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Vážený příteli, 
 
dnes, tentokrát až po roce, vychází další klubový zpravodaj.  
Loni touto dobou jsme měli hlavu plnou myšlenek ohledně nejvýznamnější akce 
klubu za několik posledních let a to mezinárodní výstavy „Strakonice 2014“.  
Všichni s napětím a určitě i obavami očekávali počet přihlášených holubů a tím i zdar 
celé výstavy. Výstava se z tohoto pohledu podařila a určitě splnila svůj účel a 
přinesla plno zajímavého. Z mého pohledu se ale mohlo pro oslavu takového výročí, 
jakým je 90. let trvání klubu, udělat i víc a to hlavně při konání samotné výstavy, tady 
jsme asi trochu zklamali sami sebe. Zároveň ale patří poděkování všem, kdo se 
výstavy zúčastnili jako vystavovatelé, návštěvníci, organizátoři, ale i jako sponzoři, 
všichni mají svůj podíl na tom, že vše dobře dopadlo. 
Dnešní zpravodaj přináší hodně informací o všech našich aktivitách v loňském roce a 
několik námětů pro další práci. Po několika letech se konečně podařilo dát 
dohromady jmenný seznam členů klubu, včetně základních dat a chovaných 
barevných rázů. Údaje jsou použity z evidenčních listů, které by měly být každoročně 
zasílány (bohužel od některých členů nejsou) – některá data tím pádem nemusí být 
úplně aktuální. Seznam je jako příloha součástí tohoto zpravodaje. 
 
Rád bych na tomto místě zveřejnil i letošní jubilea členů našeho klubu: 
  

55 let  Klimeš Jiří   13. 6. 
 
60 let  Koloušek Josef    1. 10. 

    Jurný Josef   29. 11. 
 

65 let  Schütz Jaroslav  12. 3. 
    Kaňka Miloslav  22. 7. 
 

70 let  Janoušek Ivan  27. 5.  
 

80 let  Holubec Oldřich  13.10. 
 

 
Jubilantům přeji vše nejlepší a všem členům klubu úspěšnou chovnou sezónu a 
těším se na setkání při dalších klubových akcích. 

Pecka Josef 
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CV Lysá 2014 
 

Bílý  
    
4415 93,0 Kawinsky K.  
4416 94,0 Kawinsky K.  
4417 93,0 Kawinsky K.  
4418 93,0 Kawinsky K.  
    
4419 92,0 Pechová N.  
4420 93,0 Pechová N.  
4421 93,0 Pechová N.  
4422 94,0 Pechová N.  
    
4423 94,0 Veselý A.  
    
Červený  
    
4424 91,0 Veselý A.  
    
    
    
    
    
    

    
    
    
Žlutě plavý  
    
4425 93,0 Kawinsky K.  
4426 95,0 Kawinsky K.  
4427 94,0 Kawinsky K.  
4428 94,0 Kawinsky K.  
    
Černý tygr  
    
4429 94,0 Sčebel J.  
4430 93,0 Sčebel J.  
4431 94,0 Sčebel J.  
4432 93,0 Sčebel J.  
    
Červený bělopruhý  
    
4433 93,0 Straka A.  
4434 96,0 Straka A.  
4435 94,0 Straka A.  
4436 95,0 Straka A.  
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NÁŠ CHOVATEL 2015 
 

Bílý  
    
2377 94,0 Smíšek J.  
2378 96,0 Smíšek J.  
2379 95,0 Smíšek J.  
2380 95,0 Smíšek J.  
    
2381 93,0 Běloh Z.  
2382 93,0 Běloh Z.  
2383 93,0 Běloh Z.  
2384 94,0 Běloh Z.  
    
Černý  
    
2385 94,0 Houdek Fr.  
    
2386 94,0 Kaňka Mil.  
2387 94,0 Kaňka Mil.  
    
2388 93,0 Potěšil J.  
2389 92,0 Potěšil J.  
    
Červený  
    
2390 94,0 Houdek Fr.  
2391 94,0 Houdek Fr.  
2392 95,0 Houdek Fr.  
2393 95,0 Houdek Fr.  
    
2394 94,0 Kaňka Mil.  
2395 95,0 Kaňka Mil.  
    
2396 95,0 Potěšil J.  
2397 94,0 Potěšil J.  
2398 94,0 Potěšil J.  
    
Žlutý  
    
2399 95,0 Vízek O.  
2400 96,0 Vízek O.  
2401 94,0 Vízek O.  
2402 95,0 Vízek O.  
    
2403 96,0 Kaňka Mil.  
2404 92,0 Kaňka Mil.  
2405 94,0 Kaňka Mil.  
    
    

    
    
    
Modrý černopruhý  
    
2406 95,0 Dohalský M.  
2407 92,0 Dohalský M.  
2408 95,0 Dohalský M.  
2409 94,0 Dohalský M.  
    
2410 95,0 Koloušek J.  
2411 96,0 Koloušek J.  
    
2412 94,0 Mach Jiří  
2413 94,0 Mach Jiří  
2414 95,0 Mach Jiří  
    
2415 96,0 Straka A.  
2416 94,0 Straka A.  
2417 94,0 Straka A.  
2418 93,0 Straka A.  
    
Modrý kapratý  
    
2419 94,0 Koloušek J.  
2420 91,0 Koloušek J.  
    
Žlutě plavý  
    
2421 95,0 Vízek O.  
2422 94,0 Vízek O.  
2423 95,0 Vízek O.  
2424 95,0 Vízek O.  
    
Červený bělouš  
    
2425 93,0 Dohalský M.  
2426 95,0 Dohalský M.  
    
Černý tygr  
    
2427 96,0 Houdek Fr.  
    
2428 95,0 Kaňka Mil.  
2429 95,0 Kaňka Mil.  
    
2430 93,0 Mach Jiří  
2431 92,0 Mach Jiří  
2432 91,0 Mach Jiří  
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2433 95,0 Pikal R.  
2434 93,0 Pikal R.  
2435 93,0 Pikal R.  
    
Červený čapík  
    
2436 93,0 Pecka Josef  
2437 92,0 Pecka Josef  
2438 94,0 Pecka Josef  
2439 94,0 Pecka Josef  
    
Žlutý čapík  
    
2440 93,0 Pecka Josef  
2441 92,0 Pecka Josef  
2442 94,0 Pecka Josef  
2443 93,0 Pecka Josef  
    
Černý bělopruhý  
    
2444 94,0 Veltruský J.  
2445 96,0 Veltruský J.  
2446 95,0 Veltruský J.  
2447 94,0 Veltruský J.  
    
Červený bělopruhý  
    
2448 95,0 Maňák Milan  
2449 95,0 Maňák Milan  
2450 94,0 Maňák Milan  
2451 94,0 Maňák Milan  

2452 92,0 Pauzr Boh.  
2453 93,0 Pauzr Boh.  
2454 95,0 Pauzr Boh.  
2455 93,0 Pauzr Boh.  
    
2456 94,0 Maňák Milan  
    
2457 95,0 Pauzr Boh.  
    
2458 93,0 Straka A.  
2459 96,0 Straka A.  
2460 93,0 Straka A.  
2461 95,0 Straka A.  
    
Izabelový  
    
2462 93,0 Pecka Josef  
2463 95,0 Pecka Josef  
2464 94,0 Pecka Josef  
2463 95,0 Pecka Josef  
    
Černý sedlatý  
    
2466 95,0 Veltruský J.  
2467 94,0 Veltruský J.  
    
Žlutý s AK  
    
2468 93,0 Vízek O.  
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Brněnští voláči na výstavě NÁŠ CHOVATEL 2015 
 

     Ve dnech 17. - 18. 1.2015 jsem navštívil výstavu Náš chovatel.  
Byla to pěkně připravená výstava v příjemném prostředí, s mnoha krásnými zvířaty.  
Jsem chovatelem brněnských voláčů, proto jsem se rozhodl seznámit s vystavenými brňáčky 
chovatele a milovníky holubů, kteří se nemohli osobně zúčastnit. Brňáčci byli vystaveni s ostatními 
holubi a drůbeží v pěkné světlé hale C. Přestože zde neměl letos Klub chovatelů brněnských 
voláčů speciální výstavu, bylo zde vystaveno v ukázkové expozici 91 těchto krasavců v šestnácti 
barevných a kresebných rázech.  
Přehlídku tradičně zahajují jednobarevní, a to bílí. Dvě kolekce po čtyřech holubech rozdílné 
kvality. Tu kvalitnější předvedl J. Smíšek, na 0,1 získal 96 bodů a Čestnou cenu. Jeho holoubci 
jsou vysocí, štíhlí, s kulovitými volátky, nádherně křížíli křídla a pěkně se předváděli. Pozor je 
třeba dávat na kvalitu opeření.  
     5 ks černých potěšilo barvou a postojem těla. Oproti bílým málo křížili křídla.  
     9 ks červených vysoké kvality, polovina s horší barvou, ale krásnými volátky. Naopak, těm 
barevnějším scházela dokonalá volatost.  
     Žlutí-7 ks. jsou dlouhodobě na vysoké úrovni, líbila se mi jejich teplá barva. Holoubci přátel 
Vízka a Kaňky získali Čestné ceny za 96 bodů.  
     Mezi třinácti modrými černopruhými mě zaujal holoubek př. Straky svojí jemností, postojem, 
volatostí a krásně světlou barvou. Mohl by být trošku kratší v zadní části, přesto zaslouženě 
obdržel 96 bodů a Čestnou cenu.  
     Dva modří kapratí měli nevyrovnanou barvu a kresbu. 
     4 ks žlutěplavých  tvořili vyrovnanou kolekci, pěkní v barvě i typu, bohužel, již opravdu hodně 
velkých a hřmotných postav.  
     2 ks modří bělouši mě ničím nezaujali. 
     Z  devíti černých tygrů se mi moc líbili holoubci přítele Kaňky. Byli krásní v typu, postojích, 
barvě i kresbě.  Naopak, holubička př. Houdka oceněná 96 body a pohárem pro nejlépe oceněnou 
holubici brněnského voláče byla pěkná v typu, ale měla velice špatnou barvu.  
     4 červení a 4 žlutí čapíci byli jemných postav, s krásnými tabulkami na prsou. Na dlouhých 
jemných nožkách. I přesto, že měli nějaké to barevné pírko na kalhotkách navíc, se mi zdáli trochu 
podhodnoceni. Alespoň první červený holoubek byl nádherný. Podle mého názoru je toto 
podhodnocení zvláště u kreslených holubů zapříčiněno změnou bodování. Dříve, když 
posuzovatel srazil za čtyři malé vady po bodu, měl holub 96 b. Nyní, když upozorní zápisem na 
stejné vady, může holub dostat jen 93 b. Ale zpět k čapíkům, tito jsou společně s bělopruhými 
chloubou českých chovatelů a zasloužili by si větší rozšíření.  
     Bělopruzí holubi jsou velice nároční na šlechtění, přesto byli v českých chovech vždy hojně 
zastoupeni. Proto mě mrzí, že se v posledních letech z našich chovů pomalu vytrácejí.  
O to větší radost mě udělala kolekce bělopruhých na této výstavě.  
    Čtyři černí bělopruzí. Tato barva je líbivá, již jsou na delších nohách, mají hezkou barvu a 
pruhy, ale méně kříží křídla a stále je třeba pracovat na volatosti a jemnosti. Holoubek př. 
Veltruského obdržel Čestnou cenu za 96 bodů.  
     Červení bělopruzí – 14 ks- rozdílné kvality, někteří větších, hrubších postav s válcovitými 
volátky, tmavšími zoby. Bodově lepší kolekci předvedl př. Maňák. Kolekce př. Straky byla barevně 
nejhezčí, ale holoubkům téměř zcházel  druhý pruh. I tak jeho holoubek získal 96 bodů a Čestnou 
cenu.  
     4 ks bělopruhých izabel měly nádhernou barvu a pruhy, hezké postoje i volatost. Méně křížily, 
a jeden holoubek měl jehlu na zobáku, což je následek mezirázového křížení.  
     Dva vystavení černí sedlatí měli krásnou kresbu a barvu. První holoubek i pěkný typ, druhý byl 
hrubší, se silnýma nohama. 
    Jediná holubička žlutěplavá  s anglickou kresbou byla zajímavým zpestřením, hezká v barvě. 
     Závěrem chci poděkovat všem, kteří se vystavením svých brňáčků podíleli na krásném zážitku 
z této výstavy a pozvat i další chovatele k účasti na příštích výstavách.   

                                                                                         Josef Smíšek 
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Strakonice výsledky 
pouze čeští a slovenští holubi 

 
Č. klece ocenění cena chovatel 

Brněnský voláč         Brünner Kröpfer 

bílý    

7 92  Smíšek Josef 

8 96  Smíšek Josef 

9 91  Fila Marek 

10 93  Fila Marek 

11 93  Fila Marek 

12 95  Fila Marek 

13 92  Fila Marek 

31 95  Ludvík Jiří 

32 95  Ludvík Jiří 

33 95  Ludvík Jiří 

37 96  Fila Marek 

38 95  Baswald Rudolf 

47 94  Ludvík Jiří 

48 96  Ludvík Jiří 

56 97  Smíšek Josef 

57 94  Smíšek Josef 

58 95  Fila Marek 

59 93  Fila Marek 

60 91  Fila Marek 

61 91  Fila Marek 

84 96  Ludvík Jiří 

85 95  Ludvík Jiří 

88 94  Fila Marek 

89 95  Fila Marek 

100 95  Ludvík Jiří 

černý   

126 93  Houdek František 

127 93  Houdek František 

128 93  Houdek František 

129 95  Houdek František 

130 94  Kaňka Miloslav 

131 93  Kaňka Miloslav 

132 92  Kaňka Miloslav 

133 93  Kaňka Miloslav 

176 93  Houdek František 

177 92  Houdek František 

červený   

194 93  Houdek František 

195 93  Houdek František 

196 92  Houdek František 

197 94  Houdek František 

198 92  Kaňka Miloslav 

199 93  Kaňka Miloslav 

200 93  Kaňka Miloslav 

202 95  Houdek František 

204 95  Houdek František 

205 91  Kaňka Miloslav 

žlutý   

208 92  Fila Marek 

209 95  Fila Marek 

210 96  Fila Marek 

211 91  Knespl Josef 

212 92  Knespl Josef 

213 93  Novák Milan 

214 92  Novák Milan 

215 90  Novák Milan 

221 93  Kaňka Miloslav 

224 97  Fila Marek 

225 93  Novák Milan 

234 93  Fila Marek 

235 92  Fila Marek 

236 94  Fila Marek 

237 90  Knespl Josef 

238 90  Knespl Josef 

247 93  Fila Marek 

modrý černopruhý   

253 94  Cintula Juraj 

254 94  Cintula Juraj 

255 93  Drobílek Jiří 

256 93  Drobílek Jiří 

272 93  Mach Jiří 

273 96  Kurel Václav 

274 92  Kurel Václav 

275 91  Kurel Václav 

276 93  Koloušek Josef 

277 93  Koloušek Josef 

278 95  Ludvík Jiří 

279 96  Ludvík Jiří 

285 94  Cintula Juraj 

286 94  Drobílek Jiří 

293 93  Mach Jiří 

294 90  Koloušek Josef 

295 95  Ludvík Jiří 

296 95  Cintula Juraj 

297 96  Cintula Juraj 

298 92  Cintula Juraj 

299 92  Drobílek Jiří 

316 91  Mach Jiří 

317 91  Koloušek Josef 

318 93  Ludvík Jiří 

319 93  Ludvík Jiří 

323 93  Drobílek Jiří 

330 95  Mach Jiří 

331 96  Koloušek Josef 

červeně plavý   

332 96  Vít Vlastimil 

333 94  Vít Vlastimil 
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334 96  Vít Vlastimil 

335 95  Vít Vlastimil 

žlutě plavý   

336   Urban Michal 

337 96  Ludvík Jiří 

338 94  Ludvík Jiří 

339 96  Ludvík Jiří 

340 95  Vít Vlastimil 

341 94  Vít Vlastimil 

342 96  Vít Vlastimil 

343 94  Vízek Oldřich 

344 Ned.  Urban Michal 

345 95  Vít Vlastimil 

346 96  Vízek Oldřich 

347 Ned.  Urban Michal 

348 Ned.  Urban Michal 

349 94  Ludvík Jiří 

350 96  Vít Vlastimil 

351 92  Vít Vlastimil 

352 94  Vít Vlastimil 

353 94  Vízek Oldřich 

354 96  Vít Vlastimil 

355 94  Vízek Oldřich 

modrý kapratý  

356 94  Koloušek Josef 

357 91  Koloušek Josef 

358 92  Koloušek Josef 

359 94  Koloušek Josef 

360 96  Koloušek Josef 

stříbrný   

361 96  Klimeš Jiří 

362 93  Klimeš Jiří 

černý bělopruhý   

363 Ned.  Veltruský Jiří 

364 94  Veltruský Jiří 

365 94  Veltruský Jiří 

366 96  Veltruský Jiří 

367 95  Veltruský Jiří 

červený bělopruhý   

368 92  Maňák Milan 

369 95  Maňák Milan 

370 93  Svatuška Josef 

371 92  Svatuška Josef 

372 93  Maňák Milan 

373 92  Maňák Milan 

374 93  Maňák Milan 

375 94  Maňák Milan 

376 92  Maňák Milan 

377 96  Maňák Milan 

378 94  Svatuška Josef 

379 93  Svatuška Josef 

380 93  Svatuška Josef 

381 92  Svatuška Josef 

382 92  Svatuška Josef 

383 93  Svatuška Josef 

žlutý bělopruhý   

384 94  Kaňka Miloslav 

385 92  Svatuška Josef 

386 93  Svatuška Josef 

387 92  Svatuška Josef 

388 93  Svatuška Josef 

modrý bělopruhý   

390 94  Černý Václav 

391 93  Černý Václav 

392 93  Černý Václav 

396 92  Černý Václav 

isabela   

399 94  Smíšek Josef 

404 95  Ludvík Jiří 

405 91  Pecka Josef 

406 93  Kaňka Miloslav 

407 94  Kaňka Miloslav 

408 94  Kaňka Miloslav 

413 95  Pecka Josef 

414 93  Kaňka Miloslav 

415 91  Kaňka Miloslav 

416 97  Smíšek Josef 

417 96  Smíšek Josef 

422 91  Ludvík Jiří 

423 95  Pecka Josef 

424 92  Kaňka Miloslav 

425 95  Smíšek Josef 

428 96  Pecka Josef 

429 93  Kaňka Miloslav 

430 93  Kaňka Miloslav 

431 91  Kaňka Miloslav 

černý tygr   

436 93  Mach Jiří 

438 93  Kaňka Miloslav 

439 96  Kaňka Miloslav 

440 93  Kaňka Miloslav 

443 93  Mach Jiří 

452 93  Mach Jiří 

453 94  Mach Jiří 

455 92  Kaňka Miloslav 

červený tygr   

456 94  Pecka Josef 

457 94  Pecka Josef 

458 94  Pecka Josef 

459 97  Pecka Josef 

460 94  Pecka Josef 

461 94  Pecka Josef 

žlutý tygr   

462 94  Pecka Josef 
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463 95  Pecka Josef 

464 93  Pecka Josef 

465 94  Pecka Josef 

červený čapík   

470 94  Pecka Josef 

471 95  Pecka Josef 

472 95  Pecka Josef 

473 95  Pecka Josef 

474 92  Pecka Josef 

475 93  Pecka Josef 

žlutý čapík   

476 93  Pecka Josef 

477 95  Pecka Josef 

478 95  Pecka Josef 

479 92  Pecka Josef 

480 93  Pecka Josef 

481 93  Pecka Josef 

černý srdcový   

491 93  Potěšil Jiří 

499 93  Potěšil Jiří 

modrý srdcový   

blaugehertz 

559 0  Potěšil Jiří 

572 93  Potěšil Jiří 

573 92  Potěšil Jiří 

černý sedlatý   

609 94  Veltruský Jiří 

613 94  Veltruský Jiří 

červený sedlatý   

616 94  Vyoral Miroslav 

617 96  Kročil Miroslav 

618 94  Kročil Miroslav 

619 95  Kročil Miroslav 

620 95  Kročil Miroslav 

621 93  Kročil Miroslav 

622 93  Kročil Miroslav 

623 95  Kročil Miroslav 

624 94  Kročil Miroslav 

625 95  Vyoral Miroslav 

626 92  Vyoral Miroslav 

627 93  Vyoral Miroslav 

žlutý sedlatý  

628 96  Vyoral Miroslav 

629 0  Smíšek Josef 

630 92  Vyoral Miroslav 

631 93  Vyoral Miroslav 

632 97  Vyoral Miroslav 

633 91  Smíšek Josef 

modrý šiml   

634 93  Ludvík Jiří 

635 95  Ludvík Jiří 

641 92  Vyoral Miroslav 

642 91  Vyoral Miroslav 

650 95  Ludvík Jiří 

651 91  Ludvík Jiří 

655 92  Vyoral Miroslav 

656 91  Vyoral Miroslav 

modře plavý šiml   

663 95  Vajda Kamil 

červeně plavý šiml   

665 93  Vyoral Miroslav 

666 95  Vít Vlastimil 

667 92  Vyoral Miroslav 

668 93  Vyoral Miroslav 

669 91  Vít Vlastimil 

671 94  Vyoral Miroslav 

žlutě plavý šiml   

672 93  Ludvík Jiří 

674 92  Vyoral Miroslav 

675 95  Vajda Kamil 

676 94  Ludvík Jiří 

679 92  Novák Milan 

680 0  Novák Milan 

682 91  Vyoral Miroslav 

683 94  Vyoral Miroslav 

684 92  Vyoral Miroslav 

685 96  Vajda Kamil 

686 93  Vajda Kamil 

AOC 

688 95  Smíšek Josef 

689 92  Smíšek Josef 
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Memoriály 
 

Memoriál Jiřího Šimůnka 
červený tygr   Pecka Josef  

 

Memoriál Karla Hořeního 
žlutý     Fila Marek  

 

Memoriál Jindřicha Voráčka 
isabela    Smíšek Josef 

 

Memoriál Richarda Pípala 
    

červený sedlatý   Kročil Miroslav 
 
  

 
 
Evropské ceny 
 

anglická kresba   Sedlmeier Erwin  (D) 387 bodů 

 

jednobarevní   Kleine Frtiz (D)  383 body 

 

pruhoví    Vít Vlastimil (CZ) 383 body 

  

šimlové    Müller Manfred (D) 381 body 

 

tygři, čapíci, sedlatí  Pecka Josef (CZ)  379 bodů 

 

bělopruzí    Schuster Helmut (A) 379 bodů 
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Čestné ceny 
     klec  chovatel   body 

bílý    50  Müller Dieter  97 bodů 
   

bílý    56  Smíšek Josef  97 bodů 
 

bílý    84  Ludvík jiří   96 bodů 
 

černý    101  Kleine Fritz   97 bodů 
 

černý    147  Huditsch Wilhelm  96 bodů 
 

černý    182  Kleine Fritz   96 bodů 
 

žlutý    224  Fila Marek   97 bodů 
 

žlutý    244  Genosko Hans  96 bodů 
 

modrý černopruhý 273  Kurel Václav  96 bodů 
 

modrý černopruhý 297  Cintula Juraj  96 bodů 
 

modrý černopruhý 321  Wenzel Maxmilian 97 bodů 
 

žlutě plavý   346  Vízek Oldřich  96 bodů 
 

  černý bělopruhý  366  Veltruský Jiří  96 bodů 
 

modrý bělopruhý  393  Schalk Martin  97 bodů 
 

isabela   416  Smíšek Josef  97 bodů 
 

černý tygr   439  Kaňka Miloslav  96 bodů 
 

červený tygr  459  Pecka Josef   97 bodů 
 

černý srdcový  485  Sedlmeier Erwin  96 bodů 
 

černý srdcový  506  Sedlmeier Erwin  97 bodů 
 

modře plavý srdcový 587  Sedlmeier Erwin  97 bodů 
 

modře plavý srdcový 593  Sedlmeier Erwin  97 bodů 
 

červený sedlatý  617  Kročil Miroslav  96 bodů 
 

žlutý sedlatý  632  Vyoral Miroslav  97 bodů 
 

modrý šiml   657  Müller Manfred  97 bodů 
 

žlutý šiml   685  Vajda Kamil   96 bodů 
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Chovatelé brněnských voláčů slavili 90 let od založení 
klubu chovatelů holubů brněnských voláčů – STRAKONICE 

2014 
 
Dne 1. června 1924 ustanovili přední chovatelé brněnských voláčů samostatný klub 
se sídlem v Praze. V čele tohoto klubu stáli přední chovatelé našeho 
československého holubářství, p. Antonín král – šéfredaktor časopisu Zvířena, p. 
František Stráský, MUDr. Štolla a p. Jan Isop – zpracovatel prvního vzorníku tohoto 
zakrslého voláče. Mezníkem v činnosti klubu chovatelů brněnských voláčů bylo 
zvolení do jeho čela Jindřicha Voráčka, který zpracoval první Monografii brněnského 
voláče. Klub vždy čítal okolo padesáti členů, což není velká členská základna 
k rozšiřování tohoto krásného voláče. V zahraničí je tento holoubek velice rozšířen a 
jedná se o nejchovanější plemeno českého původu na světě. Tento holoubek má své 
příznivce v Americe, Kanadě, Asii, Austrálii a hlavně v Evropě, kde jsou 
v jednotlivých zemích samostatné kluby a to v Německu, Holandsku, Belgii, Francii, 
Rakousku, Polsku, Slovensku, Anglii a Dánsku. S většinou z těchto klubů je náš klub 
v trvalém spojení, hlavně díky zastřešení Evropským klubem, který pracuje pod 
vedením př. Erwina Sedlmeiera, který organizuje termínovou listinu speciálních 
výstav v rámci Evropy. 
Tento Evropský klub byl iniciátorem evropského standardu tohoto našeho zakrslého 
voláče, který byl přijat v celé Evropě – zde se projevila společná práce předních 
chovatelů brněnských voláčů z České republiky a Německa.  
Před 7 lety vznikla v rámci českého klubu z popudu moravských chovatelů pobočka 
klubu brněnských voláčů se sídlem v Brně. 
Na oslavu 90. výročí založení Klubu byla zorganizována Mezinárodní výstava 
brněnských voláčů ve dnech 15. – 16. listopadu 2014 ve Strakonicích. Díky ZO 
ČSCH Strakonice jsme uspořádali tuto slavnostní výstavu v areálu této základní 
organizace z důvodu dobré dostupnosti pro zahraniční vystavovatele z Německa a 
Rakouska a zároveň tento areál umožnil uspořádat tuto výstavu v krásné hale, kam 
se bez potíží vešlo všech cca 700 brněnských voláčů. V jedné z hal bylo zajištěno 
občerstvení po celou dobu trvání výstavy a proběhla slavností schůze, která přispěla 
k důstojné oslavě jubilea našeho Klubu. Slavnostní schůzi zahajovalo vystoupení 
skupiny dudáků – typické pro toto město. Po předání ocenění za nejlepší brněnské 
voláče pokračovala neformální přátelské debata chovatelů zúčastněných států. 
Výstavu obeslalo celkem 56 vystavovatelů 696 brněnskými voláči, z České republiky 
bylo vystaveno 246 holubů od 23 chovatelů, z Rakouska 267 od 15 vystavovatelů, 
z Německa 177 brněnských voláčů od 16 přátel a 6 holubů od jednoho chovatele ze 
Slovenska. 
Posouzení provedli tři posuzovatelé z Německa, jeden ze Slovenska, jeden 
z Rakouska, jeden z Francie a šest z České republiky. 
Bylo vystaveno celkem 696 brněnských voláčů ve 34 kresebných a barevných 
rázech, počet předvedených barevných rázů překvapil pořadatele i návštěvníky 
výstavy. 
Bílí - vystaveno 100 brněnských voláčů, tento barevný ráz vždy určuje směr 
šlechtění těchto štíhlých zakrslých voláčů. V celé kolekci se objevili i holubi přítele 
Dietra Müllera, který přijel se svými brněnskými voláči až od Severního moře, je to 
jeden z nejlepších chovatelů bílých brněnských voláčů v Německu. U tohoto rázu se 
musí vždy projevit dokonalá štíhlost s celkovou harmonií tvaru, kterou dokreslují úzké  
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Výstavy - foto 
 

 

 

   
0,1 Smíšek      0,1 Fila 

 

   
0,1 Klimeš      1,0 Kurel  
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1,0 Vít       1,0 Vízek 

 

    
1,0 Dohalský      1,0 Vízek 
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1,0 Veltruský      1,0 Maňák 

 

 

   
0,1 Pecka      0,1 Houdek 
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1,0 Pecka      1,0 Kaňka 

 

    
1,0 Pecka      1,0 Pecka 
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0,1 Baswald      1,0 Kleine 

 

 

    
0,1 Sedlmeier      0,1 Sedlmeier 
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1,0 Veltruský      0,1 Baswald 

 

 

 

    
0,1 Kročil      0,1 Vyoral 
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nasazení mírně podkleslých nohou s dokonalou kulovitou volatostí. Dominovali 
holubi př. Müllera, Smíška a Ludvíka. 
Černí - 91 holubů, kteří se prezentovali na výstavě ve velmi dobré kvalitě s typickým, 
postojem, krásnou stavbou těla, volatostí a předvýstavní drezurou, která je základem 
výstavní kondice. Nejlepší černé předvedli, př. Kleine z Německa a Huditsch 
z Rakouska. 
Červení - vystaveno 14 kusů, vystavoval zde i přední chovatel z Německa př. 
Helmuth Führer. Kolekce různorodá v kvalitě s horším opeřením. Zde nebyla po 
právu udělena čestná cena. 
Žlutí - převedeno 47 kusů této oblíbené variety. Ocenění odpovídalo vystavené 
kvalitě těchto brněnských voláčů – výborný postoj, kvalita zbarvení, volatost, jen 
kvalita opeření se musí zlepšit. Nejlepší jedince vystavili př. Fila a př. Genosko 
z Německa. 
Modří černopruzí  - vystaveno 79 kusů této barvy, která překvapila počtem a hlavně 
kvalitou – uděleny tři čestné ceny a to př. Kurel ČR, př. Cintula SR a př. Wenzel 
Německo. Zde byla kvalita víc, jak nadprůměrná což překvapilo. Výborný postoj, 
harmonie těla, kulovitá volatost, křížení křídel, nasazení nohou i zbarvení. 
Červeně plaví - vystaveni 4 kusy v dobré kvalitě – nutno pohlídat velikost a štíhlost 
této variety. 
Žlutě plaví - 20 kusů, velmi dobré kvality, výborní ve zbarvení, postoji, volatosti i 
výšce nohou. Platí i zde nutné sledovat velikost a štíhlost těchto holubů. Nejlepší 
jedince předvedl př. Vízek. 
Modří kapratí a stříbřití - vystaveno celkem 7 kusů. Variety jsou zatím nové, nutno 
zlepšit štíhlost těchto holubů a vylepšit postoj. I zde se dobře ukázali dva jedinci 
z našich chovů. 
Černí bělopruzí - vystaveno 5 kusů – kontrast černé barvy s protaženými bílými 
pruhy je velmi pěkný, Větší kvalitě této variety chybí chovatelé. Ani v zahraničí není 
situace lepší – v Evropě jsou celkem cca 4 chovatelé stejné úrovně. Nejlepšího 
jedince vystavil ing. Veltruský. 
Červení bělopruzí - vystaveno 16 kusů různé kvality – zde se projevuje též 
nedostatek chovatelů této české variety (u nás bělopruzí vždy více ceněni) a tím trpí i 
kvalita vystavených holubů. Postoj, křížení křídel se zlepšilo, ovšem zkvalitnění 
volatosti a zbarvení se musí zlepšit. 
Žlutí bělopruzí - vystaveno 10 kusů. Hodnocení je stejné jako u červených. Bez 
zvýšení počtu chovatelů a křížení se dopředu nedostaneme. 
Modří bělopruzí - předvedeno 10 kusů, zde se projevuje oblíbenost variety 
v zahraničí. Nejlepšího jedince předvedl př. Schalk z Německa. Výborný typ, 
zbarvení, volatost i pruhy. 
Isabeloví - vystaveno 33 kusů – oblíbená bělopruhá varieta s dostatečným počtem 
chovatelů. Byli předvedeni v dobré kvalitě zbarvení, typu a nasazení nohou. Někteří 
jedinci mají problémy s tmavším zbarvením hlavy. Nejlepšího jedince předvedl př. 
Smíšek. 
Černí tygři - předvedeno 24 kusů – překvapili počtem i kvalitou. Není to tak dlouho, 
kdy jsme tuto varietu viděli sporadicky. Nejlepšího představil př. Kaňka – výborný typ 
harmonizoval s dobrou volatostí, nasazením a délkou nohou. 
Červení a žlutí tygři - vystaveno 10 kusů jednoho chovatele, který na ně získal 
čestnou cenu – př. Pecka. Je jen škoda, že tyto barevné rázy jsou v tomto případě 
jen pomocnými varietami pro chov čapíků – nutno zlepšit zbarvení – jeho intenzitu. 
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Černí, červení a žlutí čapíci - vystaveni v počtu 16 kusů – předvedli dobrou kvalitu 
těchto kreseb. Přes zahraniční konkurenci nevynikali ve zbarvení a kresbě. Dobří 
v postoji, volatosti a výstavní kondici. 
Černí s anglickou kresbou - předvedeno 27 kusů – ukazuje na oblíbenost této 
základní variety, která se projevuje v několika předcházejících varietách. Výborná 
volatost, zbarvení, kulovitá volatost, výborná výška a nasazení nohou. Drobné 
nedostatky v kresbě ovlivnili částečně ocenění této krásné variety. Nejlepší ocenění 
získal 2x předseda Evropského klubu př. Selmeier. 
Červení a žlutí s anglickou kresbou - předvedeno 23 holubů – nedosahují kvality 
černých a modrých – několik jedinců se těmto přibližuje. Horší probarvení štítů, 
výstavní kondice spojená s volatostí. 
Modří a modře plaví s anglickou kresbou - předvedeno 69 kusů – nejlepší variety 
předvedené na této výstavě. Brněnští voláči štíhlých postav, vysocí s výborným 
nasazením nohou, s dobrým křížením křídel doplněné výbornou volatostí. I zde 
nejlepší jedince předvedl př. Sedlmeier – 2x. 
Sedlatí černí, červení a žlutí - předvedeno 26 kusů v dobré kvalitě. Tato nová 
nejmladší varieta je v oblibě, ovšem obtížnost této kresby je limitující. Zatím kvalita 
různorodá – ustálení typu, volatosti a postoje je žádoucí. Nutné je i zvýšení počtu 
chovatelů, kteří by u nás pozvedli kvalitu s úspěšnou zahraniční konkurencí. Jen pro 
porovnání počet vystavených sedlatých na celoněmecké speciálce konané 8. – 9. 
listopadu 2014 v Langenbergu – 20 černých, 43 modrých, 18 červených a 6 žlutých. 
U nás ve Strakonicích předvedli nejlepší sedlaté př. Kročil a př. Vyoral. 
Šiml modrý, červený a žlutý - předvedeno 54 kusů v těchto nových líbivých 
varietách s krásným šimlováním (mramorováním) štítů křídel a volete. Díky vzniku 
z křížení těchto variet výborní v typu, volatosti, výšce a nasazení nohou. Zde se 
dobře předvedli brněnští voláči př. Müllera z Německa a př. Vajdy. 
Kvalita brněnských voláčů na této výstavě byla dobrá, holubi z našich chovů se 
vyrovnali těm zahraničním. Škoda, že zde nebyla úplná kolekce z Německa - týden 
před naší výstavou měli svojí speciální výstavu v německém Langenbergu s počtem 
1067 holubů. Přesto 12 čestných cen pro naše chovatele, 11 pro německé, 1 pro 
rakouské a 1 pro vystavovatele ze Slovenska je potěšující. 
V závěru bych chtěl poděkovat ZO ČSCH Strakonice za zapůjčení krásného 
výstavního areálu pro konání této naší jubilejní výstavy a pomoci při její organizaci. 
Poděkování patří i ZO ČSCH Sedlčany za zapůjčení části výstavních klecí a celému 
výstavnímu výboru za odvedenou práci při této akci. 
Chtěl bych poděkovat i sponzorům, kteří přispěli finančně a věcnými dary na dobré 
zajištění této jubilejní výstavy Strakonice 2014, jmenovitě: př. Miloslavu Lukešovi 
z firmy Agro ZM s.r.o. – Toužením 1, př, Klimešovi, př. Kaňkovi, př. Machovi, př. 
Kolouškovi, př. Novákovi, př. Cintulovi, př. Černému, př. Smíškovi. Dále ÚOK 
chovatelů holubů a firmám Akvateraxo Molen – krmení, TS Design – reklama, 
Montano Valter s.r.o. – květinová výzdoba. 
Děkuji všem, kteří pomohli zajistit důstojně propagovanou a probíhající výstavu 
Strakonice 2014, která jistě najde své místo mezi úspěšnými akcemi Českého svazu 
chovatelů. 
 
 

       Veltruský Jiří ing.  
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Vážení přátelé, kamarádi, milovníci brněnských voláčů. 
 
 

     Dovolte mi, abych se několika mými poznatky a postřehy vrátil k naší Mezinárodní 
speciální výstavě ve Strakonicích. 
     Hned na začátku musím pochválit výstavní výbor a všechny, kdo se podíleli na 
přípravě a chodu této z pohledu diváka moc pěkně připravené a vydařené akce.  
V prostorné, světlé a pěkně vyzdobené hale se předvádělo na naše výstavy 
nevídaných 700 ks brněnských voláčů. A to se ještě ve vedlejší hale předváděla asi 
stovka dalších, nabízených v burze. 
     Výstavu zahajovala stovka bílých. Potěšili zjemňováním postav, pěknými volátky a 
rovnýma dlouhýma nohama. U některých přetrvává problém s delší zadní partií a 
nekvalitním opeřením. Potěšitelné je, že se naši holubi vyrovnali zahraničním. Mně 
se moc líbil mladý drobný holoubek př. J. Ludvíka a moje mladá holubička. 
Poháry za 97 bodů získaly mladé holubičky D. Müllera a J. Smíška.  Za 96 bodů pak 
také maldý holoubek J. Ludvíka.  
     91 černých mně potěšilo kvalitou opeření, pěknou barvou, vzpřímeným postojem 
a štíhlými postavami. Po všech stránkách nejvyrovnanější kolekce, jen ojediněle měli 
nedostatky jako světlejší obočnice a slabé křížení křídel. Poháry za 97 bodů získali 
mladý holub př. Kleineho a za 96 bodů starý holub př. W. Huditsche a stará holubice 
př. F. Kleineho. 
     Červení – 14 ks- mně ničím nenadchlo, vídával jsem lepší. Je třeba zlepšit 
především barvu a opeření.  
     46 ks žlutých se předvedlo ve vysoké kvalitě. Pěkná kulovitost volátek, dlouhé 
rovné nohy a elegantní předvádění určitě zaujalo většinu návštěvníků. Pohlídat je 
třeba probarvení letek a dělené ocasy. Nejvyrovnanější kolekci předvedl př. 
H.Genosko. Mně se moc líbil mladý holoubek př. M. Fily a stará holubička téhož 
chovatele, i když trochu větší, tvarově však naprosto dokonalá. Pohár za 97 bodů 
získala stará holubička M. Fily a za 96 bodů mladý holub H. Genoska. Př. Marek Fila 
získal na kolekci žlutých pohár za Memoriál Karla Hořeního. Také žlutí holubi se 
kvalitou vyrovnali zahraničním. 
     78 modrých černopruhých bylo průměrné kvality, stále je třeba zlepšovat a 
zesvětlovat modrou barvu a dbát na barvu zad. Někteří jsou stále hrubších postav. 
96 body a pohárem byli oceněni mladý holub V. Kurela a mladá holubička J. Cintuly.  
     2,2  červeněplaví  nadprůměrné kvality, s čistými štíty křídel i hlavami. Nutné je 
zjemnit postavy.  
     18 ks žlutě plavých tvořilo pěknou kolekci, opět s čistými štíty křídel, holoubci se 
světlými hlavami, pěkní v pruzích. Nutné je neustále dbát na zmenšování a 
zjemňování postav. Pohár za 96 bodů získal starý holoubek př. O. Vízka.  
     5 ks modrých kapratých mně ničím nezaujalo. Jen 1,1 stříbrní je na tak velkou 
výstavu málo, přesto byli zajímavým zpestřením. 
     Bělopruzí Brňáci bývali vždy chloubou mnoha generací chovatelů. Byli vždy mezi 
holubáři velice ceněni, dnes bohužel už není mnoho chovatelů, kteří bělopruhé 
chovají. Proto chci poprosit chovatele plnobarevných nebo více chovaných rázů, 
vezměte si na holubník každý dva páry bělopruhých a pomozte k jejich většímu 
rozšíření a zlepšení kvality. Vystaveni byli 4 ks černí bělopruzí průměrné kvality, stále 
je třeba pracovat na zjemnění postav a zúžení postoje nohou, zlepšení volatosti a 
některým by slušely delší nohy a užší křídla. Pohár za 96 bodů získal J. Veltruský.  
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     Červení bělopruzí 16 ks a žlutí bělopruzí 5 ks mně osobně zklamali. Jejich kvalita 
se nelepší, spíše naopak. Dříve bývali aspoň jemní, dnes jsou někteří hrubších 
postav s válcovitými volaty, schází jim elegance.  
     10 ks modrých bělopruhých předvedeno v průměrné kvalitě, bodově vyčníval starý 
holoubek př. M. Schalka, který obdržel pohár za 97 bodů. Mají pěkně modrou barvu, 
hezké pruhy, nicméně, vídával jsem lepší.  
     Bělopruhé izabely mně naopak potěšily svým typem, tvarově jsou srovnatelné 
s plnobarevnými holuby. Předvedených 33 ks izabel mělo vesměs pěknou barvu a až 
na výjimky, i krásné bílé pruhy. Mají dlouhé nohy a kulovitá volátka. Pozor je třeba 
dávat na barvu očí a velikost postav. Pohár za 97 bodů získala mladá holubička 
př.J.Smíška. Právě ta, i přes všechny přednosti a elegantní předvádění měla podle 
mně už mohutnější postavu. Já bych dal toto ocenění vedlejší, jemné, a v mých očích 
ideální holubičce s 96 body stejného chovatele. Přítel J. Smíšek získal na kolekci 
bělopruhých izabel pohár za Memoriál Jindřicha Voráčka. 
 Izabely jsou další varietou, se kterou se můžeme směle rovnat se zahraničními 
holuby.  
     24 ks černých tygrů mně potěšilo svou kresbou a postojem, pěkná kolekce 
jemných holoubků, je třeba pohlídat šířku ocasu. Moc se mi líbil mladý holoubek př. 
M. Kaňky, který obdržel pohár za 96 bodů.  
     Tygři červení 6 ks a žlutí 4 ks kvalitou potěšili, typově moc pěkní holoubci, jen 
někteří světlejší v barvě a kresbě. Pohár za 97 bodů získal mladý červený tygr př. J. 
Pecky, který byl tvarově dokonalý, krásně se předváděl, ale zase se mi jevil větší a 
hrubší. Tento holoubek vyhrál i pohár za Memoriál Jiřího Šimůnka. 
     Černí čapíci 4 ks  byli kvalitou mírně podprůměrní, a je škoda, že se z našich 
výstav vytrácejí. Naopak, červení čapíci 6 ks a žlutí čapíci 6 ks si svoji kvalitu drží na 
vysoké úrovni, jsou drobní, s pěknou kresbou, jenom by bylo dobré je více rozšířit do 
našich chovů.  
     Kolekce holubů se srdcovou kresbou mně nejen zaujala, ale i kvalitou potěšila. 
Většinou byli předvedeni jemnější holoubci než v minulých letech. Černí srdcoví, 27 
ks, mírně nadprůměrná kolekce pěkně kříží a jsou dobře volatí. Holoubci př. E. 
Sedlmeiera  jsou opravdu moc pěkní. Pohár za 97 bodů získala stará holubička E. 
Sedlmeiera , druhý pohár za 96 bodů mladý holub téhož chovatele. 13 ks červených 
srdcových a 10 ks žlutých srdcových se předvedlo v dobré kvalitě, dobří v barvě i 
kresbě. Je třeba stále zjemňovat postavy. Tady mně mrzela neúčast našich 
chovatelů o to víc, že jsem viděl krásné holuby např. u př. P. Zemana. Potěšili mně 
žlutí př. W. Sillera, kteří jsou proti minulosti jemnější a přitom si zachovali kvalitní typ.  
42 ks modrých srdcových průměrné až nadprůměrné kvality, někteří s trženými pruhy 
a půlměsíci až do očí, což je příčinou tmavých klínů v očích, nebo dokonce celých 
tmavých očí. Mně se moc líbili holoubci př. R. Baswalda.  
Na 21 ks modřeplavých srdcových bylo radost se dívat. Nádherní, vzpřímení, jemní, 
typoví, s dobrou kresbou, prostě pastva pro oči. Poháry za 97 bodů získali starý 
holub a mladá holubička, oba př. E. Sedlmeiera.  Tato holubička mi padla do oka jak 
svým typem, tak i krásnou kresbou. 7 ks červeněplavých srdcových mělo zajímavou 
barvu, ale kvalitou nedosahovali předchozích. 
     6 ks černých sedlatých mně potěšilo pěknou kresbou i barvou. Pozor je třeba 
dávat na tmavé zbarvení dolní čelisti zobáků a celé bílé podocasníky. 14 ks 
červených sedlatých bylo kvalitou podobných černým. Pěkné nohy a kresba, ale u 
některých horší barva a kulovitost volátek. Varující je zjištění, že mladí holubi kvalitou 
zaostávali za starými. Pohár za 96 bodů získal př. M. Kročil.  Stejný chovatel vyhrál i 
pohár za Memoriál Richarda Pípala. Naopak, u šesti žlutých sedlatých, krásných 
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v kresbě i barvě, s pěknýma nohama, mladí kvalitou předčili staré, což je podle mně 
ta správná cesta. Líbil se mi mladý holoubek př. Vyorala, naproti tomu holubičku 
oceněnou pohárem za 97 bodů, jsem bohužel, po celou dobu výstavy viděl jen 
s téměř vodorovným držením těla a válcovitým volátkem. Škoda, podle posuzovatele 
musela být nádherná.  
     28 ks modrých šimlů zaujalo kvalitou kresby volátek, téměř se nevyskytují celá 
bílá brka, ale požadované síťkování. Vysoká kvalita jistě souvisí s jejich velkou 
oblibou a rozšířením.  
Červeněplaví šimli zaostávají za modrými tvarem i kresbou volátek. Před třemi lety 
jsem na návštěvě u př. Vyorala viděl právě červené šimly s krásnou, téměř 
dokonalou kresbou.  Je třeba pohlídat velikost, na mně působili hrubšími postavami. 
Naopak, kolekce 13 kusů žlutěplavých šimlů mně potěšila jemností postav, pěknou 
jemnou vyrovnanou barvou a elegancí, s jakou se předváděli.  Nádherná byla mladá 
holubička př. K. Vajdy, její kvalita byla oceněna pohárem za 96 bodů.  
     9 ks brňáčků vystavených v AOC bylo pěkných v typu i peří, ale myslím si, že 
třída AOC nemá budoucnost, pokud se zde nebudou vystavovat nově vznikající rázy, 
ale jen různobarevní kříženci.  
     Shrnuto a podtrženo, výstava pěkná, mnoho krásných holoubků změnilo majitele.  
Popovídali jsme, pochválili, pokritizovali, a bylo nám moc příjemně.  
     Na večerní schůzi pak proběhlo vyhodnocení výstavy, předání pohárů a přátelé E. 
Sedlmeier, I. Janoušek, J. Veltruský a J. Ludvík převzali uznání Evropského klubu za 
zásluhy o rozvoj brněnského voláče.  
                                                               
                                                              Josef Smíšek. 
 

Poděkování pokladníka jubilejní výstavy „Strakonice 2014“ 

 
Vážení přátelé, 
domnívám se, že jubilejní výstavu „Strakonice 2014“ je vcelku možno hodnotit jako 
vydařenou. Můžete mi věřit, že si jsem dobře vědom toho, že se neobešla bez chyb. 
Tak už to ale vždy bývá. Jsem přesvědčen, že některým bylo možno a mělo se 
vyvarovat. 
Dovolte mi však při této příležitosti poděkovat všem, kteří přispěli jakýmkoliv 
způsobem ke zdaru této výstavy. V prvé řadě bych chtěl poděkovat všem z Vás, kdo 
jste zareagovali na výzvu výboru, přispěli různými sponzorskými dary a přispěli tak 
k zajištění výstavy. Musím zdůraznit, že mne prvořadě netěší hmotná hodnota Vašich 
darů, i když té si samozřejmě také vážím. Pro mne osobně je jednoznačně důležitější 
skutečnost, že jste se takto přihlásili k sounáležitosti se zájmem klubu, aby výstava 
dopadla pokud možno co nejlépe. Bohužel musím také říci, že od některých členů 
jsme tak trochu nějaký dar očekávali, avšak marně. Dokonce je ještě dost členů, kteří 
si doposud nezakoupili jubilejní odznaky, jejichž pořízení bylo jednomyslně 
odsouhlaseno. Doufám alespoň, že se rozhodnou touto formou klub podpořit, tento 
rest napraví a splní tak i nepsanou členskou povinnost. 
Jednotliví členové výstavního výboru udělali myslím pro zdar této výstavy vše podle 
jejich možností, schopností a osobní zodpovědnosti. Zvláště však patří velký dík 
příteli Jiřímu Klimešovi. Ten, ačkoliv to asi mnozí nevíte, absolvoval přípravu a 
konání celé výstavy v rizikovém a bolestivém zdravotním stavu se značným 
sebezapřením a skromností jemu vlastní. Kéž by náš klub měl takto obětavých členů 
více. 
          Kaňka Miloslav 
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Sviatok brňáčkarov - Strakovice 2014. 
 
 

 
Konečne sme sa dočkali a v piatok na obed 14.novembra 2014 som spolu so svojimi 
priateľmi M.Filom, J.Ludvíkom, V.Vítom a svojimi brňákmi nabrali smer Strakonice. 
Cesta prebehla bez problémov a navečer sme zastali pred chovateľským areálom 
miestnej strakonickej organizácie. Pred areálom bolo už veľa áut vystavovateľov, nie 
len z Čiech ale i z Nemecka a Rakúska. Po vstupe do výstavnej haly sme sa zvítali s 
každým z chovateľov. Potom nastal čas na zaklietkovanie svojich holubov. Hala 
pôsobila dobrým dojmom, na túto našu výstavu si myslím, spĺňala všetky náročnosti, 
taktiež susedná hala bola v poriadku, tá slúžila pre burzu. 
Tretia hala bola dočasným stánkom pre posedenie a hlavne pre spoločenský sobotný 
večer. 
Taktiež bola vybavená bufetom, príjemne sa tam sedelo a diskutovalo o holuboch. 
Ale to už predbieham. Naša spomínaná posádka sa po zaklietkovaní holubov vybrala 
ubytovať do penziónu a potom sme tam v reštaurácii debatovali pri chutnej večeri a 
pivku o holuboch. 
V sobotu ráno som sa dostavil do haly, nakoľko som bol delegovaný posudzovať 
holuby. 
Nechcem tu rozoberať kvalitu jednotlivých vystavených rázov dopodrobna, len vo 
všeobecnosti: najkvalitnejšie a najucelenejšie rázy boli modroplavé s anglickou 
kresbou, úspešne im sekundovali čierne rovné. Veľa kvalitných holubov bolo 
u bielych, žltých.  
Pekné boli aj brnenské hrvoliaky v kresbe sedlatej ale i plavé, šimli, čapíci boli 
vysoko kvalitné holuby. To najpodstatnejšie bol fakt, že počet vystavených holubov  
podľa katalógu bol 696 brňákov v 34 farebných a kresbových rázoch !!! Je to krásny 
počet a hlavne kvalita vystavených holubov bola zväčša na vysokej až vynikajúcej 
úrovni. Prakticky všetky mali zastúpenie až na jedno, modré sedlaté, táto varieta 
chýbala. Postrehol som jednu potešiteľnú vec, že naši chovatelia sa už minimálne 
vyrovnávajú v kvalite jednofarebných holubov chovateľom zo západu Európy, viď 
v bielych, žltých či modrých čiernopásavých. Naopak jednoznačne vysoká kvalita je 
na strane nemeckých chovateľov v anglickej kresbe. Čo je ale málo potešujúce, až 
na malé výnimky, je úbytok kvalitných bielopásavých BH.  
Táto výstava dala jednoznačnú odpoveď akou cestou ísť v budúcnosti, či robiť 
špeciálky ako v posledných rokoch v Lysej nad Labem pri krajskej výstave, alebo 
samostatne. Odpoveď dali jasne samotný vystavovatelia (ak samozrejme beriem iba 
členov nášho klubu) svojou účasťou v Strakoniciach, množstvom vzájomných debát, 
stretnutí pri klietkach ale i pri káve či pivku, že samostatná výstava je 
bezprostrednejšia a viac sa tam členovia klubu spoznajú, rozdebatujú svoje postrehy 
z chovu a podobne. Toto je možné len pri samostatnej výstave, lepšie sa udržujú 
vzájomné kamarátske vzťahy medzi chovateľmi, je tu družná atmosféra. A to 
nehovorím o možnosti burzy, kde si chovatelia vzájomne vymenia, predajú, kúpia 
holuby.  
Pri výstavách v Lysej mi osobne takéto pozitíva chýbajú. 
V sobotu ráno sa konalo slávnostné zahájenie výstavy za účasti vrcholných 
predstaviteľov ČSCH. Čo sa týka návštevnosti na výstave, myslím, že musí vládnuť 
spokojnosť. V neposlednom rade aj počasie nám bolo priaznivo naklonené.  
V sobotu o 18:00 hodine sa začal v tretej hale spoločenský večer spojený 
s vyhlásením výsledkov a odovzdávaním cien najúspešnejším vystavovateľom.  



25 

 

Pekným spestrením večera bol aj kultúrno-hudobný program. Osobne ma potešila 
veľká účasť vystavovateľov z Nemecka a Rakúska, ale taktiež ich osobná účasť po 
celú dobu výstavy. 
Čo na záver, to najhlavnejšie, poďakovanie všetkým vystavovateľom za účasť na 
výstave, obrovská vďaka patrí výstavnému výboru za skvele odvedenú prácu 
a taktiež vďaka všetkým tým čo akokoľvek prispeli k zdárnemu priebehu výstavy. 
A ešte mi dovoľte jeden citát pr.Václava Kurela, ktorým vystihol túto krásnu výstavu: 
„Ten, kto nebol na tejto výstave, môže lutovať“. 
 
 
                                                                                           
 
                                                                                                Juraj Cintula  
 

 
 
Brňáci v Nitre… 

 
 

Po ukončení výročnej schôdze v Lysej v sobotu 17.januára som ešte debatoval 
s členmi klubu a napadla nás (Potěšil-Veltruský-Cintula) myšlienka urobiť ukážkovú 
expozíciu klubu pri Celoštátnej výstave zvierat v Nitre. Členovia klubu by mohli 
vystaviť neobmedzené množstvo brnenských hrvoliakov, čím viac, tým lepšie 
samozrejme. Len v krátkosti opíšem Nitru, výstavu. Každoročne ju navštívy veľké 
množstvo návštevníkov, chovateľov nie len zo Slovenska a Čiech, ale aj chovatelia 
z Poľska a balkánskych krajín. Výstavisko v Nitre poskytuje výborné podmienky pre 
veľké výstavy, dostupnosť je výborná, po dialnici a následne po rýchlostnej ceste R1. 
Prezentácia nášho klubu a s tým spojená prezentácia našich chovov by bola isto 
veľmi prospešná pre klub a bola by lákadlom na výstave. Celoštátne výstavy v Nitre 
naberajú na obľube a v roku 2014 sa tam uskutočnila pri celoštátnej výstave aj  
16. Európska výstava veľkých a malých anglických hrvoliakov. Čo sa týka výstavných 
podmienok, klietkové býva 3,-EUR za ks, manipulačný poplatok je 2,- EUR a katalóg 
stojí 5,- EUR. Termín výstavy býva predposledný alebo posledný novembrový 
víkend, s tým, že posudzovanie zvierat býva v piatok a samotná výstava je otvorená 
v sobotu a v nedeľu. 
Preto predkladám na zváženie členom klubu, aby popremýšlali nad možnosťou 
vystaviť svoje holuby na tejto výstave a na letnom stretnutí vo Vlčí Habřine o tom 
podebatujeme. 
V novej chovnej sezónne prajem všetkým členom klubu zdravé a úspešné odchovy. 
 
 
 
 
                                                                                                     Juraj Cintula 
 
 
 
 
 



26 

 

Špeciálka pobočky Velké Pavlovice 2014. 
 

 
V sobotu 1.novembra 2014 sa uskutočnila v poradí 8.špecialka brnenských 
hrvoliakov, klubovej pobočky Brno. Ako už býva tradíciou, na výstave sa zúčastnili so 
svojími holubmi aj priatelia z rakúskeho klubu. Samozrejmosťou je účasť chovateľov 
zo Slovenska.Tento rok však potešila i účasť chovateľov z rozličných častí ČR.   
Celkový počet vystavených holubov bol potešujúci, 218 ks, v 29 farebných 
a kresbových rázoch. Mnohý vystavovatelia túto výstavu brali ako generálku na 
očakávanú klubovú výstavu s  medzinárodnou účasťou v Strakoniciach. Výstavu 
oboslalo 25 vystavovateľov. Najviac vystavených brnenských hrvoliakov (BH) bolo 
ako už tradične bielych.  
Ich počet bol 91 ks. Šampióna na holubicu získal pr.M.Fila, čestné ceny 
pr.H.Schuster a M.Fila. Nasledovali čierne, v počte 14. Čestnú cenu získal na holuba 
pr.E.Linda.  
Červené BH mali zastúpenie iba vo dvoch holuboch. Žltý išli trocha s kvalitou oproti 
minuloročnej výstave nadol, vystavených bolo 11 ks, Šampióna na holubicu získal 
pr.M.Fila. Modrých čiernopásavých bolo vystavených 35 ks, kvalitná varieta, na tejto 
výstave bola jedna z najlepších. Šampióna na holubicu získal pr. J.Cintula. Čestné 
ceny na holuby získali  
pr. D.Šulovský a J.Cintula. Modrý mramorovaný boli zastúpený dvomi jedincami, 
no pekný holub pr. V.Dostála bol ocenený po zásluhe čestnou cenou. Nasledovali 
dve holubice modroplavé. Červenoplavá varieta bola zastúpená 11 holubmi. 
Žltoplavých bolo 19, čestnú cenu získali pr. J.Ludvík a V.Vít. Na túto varietu, pr. 
V.Víta bol udelený memoriál Josefa Svozila, aj keď kolekcia nezískala najviac bodov, 
memoriál bol udelený na základe výberu klubových členov. Nasledovala taktiež 
kvalitná varieta, modrý šimli. Vystavených bolo 14 BH. Šampión bol udelený na 
holuba pr. J.Ludvíka. Červených aj žltých šimlov bolo vystavených po 3 ks z každej 
variety, čestná cena bola udelená na holuba pr. V.Víta. Andalúzske BH boli 
vystavené 4 jedince. Čierne, červené a žlté bielopásavé boli vystavené po dva 
jedince z každej variety, čestnú cenu získal na žltú bielopásavú holubicu pr.P.Hašek. 
Izabely boli vystavené v počte 7, avšak kvalita bola dobrá až vynikajúca. Šampióna 
na holubicu získal pr. J.Smíšek, čestnú cenu pr. V.Dostál. Nasledovala kresba tiger, 
čiernych bolo 6 ks, čestnú cenu získal pr. E.Linda. Hnedá mala zastúpenie v jednej 
vystavenej holubici, červené boli 3 ks. Anglická kresba - čierne boli 4 BH, čestnú 
cenu získal pr.W.Siller, červené boli 2 ks, žltých 6 ks, modrých 2 ks a modrý 
mramorovaný v anglickej kresbe bol vystavený jeden holub, na neho získal pr. 
W.Siller čestnú cenu. Túto kresbovú varietu uzatvárali 4 BH červenoplavý. Sedlaté 
začínali farbou červenou v počte 7 ks. Šampióna získal na holuba  
pr. V.Dostál. Žlté sedlaté boli vystavené 3 ks. Celú vystavu uzatvárala skupina 
holubov AOC, čestnú cenu na holuba v tejto kategórii získal pr. M.Fila. 
Výstava bola čo sa týka počtu vystavených holubov a ich kvality úspešná. 
Rozchádzali sme sa s vedomím a potešením, že sa o dva týždne stretneme na 
udalosti roka pre brňáčkarov, 
na medzinárodnej výstave brnenských hrvoliakov v Strakoniciach. 
 
 
 
                                                                                                     Juraj Cintula 
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Výroční členská schůze klubu chovatelů brněnských voláčů 
Lysá nad Labem 17. 1. 2015  

 
 
Výroční členská schůze klubu proběhla v jednací místnosti areálu výstaviště v Lysé 
nad Labem. Schůze se dle prezenční listiny zúčastnilo 24 z celkového počtu 38 členů 
klubu, schůze tím byla plně usnášení schopná. 
 
Schůzi řídil jednatel klubu. Po úvodním přivítání a schválení programu schůze všichni 
členové uctili minutou ticha památku zemřelého člena př. Fleischhanse. 
 
Dále následovaly zprávy jednotlivých členů výboru klubu. První svůj příspěvek 
přednesl předseda klubu, zhodnotil činnost od posledního setkání ve Vlčí Habřině. 
Hlavním tématem byla mezinárodní výstava k 90. výročí založení klubu, která 
proběhla v listopadu 2014 ve Strakonicích. Výstavu hodnotil kladně. 
 
Po této zprávě následovalo seznámení s hospodařením klubu za uplynulý rok 
pokladníkem klubu, na kterou hned navázalo zhodnocení jeho práce členy revizní 
komise. RK shledala jeho práci a vedení účtu jako bezchybné. 
 
Dalším bodem jednání byla zpráva místopředsedy klubu o činnosti moravské 
pobočky klubu – celá zpráva je uveřejněna ve zpravodaji 1/2015. 
 
Po této obsáhlé zprávě následovala volba nového vzdělavatele klubu za 
odstoupivšího př. Dostála, který ukončil v loňském roce členství v klubu. Na tuto 
funkci byli navrženi dva členové klubu – př. Smíšek a Cintula. Zvolen byl př. Cintula – 
všichni pro, mimo dvou členů, kteří se hlasování zdrželi.  
 
Evidenční listy – většina členů má splněno, přesto za poslední tři roky nebyl 
evidenční list od jednoho člena předán ani jednou. Přílohou zpravodaje 1/2015 bude 
seznam členů klubu včetně jejich adres, dat narození a kontaktů. Z důvodu ochrany 
osobních údajů bude pouze pro interní potřebu členů klubu, což všichni odsouhlasili. 
 
V dalším bodě jednání př. Kaňka, jako pokladník výstavy ve Strakonicích, zhodnotil 
průběh celé akce a udělal její ekonomické vyhodnocení. Navrhl příspěvek klubu na 
každého vystaveného holuba od českých a slovenských chovatelů ve výši 40,- Kč na 
kus. Tento byl jednomyslně všemi přítomnými členy odsouhlasen. Příspěvek bude při 
nejbližší příležitosti pokladník př. Houdek vyplácet (přítomní členové si již příspěvek 
vyzvedli při této akci). Př. Kaňka nabídl všem přítomným možnost  zodpovězení 
případných dotazů k přednesené zprávě s tím, že poté budou veškeré podklady 
předány pokladníkovi klubu př. Houdkovi.  
 
Veškeré účetní doklady byly předloženy revizní komisi a  její předseda př. Potěšil 
konstatoval, že bylo shledáno vše bez závad a jakýchkoli připomínek. 
 
Diskuse: 

- př. Janoušek – zhodnotil výstavu ve Strakonicích a ve Velkých Pavlovicích – 
kritika u obou akcí na špatné zabezpečení „společenského vyžití“  
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- př. Houdek – navrhl na čestné členství za celoživotní zásluhy př. Svatušku, 
Holubce a Vrbu. Všichni členové pro, po krátké diskusi včetně osvobození od 
placení členských příspěvků v klubu 

- diskuse o konání letního setkání klubu a o speciální výstavě pro letošní rok, po 
dlouhé diskuzi o speciální výstavě Lysá nad Labem  – leden 2016 proti Velké 
Pavlovice listopad 2015 domluveno: 

o letní setkání klubu ve Vlčí Habřině 12. 9. 2015 s přehlídkou výletků 
o speciální výstava se uskuteční v lednu 2016 v Lysé nad Labem 

(hlasování 12 pro Lysou nad Labem proti 9 pro Velké Pavlovice) 
- návrh na vyloučení holubů se zahraničními kroužky z vyhodnocovaných 

klubových soutěží (Memoriálů), soutěžit mohou pouze holubi s kroužkem 
vydávaným v ČR a SR, hlasovali všichni pro  

- úprava podmínek pro udělování Memoriálů při speciální výstavě, po krátké 
diskusi byl přijat návrh – kolekce 4 kusů holubů jednoho barevného rázu musí 
obsahovat holuby obou pohlaví a minimálně jeden kus musí být mladý – 
všechny vystavené holubice musí být označeny rozlišovacím nánožním 
kroužkem. O návrhu proběhlo hlasování s výsledkem 3 se zdrželi hlasování, 
ostatní pro. 

 
Po ukončení diskuse jednatel klubu poděkoval všem přítomným za účast a s přáním 
všeho dobrého výroční členskou schůzi ukončil. 
 
        zapsal Pecka Josef 
 
 

 

 

 

 

Zpráva o činnosti pobočky klubu chovatelů brněnských 
voláčů Brno v roce 2014 

 
Činnost pobočky začal jarním setkáním, které se uskutečnilo 24. 5. u př. Fily ve 
Starovicích. Na tomto setkání byli členové seznámeni s činností pobočky v roce 2013 
a s pokladní zprávou. Byl odsouhlasen plán činnosti na rok 2014 a termíny akcí 
pobočky. V diskusi se projednávala spolupráce s rakouským klubem a slovenskými 
chovateli a zajištění naší speciální výstavy čestnými cenami a poháry. Bylo 
odsouhlaseno darování poháru na mezinárodní výstavu ve Strakonicích. 
V červnu jsme se zúčastnili schůze klubu ve Vlčí Habřině, kde jsme informovali 
přítomné o naší činnosti a plánech a přislíbili obeslání výstavy ve Strakonicích 100-
120 holuby a věnování jednoho poháru na šampiona výstavy. Tento slib jsme splnili. 
6. září jsme byli pozváni rakouským klubem na letní setkání s přehlídkou výletků. 
Setkání jsme se zúčastnili a na přehlídku přivezli 20 holubů. Součástí setkání byla 
vyčerpávající přednáška o holubech př. J. L. Friendela, která vyplnila téměř celý 
program setkání. Byly domluveny podmínky naší speciálky ve Velkých Pavlovicích na 
kterou byl rakouský klub pozván. 
20. září jsme se opět setkali na letním setkání s přehlídkou výletků u př. Fily, včetně 
rakouského klubu a našich slovenských přátel. Na schůzi jsme upřesnili naši činnost 
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na obou speciálních výstavách a pozvání posuzovatelů na výstavu ve Velkých 
Pavlovicích. Součástí setkání byla i prohlídka chovů, samozřejmě u př. Fily a také u 
př. Ludvíka a Víta, na které se hodnotila úspěšnost odchovů a jejich naděje na 
výstavách. Po návratu byla provedena přehlídka vystavených výletků s tradičním 
výběrem všech přítomných, kteří vytipovali 5 nejlepších holubů. Jejich pořadí bylo 
následující: 1. 0,1 bílá př. Fila, 2 1,0 modrý černopruhý př. Ludvík, 3 0,1 isabela př. 
Schuster, 4 1,0 modrý bělouš př. Ludvík a 5  1,0 žlutěplavý př. Ludvík. Po předání 
cen a ujištění o vzájemné spolupráci jsme se rozešli s přáním na setkání na 
speciálních výstavách. 
Speciální výstava s mezinárodní účastí se uskutečnila v sobotu 1.11. ve Velkých 
Pavlovicích. Výstavu obeslalo 26 chovatelů, kteří vystavili 222 holubů (4 v dodatku) 
ve 28 rázech. Výstavu posoudili bezplatně př. D. Fabre, W Siller, J. Cintula, R. 
Čierťanský a A. Veselý Bc. Za jejich příkladnou ochotu jim patří velký dík. Výstavu 
také navštívil předseda JMKS př. Milan Uher, který věnoval pohár na šampiona 
modrého černopruhého. Na vystavené holuby bylo uděleno 15 čestných cen, 6 
šampionů a vítěz memoriálu Josefa Svozila, kterým se stal př. Vl. Vít na kolekci 
žlutěplavých. Šampiony získali na bílé př. Fila, na žluté př. Fila, na modré černopruhé 
př. Cintula, na barevnopruhé modrý bělouš př. Ludvíka, na bělopruhé isabela př. 
Smíška a na kreslené červený sedlatý př. Dostála. Výstava byla ukončena 
slavnostním předáním čestných cena pohárů vítězným holubům, které si převzali 
jejich úspěšní majitelé. 
Speciální výstavy s mezinárodní účastí ve Strakonicích se zúčastnilo 7 členů 
pobočky, kteří vystavili 104 holubů v 9 rázech, čímž svůj slib splnili. Svoji účast 
korunovali ziskem memoriálu Karla Hořeního na žluté př. Fily a Richarda Pípala na 
červené sedlaté př. Kročila. Dále ziskem čestných cen na bílé př. Ludvík, na žluté př. 
Fila, na modré černopruhé př. Cintula, na červené sedlaté př. Kročil a na žluté 
sedlaté př. Vyoral. Př. Vít získal na kolekci barevnopruhých diplom evropského klubu. 
Další moravský chovatel př. Vajda získal čestnou cenu na žlutého bělouše. Byli jsme 
mile překvapeni prostředím, ve kterém se výstava uskutečnila. Všichni přítomní jsme 
se shodli v názoru, že takové samostatné výstavy v podobném termínu mají svůj 
oprávněný důvod. Vždyť kolik holubů bylo vystaveno a kolik z nich změnilo majitele, 
což je důvod k pořádání těchto výstav. 
Poslední naší akcí byla účast na jihomoravské krajské výstavě v Břeclavi, kde jsme 
vystavili 16 holubů a na které jsme získali šampiona, pohár nejlepší holubice výstavy 
a dvě čestné ceny. Celkem zde bylo vystaveno 28 brněnských voláč. 
 
Plán činnosti pobočky KBV Brno na rok 2015: 
 

- květen – jarní setkání 

- září – letní setkání s přehlídkou výletků 

- září – setkání v Rakousku 

- říjen – speciální výstava s mezinárodní účastí 

- listopad – obeslání evropské výstavy 

- účast na akcích klubu BV 

- spolupráce s rakouským klubem a slovenskými chovateli  

 
        Ludvík Jiří 


