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Vážení přátelé!
Dostává se Vám do rukou letos 1. vydání klubového zpravodaje ve, kterém bychom Vám rádi
představili nově zvolený výbor klubu, zhodnotili uplynulý rok a nastínili co nás čeká v roce 2009.
Rok 2008 byl z pohledu holubářů plný očekávání, protože měl být a byl rokem vydání tolik
očekávaného nového vzorníku holubů. Vzorník vyšel v červnu 2008 a ihned po jeho vydání proběhlo i
školení posuzovatelů holubů. Pochopitelně jak to již chodí ne vše se vždy podaří na 100 % a i z
hlediska vzorníku MP není vše podle našich představ. Z toho vyplývá jeden z úkolů pro výbor klubu
aby připravil i na základě Vašich oprávněných připomínek podklady pro inovaci vzorníku MP. O
možnosti inovace budete s předstihem informováni.
Jak již bývá zvykem tak s koncem léta přichází i první přehlídky a výstavy výletků, které jsou z
chovatelského hlediska velmi důležité, protože se na nich porovnávají výsledky našeho chovatelského
umu a štěstí při sestavování chovných párů. V roce 2008 byla jako první výstava pobočky Uh.
Hradiště, která se konala v Hroznové Lhotě 30.-31.8. 2008. Jako další se konala celoklubová výstava
výletků MP v Brně- Jehnicích 6.9. 2008 tato výstava se v Jehnicích konala asi naposled. Jako další
následovala výstava výletků pražské pobočky, která se konala ve Slaném v termínu 18.-20.9. 2008.
Jihočeská pobočka uspořádala 3.-5.října 2008 výstavu výletků v Soběslavi a i klub MP na Slovenku
11.10. 2008 uspořádal jednodenní výstavu v Topoľčanech. Právě chovatelé na Slovensku dokázali na
této výstavě rozdělit vystavené holuby dle pohlaví a věku což je z hlediska posuzování a plemene
nevyhnutelné i na našich klubových výstavách.
Na přelomu října a listopadu se uskutečnila z hlediska klubu vrcholná akce a tou byla speciální
výstava ve Slavkově u Brna na kterou bylo přihlášeno 535 holubů a dodáno 524. Výstavu obeslalo
celkem 61 vystavovatelů z toho 8 bylo ze Slovenska, tedy našich členů bylo 52 a to není ani čtvrtinová
účast. Je mi jasné, že účast všech členů klubu není reálná, ale větší počet vystavovatelů by určitě
potěšil a byl i přínosem pro další šlechtění MP a o to nám všem snad jde. Při této výstavě proběhla v
sobotu 1.11. 2008 od 12 hodin v klubovně slavkovské haly i výroční členská schůze klubu, která byla
volební. Schůze se zúčastnilo 72 členů a v tajném hlasování byl zvolen i nový výbor klubu, který se
poprvé sešel 18.11. 2008 u přítele Kudy Františka ve Slavkově. Zápis z této schůze najdete na
následujících stránkách tohoto zpravodaje.
Další významnou akcí i z hlediska klubu MP byla národní výstava v Praze –Letňanech kde byla díky
členům pražské pobočky velmi zdařilá expozice méně chovaných rázů MP. Dalším pozitivem této
výstavy byl počet vystavených MP, kterých bylo vystaveno 312 v 17 barevných rázech. Všem členům
klubu, kteří se této výstavy zúčastnili patří velké poděkování a pokud uspěli i v uznávacím řízení o
plemenný chov i blahopřání k dosaženému úspěchu. Další potěšitelná zpráva přišla z německého
klubu MP jehož členové mají od 1.1. 2009 kroužkovat MP kroužkem č. 9.
To bylo stručné shrnutí roku 2008 a co se již událo a čeká v roce 2009? Již 17.Ledna 2009 se konala ve
Lhotě pod Libčany speciální výstava východočeské pobočky. Na této speciální výstavě byli holubi

vystavováni podle pohlaví a věku. Tento systém řazení holubů na speciálních výstavách klubu se jeví z
hlediska plemene jako nejlepší a budou takto holubi rozděleni i na celoklubové výstavě v roce 2009.
Dalším a z hlediska funkce klubu nepostradatelným pomocníkem je zavedení webových stránek klubu
www.moravskypstros.cz, které by měli být zprovozněny do konce června 2009. Na výborové schůzi se
výbor klubu dohodl, že nebude pořádat celoklubovou výstavu výletků a tyto výstavy nechává v
kompetenci poboček. Součástí zpravodaje je i formulář na objednání kroužků na rok 2010 a formulář
o členství v ZO. Prosíme všechny členy o jeho vyplnění a zaslání na adresu jednatele: Jan Baláš,
Nedvědice 416, 592 62 Nedvědice, nebo společně s objednávkou kroužků na adresu registrátora:
Pavel Barták, Tvarožná 314, 664 05 Tvarožná a to nejpozději do 31.7. 2009. Dále přikládáme jednu
přihlášku do klubu, aby jste ji mohli v případě zájmu dát chovateli, který projeví zájem o členství v
klubu.
Vážení chovatelé, na závěr bychom rádi poděkovali všem členům bývalého výboru za odvedenou
práci a všem popřál hodně chovatelských úspěchů.
Baláš Jan, Jednatel klubu
Ing. Otruba Miroslav, Předseda klubu MP.

