
Výstava pražské pobočky Klubu chovatelů holubů MP Brno v Cítově 
 
V sobotu 23. října 2021 se konala v chovatelském areálu ČSCH Cítov speciální výstava pražské pobočky Klubu 
chovatelů holubů  moravských pštrosů.  
Na výstavě 22 chovatelů pobočky a hostů vystavilo celkem  214 holubů moravských pštrosů čtyř barev a sedmi 
barevných a kresebných variet. Nejvíce bylo vystaveno v žluté a červené barvě. Následovali holubi v barvě 
modré a černé. Pestré obsazení, 60 holubů, bylo v následujících varietách a barvách:  černopruzí, bělopruzí, 
černí šupinatí, červení šupinatí a  běloocasí v černé, modré barvě a černopruzí.  Posuzování provedli 
posuzovatelé Václav Čejka, Josef Erlich, Ing. Jiří Knotner a Ing. Miroslav Otruba. 
 
Chovatelé získali tato ocenění: 
Čestné ceny: 

Body Barva Chovatel 

96 Černá ing. David Rameš 

96 Černá Jaroslav Šmolda 

95 Modrá Ing. Jar. Kratochvíl 

95 Modrá Milan Mareda 

95 Červená Arnošt Kryštůfek 

95 Červená Václav Šantora 

96 Červená Robert Záhorský 

96 Žlutá Bohuslav Bleha  

96 Žlutá Jan Novák 

96 Žlutá Josef Slabý 

96 Žlutá Robert Záhorský 

96 černá šupinatá Pavel Došek 

96 černá šupinatá Jaroslav Šmolda 

95 červená šupinatá Josef Slabý 

96 černá běloocasá Milada Herinková 

95 černá běloocasá Tomáš Vlach 

95 modrá běloocasá Antonín Klimeš 
 
Pohár Memoriál Jaroslava Záhorského na nejlepšího MP v barvě červené získal na holuba oceněného 96 body 
chovatel Robert Záhorský.  
 
Součástí výstavy byla i výroční členská schůze, na které přítomní členové pražské pobočky KCHHMP zhodnotili 
uplynulou chovatelskou sezónu, průběh  a úroveň této výstavy. Bylo konstatováno, že klubová výstava MP se 
zdařila a že účast vystavovatelů a počet vystavených holubů byla odpovídající současné situaci. Velice kladně 
byla hodnocena spolupráce s chovateli ZO Cítov, kteří se postarali o zázemí, přípravu a nerušený průběh 
výstavy. Členská schůze  řešila činnost v příštím období a schválila záměr uspořádat  výstavu moravských 
pštrosů opět v Cítově 22. října 2022.      
 
Poděkování a uznání si zaslouží všichni chovatelé, kteří na výstavě prezentovali své dlouhodobé chovatelské 
výsledky. Dík patří rovněž pořadatelům a návštěvníkům výstavy. 
 
       Jaroslav Šmolda, jednatel pobočky 
 

 


