
65 LET

 ◆ V měsíci prosinci oslaví své 65. narozeniny 
p. Miroslav KADELA ze Stránecké Zhoře. Klub 
chovatelů plymutek přeje vše nejlepší, hodně 
zdraví, štěstí, osobních i chovatelských úspěchů.

70 LET

 ◆ Začátkem měsíce pro-
since oslaví 70 let př. Ka- 
rel VAJNER ze ZO ČSCH  
Komárov, bývalý dlouho-
letý předseda ZO a nyněj-
ší místopředseda Rexklu-
bu ČR. Karel je špičkovým 
chovatelem rexů bílých 
červenookých a aljašek, 

držitelem mnoha ocenění jako Mistr ČR, Mistr 
Rexklubu, Evropský šampion, a dalších oceně-
ní. Je také držitelem všech svazových vyzname-
nání v rámci ČSCH. Hodně zdraví, štěstí a ještě 
mnoho chovatelských úspěchů přejí kamarádi 
ze ZO ČSCH Komárov a Rexklubu.

 ◆ Na začátku měsíce prosince oslaví své ži-
votní jubileum 70 let p. Zdeněk HANKO, člen  
ZO ČSCH Bohdalice. Členové ZO a OO ČSCH 
Vyškov oslavenci přejí vše nejlepší, hodně 
zdraví, štěstí, spokojenosti a rodinnou pohodu.

 ◆ Koncem listopadu oslavil Bedřich PO-
KORNÝ, dlouholetý chovatel drůbeže a krá-
líků, významné životní jubileum, a to svoje  
70. narozeniny. K tomuto výročí mnoho sil do 
další chovatelské práce, pevné zdraví i štěstí 
přeji všichni členové ZO ČSCH Karviná.

 ◆ Začátkem prosince se dožívá náš dlouhole-
tý člen, chovatel králíků kuních, ruských a si-
amských, RNDr. Jiří BŘOUŠEK krásných  
70 let. Přejeme do dalších let hodně zdra-
ví, spokojenosti a chovatelských úspěchů. ZO 
ČSCH Zašová.

 ◆ Výbor klubu chova-
telů německých výstav-
ních holubů přeje vše 
nejlepší, pohodu, hod-
ně zdraví a osobních 
i chovatelských úspě-
chů př. Evženu KUF- 
FOVI z Vendryně k jeho  
70. narozeninám, které 

oslaví v polovině prosince.
 ◆ V prosinci oslaví přítel Radek UHLÍŘ své 

životní jubileum 70. narozenin, člen ZO ČSCH 
Holice. Radek choval francouzské berany bílé 
červenooké, ze zdravotních důvodů musel chov 
králíků ukončit. Přeorientoval se na chov drů-
beže a chová hlavně pro radost a užitek austral-
ky černé. Pravidelně se zapojuje do práce při 
brigádách i výstavách. Radku, k Tvému výro-
čí hodně zdraví a štěstí Ti přejí všichni členové 
ZO ČSCH Holice. 

75 LET

 ◆ Klub Čl + Čč přeje svému členu a úspěšné-
mu chovateli Vítězslavu SVOBODOVI k jeho 
75. narozeninám hodně zdraví, štěstí, osobní 
pohody v chovu Čč, kde pokračuje v rodin-
né tradici. Tož se dobře měj - chovatelství si  
užívej.

 ◆ V listopadu oslavil svoje 75. narozeniny 
Petr RUDOLF, dlouholetý známý chovatel 
a posuzovatel harckých kanárů, člen ZO ČSCH 
Týniště nad Orlicí. Vše nejlepší do dalších let, 
především pak zdraví, přejí Ústřední odborná 
komise chovatelů zpěvných kanárů a posuzo-
vatelé harckých kanárů. 

 ◆ Na začátku měsíce prosince oslaví své život-
ní jubileum 75 let p. Věra ŠOPÍKOVÁ, členka 
ZO ČSCH Otnice. Členové ZO a OO ČSCH Vyš-
kov oslavenkyni přejí vše nejlepší, hodně zdra-
ví, štěstí, spokojenosti a rodinnou pohodu.

85 LET

 ◆ V měsíci prosinci oslaví své 85. narozeniny 
p. Ing. Antonín ŠTĚTKA, CSc. z Hostivic. 
Klub chovatelů králíků českých albínů a hotot-
ských bílých přeje vše nejlepší, hodně zdraví, 
štěstí, osobních i chovatelských úspěchů. 

88 LET

 ■  V polovině prosin-
ce oslaví své 88. naro-
zeniny dlouholetý cho-
vatel drůbeže a králíků, 
člen ZO ČSCH Vyškov  
př. František BAZAL 
z Vyškova. V chovatelství 
dosáhl mnoha úspěchů, 
a i nyní za pomoci své-

ho syna, který je taktéž aktivním chovatelem, 
jich stále dosahuje. Členové ZO ČSCH Vyškov  
a OO ČSCH Vyškov mu přejí do dalších let hod-
ně zdraví, osobní pohody a úspěchů v osobním 
životě i chovatelství.

90 LET 

 ◆ Na konci měsíce prosince oslaví své vý-
znamné životní jubileum 90 let přítel František 
KONEČNÝ z Rájce-Jestřebí, bývalý předseda, 
hospodář a čestný člen ZO ČSCH Rájec-Jestře-
bí. Dlouholetý chovatel králíku a drůbeže. Do 
dalších let mu přejí hodně štěstí, zdraví a poho-
dy členové ZO ČSCH Rájec-Jestřebí.

 ◆ ZO ČSCH Libochovice se zármutkem ozna-
muje, že dne 14.10.2022 ve věku 74 let zemřel 
její dlouholetý člen a jednatel, přítel Ladislav 
MARKVART. Čest jeho památce. 

 ◆ ZO ČSCH Spálené Po-
říčí oznamuje smutnou 
zprávu, že nás navždy 
opustil 19.10.2022 ve 
věku 75 let náš zakládající 
člen ZO pan Václav PE-
LIKÁN. Vašek měl vel-
kou zásluhu na činnos-
ti ZO. Vždy byl příkladem 

pro mladé i ostatní chovatele. V jeho stopách 
jdou oba jeho synové, kteří jsou rovněž členy 
naší ZO. Vždycky se snažil pomáhat při zajiš-
ťování akcí pořádaných ZO. Čest jeho památce! 
Všichni, kdo jste ho znali, věnujte mu prosím 
tichou vzpomínku. S úctou vzpomínají všichni 
členové ZO ČSCH Spálené Poříčí. 

 ◆ ZO ČSCH Strážov na Šumavě s velkým zá-
rmutkem oznamuje, že nás dne 22.10.2022 ve 
věku 83 let navždy opustil náš chovatel pan Jiří 
MUCHKA. Byl dlouholetým chovatelem vídeň-
ských modrých králíků a velsumek zdrobnělých 
koroptvích. Čest jeho památce a všichni, kdo 
jste ho znali, věnujte mu prosím tichou vzpo-
mínku. S úctou vzpomínají všichni členové  
ZO ČSCH Strážov na Šumavě.

45 LET

 ◆ V měsíci prosinci slaví své 45. narozeniny 
Miroslav BLÁHA. Členové ÚOK chovatelů 
holubů a Sbor posuzovatelů holubů přejí vše 
nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

50 LET

 ◆ V měsíci prosinci oslaví své životní jubileum 
50 let přítel Jaroslav HELER, chovatel králíků 
zaječích a kamerunských ovcí. ZO ČSCH Kolín 
a Klub chovatelů králíků zaječích přeje oslaven-
ci vše nejlepší, hodně zdraví, rodinnou pohodu 
a chovatelských úspěchů.

55 LET

 ◆ V listopadu oslavila svoje padesáté páté na-
rozeniny naše členka ZO ČSCH Karviná Ni-
colla KUČEROVÁ z Těrlicka, velice dobrá 
chovatelka králíků a drůbeže. Všichni členové 
základní organizace jí přejí k tomuto životnímu 
výročí hlavně pevné zdraví, štěstí, stálou poho-
du a mnoho vydařených odchovů a cen z výstav. 

 ◆ V prosinci oslaví své 55. narozeniny pří-
tel Lumír STOLAŘÍK z Valašského Meziří-
čí, úspěšný chovatel burgundského králíka. Do 
KCHKMP vstoupil v roce 2001 a hned na pod-
zimní výstavě klubu v Ledči nad Sázavou před-
vedl pět kvalitních králíků plemene Bu. V prů-
běhu let byl i členem výboru klubu. Několik 
let měl plemenný chov na králíky Bu. Účast-
ní se pravidelně všech klubových akcí jako vy-
stavovatel a zároveň jako posuzovatel. K jeho 
významnému životnímu jubileu přejí přáte-
lé z Klubu chovatelů králíků masných plemen 
a ZO ČSCH Zašová hodně zdraví, štěstí a mno-
ho chovatelských úspěchů v dalších letech.

 ◆ V měsíci prosinci oslaví své 55. narozeni-
ny přítel Jiří KOSEK. Všechno nejlepší, hod-
ně zdraví, štěstí a spokojenosti a hodně cho-
vatelských úspěchů přejí členové ZO ČSCH 
Přelouč.

 ◆ ZO ČSCH Kolín 1 přeje všechno nejlepší 
Pavlu SENOHRÁBKOVI, jenž koncem pro-
since oslaví svoje padesáté páté narozeniny. 

 60 LET

 ◆ V měsíci listopadu oslavil své 60. narozeni-
ny p. Miroslav HOLUB, předseda ČSCH Sta-
říč a chovatel králíků Mbh a Dl. K jeho krás-
nému životnímu jubileu hodně zdraví, štěstí 
v chovatelském i soukromém životě přejí čle-
nové ZO ČSCH Staříč a rodina.

 ◆ V prosinci oslaví své životní jubileum 60 let 
náš dlouholetý člen a chovatel českých stavá-
ků a velký myslivec pan Stanislav NÝDRLE. 
Členové ZO ČSCH Jičín mu touto cestou pře-
jí mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti a spoustu 
chovatelských úspěchů.

 ◆ Začátkem měsíce pro-
since oslaví významné 
životní jubielum 75 let  
dlouholetý člen výboru,  
hospodář a vynikající  
kamarád pan Miroslav  
KVITA z Krmelína. Všech- 
no nejlepší, hlavně hodně 
zdraví, spokojenosti a ra-

dosti z vnoučat mu přejí všichni členové orga-
nizace a kamarádi z řad chovatelů.

 ◆ V prosinci oslaví své 75. narozeniny p. Jan 
TOMŠEJ z Dolních Bojanovic. Jenda je dlou-
holetým obětavým funkcionářem ČSCH, úspěš-
ným chovatelem drůbeže a králíků. Je nejstar-
ším členem klubu chovatelů hempšírek. Svým 
kvalitním chovem a úspěchy na výstavách se 
řadí mezi nejlepší členy klubu. Všechno nejlep-
ší, hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let 
mu přejí členové Klubu chovatelů hempšírek.

 ◆ V měsíci prosinci oslaví své životní ju-
bileum 75 let p. Zdeněk NEUMANN, člen  
ZO ČSCH Bohdalice. Členové ZO a OO ČSCH 
Vyškov oslavenci přejí vše nejlepší, hodně 
zdraví, štěstí, spokojenosti a rodinnou pohodu.

 ◆ V prosinci oslaví přítelkyně Helena VA-
CULÍKOVÁ své životní jubileum 75. naroze-
nin, členka ZO ČSCH Holice. Chovu se věnu-
je společně s manželem Honzou. V dřívějších 
letech vedla občerstvení při chovatelských ak-
cích. K jejímu výročí mnoho krásných úspěš-
ných chovatelských let a hodně zdraví a štěstí jí 
přeje ZO ČSCH Holice. 

 ◆ V závěru měsíce prosince oslaví své vý-
znamné životní jubileum 75. narozenin přítel  
Ing. Otto SLÁDEK z Chrudimi. Je chovatelem 
holubů, králíků a drůbeže. Především pak ak-
tivním chovatelem poštovních holubů. Je nám 
také spolehlivým pomocníkem při výstavách 
a společných akcích pořádaných ZO. K jeho na-
rozeninám hodně zdraví, štěstí, pohodu a mno-
ho úspěchů v soukromém i chovatelském životě 
přejí členové ZO ČSCH v Chrudimi.

80 LET

 ◆ V měsíci září oslavil své 80. narozeniny náš 
přítel chovatel holubů Jan HADAČKA. Chova-
telé z Ostopovic mu přejí hodně zdraví a chova-
telských úspěchů.

 ◆ Koncem listopadu oslaví významné životní ju-
bileum, a to osmdesáté narozeniny, Mgr. Bed-
řich SIXTA, člen ZO ČSCH Kolín 1. K životní-
mu výročí především pevné zdraví, spokojenost 
a pohodu přejí členové ZO ČSCH Kolín 1. 

 ◆ Koncem listopadu oslaví 80. narozeniny 
chovatel moravských pštrosů modrých pruho-
vých přítel Jan FLEISCHMANN. Do dalších 
let mu mnoho zdraví a štěstí přejí chovatelé ZO 
ČSCH Sázava.

 ◆ V měsíci prosinci oslaví své životní jubile-
um 80 let pí. Ing. Jana JIRÁSKOVÁ, člen-
ka ZO ČSCH Vyškov. Členové ZO a OO ČSCH 
Vyškov oslavenkyni přejí vše nejlepší, hodně 
zdraví, štěstí, spokojenosti a rodinnou pohodu.

UPOZORNĚNÍ: Zveřejnění veškerých 
blahopřání chovatelům starším 50 let je 
bezplatné. Nezasílejte nám proto, prosím, 
texty do této rubriky na inzertních kupó-
nech, které jsou určeny pouze k podá-
ní chovatelských inzerátů. Zároveň nám 
své požadavky ke zveřejnění nesdělujte 
telefonicky, ale zasílejte je poštou nebo  
e-mailem. Objednávku blahopřání cho-
vatelům mladším 50 let opatřete, pro-
sím, čitelnou adresou objednavatele, aby-
chom na ni mohli zaslat složenku. Cena 
pěti prvních tiskových řádků gratulace 
je 150 Kč, každý další řádek stojí 50 Kč. 
Uzávěrka příspěvků do Společen-
ské kroniky je totožná s uzávěrkou  
inzerce, do Chovatele č. 1/2023 je 
to středa 7. 12. Děkujeme 

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
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