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předseda klubu: Pavel Barna         www.rakovnickykotrlak.estranky.cz  

 

Ročenka Klubu chovatelů rakovnických kotrláků 

 2011 – 2016 

 

 

 

Vážení přátelé, členové klubu, milí kamarádi, 

na členské schůzi klubu konané dne 17.1.2015 v Lysé nad Labem bylo rozhodnuto o opětovném 

vydávání Klubového zpravodaje, jehož poslední číslo vyšlo na podzim roku 2010. Proto vychází 

tento soubor ročenek, který má překlenout období, kdy zůstali členové klubu bez informací, a 

zahrnuje činnost klubu v letech 2011 – 2016. Od roku 2017 snad bude vycházet Klubový zpravodaj 

opět pravidelně, jedenkrát ročně nebo alespoň jedenkrát za dva roky. 

Zápisy ze schůzí jsem kromě pravopisných chyb nijak výrazně neupravoval a ponechal i 

s některými věcnými nedostatky (celostátní výstava x speciální výstava atd. Zápisy z některých 

schůzí nelze dohledat vůbec, proto tady nemohou být uvedeny. 

Rovněž podrobné hodnocení celostátních výstav a speciálek zpětně je téměř nemožné, proto jsem 
využil svého hodnocení výstav, které je uvedeno na webových stránkách  
www.rakovnickykotrlak.estranky.cz  

       JJ 

Velkým oříškem se ukázalo sestavení časové gronologie ročenky. Nevěděl jsem, zda se řídit rokem 
chovatelským, který vrcholí speciální výstavou a výroční schůzí konanou obvykle až v roce 
následujícím, nebo kalendářním rokem. Přiklonil jsem se k časosběrnému řazení, tedy takovému, 
kdy každá akce je v ročence uvedena v kalendářním roce, kdy se skutečně fyzicky konala. Ročenka 
neproběhla jazykovou korekturou. 
          RS 

Ročenku zpracovali:  Ing. Jiří Jadrníček a Roman Schwarz 

http://www.rakovnickykotrlak.estranky.cz/
http://www.rakovnickykotrlak.estranky.cz/
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Rok 2011  

 

Zápis z výroční členské schůze klubu konané dne 26.3.2011 v Lužné u Rakovníka 

Dle presenční listiny přítomno 26 členů, omluveni: Jadrníček, Turek, Kukla, Rabas, Kodl, Barcuch, 
Anděl a Martinkovič. 
 
Program schůze 
1, zahájení provedl předseda klubu Pavel Barna. Následovalo uctění památky zemřelého 
dlouholetého člena klubu Ervína Jäckla. 
2, zpráva pokladníka o výdajích a příjmech v roce 2010 
3, zpráva revizní komise 
4, plán činnosti klubu na rok 2011 
5, přijetí nového člena: Sylvio Menter, 02627 Weienberg  Heinrich Zille Str.31, Německo 
6, ukončení členství  
Z důvodu neplacení členských příspěvků byli z klubu vyloučeni: Adámek, Bielik, Jílek, Krumpolc, 
Křivák, ing.Lubas, Nácovský, Šimic, Šípek a Šus. 
7, ukončení funkcí některých členů výboru klubu 
V.Kratochvíl – vzdělavatel 
V.Drexler – pokladník 
J.Hejda – předseda revizní komise 
P.Rabas – člen revizní komise 
8, diskuze 
9, návrh usnesení a závěr 
 
Diskuze: 
-př.Hejda -z miňuje význam funkce vzdělavatele klubu a je pro zachování této funkce. Vzpomíná 
př. Miroslava Nováka, předního posuzovatele rakovnických kotrláků, který znal všechny chovy na 
Rakonicku a měl přehled o stavu šlechtění. Porovnává současný stav aktivity členů klubu. 
-př. Holeček, Turšner, Hejda – negují ztrátu kroniky klubu př. Fričlem, kde byl podchycen začátek 
a vznik klubu. 
- př. Hauner, Dostál – připomínkují, že žadatel klubového členství by měl být na schůzi přítomen. 
-př. Dostál – zachovat klubovou výstavu na Rakovnicku alespoň jako soutěžní jednotlivců. 
- př. Šnobl - co s movitým majetkem při „nedomluvě“ se ZO Lužná? 
- př. Barna – navrhuje pro celostátní (speciální) výstavu v Lysé n.L. v lednu 2012 klubový příspěvek 
30Kč na jeden vystavený kus, a to do maximální výše 15 kusů. 
- př.Zuska,Turšner – znovu otevírají diskuzi na téma Lysá nad Labem 
- odpověď jednatele – jde o opakovaný folklór těchto schůzí. Doporučuje velice jednoduché 
řešení – plné respektování rozhodnutí většiny, a to na členské schůzi dne 6.12.2008 a členské 
schůzi 4.12.2010. Bývá obvyklé, že menšina plně respektuje rozhodnutí většiny! 
- předseda OV ČSCH Rakovník př. Kinkal  - upozorňuje, že má dojem, že výbor klubu nepracuje 
v souladu se členskou základnou ?! 
V.č.s. : bez odezvy 
 
Zapsal: Jaroslav Cintl 
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Program členské schůze Klubu chovatelů rakovnických kotrláků konané dne 3.12.2011 v Lužné 
 

1, zahájení schůze, seznámení s programem. Upozornění, že tato schůze je výhradně zaměřena 
na speciální výstavu. 
2, předání čestných cen 
3, diskuze: 
-Úhrada nezbytných finančních nákladů ZO Lužná za zapůjčení chovatelského areálu. 
Odsouhlasena finanční částka 1000 Kč. 
-požadavek na navýšení objednávky registračních kroužků pro rok 2012 (Fišer, Stupka, Kazdová) 
- požadavek na delegování posuzovatelů na speciálku v Lysé nad Labem v lednu 2012 – 
ing.Jadrníček, Palkoska, Schauer. 
- př.Hejda – namítka proti delegaci posuzovatele Palkosky, paušální posuzování. 
4, poděkování předsedy klubu základní organizaci v Lužné za zapůjčení chovatelského areálu, 
přání do nového roku 2012 a závěr schůze 

 
--------------------------------- 
 
„Okénko do historie“ 
 

 
Blahopřejeme:  
našim přátelům, kamarádům a chovatelům, kteří v roce 2011 oslavili svá půlkulatá i kulatá životní 
výročí. Přejeme jim do dalších let pevné zdraví, spokojenost v osobním i profesním životě a 
samozřejmě radost z chovu kotrláků.  
Na zdraví kamarádi. 

 

Josef Hejda  75 let   Josef Konopásek 65 let 
Jaroslav Bastl  60 let   Jan Dostál  60 let 
PhDr Martin Kodl 50 let   Ing. Oto Peták  45 let 
Ing Anna Kazdová 40 let 
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Rok 2012 

 

Speciální výstava rakovnických kotrláků konaná 13. až 15.01.2012. 

  
Uskutečnila se jako součást středočeské výstavy Náš chovatel na známém výstavišti v Lysé nad 
Labem ve dnech 13.-15.1.2012. Na tuto výstavu bylo přihlášeno kromě králíků a drůbeže přes 
2000 holubů a klubové speciálky zde uspořádalo dalších 6 holubářských klubů (rejdiči a racci, 
brněnští voláči, giganti, rysi, slepičáci a hýli). 

Speciálka se tak konala poprvé od založení klubu v roce 1960 mimo území okresu Rakovník, a to 
bylo vnímáno některými členy klubu s určitými emocemi. Vedení klubu a většina vystavovatelů 
čekala, jak budou naplněny ambice klubu zejména v souvislosti s počtem přihlášených holubů. 
Výstava nakonec překonala očekávání nás všech, když bylo vystaveno 175 kotrláků v 17 rázech od 
19 vystavovatelů. Všechny ostatní kluby s výjimkou brněnských voláčů měly mnohem menší 
kolekce svých plemen! Je nutné zdůraznit, že na rozdíl od Lužné zde byli vystaveni, až na malé 
vyjímky, jen prvotřídní kotrláci. Náš klub zaplatil pouze 6 pohárů na šampiony a vítěze soutěží, vše 
ostatní včetně posuzovatelů a čestných cen již hradil pořadatel. 

Posuzovali Miroslav Mašata a ing. František Slepička. 

Telegraficky k jednotlivým rázům:   

Bílí (19) byli jen průměrní, téměř všichni dlouzí a se 
světlými obočnicemi. Nejlepší vystavil O.Turek (čestná 
cena) a D.Barcuch. Černí (3) měli tmavé zoby, jinak 
perfektní v typu. Červení (18) od čtyř vystavovatelů byli 
vyrovnaní, typičtí, někteří však měli tmavší zoby. 
Nejvyššího ocenění dosáhli holubi D.Barcucha. Žlutí (10) 
byli rovněž vyrovnaní, někteří měli šikmá čela, jiní suché, 
uvolněné peří. Nejlepšího představitele plemena vystavil 
P.Barna (96 bodů a šampion v barevných). Šedohnědí (3) 
L.Starého se stali zpestřením kolekce plnobarevných. 

Černé tygry (6) vystavil pouze J.Konopásek. Měli typické 
kratší postavy a pravidelnou kresbu. Holub v kleci č. 3858 
obdržel titul šampion na holuby s bílou kresbou. Žlutí 
tygři (3) a červení tygři (5) ing. Vokála byli kvalitní. Většina z červených M.Holečka měla šikmá 
čela, ale čestná cena byla udělena právě do této jinak kvalitní kolekce. 

Bělohrotí žlutí (6) byli velmi pěkní, tento málo se vyskytující ráz vystavil M.Holeček. Mně se 
nejvíce líbil holub v kleci č.3870. Modrých černopruhých bylo pouze 5, dokumentují špatnými  
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hlavami a bledými obočnicemi ústup z někdejší slávy. Modří mramorovaní (9) byli typičtí, 
vyrovnaní, někteří však se světlejší kresbou. Čestnou cenu získal M.Anděl.  

Sedlatí se jako vždy stali ozdobou výstavy nejen 
kvalitou, ale zejména počtem vystavených 
holubů. Patří k nejprošlechtěnějším rázům, do 
budoucna je třeba se zaměřit na zmenšení kapek 
a zkrácení postav. Černí sedlatí (18) byli hlavatí, 
většina i s tmavě červenými obočnicemi, ale 
často byli delších postav. Nejlepší holubi byli 
v kleci č.3890 (Barna) a 3896 (Jadrníček), viz. 
foto.Čestná cena udělená na úzkého holuba 
s kulatou hlavou v kleci č.3902 byla 
proto nepochopitelná. Červení sedlatí (36) jsou 
jednoznačně nejoblíbenějším rázem. Vystavilo je 
6 chovatelů a je potěšitelné, že 33 z nich byli holubi ročníku 2011. Barcuchovi holubi byli tradičně 
hlavatí, se širokými zoby, ale delší postav. Mně se nejvíce líbil jeho holub v kleci č.3908. Barnovi 
holubi jsou kratší, jemnější. Ukázkový exemplář v kleci č. 3921 obdržel pouze 93 bodů. Holubi 
M.Kodla mě tentokrát příliš neoslovili. V neděli jsem viděl na jeho holubníku mnohem kvalitnější 
kotrláky!  Ti nejlepší z červených sedlatých však byli vystaveni až na konci řady P.Pišem, viz. foto. 
Tento začínající chovatel z Vážan nad Litavou je bez diskuze v klubu „skokanem roku“, když 
obdržel 3x95 bodů, a stal se po zásluze vítězem Haunerova memoriálu. Pěkné holuby předvedl i 
další mladý chovatel L.Starý. Žlutí sedlatí (15) se 
stali v poslední době doménou P.Barny (96 bodů 
a šampion na sedlaté) a také D.Barcucha. Tento 
ráz se v posledních cca 4 letech zásluhou těchto 
chovatelů a především dr.M.Kodla neuvěřitelně 
zlepšil a dnes se stává ozdobou každé výstavy. 
Modří sedlatí (12) byli velmi kvalitní, typičtí, se 
světlými zoby a červenými obočnicemi. Chybí 
došlechtit tažená záda. Nejlepší holub byl v kleci 
č.3969 (loňský Mistr Slovenska) M.Martinkoviče. 
Cenu Ervína Jäckla na nejlepšího modrého 
sedlatého získal P.Barna. 

 

Černí pštrosíci(4) a andaluští (3) se stali zpestřením výstavy. Dokumentují spíše barevnou a 
kresebnou rozmanitost rakovnických kotrláků. Speciální výstavu rakovnických kotrláků lze 
považovat za velmi zdařilou. Hlavní výhodou je důstojné prostředí se všemi výhodami velkého 
výstaviště včetně lepší dostupnosti pro chovatele ze vzdálenějších oblastí, vysoká návštěvnost, 
která zvyšuje propagaci rakovnického kotrláka i žádné starosti s pořádáním výstavy (stavění klecí, 
zajištění a placení posuzovatelů, nákup čestných cen, zajištění občerstvení atd). Nevýhodou je 
jednoznačně délka výstavy a částečně i limitní termín před přípravou na chovnou sezonu. Přesto 
jsem přesvědčen, že speciální výstava v roce 2013 bude opět v Lysé nad Labem. 
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Přehled udělených pohárů a čestných cen : 

Mistr klubu: Pavel Barna 
Šampion sedlatých: Pavel Barna (žlutý 
sedlatý,96 bodů)   
Šampion jednobarevných: Pavel Barna 
(žlutý, 96 bodů) 
Šampion s bílou kresbou: Josef 
Konopásek (černý tygr, 95 bodů) 
Cena Ervína Jäckla: Pavel Barna 
(modrý sedlatý, 95 bodů) 
Vítěz Haunerova memoriálu: Pavel 
Piše (červený sedlatý, 285 bodů) 
Čestné ceny:  
O.Turek – bílý, M.Holeček – červený 
tygr, M.Anděl – modrý mramorovaný, 
M.Kodl – černý sedlatý, D.Barcuch – 
žlutý sedlatý.  
 

Převzato z www.rakovnickykotrlak.estranky.cz 

  

Zápis z výroční členské schůze Klubu chovatelů rakovnických kotrláků konané 

dne 31.3.2012 v Lužné u Rakovníka 

 

1, schůzi zahájil a řídil předseda klubu Pavel Barna, zápis provedl jednatel Jaroslav Cintl. 
2, povstáním a minutou ticha uctěna památka zemřelých členů v roce 2011. Václav Purkar zemřel 
v květnu ve věku 81 let a Václav Kratochvíl zemřel v září ve věku 77 let. 
3, seznámení s programem výroční členské schůze a žádost o jeho připomínkování 
4, výsledky celostátní výstavy rakovnických kotrláků v Lysé nad Labem, leden 2012, předání 
poháru př. Konopáskovi na jeho černé tygry. 
5, zpráva pokladníka klubu o finančním hospodaření v roce 2011 
6, zpráva předsedy revizní komise o provedené revizi 
7, přijetí nového člena 
-Roman Barcuch, 539 44 Miřetín 45, narozen 20.11.1996, chová černé a žluté sedlaté. 
8, diskuze 
-celostátní výstava RK proběhne v roce 2013 opět v Lysé nad Labem, za stejných podmínek 
-výstava jednotlivců spolu s místní výstavou v Lužné 14.9.2012. Navrhovaní posuzovatelé 
př.Dostál, př.Svatuška. Usnesení z 3.12.2011 Palkoska ne. 
- př. Hejda - nebyla dlouho předložena revizní zpráva o nemovitém majetku klubu. Zajistí Výbor 
pro v.č.s.2013. 
- př.Pospíšil – poukazuje, že zářijový termín pro klubovou výstavu je brzký. Bez odezvy. 
-př.Zuska –požaduje v usneseních jak bylo hlasováno jmenovitě. 
-př.Cintl –vzhledem k tomu, že pořizuji zápis, nestíhám sledovat jmenovitě kdo jak hlasuje. 
Navrhuji pro příští v.č.s. zvolit mandátovou komisi, kde navrhuji jako předsedu komise př.Zusku. 

http://www.rakovnickykotrlak.estranky.cz/
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9, předseda klubu žádá větší výstavní aktivitu pro Českou národní výstavu v Litoměřicích. 
 
10, usnesení, jeho připomínkování a schválení 
11, závěr schůze provedl předseda klubu. 
 
Zapsal: Jaroslav Cintl 
 

--------------------- 
 
 
„Okénko do historie“ 
 

Josef Hauner     Václav Beneš    Ladislav Truksa  

 

Blahopřejeme:  
našim přátelům, kamarádům a chovatelům, kteří v roce 2012 oslavili svá půlkulatá i kulatá životní 
výročí. Přejeme jim do dalších let pevné zdraví, spokojenost v osobním i profesním životě a 
samozřejmě radost z chovu kotrláků.  
Na zdraví kamarádi. 
 
Karel Chlup  55 let  Jiří Turek 45 let 
Ing. Martin Křenek 40 let  Luboš Starý 20 let 
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Rok 2013 

 

Speciální výstava rakovnických kotrláků leden 2013 

Konala se při tradiční výstavě Náš 
chovatel v Lysé nad Labem, a to 
v lednu 2013, na kterou bylo 
přihlášeno celkem 2150 holubů. Své 
speciálky zde uspořádalo celkem 
osm holubářských klubů, expozice 
kotrláků byla stejně jako loni druhá 
nejpočetnější ze všech vystavených 
plemen. Rakovnických kotrláků bylo 
přihlášeno 210, skutečně vystaveno 
bylo 201 kotrláků od 15 
vystavovatelů (loni 175 kotrláků od 
19 vystavovatelů).  

Výstavní expozici zahajovali 
tradičně bílí (15), kteří se 
dlouhodobě potýkají s délkou postav, tvarem hlavy i bledostí obočnic. Nejlepší vystavil D.Barcuch, 
pěkná byla také kolekce mladého chovatele O.Turka, jehož bílí kotrláci měli požadovaný tvar 
hlavy. Černí (3) vystaveni R.Kořízkem měli červené obočnice, ale zároveň jehly na zobáku, což je 
dlouhodobý problém. Červení (21) patří vždy mezi nejprošlechtěnější rázy. Většina vystavených 
kotrláků byla krátkých postav s typickými hlavami. Nejlepší vystavil předseda klubu P.Barna a také 
D.Barcuch. O žlutých (16) platí totéž, nejlepší byli holubi P.Barny. Líbili se i žlutí J.Turka zejména 
pro široké a krátké postavy. Šedohnědí (6) kromě nežádoucího většího tělesného rámce zaujali 
snad jen svou neobvyklou barvou. Mezi tradiční 
rázy rakovnických kotrláků trvale řadíme modré 
černopruhé (14), kteří jsou v posledních letech 
doménou M. Anděla. Přesto, že je vystavili tři 
chovatelé, nenašel se mezi nimi ani jeden 
prvotřídní kotrlák, který by snesl nejpřísnější 
kritéria, a to je škoda nejen pro plemeno, ale 
především pro samotný ráz. Modří kapratí (3) se 
stali pouze zpestřením kolekce. Modří 
mramorovaní (14) patří vždy mezi typické a 
kresebně zajímavé rázy. Nejlepší předvedl 
M.Anděl, jehož kotrláci vynikali prsatými 
postavami a pěkně tvarovanými hlavami. Kolekce 
mramoráků však opět trpěla nevyrovnaností v barvě, respektive v probělení štítů křídel. Kolekci 
doplňovali červení (3) a modří (3) bělouši, a červeně plaví (3), které vystavili otec a syn Turkové. 
Na letošní výstavě citelně chyběli tygříci a bělohrotí všech barev, kteří bývají vystaveni na každé 
speciálce a na černého tygra byl loni dokonce udělen titul šampion. 
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Sedlatí se pro svou líbivost stali výkladní skříní plemene a svoji pozici si přes náročnost kresby rok 
od roku stále více upevňují. Zatímco černí a modří v kvalitě víceméně přešlapují na místě, červené 
již kvalitou dohánějí žlutí sedlatí, kteří v současné době patří k nejoblíbenějším a nejlépe 
prošlechtěným rázům. 

Černí sedlatí (23) zaujali spíše počtem, nejlepší byli letos holubi J.Jadrníčka. Přibývá však holubů s 
náznakem jehly nebo tmavým ozobím, což nemůže být tolerováno. Někteří měli i delší postavy. 
Červených sedlatých (27) bylo vystaveno méně než loni, přesto se stali nejpočetnějším rázem. 
V této barvě soutěží většina špičkových členů klubu a výsledné ocenění je proto vždy očekáváno 
s určitým napětím. Letos dosáhl nejlepšího ocenění M.Martinkovič  a D.Barcuch, ovšem nelze 
nezmínit typické kotrláky P.Barny a P.Pišeho. Někteří byli delších postav, jiní mají široké kapky, ale 
i na tomto zlepšení se pracuje. Někteří z holubů měli výrazné štítky, což ušlo pozornosti 
posuzovatele.  
Počet a kvalita žlutých sedlatých (21) už není pro nikoho žádným překvapením. Krátkost jejich 
postav je do značné míry dána tím, že většina chovatelů vystavuje holubice, přesto je lze 
považovat za to nejlepší, co v současnosti máme. Mně se nejvíce líbili žlutí sedlatí P.Barny a 
M.Martinkoviče, ovšem velmi kvalitní byli i kotrláci M.Kodla a R.Barcucha.  Modří sedlatí (11) 
nezklamali, ale tentokrát ani ničím nezaujali. Zdá se, že stagnují, zřejmě proto, že se na ně nikdo 
nespecializuje. Opět bylo vystaveno několik kotrláků s barevnými zády, což je potěšitelné. 
Nejlepší vystavil M.Martinkovič. Stříbrní sedlatí (6) jsou vzácnější a pro jemnost barvy opeření 
jsou velmi vyhledávaní, nejlepší předvedl P.Barna. 
Počet vystavených pštrosíků (12) letos překvapil přesto, že se jedná o holuby jednoho chovatele 
J.Dostála. Vystavil je v černé, červené a žluté barvě a zdá se, že se u nich blýská na lepší časy. 

Speciálku s přehledem posoudili Jan Dostál, Ing. František Slepička a Martin Smetana. Posledně 
jmenovaný, ač rozhodoval speciální výstavu poprvé, se svého úkolu zhostil na jedničku. Pořádání 
speciálek v Lysé se osvědčilo, v příjemném prostředí tamního výstaviště se úplně jinak vystavuje a 
debatuje než v nevytopené hale. Výstavní poplatky po odečtení klubové dotace (30Kč na holuba) 
dnes nemůže kritizovat nikdo. Například vystavení 6 kotrláků včetně správního poplatku a 
katalogu přijde člena klubu na pouhých 210 Kč. 
 

Přehled udělených pohárů a čestných cen 

Mistr klubu (soutěž deseti holubů)   
1, Michal Martinkovič 
2, Pavel Barna 
3, Dušan Barcuch 
Šampion sedlatých – M.Martinkovič 
(červený, 96 bodů) 
Šampion jednobarevných a plavých – 
M.Anděl (modrý mramorovaný, 95 
bodů) 
Šampion s bílou kresbou – neudělen 
Cena Ervína Jäckla – M.Martinkovič 
(modrý sedlatý, 94 bodů). 
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Čestné ceny: 
bílý – Dušan Barcuch, červený – Pavel Barna, žlutý– Pavel Barna, modrý bělouš – Jiří Turek, černý 
sedlatý – Jiří Jadrníček, modrý sedlatý – Michal Martinkovič, červený sedlatý – Dušan Barcuch, 
žlutý sedlatý – Roman Barcuch a stříbrný sedlatý – Pavel Barna. 

Haunerův memoriál (soutěž tří holubů) 
1, Michal Martinkovič – červený sedlatý, 284 bodů. 
2, Roman Barcuch – žlutý sedlatý 
3, Dušan Barcuch – červený sedlatý 
 

Nejlepším vystavovatelem se letos po 
zásluze stal mladý slovenský chovatel Michal 
Martinkovič, který tak navázal na výstavní 
úspěchy z nedávné Evropské výstavy 
v německém Lipsku, kde získal prakticky 
všechny významné ceny včetně Mistra 
Evropy. Také tato skutečnost svědčí o tom, 
že výstavní triumfy nejsou v rukou jen úzké 
skupiny chovatelů, jak je to běžné v jiných 
klubech, ale že na ně může dosáhnout 
prakticky každý, kdo se chovu rakovnických 
kotrláků poctivě věnuje.   

Jiří Jadrníček 

převzato z www.rakovnickykotrlak.estranky.cz 

 

Usnesení členské schůze, konané dne 23.3.2013 
 

VČS schvaluje:  
-zprávu o finančním hospodaření – př. Barcuch 
-zprávu předsedy rev. komise – př. Dostál 
-zprávu předsedy klubu – př. Barna 
Přijímá Martina Křenka za člena klubu. 
VČS bere na vědomí: výsledky klubové výstavy 
VČS ukládá výboru: zajistit výstavy v roce 2013 a to Výstavu výletků Podzim 2013. Lužná, termín 
bude upřesněn. Celostátní výstavu Lysá 2014. 
 
Schváleno všemi přítomnými VČS. 
 
Zapsal: př. Barna, v.z. jednatele 

http://www.rakovnickykotrlak.estranky.cz/
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 Celostátní výstava drobného zvířectva v Lysé nad Labem 15.-17.11.2013 
  

Na CV bylo vystaveno 33 rakovnických kotrláků trojicí členů klubu. 
Posouzení provedl p. Gaš a až na několik vyjímek bylo velice paušální, v rozmezí třech bodů. 
 
Za povšimnutí také stálo, že drtivá většina holubů měla stržené body za " užší hruď ". 
I přes jisté nedostatky v ocenění však kolekce jako celek působila důstojně. 
   
Šampion - červený sedlatý, D.Barcuch. 
Pohár pro nejlépe oceněného rak.kotrláka - žlutý, P.Barna. 
Čestná cena - modrý sedlatý, P.Barna. 

Pavel Barna 

 

Blahopřejeme:  
našim přátelům, kamarádům a chovatelům, kteří v roce 2013 oslavili svá půlkulatá i kulatá životní 
výročí. Přejeme jim do dalších let pevné zdraví, spokojenost v osobním i profesním životě a 
samozřejmě radost z chovu kotrláků.  
Na zdraví kamarádi. 
 
Ladislav Svatoš  70 let  Milan Holeček  55 let 
Ing. Jiří Jadrníček 50 let  Roman Schwarz 50 let 
Josef Zuska  40 let  Pavel Barna  30 let 
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Rok 2014 
 
 

Speciální výstava rakovnických kotrláků 10. až 12.01.2014 
 

Uskutečnila se opět na výstavišti v Lysé nad Labem ve dnech 10.-12.1.2014. 
Vystaveno bylo 200 rakovnických kotrláků od 15 vystavovatelů. 
 
Přehled udělených pohárů a čestných cen: 
Mistr klubu: Pavel Barna, 925 bodů 
Šampion sedlatých: červený sedlatý – Martin Kodl 
Šampion s bílou kresbou: červený bělohrotý - Pavel Barna 
Šampion plnobarevných a plavých -  modrý mramorovaný – Michal Martinkovič 
Vítěz Haunerova memoriálu – Dušan Barcuch, červený, 284 bodů. 
Čestné ceny :  
P.Barna –červený, P.Barna –žlutý, J.Turek – modrý černopruhý, P.Barna –černý sedlatý, P.Barna – 
modrý sedlatý, P.Piše - červený sedlatý, R.Barcuch – žlutý sedlatý, P.Barna – stříbrný sedlatý. 
 

 

Zápis z členské schůze klubu konané dne 7.9.2014 v Rakovníku  
 

Přítomni: P. Barna, J. Cintl, P. Piše, M. Křenek, M. Holeček, D. Barcuch ,  R. Barcuch, J. Dostál, R. 
Kořízek,  J. Konopásek, J. Bastl, J. Zuska, A. Kazdová. 
 
Diskuze:  
př. Barna – CV rakovnických kotrláků bude opět v Lysé při středočeské výstavě Náš chovatel. 
př. Cintl – navrhuje částku 1.000 Kč pro přítele Barnu. Příspěvek na telefony za roky 2013 a 2014. 
př. Dostál-  rozporuje nový bodový systém pro posuzování holubů. 



 

13 

 
př. Bastl -  vrací pohár, připomínkuje nedostatek na inter.stránkách. 
př. Barna – 500 Kč za nové klece. Staré pro ZO Lužná. Visačky pro ZO Lužná.  
Termín VČS v Lysé při speciálce, od 10 hodin.  
Rozeslání přihlášek zajistí jednatel. 
 
Zapsal: Jaroslav Cintl, jednatel 
 

Celostátní výstava v Lysé na Labem, konaná dne 14.-16.11.2014 

Na této výstavě, kde probíhala také výstavní část uznávacího řízení na plemenné chovy holubů, 

bylo vystaveno 110 rakovnických kotrláků. Celkem 12 kolekcí od 5 vystavovatelů usilovalo o 

uznání plemenného chovu.  

Titul šampion získal Dušan Barcuch na červeného sedlatého holuba, čestnou cenu získal stejný 

chovatel na bílého holuba. Čestné ceny dále získali Roman Barcuch na žlutého sedlatého, Pavel 

Piše na červeného sedlatého, Pavel Barna na modrého sedlatého a stejný chovatel na žlutého. 

Pohár na nejlepšího rakovnického kotrláka získal Dušan Barcuch na červeného kotrláka 

oceněného 96 body. 

Plemenné chovy pro roky 2015 – 2016 
získali:   
Dušan Barcuch – bílý 
Dušan Barcuch – červený 
Pavel Barna – červený 
Pavel Barna – žlutý 
Pavel Barna – černý sedlatý 
Dušan Barcuch – červený sedlatý 
Pavel Piše - červený sedlatý 
Roman Barcuch – žlutý sedlatý 
 

 

 
Blahopřejeme:  
našim přátelům, kamarádům a chovatelům, kteří v roce 2014 oslavili svá půlkulatá i kulatá životní 
výročí. Přejeme jim do dalších let pevné zdraví, spokojenost v osobním i profesním životě a 
samozřejmě radost z chovu kotrláků.  
Na zdraví kamarádi. 
 
Josef Stupka  75 let  Petr Čejka 65 let 
Jiří Holeček   55 let 
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Rok 2015 

 

Speciální výstava rakovnických kotrláků 17. až 18.01.2015 

Konala se v polovině ledna 2015 na známém výstavišti v Lysé nad Labem, jako součást tradiční 
středočeské výstavy Náš chovatel, na které bylo vystaveno přes 1.900 holubů. Výhodné polohy, 
kvalitní nabídky služeb a zejména atraktivního prostředí tamního výstaviště využilo letos 7 
speciálních holubářských klubů k předvedení nejlepších holubů příslušných plemen.  

Rakovničtí kotrláci se stali opět nejpočetnější expozicí výstavy s počtem 204 vystavených holubů 
od 16 chovatelů z celé republiky včetně dvou vystavovatelů ze Slovenska. Holuby posuzovali 
J.Dostál, M.Smetana a R.Kučera a svůj úkol zvládli bez větších připomínek vystavovatelů. 

Stručně k jednotlivým rázům. Expozici tradičně zahajovali bílí, někteří měli delší postavy, jiní 
světlé obočnice, nejlepší vystavil D.Barcuch. Několik černých a zejména 18 červených 
plnobarevných kotrláků se stalo příjemným překvapením výstavy. Pro jejich krátké postavy a 
typické hlavy jsou považováni za pravé představitele plemene. Nejlepší vystavil P.Barna a 
D.Barcuch. O něco horší se zdála kolekce žlutých. Někteří měli náznak zakulaceného temene a 
často i třepenité peří, které se u této barvy vyskytuje, letos zejména u holubů J.Turka. 
Jednoznačně nejlepší žluté kotrláky předvedl předseda klubu P. Barna.   

Poněkud nevyrovnaně působila kolekce 
modrých černopruhých, objevovaly se často 
netypické hlavy i bílá záda, což několikrát 
uniklo pozornosti posuzovatele. Nejlepší 
vystavil nestor chovatelů tohoto rázu L.Svatoš, 
který na speciálce vystavoval po několikaleté 
přestávce. Velmi dobře působila kolekce 
modrých mramorovaných, kteří jsou po 
typologické stránce typickými představiteli 
plemene, škoda jen, že stále nejsou vyrovnaní 
v barvě. Nejvyššího bodového ocenění dosáhl 
J.Martinkovič. Ze vzácných rázů musím zmínit 
velmi pěkné černé tygry J.Konopáska a žluté 
tygry M.Holečka. Přes určitou obtížnost chovu 
se stále daří jejich chovatelům odchovávat 
krátké holuby s ukázkovou kresbou, i když se zdá, že v nedávné minulosti byli lepší. 
Nejpočetnějším rázem na každé výstavě rakovnických kotrláků jsou vždy sedlatí. Také letos 
zaplnili téměř polovinu všech klecí s kotrláky (87 ks). Černé sedlaté letos vystavil rekordní počet 
sedmi chovatelů, až na jednu vyjímku mezi nimi nebylo špatných holubů. Nejlepší a 
nejvyrovnanější kolekci předvedl P.Barna, pěkní byli i jednotlivci P.Pišeho nebo M.Martinkoviče 
s líbivými tmavě červenými obočnicemi.  
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Modří sedlatí, byť vystaveni čtyřmi chovateli opět nenadchli. Tento velmi krásný ráz rakovnických 
kotrláků stále trpí nedostatky jak v kresbě, tak i v nasazení a čistotě barvy zobáku. Líbili se mi 
holubi J.Heržáka a P.Barny. Nejprošlechtěnější jsou v posledních letech červení a žlutí sedlatí, 
kteří jsou právem považováni za „výkladní skříň“ našeho klubu. V posledních letech odvedli 
chovatelé ve šlechtění všech sedlatých rázů velký kus práce, který se dnes projevuje nejen 
evidentním zkrácením postav, ale zejména tím, že jsou sedlatí velmi vyrovnaní ve všech znacích. 
Myslím, že tuto viditelnou změnu ve vyrovnanosti tvarových vlastností holubů letos zaznamenalo 
více chovatelů. Nejlepší červené sedlaté vystavil jedno načně D.Barcuch, žluté sedlaté měl nejlépe 
bodované M.Martinkovič, ovšem nezmínit šlechtitele těchto rázů, jako je P.Barna, M.Kodl, P.Piše, 
J.Heržák nebo R.Schwarz by bylo nespravedlivé. V této souvislosti si všimlo více vystavovatelů, že 
mezi sedlatými nenašli letos posuzovatelé ani jednoho vynikajícího holuba a pouhých pět 
výborných holubů, což působilo nejen vzhledem k výše uvedenému téměř neuvěřitelně. 
Po sedlatých následovaly vzácné rázy rakovnických kotrláků reprezentované vždy jen několika 
jednotlivci, z nichž za zmínku stojí především velmi pěkní červení bělohrotí P.Barny nebo 
andaluští s překvapivě typickými postavami a hlavami P.Pišeho, který tak velmi dobře navázal na 
chovatelské umění J. Cintla, který tento ráz vyšlechtil. Vystaveni byli i vzácní červení plaménci 
L.Starého, byť poněkud netypičtí.  

Na výstavě proběhlo tradiční vyhodnocení speciálních chovů. Speciálka klubu letos splnila a 
v mnoha ohledech i překročila očekávání chovatelů. Pozitivně byla hodnocena nejen vysoká 
úroveň vystavených kotrláků, ale třeba i fakt, že výstava byla zkrácena o jeden den, což prospělo 
nejen chovatelům, ale především holubům samotným. V neděli se uskutečnila v zasedací 
místnosti přímo na výstavišti členská schůze, kde bylo možné v přátelské atmosféře prodiskutovat 
všechno potřebné, uhradit klubové příspěvky a koupit si třeba samolepky s logem klubu. 
Očekávanou zprávou bylo odstoupení Jaroslava Cintla z funkce jednatele klubu, kterému členové 
poděkovali za odvedenou práci pro klub. 

  
Přehled udělených pohárů a čestných cen:  
Mistr klubu: Pavel Barna, 956 bodů 
Šampion sedlatí:  červený sedlatý 96 
bodů, Dušan Barcuch 
Šampion plnobarevní:  žlutý 97 bodů, 
Pavel Barna 
Šampion s bílou kresbou: červený 
bělohrotý, 96 bodů Pavel Barna 
Vítěz Haunerova memoriálu:  Pavel Barna, 
žlutý, 288 bodů 
Čestné ceny : 
J.Turek – bílý, P.Barna –červený, P.Barna – 
žlutý, M.Martinkovič – modrý 
mramorovaný, P.Barna – černý sedlatý, 
P.Barna – modrý sedlatý, M.Martinkovič –
červený sedlatý, M.Martinkovič – žlutý 
sedlatý. 
Převzato z www.rakovnickykotrlak.estranky.cz 

http://www.rakovnickykotrlak.estranky.cz/
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Výroční členská schůze konaná dne 17.01.2015 u příležitosti pořádání Speciální klubové výstavy 
v Lysé nad Labem. Na určení zapisovatele a provedení zápisu z této schůze se pod následujícími 

událostmi jaksi pozapomělo.  
Ze zdravotních důvodů odstoupil z funkce dlouholetého 
jednatele a zapisovatele klubu Jaroslav Cintl. Předseda 
klubu mu veřejně poděkoval za jeho dlouholetou obětavou 
činnost a na památku mu jménem klubu předal pohár a 
věcnou cenu. Nově byl do této funkce zvolen Pavel Piše. 
Družná a přátelská atmosféra, která panovala po celou 
dobu trvání schůze a která provázela odchod nestora klubu 
Jardy Cintla, jistě nedostatek absence zápisu vynahradila 
mírou vrchovatou. Jardovi to jistě rádi všichni odpustíme. 

Dochovala se pouze prezenční listina, která je uložena u předsedy klubu Pavla Barny.  
 

Evropská výstava Méty 2015 

V listopadu 2015 vystavovali naši členové na Evropské 
výstavě ve francouzských Métách. S počtem 44 
vystavených rakovnických kotrláků jsme se stali 
rekordmany mezi českými kluby. Jednoznačně 

nejúspěšnějším vystavovatelem se stal 
Dušan Barcuch, který získal titul Evropský 
šampion na bílého kotrláka a kromě toho 
dalších 5 cen. Titul Evropský šampion 
získal také Michal Martinkovič na 
černého sedlatého. Ocenění ve formě 
peněžní ceny získali také Pavel Barna, Jiří Turek a mladý chovatel Roman Barcuch. Vystavoval 
ještě Martin Kodl, kterému patří zvláštní poděkování za výraznou finanční podporu 
vystavovatelům. Všem vyjmenovaným děkujeme za účast a vzornou reprezentaci klubu a českého 
holubářství!   

Blahopřejeme:  
našim přátelům, kamarádům a chovatelům, kteří v roce 2012 oslavili svá půlkulatá i kulatá životní 
výročí. Přejeme jim do dalších let pevné zdraví, spokojenost v osobním i profesním životě a 
samozřejmě radost z chovu kotrláků.  
Na zdraví kamarádi. 
 
Ing. Miloslav Vokál 60 let  Dušan Baruch  50 let 
Richard Kořízek 50 let  Juraj Heržák  40 let 
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Rok 2016 

 

Zápis z Výroční členské schůze klubu konané dne 17.1.2016 v Lysé nad Labem 

 

Přitomni: 17 členů, 1 host, 2 omluveni (dle prezenční listiny)  
 
1/ v 10.15 hodin zahájil předseda klubu Pavel Barna výroční schůzi. 
2/ Přítomní uctili symbolickou minutou ticha památku zesnulých – J. Cintla a J. Čečrdleho. 
3/ Pokladní  zprávu přednesl pokladník klubu Dušan Barcuch (viz příloha.) 
4/ Revizní zprávu přednesl předseda revizní komise Jan Dostál. 
5/ Dořešení otázky 10ti kusů pětimístných výstavních klecí, které jsou majetkem klubu a jsou 

uskladněny v ZO Lužná u Rakovníka. Klub nabídl klece k odkupu členům a vypracoval jmenný 
seznam zájemců za cenu 500 Kč za blok pětimístných klecí.  

6/ EV Méty – bylo vystaveno 59 kotrláků od členů klubu. Oproti ostatním plemenům značný 
počet (např. český stavák 12 kusů). 
Výsledky: 
nejlepší kolekce Dušan Barcuch - bílý 
97 bodů Dušan Barcuh - červený sedlatý 
96 bodů Dušan Barcuch - modrý sedlatý 
96 bodů Michal Martinkovič - černý sedlatý 
Jmenovitě se patří poděkovat vystavovatelům – Dušan Barcuch, Roman Barcuch, Pavel Barna, 
Jiří Turek, dr. Martin Kodl, Michal Martinkovič.  
Za další také děkujeme sponzorovi, díky kterému se podařilo vystavovatelům přispět na klecné 
(250 Kč na kus).  

7/ Celostátní Výstava Lysá nad Labem 2015 – bylo vystaveno 56 kotrláků, což je menší  
počet – kvůli EV konané o týden dříve.  
Výsledky: 
šampion Pavel Piše – červený sedlatý 
Pohár pro nejlépe oceněného RK Pavel Barna – červený 
Čestná cena Dušan Barcuch – bílý, červený, červený sedlatý  

8/ Speciální výstava RK v Lysé nad Labem 15. – 17.1.2016 
Přihlášeno bylo 255 holubů, dodáno 247 holubů, nedodal M. Křenek.  
Výsledky: 
mistr klubu Pavel Barna – 956 bodů 
Dušan Barcuch - 955 bodů 
Michal Martinkovič - 947 bodů 
Memoriál J. Haunera – Dušan Barcuch – červení sedlatí – 288 bodů 
Pavel Barna – žlutí – 288 bodů 
Pavel Barna – červení – 288 bodů 
Šampion Milan Holeček – žlutý tygr – 95 bodů 
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Dušan Barcuch – červený sedlatý – 97 bodů 
Pavel Barna – žlutý – 97 bodů 
Pohár pro málo chované rázy – Michal Martinkovič – stříbrný sedlatý – 95 bodů 
Čestné ceny – Roman Barcuch – žlutý sedlatý 
Dušan Barcuch – bílý, červený bělohrotý 
Pavel Barna – červený, černý sedlatý, modrý sedlatý 
Pavel Piše – červený, červený sedlatý 
Jiří Turek – modrý černopruhý, modrý mramorovaný 
Michal Martinkovič – žlutý sedlatý 
Speciální chovy – Dušan Barcuch – bílý, červení, červení sedlatí  
Roman Schwarz – modří sedlatí 
Pavel Piše – červení sedlatí 
Ing. Jiří Jadrníček – černí sedlatí 
J. Konopásek – černí tygři 

9/ Diskuze: 
R. Schwarz – aktualizace našich stránek probíhá úspěšně, i co se týče návštěvnosti, vyzývá 
k doplnění fotografií i informací k modernizaci stránek. Předseda poděkoval R. Schwarzovi za 
úsilí při tvorbě těchto internetových stránek. Roman Schwarz jedná s městem Rakovník o 
dotaci na internetové stránky klubu RK pro jejich zlepšení v kvalitě a modernizaci -  cca 1000 
Kč.  
Pavel Barna přednesl návrh změny soutěžních podmínek pro SV od roku 2016. Bude udělen 
Šampion i Haunerův pohár v rázech sedlatí, v rázech kde je vystaveno méně než 12 kusů a ve 
zbylých rázech.  
Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrželi se 2. Návrh byl přijat.  
J. Dostál a D. Barcuh přednesli návrh čtyř holubů do Haunerova poháru. Hlasování: Pro 6, 
proti 7, zdrželi se 4. Návrh nebyl přijat.  
Roman Schwarz přednesl návrh na změnu složení kolekce v Haunerově poháru na 2 výletky a 1 
holub starší 1 roku.  
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrželi se 3. Návrh byl přijat.  
J. Dostál přednesl návrh na zvýšení bodů na speciální chov ze 558 na 560.  
Hlasování: Pro 17, proti 0, zdrželi se 0. Návrh byl přijat.  
Jan Dostál přednesl návrh na změnu pravidel při získání speciálního chovu, a to minimálně 2 
výletky v šestičlenné kolekci.  
Hlasování: Pro 17, proti 0, zdrželi se 0. Návrh byl přijat.  
D. Barcuch upozornil na členy klubu, kteří neplatí členské příspěvky více než 2 roky a navrhl 
proto jejich vyloučení z členské základny. Jmenovitě jsou to p. Janoušek, p. Levora, p. Pospíšil.  
Hlasování: Pro 17, proti 0, zdrželi se 0. Návrh byl přijat.  
 

 

Hodnocení Speciální výstavy v Lysé nad Labem 15.-17.1. 2016 

okem Michala Martinkoviče. 

Pri príležitosti stredočeskej výstavy CHOVATEL v Lysej nad Labem.Vo dňoch sa 

v pekných priestoroch výstavných hál okrem iných, konala aj špeciálna klubová 

výstava Rakovníckeho kotrláka. Počet všetkých vystavovaných holubov bol cca 

2400ks a medzi nimi počtom a taktiež kvalitou nezaostali ani rakovnícky kotrláci.  
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Bolo vystavených 246ks týchto krásnych a temperamentných holúbkov, čo do počtu 
prevýšilo doterajšie špeciálky, ktoré sa konali v Lysej nad Labem. Tento počet súperil 

o prvenstvo v množstve vystavených holubov medzi ostatnými expozíciami. 
Vystavovalo 21 vystavovateľov z celého bývalého Československa. Posúdenie sa 

konalo vo štvrtok a previedli ho posudzovatelia- J.Dostál, M. Kučera a D.Hrubá ich 
hodnotenie a zvládnutie nechám na posúdeniu každého vystavovateľa.  
Nedá mi  

 
nespomenúť ,a to len z vlastnej skúsenosti ako ich kolega, že holuby sa chovajú pri 

posudzovaní trochu inak vo štvrtok a inak 
v sobotu, keď som ich pozeral ja. Posudzovanie 
je subjektívny názor vyjadrený na papier, za 

pár minút a pohľad daného posudzovateľa 
vlastným okom na daného jedinca pod ktorého 

sa vlastne aj sám podpisuje . Cez tieto úskalia 
si myslím, že udelenie niektorých cien nebolo 
najšťastnejšie. Po ukončení tejto „trmi vrmi“ sa 

v ďalších dňoch, odohrávala živá diskusia 
k vystavovaným jedincom.  

Výstavu otvárala expozícia plnofarebných, biele 
holuby od priateľa D. Barcucha pôsobili 
najvyrovnanejším dojmom, čo sa postavy 

a hlavy týka, mali pekné a výrazné obočnice. 
Pokračovali čiernymi, ktoré boli dlhšie 

v postavách s menej výraznými hlavami, 
nedocielitelný svetlý zobák je asi utópia. Pekne 
vyzeral holub p. Starého. Červené plnofarebné zaujali kvalitou a vyrovnanosťou. 

Veľký posun úrovne a kvality zaujal ma holub p. Píšeho, ktorý mal krátku postavu, 
výraznú hlavu a zobák s kombináciou celkového dojmu s farbou. Veľmi pekná 

a vyrovnaná expozícia, pohár získal p. Barna inak tiež predsedom nazývaný. Žlté 
plnofarebné pôsobili na mňa dosť nevyrovnane, nedostatky v užších postavách, 

uvoľnené perie a slabšie zobáky či užšie čelá. Na body v ringu obstál najlepší holub p. 
Barnu, mal peknú, krátku postavu a slušnú výstavnú kondíciu. Ústup z bývalých 
slávnych čias, kedy dominovali modré 

čiernopásové a mramoráky je citelný, ale aj 
tak verím, že štyria vystavovatelia by ich 

mohli trochu zdvihnúť zo dna a pozdvihnúť 
kvalitu. Holuby úzke v postavách, slabé 
zobáky, šikmé čelá si zaslúžia viac a iba 

 jeden pekný holub p. Tureka je málo. Ďalších 
menej chovaných rázov t.j. modrý bielohrotý, 

striebritý, červenoplavý, žltoplavý, ktoré sa 
držia len vďaka svojmu názvu a patriotizmu 
niektorých vystavovateľov ich vedie na pokraj 

vyhynutia. Ďalej medzi menej chované 
farebné rázy patria tigríci, mňa tento rok 

nepredsvedčili, jeden slušný holub p. Holečka 
od dvoch vystavovateľov je žalostne málo. Boli vystavené aj červené bielohroté 
s krátkou postavou, najlepší bol holub od p. Barcucha. Osobne ma zaujali čierne 

pštrosíky, kde je vidieť pokrok v tvare hlavy a vylepšenej postavy. Nestor pštrosíkov 
p. Dostál to má ťažké, je sám vojak v poli.  
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Trieda andalúzkych, aj keď nás opustil p. Cintl si  
myslím, že má našliapnuté aj vďaka viditeľným 

znakom po medzi plemennom krížení k lepším 
časom, tento holub si to svojou kresbou zaslúži 

a „Jarda určite.“ Vystavili p. Dostál a p. Píše. 
Mojou srdcovou záležitosťou sú sedlaté, tak som 
si ich dovolil zaradiť na posledné miesto 

v mojom hodnotení. Tento farebný ráz patrí 
vždy medzi ozdobu celej expozície, kde 

vydvihnúť kvalitu daných jedincov je 
najobtiažnejšie. Za úroveň a kvalitu vďačíme 
chovateľom p.Kodlovi a Jadrníčkovi a z ich 

základov ťažíme všetci, ich vytrvalosť 
a oddanosť u mňa vzbudzuje veľké uznanie 

a vďaku. Červené sedlaté-krásne holuby p. 
Barcucha, výborná výstavná kondícia, pekné postavy, trochu by si zaslúžili 
výraznejšie zobáky, ale paráda, veľmi pekne.  

 
Nemôžem nespomenúť holuby p. Píšeho, 

ktoré mali krásne hlavy a krátke postavy 
proste „krásne holuby.“ Veľmi pekného 
holuba, vystavil v type aj p.Starý. Víťaznú 

kolekciu na červené sedlaté získal p. 
Barcuch. Nasledovali čierne sedlaté, 

holuby krátke v postave, dokonalé  hlavy 
a najlepšie v type mal p .Jadrníček. Krátke 
holuby mali aj p. Barna a p. Heržák 

,mimochodom jeho oddanosť k tomuto 
holubovi je až neuveriteľná a neváha 

prejsť neskutočné kilometre, niekde až z 
„čínsko-slovenskej“ hranice len aby videl 
tú parádu. Najlepšie holuby v žltých 

sedlatých predviedol p.Barcúch junior je 
vidieť, že „kotrláky“ má v krvi dokonalé 

hlavy, obočnice, zobák, ibaže trochu dlhšie ale inak paráda .Vyrovnanú kolekciu 
vystavil p. Martinkovič. Výrazný posun v kombinácií množstva a kvality nastal 

u modrých sedlatých.  
Vyrovnaná časť expozície, kde vyzdvihovať 
jednotlivca by bolo trochu nespravodlivé a táto 

časť pôsobila na moju srdcovú farbu naozaj 
veľmi lahodne. Stačí už len doladiť výšku 

a mohutnosť postavy v kombinácií s typickou 
hlavou. Sedlatú kresbu „množstvom a kvalitou“ 
ukončovali strieborný a dún, mali šikmé čelá, 

dlhšie postavy menej výrazná farba , nás tlačia 
do zvýšenia pozornosti u týchto málo 

chovaných farebných rázov. Zaujal ma 
strieborný sedlatý holub p. Starého. Výstavu 
ako celok chápem ako prehliadku „krásy“ tak 

trochu tragicky vyzneli niektoré „exponáty“, 
ktoré boli „kaňkou“ expozície.  



 

21 

 

Nemalo by sa stávať ,že holub je znečistený, špinavý, neupravený, hlavne  
neupravené „kapky“, prerastené zobáky, neočistené nohy alebo dokonca zahmyzený. 

Neviem si prestaviť, že by modelka prišla na prehliadku v gumákoch od výkalov, na 
nose by mala „beďara“ a výraz v tvári by si požičala od „Borata“. Výstava sa večer 

presunula do miestnej reštaurácie , kde pokračovala konštruktívnou diskusiou. 
V nedeľu prebehla výročná schôdza s hojnejšou účasťou a víťazi si preberali ceny. 
Pozitívom s diskusie bolo rozhodnutie, že od budúcej špeciálky sa bude v rámci 

Haunerovho memoriálu súťažiť v 3 kategóriách, kde bude mať šancu na úspech širší 
okruh vystavovateľov. 

Prajem úspešný chovateľský rok a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Tak takto som to 
videl ja v slovenskom znení  
 

Michal Martinkovič 
 
 
------------------ 
 

„Okénko do minulosti“ 

 
 

 
Blahopřejeme:  
našim přátelům, kamarádům a chovatelům, kteří v roce 2016 oslavili svá půlkulatá i kulatá životní 
výročí. Přejeme jim do dalších let pevné zdraví, spokojenost v osobním i profesním životě a 
samozřejmě radost z chovu kotrláků.  
Na zdraví kamarádi. 
 
Josef Hejda  80 let  Josef Konopásek 70 let 
Jaroslav Bastl  65 let  PhDr. Martin Kodl 55 let 
Ing. Oto Peták  50 let   
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Vývoj počtu členů Klubu v letech 2012 až 2017 
 
Na začátku roku 2012 bylo v klubu 66 členů. V průběhu roku umřel př.Veselý, do klubu na VČS byl 
přijat Roman Barcuch. 
 
Na začátku roku 2013 bylo v klubu 66 členů. V průběhu roku umřel př. Anděl, Jirků a Vostárek, 
členství ukončili př. Kukla a Lubas, do klubu na VČS byl přijat Martin Křenek. 
 
Na začátku roku 2014 bylo v klubu 62 členi. V průběhu roku členství ukončil př. Turek Ondřej, z 
klubu byli vyloučeni z důvodu neplacení členských příspěvků na VČS př. Aigner, Ešek, Falešník, 
Hauner, Havelka, Holub, Jelínek, Košatka, Licehamr, Rabas a Stein. 
 
Na začátku roku 2015 bylo v klubu 50 členů. V průběhu roku umřel př. Balík, Cintl, Čečrdle a 
Šnóbl, členství ukončil př. Brekau, Drexler, Janoušek, Levora a Záhlava, z klubu byli vyloučeni 
z důvodu neplacení členských příspěvků na VČS př. Fišer, Friček, Gottfried, Jabůrek, Kramer, 
Krause, Kumstát, Menter, Porazík, Schollbach, Schumann, Turšner, Vondráček aWolf. Do klubu na 
VČS byl přijat Juraj Heržák, Karel Chlup a Roman Schwarz. 
 
Na začátku roku 2016 bylo v klubu 30 členů. V průběhu roku členství ukončil př. Mašata, z klubu 
byl vyloučen z důvodu neplacení členských příspěvků na VČS př. Pospíšil. 
 
Na začátku roku 2017 je v klubu 33 členů.  
Z klubu byl vyloučen z důvodu neplacení členských příspěvků na VČS př. Janeček.  
Do klubu na VČS byli přijati pánové Bohumír Matějek a Jan Vágner.  
 

-------------- 
„Okénko do budoucnosti“ 
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Seznam členů klubu k 1.1.2017   

33 členů 

Dušan Barcuch, Březová nad Svitavou, mobil 777 196 552 
Roman Barcuch, Miřetín, mobil 720 699 015 
Pavel Barna, Chomutov, mobil 605 969 095 
Jaroslav Bastl, Srbsko, mobil 724 17 164 
Petr Čejka, Proseč, mobil 724 093 539 
Jan Dostál, Libčice nad Vltavou, mobil 
Josef Hejda, Senec, ČESTNÝ ČLEN 
Juraj Heržák, Stará Lubovňa, SR, mobil 421 918 690 019 
Jiří Holeček, Losiná, mobil 724 102 446 
Milan Holeček, Mutějovice, mobil 606 791 980 
Karel Chlup, Březová nad Svitavou, mobil 731 110 913 
Jiří Jadrníček, Ing., Střítež nad Bečvou, mobil 608 101 231 
Josef Janoušek, Přestavlky, mobil 602 450 085 
Anna Kazdová, ing., Praha, 605 264 444 
Martin Kodl, PhDr., Praha 
Josef Konopásek, Šípy, mobil 721 831 316 
Richard Kořízek, Čistá u Litomyšle, mobil 732 934 951 
Martin Křenek, ing., Mšecké Žehrovice, mobil 736 611 316 
Josef Levora, Oplot, mobil 721 126 487 
Michal Martinkovič, Moravský Svätý Ján, SR, mobil 421 907 983 029 
Miroslav Mašata, Vižina, mobil 607 738 867, ČESTNÝ ČLEN 
Bronislav Matějek 
Oto Peták Ing., Lazsko, mobil 606 479 089 
Pavel Piše, Vážany nad Litavou, mobil 608 313 488 
Oldřich Pospíšil, Žilina, mobil 728 040 133 
Roman Schwarz, Radošov, mobil 602 328 909 
Luboš Starý, Štoky - Studénka, mobil 774 541 773 
Josef Stupka, Plzeň, mobil 725 566 782 
Ladislav Svatoš, Bošín, mobil 603 942 557 
Jiří Turek, Rokycany, mobil 777 521 280 
Jan Vágner, Drahonice, mobil 601359267 
Miroslav Vokál, ing., Lovčice, mobil 777 183 008 
Josef Zuska, Senomaty, mobil 775 952 460 
 
 
Speciální výstava rakovnických kotrláků, která se měla uskutečnit v  lednu 2017 v Lysé nad 
Labem, byla zrušena nařízením Státní veterinární zprávy z důvodu výskytu ptačí chřipky. 
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Legenda o rakovnických kotrlácích 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Nebe poznání mlžný mrak 
až po devatenácté století, 
z nebes šerých mnoho pak 
neznámých holubů přiletí. 

 
Ty zdobí vrkoče, vějíře 

jiní v povětří tleskají, rejdí, 
holubi rozdivní, až k nevíře, 

odkud se vzali, čert ví. 
Z nich vstanou první kotrláci 
a do všech stran se rozletí. 

 
Nezbední purclíci, jaký div 
přemety metali na odiv. 
Tím uměním, to je jisto, 
našli si na slunci místo. 

 
V tom královském Rakovníce 

válelo jich vždy nejvíce. 
Ve spolku kdos promnul zrak 

a nazval jej Rakovnický kotrlák. 
 

On hlavu, zobák musí mít 
jak nejkrásnější sen, 

tu hlavu širší, výraznou 
ten zobák silný jen. 

 
A oči tmavé, vikvové 

s obočnicí co květ máku 
anebo oči perlové, 

s obočnicí co nach zobáku. 
 

 

Kotrlák krátké postavy 
musí být krásný od hlavy! 
To staré rčení, do písmene 

vtesáno nechť je do kamene. 
 

Postoj má hrdý, jako páv 
chocholka, rousy, nač ten háv? 

Perutě silné, pevný chvost 
by mohl válet pro radost. 

 
Pruhoví, tygři a sedlatí, 
pštrosící, šimli i kapratí, 
každý jinou barvou hraje 

jako ti motýli v trávě. 
 

Když květy pučí na stromech 
a v sadě pějí ptáci 

na modrém nebi v přemetech 
válejí kotrláci. 

 
Ve vzduchu až k nebes výši 

šumění křídel doslýchat, 
holubi tleskají bez přestání 

až ptáci počali utichat. 
 

Potom se vrací zpoza mraků 
válejíc prudce, bez pudů, 
někdy se hejno kotrláků  

probourá střechou až na půdu. 
 

Tak to psáno stojí, je to tak, 
přečti ten nápis jasným zrakem: 

Neválí-li kotrlák, 
není rakovnickým kotrlákem! 

 
 

JJ. 
 

 


