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jméno i chovy jsou známy a rozšířeny po celé 
ČR i Evropě. 

V době určité stagnace v chovatelství po 
roce 1990 se se vší zodpovědností ujal funk-
ce jednatele Okresního výboru ČSCH Uherské 
Hradiště a zasloužil se o zachování chovatel-
ství v regionu. Tuto funkci ke spokojenosti ce-
lého regionu vykonával přes 20 let. Byl za-
kladatelem soutěžních výstav mezi okresy ve 
Zlínském kraji. 

Milý Ivane, do dalších let Ti přejeme vše 
nejlepší, hodně pevného zdraví, dlouhé potě-
šení v Tvých zálibách a doufáme, že se bu-
deme moci v Bohdalově kochat krásou Tvých 
ušlechtilých zvířat.  ZO ČSCH Hluk

ZO ČSCH Záhoří oznamuje všem známým 
chovatelům a chovatelkám, že nás dne 1. pro-
since 2022, ve věku 84 let, navždy opustil náš 
výborný a dlouholetý chovatel českých stra-
káčů, zakrslých velsumek a rysů modrých šu-
pinatých, přítel, obětavý kamarád Miloslav 
MAREŠ z Chřešťovic. Byl vždy dobrou duší 
našeho chovatelského spolku. Od vstupu do 
organizace v roce 1983 aktivně pracoval na je-
jím rozvoji a zlepšování chovatelského areálu 
v Záhoří. Byl členem kontrolní komise a dříve 
pracoval i ve výboru okresní organizace Písek. 
Až do své smrti se aktivně zapojoval do činnos-
ti základní organizace a pravidelně obesílal vý-
stavy pořádané naší organizací i výstavy okres-
ní. Za své české strakáče získal na výstavách 
mnohé čestné ceny. Pravidelně i jako čestný 
člen spolku chodil na brigády a akce pořádané 
v organizaci. Byl velkým vzorem mladým začí-
najícím chovatelům, ale i chovatelům starším, 
kteří pro svou pohodlnost přestali vystavovat 
a aktivně se na činnosti spolku podílet. Jako je-
den z mála členů podporoval rozvoj organizace 
i finančními dary a jejich zajištěním. Mílo, vy-

S nevítanými nálety dravců na chované svě-
řence se potýká asi většina chovatelů. Své o tom 
ví především holubáři a drůbežáři. Jedním z těch 
méně finančně náročných řešení může být insta-
lování skleněných koulí na sloupky plotu kolem 
chovatelského zařízení, jejichž počet se odvíjí 
od délky plotu. Dravci se lesklých předmětů bojí 
a jejich vlastní odraz ve skle je vyplaší. Vkus-
né skleněné koule navíc udělají na plotě více 
parády než dříve hojně používané zavařovací  
sklenice.   Text a foto Silvie veSelá

slovuji Ti, v zastoupení ZO ČSCH Záhoří, velké 
poděkování za vše, co jsi do posledních chvil 
pro nás a pro chovatelství na Písecku vykonal. 
Čest Tvé památce.  JoSef Jambura

Koncem února se dožívá životního jubilea 
70 let pan Ivan Zábrana z Veletin, jehož koníč-
kem je od mládí chovatelství. 

Ve výčtu všeho drobného zvířectva, které 
se na jeho dvoře vystřídalo, zůstal do dneš-
ního dne věrný chovu sebritek, které neustá-
le šlechtí do různých barev a rázů. Je zakla-
datelem klubu chovatelů sebritek. Každoročně 
pořádá speciální výstavu sebritek v Bohdalo-
vě. Tuto zálibu mají společnou se svým synem 
Martinem. Jeho úspěchy spočívají ve vlastní 
líhni a výrobě krmiv. Chovatelské zařízení má 
všechno, co drůbež potřebuje. 

Na každé výstavě, které se účastní od míst-
ní až po evropské, získává nejvyšší ceny. Jeho 

KNIHA 
Dějiny českého holubářství

NOVINKA!

•  dárek pro chovatele  
k Vánocům

•  720 stran textu  
a 1100 obrázků v barvě

•   lektor knihy  
Dr. Sylvestr Chrastil,  
Ing. Jaroslav Kratochvíl  
a Dr. Michal Straka

Cena 880 Kč, objednávky přijímá př. Josef Vilhelm, tel. 734 621 751

Možnost krátkodobého pronájmu

POTŘEBY PRO CHOVATELE
                Bubnová škubačka drůbeže

Více informací na tel. čísle: 775 494 786 
nebo www.profarmy.cz

Automatická digitální líheň
Cena od  2.800,- Kč

Cena  13.500,- Kč

Ivan Zábrana sedmdesátníkem

tIp pro chovatele

vZpomínka na mIloslava mareše

Ivan Zábrana (v bílém plášti) s kolegy chovateli
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