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Evropskavystava vyletkri texanfi v Madhrsku
lako jedinf zdstupce chovatelfi texanfi z Cech jsem obdriel pozvdnku od
madhrskdho klubu chovatelft texanfr na evropskou vfstavu vfletkfr texa-
nfi do Kisrtjszdllds, poHdanou k jubilejnfmu 40. vitoii zaloienf klubu ve
dnech 2.-4. ll. 2012. Nemohl jsem se dotkat dne, kdy vyjdeme.
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darsko, ltdlie, Francie, Slovensko, Rumunsko
a Cesko. My jsme si domluvili niivitdvu u 5pid-
koveho madarskeho chovatele texan0. Nii-
v5teva se zdaiila a ndkteif z n:is si zakouoili
holublr .ld jsem vybral pro m6ho dobr6ho ka-
mardda hvla Kubiita dva samedky recesivni.

V sobotu 3. i 1 . 2012 jsme m6li domluvenou
dalSf ndv5tevu u chovatele texan0, ktery se to-
muto chovu v6nuje uZ 35 let. Viddli jsme kriis-
ne holuby p0vodem pieviiZnd z Francie. Byli
to kraGf, siln6 osvaleni holoubci jemn6 linie,
kteif kypeli zdravfm. A po t6to kriitke, ale mi16
ndv5tev6 lsme odjeli na samotnou vystavu.

Wstava se konala ve velkem kulturnim
dome. S katalogy v ruce jsme se roze5li kaZdy
za svymi milildky. Moje hodnoceniu 1,0 bylo
96 b. (cC), 95,94, a u 0,1 -  95,94,92 b. Tak-
Ze jsem byl velmi spokojen. Piiitele ze Sloven-
ska m€li rovnd2 vynikajicf bodove ohodnoceni
svych holub0. NejlepSiho holuba vystavy mEl
Acz BalAzs - 97 b. a nejlepSi holubici - 97 b.
mdl Miroslav Dobi5, piedseda slovenskdho
klubu chovatel0 texan0. Takovy rispdch v tak
siln6 konkurenci isme v0bec netekali.

Ve 14.00 hod, po proslovech ministra zemd-
ddlstvi MR a vVznamnVch zahranitnfch hos-

Hala v,istaviiltd
Zleva Szarka, Brfidk, Bdzi (madarski choi,vatel), Bajkai a Kin
(posuzovatel z Madarska)
Zleva Miro Dobii (piedseda slovenskdho klubu chovatelh
texanfi), Brfiilk
Zleva Nick Vlasek (prezident americkdho klubu chovatelh
texanI), Brfidk, Bertrand Lorne (piedseda francouzkdho
klubu chovatel texanil, Dobii
Acs Baldzs (piedseda madarskdho klubu chovatelI texanI)
s pohdrem od slovenskdho klubu

| / onetnd ten den 1. 11. 2012 nade5el. Vy-
K bral jsem ze sv6ho chovu Sest zdstup-
I \ c0 - 3x 1,0 a 3x 0,1 a syn md odvezl do
Brodsk6ho na Slovensku. Tam jsem piesedl do
auta pana Malfka ml., naloiil i jsme ijeho holuby
a odjeli do hvlic k piedsedovi slovensk6ho klu-
bu chovatel0 texan0 Miro Dobi5ovi, piestoupil
jsem se svymi a Malfkovlimi holuby do jeho auta
a piibrali jsme holuby pi. Dobi5e. Vyrazili jsme
smdrem na Galantu a pak diil, k piiteli a tajem-
niku klubu Stefanu Szarkovi. I jeho holuby jsme
naloZili a pokradovali ddl doTeSedikova pro ho-
luby Libora Vargy, pak jsme jeli ddle sm6rem na
Komdrno a cestou jsme naloiili piftele Ondrele
Bajkaie a jeho holuby. Cesta ndm utikala, proto-
ie holubiiii si majipoidd o dem povidat.

KdyZ jsme piijeli na misto do liizeisk6ho
mdstedka Kistijszillliis, mile nils piivital pied-
seda klubu pan Acz Baldzs. Pot6 jsme viech-
ny piivezene holuby vyloZili. Velmi dobie byl
zorganizovany postup pii zapisovdni a piedd-
viini holub0 do klecf. Po malem pirjemnem
obderstvenijsme odjeli do hotelu Kumdnia, ve
kterem jsme byli ubytovdni.

V pdtek 2.11.2012 bylo posuzovi ino 333
holub0. Vystavy se zritastnily tyto zemd: Ma-

t0, byly piediiny ceny Usp65nym chovatel0m.
Pak uZ nilsledovala volnd zdbava, pii kter6
jsme se vice sezndmili s prezidentem americ-
k6ho klubu chovatel0 texan0 Nickem Vlase-
kem, piedsedou francouzskdho klubu chova-
tel0 texan0 Bertrandem Lornem a zdstuocem
italsk6ho klubu chovatel0 texan0 Carlem Be-
rardi a s mnoha dalSfmi chovateli. Rozeilijsme
se v pozdnich nodnfch hodiniich plni dojmt.

V neddli rdno jsme odjeli na vlistavu, kde
jsme mdli sraz s pidteli Malikem st. a Malfkem
ml., ktefi za n6mi v tento den piijeli. Znovu
jsme proSli vystavou a domluvili jak prodej ho-
lubrl (byl znatniJ z|jem), tak i n6kup novych
posil do na5ich chov0. Jii jsem prodal tii sa-
medky a jednu holubidku a nakoupil jsem dva
samedky a jednu holubidku.

Jako zahraniinf host6 isme si mohli sv6 ho-
luby vyzvednout uZ ve 12.00 hod. Rozloudili
jsme se s piedsedou madhrsk6ho klubu chova-
telfi texant a s ostatnfmi zahranidnfmi ritastnf-
ky vystavy, poddkovali za pohostinnost a jejich
p6di, kterii ndm byla poskytnuta a rozjeli jsme
se dom0 spokojeni a se spoustou ziilitk0 z t6to
kr:isn6 a velmi dobie organizovan6 vystavy.
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