Speciální výstava Klubu chovatelů holubů Moravských pštrosů Brno - pobočky Hradec Králové
2021

Dne 16.10.2021 se uskutečnila speciální výstava Klubu chovatelů holubů Moravských pštrosů
Brno - pobočky Hradec Králové ve Vlčí Habřině. Na výstavě bylo k vidění 70 moravských
pštrosů od 11 chovatelů v barevných rázech: červení, černí, modří, černí šupinatí, modří
bělopruzí, modří bělopruzí TS, červení bělopruzí TS, modrý šupinatý, a modří bronzově kapratí.
Jako první byli k vidění červení, které vystavili velmi pěkné holuby, jak co se týče barvy, tak i co
se týče typu př. Pleskot, př. Stehno a př. Jelínek, ČC byla udělena na mladou, letošní holubici př.
Pleskota (95b.), která představovala nejlepší kvalitu barvy. Černé vystavili: př. Paluka, př.
Stehno a př. Balcar, kde byly uděleny ČC na holuba př. Paluky (95b.), a holuba př. Stehna
(96b.). Následovali černí šupinatí, které vystavil pouze př. J. Říha, u kterých získal ČC (95b.) a
také Vítěznou kolekci výstavy. Dále následovali modří bělopruzí př. Baráka a modří bělopruzí TS
př. Tyllera. Dále byli k vidění 2 holubi červení bělopruzí TS př. Tyllera, kde vynikala vynikající
čistota pruhů. Modří šupinatí byli zastoupeni 3 kusy př. Křivky, zde byl holub odměněn ČC
(95b.). Výstavu zakončili modří bronzově kapratí př. Volfa, kde byla také udělena ČC (95b).

Dále se soutěžilo v kolekci dvě holubice, dva holubi a dva výletci ve výsledku:
1. místo: př. Říha
2. místo: Pleskot, Paluka, Volf
3. místo: Stehno

Poslední soutěž byla se 3 výletky:
1. místo př. Říha
2. místo př. Volf
3. místo př. Křivka
Holuby posoudili př. Jiří Knotner a př. Pavel Černobila

. Po výstavě následovala klubová schůze s vyhodnocením výstavy. Nakonec bych chtěl velice
poděkovat členům ZO Vlčí Habřina za připravení výstavy a za připravené občerstvení.

Text: Michael Stehno

1. Červený bělopruhý př. Tyllera

2. Černý šupinatý př. Říhy

3. modrý bělopruhý Ts př. Tyllera

4. červený př. Pleskota

5. Černý holub př. Paluky

