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Chod organizace Českého sva-
zu chovatelů v Třebíči udržují 
jedinci.
� Antonín Zvěřina

Ptáci ze tří kontinentů, Austrálie, 
Ameriky a Afriky byli k vidění na 
říjnové chovatelské výstavě v Třebí-
či. „Jsou tady zebřičky, korely, kanáři 
a mnoho dalších,“ naznačil Ladislav 
Pýcha, chovatel z Kracovic. Přiznal, 
že ptáky chová ve více než dvaceti 
voliérách. 

„Nachodím za ženskýma, ani do hos-
pody, takže se můžu věnovat této záli-
bě,“ usmívá se. Netají, že se jedná o 
peněžně náročného koníčka. Upo-
zorňuje, že počet jedinců rozšiřuje 
jedině přirozeným odchovem. „Pro 
mě je největší odměna, když mládě 
vyletí na bidlo,“ přiznává. 

Vysvětluje, že exotičtí ptáci sne-
sou vejce poprvé ve stáří čtyř až pěti 
let. Připouští, že objíždí výstavy, ale 
soutěží se neúčastní. Lákají ho také 
odborné semináře. Chovu exotic-
kých ptáků se věnuje dlouhodo-
bě s výjimkou let, kdy měl koně na 
práci v lese. „Teď už věřím, že u toho 
vydržím,“ říká Ladislav Pýcha. 

Převezme vnuk
Věří, že jednou žezlo po něm pře-

vezme vnuk. „Je mu devět let a ještě 
má mnoho zálib,“ přemítá chovatel. 
Nastiňuje, že chov znamená stu-
dovat i cizí literaturu a cestovat pro 
srovnání po světě.

„Byl jsem v Itálii, v Belgii či v Holan-
sku,“ vypočítává. Poukazuje, že tam 
je hodně chovatelů a je velice dobré 
srovnání vlastního chovu s tamními. 
Skromně říká, že dokáže rozeznat, 
který kus má parametry šampióna, 
ale stále se považuje spíš za laika. „Je 
to prostě můj koníček,“ dodává Ladi-
slav Pýcha. 

Dalším vystavovatelem kanárů byl 
Vladimír Hrubeš. „Trochu jsem to 
omezil, ale pokud mi to zdraví dovo-
lí, tak se tomu určitě budu věnovat,“ 
podotýká. Zdůrazňuje, že chovní 
ptáci jsou živí tvorové a podle toho 
se jim musí chovatel věnovat. 

„Když je sezona, tedy vysedávání 
vajec a odchov mláďat v létě, tak je člo-
věk u voliér téměř nepřetržitě. Mimo 
sezonu stačí tam přijít jednou za den,“ 
doplňuje Pýcha. To se musí ptáci i 
jinak krmit. V zimě se naopak krme-
ní omezuje. „Je to stejné jak v příro-
dě,“ říká Pýcha. Připouští, že se stá-
vá, že vajíčka jsou prázdná. 

Do chovu Ladislava Pýchy občas 

zamíří i návštěvy. „Ale v chovné sezo-
ně, kdy ptáci sedí na vajíčkách, je příliš 
nevítám,“ netají. Některým ptákům 
to sice nevadí, ale některým naopak 
ano. 

Chovatel připouští, že mu exotický 
pták i v hodnotě 20 tisíc korun ule-
těl. Někdy se vrátí, jindy se zřejmě 
stal obětí predátora. Pýcha naznaču-
je, že ptáci se dají ochočit a někteří i 
mluví. A netají, že někteří s oblibou 
vyslovují nepublikovatelná slova, 
takže je raději na výstavy nebere. 
„Koupil jsem za lacino mluvícího exo-
ta a doma jsem zjistil, proč. Jediné slo-
vo nebylo slušné. Teď už říká i slušná 
slova, ale raději ať je doma,“ usmívá se 

kracovický chovatel. Je prý zajímavé, 
že si lépe pamatují jadrné výrazy. 

Mladí nemají zájem
Jednatel třebíčských chovatelů 

Josef Coufal nás vyvádí z budovy 
sídla na dvůr. „Tady jsou k vidění krá-
líci, holubi a drůbež,“ sděluje. Dopl-
ňuje, že letos chovatelé přivezli 180 
králíků, což je naprosto nebývalé 
množství. Drůbež obývá 25 voliér a 
holubi 45 voliér. Třebíčská organiza-
ce má 30 členů, ale co jednatele trá-
pí, převážná část jsou důchodci. 

„Když se nějaký mladý objeví, je to 
velká vzácnost. Teď se k nám naštěs-
tí přidala Marta Mastná z Dašova. 
Často se jedná o důchodce přes 80 let,“ 
informuje Coufal. Doplňuje, že chod 
organizace udržuje tak deset až pat-
náct lidí.

Má radost, že na výstavu přišel sta-
rosta Pavel Pacal a přislíbil chovate-
lům pomoc. „Provoz budovy něco stojí 
stejně jako venkovního areálu. Teď jsme 
například museli vyměnit okapy za 25 
tisíc korun,“ poznamenává Coufal. 

Upozorňuje, že každou třetí neděli 
v měsíci chovatelé pořádají dopolední 
trh zvířat. Toho se účastní až 200 osob 
ze širokého okolí. 

Upozorňuje, že kromě říjnové výsta-
vy pořádají chovatelé další v únoru. Ta 
se spíš zaměřuje na holuby. Vracíme se 
k chovu například králíků na maso. 
Coufal si myslí, že doma vychova-
ný králík má daleko kvalitnější maso 
než ten koupený v supermarketu. 
Ukazuje nám největší plemeno krá-
líka, jímž je belgický obr činčilový. 
Dosahují váhy až devět kilo. 

Coufal samozřejmě zná největší 
výstavu v Kraji Vysočina v Bohdalo-
vě na Žďársku, které se třebíčští cho-
vatelé také účastní. „Držíme se nad 
vodou, snažíme se organizaci uchovat, 
i když to není jednoduché,“ uzavírá 
Josef Coufal.  

Chov exotů chovatele Pýchu baví

JOSEF COUFAL předvádí jednoho ze svých králíků. Foto: Antonín Zvěřina

Dotace pomohla s obnovou 
vystavovaných předmětů a 
umožnila zařadit nové. 
� Antonín Zvěřina

Proměnou prošla v letošním roce 
expozice Cesty časem v předzámčí 
třebíčského zámku. Ředitelka měst-
ského kulturního střediska Jaromíra 
Hanáčková upozornila, že tuto akci 
podpořil Fond Vysočiny z programu 
UNESCO 2019 

„Jednalo se o peněžní částku půl milio-
nů korun,“ upozornila. Třebíčská rad-
nice pak rozhodla, že se peníze využi-
jí právě na úpravu expozice Cesty 
časem. Hanáčková připomněla, že se 
tato výstava otevírala před osmi lety. 

V loňském roce ji navštívilo téměř 
23 tisíc návštěvníků. Celkem se jed-
ná až o 180 tisíc osob. Expozici nav-
štěvují především rodiny s dětmi a 
školní kolektivy. Ty se tady seznámí 
s historickými řemesly a také s histo-
rií města. 

Hanáčková přiznala, že za osm let 
se mnoho věcí interaktivní výstavy 
opotřebovalo. Je to i z toho důvodu, 
že většinu předmětů si mohou náv-

štěvníci osahat a vyzkoušet.  „Chtěli 
jsme také vymyslet něco nového,“ sdělila 
Hanáčková. 

Návštěvníci si mohou například 
vyzkoušet kostýmy z natáčení filmu 
o Karlu IV. v bazilice sv. Prokopa a 
vyfotit se u oltáře tohoto svatostánku, 
který rozšířil nabídku expozice. Pro-
hlídka výstavy byla v režii vedoucího 
informačního centra u baziliky Vác-
lava Prchala. 

Nejprve představil model města, 
kde se návštěvníci seznámí s histo-
rií i s jeho rozvojem. Ukázal tři nové 
domy, které se inspirovaly objekty ve 
městě a poslouží jako knihovničky. 
„Oslovíme knihovny a veřejnost, aby se 
knihovničky zaplnily dětskými knížka-
mi,“ nastínil Prchal. 

Představil další expozici, kde se 
lidé dozvědí, jak fungovalo mly-
nářství. Tam bylo zapotřebí pořídit 
nové lopaty, aby si návštěvníci moh-
li vyzkoušet sázení chleba do pece. 
Opravou prošel i tkalcovský stav či 
domy, které ukazují, jak se v minu-
losti žilo.

Chloubou se určitě stane stylizova-
ný oltář, kopie oltáře z baziliky. Prá-

vě tam se mohou návštěvníci vyfo-
tit v již zmiňovaných kostýmech. 
Na druhé straně jsou malby, které lze 

spatřit i v bazilice. Na oltáři si náv-
štěvníci mohou ověřit svoje znalosti 
z historie. 

Výstava v Předzámčí doznala změn

VÁCLAV PRCHAL ukazuje jeden z nových exponátů v expozici Cesty časem.
 Foto: Antonín Zvěřina


