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Vážený příteli, 
 
 
dnes se Ti opět po pár měsících dostává do rukou další číslo klubového zpravodaje. 
Jedná se o první číslo v letošním, pro klub významném roce, ve kterém slavíme 
devadesáté výročí od jeho založení. Zároveň nás mimo oslav čeká hodně práce 
spojené s přípravou a realizací mezinárodní výstavy brněnských voláčů v polovině 
listopadu. Bude to, po několikaleté odmlce, další setkání chovatelů a příznivců tohoto 
krásného holoubka nejen z naší republiky, ale pevně věřím, že i z dalších zemí 
Evropy v naší vlasti. 
Všichni členové klubu by si měli uvědomit významnost této akce a maximálně přispět 
k jejímu zdárnému průběhu a to nejen při její organizaci, ale hlavně splnit svojí 
členskou povinnost a zúčastnit se jako vystavovatelé. Je to opět jedna velká 
příležitost ukázat chovatelům brněnských voláčů z okolních států, že tento krásný 
holoubek má své pevné místo a plno příznivců i v zemi svého původu.  
V souvislosti s vystavováním na speciálních výstavách klubu se nabízí zamyšlení 
nad malou aktivitou členů při obesílání těchto výstav. Proč na poslední speciální 
výstavě konané v lednu 2014 při výstavě v Lysé nad Labem vystavovalo pouze 
patnáct členů klubu, což je pouze třetina. Snažím se odpovědět si na otázku proč? 
Napadá mě několik vysvětlení a nedokážu určit to správné, je to stárnutím členské 
základny a tím snižování stavů holubů, místem a termínem konání výstavy, „napětím 
a neklidem“ v řadách členů klubu, nebo jen nechutí na těchto akcích vystavovat? 
Každý by si určitě měl sám za sebe a sobě odpovědět. Vždyť nám jde přece všem o 
jedno, o jednoho z nejkrásnějších holubů na světě.  
Speciální výstava by měla být pro každého člena vrcholem každé chovné sezóny, 
kde by měl předvést výsledky své práce. Argument, že nejsem ještě s výsledkem své 
práce spokojený a tak nemám co ukázat nelze brát. Potom by třeba na 
celoněmeckých speciálkách nebylo vystaveno cca 200ks bílých brňáků, ale jen pár 
kusů od př. Müllera, Weihera a Weidlinga, ostatní by mohli nechat holuby doma, 
protože nedosahují kvality jmenovaných. Každý z nás by měl něco předvést a 
„pochlubit se“, přijet a podiskutovat o tom, co nás spojuje a to je chov brněnských 
voláčů. 
Určitě s těmito mými názory nebude řada z Vás ztotožněna, ale berme to jako 
začátek vzájemné diskuze na toto téma, bez jakékoliv nevraživost. 
Přeji všem členům klubu a všem chovatelům brněnských voláčů plno krásných 
odchovů a těším se, že se všichni v maximálním možném počtu sejdeme v listopadu  
 

Pecka Josef 
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Speciální výstava Lysá nad Labem 2014 
 

Bílý  
    
2866 93,0 Ludvík Jiří  
2867 94,0 Ludvík Jiří  
2868 93,0 Ludvík Jiří  
2869 95,0 Ludvík Jiří  
    
2870 91,0 Vajs Pavel  
2871 92,0 Vajs Pavel  
2872 91,0 Vajs Pavel  
2873 91,0 Vajs Pavel  
    
Černý  
    
2874 94,0 Houdek Fr.  
2875 95,0 Houdek Fr.  
2876 93,0 Houdek Fr.  
2878 94,0 Houdek Fr.  
    
2878 93,0 Kaňka Mil.  
    
Červený  
    
2879 95,0 Houdek Fr.  
2880 94,0 Houdek Fr.  
2881 96,0 Houdek Fr.  
2882 93,0 Houdek Fr.  
    
2883 94,0 Kaňka Mil.  
    
Žlutý  
    
2884 95,0 Novák Milan  
2885 92,0 Novák Milan  
2886 94,0 Novák Milan  
2887 93,0 Novák Milan  
    
2888 Výl. Schütz Jar.  
2889 94,0 Schütz Jar.  
2890 92,0 Schütz Jar.  
2891 95,0 Schütz Jar.  
    
2892 92,0 Schütz Jar.  
    
Modrý černopruhý  
    
2893 91,0 Dohalský M.  

2894 92,0 Dohalský M.  
    
    
    
2895 93,0 Dohalský M.  
2896 92,0 Dohalský M.  
    
2897 92,0 Mach Jiří  
2898 94,0 Mach Jiří  
2899 92,0 Mach Jiří  
2900 93,0 Mach Jiří  
    
2901 93,0 Vajs Pavel  
2902 93,0 Vajs Pavel  
2903 94,0 Vajs Pavel  
2904 94,0 Vajs Pavel  
    
2905 94,0 Vrba Jaroslav  
2906 94,0 Vrba Jaroslav  
2907 92,0 Vrba Jaroslav  
2908 94,0 Vrba Jaroslav  
    
2909 94,0 Koloušek J.  
2910 93,0 Koloušek J.  
2911 94,0 Koloušek J.  
    
Modrý kapratý  
    
2912 95,0 Koloušek J.  
2913 94,0 Koloušek J.  
    
Modrý bělouš  
    
2914 95,0 Ludvík Jiří  
2915 95,0 Ludvík Jiří  
    
Černý tygr  
    
2916 95,0 Mach Jiří  
2917 93,0 Mach Jiří  
2918 92,0 Mach Jiří  
2919 94,0 Mach Jiří  
    
Červený tygr  
    
2920 93,0 Pecka Josef  
2921 92,0 Pecka Josef  
2922 94,0 Pecka Josef  
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2923 94,0 Pecka Josef  
    
2924 94,0 Houdek Fr.  
2925 94,0 Houdek Fr.  
    
Červený čapík  
    
2926 95,0 Pecka Josef  
2927 92,0 Pecka Josef  
2928 94,0 Pecka Josef  
2929 95,0 Pecka Josef  
    
Žlutý čapík  
    
2930 93,0 Pecka Josef  
2931 95,0 Pecka Josef  
2932 96,0 Pecka Josef  
2933 94,0 Pecka Josef  
    
Černý bělopruhý  
    
2934 94,0 Veltruský J.  
2935 94,0 Veltruský J.  
2936 92,0 Veltruský J.  
2937 96,0 Veltruský J.  
    
2938 95,0 Veltruský J.  
2939 95,0 Veltruský J.  
    
Modrý bělopruhý  
    
2940 94,0 Pauzr Boh.  
2941 94,0 Pauzr Boh.  
2942 94,0 Pauzr Boh.  
2943 95,0 Pauzr Boh.  
    
2944 93,0 Pauzr Boh.  
    
Červený bělopruhý  
    
2945 93,0 Maňák Milan  
2946 94,0 Maňák Milan  
2947 92,0 Maňák Milan  
2948 95,0 Maňák Milan  
    
2949 93,0 Maňák Milan  
2950 93,0 Maňák Milan  
2951 92,0 Maňák Milan  
2952 96,0 Maňák Milan  
    

2953 94,0 Pauzr Boh.  
2954 95,0 Pauzr Boh.  
2955 94,0 Pauzr Boh.  
2956 95,0 Pauzr Boh.  
    
2957 93,0 Maňák Milan  
2958 92,0 Maňák Milan  
    
2959 93,0 Pauzr Boh.  
    
Izabelový  
    
2960 94,0 Kaňka Mil.  
2961 94,0 Kaňka Mil.  
2962 94,0 Kaňka Mil.  
2963 92,0 Kaňka Mil.  
    
2964 95,0 Pecka Josef  
2965 94,0 Pecka Josef  
2966 94,0 Pecka Josef  
2967 94,0 Pecka Josef  
    
2968 94,0 Kaňka Mil.  
    
Stříbrný  
    
2969 95,0 Klimeš Jiří  
2970 94,0 Klimeš Jiří  
    
Černý s AK  
    
2971 93,0 Potěšil Jiří  
    
Modrý s AK  
    
2972 94,0 Potěšil Jiří  
2973 94,0 Potěšil Jiří  
2974 94,0 Potěšil Jiří  
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Čestné ceny speciální výstava  
 
 
Černý 95,0 Houdek František 

 
Červený 96,0 Houdek František 

 
modrý kapratý 95,0 Koloušek Josef 

 
červený čapík 95,0 Pecka Josef 

 
žlutý čapík 96,0 Pecka Josef 

 
černý bělopruhý 96,0 Veltruský J. 

 
červený 
bělopruhý 

96,0 Maňák Milan 
 

Stříbrný 95,0 Klimeš Jiří 
 

 
 
 
 

Memoriál př. Šimůnka   
. 
žlutý čapík 96,0 Pecka Josef 

 
 
 

Memoriál př. Hořeního  
 
Červený 378,0 Houdek František 

 

 
 

Memoriál př. Voráčka  
 
červený bělopruhý 378,0 Pauzr Bohuslav 

 
 
 

Memoriál př. Pípala 
 
žlutý čapík 378,0 Pecka Josef 
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Speciální výstava Lysá nad Labem leden 2014 
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52. „Internationale“ Brünner-Kröpfer-Schau 
Osthofen leden 2014 

 
Holuby členů klubu na výstavě Osthofen 2014: 
 
Černý bělopruhý 
Veltruský Jiří  92 b. 
Veltruský Jiří  93 b. 
Veltruský Jiří  92 b. 
Veltruský Jiří  92 b. 
Červený bělopruhý 
Svatuška Josef  94 b. 
Svatuška Josef  93 b. 
Svatuška Josef  95 b. 
Svatuška Josef  90 b. 
Svatuška Josef  93 b. 
Svatuška Josef  94 b. 
Maňák Milan  92 b. 
Maňák Milan  91 b. 
Maňák Milan  94 b. 
Maňák Milan  93 b. 
Maňák Milan  94 b. 
Maňák Milan  91 b. 
Žlutý bělopruhý  
Svatuška Josef  94 b. 
Svatuška Josef  91 b. 

Svatuška Josef  92 b. 
Svatuška Josef  93 b. 
Červený tygr 
Pecka Josef  94 b.  
Pecka Josef  93 b. 
Žlutý tygr 
Pecka Josef  91 b. 
Pecka Josef  94 b. 
Červený čapík 
Pecka Josef  91 b. 
Pecka Josef  92 b. 
Pecka Josef  93 b. 
Pecka Josef  92 b. 
Žlutý čapík 
Pecka Josef  93 b. 
Pecka Josef  95 b. 
Pecka Josef  90 b. 
Pecka Josef  92 b. 
Černý sedlatý 
Veltruský Jiří  93 b. 

   
 
 



7 

 

   
 
 

   
  
 
 
 



8 

 

   
 
 
 

   
 
 
 
 

 



9 

 

 
 
Ahoj kamarádi, 
rozhodl jsem se napsat svůj názor na poslední speciální výstavu Brněnských voláčů 
a uvítám i vaše příspěvky a diskuze na stránkách našeho zpravodaje. 
     
     Ve dnech 10. - 12. 1. 2014 se znova v Lysé n. L. konala speciální výstava holubů 
brněnských voláčů. V chladnějším prostředí a v  trochu horších světelných podmínkách 
než jsme bývali zvyklí, se zde společně s drůbeží a ostatními plemeny holubů předváděli 
i naši milovaní krasavci, brněnští voláči. Šestnáct chovatelů zde ukázalo 108 holoubků v 
devatenácti barevných a kresebných rázech. 
    Bílí-8 kusů od dvou chovatelů, průměrná kolekce, je třeba zlepšit volatost a délku 
nohou. Až na mladého holoubka J.Ludvíka jim scházela elegance. 
    Černí-5 ks dvou chovatelů, tvarově pěkní, ale hrubších postav se slabým křížením 
křídel. 
Na křížení křídel je třeba opravdu hodně zapracovat! Holubi F.Houdka slabě kříží již 
několik let. Bez vysokého křížení křídel a tmavých obočnic v zahraničí neuspějí.  
    Červení-5 ks dvou chovatelů. Krásná kolekce, kulovitá, podvázaná volátka, dlouhé 
nohy a vzpřímený postoj. Je třeba ještě zlepšit barvu a kvalitu peří, až na holoubka přítele 
Kaňky, který právě kvalitou peří a barvou vynikal. Kolekce přítele Houdka zaslouženě 
zvítězila v memoriálu Karla Hořeního. 
     Žlutí-9 ks. od dvou chovatelů, průměrná kolekce, tvarově pěkný byl holoubek 
př.Nováka a holubička př.Schütze. Zde se musí dávat pozor na hrubší postavy a pokusit 
se jejich kvalitu vylepšit koupí holubů například od Marka Fily, jehož holubi jsou naprostá 
špička. 
     Modří černopruzí - 19 ks. od pěti chovatelů. Zlepšit je třeba hlavně barvu a čistotu štítů 
křídel. Holoubci př. Vrby a Kolouška ukázkově křížili úzká křídla, byli moc pěkní, štíhlých 
postav, vzpřímení, na dlouhých, úzce nasazených, jemných nožkách. Opravdoví elegáni 
s kulovitými volátky. To samé platí o dvou holubičkách modrých kapratých. Tito společně 
s bělouši, čapíky a izabelami, určitě patřili k ozdobám výstavy. 
     Dvě holubičky modrých běloušů měly pravidelnou kresbu volátek a vynikaly klecovou 
přípravou. 
      Černí tygři-4 ks. Př. Mach chová pěkné holoubky s opravdovou kresbou tygra, tato 
kresba jim sluší na rozdíl od hodně světlých, které vídáme na zahraničních výstavách. 
     Červení tygři 6 ks. od dvou chovatelů, elegantní, drobní, štíhlí holoubci, nutno se 
zaměřit na barvu a kresbu, která má až na výjimky daleko do kresby tygra. 
     Kolekce čapíků demonstrovala ušlechtilost a krásu brněnských voláčů. 4 ks. 
červených, s pěknou kresbou, štíhlí, tvarově pěkní. Žlutí-4 ks. opět štíhlí, jemní, tvarově 
pěkní, s prokreslenými tabulkami. V zahraničí jsou často vystavováni a vysoko oceňováni 
holubi bez tabulek, čímž si chovatelé snižují náročnost šlechtění. O to více je třeba ocenit 
šikovnost př. Pecky. Kvalitu těchto holoubků ocenil i zkušený posuzovatel a udělil zde 96 
bodů a pohár za memoriál Jiřího Šimůnka, na nejlepšího jedince brněnského voláče. 
Kolekce pak získala i memoriál Rycharda Pípala. 
     Bělopruzí brňáci vyžadují velkého umění, citu a znalostí genetiky, byli vždy velice 
ceněni jako důkaz umění našich předků. Proto mě velice potěšila jejich početná 
prezentace na této výstavě. 
     Černí bělopruzí-5 ks nevyrovnaná kolekce hrubších postav, je třeba se zaměřit na 
lepší podvázanost a kulatost volátek. V pruzích celkem pěkní. Zde je potřeba jako 
u červených a žlutých připařovat typové rovné holuby, možná i kvalitní tygry. 
Další možností je spolupráce s chovateli, kterým vyštěpili například bělopruzí myšoví. Viz 
přítel Václav Kurel, který má na holubníku typové holuby, které jistě všechny nepoužije 
do dalšího chovu. Zde je opravdu nutná nezištná pomoc mezi chovateli.  
 

http://10.-12.1.2014.se/
http://n.l.konala/
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     Modří bělopruzí-5 ks. celkem vyrovnaná kolekce, pěkní v barvě a pruzích. 
     Červení bělopruzí-15 ks. od dvou chovatelů. Těžká varieta, je třeba hlídat barvu, pruh, 
velikost, tvar volátek a barvu zobáků. Toto se lépe podařilo př. Pauzrovi který na svou 
kolekci získal pohár za memoriál Jindřicha Voráčka. 
     Izabeloví bělopruzí 9 ks. dvou chovatelů se představili v krásné vyrovnané barvě, 
většina s hezkými pruhy. Dlouhé, úzce nasazené nohy, čisté zoby, celkem kulovitá 
volátka, křížení křídel a jejich elegance z nich dělají vděčné exponáty pro chovatele i 
laickou veřejnost. Zvlášť mě upoutal starší holoubek př. Kaňky a holubička př. Pecky. 
Nádhera. 
Toto platí i o dvou stříbrných př. Klimeše, který předvedl letošní holoubky v pěkné barvě, 
velikosti a typu. 
     Holoubci s anglickou kresbou př. Potěšila 1 ks černý a tři ks modří se předvedli v 
dobré kvalitě, s velmi pěknou kresbou a zvláště prostřední modrá holubička si svoji 
kresbou půlměsíce a rozet, kulatým volátkem a mazlivou povahou, jistě získala přízeň 
mnoha návštěvníků. Pozornost je třeba věnovat odstranění barevných pírek na lýtkách, 
pozor však na viditelnou nepovolenou úpravu. 
Na sedlaté,  kteří jsou u nás chováni ve velice dobré kvalitě, jsem se až na černou 
holubičku s delší zádí a poměrně pěknou kresbou, bohužel,  těšil marně. 
U sedlatých bude nutné zaměřit se na odstranění načervenalých obočnic. Problémem 
bude dosáhnout barevných podocasníků, které mají podle mého názoru spojitost 
s taženými zády. Když jsem měl sedlaté s barevnými zády, neměl jsem problémy s bílými 
podocasníky a naopak.  Zde je třeba, aby se chovatelé sedlatých vyjádřili k této 
problematice a navzájem si vyměňovali svoje zkušenosti. 
 
Radost mi naopak udělal přítel Vízek, který zajistil důstojný panel s prezentací držitelů 
pohárů a hlavně prostornou voliéru s brněnskými voláči. Zde si holoubci svým milým 
chováním, temperamentem a elegancí nejlépe získají další zájemce o jejich chov. 
     Celkově lze říci, že i přes menší počet vystavených brňáčků jejich kvalita neutrpěla, 
bylo vystaveno mnoho hezkých zvířat a je jen škoda, že se mnozí chovatelé ať z 
pracovních, nebo jiných důvodů, s holoubky nezúčastnili. 
       
     Závěrem chci apelovat na všechny chovatele BV, aby v maximální míře přispěli  jak 
vystavenými holuby, tak spoluprací, při zajišťování evropské výstavy v listopadu 2014 ve 
Strakonicích. Je třeba v co největší míře podpořit výstavní výbor i maximální účastí členů 
klubu na jarní schůzi, zaměřené na přípravu speciální výstavy. Teď je opravdu třeba 
zanechat všech případných osobních sporů a ješitností a v plné míře se věnovat našim 
holoubkům. Snažme se je ale i sebe perfektně připravit na tuto vrcholnou výstavu, která 
je i významnou společenskou událostí spojenou s oslavami 90.výročí založení klubu. 
 
                                                                                                         Josef Smíšek 
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VII. špeciálna výstava Brnenského hrvoliaka pobočky Brno 
 
Vo Veľkých Pavloviciach sa 2.-3. novembra 2013 v hale miestnej ZO ČSCH uskutočnila 
VII. špeciálna výstava brnenského hrvoliaka pobočky Brno. Stalo sa už tradíciou, že 
začiatkom novembra si dávajú dostaveníčko členovia a chovatelia brnenského hrvoliaka 
pod záštitou brnenskej pobočky a prezentujú svojích miláčikov na výstave. Vo Veĺkých 
Pavloviciach sme našli ideálne podmienky a miestna chovateĺská hala je ideálna na 
usporiadanie našej klubovej výstavy.  
Na výstave prezentovalo svoje brňáky 20 vystavovateľov z Čiech, Slovenska a Rakúska. 
Celkový počet vystavených holubov bol 203 v 22 farebných a kresbových rázoch 
(na porovnanie počet vystavených brňákov na poslednej celoštátnej klubovej výstave 
v Lysej nad Labem v januári 2013 bol 108 brňákov……).  
Ako už tradične výstavu začínali biele brnenské hrvoliaky (BH) v počte 19 ks. 
Najkvalitnejšie jedince vystavili pr.Fila a pr.Ludvík. Hlavne biela holubica M.Filu bola 
excelentná v type, jemnosti postavy a v neposlednom rade aj v klietkovej drezúre. 
Nedostatkom u bieleho rázu, bolo slabé a riedke operenie, hlavne na vnútornej strane 
stehien a na hrvoľoch. U čiernych BH dominovali holuby rakúskych chovateľov, hlavne 
pr.Schustera. Mali jemné postavy, utiahnuté perie, dobre nasadené nohy. Vystavených 
bolo 24 ks. 
Nasledovali červené v počte 7. Hlavne v hrvoĺatosti a type zaostali za očakávaním. 
Naopak 15 žltých bolo výborných po každej stránke, hlavne žlté M.Filu boli nádherné 
v type, jemnosti postáv, hrvoľatosti, skrátka bola to pastva pre oči. Najviac bolo 
vystavených modrých čiernopásavých a to v počte 34 holubov. Kvalita bola rozdielna, 
hlavne chýbalo lepšie kríženie krídiel i gulovitejšia hrvoľatosť a v neposlednom rade 
čistota farby na štítoch. Červenoplavé boli vystavené 3 ks, celkom v slušnej kvalite. 
Žltoplavé (4ks) boli ozdobou výstavy,vystavili ich pr.Vít a pr.Ludvík. Nasledovali modré 
šimle v počte 16 ks, taktiež sa našli podpriemerné jedince, avšak kvalita bola zrejmá 
hlavne u holubov pr.Schustera, Ludvíka a mladej chovateľky Sabinky Mandovej. 
Červených a žltých šimlov bolo spolu vystavených 5 ks, priemernej kvality. Symbolické 
zastúpenie malo sfarbenie andalúzske v jednom vystavenom jedincovi. Izabely boli iba 3, 
všetko z rakúskeho chovu, avšak kvalita chýbala.  
Potešil pekný počet (12 ks) i kvalita vystavených bocianikov vo farbe žltej a červenej  
pr. Pecku. Čierne tygri (6 ks) z rakúskeho chovu boli viac menej slabšej kvality, hrubších 
postáv. Pekný bol počet (26 ks) BH s anglickou kresbou vo všetkých základných farbách 
plus červenoplavý. Najviac sa asi diskutovalo o červenom holubovy z rakúskeho chovu, 
ktorému bol udelený titul šampión v kategórii kreslených holubov, avšak bol to holub už 
dosť veľkostne prerastený a hlavne mu chýbali rozety. Sedlatý boli vystavený len vo farbe 
červenej (10 ks), kvalitu chovu v tejto variete potvrdil pr. Kročil. Celú výstavu uzatvárali 
holuby zaradený do kategórie AOC v počte 15 ks. 
Výstava splnila svoj účel, že sa chovatelia prezentovali svojími brňákmi, ale i tým, že sa 
medzi návštevníkmi živo diskutovalo o chove brnenského hrvoliaka a s tým spojených 
starostiach ale hlavne radostiach, ktoré toto krásne plemeno hrvoliaka ponúka. 
V sobotu večer sa konala spoločná večera v jednej z miestnych reštaurácií, pred ktorou 
sa uskutočnilo vyhlásenie výsledkov výstavy a oceneným vystavovateľom boli odovzdané 
ceny. Na tomto sa zúčastnili i naši priatelia, chovatelia z rakúskeho klubu a týmto sme aj 
utužili naše priateľské vzťahy. Dlho do noci sa živo diskutovalo nielen o brňákoch ale 
pochopiteľne i o živote ako takom. 
Záverom chcem pozvať všetkých chovateľov ale i obdivovateľov brnenského hrvoliaka na 
návštevu a oboslanie jubilejnej výstavy Klubu chovateľov brnenského hrvoliaka, ktorá sa 
bude konať pri príležitosti 90.výročia založenia klubu. Výstava sa uskutoční v dňoch  
15.–16.11.2014 v chovateľskom areáli v Strakoniciach.    
                                                            
                                                                                                                  Juraj Cintula 
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Výstavy - zamyšlení - ještě jednou. 
  
  
     Se zájmem jsem si v našem klubovém Zpravodaji 2/2013 přečetl článek Jiřího Ludvíka 
nazvaný "Výstavy - zamyšlení". Musím říci, že s ním ve zcela převažující části souhlasím. 
V něčem je můj názor jiný, ale tak už to normálně bývá a jak řekl jeden moudrý muž: 
"Mají-li dva lidé úplně stejný názor, potom je jeden z nich zbytečný."  Nicméně se 
domnívám, že jeden velice podstatný aspekt důvodu k vystavování pisatel opomněl 
anebo jej, na rozdíl ode mne, nepovažuje za důležitý. Jak to přesně nazvat?  Mám na 
mysli podporu společného zájmu. Vycházím-li z mé vlastní situace, musím říci, že k 
vystavování mých brněnských  voláčů na výstavě v naší základní organizaci každoročně 
počátkem října ve voliéře pro pět kusů ze všech stran otevřené, mne opravdu nic 
nemotivuje. Každý z chovatelů brněnských voláčů si dovede představit, jak vypadají, 
přijde-li v době výstavy chladné počasí, případně s deštěm a větrem. Přesto je 
každoročně vystavuji, protože to cítím jako moji povinnost vůči organisaci, ve které jsem 
členem. A dlužno ještě říci, že jsem do ní vstoupil pouze a jenom pro to, abych splnil 
podmínku nutnou k tomu stát se členem Klubu chovatelů brněnských voláčů, které jsem 
v  té době začal chovat. Obdobně cítím také povinnost podporovat klub účastí mých 
holubů na klubové speciálce. Myslím, že klub po svých členech v podstatě nic 
nevyžaduje. Aktivní účast, to jest vystavení holubů  na speciálce a přítomnost na výroční 
členské schůzi osobně tedy považuji za minimum, které by každý člen sám od sebe měl 
dobrovolně plnit, samozřejmě nebrání mu li v tom objektivně nějaký závažný důvod. 
     Ještě bych se rád vyjádřil k samotnému členství v klubu a jeho perspektivám. Je 
nezpochybnitelný fakt, že zájem o koníčka, který nás tolik těší a naplňuje radostí, který 
nám většinou po celý život přináší úlevu po práci, díky němuž dokážeme třeba alespoň 
na chvíli zapomenout na mnohé velké starosti a problémy upadá.  Ano, upadá stejně jako 
zájem o mnoho dalších zájmových činností, donedávna značně rozšířených. A také jsou 
pryč doby mého mládí, kdy na mnohých venkovských střechách létala hejna holubů a i 
na městských dvorcích byly skrytě chovány různé holubí poklady, byť i třeba jen v  počtu 
několika párů. Je to daň vývoji doby a jistě každý ví, že zejména moderní počítačová 
technologie nabízí mladé generaci úplně jiné možnosti a ta toho také plně využívá. 
Přesto a právě proto je myslím potřeba, aby klub, to jest vedení ale i všichni řadoví 
členové, každý v rámci svých schopností a možností, hledal cesty pro to, aby záliba v 
chovu našeho brňáka neupadala a náš brňák a klub jeho chovatelů byl všeobecně 
presentován tak, že bude přitažlivý pro nové zájemce. Individuální zviditelňování 
některých jednotlivců se docela daří, jako potřebné bych nyní tedy viděl větší podporu 
klubových zájmů. Alespoň z mého pohledu je také nejvyšší čas se opravdu důkladně a 
zodpovědně zamyslet nad tím, jaká udělat do blízké budoucnosti rozhodnutí, aby klub 
více a lépe stmeloval své členy, nabízel jim zajímavé klubové aktivity a podnítil tak jejich 
větší zájem o klubové dění. Zcela určitě je naším společným úkolem podněcovat zájem o 
chov našeho jedinečného brňáčka a snažit se získat jeho nové obdivovatele a chovatele. 
Realisticky vzato to při současné věkové struktuře chovatelů a jejím předpokládaném 
vývoji není vůbec jednoduché, ale brněnský voláč si nepochybně zaslouží, abychom se 
nad tím všichni důkladně zamysleli, hledali a přišli s dobrými náměty. Osobně to považuji 
za nejdůležitější úkol do budoucna. 
  
                                                                                             Ing. Miloslav Kaňka 
  

 


