
Od založení agilního
Mezinárodního klubu
chovatelů starvických

staváků byla v německém Wit-
tenbergu ve výstavní hale
v městské čtvrti Seegrehna
uspořádána již čtvrtá Evrop-
ská výstava starvických
chocholatých staváků. Ve
městě Martina Luthera již
podruhé, tentokrát bohužel
bez českých vystavovatelů.
Je to škoda, určitě by nebyli
bez šancí. 

Přes slabší zahraniční účast
bylo přihlášeno 484 kusů star-
vických staváků ve 28 rázech.
Celkem představilo své vý-
sledky 38 chovatelů, z toho 36
z Německa a jen 2 chovatelé
z Polska. Posuzovalo 7 posuzo-
vatelů, z toho 6 Němců
a Ing. Tomáš Sousedík za ČR,
polský posuzovatel Kanický byl
nahrazen německým posuzo-
vatelem operativně pro one-
mocnění.

Celá akce byla věnována pa-
mátce nedávno zemřelého

Wolfganga Stötzera, špičko-
vého chovatele chocholatých
staváků. Naštěstí v jeho práci
pokračuje jeho žena Margita,

která zde získala na modré 
kapraté evropského šampiona
i na kolekci titul Mistr Evropy.

Co do počtu podle očekávání
dominovaly dva rázy: modří
černopruzí a modří bělouši.
Nejvíce bylo modrých černo-
pruhých, celkem 60 kusů. Titul
šampion získal na holuba
Christoph Mehre (97 b.) a na
holubici Jenny Roszak (97 b.),
titul „Mistr Evropy” si za kolekci
4 kusů se 383 body odvezl
Christoph Mehre. Druhou nej-
větší skupinu představovalo 53

kusů modrých běloušů. Na ho-
luba si titul šampion odnesl Ul-
rich Scholz (97 b.) a na holubici
Jenny Roszak (96 b.), který
získal také na kolekci s 382
body titul „Mistr Evropy”.

Třetí největší kolekcí byli
celkem překvapivě žlutě
plaví, kterých bylo 30
kusů. Titul šampion získal

na holuba s 96 body Egon
Beyer a titul „Mistr Evropy”

Michael Palkies s 375 body. Jen
o jednoho méně bylo bílých (29
ks), zde získal zaslouženě
šampiona na starší holubici
s 97 body Rudolf Melior, který
získal zároveň i titul „Mistr Ev-
ropy” za kolekci bílých s 383
body.

Třídu „jednoho muže” před-
stavovali na pátém místě (28
kusů) černí bělohrotí. Na
samce dostal Hartmut Schulz
známky 97 (šampion), 96 a 2x
95 bodů, na holubice 97, 96,
95 a 94 bodů a samozřejmě na
kolekci „Mistr Evropy” s re-
kordním počtem 386 bodů. Ně-
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v obou rázech kraloval H.
Schulz. Na stříbřitého bělouše
získal šampiona s 97 body,
jeho holubice dostala 96 bodů.
A také kolekce H. Schulze do-
stala titul „Mistr Evropy” s 382
body. U černých tomu bylo po-
dobně: šampiona obdržel starý
samec s 97 body, mladá holu-
bice dostala rovněž 97 bodů
a kolekce H. Schulze „Mistra
Evropy” s 384 body.

Počtem na devátém místě se
umístili červení celobarevní

mecká i polská konkurence
byla zde opravdu jen „do
počtu”. Jen o jednoho méně
bylo červených bělohrotých –
27 kusů.

Zde se však citelně projevila
neúčast našeho Edy Cigána,
kvalita vystavených byla jen
průměrná. Šampionku dostal
na mladou holubici Mike Dörre
s 96 body. Ten získal „Mistra
Evropy” na kolekci s 378 body
spolu s Fredem Lautenschläge-
rem.

Po 26 kusech bylo stříbřitých
běloušů a černých celobarev-
ných. A shodou okolností
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Starvický stavák modrý černopruhý
chovatel: Christoph Mehre (D)

Starvický stavák modrý bělohrotý (0,1)
chovatel: Hartmut Mette (D)

Starvický stavák černý
chovatel: Hartmut Schulz (D)



s 23 kusy. Šampionku na sta-
rou holubici dostal podle oče-
kávání Rudolf Melior s 97 body,

který získal i titul „Mistr Ev-
ropy” s 379 body. O desáté až
dvanácté místo se s dvaceti

kusy dělili žlutí celobarevní
a červeně plaví a žlutě plaví bě-
louši. Na mladou žlutou holu-
bici získal šampionku H. Schulz
s 97 body, na kolekci žlutých ti-
tul „Mistr Evropy” Otto Peter.
Na červeně plavé bělouše do-
stal na mladého samce šam-
piona Andreas Kalisch (97 b.),
který získal i na kolekci „Mistra
Evropy” s 382 body. Na žlutě
plavého bělouše, starého
samce, dostal šampiona Egon
Beyer s 97 body, když tento
holub získal i Europlaketu.
Tento chovatel obdržel i na ko-
lekci titul „Mistr Evropy” s 383
body.

Text a foto: Ing. T. Sousedík
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Starvický voláč modrý černopruhý bělohrotý
chovatel: Hartmut Mette (D)

Starvický stavák červený bělohrotý (0,1)
chovatel: Mike Dörre (D)

Starvický stavák modrý bělouš
chovatel: Ulrich Scholz (D)

Strarvický stavák černý bělohrotý
chovatel: Hartmut Schulz (D)

Starvický stavák modrý bělouš (0,1)
chovatel: Jenny Roszak (D)

Starvický stavák červeně plavý bělouš
chovatel: Andreas Kalisch (D)

Starvický stavák bílý (0,1)
chovatel: Tadeusz Kondela (PL)

Pokraãování

v dal‰ím ãísle


