
 

 
ZPRAVODAJSTVÍ 

 
klubu chovatelů holubů moravských pštrosů v Brně 

 
Ročník : 34                                     Rok      : 2012                                               Číslo     : 1 

 
    
Vážení přátelé,  
    Dovolte  nám zaslat nové aktuální Zpravodajství  č.1/2012.  Zpravodajství je určeno zejména pro 
naplánování klubové a výstavní činnosti pro období Srpen až Prosinec 2012. 
    Jak tušíte činnost klubů provází mírné nesrovnalosti a nejasnosti ohledně distribuce kroužků a podobně 
bylo obtížné rozhodnout, kde bude letošní Celostátní speciální Výstava. 
     Teprve nedávno padlo definitivní rozhodnutí, že  kroužky si každý člen klubu musí objednat jedině ve své 
základní organizaci. Toto rozhodnutí  vychází  z rozhodnutí  ústředního  výboru ČSCH  a nepodařilo se jej 
zvrátit  ani ÚOK holubů. Od letošního roku si každý člen musí zajistit nánožní  kroužky  na holuby ve své 
základní  organizaci. Jen poznámka od letošního roku nebudou výletci  moravských  pštrosů kroužkováni  
kroužkem č.10 započítáni do  klubových  soutěží. Oceněni budou pokud jim nepůjde kroužek sejmout. 
      Podobně komplikovaný a složitý byl letos  výběr místa pro  konání  celostátní výstavy  našeho Klubu .  
Definitivní rozhodnití padlo  také nedávno na  konání naší speciálky při národní výstavě v Lysé nad Labem 
v termínu 16. až 18.11.2012.  Sloučení speciální výstavy Klubu a uznávání plemenných chovů při celostátní 
národní výstavě se jeví jako perspektivní  i do budoucna a mohlo by zahájit tradici střídání výstav Klubu 
vždy jednou na  Moravě a jednou při uznávání plemenných chovů při národní výstavě, tak abychom 
představili naše špičkové chovy co nejširší veřejnosti. 
Další  významnou akcí  na které se bude klub chovatelů  holubů moravských pštrosů prezentovat je 27 . 
Evropská  výstava , která se bude konat ve dnech 7.-9.12.2012 v Lipsku. Klub MP má na této výstavě 
přislíbeny  dvě  propagační  voliéry  po 8 kusech holubů. V těchto propagačních  voliérách  bude vystaveno 
po dvou  kusech (1,1)  od každého  barevného  kresebného rázu. Výbor  klubu tímto  vyzívá  členy klubu 
k poskytnutí  svých  holubů  k prezentaci plemene na této z hlediska propagace tolik významné akci. 
Náklady na dopravu a klecné  budou  hrazeny  z pokladny klubu. Jedna propagační  voliera by měla být 
zdarma a druhá za 35 euro. Předpoklad je  , že v jedné  volieře budou žlutí, červení, modří a černí 
plnobarevní, ve druhé  volieře by se měly prezentovat  variety  bělopruhé, běloocasé, šupinaté, kapraté a 
šupkaté. 
Ve všech případech by se mělo jednat  o holuby shodné  v typu.   
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              4. Členská schůze Klubu  při celostátní výstavě výletkl  v neděli dopoledne 16.9.2021 
              5. Závěr 
 

1) Speciální výstava Klubu CHHMP Brno v Lysé nad Labem 16. až 18.11. 2012 
   Letošní celostátní klubová speciální výstava moravských pštrosů se uskutečnila v Lysé nad Labem ve 
dnech  16. až 18.listopadu . Každému  členu  klubu , který  své  holuby  přihlásí  a vystaví  bude přispěno  na 
klecné  15 kč na holuba. Tento příspěvek  bude vyplacen po předložení  dokladu  o zaplacení  klecného. 
Klecné  na  národní  výstavě bude 65 kč/kus. 
Klubové  soutěže proběhnou tak jako při  speciálních  výstavách a to: 
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-nejlepší  holub starý, 
-nejlepší  holubice stará, 
-nejlepší mladý holub, 
-nejlepší mladá  holubice, 
-nejlepší kolekce ( 5 jedinců z nichž jedna  starší  holubice a dva výletci) 
-mistr klubu – 10 jedinců  
-mistr  klubu méně  chovaných  barevných  a kresebných  rázů -8 kusů, 
 
 
2. Celostátní výstav výletků  Klubu MP v Křenovicích  15. a 16.9.20012 
VÝSTAVNÍ PODMÍNKY pro speciální výstavu mladých holubů moravských pštrosů, která se 
uskuteční v sobotu a v neděli 15.9. a 16.9. 2012 v chovatelském areálu ZO Křenovice okr. Vyškov 
(5  km od Slavkova). 
 
Příjem holubů bude v sobotu od 7 hod. do 8 hod., předpokládáme jen osobní doručení. Výstava 
bude otevřena v sobotu 13-18, v neděli 7-12 hodin. 
 
SOUTĚŽE PŘI SV: 
Soutěžit se bude o nejlepší tříčlennou kolekci ročníku 2012 a o nejlepšího jedince v každé barvě, 
bez ohledu na pohlaví. Každý chovatel může vystavit jakékoliv množství mladých MP kterýchkoli 
barevných a kresebných rázů. Soutěžní skupiny budou automaticky otevřeny pro minimálně 3 
kolekce od třech vystavovatelů a pro méně zastoupené  kolekce i jednotlivé jedince v jakékoli barvě 
a kresbě  výstavní výbor vytvoří  další soutěžní skupiny a zajistí  zařazení do soutěží pro všechny 
vystavené holuby.  Dále bude na každých započatých 25 vystavených  jedinců v dané soutěžní 
skupině  udělena další čestná cena 
Uzávěrka přihlášek je 26. srpna 2012, přihlášky zasílejte na adresu: 
Pavel BARTÁK, 66405 Tvarožná 314 můžete taky mailem: bartak.tvarozna@seznam.cz, nebo 
telefonem na 732 32 71 38 
Poplatek 50kč,- bez ohledu na počet vystavených kolekcí. 
 
3. Termínový kalendář výstav klubu a  poboček v roce  2012 
 
25.-26.8.2012 - Hroznová  Lhota – expozice  výletků pobočka Uh.Hradiště, Brno 
15.-16.9.2012 - Křenovice 5 km od Slavkova u Brna- výstava výletků , v neděli 16.9.2012 od 10 
hodin se uskuteční  klubová  členská  schůze. 
14.-16.9.2012 - Slaný – pražská  pobočka  výstava výletků. 
29.9.2012 –      Pátek u Poděbrad – výletci pobočka Hradec Králové 
5.-7.10.2012   - Soběslav – výletci jihočeská  pobočka. 
13.10.2012     - Topĺčany -Slovensko – SV slovenský klub moravského pštrosa, jednodenní  
výstava. 
27.10.2012 -     Straškov – pražská  pobočka  výstava výletků. 
3.-4.11.2012   - České  Budějovice – SV jihočeské  pobočky, Pavilon R1 výstaviště. 
16.-18.11.2012- Lysá nad Labem – speciální klubová  výstava při  národní  výstavě.  
 
 
 
 
                   Ing. Miroslav Otruba   a   RNDr. Milan Tyller  a Pavel Barták 
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