
A jak tedy probíhal pátý ročník speciální výsta-
vy ostravských bagdet? Bylo vystaveno 60 holubů 
od osmi vystavovatelů. Celkový počet členů klubu 
čítá 17 lidí. Letos se prvně zúčastnil i nečlen klu-
bu – Jan Bubník ze Smilkova u Votic na Benešov-
sku. Tento chovatel mimo jiné také pražských krát-
kozobých rejdičů pravidelně prezentuje ostravskou 
bagdetu na podzimní jihočeské výstavě v Soběsla-
vi. A nevede si špatně. Ostatně v závěru reportá-
že se dovíte, jak dopadl na domácí půdě ostravské 
bagdety. Co však bylo velikou škodou, byla neúčast 
severních Čech, konkrétně př. Martina a Kristiána 
Maierových ze Šluknova a př. Smečky z Varnsdor-
fu, kteří se pro nemoc omluvili. Takže jsme «Če-
chy» reprezentovali jen dva – př. Bubník a moje 
maličkost. Nicméně výstava byla velice pěkná, ho-
lubi poměrně vyrovnaní, ale oproti loňskému roku, 
alespoň podle slov posuzovatele Pavla Wiedera, 
žádný jedinec, jak se říká, nenadchl, žádný holub 
tam nevynikal. A tím pádem žádný holub nedostal 
97 bodů, ale max. 96 bodů. Posuzování proběhlo 
přísně v pátek odpoledne, bez přístupu lidí a účast-
nili se ho jen př. Wieder, Stein a zapisoval př. Stani-
slav. Posuzovalo se evropským způsobem, ostatně 
jako roky předešlé. Jak už je tradicí, určení těch nej-
lepších zvířat tj. šampiona, nejlepší holubice, nej-
lepšího výletka a čestných cen bylo za účasti tedy 
nás všech a př. Wieder opět velmi fundovaně své 
rozhodnutí obhájil a vysvětlil. Samozřejmě, názory 
lidí byly různé, ale diskuze k tomu už patří. Na vý-
sledkové listině se tedy objevilo toto: 

Čestná cena – 96 b., získal Jozef Stanislav na 
modrého černopruhého samce. Čestná cena – 95 
b., získal Jan Bubník na starého samce dominantně 
červeného. Nejlepší výletek – 96 b., získal Petr Glet-
ník na dominantně červeného samce (krásná typic-
ká hlava). Nejlepší holubice – 95 b., Juraj Kafka na 
modrou kapratou holubici. Nejlepší kolekci měl Jo-
zef Stanislav na čtyřčlennou kolekci. Pohár chovate-
lů – 95 b., získal Petr Gletník na samce dominantně 
červeného. Pohár chovatelů je titul získaný na jedin-
ce, kterého vyberou chovatelé. Tj. během večera se 
rozdají papírky očíslované od jedné do deseti a kaž-
dý anonymně napíše číslo klece jako svůj tip od nej-
lepšího po nejhorší s tím, že nemusí vypsat všech 
deset. Pak se papírky odevzdají a holub, jehož číslo 
klece se v součtu objeví nejpočetněji, dostane po-
hár chovatelů. Titul Šampion s 96 body získal Jan 
Bubník na holubici loňskou dominantně červenou. 

Kromě těchto nejrozšířenějších barevných rázů je 
nutné se zmínit také o dalších. Byli zde vystaveni dva 
samci ostravské bagdety černé, jeden 94 b., př. Sta-
nislav a druhý 93 b., př. Gletník. Modrý nepravidelně 
stříkaný samec 94 b., př. Stanislav, bílý holub s vik-
vovýma očima 94 b., př. Neuwirth, a líbivá kolek-
ce dominantně žlutých holubic patřících př. Marco-
lovi z Bohumína.

Co se týče zázemí, tak je dlužno poděkovat ze-
jména jednateli Jozefu Stanislavovi a jeho rodině, 
který prakticky odmakal vše, co s výstavou souvisí, 
tj. zajištění povolení, přihlášky, občerstvení, pohá-
ry, sponzory, postavení klecí, úklid před i po akci, 
zapisování, příprava katalogů, navěsit ocenění, od-
mentorovat členskou schůzi a další a další organi-
zátorům známé věci. Takže ještě jednou díky jemu 
za všechny zúčastněné. A ostatním třeba poděko-
vat, že pomohli sestavit velice pěknou výstavu os-
travských bagdet a všem bych rád popřál hodně 
zdraví a chovatelských úspěchů v nadcházející se-
zoně. Těšíme se na příští setkání!  JuraJ KafKa

Speciální výStava  
Klubu chovatelů holubů  
moravSKých pštroSů  
brno 2011
Tradiční celostátní klubová speciální výsta-

va moravských pštrosů se uskutečnila ve Slavko-
vě ve dnech 4. a 5. listopadu 2011. Bohužel výstava 
byla poznamenána odchodem přítele Františka Kudy 
z našich řad, který zemřel dne 3. 10. 2011. Franti-
šek Kuda byl místopředsedou výboru a dlouholetým 
úspěšným chovatelem moravských pštrosů mod-
rých, ale také schopným funkcionářem a organizá-
torem výstav výletků a speciálních výstav ve Slavko-
vě. Jeho zkušenosti a schopnosti nám budou chybět. 

Vystaveno bylo 772 holubů od 79 vystavovate-
lů. Ocenění proběhlo v páteční dopoledne 4. 11. 
posuzovateli, kteří byli pozváni výborem klubu. 

ní si pro všechny mladé chovatele připraví po-
suzovatel holubů pan Jiří Dudák. Srdečně zveme 
všechny ty, kteří mají o chov holubů zájem nebo 
zatím váhají, zda holuby chovat a co k tomu bu-
dou všechno potřebovat. 

Na měsíc březen je připraveno školení z odbor-
nosti drůbeže. Přesné datum a hodina bude ještě 
upřesněna, ale již nyní můžeme říct, že toto ško-
lení si připraví pan Pavel Dvořák. Všichni jste sa-
mozřejmě zváni i sem, kde se dozvíte vše pod-
statné o drůbeži a jejím chovu. Aktuální informace 
o všech akcích najdete na našem webu www.
csch-pacov.webnode.cz Jana HáJKová

chovatelé Zo ČSch  
Kralovice oSlavovali  
100 let ČinnoSti

Členové Základní organizace ČSCH v Kralovi-
cích, okres Plzeň sever, oslavili 2. prosince 2011 
100. výročí organizovaného chovatelství na Kra-
lovicku. Základní organizace chovatelů naváza-
la na činnost spolku povoleného českým králov-
ským místodržitelstvím v roce 1911, jehož činnost 
byla přerušena válkou. Ve svém archivu mají cho-
vatelé originál povolovací listiny i zápisy všech val-
ných hromad spolku. Svůj svátek připravili chova-
telé jako Den otevřených dveří pro veřejnost i své 
příznivce. Součástí oslav byla propagační výstava 
vlastních chovů. Každá klec i voliéra byla označena 
popiskou s názvem vystavovaného plemene a jmé-
nem chovatele. Vystavená zvířata ukázala zajímavou 
pestrost chovů. Možnost zhlédnout výstavu využily 
školy a několik desítek občanů. Na výstavě byla na-
vázána spolupráce s veterinární školou. Návštěvníci 
měli možnost prohlídky celého chovatelského are-
álu a seznámení se s výsledky několikaletého úsilí 
s jeho přestavbou. Při rekonstrukci bylo odpracová-
no mnoho hodin zdarma a členové ZO věnovali sta-
vební materiál a vnitřní vybavení. Rekonstrukce je 
realizována za finanční podpory MÚ Kralovice, spá-
dových obecních úřadů a v neposlední řadě u pl-
zeňského KÚ. Na závěr dne byla slavnostní členská 
schůze ZO. Zúčastnili se jí i hosté, např. tajemník 
MÚ Kralovice, někteří předsedové OÚ z Kralovic-
ka, zástupci organizací chovatelů okresu a generál-
ní sekretář ÚV ČSCH přítel Martin Kabát. Ten přivezl 
20 členům ZO Kralovice Čestné uznání ÚV ČSCH za 
jejich dlouhodobé úspěchy v chovatelské činnosti 
a práci pro ZO. vladimír Tuzar, předseda ZO

v. Speciální výStava holubů 
oStravSKých bagdet  
v KlimKovicích

Rok se s rokem sešel, většina výstavní činnos-
ti již v poklidu spí a tak nastala příležitost vhod-
ná k tomu, aby změřili své síly chovatelé holubů 
ostravských bagdet, které přeci jen potřebují tro-
chu více času dospět ve výstavního jedince. Vý-
stava se uskutečnila dne 28. 1. 2012 v areálu ZO 
ČSCH Klimkovice. Toto rozvíjející se město leží 
asi 7 km od Ostravy. Má dnes více než 4000 oby-
vatel a je to město lázeňské. Lázeňský areál se 
rozkládá v lesnaté krajině na úpatí Nízkého Je-
seníku, v krásné přírodní scenérii s výhledem na 
panorama Beskyd. Léčí se zde pohybové, nervo-
vé ústrojí a cévní systémy. Součástí Klimkovic je 
také rozsáhlý park s rybníkem, kde se pravidelně 
pořádají letní výstavy drobného zvířectva.

Posouzení bylo provedeno kvalitně, problémem 
zůstává posuzování barvy v hale, protože lom svět-
la je jiný než na denním světle. Drobnými rozdí-
ly v přísnosti posuzovatelů bylo pouze ovlivněno 
porovnání bodového ohodnocení zejména kolekcí 
mezi jednotlivými rázy, ale nemá to vliv na porov-
nání úrovně kvality holubů v rámci jednoho barev-
ného a kresebného rázu, který byl vždy posuzován 
jedním posuzovatelem. Ten vždy sám posoudil mi-
nimálně dílčí skupiny v rámci soutěžní kolekce. 
Holubi byli řazeni podle pohlaví a věku, nejprve 
staré holubice, potom staří holubi, mladé holubice 
a mladí holubi. Soutěžilo se stejně jako v posled-
ních letech v kolekcích 5 kusů, kdy musela být jed-

na stará holubice a dva výletci. Vyhodnoceni byli 
nejlepší stará holubice, starý holub, mladá holubi-
ce a mladý holub v každé základní barvě a kresbě 
a v každé soutěžní skupině málo častých rázů. Tyto 
nejlepší kusy a čestné ceny uděloval vždy posuzo-
vatel, který danou skupinu posuzoval. Dále byly na 
každých 25 kusů v jednotlivých skupinách uděle-
ny čestné ceny. Podle již dva roky platných noveli-
zovaných propozic byly uděleny tituly Mistr klubu. 
Výsledky uvádějí následující tabulky.

V sobotu 5. 11. proběhla členská schůze klu-
bu. Výbor klubu se bude snažit do budoucna za-
chovat stav, kdy jednotliví posuzovatelé by měli 
posuzovat svoji přidělenou barvu a ráz. Tím-
to by se mělo dosáhnout žádoucího ujednoce-
ní šlechtitelského cíle u jednotlivých rázů. Ve-
dle toho všichni posuzovatelé musí vycházet 
z předpokladu, že všechny barevné a kresebné  
rázy by měly odpovídat vzorníku a tím pádem i jed-
notnému typu moravského pštrosa. V tomto smě-
ru se daří ústup od nestandardně mohutných ho-
lubů, kteří zejména u modrých MP byli v minulosti 
chybně preferováni. Novým problémem se ukazu-
jí zhruba u pětiny MP, zejména černých, ale i ostat-
ních rázů, svěšené letky, které nekryjí záda, nejsou 
drženy na ocase. Obecně se dá říci, že se daří udr-
žet i zvyšovat úroveň našich chovů. S úrovní jak  
chovatelskou, tak i společenskou byla většina vy-
stavovatelů i návštěvníků naprosto spokojena.

Poděkování patří všem vystavovatelům a ze-
jména organizátorům, včetně těch, kteří pomoh-
li s instalací i úklidem klecí po samotné výstavě 
ještě v sobotu navečer.

Ing. miroslav oTruba, předseda klubu a RNDr. 
milan Tyller, vzdělavatel klubu CHHMP Brno 

Foto archiv klubu

 Moravský pštros žlutý šupinatý.

Moravský pštros černý.

Dominantně červená holubice, která s 96 body 
získala titul Šampion, patřila Janu Bubníkovi ze 
Smilkova u Votic.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽÍ ZA SPECIÁLNÍ VÝSTAVU 2011
Barevný 

a kresebný ráz
Vyst.
kusů

Nejlepší
mladá 0,1

Nejlepší
mladý 1,0

Nejlepší
stará 0,1

Nejlepší
starý 1,0

Nejlepší
kolekce

Žlutý 108 Bleha B. Šmach K. Šmach K. Srnec F. Šmach K.
Červený 221 Konc P. Rozkošný Z. Řezáč K. Svoboda M. Srnec F.
Modrý 119 Tomeček J. Tomeček J. Rákos M. Tomeček J. Tomeček J.
Černý 90 Barták P. Nováček Jar. Barták P. Matějovič L. Barták P.
Modrý bělopruhý -od 59 Šmach J. Otruba M. Zezula J. Otruba M. Otruba M.
Modrý černopruhý 33 Otruba M. Mareda M. Otruba M. Zima M. Otruba M.
Modrý kapratý 5      
Černý šupinatý 60 Kelbl J. Říha J. Kelbl J. Kelbl J. Kelbl J.
Červený šupinatý 8  Slabý J.   Slabý J.
Modrý šupinatý 5    Maňo J.  
Červený běloocasý 8   Černobila P.   
Černý běloocasý 10    Bystřický J. Bystřický J.
Modrý běloocasý 8 Klimeš A.     
Modrý černopr. běloocasý 8  Klimeš A.    
Černý bělopruhý 5     Gajdůšek F.
Žlutý bělopruhý 5    Tyller M.  
Modrý bronzověkapratý 5    Havlík M.  
Stříbřitý 15  Slimáček J.    
Celkem 772      

Barevný 
ráz MP 

Čestné ceny byly uděleny 
těmto vystavovatelům

Žlutý Musil P., Bleha B., 
Šmach K. 2x, Káninský F.

Červený Tříska J., Srnec F., Nováček Jar., 
Rozkošný Z. 2x, Řezáč K.

Modrý Rákos M., Schuster 
A., Nemeth A., Sedlák A.

Černý Čejka V. 2x, Lujka L.
Modrý 
bělopruhý -od Otruba M.

Modrý 
černopruhý Mareda M.

Modrý kapratý Šmach K.
Černý šupinatý Kelbl J., Gajdůšek F.

MISTŘI KLUBU 2011

Chovatel Ráz Body
Bleha Bohuslav Žlutý 939

Klimeš Antonín Modrý 
černopr. bělooc. 753

Otruba Miroslav Modrý 
bělopruhý -od 943

Klimeš Antonín Modrý běloocasý 748
Tomeček Jaroslav Modrý 947
Holota Zdeněk Modrý 935
Slabý Josef Červený šupinatý 744
Černobila Pavel Červený běloocasý 749
Srnec František Červený 946
Rozkošný Zdeněk Červený 942
Řezáč Karel Červený 942
Konc Petr Červený 941
Prexl Eduard Červený 940
Tříska Jaroslav Červený 939
Novák František Červený 938
Klimeš Vlastimil Červený 936
Svoboda Milan Červený 936
Kelbl Jan Černý šupinatý 941
Říha Jiří Černý šupinatý 939
Bystřický Jaroslav Černý běloocasý 756
Barták Pavel Černý 943
Matějovič Ladislav Černý 941
Fabry Miroslav Černý 937
Čejka Václav Černý 936
Vlček František Černý 935

Memoriál Františka Kudy na čtyři výlet-
ky MP 380 bodů získal Tomeček Jaroslav 
na modré MP.
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