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často bývá tmavá, nad rámec tolerovaný stan-
dardem. Bílí a žlutí jsou chovatelsky jednoduš-
ší, přičemž na žluté jsem získal zatím největší, 
evropské tituly. Výzvou je mi v posledních le-
tech šlechtění žlutě plavých v kresbě mnichů, 
kteří mají zatím stále ještě štíhlejší postavy, ale 

i zde se daří kvalitu pomalu vylepšovat. Mu-
sel jsem do nich za tímto účelem použít nej-
lepší bílé bubláky, přičemž kresba a barva se 
dostavila již za dvě generace. Líbí se mi svět-
le slámová barva těchto krásných holubů, čis-
tá barva hlavy, rousů a letek, kontrastující s ba-

revnými pruhy a pernatými ozdobami, které 
v této bujnosti, ucelenosti a kompaktnosti má 
pouze jediné plemeno na světě – německý 
bublák dvouvrkočatý. 

Za rozhovor poděkoval
 Mgr. Bc. AlexAndr Veselý, foto autor

Stolní chovatelský kalendář
na rok 2023                 doprodej!  

Využijte zvýhodněnou slevovou nabídku 
pro organizace – při odběru 10 ks a více
cena 35 Kč/ks!

Klasický formát, fotografie s  popsanými druhy zvířat,  
termíny vydání Chovatele a kalendárium i na rok 2024.
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Vychází časopis Chovatel č. 5/2023

Zakrslý havanovitý – foto Vlastimil Šimekpoznámky: poznámky:

Mezinárodní  den skautů a skautek
Jiří

Marek

Oto

Jaroslav

Vlastislav

Robert

Blahoslav

Rudolf

Valérie

Rostislav / Rastislav

Marcela

Alexandra

Evženie

Vojtěch / Vojtěška

Kalendáře zasíláme na dobírku, při platbě bankovním 
převodem doporučeně, poštovné dle platného cení-
ku České pošty Vám bude připočteno podle rozsahu 
Vaší objednávky. Objednávky vyřizujeme do 14 dnů.  
Též možnost osobního odběru na adrese: ČSCH, Maškova 3, 182 53, Praha 8 nebo na všech svazových akcích.
Objednávejte na tel. 734 621 751 nebo e-mailu: distribucni.stredisko@cschdz.eu
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