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Vzpomínka na pepíka Škodu

ků mu učarovali moravští modří a moravskou 
linku mu s nadsázkou kazili pouze čeští stra-
káči černí. Přítel Jevický se na Plzeňsku vě-
noval také chovu drůbeže. Z důvodu absence 
moravských plemen jsme v jeho neomeze-
ném travnatém výběhu mohli v minulosti na-
jít impozantní brahmánky bílé kolumbijské. 
V posledních letech se věnoval jokohamkám 
červeným sedlatým tečkovaným. Čtyřnohou 
společnost mu vždy dělal dobře cvičený ně-
mecký ovčák.

Oslavenec dokázal přiložit ruku k dílu při 
řízení činnosti chovatelské obce. Několik vo-
lebních období byl jednatelem Oblastního 
spolku ČSCH Plzeň. Díky svým organizačním 
schopnostem a přátelské povaze dokázal vý-
bor složený z vyhraněných osobností tmelit 
a udržet tzv. na uzdě. Jeho moravská bodrost 
vnášela do spolkové činnosti nadhled, smy-
sl, veselí a kolektivního ducha. Jedno volební 
období působil také v ÚKK ČSCH. Jak jsme 
se již zmínili, k rodné Moravě měl vždy velmi 
blízko. Složité cesty života ho dovedly před 
pár lety zpět do jeho milovaného kraje. A je 
třeba připomenout, že si návrat náležitě užívá.

Milý Láďo, na konci těchto řádků Ti děku-
jeme za Tvoji výraznou pozitivní stopu v naší 
plzeňské chovatelské obci. Do dalších let Ti 
přejeme mnoho hezkých chvil na milované 
Moravě a aby Ti sloužilo pevné zdraví. 

Za spřízněné duše upřímně zdraví
předseda spolku ČSCH Plzeň 6. 

Když jsme zjara dávali dohromady člá-
nek k Pepovým sedmdesátinám (Chovatel  
č. 6/2020), těžko nás mohla napadlou myš-
lenka na to, že půjde o jeho poslední naroze-
niny. Pravda, Pepa nebyl v kdovíjaké zdravotní 
pohodě, díky zdravotním lapáliím z minulos-
ti – ale přeci jen to byl „teprve“ sedmdesátník 
a to je, současným pohledem, vlastně vcelku 
mladý důchodce. Bohužel, jeho životní ces-
ta touto číslovkou skončila a poslední stra-
na jeho knihy života byla dopsána právě na  
čísle 70. Pro jeho nejbližší okolí tak bude po-
slední vzpomínkou na Pepíka den, kdy se ko-
nala oslava výše zmíněného jubilea, která pro-
běhla v květnu 2020 u něj doma, v Byšicích. 
Na Pepu si jistě vzpomenou nejen drůbežá-
ři, pro které to byl kamarád, kolega, chovatel 
i posuzovatel a významný funkcionář, ale jis-
tě si na něj vzpomene i sekce „mládežnická“, 
kterou v minulosti úspěšně vedl a řídil. Ostat-
ně velmi pozitivně na něj v této souvislosti 

také zavzpomínal i emeritní svazový předseda 
Jarda Kratochvíl, který si, jak mi sdělil, vždy 
cenil jeho spolehlivosti, přímosti a charakte-
ru, které se v rámci svého společného půso-
bení v ÚV ČSCH projevovaly. 

 Pepu znala široká chovatelská veřejnost 
především jako drůbežáře, ale byl to oprav-
du klasický chovatelský „víceživelník“. Kro-
mě specializace na bojová plemena drůbe-
že se úspěšně věnoval i králíkům, holubům 
a exotickému zvířectvu. Posuzovatele drůbeže 
pak vykonával 45 let, ročně zvládal posoudit 
přes třicet výstav v blízkém i vzdáleném oko-
lí a lze jen smutně konstatovat, že jeho prá-
ce v tomto směru bude v našem „regionu“ ci-
telně scházet.

Nezbývá tak, milý Pepíku, popřát Ti tam 
nahoru pokojného odpočinku a ještě jed-
nou dodat, že tady dole byla velká parta lidí,  
kteří Tě měli rádi a co na Tebe nikdy nezapo- 
menou!   Za všechny - DaviD Rameš

Na začátku úno- 
ra, pár dní po 
keltském a pozdě-
ji židovsko-křes-
ťanském svátku 
Hromnice, oslaví 
významné život-
ní jubileum pen-
zionovaný bankéř 
Ing. Vladimír 
JEVICKÝ. Díky 

své profesi je znalý agrárních a bankovních 
poměrů nejenom u nás, ale také v USA.

Připomeneme si, že zmíněný svátek při-
cházejícího jara je dnes v katolické círk-
vi spojován se svěcením svící, takzvaných 
hromniček, které se pak zvláště v minulosti 
dávaly během bouře do oken. Svým plame-
nem měly ochránit domácnost před ohněm, 
bouří a bleskem. Hromnice bývají také slave-
ny jako Den zasvěceného života. Což souzní 
s volnočasovou životní rolí přítele Jevické-
ho. Také on podobně jako pravověrní křes-
ťané zasvětil v podstatě celý svůj život jedné 
misi. V jeho případě mluvíme o drobnocho-
vatelském koníčku.

Přestože žil od vojny dlouhá desetiletí na 
jižním Plzeňsku, jeho srdíčko stále patřilo na 
Moravu. Nikoho tedy nepřekvapí, že v jeho 
pečlivě vedeném chovu si podávali ruce (kří-
dla, tlapky) brněnští voláči bělopruhé isabe-
ly a moravští pštrosi modří. Z plemen králí-
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Korespondenční soutěž proběhla v loň-
ském roce v celkem 12 kolech. Do termínu 
závěrečného slosování došlo celkem 1071 
odpovědí zařazených do slosování. Z cel-
kového počtu bylo 795 správných. Soutěže 
se pravidelně účastnily kromě neregistrova-
ných MCH i děti z kroužku MCH: Bohdalov, 
Břidličná, Jičín a Mikulášovice. 

eva moRávková, 
místopředsedkyně ÚkPmCH

Ceny Zvěrokruh (10 cen)
Jméno / Bydliště / Kroužek

 1.  David Vlček, chovatelský  
kroužek Břidličná

 2. Aneta Marunová, Vizovice 
 3. Anna Příhodová, Štidla 
 4. Věra Dobešová, Rohatec
 5. Jan Nykl, Polička
 6. Vendula Kořínková, Jičín 
 7. Vanessa Bulířová, Jičín
 8.  Tomáš Praslička, chovatelský  

kroužek Břidličná
 9. Kateřina Smolková, Píšť 
10. Anna Žihlová, Švihov 

➥ klece pro chov křepelek 
➥ popeliště pro křepelky
➥ násadová vejce křepelek
➥ krmivo pro křepelky
➥ plata na křepelčí vejce

➥ kroužky vel. 8 mm
➥ automatické napáječky
➥ krmítka pro křepelky
➥ chovatelské sítě 
➥ líhně pro drůbež

www.krepelkajaponska.cz
Tel.: 722 550 000
E-mail: info@krepelkajaponska.cz

VŠE PRO CHOV KŘEPELKY JAPONSKÉ

Ceny ÚKPMCH (10 cen):
Jméno / Bydliště / Kroužek

 1.  Tomáš Kůdela, chovatelský  
kroužek Břidličná

 2. Kristýna Veselá, Praha
 3. Petr Králíček, Bohdalov 
 4. Eliška Derková, Vyškov 
 5. Michal Derka, Vyškov 
 6. Pavlína Prombergerová, Bohdalov
 7. Jakub Vopravil, Přišimasy
 8.  Jan Loukota, chovatelský  

kroužek Břidličná
 9. Marie Kvíčalová, Moravská Třebová
10. Tomáš Tiller, Kropáčova Vrutice 

Slosování korespondenční soutěže 
z č. 1/2021. 

Do soutěže bylo zasláno 19 odpovědí,  
z toho 12 správných.

Vylosováni byli:
Kristýna Rábelová,  Opatovice
Miroslav Knoflíček,  Osová Bítýška
Kateřina Smolková,  Píšť 

Správné řešení: 1C, 2C, 3B, 4C, 5 kudrnáč
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    Vyhlašuje: Ústřední komise pro práci s mládeží ČSCH
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