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dlouho jsem zvažoval, jak „uchopit“ následující řád-
ky. Mám psát jako předseda Ústředního výkonného 
výboru Českého svazu chovatelů? Nebo mám snad 
vyjádřit svůj názor coby ředitel výstaviště v Lysé nad 
Labem? Nic takového, píšu jako Ondřej Matouš. 

Když mne zastihla zpráva, že v neděli dne 8. srpna 
2021 zemřel ve věku 87 let vážený pan Ing. František 
Šonka z Prahy, velmi mě to zasáhlo. Uvědomil jsem 
si, že odešel noblesní a výjimečný člověk, kterého 
jsem si velice vážil, a který pro mě hodně znamenal. 
Z reakcí dalších kolegů chovatelů bylo zcela evident-
ní, že i jich se skon Ing. Františka Šonky citelně dotkl. 

Odešel totiž člověk, kterému na našem svazu zále-
želo, jenž se velmi aktivně (když to ještě bylo v jeho 
silách) zapojoval do svazového dění, a to nejenom 
v sekci chovatelů drůbeže. Byl členem dřívějšího  
ÚV ČSCH, zastával post předsedy Ústřední odborné 
komise chovatelů drůbeže, byl naším vůbec prvním 
posuzovatelem drůbeže, dovezl do naší země prv-
ní zdrobnělé velsumky a maransky, byl uznávaným  
autorem řady odborných či populárně naučných 
knih a článků. Mohl bych pokračovat dál…

Intenzivně se věnoval také propagaci chovatelství, 
na výstavištích v Lysé nad Labem a Českých Budějo-
vicích (nebo i v různých muzeích) pořádal v rámci 
zemědělských a chovatelských výstav hojně navště-
vované přednášky. Když se v Českém svazu chova-
telů cokoliv rozhodovalo, nemyslel na svůj osobní 
prospěch, ale na to, zdali rozhodnutí bude mít příz-
nivý dopad pro náš svaz. Díky Ing. Františku Šonkovi 
a jeho kontaktům je například budova našeho sekre-

tariátu v Praze z valné části pronajatá Českomorav-
ské kynologické unii. 

Byl to člověk, jehož vystupování bylo vždy na 
úrovni, nikoho neurážel, „nečeřil vodu“, pokud s ně-
čím nesouhlasil, dokázal se ohradit rázně, nicméně 
důstojně. Jednat s ním byla radost. Byl moudrý, sečtě-
lý, laskavý, přející, vlídný, ochotný, pracovitý a oběta-
vý. Uvědomil jsem si, jak moc je důležitá povaha člo-
věka a jeho pozitivní vztah k ostatním lidem. Měl rád 
lidi a lidé měli rádi jeho. Bude nám chybět, ta ztráta 
je citelná... Čest jeho památce. 

 Ondřej MatOuš 

Vážení přátelé,

Obsah
3 Konec doby klecové 

není pro drobné chovy hrozbou

4 Češi v Sasku opět uspěli!

6 Rys 
Vznik, počátky a současnost chovu

13 Díky, Peter Josling!

14 60 let historie Klubu chovatelů vyandotek 
1961–2021

16 Inseminace

17 Výstavní rýžovníci 
Problematika chovu a šlechtění  
rýžovníka šedého
(Padda oryzivora) 

22 Je to kanářice nebo kanár?

40 Agapornisové – představení

43 Začínáme s chovem potkanů 
Jak zabavit potkany  – 13. část 

44 Chov bílých peruánců   
IV. část 
Faktory ovlivňující přežití mláďat

47 Evropský standard morčat

50 Setkání v polském Krakově

52 Turbiti, jedineční rackové

54 Rakovnický kotrlák by měl v prvé řadě  
létat a válet – Pavel Piše

59 Školení Sboru posuzovatelů  
okrasných a užitkových holubů

60 Prvním „holubářem“ byl neandrtálec

64 Holubářské sběratelství 
XII. část

4

6

17

22

chov09X21 – 01 .indd   1chov09X21 – 01 .indd   1 25.08.2021   21:0625.08.2021   21:06


