
Moravskoslezský zemský spolek  
chovatelů poštovních holubů 

 

 

P R O P O Z I C E 

Zemské výstavy poštovních holubů 2021 
 

1. Pořadatel výstavy: 

Pořadatelem Zemské výstavy 2021 je z pověření ŘV MSSCHPH OS Uherské Hradiště 
Kontakt na koordinátora výstavy: Miroslav Uherek. 
Tel: +420 731 141 006, email: holubi.uherek@seznam.cz 
 
Výstava se bude konat v sobotu 20. 11. 2021 v Babicích v prostorách místního Kulturního 
domu. 
 
2. Program zemské výstavy: 

  7.15  hodin    až   8.45   hodin přejímka holubů 

  9.00  hodin    zahájení výstavy 

10.00 hodin    Přednáška obecné základy genetiky ph – Ing. Horr 

     Prezentace knihy „Almanach chovatele ph“ 

12.00  hodin    vyhodnocení soutěží a ZZ MSS 2020 a 2021  

14.00  hodin    tombola, holandská dražba 

16.00  hodin     ukončení výstavy - výdej holubů 
 
3. Vystavované kategorie: 

a) Každý Oblastní spolek chovatelů poštovních holubů vystaví kolekci 8 nejúspěšnějších 
holubů v pořádaných zemských soutěžích a závodech Moravy a Slezska 2021. Do 
kolekcí budou přednostně vybráni holubi, kteří se umístili na předních místech 
v zemských závodech a soutěžích, pokud nebudou vystaveni v kolekcích vítězů soutěží. 

Mimo kolekce OS vystaví: 

b) Vítěz Generálního mistrovství MSS 2021 kolekci 3 holubů. 
c) Vítěz Mistrovství MSS dlouhých tratí 2021 kolekci 3 holubů. 
d) Vítěz Mistrovství MSS krátkých a středních tratí 2021 kolekci 3 holubů. 
e) Vítěz soutěže mladých chovatelů MSS 2021 do 25ti roků kolekci 3 holubů. 

Dále budou vystaveni: 

f) První 3 holubi v soutěži ESO holub MMKST 2021 a první 3 holubi ESO holub MMDT 
2021  

g) Vítězové zemských závodů: Krajková-K.M., Clopenburg, Brusel 
 
4. Klecné: 

Klecné za celou kolekci 8 holubů OS ve výši 800,- Kč uhradí předávající zástupce 
Oblastního spolku při přejímce holubů pořadateli. Pořadatel si vyhrazuje právo při 
nedodržení počtu holubů v kolekci požádat o úhradu poplatku stanovenou pro kolekci. 
Klecné za holuby vystavené dle bodu 3 b, c, d, e, f, g, nebude pořadatelem požadováno. 



 
5. Organizační záležitosti:  

a) ŘV MSS vydal Oficiální výstavní kartu Zemské výstavy MSS 2021 která je k dispozici ke 
stažení na webových stránkách svazu: www.postovniholub.cz 

b) OS zašlou NEPOZDĚJI DO 31. 10. 2021 seznam vystavených holubů s uvedením 
vystavované kategorie elektronicky na adresu: 

Miroslav Uherek – E-mail: holubi.uherek@seznam.cz 
 
Vystavení holubi musí být zdraví a vakcinovaní proti paramyxoviru. Vakcinace a 
zdravotní stav musí být doložen veterinárním potvrzením ne starším 3 dnů, které bude 
předáno pořadatelům při přejímce holubů. 

c) Při předání holubů odevzdá předávající seznam holubů za celý Oblastní spolek 
vystavený dvojmo spolu s veterinárním potvrzením. Jeden mu pořadatel potvrdí a vrátí. 
Současně předá originály oficiálních výstavních karet potvrzené předsedou OS. 

d) Po ukončení výstavy budou holubi vydání pověřenému zástupci OS dle potvrzeného 
seznamu. 

e) Ocenění ve formě pohárů i finanční ocenění zabezpečuje ŘV MSS. 

f) Prodej chovatelských potřeb bude zabezpečovat fa. Hradil František. 

6. Holandská dražba: 

Pořadatel nabízí 30 klecí, poplatek 100 Kč/klec. Zájemci o prodej holubů se musí přihlásit do 
10.11.2021kontaktní osoba:  
Josef Tomeček, tel.: 739 147 130, E-mail: josef.tomecek@centrum.cz   
 
 
V Uh. Hradišti 1.10. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miroslav Uherek       RSDr. Zdeněk Uherek 
koordinátor výstavy       předseda MSS CHPH 
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