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Vážení chovatelé, dostává se Vám do rukou první číslo Zpravodajství klubu chovatelů
moravských pštrosů, které Vás seznámí s výsledky loňské speciální výstavy a propozicemi
pro 1. Evropskou výstavu moravských pštrosů, kterou náš klub v letošním roce pořádá. Je to
úkol nelehký, ale věříme, že se tato vrcholná chovatelská přehlídka vydaří a splní nejen svůj
propagační a společenský účel, ale sjednotí pohled na naše národní plemeno v rámci celé
evropy. Protože chovná sezona je již v plném proudu, přeji Vám jménem celého výboru klubu
chovatelů moravských pštrosů úspěšnou sezónu a mnoho nadějných výletků.

Jan Baláš – jednatel KCHMP

Speciální výstava moravských pštrosů Bylany 2009

Speciální výstava moravských pštrosů se v loňském roce konala 4.-5. Prosince 2009 v Bylanech u
Chrudimi. Hlavním iniciátorem této akce byl Ing. František Kopecký, který se však této výstavy již,
bohužel, nedožil. Výstava byla umístěna v nově opraveném areálu v Bylanech, kde je velmi dobré
zázemí a členům ZO Lány, kteří tuto výstavu technicky zabezpečovali, patří velký dík, stejně jako
mysliveckému sdružení „ Na Bylance“, které zabezpečilo občerstvení. Tato výstava přinesla
vystavovatelům dvě změny, první bylo řazení holubů podle pohlaví a věku na starší holuby, starší
holubice a výletky, ty už bez ohledu na pohlaví. Další změnou, která byla na této výstavě poprvé
uplatněna, bylo zavedení nově vypracovaných soutěžních podmínek pro méně chované rázy
moravských pštrosů. Byly mezi ně zahrnuty: všechny rázy šupinatých mimo černé, všechny rázy
bělopruhých mimo modré a všechny rázy běloocasých. Změna se týkala hlavně klubových soutěží
kolekcí v tom, že se mohou výše jmenované rázy sdružovat a soutěžit tak o „ Mistra klubu“ a dále
byla nastavena nižší bodová i početní stupnice, protože vystavovatelů těchto rázů je málo a je nutné
je v co největší možné míře, v jejich úsilí podpořit.
Na výstavu bylo přihlášeno 523 holubů (dodáno 504 ) ve 12 barevných rázech od 59 vystavovatelů.
Posouzení proběhlo v pátek 4.12.2009 a provedli ho posuzovatelé Dr. Sylvestr Chrastil – černé,
červené běloocasé a šupinaté, Václav Čejka –Starší červení holubi a holubice, František Král – 4ervení
výletci, Jan Baláš – žlutí, Pavel Černobila – modří černoprsí, bělopruzí a šupinatí, červení bělopruzí,
Ing. Miroslav Otruba –modří a Miroslav Kafka – černí šupinatí a běloocasý. V jednotlivých barevných
rázech byl vybrán nejlepší starší holub, starší holubice a výletek, dále pak nejlepší pětičlenná kolekce,
v níž musela bý starší holubice a dva výletci. Dále byly uděleny čestné ceny a vyhodnoceny soutěže o
mistra klubu.
Na členské shůzi, která se konala 4.12.2009, se všichni posuzovatelé vyjádřili k posuzování a
v diskusi s chovateli probrali případné dotazy k jejich výkonu. Na závěr byly předány vítězné poháry a
čestné ceny vyhodnoceným holubům a jejich chovatelům
Vyhodnocení klubových soutěží

Barevný ráz
Nejlepší 0.1
Nejlepší 1.0
Nejlepší výletek
Nejlepší kolekce
Čestná cena

Moravský pštros žlutý
K. Šmach
O. Slabý
K. Šmach
K. Šmach
K.Jaroš, P. Musil, M.Knotek, F.Srnec

Moravský pštros červený
J. Nováček
J. Nováček
K. Šmach
J. Nováček
E. Dubiš, V. Klimeš, E. Prexl, F. Srnec, K. Řezáč, M. Svoboda

Moravský pštros modrý
M. Rákos
M. Rákos
J. Tomeček
B. Semerád
J.Procházka 2x, B. Semerád, J. Marek

Moravský pštros černý
J. Paluka
V. Čejka
J. Nováček
P. Barták
P. Barták, J. Nováček

Moravský pštros modrý bělopruhý
J. Šmach
J. Šmach
M. Zíma
J. Šmach
J. Zezula

Moravský pštros modrý černoprsý
M. Otruba
M. Otruba

Moravský pštros černý šupinatý
J. Říha
J. Říha
J. Říha
J. Kelbl
J. Kelbl 2x
Málo chované rázy
Moravský pštros modrý šupinatý
J. Kučera
Žlutý bělopruhý
M. Tyller
Černý běloocasý
J. Paluka
J. Bystřický
J. Bystřický
J.Bystřický

Soutěz o „Mistra klubu“
Josef Slabý

MP žluý

Petr Musil

MP žlutý

Jaroslav Nováček

MP červený

948 bodů

Milan Svoboda

MP červený

942 bodů

František Kurka

MP červený

940 bodů

Jaroslav Marek

MP modrý

941 bodů

Zdeněk Holota

MP modrý

936 bodů

Michal Rákos

MP modrý

938 bodů

Bohuslav Semerád

MP modrý

Otruba Miroslav

MP modrý černopruhý

939 bodů
935 bodů

938 bodů
937 bodů

Milan Tyller

MP žlutý bělopruhý

737 bodů

Jaroslav Bystřický

MP černý běloocasý

742 bodů

Pavel Černobila

MP červený běloocasý

737 bodů
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ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE KCHHMP- BYLANY 2009

Přítomno: dle prezenční listiny 68 členů klubu.
Program:
1. Zahájení.
2. Zpráva o činnosti za rok 2009.
3. Zpráva jednatele o členské základně.
4. Zpráva vzdělavatele klubu.
5. Zpráva pokladníka.
6. Zpráva revizní komise klubu.
7. Plán práce na rok 2010.
8. Hodnocení jednotlivých posuzovatelů.
9. Vyhlášení výsledků SV 2009.
10. Diskuse.
11. Závěr.

Ad.1/ Schůzi zahájil př. Otruba M.

Ad.2/ Zprávu o činnosti klubu přednesl předseda př. Otruba. Výbor klubu měl čtyři
výborové schůze a byli vydány i když s prodlením dva klubové zpravodaje.
Předseda a jednatel se zúčastnili schůze ÚOK se zástupci chovatelských klubů holubů
v Brně 31.1.2009. Dosavadní spolupráce klubu MP s ÚOK byla na dobré úrovni.
K aktivitám klubu chovatelů slepičáků se výbor klubu nebude vyjadřovat, protože nebyl ani
oficiální cestou osloven.
K hodnocení výstav výletků MP byl dán prostor v klubovém zpravodaji a tyto výstavy byli
plně v kompetenci poboček.
Na evropské výstavě v Nitře se klub prezentoval dost zdařilou propagační voliérou a i kvalita
vystavených holubů byla velmi dobré úrovni. Evropský způsob posuzování není vhodný na
tak komplexní plemeno jak je MP.
Celoklubová SV v Bylanech byla poznamenána úmrtím ing. F. Kopeckého, ale přes všechna
úskalí se jí podařilo zajistit.
Ad. 3/ Př. Baláš informoval o stavu členské základny k datu schůze měl klub celkem 222
členů. Práce s vedením evidence se ze strany poboček postupně zlepšuje.
Ad.4/ Př. Tyller informoval o výsledku dotazníkové ankety ohledně málo chovaných
barevných a kresebných rázů MP. Výbor klubu rozhodl o změně podmínek pro tyto rázy při
klubových soutěžích, které již byli uplatněny na SV 2009. Příslíbil napsání praktické genetiky
pro členy klubu.
Ad.5/Př. Procházka nebyl přítomen a o stavu pokladny zaslal písemnou zprávu. Stav pokladny
celkem k 31.10.2009 42 657 kč.
Ad.6/ Př. Král F. přednesl zprávu o revizi pokladny , nebylo shledáno závad.
Ad.7/ Plán práce na rok 2010 bude směřován k zajištění Evropské speciální výstavy MP ve
Slavkově u Brna 4.-6.11.2010.
Ad.8/ Jednotlivý posuzovatelé zhodnotili jimi posuzovanou kolekci holubů. Př. Kafka černé
šupinaté, běloocasé červené, př.Čejka a Král čevené, př.Baláš žluté, př.Černobila modré
černopruhé a bělopruhé, běloocasé černé, šupinaté modré a červené,př. Otruba modré
bezpruhé. Podrobné hodnocení bude v klubovém zpravodaji.
Ad.9/ Vyhlášení výsledků klubových soutěží a předání pohárů.
Ad.10/ Diskuse:
Př. Řezáč nebyl spokojen s hodnocením holubů.
Př. Sukač požadoval vysvětlení k evropskému hodnocení na výstavách.
Ad.11/ Závěr . př. Otruba všem poděkoval za účast na schůzi a obeslání výstavy.

Ing. Otruba Miroslav

Hodnocení jednotlivých barevných rázů SV 2009 v Bylanech

Moravský pštros žlutý
Moravských pštrosů žlutých se v loňském roce sešel úctyhodný počet a to 91. Dle mého
názoru kvalita holubů za poslední roky mírně stoupá. U žlutých holubů se obecně vyskytují
poměrně slušné postavy přiměřeného rámce a mají korektní hlavy s dobou šířkou čela.
V některých případech se však objevují více klopené zobáky, které navíc způsobují
v celkovém pohledu na utváření hlavy, náznak šikmého čela. Barva a prokrvení zobáku se
také zlepšuje, oproti minulým rokům se mrtvé zobáky a bledé obočnice vyskytují už jen
sporadicky. Síla a délka zobáku je však, především u holubic, ještě trochu problémem. Co se
týče barvy, již se méně vyskytují jedinci v silně zahnědlém odstínu, u kterého je navíc
problém se strukturou peří, které tvoří viditelné rámování. Většina chovatelů žlutých, se snaží
o udržení správného středního odstínu syté žluté barvy. Bohužel se však vyskytlo několik
holubic, u kterých intenzita žluté barvy ve štítech ubývá a to se projevuje buď jako naznak
světlého lemu jednotlivých per ve štítě, nebo ztráta intenzity barvy kolem ostnu pera, oba dva
případy se na loňské SV vyskytly. Mezi nejčastější tvarové vady patří nepatrně větší délka
křídel, šířka a délka ocasu. U některých holubů byli i drobné nedostatky v hloubce prsou a
výšce nohou. Obecně lze o letošní úrovni žlutých moravských pštrosů říci, že kvalita holubic
byla o stupeň lepší než u holubů, což je možná dobrým příslibem do budoucna, protože
kvalitní holubice tvoří základ chovu. Pokud se i v dalších letech budeme setkávat na našich
SV s takovým počtem a kvalitou žlutých moravských pštrosů, nemusíme se o jejich
budoucnost v žádném směru obávat.
Jan Baláš
Moravský pštros modrý bělopruhý, černopruhý, šupinatý a žlutý bělopruhý
Modří bělopruzí-bylo vystaveno celkem 35ks holubů. Většina holubů působila pěkným
dojmem, ale přesto jim bylo nejvíce vytýkáno:užší, delší postava,narezlé,nepravidelné
pruhy,širší,delší ocas a některým jedincům světlejší záda. Barva očí byla většinou ideální.
Modrý černopruhý-bylo vystaveno celkem 17ks holubů od tří chovatelů. Mezi těmito
holuby dominovali holubi od ing.Otruby. Holubům bylo často vytýkáno nečistá
letka/zahnědlá/,světlé oči, delší,širší ocas. U některých holubů byla ideální stavba těla.
Modrý šupinatý-vystaveno bylo celkem 10ks holubů. Tito holubi měli drobnou
postavu,hlavu,nevýraznou,nepravidelnou kresbu, světlé oči.
Žlutý bělopruhý-bylo vystaveno celkem 8ks holubů,které vystavil RNDr.Tyller. U těchto
holubů se objevovala často zamodralá záda, světlá obočnice,světlé oko, dále tito holubi byli
slabší v postavě. Někteří holubi měli pěknou, pravidelnou kresbu.

Černobila Pavel

Moravský pštros červený – výletci
Hodnotil jsem postavy, což činí 50 procent moravského pštrosa všeobecně. Druhá polovina je
barva, lesk a svit. Na tyto znaky však v Bylanech z důvodu lomu světla nebyly pěnivé
podmínky. Proto se zmíním pouze o nedostatcích, které se vyskytovaly nejvíce. Byli to
především vady hlav, jmenovitě užší a nižší čelo, u postav to byla delší zadní partie. U většiny
holubů byl taktéž drobnější list a světlé krajáky. V menším počtu se vyskytovali světlejší
obočnice a zobáky. Mezi klady bych jmenoval zejména zlepšení v šířce prsou, v barvě očí a
síle a nasazení zobáku.
František Král
Moravský pštros černý šupinatý a běloocasý
Výborem klubu MP mě bylo svěřeno k posouzení 51 MP černých šupinatých a 13 černých
běloocasých.
Můj pohled na MP černé šupinaté: tito holubi měli velké nedostatky v barvě ( není to
barva černá, tudíž lesk peří, natož správný modro-zelený chyběl a to zejména ve štítech křídel,
zádech a kostřeci. Vyskytl se také lesk bronzový, zejména v podocasníku, což je vada hrubá.
Barva zahnědlá, někde též koksová zřejmě po křížení s modrými. Doba, kdy se vyžadoval
správný, to je modrozelený lesk pera, je již zřejmě pryč. Často jsem vytknul nesprávný tvar
hlavy, barvu očí, obočnic, také jsem vytknul světlé a slabé zobáky. Strukturu peří už jsem
raději přehlédl ( sušší, uvolněné ). Velmi důležitá je u MP postava, několik jedinců jsem
podtrhl, tak asi bych si MP představoval, vytknutá byla delší zadní partie ( křídlo, ocas ),
někde i vyšší noha. Kresba MP šupinatých je ojedinělá, někde jsem vytknul nepravidelnou,
v kostřeci slitou kresbu, holubi byli také mazaní na spodku, obojky násilně upravené (někde
hraničící s výlukou, kterou jsem však neudělil ). Několik jedinců – nejlepší holub, holubice a
výletek, tak jak bylo požadováno, jsem vyhodnotil.
Černí běloocasý: několik jedinců jsem vyhodnotil, celkem slušní v postavě, vady v barvě (
zahnědlá ), lesk slabý ve štítech, často nesprávná kresba ( přechod barvy a bílého ocasu ).
Výskyt svěšených křídel jsem nepostihoval ( při posouzení byla na správném místě ).
Z mé zprávy může plynout určitý smutek, to bych však v žádném případě nechtěl, chtěl
bych pouze upozornit na stávající nedostatky MP černých šupinatých a černých běloocasých.
S úctou k chovatelům těchto variet.
Miroslav Kafka – posuzovatel a též chovatel MP.
Moravský pštros modrý bezpruhý
Modrých bezpruhých , kteří bývali dříve nejpočetněji chovaným barevným rázem bylo
vystaveno celkem 84 kusů. Po 10 letech bylo uspořádání holubů na speciálce podle pohlaví
a věku. Toto uspořádání se jeví jako velmi pozitivní , protože je hlavně na výletcích vidět
směr šlechtění kam se daný barevný ráz ubírá. Vystaveno bylo 18 starších holubic, 25
starších holubů a 41 kusů výletků (holubi a holubice). Nejlepší skupinou byli výletci kde

byl vidět směr chovu modrých pštrosů ke skloubení barvy a typu. Na starších holubicích
bylo patrno, že velké a holubice mají problém s držením křídel a barvou obočnic. U
starších holubů byli znát velké rozdíly v typu a byla to nejméně kvalitní skupina z modrých
holubů.
Hlavy : zvlášť u některých holubic a výletků byly vidět široké a dobře klenuté hlavy bez
záhlaví, zvlášť u starších holubů se vyskytovali užší a hlavně delší hlavy.
Oči: až na několik jedinců , kteří měli oči velmi pěkně červené, se objevovali velmi často
žluté kroužky .
Obočnice: u výletků velmi pěkně zbarvené, dopeřené a úzké. U starších holubů a holubic
se vyskytovali hrubší a světlejší obočnice.
Zobák: jen ojediněle jsem u této pozice srážel body na delší nebo slabší zob. U některých
vystavených jedinců chyběla výstavní úprava.
Ozobí: u pár starších jedinců se ojediněle našlo ozobí hrubší, nesouměrné nebo méně
uzavřené.
Barva: téměř u všech holubů bylo v této pozici sráženo na zahnědlou a nečistou letku, dále
na nestejnoměrnou barvu zad a kostřece, příjemným faktem bylo málo bílých krajáků.
Lesk a svit: na obojcích lesk modrozelený , jen u málo kusů náznak bronzu.
Struktura peří: u 40% starších holubů a holubic vytknuty rýhy na krku a ojediněle i
méně utažené peří. Bylo by potřeba více se na kvalitu opeření zaměřit. Jedinec , který má
rýhy na nemůže být hodnocen jako vynikající.
Kresba: vyskytovali se tradiční neduhy kresby u 15 % holubů nečastěji mazaný spodek.
Stavba těla: ojediněle se vyskytl holub s deformací kýlu hrudní kosti.
Postava: jen ojedinělý jedinec delší a užší postavy.
Křídla: mezi častější vady delší a méně kryjící záda . Myslím si ,že je to důsledek
voliérových chovů holubů – méně pohybu.
Ocas: vytýkána šířka a délka.
Nohy: u starších jedinců se ojediněle objevovali otlaky.
Postoj: jen u jedné holubice byl postih za kolébkovitý postoj, u většiny výletků byl postoj
na zad skloněný.
Kondice a péče: u několika málo jedinců byla srážka za zahmyzenost.
Ing. Miroslav Otruba
Moravsý pštros černý, červený běloocasý a červený šupinatý
Mohu-li si dovolit všeobecný odhad, tak černí moravští pštrosi se v poslední době
nezlepšili, spíše naopak. V minulých letech představovali kompaktní holuby střední velikosti,
s vyváženým podílem tvaru a barvy s leskem, a s pěknýma očima a snad nejvíce se blížili
ideálu, jak by moderní pštros měl asi vypadat. Dnes, snad v důsledku snahy přiblížit se
velikostí modrým, jsou buďto postavení, nebo barevní, nebo lesklí, ale vždy se jim něčeho
nedostává. Navíc nejsou dostatečně osvalení jako modří, jsou pernatí, což má za následek
(domnívám se) často i široké, špatně složené ocasy a někdy i unavené držení letek. Markantní
pokles je vidět zejména u holubic, ale i u výletků není situace nejlepší. Zarážející je i jejich
klesající počet - řádově 40 vystavených kusů na speciální výstavě proti např. 90 žlutým jistě
nabádá k zamyšlení.

Červení běloocasí opět otevřeli otázku, jak k těmto málo chovaným rázům
přistupovat, zda z důvodu jejich pracnosti a vzácnosti výskytu jejich nedostatky tolerovat,
nebo k nim přistupovat stejně náročně, jako k ostatním. Z dlouholetých zkušeností z jiných
plemen mohu říci, že tolerování stávajícího stavu těchto výskytem vzácných rázů vede jen a
pouze k zastavení jejich vývoje vpřed a zakonzervování nevyhovujícího stávajícího stavu.
Vystavení holubi byli slušní v barvě a kresbě, drobnějších postav, ale hlavně drobných
netypických hlav a špatných očí. Přes ocenění náročné šlechtitelské práce, kterou chov
běloocasých dnes představuje zde chovatele čeká ještě mnoho práce.
Obdobně lze hodnotit i moravské pštrosy červené šupinaté – velmi působivý a
atraktivní ráz, který téměř nepochopitelně stále zůstává mimo hlavní pozornost našich
chovatelů. Přes obvyklé problémy s tvarem těla a hlavy, barvou hlavy a očí je trvalým a snad
největším problémem trochu překvapivě především kresba, především slitá, neprokreslená
záda, jejichž patřičné prokreslenosti se stále nedaří dosáhnout.
Z všeobecných vad bych chtěl upozornit na skutečnost, že se začínají u pštrosů stále
více vyskytovat pernaté útvary na krku (čáry, rýhy v opeření), dosud známé především u
gigantů, ale vyskytující se už u více plemen. Nebudou-li při posouzení zohledňovány jako
vady, hrozí jejich rychlé rozšíření.
Dr. S. Chrastil

ŠKRKAVKY HOLUBŮ – STÁLE AKTUÁLNÍ A OPOMÍJENÝ PROBLÉM
Chovem poštovních holubů se zabývám 40 let a 25 let se jako privátní veterinář zabývám i
zdravotní problematikou v chovech holubů. Jsem absolventem Vysoké školy veterinární
v Brně.
Ve své veterinární praxi se velmi často setkávám se zdravotními problémy v chovech
holubů. V poslední době však stále víc s problematikou průjmů holubů. Jednou z často
opomíjených příčin bývá napadení holubů škrkavkami.
CHARAKTERISTIKA: škrkavky jsou vnitřní paraziti , kteří jsou v zoologické taxonomii
řazeni mezi parazitické červy .Dospělá samice je 2-3 mm silná a dlouhá 3-5 cm, narůžovělé
barvy viditelné pouhým okem. Dospělí jedinci žijí v tenkém střevě holuba několik měsíců a
za tu dobu jsou schopni naklást tisíce vajíček , které odcházejí s trusem do vnějšího prostředí
( podlaha holubníku popřípadě voliéry,budníku, sedačky). Ve vajíčku se ve vnějším
prostředí za 2-3 týdny vytvoří larva , kterou opět pozře holub. V trávícím traktu holuba se
vlivem trávících šťáv larva uvolní z vajíčka a dokončí svůj vývoj v tenkém střevě holuba
v dospělého jedince , který je opět schopen reprodukce (páření a produkce vajíček). Doba
od pozření vajíčka holubem do doby reprodukční dospělosti se pohybuje od 4 do 7
týdnů.
PŘÍZNAKY: jak jsem již výše uvedl škrkavky parazitují v tenkém střevě holuba kde
odjímají živiny přímo ze střevní zaživatiny , narušují celistvost střevní sliznice a tím
otevírají cestu různým infekcím. Narušování sliznice a krvácení způsobují hlavně

vyvíjející se larvy. Při silné invazi může dojít až k ucpání střeva a jeho následné
perforaci (protržení) a k úhynu holuba. U takto postiženého holuba můžeme pozorovat řidší
trus tmavozelené barvy, vyhublost a někdy se mohou projevit i nervové příznaky a náhlý
úhyn. Při slabší invazi pozorujeme pouze řidší trus.
DIAGNOSTIKA: při podezření na toto onemocnění je potřeba odebrat trus holubů do
plastové nádobky. Ptáte se kolik? Podle počtu chovaných holubů doporučuji odebrat
trus od 20 % holubů. Odebraný trus nechte vyšetřit veterinářem ( mikroskopické
vyšetření). Veterinář Vám po stanovení diagnózy poskytne i vhodný přípravek.
TERAPIE: léčba spočívá v aplikaci odčervovacího prostředku ve formě tablet ( aplikuje se
do zobáku) nebo ve farmě roztoku , který se aplikuje do napájecí vody. V případě
roztoku se vystavujeme nebezpečí, že holub nevypije předpokládané množství vody a
tím nepřijme dostatečnou koncentraci účinné látky a odčervovací kůra není dostatečně
účinná. Doba aplikace je jeden až tři dny ( závisí na použitém medikamentu). Účinná látka
je většinou albendazol nebo levamizol . Princip účinku je založen na ochromení
vyvíjejících se larev a dospělých škrkavek ve střevě, které nejsou schopny se ve střevě
udržet a odchází s trusem holuba ven z těla do vnějšího prostředí kde hynou a můžeme
je v trusu pozorovat pouhým okem. Lék není účinný na vajíčka. Po podání léku začínají
škrkavky odcházet za 48 hodin a mohou odcházet ještě dalších 48 hodin ( při silných
invazích). Tímto způsobem se eliminují z holubů škrkavky a proto je velmi důležité po
podání odčervovacího preparátu denně odstraňovat trus z chovného zařízení a holuby
nepouštět po tuto dobu ven z holubníku ( v případě , že holuby mají možnost volného
proletu).
PREVENCE: spočívá v pravidelném čištění holubníku – ideální by bylo čistit 2x denně,
ale jsem si vědom , že v současné uspěchané době to není možné tak alespoň 1x týdně.
Dalším faktorem , který může ovlivnit množení škrkavek je prostředí holubníku. Larvy
k svému vývoji ve vnějším prostředí potřebují vlhko , teplo a nešnáší sluneční paprsky.
Velmi vhodná je každodenní výměna vody v napaječce a umístění napáječky asi 40-50
cm nad podlahu holubníku. Tímto se sníží možnost zavlečení suchého trusu vířením
vzduchu holuby do napáječky. Samozřejmostí je podávání krmiva do čistých krmítek
nikoli na zem. Taktéž grit by měl být v plastových gritnících a jednou týdně by se měl
vyměnit. Nově nakoupené holuby bychom měli karanténovat a jejich trus nechat
v intervalu 4 – 7 týdnů vyšetřit na přítomnost vajíček škrkavek. Případně provést
preventivní odčervení vhodným antiparazitikem.
V boji proti škrkavkám , ale i ostatním endoparazitům ( kapilárie, tasemnice, kokcidie) se
jeví jako velmi účinná roštová podlaha v holubníku a roštová voliéra , která má podlahu
umístěnou alespoň 30 cm od země. Právě holubům volně přístupná půda voliér je „
bohatým zdrojem“ invazeschopných vajíček škrkavek. Při nedodržení tohoto fenoménu
by bylo zbytečné holuby odčervovat.
Vážení chovatelé holubů , pokud budete chtít cokoli z výše popsané problematiky
upřesnit můžete mi zatelefonovat, napsat , resp. i osobně navštívit v mojí veterinární
ambulanci v Zohore (slovenská republika).
S přáním zdravých chovů holubů.
MVDr. Miloslav Struhár, Struhárova ul. 36, 90051 Zohor, Slovenská republika.
telefon: 00421 905 251 195.
e-mail: miloslavstruhar@post.sk

1. EVROPSKÁ SPECIÁLNÍ VÝSTAVA MORAVSKÝCH PŠTROSŮ
Vážení přátelé, na základě souhlasu holubářské sekce EE bude klub chovatelů holubů
Moravských pštrosů pořádat ve dnech 4.-6.11.2010 První evropskou speciální výstavu holubů
moravských pštrosů. Tato evropská výstava je v rámci plemene moravského pštrosa první
v rámci evropského svazu a proto si Vás výbor klubu Moravského pštrosa Brno dovolujeme co
nejsrdečněji pozvat jak k jejímu obeslání holuby a návštěvě výstavy samotné. Přislíbeno je přes 1
tisíc holubů z pěti zemí. Při přihlášení 60ti holubů z jedné země bude možno delegovat jednoho
posuzovatele.
Výstava se bude konat ve Slavkově u Brna, které je z hlediska historie velmi zajímavá
destinace s možností bohatého kulturního vyžití. Program pro zájemce bude ze strany organizátorů
zajištěn.
Návštěva předních chovů moravských pštrosů, prohlídka památníku slavkovského bojiště –
Austerlitz, Slavkovský zámek.
1.Výstava se uskuteční ve dnech 4.-6.11.2010 ve výstavní chovatelské hale ve Slavkově u Brna,
ulice Polní 1423, PSČ 68401, okres Vyškov, Loc: 49°9´1.95´´ N, 16°52´45.181´´E.
2.Výstava bude pro veřejnost otevřena v pátek 5.11.2010 od 9:00 hodin do 18:00 hodin a
v sobotu 6.11.2010 od 8:00 hodin do 15:00 hodin.
3. V pátek 5.11.2010 bude slavnostní otevření výstavy v 9:00 hodin.
4. V sobotu v 11:00 hodin bude pro všechny zahraniční účastníky a členy klubu slavnostní
vyhlášení výsledků a předání vítězných cen.
5. Posuzování proběhne ve čtvrtek 4.11.2010 od 9:00 hodin bez přístupu veřejnosti do 15:00 hodin.
Po skončení posuzování proběhne vyhodnocení soutěží.
Posuzovat se bude dle evropských kritérií. Pro holuby je to bodový systém za použití
stupnice v rozmezí od 90 do 97 bodů, resp. 0 bodů při výlukových vadách.
VÝSTAVNÍ PODMÍNKY
1. Na výstavu mohou být přihlášeni jen holubi plemene Moravský pštros ve všech
barevných a kresebných rázech uvedených v platném vzorníku.
2. Holubi nesmí být starší šesti let ( nejstarší ročník 2005).
3. Řazení holubů bude dle barevných kresebných rázů, kde budou holubi rozděleni podle
pohlaví a věku na starší holubice, starší holuby, mladé holubice a mladé holubi.
4. Holubi musí být doprovázeni potvrzením od privátního veterinárního lékaře, že byli
v průběhu 14 dní až 6 měsíců před výstavou vakcinováni proti Newcastelské chorobě. Na
veterinárním potvrzení od privátního veterinárního lékaře musí být uvedeno datum poslední
vakcinace , její název a operační číslo vakcíny.
5. Udělování titulů a cen bude dle počtu dodaných holubů následující:
Evropský šampión- pokud bude přihlášeno více jak 16 holubů ze dvou zemí v jednom
barevném a kresebném rázu bude udělen na tuto skupinu bez ohledu na pohlaví a věk
jednou titul Evropský šampion.
V případě , že bude přihlášeno více jak 24 kusů ze tří zemí v jednom barevném a kresebném
rázu bude udělen titul Evropský šampion na nejlepší holubici a nejlepšího holuba .
V případě , že bude na výstavu přihlášeno v jednom barevném kresebném rázu více jak 96
holubů ze tří zemí bude titul Evropský šampion udělen 4x a to na nejlepší strou 0,1;
nejlepšího starého 1,0; nejlepší mladou 0,1 a nejlepšího mladého 1,0.
Nejlepší kolekce
V každém barevném a kresebném rázu bude uděleno ocenění nejlepší vystavené pětičlenné
kolekci jednoho chovatele pokud budou přihlášeny alespoň tři kolekce dvou chovatelů ve,

kterých musí být přihlášena a dodána minimálně jedna starší holubice a dva holubi mladí
ročník 2010 ( pohlaví nerozhoduje), zbývající dva holubi jsou na vůli vystavovatele.
Mistr klubu moravského pštrosa
Tento titul bude udělen na desetičlennou kolekci holubů jednoho chovatele z vlastního
chovu v níž budou vystaveny minimálně dvě starší 0,1 ; jedna mladá 0,1 a dva 1,0 mladí,
zbylých pět vystavených holubů je na vůli chovatele. Bodový součet celé 10ti členné kolekce
musí být minimálně 935 bodů a nejnižší bodové ohodnocení může být 92 bodů.
Mistr klubu méně často chovaných barevných a kresebných rázů
Do této skupiny patří všechny šupinaté barevné rázy mimo černých, všechny bělopruhé
barevné rázy mimo modrých a všechny běloocasé barevné a kresebné rázy. Podmínkou je
vystavení 8 kusů jedné barvy a kresby vlastního chovu. V kolekci musí být přihlášena a
dodána minimálně jedna starší 0,1; jedna mladá 0,1 a dva mladí 1,0, zbylí čtyři holubi jsou
na vůli chovatele. Bodový součet celé 8mi členné kolekce musí dosáhnout minimálně 736
bodů a minimální bodové hodnocení je 91 bodů.
Čestné ceny budou uděleny dle počtu přihlášených holubů, na 25 přihlášených holubů
jedna čestná cena.
Pro všechny vystavovatele bude připravena pamětní medaile.
6. Uzávěrka přihlášek bude 8.10.2010. Přihlášky zasílejte na adresu:
Ing.Otruba Miroslav
696 61 Vnorovy č.302
Tel: +420 737 287 665
Email: otrubamirek@seznam.cz
Telefonické přihlášky nebudou přijímány.
7. Příjem zvířat na výstavu bude ve středu 3.11.2010 od 18 hodin do 21 hodin a ve čtvrtek
4.11.2010 od 6 hod. do 8:30 hod.
Výdej zvířat po skončení výstavy 6.11.2010 v 15 hodin.
8. Výstavní poplatky: Klecné bude 30 kč/kus, manipulační poplatek 50 kč, katalog s
oceněním 50 kč. Výstavní poplatky je možno uhradit složenkou na účet klubu nebo i na
výstavě v hotovosti pokladníkovi klubu.
9. V případě , že jeden chovatel bude na výstavu přihlašovat více barevných a kresebných rázů
prosí výstavní výbor aby každý ráz zaslal na samotné přihlášce. Předejde se chybám při
sestavování katalogu. V přihlášce je nutno uvést pohlaví a věk holubů.
10. Ubytování bude zajištěno ve Slavkově u Brna na základě objednávky , kterou zájemce
zašle spolu s přihláškou ve dvou , tří a čtyřlůžkových pokojích. Cena ubytování bude od 350
do 550 kč/osobu a noc.
11. Program výstavy:
a/ Čtvrtek 4.11.2010 –do 8:30 hodin příjem holubů na výstavu a od 9 hodin posuzování do
15 hodin a následné vyhodnocení klubových soutěží a šampionů.
Pro zahraniční vystavovatele návštěva předních chovatelů MP, prohlídka slavkovského
bojiště, zámku.
b/ 5.11.2010 - slavnostní otevření výstavy s následnou prohlídkou výstavy.
c/ 5.11.2010 - večer posezení chovatelů.
d/ 6.11.2010 - od 11 hodin slavnostní vyhlášení výsledků výstavy a předání cen a titulů.
- od 14:30 hodin výdej holubů a ukončení výstavy.
12. Výstavní výbor zaručí řádné ustájení, krmení a napájení holubů během výstavy . Dále
ručí za
případné ztráty a úhyny za vystavené holubi během konání výstavy. Neručí však za
poškození , úhyny a ztráty holubů během přepravy na výstavu a z výstavy.
13. Holubi není možno bez předchozí dohody s pořadateli dodat na výstavu jinak než
osobně.
Otruba Miroslav ing.

OBJEDNÁVKA NOCLEHŮ
Noclehy budou zajištěny ve Slavkově u Brna . V dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích.
Ceny noclehů dle počtu lůžek na pokoji 350 - 500 kč/noc.
Příjmení:…………………………………………………
Jméno:……………………………………………………
Adresa:………………………………………………………………………………………………..
Závavně objednávám nocleh z :
- středy 3.11.2010 na čtvrtek 4.11.2010 - počet noclehů ……………………
- čtvrtka 4.11.2010 na pátek 5.11.2010

- počet noclehů……………………..

- pátku 5.11.2010 na sobotu 6.11.2010

- počet noclehů……………………..

Datum :……………………………….

Podpis………………………………………

