Vážení přátelé,
dlouho jsem zvažoval, jak „uchopit“ následující řádky. Mám psát jako předseda Ústředního výkonného
výboru Českého svazu chovatelů? Nebo mám snad
vyjádřit svůj názor coby ředitel výstaviště v Lysé nad
Labem? Nic takového, píšu jako Ondřej Matouš.
Když mne zastihla zpráva, že v neděli dne 8. srpna
2021 zemřel ve věku 87 let vážený pan Ing. František
Šonka z Prahy, velmi mě to zasáhlo. Uvědomil jsem
si, že odešel noblesní a výjimečný člověk, kterého
jsem si velice vážil, a který pro mě hodně znamenal.
Z reakcí dalších kolegů chovatelů bylo zcela evidentní, že i jich se skon Ing. Františka Šonky citelně dotkl.
Odešel totiž člověk, kterému na našem svazu záleželo, jenž se velmi aktivně (když to ještě bylo v jeho
silách) zapojoval do svazového dění, a to nejenom
v sekci chovatelů drůbeže. Byl členem dřívějšího
ÚV ČSCH, zastával post předsedy Ústřední odborné
komise chovatelů drůbeže, byl naším vůbec prvním
posuzovatelem drůbeže, dovezl do naší země první zdrobnělé velsumky a maransky, byl uznávaným
autorem řady odborných či populárně naučných
knih a článků. Mohl bych pokračovat dál…
Intenzivně se věnoval také propagaci chovatelství,
na výstavištích v Lysé nad Labem a Českých Budějovicích (nebo i v různých muzeích) pořádal v rámci
zemědělských a chovatelských výstav hojně navštěvované přednášky. Když se v Českém svazu chovatelů cokoliv rozhodovalo, nemyslel na svůj osobní
prospěch, ale na to, zdali rozhodnutí bude mít příznivý dopad pro náš svaz. Díky Ing. Františku Šonkovi
a jeho kontaktům je například budova našeho sekre-
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tariátu v Praze z valné části pronajatá Českomoravské kynologické unii.
Byl to člověk, jehož vystupování bylo vždy na
úrovni, nikoho neurážel, „nečeřil vodu“, pokud s něčím nesouhlasil, dokázal se ohradit rázně, nicméně
důstojně. Jednat s ním byla radost. Byl moudrý, sečtělý, laskavý, přející, vlídný, ochotný, pracovitý a obětavý. Uvědomil jsem si, jak moc je důležitá povaha člověka a jeho pozitivní vztah k ostatním lidem. Měl rád
lidi a lidé měli rádi jeho. Bude nám chybět, ta ztráta
je citelná... Čest jeho památce.
Ondřej MatOuš
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