. Vysokou kvalitu prokázaly především americké leghornky, zdrobnělé fénixky, zdrobnělé
hempšírky, hedvábničky a zdrobnělé hamburčanky. K vidění byly také maransky, minorky, stále populárnější
cemanské slepice, rýnské slepice, zakrslé kočinky, bojovnice ko-šamo, antverpští vousáči nebo japonky čabo. V
ukázkové expozici bylo možné zahlédnout i bresské galské slepice.

Posuzování drůbeže proběhlo velice nepřehledně, připravené posuzovací archy byly doplňovány postupně všemi
posuzovateli, některé nebyly předány pořadatelům a výsledky byly nakonec dopisovány z posuzovacích lístků na
klecích. Z těchto důvodů nelze důvěryhodně vypočítat bodové průměry jednotlivých posuzovatelů.
Vítězem Krajské výstavy v odbornosti drůbeže se stal "domácí" okres Chrudim, který dodal neuvěřitelných 53
soutěžních voliér drůbeže (bohužel 11 z nich nebylo díky výlukám vyhodnoceno). Na druhé místo dosáhl okres
Pardubice, který představil 25 voliér (z nichž 6 nebylo vyhodnoceno), třetí místo obsadil okres Svitavy (z 15 voliér
jich 5 nebylo vyhodnoceno) a na čtvrtém místě se umístil okres Ústí nad Orlicí, kterému se podařilo předvést 9
voliér, ze kterých nebyla jedna vyhodnocena.

Kolekce chovatelů okr. Pardubice

australky černé (AU č)
hamburčanky zdrobnělé stříbrné černě tečkované (z HA stčt)
leghornky americké bílé (LAM b)
leghornky americké bílé (LAM b)
kočinky zakrslé černé (KČZ č)
husy české (h Č)
vlašky rodobarvé šedoprsé (V rdšpr)
bílefeldské rodobarvé hnědoprsé (BF rdhpr)
vyandotky německé zdrobnělé bílé (z WN b)
vyandotky německé zdrobnělé bílé (z WN b)
amroksky krahujcovité (AM kj)
velsumky zdrobnělé modré rezavě koroptví (z VE mrek)
husy kadeřavé (h K)
amroksky krahujcové (AM kj)
kachny pižmové černě sedlaté (k PŽ čsed)
kočinky zakrslé šedé (KČZ š)
Hempšírky měděně červené (NH měčv)
kachny pižmové bílé (k PŽ b)
velsumky zdrobnělé rezavě koroptví (z VE rek)
plymutky žluté (PL ž)
vlašky koroptví (V k)
rýnské slepice černé (RS č)
barneveldky zdrobnělé stříbrné dvojlemované (z BA sdjl)
bojovnice ko šamo pšeničné (BKŠ)
leghornky zdrobnělé americké bílé (z LAM b)

286,5
284,0
283,0
282,0
281,0
280,0
279,5
279,0
279,0
278,0
278,0
277,5
277,0
277,0
276,0
276,0
274,0
273,0
273,0
0
0
0
0
0
0

ROZDĚLENÍ POHÁRŮ A ČC NA XIV. KV v HLINSKO

ZISK P+ČC ZA DRŮBEŽ ZO okr. PARDUBICE

Chrudim Pardubice
Drůbež
Holub

Králík
Celkem

P
ČC
P
ČC

Ústí n.O.

ZO

3

1

3

Dolany

7

6

2

Holice

4

3

Svinčany

4

Vlčí Habřina

10

P

ČC
P
ČC

Svitavy

Pfeifer Matěj (Holice)
Mach Tomáš (Vlčí Habřina)
Blažek Josef (Svinčany)
Rejfek Miloš (Svinčany)
Blažek Petr ing. (Svinčany)
Rejfek Miloš (Svinčany)
Dobruský Josef (Dolany)
Syrůček Pavel (Holice)
Kosek Jiří (Přelouč)
Malý Ladislav (Dolany)
Kobera Tomáš (Přelouč)
Zeman Miroslav (Dolany)
Štros Josef (Holice)
Syrůček Pavel (Holice)
Rejfek Miloš (Svinčany)
Sabadošová Romana (Svinčany)
Malý Ladislav (Dolany)
Pfeiferová Michaela (Holice)
Dobruský Josef (Dolany)
Jirásko Oldřich (Dolany)
Kobera Tomáš (Přelouč)
Rejfek Miloš (Svinčany)
Zeman Miroslav (Dolany)
Mach Jiří (Vlčí Habřina)
Blažek Josef (Svinčany)

2

1

CELKEM

2

5

2

4

5

3

7
19

6
14

8
9

4

Pohár

Čestná cena
1

1

1
3

1

1
6

-jk-

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO CHOVATELE DRŮBEŽE
okresu Pardubice roku 2020 – memoriál B. Mikoláška
(putovní pohár)
Pořadí

Jméno

Plemeno

Místní výstava

body

OV Svinčany body

KV Hlinsko

body celkem

1.

Pfeifer Matěj (Holice)

australka černá

Dolany - 12,5+čč4 16,5

2.

Rejfek Miloš (Svinčany)

husa česká

Dolany - 12

12

14,5+P+P12 26,5

10+čc5

15

53,5

13+P+čc10 23

45,5

9

9 16,5+P+čc13 29,5

55

3.

Blažek Josef (Svinčany)

leghornka americká bílá

Dolany - 9,5

9,5

13

13

4.

Malý Ladislav (Dolany)

vyandotka zdrobnělá bílá

Dolany - 12+čč4

16

13+P6

19

8

8

43

5.

Rejfek Miloš (Svinčany)

leghornka americká bílá

Dolany - 12,5+4čč

16,5

8

8

12+čc5

17

41,5

6.

Rejfek Miloš (Svinčany)

kachna pižmová černě sedlatá

Dolany - 8

8

6

6

39,5

7.

Blažek Josef (Svinčany)

leghornka amer. zdrobnělá bílá

Dolany - 10

10

9+čc4

13

10+čc5

15

38

8.

Kosek Jiří (Přelouč)

vyandotka zdrobnělá bílá

Svítkov - 9

9

13+P6

19

9

9

37

9.

Rejfek Miloš (Svinčany)

rýnská slepice černá

Dolany - 9

9

11+čc4

15

7,5

7,5

31,5

10.

Blažek Petr ing. (Svinčany)

zakrslá kočinka černá

Dolany - 9,5

9,5

8,5

8,5

11

11

29

11.

Zeman Miroslav (Dolany)

velsumka zdrobnělá modrá rezavě koroptví Dolany -11,5

11,5

9,5

9,5

7,5

7,5

28,5

12.

Malý Ladislav (Dolany)

vyandotka zdrobnělá stř. koroptví vl.

12

12+čc4

16

8,5

8,5

14+čc5

19

27,5

13.-14. Mach Tomáš (Vlčí Habř.)

Dolany - 12

hamburčanka zdrobnělá stř. černě teč.

13,5+P+P12 25,5

28

Dobruský Josef (Dolany)

husa pomořanská

Dolany - 13+čč4

17

10,5

10,5

15.

Dobruský Josef (Dolany)

vlaška rodobarvá

Pohřebačka - 8+čč4

12

5

5

9,5

9,5

26,5

16.

Pfeiferová Michaela (Holice)

kachna pižmová bílá

Dolany - 9,5

9,5

12

12

3

3

24,5

17.

Pfeifer Matěj (Holice)

krůta česká div. bíle lemovaná

Dolany - 9

9

11+čc4

15

18.

Dobruský Josef (Dolany)

husa česká chocholatá

Dolany - 9,5

9,5

10,5

10,5

20

19.

Blažková Adéla MCH (Svinčany) velsumka zdrobnělá rezavě koroptví

Pohřebačka - 8

8

7,5+čč4

11,5

19,5

20.

Kobera Tomáš (Přelouč)

amrokska krahujcová

Dolany - 7

7

4

4

21.

Jirásko Oldřich (Dolany)

plymutka žlutá

Dolany - 8

8

22.

Sabodošová Romana (Svinčany) zakrslá kočinka šedá

27,5

24

8

8

19

5,5+čč5

10,5

18,5

Dolany - 5

5

7

7

6

6

18

hempšírka měděně červená

Dolany - 8

8

5

5

4

4

17

Pfeifer Matěj (Holice)

kachna pižmová černě sedlatá

Svítkov - 13+čč4

17

Kobera Tomáš (Přelouč)

vlaška koroptví

Dolany - 7

7

6

6

4

4

Zeman Miroslav (Dolany)

barneveldka zdrobnělá stříbrná dvj.

Pohřebačka - 10+čč4

14

3

3

17

27.

Syrůček Pavel (Holice)

amrokska krahujcová

28.

Syrůček Pavel (Holice)

bílefeldská rodobarvá hnědoprsá

23.-26. Malý Ladislav (Dolany)

29.-30. Dobruský Josef (Dolany)

velsumka zdrobnělá rezavě koroptví

Blažek Adam MCH (Svinčany)

velsumka zdrobnělá rezavě koroptví

31.

Mach Jiří st.(Vlčí Habřina)

bojovnice ko šamo pšeničná

32.

Mach Jiří ml. (Vlčí Habřina)

brakelka zlatá černě lemovaná

33.

Pavlíčková Martina (Svinčany)

rousná zakrslá stříbrně porcelánová

34.-37. Rejfek Miloš (Svinčany)

husa pomořanská

9,5

7

7

16,5

7

7

9

9

16

5

5

3

3

15

9+P6

15

12

12

2

2

3

3

13,5

9+čc4

13

13

10

10

10

6

6

10

15
14

Mach Jiří st.(Vlčí Habřina)

bojovnice staroanglická zdrobnělá

10

10

10

Mach Jiří st.(Vlčí Habřina)

východofríský racek zdrobnělý stříbrný

10

10

10

forverdka zdrobnělá

9

9

9

Pleskot František (Svinčany)

česká slepice zlatá kropenatá

9

9

9

Mach Jiří st.(Vlčí Habřina)

bojovnice tuzo

9

9

9

perlička

8

8

8

Dolany - 4

4

Dobruský Josef (Dolany)

velsumka zdrobnělá modrá rezavě koroptví Dolany - 8

Mach Jiří st.(Vlčí Habřina)

bojovnice novoanglická zdrobnělá

8

8

8

Mach Václav (Vlčí Habřina)

orlovka zdrobnělá pestrá

8

8

8

orlovka pestrá

7

7

45.-46. Kukla Vlastimil (Přelouč)
Štros Josef (Holice)

husa kadeřavá

Mach Jiří st.(Vlčí Habřina)

orpingtonka zdrobnělá černá

48.-51. Rejfek Miloš (Svinčany)

8

8

7
7

krůta německá černobílá

7

7

6,5

6,5

6,5

6

6

6

Mach Jiří st. (Vlčí Habřina)

forverka zdrobnělá žlutá kolumbijská

Dolany - 6

6

6

Břicháč Bohuslav (Dolany)

barneveldka zdrobnělá dvoljemovaná

Pohřabačka - 6

6

6

Zeman Miroslav (Dolany)

vyandotka zdrobnělá bílá

Pohřebačka - 6

6

6

amrokska zakrslá krahujcová

Svítkov - 5

5

52.-54. Fridrich Roman (Přelouč)

5

Dobruský Josef (Dolany)

vyandotka zdrobnělá bílá kolumbijská

Dobruský Josef (Dolany)

husa česká

Dolany - 5

5

5

Knížková Aneta (Vlčí Habřina)

vlaška zdrobnělá šedá oranž. zbarvená

Dolany - 4

4

4

vyandotka zdrobnělá bílá kolumbijská

Dolany - 3

3

3

Starý Pavel (Pohřebačka)

hedvábnička divoce zbarvená

Pohřebačka - 3

3

3

Cik Jiří (Pohřebačka)

zakrslá kočinka černá

Pohřebačka - 3

3

Mach Jiří st.(Vlčí Habřina)

orpingtonka zdrobnělá modrá

3

3

3

Dobruský Josef (Dolany)

brahmánka bílá kolumbijská

3

3

3

56.-60. Valenta Stanislav (Dolany)

61.-64. Starý Pavel (Pohřebačka)

65.

10,5

9,5

velsumka zdrobnělá rezavě koroptví

41.-44. Rejfek Miloš (Svinčany)

55.

Dolany - 10,5

7

17

Zeman Miroslav (Dolany)

38.-40. Rohlíček Michal (Vlčí Habřina)

47.

Pohřebačka - 7

17

5

5

5

3

hedvábnička bílá

Pohřebačka - 2

2

Kukla Vlastimil (Přelouč)

husa landeská

Svítkov - 2

2

Fridrich Roman (Přelouč)

vlaška koroptví

Fridrich Roman (Přelouč)

zakrská kočinka šedá

Pohřebačka - 2

2

2

Starý Pavel (Pohřebačka)

hedvábnička žlutá

Pohřebačka - 1

1

1

2
2
2

2

2

VYHLÁŠENÍ NOVÉHO ROČNÍKU o nejlepšího chovatele
drůbeže okr. PARDUBICE pro rok 2021
Okresní odborná komise chovatelů drůbeže Pardubice

Podmínky soutěže o nejlepšího chovatele drůbeže okr. Pardubice o putovní pohármemoriál B. Mikoláška

Podmínky soutěže:
1) Do soutěže se může přihlásit každý chovatel velké a zdrobnělé drůbeže, kachen, hus, krůt a perliček.
Výsledky z výstav se započítávají za každý druh a barevný ráz samostatně. Počet soutěžících plemen není
omezen.

2) Do soutěže se započítávají výsledky ze 4 výstav:
AMístní výstava, součet bodů za kolekci 1.2 / např. 94, 93, 95 bodů/ započítává se 12
bodů + 4 body za čestnou cenu, nebo 4 body za pohár / nejlepší 1,0 nebo 0,1 výstavy,
nejlepší kolekce výstavy/

B–

Okresní výstava, součet bodů za kolekci max. 1.2 + 4 body za čestnou cenu,
nebo 6 bodů za pohár.

C-

Krajská výstava, součet bodů za kolekci max. 1.2 + 5 body za česnou cenu,
nebo 8 bodů za pohár.

D-

Celostátní výstava, součet bodů za max. 3 nejlepší kusy drůbeže + 6 bodů za čestnou
cenu, 6 bodů za vítěze plemene nebo 10 bodů za pohár.

Výsledky do soutěže se počítají za celý kalendářní rok. Vyhodnocení soutěže proběhne do konce ledna následného
roku. Vítěz obdrží putovní pohár, který bývá předán většinou na VČS domovské organizace. Při rovnosti bodů
rozhodují následující kritéria:
1) Vyšší součet ocenění 1.0 na okresní, krajské a celostátní výstavě
2) Vyšší bodový zisk (nej. 3 kusy) na celostátní výstavě
OOK CHD okr. Pa

Svinčany - Mekka pardubické drůbeže
V roce 2020 oslavili přátelé ze ZO Svinčany 50. výročí založení chovatelského spolku. Tato
organizace patří mezi největší a nejaktivnější v našem okresu. Svojí polohou sdružuje nejen
chovatele z okresu Pardubice, ale i okresu Chrudim. Proto mi úvodem dovolte zmínit ve zkratce
historii chovatelství celého heřmanoměsteckého regionu. Tento region se rozkládá na severním
úpatí Železných hor. V 19. století byl region ušetřen rozmachu průmyslové výroby především
díky chrudimským radním, kteří odmítli výstavbu páteřní železniční tratě z Prahy na Moravu přes
Chrudim. Ještě na začátku 20. století tak tvořili obyvatelstvo především sedláci, chalupníci, kupci
a drobní řemeslníci, pro které byl chov drobných domácích zvířat životní nutností. Není proto
překvapením, že první chovatelské spolky a přehlídky drobných domácích zvířat na našem území
zaznamenáváme právě v tomto regionu. První doloženou výstavou hospodářských zvířat
v Heřmanově Městci byla přehlídka zvířat při Živnostensko- hospodářské výstavě v roce 1911.
V chovech tou dobou převažovali holubi, kteří nesměli chybět na žádném venkovském stavení.
Mnoho místních chovatelů holubů se také podílelo na vzniku našich národních plemen. Namátkou
jmenujme české staváky a později především české bagdety. Rozvoj chovatelství přibrzdila I.
světová válka, ale již 20.2.1920 byla v Heřmanově Městci založena místní pobočka klubu čs.
pěstitelů holubů (předchůdce ZO HM). Spolek se rozrůstal a jeho členové začali úspěšně pořádat
pravidelné výstavy a trhy zvířat. Díky značné popularitě chovatelství v 60.-70. letech minulého
století začaly v regionu vznikat další chovatelské spolky. Jedním z nich byl v roce 1970 také
chovatelský spolek ve Svinčanech. U jeho zrodu (13. března) stálo 11 chovatelů: Josef Bartoň
starší (Svinčany), František Blažek (Svinčany), Ladislav Kočí (Svinčany), František Kožený
(Svinčany), Jan Krupička starší a mladší (Svinčany), František Lébl (Dolní Raškovice), Jindřich
Marek (Dolní Raškovice), Josef Miřejovský (Dolní Raškovice), Stanislav Salfický (Choltice) a
Jiří Velebný (Svinčany). Hlavní činností nového spolku bylo zpočátku líhnutí kuřat. Již měsíc po
ustanovující schůzi byla v Drůbežářských závodech v Bohdanči, zakoupena starší, vyřazená líheň
BIOS 3600. Líhnutí probíhalo ve spolupráci se ZO Lány na Důlku, především s př. Bohuslavem
Mikuláškem, který byl posuzovatelem drůbeže. Ročně se líhlo kolem 10.000 kuřat. Líhnutí bylo
koncem 70. let zajišťováno důsledně dle svazových směrnic. Ve všech rozmnožovacích chovech
musely být provedeny zdravotní zkoušky a uznávací řízení u každého chovatele drůbeže, který
chtěl dodávat násadová vejce. Počty kuřat samozřejmě kolísaly podle zájmu a popularity určitých
plemen, nicméně v roce 1991 bylo vylíhnuto rekordních 15.944 kuřat.

výstava k 50. výročí založení ZO při okresní výstavě Svinčany 2020

V činnosti základní organizace nesměla chybět samozřejmě i výstavní činnost. V roce 1977 bylo
uspořádáno první stolní posuzování králíků a v roce 1980 proběhla první chovatelská výstava ve
Svinčanech, kterou mohli zájemci navštívit v prostorách hospodářské usedlosti u Hejtmánků.
V té době už ovšem probíhala práce na vlastním chovatelském areálu v centru obce, který do
vlastnictví spolku převedl MNV a pořádání výstav se později přesunulo právě tam. Během let se
výstavy staly velkou společenskou událostí celého regionu. Když v roce 1990 zanikla místní ZO
v Heřmanově Městci, mnoho zkušených chovatelů přešlo právě do ZO Svinčany. Výstava se
postupně rozšiřovala především díky spolupráci se zahrádkáři, myslivci a dalšími
specializovanými chovatelskými kluby. Pro organizační schopnosti členů ZO byla místní
organizace pravidelně pověřována uspořádáním okresních výstav a již 2x (v letech 2008 a 2011)
měla tu čest hostit Krajskou výstavu Pardubického kraje.

S kohoutem v erbu
Když se v chovatelském prostředí zmíníte o Svinčanech, každému se okamžitě vybaví jméno:
Josef Blažek. Přítel Blažek není jen předseda základní organizace, ale je především duší a tmelem
celého spolku. Neznám činnost, která by v rámci spolku nenesla jeho rukopis. Od roku 1977
pečuje o rozvoj spolku jako předseda a díky svému nadšení, obětavosti a organizačním
schopnostem za ním stojí celá členská základna. Pojďme si přítele Blažka představit trochu blíže.
Jeho otec František pochází z Nové Vsi u Chotěboře. Před II. světovou válkou žila rodina chvíli
v Lánech u Morašic a pak se přestěhovala do Svinčan. František se sice vyučil pekařem, ale touha
hospodařit byla silnější. Bohužel nevlastnil pole, takže se zmohl jen na jednoho koně. Po válce,
kdy byl mimochodem totálně nasazený, si již pole pronajal. Společenské změny, které
následovaly, ho přiměly vstoupit do JZD, kde jako kočí pracoval u koní. Jeho láska ke zvířatům
ho dovedla i mezi organizované chovatele drobného zvířectva. Působil ve spolku v Přelouči,
odkud přestoupil do Heřmanova Městce a nakonec stál v roce 1970 u zrodu místní organizace ve
Svinčanech. Zde také v letech 1973-1977 zastával funkci předsedy. Chovatelské úspěchy sbíral
nejen u nás, ale i v zahraničí, především s minorkami, českými staváky a českými bagdetami.
Choval také králíky (české strakáče), poštovní holuby a okrasné ptactvo. Mezi jeho velké přátele
patřil Jan Dřevíkovský z Hlinska, kde František také pravidelně vystavoval. Z jeho tří synů zdědil
chovatelské geny jen ten nejmladší – Josef. Mezi chovateli se pohyboval již od útlého dětství a
sám choval králíky stříbřité malé žluté. V roce 1974 se oženil, přestěhoval se za manželkou na

selské stavení ve Svinčanech a zpočátku domácí zvířata nechoval. Už po dvou letech se mu ovšem
po chovatelství začalo stýskat a proto se rozhodl pořídit si chov drůbeže. Na radu svého otce se
rozhodl pro leghornky, protože jeho tchýně dříve pracovala v drůbežárně JZD, kde leghornky
chovali a byla to tak cesta nejmenšího odporu. Od přítele ing. Houdka ze Srubů, který měl
plemenný chov leghornek, si přivezl prvních 30 kuřátek tohoto temperamentního plemene. Již
v prvním roce svého návratu k chovatelství (psal se rok 1976), vystavoval své leghornky na
Národní výstavě v Brně. Tam ho také oslovil klub chovatelů leghornek, do kterého vstoupil a
následující rok přijal funkci jednatele. V posledních letech je předsedou tohoto klubu a
dlouhodobě patří také mezi špičkové chovatele velkých i zdrobnělých leghornek. Chov leghornek
není jednoduchý. Jedná se o lehké plemeno drůbeže, které vyžaduje větší prostor a mírné
klimatické podmínky. V horských oblastech totiž nedosahuje takové užitkovosti. V poslední době
se díky exportům z Německa podařilo zlepšit exteriér a zvýšit váhu zvířat, ale zároveň s tím se
bohužel snížila snáška. Klub, který má v současnosti 13 členů, se snažil pokles snášky zastavit.
Do klubové líhně se zakládala jen vajíčka od slepic z plemenných chovů, které za rok snesly
nejméně 220 vajec. Ačkoliv se dělal ten nejpřísnější výběr od nejlepších nosnic, jejich potomstvo
už takových výsledků v nosnosti nedosahovalo.
Přítel Blažek drží ve svém chovu 4 chovné kmeny, z čehož jeden kmen je prost německé krve,
což je v dnešní době složité a nový plemeník takového původu se shání velice těžko.
V současnosti je tento kmen závislý na čtyřletém kohoutovi původem od př. Donáta ze Slovče u
Městce Králové. Jinak ovšem výměna plemenných kohoutů probíhá v rámci klubu bez problémů
a někdy jsou chovy oživovány exporty ze zahraničí, především z Německa. Kontrolní hnízda a
rodokmeny jsou u přítele Blažka samozřejmostí.
Přítel Blažek vlastní dvě líhně (anglickou a německou), ve kterých líhne od února do května nejen
pro svou potřebu, ale i pro další zájemce z řad chovatelů. Leghornky ze svého chovu, líhne
tradičně vždy 21. března, aby na podzimní celostátní výstavu dosáhly alespoň na spodní hranici
váhy a klopily hřebeny. Na krmení drůbeže využívá sóju, hrách, kukuřici, ječmen, pšenici a
kopřivy. Drtí kosti a do mléka s vodou namáčí pečivo. Na začátku chovné sezóny přidává do
krmné dávky směs pro nosnice a také kuřatům na rozjezd dopřává směs. K prevenci využívá
Acidomid, pravidelně očkuje proti pseudomoru, ale jinak se lékařským přípravkům raději vyhýbá.
V zimních měsících chrání u drůbeže hřebeny a laloky před omrznutím, k čemuž používá
osvědčené sádlo.

přítel Blažek a jeden z jeho chovných kmenů

Při návštěvě u přítele Blažka jsem obdivoval přirozené a nenásilné sladění chovných zařízení
s obytnou a odpočinkovou částí domu. Většinu chovaných zvířat nalezneme na dvoře bývalého
hospodářského stavení. Rozmístění jednotlivých druhů zvířat má svoji logiku a účelnost,
založenou na moudrosti a zkušenosti předků. Nechybí chlévy, králikárny, ani holubník. Zmínit
musíme i zajímavě řešený odchov nutrií. Převládá samozřejmě chov drůbeže, která je podle věku,
plemen a kmenů rozdělena do výběhů a odchoven. Leghornky bílé barvy jsou pochopitelně
nepřehlédnutelné, zvláště plemenní kohouti se umí náležitě předvést. Nechybí ani leghornky
zdrobnělé, ale zahlédnout můžete také zdrobnělé velsumky nebo zakrslé rousné. Každé
chovatelské srdce musí zaplesat při pohledu na hejno bílých slepiček, mezi kterými se prochází a
nafukují čeští staváci. Nad tím vším dohlíží pozorný kohout, který upozorňuje na sebemenší
podezřelý pohyb. Lepší relaxaci si člověk při odpoledním letním posezení nemůže přát. Dobrou
zprávou je také zjištění, že chovatelské geny se v rodině Blažků dědí dál, o čemž svědčí pěkné
výsledky syna Petra se zakrslými kočinkami a zájem a nadšení lze pozorovat i u vnučky Adélky
a vnuka Adama.
Závěrem mi ještě dovolte zmínit souvislost s erbem. Rodina Blažků skutečně vlastní rodinný erb,
který tvoří zelený štít se zlatou patou. V zeleném štítu je doprava hledící bílá hlava kohouta
s červenými laloky a hřebenem. Na zlaté patě jsou zkřížené dva zelené čtyřlístky. Z heraldického
hlediska symbolizují dvě barvy štítu rodinu – muže a ženu. Zelená barva štítu charakterizuje původ
muže, což je venkov. Bílý kohout v zeleném štítu je symbol chovatelství, což je celoživotní záliba
muže. Zlatá (žlutá) barva je barvou ženy, která je pro rodinu „poklad“. Čtyřlístky jsou znakem
štěstí a na erbu symbolizují dva syny.

Království divočiny
Další obrovskou drůbežářskou personou ze ZO Svinčany je přítel Miloš Rejfek z Klešic u
Heřmanova Městce. Přítele Rejfka není potřeba chovatelům našeho okresu dlouze představovat.
Ačkoliv není žádný plamenný řečník, který by strhával davy, je nepřehlédnutelnou součástí každé
chovatelské akce. Obětavý přítel, pomocník a rádce, který je chovatelství plně oddán. Je
špičkovým chovatelem hus, pižmovek, krůt a dalších plemen vodní a hrabavé drůbeže. Navštívit
jeho království divočiny, jak své chovatelské zařízení sám nazývá, je skutečný zážitek. Překvapí
vás svou rozlehlostí, romantickými květinovými zákoutími, potůčky s rybami, chodníčky,
pěšinkami a především velkým rybníkem. Při procházce potkáváte rozmanité druhy zvířat, nejen
drůbež. Procházíte mezi voliérami exotického ptactva, u králíkáren obdivujete prostorné kotce
(které by Milošovým „vídeňákům“ záviděl nejeden „belgičák“), nespočet kohoutích výběhů a
odchoven drůbeže. Při mé návštěvě nás doprovázely zvědavé kozy, ze střechy na střechu nám nad
hlavou přelétávali holubi a přes francouzské okno vše bedlivě sledovala psí smečka. Hlídací
funkci zde ovšem nezastávají pouze psi. Dalšími výbornými "hlídači" jsou husy. Při vstupu na
pozemek po nich není ani vidu, ani slechu, ale jen se otočíte zavřít branku, už máte za zády celé
hejno, které hlasitě upozorňuje na neznámé vetřelce.
K chovu zvířat tíhnul Miloš již od dětství. Na hospodářství u svého dědy ve Svinčanech choval
holuby a drůbež již v předškolním věku. Dědovi samozřejmě pomáhal obstarat i ostatní domácí
zvířata. U holubů se zpočátku nejednalo o žádný ušlechtilý chov. Největší radostí a přáním bylo,
aby holubi hýřili všemi barvami a plnili střechy hospodářství. S přibývajícím věkem a počtem
holubů na střeše dospěl Miloš k závěru, že chov holubů musí omezit a především se zaměřit na

čistokrevný chov. Od poštmistra pana Pištínka a pana Svatoně z Pardubic si pořídil chov polských
rysů. Již v deseti letech vstoupil do chovatelského spolku v Heřmanově Městci, kde působil až do
vojny. Aktivně se tak podílel na pořádání vyhlášených heřmanoměsteckých výstav. Po návratu z
vojny bydlel v Klešicích a od chovatelství si dal menší pauzu. Ke svému osudovému koníčku se
tak vrátil opět až po přestěhování do Svinčan, kde začal chovat drůbež, a to konkrétně vlašky. Pro
chov holubů neměl ve Svinčanech v té době vhodné podmínky. Aby získal prostor pro chov zvířat
a rodině dopřál pravidelný víkendový pobyt v přírodě, pořídil si rekreační chalupu - bývalou
hájenku nedaleko Klešic. Hájenku koupil i s vlčákem, který mu při první příležitosti celé hejno
vlašek zlikvidoval. Ze svinčanské líhně si proto přivezl amroksky a australky. Protože australky
byly v užitkovosti lepší než amroksky, pustil se intenzivně do chovu australek černých, se kterými
se postupně propracoval do naší absolutní chovatelské špičky. Měl šťastnou ruku při nákupu
chovných kohoutů v Německu a tím položil základy současné vysoké úrovně celé populace
australek u nás. Dovolím si tvrdit, že ve všech chovech australek v naší republice dnes koluje krev
z Klešic. Ze dne na den však náhle chov australek zrušil. Jak sám přiznává, přišlo "zatmění".
Následně si od přítele Fialky přivezl rýnské slepice černé a koroptví, ale postupně zůstal jen u
černé barvy a od přítele Kalaše si pořídil české husy, pro jejichž chov má díky vodní ploše na
svém pozemku ideální podmínky. Na rybníku chová také pižmovky černě sedlaté, husy
pomořanské, kachny zakrslé bílé a kačenky mandarinky. Z hrabavé drůbeže získává v poslední
době úspěchy s americkými leghornkami, které pomáhá šlechtit jako člen klubu. Zapomenout
nesmíme také na krůty, perličky nebo křepelky, které lze v Klešicích zahlédnout.

Nikoho nepřekvapí, že v takovém množství plemen a barevných rázů musí přítel Rejfek ročně
líhnout kolem 200 kuřat, které líhne ve své líhni s kapacitou na 180 vajec. Na krmení využívá
směsi od firmy Pohledští Dvořáci, ale jinak krmí konzervativně pšenicí, ječmenem a kukuřicí. Na
doplnění vitamínů používá kopřivy. Devizou rozsáhlého pozemku je, že si drůbež potřebné
vitamíny, v podobě semen a hmyzu, obstará prakticky sama. Negativem je naopak zvýšený výskyt
dravců, před kterými není žádná ochrana. Blízkost lesa je pro ně přirozeným úkrytem. Největší
škody v chovu drůbeže mají na svědomí lišky, na holuby útočí jestřábi a krahujci. Jedinou
částečnou ochranou holubů je jejich nepravidelné vypouštění, ale i tak se ztrátám nedá zabránit.

Nesmíme zapomínat ani na Milošovu funkcionářskou činnost. V základní organizaci patří mezi
hlavní organizační pilíře. Zastává funkci místopředsedy a na výstavě pracuje jako garant drůbeže.
Velmi aktivní je také v Okresní organizaci ČSCH Pardubice. Je členem okresního výboru a
zároveň předsedá Okresní odborné komisi chovatelů drůbeže. Mezi jeho přednosti patří
nezištnost, spolehlivost a obětavost. Organizuje a zajišťuje hromadné návozy zvířat na krajské a
celostátní výstavy prakticky ze třetiny okresu. Aktivně také vypomáhá při realizaci výstav
v našem okresu.

př. Rejfek právě přebírá ocenění na Okresní výstavě a na druhém snímku při vzácné chvilce odpočinku

Na závěr mi dovolte zmínit i jednu nepříjemnou událost, která v letošním roce Miloše postihla.
Byla to blesková povodeň, která se přes jeho chovatelské zařízení v červnu přehnala. Nejen, že
obrovská záplavová vlna natropila velké materiální škody, ale částečně zdecimovala i Milošův
chov. Hejna vodní drůbeže s velkou vodou nenávratně odplavala, drůbež, především krůty
utonuly. Největší škody má ovšem na svědomí bahno, které po sobě velká voda zanechala.
Obdivuji jeho vytrvalost a houževnatost, se kterou se pustil do úklidu domu a chovatelského
areálu. Po dvou měsících byl již areál opět funkční. Popřejme Milošovi, aby se velká voda jeho
království divočiny příště obloukem vyhnula. Ať mu jeho odchovy přináší uspokojení a radost,
kterou bude prostřednictvím výstav předávat dál ostatním milovníkům zvířat.

pro chov vodní drůbeže je nezbytná blízkost vodní plochy

-jk-

45. výročí založení Klubu chovatelů leghornek
V roce 2020 uplynulo přesně 45 let od založení Klub chovatelů leghornek. K ustavení klubu došlo
v restauraci Valdek v Praze 2, přesně 1. března 1975. Z 21 pozvaných se 4 omluvili a pouze 7
členů se dostavilo. Za přítomnosti Ing. Knapa – tajemníka odborné komise schůzi řídil přítel
Slezáček, který byl pověřený ustavením klubu. V obsáhlém jednání se došlo k názoru, že nynější
stav slepic leghorn neodpovídá po stránce exteriérové žádnému ideálnímu tvaru původní
leghornky. Povětšinou nízká váha drůbeže, hranatý tvar, vyšší nohy, těžší hřeben, veverčí ocas a
jiné nežádoucí vady. Bylo dohodnuto, že výběrem nevhodnějších jedinců, cílevědomým
připařováním lze docílit žádoucího exteriéru. Že to není práce na 2- 3 roky bylo každému
chovateli jasné. Po organizační stránce byl zvolen výbor ve složení:
Slezáček Miloš, Vyškov – předseda
Hedvábný Karel, Budíšov u Třebíče – jednatel
Bělica Jan, Baška – pokladník
Zdráhal Michal, Přerov – registrátor
Ulrich Adolf, Hředle – předseda revizní komise
Ing. Houdek František, Sruby – člen komise
Kodýtek Josef, Pastviny – člen komise
Po ustanovení měl klub 22 členů a členský klubový příspěvek byl stanoven na 20 Kč.
Klub si sestavil připařovací plán, jehož základem byly plemenné a rozmnožovací chovy. Koncem
70. let byla u přítele Havla v Libňatově zřízena první testovací stanice, kde se ověřovala
užitkovost chovaných leghornek. Test se postupně opakoval u přítele Slezáčka a v testovací
stanici v Opavě. V chovu přítele Papeže a přítele Slezáčka byly zaznamenány nosnice
s užitkovostí 300 vajec. Klub si stanovil užitkovost v prvním roce 220 vajec a nosnice, které tuto
užitkovost docílily, byly v druhém roce zařazovány do kontrolovaných chovů. V současné době
v klubu není uznán žádný plemenný chov a individuální kontrola užitkovosti se již neprovádí.
Klub také pořádal klubové výstavy. Nejvíce výstav bylo uspořádáno při nákupním trhu drůbeže
v Hradci Králové. Od roku 2000 se začaly pořádat klubové výstavy ve Svinčanech vždy v září při
okresní výstavě drůbeže. Od roku 2006 do roku 2016 se klubové výstavy pořádaly v říjnu
v Branišovicích, vždy v sobotu a to formou stolního bodování. V následném roce se klub
prezentoval na výstavě Moravia v Brně. V Jezeřanech jsme se vrátili ke stolnímu bodování.
Poslední klubová výstava bylo v Rohatci. V roce 2020 v době 45. výročí založení klubu se
z důvodů koronavirové pandemie výstava neuskutečnila. Klub se také snažil rozšiřovat leghornky
z prověřených chovů ve své klubové líhni ve Vyškově u přítele Slezáčka a začátkem 90. let
pokračovalo líhnutí ve spolupráci se ZO Svinčany. Klub měl 7 plemenných chovů a 8 chovů
rozmnožovacích. Za sezonu se nalíhlo 5-9 tis. kuřat leghornek. V roce 1993 bylo líhnutí kuřat
z ekonomických důvodů ukončeno.
Členové klubu pravidelně vystavovali na Národních výstavách v Brně a v roce 1987 přítel
Blažek získal na leghornky titul Národní šampión na Evropské výstavě v Bělehradě. V roce 2015
zdrobnělé leghornky vystavil na Evropské výstavě ve Francouzských Metách přítel Josef Blažek.
Začátkem 90. let byl přítel Slezáček iniciátorem dovozu násadových vajec zdrobnělých leghornek
z Bavorska a Rakouska. V jeho chovu pokračují př. Jan Pelikán, Karel Hloušek a Josef Blažek.
Členská základna klubu se v průběhu let měnila. Největší rozmach byl v 80-tých letech minulého
století, kdy bylo v klubu evidováno až 47 členů. V současné době se stav členů pohybuje do 15
chovatelů převážně vyššího věku. V posledních letech přistoupilo několik mladších chovatelů ze
Slovenska. V roce 1998 ze zdravotních důvodů odstoupil zakládající předseda přítel Slezáček

Miloš. Novým předsedou klubu byl zvolen Blažek Josef a jednatelem Ing. Růžica Bedřich,
kterého v roce 2015 vystřídal Václav Heler. V současné době se chovu velkých a zdrobnělých
leghornek věnuje jenom pár chovatelů v republice, a proto i jejich účast na velkých národních
výstavách je omezená. Celkově v organizacích také klesá počet chovatelů velkých leghorn, a toto
krásné užitkové plemeno začíná mít problémy s nedostatkem kvalitního chovného materiálu.
V posledních letech byli do některých chovů zařazeni kohouti dovezení hlavně z Německa.
Dovezeným materiálem se zlepšil exteriér, zvýšila se hmotnost, ale snížila se značně užitkovost
a ranost leghornek.

Účastníci Výroční členské schůze Klubu chovatelů leghornek 7. dubna 2019 v Modřicích
Zleva: Ševčík L., Blažek J., Pelikán J., Neveselý J., Heler V., Šlezinger F., Rejfek M., Šmotek M.,Takáč T.

Za 45 let činností klubem prošla celá řada vynikajících chovatelů, kteří měli velký přínos při
šlechtění leghornek.
Výbor klubu má zájem do klubové práce zapojit současně i nečleny klubu, a tím rozšířit
chovnou základnu leghornek. Chovatelé, kteří mají zájem chovat plemeno Leghornek, se mohou
obrátit na klub chovatelů Leghornek, který jim rád poradí a popřípadě dle zájmu je příjme za
řádného člena klubu. Kontakt: Blažek Josef - předseda klubu, tel. 606 627 506 nebo e-mailová
adresa jos.blazek@email.cz.
Věříme, že dobrou spoluprací širšího okruhu chovatelů se podaří leghornky ustálit v typu při
zachování vysoké užitkovosti tohoto plemene drůbeže.

Výbor klubu:
Blažek Josef, Svinčany - předseda
Heler Václav, Branišovice – jednatel
Pelikán Jan, Pravlov - pokladník
Členové klubu:
Fialka Jan, Chotyně
Hesek Mario, Brodské SR
Hloušek Karel, Vojtěchov
Knotek František, Kbely SR
Neveselý Jaroslav, Horákov
Rejfek Miloš, Heřmanův Městec
Ševčík Luděk, Dyjakovice
Šmotek Martin, Štitná nad Vláří
Šlezinger František, Hostěnice
Takáč Tomáš, Velké Kostolany SR
BŘEZEN 2020
Blažek Josef

vyhodnocení klubové expozice leghornek – Rohatec 2019,
zleva: Blažek J., Šmotek M., Knotek F., Rejfek M., Takáš T., Neveselý J.
foto J. Blažek

Leghornky
Díky sídlu Klubu chovatelů leghornek, které se nachází na území našeho okresu (konkrétně ve
Svinčanech), nejsou leghornky na našich výstavách žádnou zvláštností a jsou brány jako tradiční
plemeno. Náš okres má v tomto ohledu trochu štěstí, protože například na loňské Celostátní
výstavě Chovatel v roce 2019 bylo vystaveno pouhých 6 kusů (z toho 4 z našeho okresu) a na
brněnské výstavě Moravia 2019 byl k vidění pouze 1 kohout. Leghornky mají pověst vynikajících
nosnic (ročně snesou přes 200 bílých vajec), jsou vitální, rychle rostou a brzy dospívají. Většinou
jsou nedůvěřivé, až plaché a vyžadují velký prostor. Pokud se jim ho nedostává, rády létají a
nezastaví je ani 2 metry vysoký plot. Kvokavost byla u nich potlačena. Jejich oblíbenost byla
v první polovině 20. století po celém světě obrovská. Ačkoliv jde o plachou drůbež, odchov
v klecích nebo halách ve velkochovech snášela kupodivu dobře. Po nástupu hybridů v komerčních
chovech, na jejichž zrodu se významně leghornky podílely, ovšem přišel výrazný pokles jejich
stavů.
Leghornky pocházejí ze selských slepic z okolí Livorna v Itálii. Díky své pověsti vynikajících
nosnic byly dovezeny do mnoha zemí a dále prošlechtěny. Existují proto různé typy leghornek,
které vzešly z různých šlechtitelských linií a které se od sebe dosti značně liší. Rozeznáváme
například typ americký, který je uznaný u nás, ale i typ anglický, německý nebo nizozemský. Pro
všechny typy leghornek je však shodný tvar trupu: protáhlý, válcovitý. Všechny typy mají také
bílé ušnice a žluté běháky. Hlavní odlišnost spočívá ve tvaru a v úhlu nasazení ocasu.
Americký typ leghornek byl vyšlechtěn ve Spojených státech již v 19. století ze slepic
dovezených z Itálie. Americký typ je ve většině zemí, stejně jako u nás, uznán pouze v bílé barvě,
ale vyskytuje se také ve zbarvení černém, kolumbijském, koroptvím, hnědém koroptvím nebo
stříbrném koroptvím. U nás toto plemeno známe pod názvem leghornky americké. V německy

mluvících zemích je nazývají – leghorn, ve francouzsky mluvících zase leghorn type américain,
v Holandsku – amerikaan leghorn, v Itálii a Belgii – livorno (jak uvidíme dále, je to v názvech
jednotlivých typů v různých státech trochu složitější). Ve Velké Británii není tento typ uznán.
Anglický typ leghornek.
Na konci 19. století si dovezli Britové již prošlechtěné leghornky ze Spojených států. Protože dle
jejich názoru šlo o malé plemeno, pustili se do šlechtění a pomocí minorek vzniklo těžší nosné
plemeno, které se nazývá anglické leghornky. Od amerických leghornek se liší především znaky,
které zdědily po minorkách. Je to: vzpřímenější držení těla, delší běháky a nízko nesený ocas. U
anglických nosnic je dále celý hřeben klopený na stranu, zatímco u ostatních typů leghornek se
hřeben nosnic klopí na stranu až od své druhé poloviny. Ve většině zemí je u anglické leghornky
uznána pouze barva bílá. Ve Velké Británii se chovají a vystavují také ve zbarvení černém, žlutém
(buff), modrém bez lemování, koroptvím, stříbrném koroptvím, vlnitém koroptvím, s červenou
kresbou, pestrém černém, exchequer a krahujcovitém. U nás není toto plemeno uznáno. Ve Velké
Británii a Austrálii je označováno pouze jako leghorn, v ostatních zemích jako anglické leghornky
nebo leghornky anglického typu.
Leghornky německého typu. V době, kdy italské slepice putovaly do Spojených států, rozšiřoval
se jejich výskyt i směrem na sever: do Rakouska, Německa a Holandska, kde docházelo také
k jejich prošlechťování. Proto koncem 19. století zaznamenáváme v německy mluvících zemích
slepice, které se nápadně podobají leghornkám americkým, dováženým z USA zpět do Evropy.
Vzájemným prošlechtěním vznikají leghornky německého typu, které jsou mohutnější než
leghornky americké, s bohatě opeřeným, dlouhým, nízko neseným ocasem, který není plně
rozevřený. U nás byl tento typ nazván – vlaška. V Evropě (mimo Holandska) se totiž nazývá
„italka“, podle prvotního původu plemene a od toho byl odvozen i český název (staročeské
označení Itálie). Populární vlašky jsou dnes chovány v mnoha barevných variantách.
Na závěr se ještě zastavíme u leghornky holandského typu. Tyto leghornky jsou v podstatě
totožné s leghornkami německého typu (vlaškami), mají stejný původ i historii vzniku. Rozdíl je
v pouze v názvu. Zřejmě proto, že byly šlechtěny také na území Holandska, nazývají je místní
chovatelé leghornkami holandského typu.
Leghornky byly postupem časy vyšlechtěny ve všech typech také ve zdrobnělé formě. U nás jsou
zdrobnělé leghornky uznány pouze v barvě bílé.
-jk-

Leghornky americké – LAM
Standard dle Vzorníku plemen drůbeže ČSCH (z roku 2006)
Původ:
Charakteristika:

Itálie a USA
Nosné plemeno prošlechtěné na vysokou snášku v USA z původní italské krajové
slepice z okolí Livorna. Je výchozím plemenem mnoha současných nových hybridů
pro velkochovy. Vyznačuje se živým temperamentem, velmi rychlým růstem,
mimořádnou raností a vysokou snáškou. Barva kůže je žlutá. Snáška je 200-220 i
více vajec s bílou skořápkou. Minimální hmotnost násadových vajec je 55 g.
Kvokavost je zcela potlačena.

Hmotnost kg:

do 1 roku:

kohout
slepice

2,1-2,5
1,8-2,2

min. 1,8
min. 1,5

max. 3,0
max. 2,7

kohout 2,3-2,8
slepice
2,0-2,5
kohout - 18 mm, slepice 16 mm

min. 2,0
min. 1,7

max. 3,3
max. 3,0

nad 1 rok:

Kroužek:
1. Plemenný typ: Slepice lehkého typu, středního tělesného rámce, s vodorovně neseným,
válcovitým trupem s plynule lyrovitě utvářenou horní linií, se středně velkým
listovým hřebenem a s dlouhým, bohatým, vějířovitě utvářeným ocasem.
Plemenné znaky kohouta:
2. Hlava:
menší, jemně tvarovaná
zobák
kratší, silnější, mírně zahnutý, žlutý
hřeben
listový, středně velký, jemné struktury, se 4-6 zuby a s delším vodorovně neseným
praporkem
obličej
červený, hladký, neopeřený
ušnice
emailově bílé až krémové, střední velikosti, oválné, jemné, hladké
laloky
středně velké, oválné, dobře zaoblené, jemné tkáně
oči
velké, výrazné, červené
3. Trup
válcovitý, dlouhý, hluboký - délka a hloubka v poměru 8:5, zaoblených tvarů,
vodorovně nesený
záda
prsa
břicho
4. Krk:

středně dlouhá, lehce prohnutá, po celé délce široká, s bohatě opeřeným sedlem,
plynulé přechody na krk a ocas vytvářejí typickou táhle lyrovitou horní linii
hluboká, široká, plná, dobře klenutá
dobře vyvinuté, široké, hluboké

středně dlouhý, mírně zahnutý, s bohatým krčním závěsem, plynule přechází do
linie zad
křídla
velká, dlouhá, vodorovně nesená, těsně přilehlá, s širokými letkami
ocas
velký, dlouhý, velmi bohatý, široce nasazený pod úhlem asi 45 stupňů, plynule
vycházející z linie sedla, vějířovitě rozevřený, široké rejdováky jsou z větší části
zakryty dlouhými, širokými a výrazně zahnutými srpy
nohy
postoj středně vysoký
holeně
středně dlouhé, zřetelně vystupující, dobře opeřené
běháky
středně dlouhé, jemnější, žluté
5. Opeření:
bohaté, husté, přilehlé, bez podušek
Plemenné znaky V hlavních plemenných znacích shodná s kohoutem až na znaky podmíněné
slepice:
pohlavím. Je celkově menší, trup má plnější, širší a hlubší a břicho prostornější.
Středně velký hřeben je v přední části vzpřímený, za 1-2 zubem na stranu klopený,
aniž by bránil v rozhledu. Ocas má dlouhý, široce nesený pod úhlem asi 40 stupňů,
vějířovitě rozevřený
6. Barevné rázy: č. 242 - bílé
-jk-

VÝSTAVA SCHÖNBACH – Německo
S kamarády chovateli již řadu let navštěvujeme oblastní výstavu v Německém
Schönbachu, který je vzdálen necelých 40 km od Liberce. Výstava se konala v prosinci
2019 v dvoupatrové výstavní hale, kde je vystavena pouze drůbež a holubi cca 800 ks
zvířat. Výstava je dobře obeslána různými plemeny a také výzdoba výstavy je pěkná.
Výstavu jsme navštívili hlavně za účelem nákupu chovných kohoutů. Já osobně již několik
let potřebuji kohouta zdrobnělých leghornek a v okolí Schönbachu jeden chovatel v
minulosti byl. Na výstavě zmíněný chovatel vystavoval pouze 2,2 velké leghornky a
zdrobnělé zase nic. Protože na výstavu do Schönbachu jezdíme řadu let a máme známé
mezi německými chovateli, podařilo se nám telefonicky chovatele kontaktovat s prosbou
o zdrobnělého kohouta leghornek. Chovatel nám však sdělil, že několik let zdrobnělé
leghornky již nechová, ale jestli mám zájem o kohouta velkých leghornek, tak si mohu
jednoho vybrat za cenu 40 Euro, i když v katalogu nebyl prodejný. Pro chovnou sezonu
2020 jsem měl pro 3 kmeny kohouty již zajištěné, takže jsem kohouta přímo nepotřeboval,
ale taková nabídka se neodmítá a navíc se jednalo o pěkné typové zvíře. Kohouta jsem
zakoupil a udělal změnu ve složení kmenů. Již v březnu 2020 jsem líhnul první násadu.
Doufám, že odchov se podaří a kohout pěkné typové vlastnosti přenese na další potomstvo.

1.0 oceněný 95 b.

0.1 oceněná 95 b.

pohled na expozici MCH
text a foto Josef Blažek

PTAČÍ CHŘIPKA v ČR v roce 2020
V roce 2020 byly v České republice potvrzeny dvě ohniska výskytu ptačí chřipky a to
vysoce patogenního subtypu H5N8. Odborníci upozorňují, že subtyp H5N8 je nebezpečný
pro více ptačích druhů a nemoc byla údajně ve světě zaznamenána i u holubů. První
výskyt v roce 2020 byl u nás zaznamenán v malochovu drůbeže ve Štěpánově nad
Svitavou již 18. ledna. Druhý výskyt byl potvrzen o měsíc později, přesně 17. února 2020,
v komerčním chovu drůbeže ve Slepoticích nedaleko Moravan v okr. Pardubice. Přestože
výskyt byl zaznamenán na území našeho okresu, nebyla veterinární opatření přímou
příčinou zrušení plánovaných jarních výstav. Tou hlavní totiž byl Covid-19, který prakticky
úplně ochromil život celé společnosti. K dalšímu výskytu ptačí chřipky na území České
republiky od února 2020 již nedošlo, a proto od června 2020 byla zrušena všechna
zavedená veterinární opatření. Tím bylo umožněno uspořádat letní a část podzimních
chovatelských výstav, než opět zaúřadoval Covid-19.
-jk-

OZNÁMENÍ
Dne 22. ledna 2021 zemřel, krátce před svými čtyřiašedesátými narozeninami, vážený přítel
Jaroslav KALAŠ z Lípy okr. Hradec Králové, který byl špičkovým posuzovatelem a chovatelem
drůbeže, především českých hus. Čest jeho památce.

Dne 28. ledna 2021 zemřel dlouholetý předseda OO ČSCH okr. Pardubice a člen ZO Svítkov
přítel Petr LIVORA. Odešel pracovitý a obětavý přítel, který se chovatelství věnoval celý život.
Čest jeho památce.

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ z. s.

Okresní organizace Pardubice
----------------------------------------------------------------------------------------------Seznam výstav v okrese Pardubice v roce 2021

dat.
místo
druh výstavy, akce
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.1.
Svinčany
soutěžní stolní bodování králíků „ Memoriál Josefa Hory“
17.1.
Holice v Č.
celostátní výstava kingů, trh drůbeže a holubů
13.2.
Holice v Č.
30. mistrovství klubu chovatelů králíků masných plemen
s mezinárodní účastí , trh holubů
3. – 4.4.

Přelouč

ter. neurčen Holice v Č.
7.8.
28.- 29.8.
4. – 5.9

Pohřebačka

místní velikonoční výstava K, H, D, okresní kolo soutěže MCH,

ZRUŠENO
ZRUŠENO
ZRUŠENO
ZRUŠENO

propagační výstava drobného zvířectva u příležitosti „ Dnů Holicka“
místní výstava K, H, D, soutěž 4 ZO

Pardubice – Svítkov okresní výstava ml. králíků + místní výstava K,H,D,OP
expozice tříslových a stříbřitých malých králíků
Dolany

okresní výstava králíků a drůbeže k 50. výročí ZO, míst. výstava K, H, D,
soutěž 4 ZO, expozice OP,

11. – 12.9.

Vlčí Habřina

okresní výstava okrasného ptactva + místní výstava K, H, D, doprovodný
program

18. – 19.9.

Holice v Č.

posvícenská výstava K, H, D ke 100. výročí ZO s expozicí český
černopesíkatý králík, výstava papoušků a okras. ptactva, ovoce,
zeleniny, květin a včelařství

18. – 19.9.

Svinčany

místní výstava K, H, D + exp. OP, 6. spec. výstavou holubů texanů,
a mondénů; akv. ryby, výstava zvířat MCH, doprovodný program

9. – 10.10.

Holice

celorepubliková výstava výletků kingů a okresní výstava holubů
Pardubicka, trh holubů

Vlčí Habřina

výstava holubů moravských pštrosů – východočeská pobočka

23. – 24.10.

Holice v Č.

15. krajská výstava drobných zvířat s doprovodným programem

13. - 14.11.

Holice v Č.

40. celorepubliková výstava holubů bradavičnatých plemen, trh holubů

26. – 27.11.

Holice v Č.

16.10.

65. celorepubliková spec. výstava německých výstavních holubů,
trh holubů
……………………………………………………………………………………………………………………….
Konání výstav je závislé na případných omezeních a opatřeních vlády v důsledku výskytu pandemie koronaviru
27. 12. 2020

Zpracoval:
Svatoň Frant.
tajemník OO ČSCH Pce

