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velmi úspěšný chovatel Jiří Šafranko se svými cenami

V Libranticích, u Hradce Králové žijí se svými rodinami tři závodící chovatelé poštovních holubů. Jsou to:
Milan Hollý, o kterém jsem již psal vloni ku příležitosti vítěze ZZ Oostende v OS Trutnov, dále Honza Raich,
na kterého také brzy přijde řada a dnes jsem se vydal za panem Šafrankem, protože ten má také důvody
k oslavám…
Tak již před sezónou bylo jasné, že v případě špičkových výsledků bude moci o sobě hrdě říci,
že třebechovické organizaci vládne jako mistr od roku 1979! Kdo si to správně spočítá, je to již
neuvěřitelných třicet let vedení chovu k úspěchům, které znamenají absolutní špičku nejen v OS. Je pravda,
že dvakrát v tomto období se na chvostu objevil nebožtík pan Šebrle, jednou Tonda Štofaňák a jednou pan
Brun, ale i tak to znamená bezvadné úspěchy v republice!
Dalším dílčím úspěchem jsou závody Landen – Tienen 1 a Chomutov 3, které celá OS Trutnov letěla 14.6.09
při jasném a teplém počasí (24C). K tomuto datu i závodům se ještě vrátíme. Pojďme přímo za panem
Šafrankem, ať nám poví něco o výše zmíněném jubileu…
Jiří Šafranko: „Je to Miloši pravda, v roce 79 jsem se stal poprvé mistrem naší ZO a i v tehdejší OVS
to nebylo nikterak špatné…“ ( … říká skromně ) „Od toho roku jsem se hodně snažil, stálo to mnoho úsilí
a píle, peníze a čas nelze NIJAK spočítat. Ale musím říct, že to stálo za to.
Dnes, když se za tím poohlížím, myslím si, že jsem šel správnou cestou. Řídil jsem se radami tehdy
intermistra pana Meruňky, který mi hodně pomohl. Od něho jsem měl první opravdové holuby. Něco to stálo,
ale říkával, že nejdražší holub je ten, který nedělá výsledky. A má pravdu!“

chovatelský areál u Šafranků

Miloš Javůrek: „Již vím, na co narážíte, ale nebudeme předbíhat a necháme si to pro čtenáře na později,
ať jsou zvědaví a něco opravdového se dozví… O Vás již bylo napsáno hodně, jste velmi známý chovatel
i funkcionář. Vždyť již několik let v řadě vedete OS Trutnov. Tím také chci říci, že minulost s klidem na duši
můžeme lehce přeskočit a věnovat se spíše současnosti, nebo budoucnosti. Mohou čtenáři považovat tento
článek jako recept na úspěch?“
Jiří Šafranko: „Tak to tedy rozhodně ne. Každý má jiný holubník, polohu, holuby, a možnosti! To se od všeho
odvíjí. Vždyť to znáš. U vás pod horami je to také jiné. Já jen mohu prozradit, jak to dělám já.“
Miloš Javůrek: „To máte pravdu. Chtěl jsem, aby jste toto řekl, protože nemá smysl bezhlavě kopírovat
systém někoho jiného.“

pohled do oddělení holoubat

holoubata jsou neustále na čerstvém vzduchu
a na sluncii

Jiří Šafranko: „Já se snažím dát holubům opravdu všechno, všechno také kupuji pouze v Německu, nebo
produkty fy Pharma Gal od pana Dr. Dubaje. Veškeré krmení je výběrové, pouze špičkový dovoz. Po tomto
musím říct, že je již jen na mě, abych pro úspěchy udělal i já kus poctivé a cílené práce bez chyb.“
Miloš Javůrek: „Jak se tedy mimo jiné dají udělat výsledky, kterých každoročně dosahujete?? Jako
např.: Každoročně se pohybovat v OS do 5.místa, mít úspěšnost k 60ti procentům, mít Super Esa, Esa, výkony
H za rok i dva roky, Eso holoubata a přitom 7. holuba na CV v Lysé nad Labem v kategorii standard???“
Jiří Šafranko: „ To je přesně to, co mi říkal pan Meruňka.- holub který nedělá výkony, je nejdražší. Jen tvrdou
selekcí a systémem se toho dá docílit! V chovu letos mám 25 párů, ale na příští rok je snížím na 16 párů.
Pokud zařadím něco nového do chovu, zůstane pouze v případě, že porazí mé holuby! Jinak je to vždy krok
zpět! V chovu mám své osvědčené holuby kmene Stočes, Willi Ritz, Hartox. V případě potřeby doplňuji chov
od dlouholetých kamarádů, Ládi Potůčka a Olivera Chrena. Vždy se však jedná o holuby, kteří padnou
do těch mých.
Každoročně začínám se třemi odděleními po 16.ti vdovcích. Teď, po závodu Oostende jich mám v odděleních
jen po 9.ks. Pokud se vdovec za sebou třikrát neumístí, je z kola venku. To lze ale praktikovat pouze
v případě, že holubům skutečně chovatel rozumí, perfektně zná každého a ví o něm prostě všechno. Ať už je
to: kolik a jak žere, nebo jakou má povahu apod. Prostě selekce i u dlouholetých a zavedených chovů musí
být a je důležitá. Vše se dělá do krajnosti včetně čištění. To já provádím 2x denně.“
Miloš Javůrek: „Když jsme již u tohoto tématu, prozraďte čtenářům systém vedení vdovců.“

tajná zbraň - klasická “klauska“, ze silného skla a keramické dno
dlouho udrží studenou vodu

Jiří Šafranko: „Ty letos říkáš svým vdovcům „SEDM STATEČNÝCH“, já jim říkám „SUŠŠÍ HOŠI“.
Tak zaprvé přes vodu závodníkům nedávám kromě elektrolytu vůbec, vůbec nic! Vždy, ať je úterý, nebo
pátek, mají jen čistou vodu! Ostatní do nich tlačím přes krmení. Proto Ti teď v systému uvedu jen krmení:
Neděle- dieta + kukuřice
Pondělí- dieta+ olej+ kvasnice
Úterý- 50- 50% dieta a závodní směs
Středa- již závodní směs+ ráno Vitakombex, večer tekuté kvasnice
Čtvrtek- to samé
Pátek- zavodní směs
Sobota- dieta s kukuřicí.

Důležité je, aby holubi byli pořád plní, ale dutí. Aby měli chuť létat a žrát. Pokud nechtějí žrát, ranní krmení
vynechám a večer je již vše tak, jak má být. Každý je však jiný a proto je důležité je znát! Pravidelné tréninky
a to ráno od 5.30 do 6.10hod, večer od 17.30 do 18.15 hod jsou podporovány praporem. Vše naprosto
pravidelné a přesně klape.
Jednou za 14.dní používám Trinidazol na tricho a jednou kapky od Pharmagalu na dýchací cesty. To je vše.“
Miloš Javůrek: „Je vidět, že vše se snažíte dělat jednoduše. I já to tak popisuji Romanu Kučerovi, který
semnou psal článek k příležitosti mé první a troufám si říct životní první ceně ze závodu a to Koblenzu 1.
Přemýšlel jsem, jak zviditelnit a prosadit DT mezi ty chovatelé, kteří se jich bojí, nebo je prostě nechtějí létat.
Často se totiž setkávám s argumenty, že na to nemají holuby a raději nasazují pětileté a starší
na „dvoustovku“. Jenže jak to zjistí, že na to holuby mají, když je tam nikdy nenasadí??! … Proto jsem se
rozhodl napsat článek o každém vítězovi z pětice DT v OS Trutnov. Příště se těšte na štrekaře pana Ringela.
Ten nám vytřel zrak s Oostende. A proto mě auto dovezlo k Vám. Tak teď povídejte. Co Vy a 14.6.09?? “
Jiří Šafranko: „Tak zaprvé máš pravdu. Já to také neuznávám, protože staří holubi již při dnešních rychlostech
na mladíky nestačí. To není potom závodění. Ale na dálkách se ukáže, jaké kvality ten daný holub má! Záleží
na tom, jaké srdce má a zpravidla tito holubi to železné srdce mají a kolikrát si „šlapou po jazyku“, jen aby již
byli doma. Jsou to skutečně famózní zvířata, když dokážou podat takovýto sportovní výkon!!
No a k víkendu 14.6. řeknu tolik jednou větou, že se povedl a je to odměna za práci, kterou dělám.
Letěli jsme Landen- Tienen 1, na můj holubník vzdálenost 780,6km a závod Chomutov 3, při 183,5km.
Z Chomutova (26 nas./15um. ) mi první cenu v OS přinesl holoubek 03.0137.109, při rychlosti 1582m/min.
Jen pro informaci, tento holoubek byl vloni 1.Super Esem ČR!!
No a Landen (3/1), ten si vychutnal jeho kolega, holub 04.0137.638, kdy první cenu OS potvrdil rychlostí
1227m/min.! Opět jen pro informaci tento holoubek byl vloni ve výkonu OS za rok na krásném 12.místě!
V konečném zúčtování to znamená i PRVNÍ CENU ve VÝCHODOČESKÉM MARATON KLUBU, kdy 638
porazil svých 1550soupeřů od 250ti chovatelů!!!“
Miloš Javůrek: „V součtu to znamená krásný DOUBLE a záviděníhodný výsledek v MVČMK. Já Vám k nim
gratuluji! V současné době tedy letíte výborně KT, jste dá se říci specialista na ST a můžu toto nyní brát jako
že chcete prosazovat dálky??“

hlavní holubník - nahoře tři oddělení vdovců a vdovy v celách, dole zprava chovná voliéra,
sklad, nové dálkařské oddělení, schody nahoru a v levo oddělení např. pro vdovy vyřazených vdovců

Jiří Šafranko. „To vůbec ne. Chci je létat a proto se na ně již nyní připravuji. Spolupracuji s přítelem
Gončárem, od kterého dávám dohromady část chovu a tým na DT. Plánuji již brzy z tohoto oddělení dálkařů
závodit i s holubicemi. S vdovami jinak nezávodím, protože bych jim nemohl dát to, co potřebují a na půl
raději nebudu dělat nic.“
Miloš Javůrek: „Toto všechno však začíná již u holoubat. Jaké s nimi máte praktiky?“
Jiří Šafranko: „Pro svoji potřebu si nechávám první líheň a to 70ks. Zbytek každoročně putuje do světa.
Od roku 2004 mívám problémy s holouběcí nemocí, proto se snažím tomu všemožně předejít. Každopádně
mladé očkuji proti Diftérii, Herpes viru a Pseudomoru. Vakcinaci provádím přesně dle pokynů Dr. Dubaje.
To je prakticky vše. Od odstvu, až po konec závodní sezóny mladých používám a krmím jednou směsí,
kterou si míchám sám. Před sezónou, na konci července provedu tři soukromé nácviky, na 7, 15 ,20 km
a potom již všechna jdou na nácviky společně s ostatními z OS. Před začátkem letů ještě kvůli psychice
pochytám holoubata do koše a jsou celý den zavřena na zahradě. To je jinak vše.“
Miloš Javůrek: „Na závěr jsem si na Vás nechal pro Vás otázky týkající se Vaší funkce předsedy v OS. Co si
myslíte o rozložení naší OS od Jičína po Letohrad a od Vrchlabí až po Třebechovice pod Orebem?.“
Jiří Šafranko: „No, naše OS je rozlehlá. To je pravda. Máme tu však konkurenci 142chovatelů. Dolety hodně
ovlivňuje počasí. Kam foukne, tam odtud to letí. Jednou foukne ze severu, nejlépe to jde chovatelům na jižní
části, až na východní části. Poté zafouká ze směru, tedy ze západu a konstatují chovatelé na kraji OS.
Tedy v Jičíně atd. A letos nás opravdu počasí zlobí. Navíc nikdy to nebude spravedlivé pro všechny, to je
jasné. Ale pokud má někdo připomínky a návrhy, nechť je přednese na schůzi ZO, dále na konferenci, kde se
o všem jedná...
Máme také dvě pásma. Chovatelé to tak chtěli, tak to tak mají. Já je ale příliš neuznávám, pro mě jsou
směrodatné výsledky v OS. “
(dle mého osobního názoru - bez urážky kohokoliv - není konkurence v obou pásmech ani podobná, natož
stejná. Poznámka Miloše.)

Jen část ocenění za jeho práci...

Miloš Javůrek: „Při mých nedávných návštěvách holubářů občas slýchávám připomínku, že letošní změna
směru při závodech holoubat bude mít negativní dopady, když budeme vypouštět holoubata např. v Tachově,
nebo Zdicích a budou je křižovat moravská holoubata letící ze západních Čech. Co si myslíte, že to sebou
přinese a odnese?“
Jiří Šafranko: „Tak zaprvé se směr nemění, letíme pořád západ, a zadruhé dobrá holoubata poletí domů,
nikoliv na Moravu… Je to pro všechny stejné. Toto je jeden z návrhů na posun kupředu z konference.
Proto by jsme se neměli ničeho bát, stejně tak dlouhých tratí a nasazovat. Co to přinese, nebo odnese nevím,
vše uvidíme. Je to prvním rokem.
Miloš Javůrek: „Já Vám děkuji pane Šafranko za příjemný rozhovor a nezbývá mi po vyčerpávajících
odpovědích nic jiného, než Vám popřát mnoho zdarů a zdraví do další práce a že budete pro mě mít důvody,
abych se za Vámi opět zastavil a napsali jsme některý, z dalších článků…“
Jiří Šafranko: „Miloši, děkuji Ti, v to doufám, že se nám povede dobře a i já Tobě přeji hodně úspěšné práce
a především to zdraví.
(zde bude foto vítěze...)

