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Slovo na úvod 
Vážení priatelia, 
dostáva sa Vám do rúk prvé číslo informačného spravodaja SZ CHPH 

- "Poštový holub". Veríme. že pravidelným štvrfročným vydávaním tohto 
spravodaja sa naplnia očakávania a volanie slovenských chovateľov poš
tových ho lubov po pravidelných informáciách o dianí v poštovom ho
lubárstve na Slovensku. 

Spravodajom nechceme konkurovat českým časopisom, ktoré mnohí l.. 
Vás odoberajú, nakofko budeme poskytovaf výl učne regionálne informácie, 
ktoré chovatelia na Slovensku v týchto časopisoch nenachádzali, ale pre 
svoju športovú činnosf nutne potrebujú a chovatefov zaujímajú. 

Budeme sa snažif, aby v spravodaji vychádzali všetky dokumenty, smer
nice a uznesenia, schválené ÚV SZ CHPH. Požiadame tiež funkcionárov 
zväzu o vysvetlivky k jednotlivým dokumentom, ktoré budeme podfa Va- . 
šich požiadaviek uverejňovať 

Úloha, vydávaf časopis - spravodaj, je zakotvená v uznesení IV. zjazdu 
Slovenského zväzu chovatefov poštových holubov. Myšlienka, aj keď jej 
splnenie bolo obtiažne a zložité, bola prijatá jednomyseľne. 

Nakoniec ÚV SZ CHPH rozhodol vydat nulté číslo Zostavením a vy
daním tohto čísla poveril p. Štefana Pinčáka s tým, že bude vydávat ďal
šie čísla ako súkromná osoba. 

Nakofko náklady na vydanie nultého čísla boli ovefa vyššie ako predaj
ná cena 120,- Skl a počet prihlásených odberatefov bol nízky , zvážili sme, 
že časopis vydávaný v Žiline by nebol pravdepodobne predajný. ÚV SZ 
CHPH p rikročil preto k druhej altematíve , vydávat informačný spravodaj 
SZ CH PH s tým, že zodpovedným za zostavenia a vydávanie časopisu 
bude p. Daniel Dudzik. 
Informačný spravodaj sa bude tlačit v Kežmarku a cena jedného čísla 

bude 20,- Sk. Vychádzat bude štvrfročne , to znamená, že odberatef poš
tovou poukážkou zaplatí na adresu p. Dudzika 100,- Sk - poplatok za 4 
čísla roku 1995 a poštovné, nakoľko spravodaj sa bude zasielaf na meno 
odberatefa 

Pán Dudzi k po vydaní prvého ročníka spravodaja urobí celkovú finančnú 
bilanciu jeho vydávania pre ÚV SZ CHPH . 

Touto cestou však žiadame všetkých chovatefov poštových holubov, 
ktorým sme spravodaj zaslali a oni sa na jeho odber prihlásili , aby v čo 
najkratšom čase zaplatili vyššie uvedený poplatok, nakofko sme nevybe
rali predplatné dopredu, pretože v dnešnej situácii by tento krok oddiali l 
vydávanie spravodaja znovu o 2 - 3 mesiace. 

Tento postup sme mohli zvolit predovšetkým preto, že OZ CHPH Nitra 
prihlásilo na odber časopisu všetkých členov a náklady , spojené s vy 
daním prvého čísla , môžeme zaplatiť zatiaf z ich poplatkov. 

V prípade zvýšeného nákladu spravodaja sa ceny Jednotlivých čísiel 
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znížia a budú sa môcť vyplácať aj autorské honoráre. 
Nasledujúce čísla spravodaja vyjdú v júni, septembri a decembri . Plán u

jeme v nich zavie sť pravidelnú rubriku ohlasov čitaterov a jednu stranu 
budeme venovat oznamom o záletných ho luboch, drobnej inzercii , 
blahoželaniam a pod., ktorú predp latiterom budeme uverejňovať zdarma. 

Nebudeme uverejňovať žiadne preklady zo zahraničných časopisov a 
nebudeme propagovať ani výsledky cudzích chovaterov. Naopak, vermi 
r;3.di uverejníme monografie našich skúsených a úspešných chovaterov, 
ako aj ich rady a pripomienky . 

Radi by sme zaviedli galériu najúspešnejších slovenských chovaterov, 
preto radi privítame Vaše typy, koho medzi nich zaradi ť. ale taktiež 
spomienky staršej generácie chovaterov, priekopníkov nášho koníčka na 
Slovensku. 

Značný priestor v druhom čísle chceme venovať názorom chovaterov 
na Pretekový poriadok, Disciplinámy poriadok a nové podmienky Majstrov
stiev Slovenska. Predpokladáme, že Vaše názory sa stanú námetom pre 
rokovanie ÚVa dobré a zdôvodnené pripomienky sa budú môcť postupne 
zapracovať do týchto dokumentov. 

Podstatnú časť tretieho č ísla chceme venovať pretekovým výsledkom, 
ktoré budú dosiahnuté v jednotlivých OZ CHPH v tomto roku. Predstavu
jeme si to tak, že zverejníme výsledky majstrovstva každej oblasti a v 
krátkosti predstavíme majstra OZ. Považujeme to za potrebné, pretože 
informácie o športovom dianí v jednotlivých OZ už dlhšie absentujú. 

Štvrté čís lo chceme venovať vyhodnoteniu celoslovenských súťaží a 
príprave na výstavy. 

Vážení priatelia, 
necítime sa byt najpovolanejšimi ani najskúsenejšími pre vydávanie in

formačného spravodaja s celoštátnou pôsobnosťou . Chceme však pri spieť 
k dobrej infonnovanosti chovatefov poštových holubov na Slovensku. 

Serieme do úvahy, že nie každému z Vás sa tento spravodaj ako aj 
naša práca budú páčiť. nie všetko sa nám podarí. Skúsme však vzájom
nou spoluprácou a dobre mienenou radou p relomiť počiatočné nedostatky, 
aby sme po čase dospeli k tomu, že budeme mat na Slovensku infor
mačný spravodaj chovatel'ov poštových holubov, ktorý si s radosťou 
prečítame 

Za redakčnú radu 

RNDr. Dudzik Daniel 
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Slovensko prvýkrát samostatne 
Slovensko sa po prvýkrát od rozdelenl<l 

Československ<l , zuč<l s tn i lo n<l Olympiáde 
poštových holubov S<lmostatne . Vybr<lt::i ko
lekci<l poštových holubov n<l II. slovenskej 
výst<lve poštových holubov v Novom Meste 
n<ld V::ihom súf<liil<l prvýkr::it S<lmost<ltne so 
svetovou konkurencIou . 

24 O lympi::id<l poštových holubov Sol usku 
t oč nil<l v hol<lndskom meste Utrecr,l .v dňoch 
27 - 29 j<lnu::ir<l1995. Tejto <lkcie Sol ZÚČ<lst

nilo 17 kmjin <l medzi nimi <lj Slovensko. Us
tredný výbor SZ-CHPH dele90v<l1 n<l olym
pi::idu Ing Kurek<l , predsedu zviizu <l p . Čiču , 
býv<lleho t<l)omnik<l . 

Cest<l n<l olymp iád u viedl<l cez UŽ 
spomin<lnú slovensku VýSt<l'/U, kde Sol vybr<l
l<l kolekci <l 22 holubov , :1 to des:1ť v k<llegóni 
ŠTANDARD a dV<ln.:ís! v k<ltegórll ŠPORT. 
Zr<lz vybmtých holubov Sol u skutočni l v prie
behu pondelk<l, 23 . j<lnu::ir<l na sekrebrió,te 
zviizu v BmtiDl<lve. 

Ešte v ten deň Sol vyb<lvil i potrebné veteri
n.:írne <l colné formality . <lby Sol holuby mohl i 
do Holandsk<l od'liezL Odvoz holubov bol 
zabezpečov<lný osobným <lutom s pred po
kbd<lnou trasou cez hraničný prechod Berg 
cJo R<lkúska, cez Nemecko do HoiOlndsk<l . 

Tento pl.:ín Sol VŠ <lk neus kutočnil <l po vi<l
cerých telefonických spojeni<lch <l n<lšej pred
ch::idz<ljúcej pisomnej ži<ldosti o tranzit ho
lubov cez Rakúsko n<l veterin.:írnych <l col
ných úradoch Rakúsk<l , <lko aj sek ret<ln::itu 
mkú~keho zvilzu Vzhr<ldom k tomu , že sme 
neobdržal i pisomné st<l novisko r<lkúskych 
úradov , plán cesty sme zmenili , <l to smerom 
n<l Čechy . 

Tr<lnsport holubov , po <ldminis trativnom 
vybaveni S<l z<l č<l l zo sekret<lri.:ítu v Br<lt is
lave v utorok o 11 .00 hod. smerom na Bre
clav v Českej republike Ani n.:ím n<l um ne
prišlo , že spomin<lné problémy z mkúskych 
hr<lnic sa zop<lkujú <lj na českých hr<lni
ci<lch. Po vypočutí si stanovisk slovenských 
colnikov, znehodnotení úr<ldného dokladu 
Státnej veterin.:írnej spr.:ívy a <lŽ po z<lpl<lteni 
vysokých finančných čiastok pre české col
né org.:íny a špeditérske firmy, opustili sme 
hranice po dvoch hodinách vyjedn.:ív<lni<l . 

3 

N<l českom územi cesta prebieh<ll<l velmi 
dobre. T<lkmer bez zastaveni<l sme o 19.00 
hod . preš li česko-nemeckú hranicu . N <l 
nemeckom územi S<l vermi zh oršilo poč<lsie , 

stó'le prš<l lo <l snežilo . 

Do Utrechtu sme dor<lzili včas, v stredu r.:íno 
o 7.00 hod ., spolu so z.:í]<lzdom polských 
chov<ltelov <l dele9.:ítov O 8.00 hod. sme boli 
n<l výst<lvi : ku J<lcobers , kde Sol m<lla 
uskut očniť výstav<l . V tom č<lse tam pr.:í ve 
dorazilo prvé aut o, ktoré doviezlo výs tavný 
mater ió,1. Podl<l pl::inu o 10.00 hod sa mal i 
z ačat' preber<lf holuby Na výst<lv iäu VŠ<lk 
vtedy nebol ešte <lnl J9den člen org<lni z<lčného 

výboru . 

N<l odovzdáv<lnie holubov sme Č<l k<l li spo
lu s pol skými, maďarskými , mkúskymi <l 
českými chov<ltefmi do 13.00 hodV osobitnej 
miestnosti n.:ím boli prevzaié holuby štand<lrd 
<l bm sa neskôr u s kutočn ilo aj bodov<lnie tý 
chto holubov . 

Športové holuby zost<lli v prepravných ko
šoch do štvrtku . Po skúsenostiach z pred
ch.:ídz<ljúcich olympiad a telefonickom do
hovore so sekret<lnatom FCI sme nenies li 
žiadnu dokumenbciu Nýsledkyf. Tento rysu 
júci sa problém bol vyr iešený zás<lhom gen
eralneho sekretara belgického zväzu <l FCI 
pan<l V<ln Koppena . 

Prvé výs ledky olympi::idy sme Sol dozvedeli 
až n<l kongrese v piatok, kde nám rozd<lli 
kat<llógy. Zo siedmeho miesta Slovensk<l v 
k<ltegórii št<lndard sme velkú mdos! nem<lli , 
n<ljmii keď sme zis til i, že to spôsobila kolek
cia štand<lrdných holubic. O tejto kategórii som 
ma l po chybnosti už n<l výsta ve v Novo m 
Meste nad Vó,hom, čO S<l <l j potvrdilo. 

Verkú rados! n.:ím urobil holub chov<ltel<l p. 
Progner<l , ktorý Sol umiestnil n<l prvom mieste 
v "c" k<ltegórii ŠporI. Tento ve lký úspech ho
lub<l a chovater<l je t iež s<l ti s fakciou za 
vylúčenie chov<ltel<l zo súťaže majstrovs tiev 
Slovensk<l . 

N<l kongrese okrem riadnych procedurál 
nych bodov , ako sú činnosť a hospod.:írenie 
FCI, činnos! výkonného výboru , schvó'lenie 
doplnkov štatútu FCI, boli pr ijaté aj nové člen-
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ské štáty FCI /problém Rusko , Ukrajina, Ju
hoslávia/, schválil sa nový výkonný výbor, 
prezident a viceprezidenti . 

Zaujímavé bolo pre nás oznámenie o ko
nani 25. Olympiády poštových holubov, ktorá 
sa us kutočni vo Švajči ars ku , v Bazileji , v 
dňoch 24.-26 . januára 1997 a schválenie 26 . 
Olympiády pre Anglicko , pravdepodobne II 

meste Blackpool. 

Samotná olympiáda, až na počiato č né 

problémy pri preberani holubov, bola vermi 
dobre organizovaná a patrila svojou úrovňou 
medzi najlepšie za posledné roky. Oficiálne 
sa odhadovala účasf cca 55 tisic návštevní
kov. Počet návštevnikov citefne ovplyvnilo zlé 
počasie a v tom čase vyčíňajúce záplavy v 
Nemecku , Holandsku a Belgicku. 

Bol a to vefmi významná akcia aj pre 
mnohých s lovenských chovatefov . Vidieť 
na ploche dvoch hál o rozlohe 26 000 m2 

rozo stavené výstavné, propagačné a 
obchodné chovatefské zariadenia , ktoré 
robia okolo poštových holubov , je pre nás 
nezabudnutefnou spomienkou . Výstavy sa 
zúčastnili najvý znamnejtie chovatefs ké 
holubniky , obchodné firmy a vše tc i popred
ní chovatelia . 

Popri výstave sa kohali rôzne akcie , ktoré 
dávali olympiáde punc vefkej medzinárodnej 
udalosti , s mnohými oficiálnymi predstavitefmi 
holadskej vlády Q mesta 

Môžem čestne prehbsil, že aj celé pôso
benie slovenskej kolekcie poštových holubov , 
delegácie a slovenských návštevníkov zapad
lo do celkového rámca tejto udalosti Sloven
sko sa zQpísalo do povedomia svetovej 
chovatefskej verejnosti . ako aj funkcionarske
ho kruhu prítomnych delegáCii. predstavitefov 
výkonného vyboru a sekret:Jrlátu FCI zlatými 
písmenami Qko krQjln::l rovnocenna s os tQt
nými chovQtefskymi velmoc<lmi . 

Dosiahnuté výsledky možno rovažovat za 
dobré. Všetky poznatky . získané na olym
piáde . nech nám sltJžla ako poučenie do 
budúcich rokov Posudzovatelia , funkcionári 
ako aj sQ motni chovatelia by mali ce lú prob
lematiku podrobne rozobraf a urobiť všetko 
pre dosiahnutie lepších vYs ledkov . NQte 
úspešné výsledky budu tou nQlvhodnejšou 
propagáciou Slo·;en:;ka vo svete. 

• p redsedD SZ Ing. Kurek preber6 medDi
ly od prezidentD FCI p. PrDtsD, vlávo gener61-
ny sekre/6r FCI p. Van Koppen 

• SIovensk6 kolekcia 

o 
predsedu SZ. celkom vlávo slečna Onsov6 
sekretárka FCI 

• Slavenski chovDte/iD pred nDšou kole· 
kClou 
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Dosiahnuté výsledky: 
· kategória ŠTANDARD : 

• poradie štatov : 

1. Portugalsko 2776.50 

2 Rumunsko 2756.25 

3 Holandsko 2 755 .00 

7. Slovensko 2 736 .50 

• poradie jednotlivých holubov : 

- holub1ce : 

Portugalsko 277 ,50 

2. Portugalsko 277 .50 

3. Portugalsko 277 .25 

53 . 91 S 94715 F. Bacho 272.50 

54. 91 S 95780 F. Fialka 272 ,50 

62.91 S 95905 J . Pilek 271.75 

66. 90 S 4658 J . Pilek 27 1,25 

69.89 S 210814 A. Kacian 270,50 

· holuby : 

1. Portugalsko 278.75 

2. Portugalsko 277,75 

3. Rumunsko 277,50 

11 . 91 S 37424 V . Kuska 276 ,50 

14. 87 S 1666 V . Sadlak 276,00 

19. 92 S 154640 J. Petráni 276 .00 

20.89 S 75426 O . Pinka 275.75 

50 90 S 4406 L. Porubsky 273.75 

Výsledné body sú body troch 
posudz ovaterov z piatich. Celkom súťaž ilo 

80 holubov a 80 holubíc. 

· kategória ŠPORT ; 

• kategória "A" ; 

1 Holandsko koeficient 20.130 

2 . Holandsko 21 ,350 

3. Holandsko 29,910 
._---

18.90 S 1306 A . Fiala 77,550 

24 88 S 29114 R. Balogh 99,130 

25 . 92 S 186783 M. Blahovsky 99,430 

Celkom suťažilo 53 holubov. 

• kategória "B" : 

1. Čechy 11 .720 

2. Pofsko 1 5,570 

3. Cechy 20.180 

7. 88 S 85320 J . Bojko 28,100 

12 91 S 52135 F. Ježík 35 ,800 

19. 90 S 130313 L. Hubinsky 46 ,570 

Celkom suťažilo 53 holubov . 

• kategória "C" : 

1.91 S 202357 J . Progner 39,460 

2. Portugalsko 46,800 

3. Holandsko 47,980 

15. 90 S 100547 L. Zorkocy 99,980 

17. 86 S 3814 S. Filarsky 106.860 

Celkom súťažilo 33 holubov. 

• kategória "D" ; 

1. Nemecko 20 .780 

2. Nemecko 21,220 

3. Holandsko 28,760 

18. 91 S 52242 J. Bulko 104,130 

19. 90 S 34422 J . Bulko 106,760 

22. 91 S 97910 A. Fiala 126.090 

Celkom sútažilo 42 holubov. 

Všetky vítazné holuby dostali medaily a dip· 
lom FCI . Vitaz kategórie "C" šport p. Progner 
ziskal cenu. 

Cesia domov na Slovensko prebiehala aj 
napriek vermi nepriaznivym poveternostným 
podmienkam dobre. Utrecht sme opustili o 
16 OO hod. Prichod na hranice takmer po 1400 
km a na nich dvojhodinové zdržanie. sme 
zvládli dobre . Na sekretariát sme prišli 013.00 
hod. 

5 

Ing. Kurek Juraj 

predseda Sloven skeho zväzu CHPH 
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Máme olympijského vífaza 
Rozhovor s majitel'om vítaza 

<?'ympiády v Utrechte v kategórii 
SPORT "C" J án o m PRO G
NEROM 

.. Pán Progner, kedy ste sa 
prvýkrát stretli s chovom poš
tových holubov? 

- O poštové holuby som sa začal 
zaujímať už v školských laviciach, i 
keď rodič!~ mojím koníčkom neboli 

• Olymp. vifaz v kat. C p. Progner Jjn 

nadšení a zakazovali mi chovat ho
luby. Napriek tomu som väčšin u 
svojh o vo rného ča s u tráv il v 
Sp išskej Novej Vsi, U pri atefa E. 
Skalku, kde som sa p riúčal tajom
stvám chovu poštových holubov. 

.. To boli začiatky, ale kedy ste 
sa stali organizovaným členom 
a odkiaľ pochádzali prvé holu
b y, s ktorými ste pretekali? 

6 

- V roku 1974 som založil chov 
poštových holubov v srdci prekrás
nych Tatier, na Štrbsom Plese, v 
nadmorskej výške 1.360 metrov. 
Preštudoval som odbornú literatúru 
od Dr. W. E. Barkera "O výchove a 
chove poštovýc h holubov na 
diafkové trate" a od W. Squillisa "Za 
tajom stvom závodných pretekov 
poštových holubov". 

Pôvod prvého chovného materiálu 
pochádza od chovatera, dnes už 
nebohého p. Rfípy z Prahy, Ing. 
ViWsala z Po ltára, Dr. Zatku z Nitry 
a od Ludovíta Chytila a Štefana 
Šebestu , ktorí boli mojimi hostami 
na Štrbskom Plese. Celé hodiny, ba 
aj noci sme strávili na holubníku i v 
rodinnom kruhu. pri rozbore kvality 
štandardných poštových holubov. 

Prvých pretekov v rámci OZ Po
prad som za zúčastn il v roku 1978 
a evidovaný som bol v ZO CHPH 
Svit. Analýza výs ledkov pretekovej 
aj výstavníckej či nnosti v rámci ZO . 
OZ i celoštátných výstav mi ukáza
la prednosti chovu PH v kategórii 
štandard, ale i jej záporné miesta. 

oo Aké boli Vaše prvé 
chovate/ské úspechy? 

- Boli jednoznačne lepšie, než 
som očakáva l. Už v roku 1978 som 
sa stal majstrom ZO CHPH Svit, 
obsadil 17. a v roku 1979 13. mies
to v OZ CHPH Poprad. Na Oblast
nej výstave chovaterov poštových 
holubov som obsadil 1. miesto v 
kategórii Štandard Ha. Tieto výsled
ky, ale aj tie, ktoré nespomínam la 
je ich vera!, ma iniciovali k maximál
nemu vylepšeniu chovu . 

Podrobný rozbor pretekových 
výsledkov ukázal kvalitu chovu, kde 



zvlášť vyni kli holuby z holubníka p. 
Rfípu . Analýza tiež potvrdila, že 
poštové holuby sa dajú chovať i v 
takejto nadmorskej výške. Holuby 
si zvykli na lesy, zvykli si na drav
cov, naučíli sa vlietať do holubníka 
po niekorkohodinovom prenasle
dovaní z verkých výšok, polarH 
chodievali na porskú stranu. Často 
som ďalekohladom sleďoval ich pre
let cez končiare Tatier 

• Ako ste pokračovali V chove 
a š/'achtenf holubov ďalej ? 

- Podrobnejším rozborom pôvodu 
holubov som dospel k názoru, že 
moje najrýchlejšie holuby sú z línie 
Char. Van der Espta. 

V tomto období som už bol v 
užšom kontakte s p. Kolaríkom z 
Dobfíše, ktorý mi výborne poradil a 
jemu vďačím za ďalšie dosiahnuté 
výsledky 

V roku 1980 som sa prestahoval 
do Liptovského Mikuláša, kde som 
ukončil výstavbu vlastného rodin 
ného domu. Najprv došlo k útlmu 
chovu PH. no neskôr to už bola 
tvrdá pró.ca. V roku 1981 mi však 
bolo odcudzených 5 kusov najlep
ších holubov. 

Véasným zásahom polície bol 
páchate\" dňa 4. 6. 1981 na Kra
jskom súde v Košic.iach usvedčený 
Holuby som však už nedostal. len 
finančnú náhradu 

Prešie'l som na tvrdý líniovy chov. 
To najlepšie, čo som mal z línie Van 
der Espta, som vkrevnil s najlepší
mi holub::tmi od p. Kobfíb . ktorý mi 
v tomto podal pomocnú ruku. 

Zvlášf sa mi osvedči l jeho holub 
84-99999. otec lín ie Espt /Gorin, 
Roosens-org . od p. Novotného. kto 
rý je pýchou môjho holubníka 
dop osi ::tr! Ako chovný holub je 
nezapbtiterný Kto ho raz uvidí. n::t 

takého holuba viac nezabudne - si
la, rozum a inteligencia z neho 
priam vyžarujú. 

Esptovskú líniu som neustále 
vkrevňoval novými holubami od p. 
Strnada Jaroslava a najmä holu
bami od p. Pinčó.ka zo Žiliny z ori
ginál Vermote holubov, čfm som 
doslova oživil celý holubník. V tom
to mi pomohol aj Ing. Perdek, ktorý 
nie je priaterom esptovskej línie a 
získaného holuba od p. Pinčáka mi 
daroval. Výsledkom tohto tvrdého 
vkrevňovania a najmä vyraďovaním 
slabších jedincov bolo získanie rých
lych holubov. 

V roku 1985 som získal holuba 
po belgických origináloch línie Ray
mond Cobut, dovezených p. Ma
cháčkom Daliborom zo Sternberka 
Holuba som vkrevnil do druhej vetvy 
holubov Duray , získaných od p. 
Waizera z Dolného Kubína x Van 
der Espt. 

Túto vetvu som považoval za 
správne vkrevnif z tých dôvodov, že 
holuby Cobut-Duray sú tvrdé a odol
né na počasie . Toto vkrevnenie bo
lo šťastné. 

• Prejavili sa tieto Vaš e 
šľachtiteľské metódy aj v prete
kových výsledkoch? 

Na zdokumentovanie správnosti 
môjho postupu poslúžia výsledky . 
ktoré som dosiahol v pretekoch . 

• Chova/el p. Progner so SVOJim miláč/kom 
84-99999 chovn)' 
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Umiestnen ie PH za eosledné dva rok~ v kategórii "C" - nad 500km 

Rok 1993 
počet nas. umiestnenie 

V'i~ stanica vzdial. N U % vaz voz 

Trojmezil. 553,7 km 8 7 87,5 1.927 1,2,3,7, 9,98,202 
Eisenach I. 699,7 km 7 5 71,4 937 9,12,13,35,72 
Eisenach IL 699,7 km 8 5 62,5 1023 11,21,32,58,72 
Koblenz 888,9 km 6 3 50,0 835 37,106,141 
Trojmezill. 553,7 km 14 10 1,4 2.191 8, 22,25, 37,50, 52, 

75, 108, 112, 389 

Rok 1994 : 

Trojmezil. 553,7 km 11 7 63 ,6 1.525 1,2,39,85,156,158 
Eisenach I. 699,7 km 7 4 57 ,1 681 1,7,17, 115 
Eisenach II 699,7 km 9 4 44,4 652 25,26,42, 82 
Koblenz 888,9 km 7 4 57,1 577 2, 3,4,13 
Trojmezi II. 553,7 km 12 4 33 ,3 1.123 6,26, 32 , 45 

Zaujímave sú taktiež výsledky spred piatich rokov: 

1989 : 

Eisenach 699,7 km 6 3 50 ,0 1.184 1, 2, 3 
Schwerin 764 km 7 4 57,1 1.096 7, 14, 25,50 

1990 : 

Eisenach 699,7 km 7 3 42,8 804 2,12, 22 
Stendat 663,4 km 5 3 60 ,0 786 28, 29 , 91 

V roku 1990 sa začali presadzoval holuby z línie R. Cobut na strednych trat iach, o čom 
svedčí vy sledok preteku Zelena Gora v Po l'sku : 

Zelena Gora 430,6 km 11 11 100,0 1.843 1, 2, 5, 6,52, 84 , 91 
158,161 , 165,168 

Roči:1ky odchované z tejto vetvy lietali na špici v cenách, ktoré som nasadzoval až do vzdia
leno$ti 460 km Z te~o vetvy odchovaný holub 91-S-202378 patril do družstva mojich najrých
lešich holubov aj na dlhé trate Jeho umiestnenie napr . v roku 1994 : 

Trojmezi 

Eisenach I. 

Eisenach II . 

553 ,7 km 

699 ,7 km 

699,7 km 

umiestnenie v OZ 2. miesto 1.525 nasadených holubov 

umiestnenie v O Z 1. miesto 681 nasadených holubov 

umiestnenie v OZ 25. miesto 652 nasadených holubov 

Holuby !::lkto vkrevňov:1né :1 vedené v dvoch liniovych vetvách, pri dolete z pretekov dosa
hov:111 za posledných 6 rokov výsledky , ktoré mi robili rados ť, pretože ziskavali popredné 
umiestnenia v rámci OZ 
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Moje umiestnenie v rámci OZ CHPH LIptovský Mikuláš za posledných 6 rokov" 

Rok 1989 1990 1991 1992 
Umiestnenie 14. 2 . B. 30. 
Počet bodov 3.592 3.47B 3032 2.53B 

V roku 1993 som obsadil 2. miesto na MS 
v dlhých tratiach . 

• Čo je podla Vás najdôležitejšie u poš
tového holuba? 

- Odpoviem jedn označne - je to ich vrodena 
laska k domovu. Každý chovater sám musí 
sledovaf a rozpoznávaf svoje holuby. ktorý z 
jeho chovaných operencov má najviac vy
vinútú túžbu po domove tbúdnikul. Zvláš! tým
to je potrebné venovaf individuálnu pozornosf 
a starostlivost Aj to je dôvod , prečo nie som 
zástancom veľké ho stavu holubov na holub
níkoch. 

Holubom sa počas chovnej a pretekovej 
sezóny venujem individuálne , a to je práve to 
najdôležitejšie pre každého chovatefa , ktorý 
chce získaf špičkové umiestnenia . 

Na holubníku musí byt prísny režim , ktorý 
sa nesmie počas pretekov ej sezóny narušovaL 

• Čo je n:Jjdôležitejšie pre holuba na dl
hé trate ? 

- Myslim si, že dôležitých je páf predpok
ladov . Prvým je rod , druhým čas , kedy bol 
holub v roku vychovaný, tretím Čas, kedy bol 

1993 1994 
3. 6. 
3.4B3 3.1B4 

spárený v sezóne, štvrtým sú podmienky kŕ 

menia, za ktorých opúšťa domov l1< ŕmenie 

mládat ovplyvňuje časový odklad v prepero
vaní a zhodení letiek! a piatym jeho zdravotný 
stav. 

Moje skúsenosti mi hovoria, že každý 
chovater by mal venovaf pozornosf aj týmto 
faktom : 

- na holubníku nesmie byt varný holub ani 
holubica, 

- dôležité je krídlo, hlavne štyri najdlhšie letky 
musia byt dobre pootvorené pre ufahčenie 

letu , 
- form a holuba: lesklé operenie, biele 

nánosky, plnofarebné čisté a teplé nohy, lesklé 
oko, na prvoradých letkách tzv. mastné fliačky , 

- ked· pozorujeme oko holuba, tak vždy pri 
svetle žiarovky alebo slnečného lúča tak , že 
hrot zobáka otočíme do smeru svetelného 
zdrap. Čím drsnejší je povrch dúhovky vost
rom svetle, o to viac v lás očníc sa nachádza v 
oku, a tým je lepšie prekrvenie oka i celého 
tela . Tým je lepšia vitalita holuba a holub je v 
dobrej forme. 

• Aké výsledky dosiahol olympijský víťaz 91 S 202357 a kolkokrát bol nasadený? 

Dátum Miesto Vzdialenos! 
preteku štartu v km 

23. 5.1993 Litomerice I. 422,2 
6.6.1993 Trojmezí I. 553,7 
13.6.1993 Litomefice II. 422,2 
26.6.1993 Eisenach I. 699,7 
10.71993 Eisenach II . 699,7 
24.7.1993 Koblenz BBB,6 
1.B.1993 Trojmezí II. 553,7 

30.4.1994 Litovel I. 201,7 
7.5.1994 SVitavy I. 243,6 
22.5.1994 Chomutov I. 469,7 
29 .5.1994 Trojmezí I. 553,7 
11.6.1994 Eisenach I. 699 ,7 
25 .61994 Eisenach II . 699,7 
237 1994 Koblepz 

~9~,~ ~ 
Z výsledkov je zrejmé, že sa holub fažšie 

rozlietava v zač iatkoch pretekovej sezóny , čo 
pripisujem v tom čase ešte studenému ho
lubníku, ktorý je murovaný . 

Umiestnenie Počet nasadených 
holubov v OZ 

375. 2.529 
3. 1.927 

lB9. 2.175 
12. 939 
11 . 1.023 
14. B35 
22. 2.191 

107. 1.328 
390. 20B6 

53 . 1.BOO 
1. 1.525 
7. 681 

26. 652 
,.2 577 

Začiatok sezóny je u mňa všeobecne 
každým rokom problémový a týka sa to aj 
ostatných holubov . Ked sú teplé letá , som 
však v z načnej výhode oproti dreveným zl 

po valovým holubníkom. 
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Jediný pretek, ktorý zbab ral, bol 
Koblenz 24. 7. 1993, kedy doletel ako 
141. PNý holub, ktorý doletel v rámci 
ZO Liptovský Mikuláš - Nízke Tatry z 
uvedeného preteku, bol práve môj hol
ub 91 S 202378 Cobut o 15.39 ,13 
hod .a v OZ za umiestnil na 37 . mieste. 
"Lipták" - ako som nazval olympionika, 
doletel o 16.15,11 a obsadil iba 141. 
miesto . Doletel vo vel'mi dobrej forme, 
nejavil znaky únavy, a preto hneď 1. 8. 
1993 som ho nem ilosrdne nasadil na 
pretek Trojmezí II. /553 ,7 km/ a došiel 
na špici ako 22 , v dobrej pohode. 

• Rok 1994 bol pre Vás mlmo~ 
riadne úspešný a podarilo sa Vám 
vylietaf olympijské vifazstvo. Zazna
menali ste však aj nejakú smolu, 
prípadne neúspech? 

- Tak to už býva, že popri víťazstvách 
chovatel' zaznamená počas sezóny aj 
straty. Za vel'kú stratu považujem, keď 
po úspešnom preteku Eisenach il ., som 
o štyri dni našiel vo voliére a holubníku 
otrávených 9 ks najkvali tn ejších ho
lubov, medzi nimi aj pretek,3ra 91 S 
202378, kto rý by bo l určite v olympij
skej kolekcii . 

• Okrem radosti a úspechov má 
taký úspešný chovatel' ako ste Vy 
aj nejaké trápenie? 

- V MS na dlhé trate som ziska l 596 
bodov a podl'a toho som mal obsadif 
2. miesto v MS. Na stredných tratiach 
som ziskal 1.275 bodov . Spolu teda 
1.871. 

Niektorí funkcionári OZ Liptovský 
Miku láš si nespl nili povinnosti voci SZ 
CHPH , a Ú" SZ CHPH tvrdo rozhodol, 
mne ako predsedovi , v každej sú taži 
odpočítať sto bodov 

Písomn e som preto požiad I o 
uvol'neni e z funkcie predsedu OZ 
CHPH Liptovský Mikuláš a člena výboru 
k 10 1. 1995 . Nie je to z trucu, ale po 
d lhoročnej práci som z tejto skutočnost i 

sklamaný, že som bol postihn utý za 
chyby a nedostatky iných . 

• Čo by ste chceli povedaf na 
záver? 
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• 91-202357 - olymp. v/raz 

- " závere chcem povedaf, že k do
siahnutiu takéhoto úspechu treba mat 
aj štastie . Mal som vera odchovaných 
špičkových holubov a vo väčšine prí
padov na pretekoch som ich nestrat il . 
Stali sa obyčajne obetou dravca alebo 
sa stratil i pri nácvikoch z kratších 
vzd i lenosti. 

K mÔjmu úspechu mi dopomohli aj 
chovateli a z v lastne j ZO Liptovský 
Mikuláš- Nízke Tatry. Všetkýc h 
vymenovaf nemôžem, ale niektorých 
najaktfvnejších predsa. p. Kubáň J, p. 
Nemec, p . Križka M., vel'mi aktívny 
predseda p. Kováč o. Zvlá š! 
spomeniem Ing . Perdeka M., môjho 
blizkeho suseda, ktorý vždy našiel spô
sob, ako ma povzbudif do ďalšej pre
tekovej či nnosti, najmä v závere prete
kov, a to od dvojnásobného majstra OZ 
je viac než lichotivé. 

Som veľm i rád, že víťazn ú olympij
skú medailu som získal práve v meste 
Liptovs ký Mikuláš, kde bol založený 
PNÝ spolok na Slovensku dňa 23. 4. 
1923, vtedy ešte pod názvom Sloven
skí pestovatelia poštových holubov. 

" úplnom záve re mám takéto 
odporúča nie : každý chovatef, ktorý má 
záujem odchovaf šampióna, by sa mal 
perfektne oboznámi! s pôvodom svo
jej línie , k torej sa ven uje . To tiež 
vysvetruje, prečo som zostal verný ESp
tovskej línii . 

Želám všetkým chovaterom a funk
cionárom , aby sa im v chovatel'stve da
ri lo a aby zo svojich chovaterských výs
ledkov mali vždy radost 



K mimoriadnemu chovatel'skémt' úspechu Vám, 

p. Ján PROGNER 
blahoželáme, prajeme vera zdravia a úspechov 

v ďalšej chovatel'skej i pretekovej činnosti. . 

• Chovate lia ZO CHPH Liotovsky Mikuláš · Nizké Tatry pri grafulácií po úspešnom výs/ed· 
ku na olympióde 

• Holub - 9 1-202251 • Pohlád do holubmka p. Jána Prognera 
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Spoločné stanovisko ZO-CHPH Višňové, OZ-CHPH Žilina, 
ÚV-CH PH Bratislava k rubrike 

"Dopisy čtenái'u" z časopisu Letu zdar, V. ročník, č íslo 12, 
december 1994, str. 21 - 22 

od autora článku p. Jozefa Daniška "Aby prestali hlúpe reči" . 

K tomuto článku všetky zaintere
sované subjekty dávaju vysvetlenie a 
reaguju na state , ktoré sa ich dotýkajú, 
č im chcu ch ovateľ s kú verejnosť 
oboznamlť a poukáz a ť n.J nedostatky, 
ktoré v OZ-CHPH pretNávaju od roku 
1987 s cho '/ateľom p. Jozefom Daniš
kom. 

Autor poukazuje na postihy , ktoré na 
jeho adresu boli vynesené , ale neuvá
dza pravú príčinu . o kto rej nič nena
písa l. 

V roku 1994 bo lo naflndené v OZ
CHPH Žilina 4 chovateľom . ktorí sa v 
priebehu roka umiestňovali na 1. - 4. 
mieste . spoločné nasadzovanie na pos
ledr,é trr preteky, ktoré p . Dani šek 
zosobňuje na seba . čim sa cíti diskri
minovan ý. 

V ďa lšej časti článku sa snaží 
vysvetliť. že bol v rokoch 1987 - 1988 
výcvikárom ZO Višňové . kde mal prís
tup k všetkým mate ri álom a ohovára 
ďalších členov vo všeobecnej rovine , 
kde poukazuje na posudzovateľa CV -
PH a tajomníka OZ, ktorým nič nedoká
zal . 
Ďa l ej uvádza , že holub 85 S 77657 , 

ktorý bol vystavovaný v roku 1989 na 
CV v Prostéjove , nebol zaradený do 
reprezentačnej kolekCie , ale neuvádza 
prečo . 

Vysvetl enie je následovné . Na ob 
lastnej výstave v Tu rí žiadal p. Dnnišek 
za mdeni e a pripoč ít anie kilom etrov v 
závode Eisenach z roku 1987 , aj keď 
tam nepatril. V každom p, ípade na CV 
v Prostéjove bol zaradený na ôsmom 
mi e~te , kde mal reprezentovať vted aJ
ŠiU CSFR na olympiáde v Ka owiclach. 
Problém nastal po Zl enl v ZO V iš ňové 
v termíne po CV, kde sa v dokladocr 
objavili machinácie. a to prepisovar' le 
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v kontrolných listoch, originál a druhá 
kópia, ktoré sa porovnáva li. Jednalo sa 
o pre teky . Eisenach /2. 7 . 1988/, Aš 
IV /24. 7. 1988/ a Chomutov III /3 1. 7 . 
19881. Z týchto dôvodov holub p. J . 
Daniška nemohol reprezentovaf na 
olympiáde . 

Po zistení a prešetrení dostupných 
materiálov , OZ-CHPH Žilina potvrdil 
trest p. J . Daniškovi. ktorý mu vymeral 
výbor ZO Višňové . Odvolanie p . J . Da
niška na ÚV CHPH Bratislava nenašlo 
pochopenie a bol mu vymeraný trest 
zastavenia športovej činnosti na 5 rok
ov . 

Po tomto verdikte dochádza k ďal
šiem u problému . Pán J . Danišek 
požiadal o pri jat ie dcéry Zuzany Daniš
koveja syna Miroslava Daniška za člen
ov ZO Višňové. Vyjadrenie ZO Višňové 
k prijatiu Zuzany a Miroslava Daniško
vyc h bolo zamietavé . Nasleduje 
sťažnosť zo strany p. J . Daniška na OZ
CHPH Žilina o pnjatie vyššie uvedených 
rodinn~ch prís lušníkov . Výbor OZ 
CHPH Zllina oznamuje p. JDaniškovi, 
že nemôže ZO Višňové nariadiť, aby 
prijali jeho deti do tejto organizácie . 

Potom nasleduje sťažnosť na OV 
KSS Žilina . OV KSS nariaďuje schôd
zu vo Višňovom, ktorej sa zúčastnil aj 
zástupca OV KSS a predseda O Z
CHPH Žilina Jednanie malo odsúhlasif 
prijatie Zuzany a Miroslava Dani ško
vych do ZO Višňové . Zúčastne ných 
bolo 27 č lenov ZO . 4 členovia boli za 
prijatie , 22 bolo proti prijatiu a 1 a zdrža l 
hlasovania. 

Záver : rodinní príslušnicl p . J . Dan
iška neboli prijati do ZO Višňové . ale 
ako uvádza p. Danišek , do ZO Kľače . 

Vzhladom k tomu , že p. Oanišek sa 
nezmieril s potrestaním a so s ku-



točnosfou, že nemôže pretekef na 
vlastné meno, podal žalobu na Okres
ný súd v Žiline na och ranu osobnos ti, 
kde obvineným bol najvyšši orgán SZ 
CHPPH Btatislava . 

Okresný súd 12. 11 . 1990 rozhodol 
následovne :"Z uvedeného dôvodu sa 
nemôže navrhovate" odvoláva f na 
zbavenie zodpovednoti za prepisovanie 
kontrolných listov s tvrdenim , že SÚI 

vykonané inými osobami s cie"om, aby 
zvi!azil holub, na ktorého stavili alebo 
s cierom poškodenia jeho osoby. Súd 
poukazuje na to , že tým ito dodatočný
mi prepismi bol zvýhodnený navr
h ovate ľ. Vzhl'adom na vyššie uvedené 
sk utoč n osti súd návrh navrhovate"a 
zamieta " 

Pán J . Danišek sa proti tom uto roz
sudku odvolal na Krajský súd do Ban
skej Bystnce , kde ho vzápäti odvolal. 

Problémy pokračujú aj ďalej. Po up
lynutí trestu p. J. Daniška sa ZO K"ače 
rozpadla . Pán J . Danišek nem á inú 
možnosť, len rozdel iť ZO Višňové a 
pritiahnuť na svoJu stranu niekto rých jej 
členov, čim vzniká nová ZO Višňo'Jé I. 

V roku 1993 na kontrole materiálov 
predkladaných na ÚV CHPH Bratisla
va sa zisti lo, že p. J . Danišek vo via
cerých pripadoch bol č lenom nasadzo
vacej komisie /pri v lastných holuboch/, 
čo sa prieČi zásadám, a preto z týchto 
dôvodov nebol vyhodnotený do MS a 
ostatných sú ťaži . II roku 1994 pri ob
dobnej kontrole sa zistilo, že použivané 
konštatovacie hodiny zn . "J unio r" v 5 
p ripadoch nerazili požado'Janú in

formáciu o dni priebehu závodu a pre
to mu neplatia ti eto preteky do žiadnych 
súťaži . 

Vzhradom k tomu . že v článku na 
nachádza viac nep lesnosti napr. že sa 
začali po pretekovej sezó ne prlpi sova( 
v roku 1992 holuby , nie je pravda. Č len
oVia ÚV CHPH Bratislava spr~lVi ll hlb
kovú kontrolu na ce lú pretekovú sezónu 
a zi stili , že v ZO skutočný počet ho
lubov sročitaných na kontrolných lis
toch sa nezhodoval so sku točnosťou . 

Preto Úli CHPH Bratislava potrestal 

pokutou 2.500 Sk OZ-CHPH Žilina, ako 
aj členov výbo ru napomenu tím . Taktiež 
spracovanie výsledkov nespracúval p. 
Buček, ako uvádza p. J . Danišek, ale 
výpočtové stred isko Spoje Žilina. Pán 
Danišek sa nezmieňu je ani v jednej sta
ti, že z jedného zahrani čného preteku 
mu boli preplieškované holUby, kde ani 
jedného neumiestnil. 

Pán Jozef Danišek ani v jednej stati 
nepriznal svoje chyby, ale poukazuje 
na dru hých a takto znehodnocuje a 
neguje pretekové výsledky v OZ-CHPH 
Ži lina. 

Vzhradom na sústavné prob lémy 
okolo osoby chovatera poštových ho
lubov p. Jozefa Daniška, rozhodol 011 
CHPH Žil ina 17_ l . 1995 vypisa! refe
rendum, ktoré malo rozhodnú! o jeho 
členstve v OZ-CHPH Žilina. 
Výsledok hlasovania bol následovný: 

-OZ-CHPH Žilina združuje 15Z0 CHPH 
s celkovým počtom 331 chovate"ov poš
tových holubov 

- na hlasovaní sa zúčastnilo 12 ZO 
CHPH t. j. 80,0 % 

a 171 chovate"ov poštových holubov 
t. j. 51,6 % 

- za vylúčenie hlasovalo 117 chovaterov 
poštových holubov t. j. 68,4 % 

- proti vylúčeniu hlasovalo 52 chovate"ov 
poštových holubov I. j. 30,4 % 

- neplatné hlasy 2 chovatelia poštových 
holubov I. j. 1 ,2 % 

Na základe uvedených skutočn osti 
výbor OZ-CHPH Žilina rozhodol a dňom 
l . feb ruára 1995. Jozefa Daniška 
tr vale vylu č uje z členskej základne 
chova te"ov poštových holubov v OZ 
Žilina 

Zá ver k tomuto č l ánku zaintere
sované subjekty nedávajú. ale každý , 
kto si ho prečíta, si záver urobí sám. 

V Bratislave 1 O. 3. 1995 
ZO CHPH Višňové 
CHPH Žilina 
ÚV CHPH Bratislava 

Poznámka : 
Toto spoloč né stanovisko nebolo 

redakčne upravované . 

13 



PRopozíCIE 
Slovenského maratón preteku O o s te n d e 

U spo r iada t e!': 
- Slovenský zväz chovatefov poš-

tových holubov 
Te rm í n : 
- 4. · 5. júl 1995 
P r i h l á šk y : 
- prihlásif sa môže každý člen 

Slovenského zväzu chovatefov poš
tových holubov, ktorý prostred
níctvom základnej organizácie a 
oblastného združenia CH PH zaplatí 
účastnícky poplatok vo výške 50,
Sk za jeden kus , na účet Sloven
ského zväzu CHPH číslo účtu 
67533-012 /0200 a o tomto zašle 
avízo na sekretariát do 15. mája 
1995. 

Po dmi e nky : 
al Na c~lú organizáciu preteku sa 

vzfahuje UV SZ CHPH schválený 
Pretekový poriadok a tieto pro
pozície 

bi Nasadzovanie holubov sa 
uskutoční v nasadzovacom stredis
ku podra určenia príslušného OZ a 
za splnenia podmienky účasti 25 
chovatefov lúčastníkovl v jednom 
na sadzovacom stredisku . V prí
pade, že celá oblasf nesplní túto 
podmienku, potom sa nasadzovanie 
sústredí do jedného miesta za prí
tomnosti najmenej 7 chovatefov 
lúčastníkovi. 

cl Na pretek sa použijú výlučne 
gumičky Konštatovat sa môže do 
hodín len samostatne, s vylúčením 
iných pretekov. 

dl Cho vatel musí do 30 minút 
nahlás if prílet prvého holuba funk 
cionárom OZ. ktorých vopred u rč ia 
OZ CHPH . Funkcionar OZ CH PH 
nahlás i prvého ho lub Ci. :?: OZ do jed 
nej hod iny na č íslo telefónu 0871 
64246. Nahláslt je potrebné : číslo 
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holuba, deň , hodinu a minútu príletu 
a čas hlásenia. 

V prípade, že nebudú nahlásené 
prvé holuby už na OZ alebo na ús
tredie, holuby budú vyradené z 
ocenenia. O nah lasovaní prvých 
holubov každe OZ CHPH vypracu
je protokol, ktorý zašle s kontrolný
mi listami k výpočtu . 

el Do vyhodnoteni a preteku sa 
zaratávajú len tie holuby, ktoré ma
jú vypočítané vzdialenosti z preteku 
do miesta príletu podra súradníc. 

fi Pásky z hodín a ostatné nále
žitosti sa zasielajú podfa zvyklostí 
funkcionárom OZ, ktorí zabezpečia 
prvotnú kontrolu týchto podkladov 
OZ CHPH zašle z preteku originály 
kontrolných listov s vyz ačený mi 
prí letmi a vyplnenými vzdia le 
nosťami do 7 dní od ukončenia pre
teku na adresu :. 

- Ing. KUREK Juraj, Beňadi
kova 43, 951 12 Ivanka pri Nitre 

Ing . Kurek zabezpečí spraco
vanie a výsledkovú listinu všetkých 
holubov nasadených na pretek do 
3 týždňov po jeho ukončení. 

Ocenen ie preteku : 
- na ocenenie preteku sa použijú 

všetky vybraté finančné prostried 
ky , od ktorých sa odrátajú náklady 
na dopravu, spracovanie a vydan ie 
vý sledkovej listiny. Ostatné pros
triedky sa použijú na ocenen ie 
podfa kfúča 50,- Sk stúpaním od 
300,- Sk. Napr. : posledný ocenený 
holub - 300 ,- Sk. predposledný 
ocenený holub - 350, -Sk atď . až do 
vyčerp:m ia finančných prostriedkov 

Kaž dý chova ter kto ry získ 
ocenenia zo všetkých špo rtových 
sútaží nad 10000 Sk je povinný v 
zmysle zúkona 286/92 Zb. Ip<l rng r. 



4, písm . f i pri zn at v daňovom 
priznaní za rok 1995. 

Zber holubov : 
- rozpis zberu holubov oznámi OZ 

CHPH Nitra ako prepravca, podra 
prihlásených účastníkov do 15. jú
na 1995. Povinnost prist<lvit auto na 
pretek do jedného miesta v OZ Je 
pri nasa.dení aspoň 150 holubov. V 
inom prípade môže prepra.vca zlúčif 
viac OZ na Jedno miesto. Pri zbere 
každé OZ CHPH odovzdá preprav
co vi platné veterinárne povolenie k 
preteku 

Výsledková listina : 
- zo všetkých nasadených ho

lubov sa vyhotoví výsledková listi
na 20 % vítazov pri dodrhní všet
kých podmienok preteku Nedodr
žanie podmienok znamená vyrade
nie z preteku. 

Druhú čast výsledkovej listiny 
bude tvorif p rehrad cho vaterov -
sponzorov , s krátkou charakteristi
kou predmetu ich čin n osti . 

Naprí~lad : 
Milan Stefan 
Novozámocka 204 Nitra 
Tel. č . : 238 563 

- zabezpečuje prepravu materiálu 
- vykonáva stavebné práce 

pretek spoznoruje 10.000,- Sk 
František Peter 
Pezinská 6, Bratislava 

- odpredá po celý rok mbďatá poš
tových holubov po líniach, ktoré do
siahli vynikajúce výsledky 
pretek sponzoruje 1.000,- Sk 

Do sponzorstva sa môžu cho
vatelia a iní prihlásif do 15. júna 1995 
zaslaním prihbšky a poukázaním 
prostriedkov na účet SZ CHPH, čís 
účtu 67533-012/0200 Zväz zabez
pečí vydanie potvrdenia. 

Záverečné ustanovenia: 
- propozície boli prejednané ÚV 

SZ CHPH dňa 10 3. 1995. Orga
nizovanie preteku zabezpečuje sek
retariát zväzu a komisia v zložení : 
Ing. Kurek, RNDr, Dudzik, p. Ata
lovič . 

Prihláška 
k sponzorovanlu Slovenskeho maratôn prataku z Oostenda !Belgickol 

potiadaneho Slovenským zväzom chovatelov poštových holubov v dnoch 4.-5,7.1995 
č íslo účtu : 67533-012/0200 KS 0308, VS 1000 Prihlasujem sa k sponzorovaniu 

preleku Oostenda 

N6zov I meno . 

Adresa : 

Bankové spojenie 

Poukaz ujem č iast ku . 

Darujem do preteku cenu Ipopis . kde ju treba vyzdvihnúť a inél : 

C hcem, aby vo výs tedkovej listine ste uviedli tento rext reklamnej činnost i ' 

.. " , dňa 

podpis 
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Vyhodnotenie súťaže 

" SUPER HOLUBICA ROKU 1994 " 
V dňoch 3.- 4. 12. 1994 sa konala oblast

ná výstava poštových holubov v Žiline
Višňovom . Výstava sa už tradične koná vo 
vefmi pekných priestoroch kultúrneho domu 
s vefkým pochopením obecného úra
du.Hlavný poriadatef výstavy ZO Višňové , na 
čele s p . Ing . Gaškom, pripravil prekrásny 
zážitok všetkým návštevníkom. 

Čisté prostredie, dobrá obsluha v reštau
račnej časti, slušné posedenie - to sú super
latívy tejto športovo-spoločenskej akcie . Na 
záver tejto výstavy bola zhodnotená nielen 
náročná preteková sezóna OZ Žiliny v roku 
1994, ale aj ako to býva dobrým zvykom, 
súťaž o SUPER HOLUBICU 94 firmy Koló
nia. 

Stilnok s produktami firmy Versele - Laga 
navštívilo mnoho chovatefov z celého Slo
venska a chcem im ajtouto cestou pod'akovať 

za prejavený záujem. 

Stretnutia takéhoto druhu vždy zanecháva
jú pekné spomienky. Medzi prvými nillJštev
níkmi mimo nášho regiónu som privítal ab
solútnu špičku vo vedení chovného materiálu 
p. Jozefa Saba z Michaloviec a mnoho d'al
ších úspešných chovaterov - p. Ing. Perdeka 
z Liptovského Mikuláša, p. Michalíka z Hliní
ka nad Hronom, p. Fabera a p Ing. Raka z 
okresu Liptovský Mikuláš , p. Baloza z okre
su Žiar nad Hronom. Výstavu navštívil aj p. 
Jankuliak z Námestova, stále aktívny 
chovatef, hoci jeho dátum narodenia siaha až 
do roku 1919. 

Preteková sezóna 1994 je za nami. Prinies
la nám mnohé prekvapenia, medzi ktoré pat
rii aj pretek konaný 23. júla 1994, kedy väčši
na OZ letela národný pretek . 

Azda sme si boli až pnliš isti, aké dobré 
holuby chováme . Isti tým , že sú schopné 
priletieť a ukončiť percentil už v prvý deň , čo 

sa mnohokrát potvrdilo . Väčšina zo zúčast
nených zamerala svoj výber na to najrých le
jšie, čo na holubníku existovalo, na holuby, 
ktoré potvrdili dobré dolety z nejedného národ
ného preteku . 
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Predpoved' počas ia však tentokrát ne
klamala . Teplota + 37°C, Juhovýchodný vie
tor - to je azda tá najhoršia kombinácia , aká 
môže existovať pri dlhých tratiach . Boli to 
doslova 3-dňové galeje . Dodnes chýbajú 
mnohé úspešné holuby , či špičkové holubice . 
Doplatili na svoju rýchlosť, lebo v uvedenom 
počasí nevydržali tempo, ktoré majú zakó
dované vo svojej telesnej schránke, zvyknutej 
zaberať naplno od prvého kilometra . Viičš in:J 

z týchto rýchlych holubov zahynula. To po
vestné šfastie pri výbere na takýto pretek, hra 
tiež verkú úlohu. 

Bolo by zaujímavé porovnaf dolety holubov , 
ktoré boli v uvedený deň vypustené na traf 
920 km až o 11 .00 hod. s doletmi holubov 
napr. z kamióna OZ Žilina, kde štart holubov 
bol vykonaný o 6.00 hod. a prvý deň nebol 
konštatovaný žiadny holub. 

Počas mojich návštev uholadského 
dlhotraťového špecialistu p. Hendriksa som 
videl mnoho pretekových listín z 900 - 1.100 
km tratí so štartom o 11 .00 hod. Dlhoročna 
tradíc ia a skúsenosti holandských 
dlhotrafových majstrov sú najlepšou školou 
pre určenie štartu tak ťažkých pretekov . 
Pouvažujte do budúcna nad touto problema
tikou vo svojich OZ. 

Vr;l(me sa však k spomínanej súfaži . 
Vzh fad om na to , že chovatelia tento let 
zvyknú započítavať do súfaže o super holu
bicu predpokladal som, že spomfnaný 23. júl 
urobí poriadne sito v našej súťaži . Môj pred
poklad sa napíň al s blížiacim sa termínom 
uzavretia jednotlivých vý sledkov . Z 53 
chovatefov len p i a t I splnili podmienky 
súťaže a tak o poradi, pod ra propozicií, roz
hodli koeficienty. 

Priložená taburka poskytuje najlepší pre
hrad ° tom, komu sa ako darilo, Srdečne bla
hožebme najúspešnejším chovatefom a pra
jeme im v sezóne 1995 mnoho pekných ús pe
chov. 

Firma Kolónia zakúpila pre prvého chovatef:J 
peKnú vázu a prví traja chovatelia dostali ako pré

miu balíček s produktami firmy Versele -lD.ga. 



T;tbulka najúspešnejšich : 
koeficient 

1. JánFáber Bobrovec 90 S 107631 56,085 

2 . Ing. Jón Rak SmreČD.ny 88 S 208753 73,686 
3. Gustáv Adam ko LillnD. 92 S 64060 84,583 
4. Mirosbv Bróz Lilina 89 S 150559 328,009 
5. Jindfich Svoboda Ludgefovice 91722365 356,522 
6. J indfich Svoboda Ludgefovice 86210178 447 ,437 

Tabul1<ový_prehfad o koeficientoch, získanych v jednollivych pretekoch 
Por. koeficienty z pretekov I. - IV . koeficieni spolu 
čis Men o kilometre jednotlivých pretekov kilometre spolu 

I 

33,773 9,938 0,641 1.733 56 ,085 
1. Ján Fóber 699 ,9 699 ,9 470 888,9 2.758,7 km 

I 
14,444 27,9 8,666 22,676 73 .686 

2. Ing Ján Rak 472.6 702,6 892 ,1 557,2 2624,5 km 

3, Gustáv Adamko 
65,508 9,259 2,228 7,588 84,583 

407,0 545 ,7 696 .5 920,5 2,569,7 km 

Miroslav MlDz 
80 ,128 71 ,322 153,457 23,102 328,009 

4 443,2 702,4 926,5 443,2 2515,3 km 

226,77 47 .862 28,455 53,435 356 ,522 
5. Jindflch Svoboda 523,25 523,25 648,39 1 090,62 2.785,51 km 

6. Jlndfich Svoboda 127,18 3133.99 530 ,534 155,725 447,437 
52825 648,39 1090 ,62 760 ,79 3.023,05 km 

Vysledky v íťaznej holubice 90 S 107631 pána Jima F á be r a 

• 11 . 6. 1994 Eisenach I. 699,9 km 23.681 ks 33 .773 

• 25 . 6. 1994 Eisenach" 699,9 km 13. 652 ks 19.938 
• 10. 7. 1994 Chomutov 470,0 km 1 1.558 ks 0 ,641 
• 24 . 7 1994 Koblenz 888,9 km 1 577 ks 1,733 

56,085 

• V/taz suťaže p. J:in Fáber drži pohár, 
vedIa druhý v poradi Ing Ján Rak 

• Pan Gusfáv Adamko, ktolý obsadil 3 
mles lo v sufaž/ SUPER HOLUBICA 

Š, Pincák 
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Firma K O L Ó N I A ponúka všetkým atraktívn y zájazd 

BEL G I C K O °95 
t e r m í n : 23 . 8. - 27. 8. 1995 

Program zájazdu: 

1. deň - odchod zo Lillny 23. 8. 1995 o 8,00 hod . z parkoviska pri rudovej jedalni 

IJOVOSI. Smer cesty Bratislava , Rakúsko. Nemecko, Belgicko. 

2. deň - príchod do Belgicka v dopoludňajších hodinach, návšteva úspešného 
chovatera , popoludní opä! navšteva najlepších na krátke a stredné trate rod . Herbots . 
Okolo 16.00 hod prehliadka obchodu p. HaspesIagha , spojena s nakupom chovatefských 
potrieb . Večer ubytovanie v moteli Formula v trojpostefových izbach. Možnos! ubytovania aj 
v dvojposterových izbach pri doplatku 180 - Sk za osobu a noc . 

3. deň po raňajbch odchod do Deinze - exkurzia tovarne Versele-Laga, prednaška 
reportéra Geryho a popoludní prehliadka dvoch úspešných chovatefov. Už dnes máme 
prisl'úbenú návštevu u p. Roger Desmet Mat!hijs Večer ubytovanie v moteli Formula. 

4. deň - po raňajkach odchod na sever Belgicka, so zastavkami na prehliadku staro
bylých mestečiek a nakúpenie suvenírov pre najbližších . Okolo 13.00 hod. návšteva 
Arendonku - p. Meulemansa . Neskôr popoludní odchod domov cez Holandsko, Nemecko a 
Rakúsko. 

5. deň - príchod do Lillny v nederu asi o 17.00 hod. 

V cene zajazdu je zahrnuté : doprava autobusom OÁZA, video, chladnička, zdarma bva, 2x 
ubytovanie, 2x raňajky. občerstvenie , tlmočník, sprievodca , 2ákladné poistenie pre sloven
ských záujemcov . 

V prípade Vášho záujmu je potrebné najneskôr do 30. júna 1995 

poslať : - 4.100.- Sk poštovou poukážkou 
- meno a priezvisko, datum narodenia , bydlisko, číslo pasu a číslo telefónu 

na adresu: 
• Š. Pinčák, 
Severná 31, 

010 01 Žilina, 
tel. 089/347 79 • 

Poznámka: 

1 Zájazd sa uskutoční a program sa dodrží len v prípade, ak počet zaujemcov dosiahne mi
nimalne 35 osôb. 

2. V prípade zaujmu doviesť si chovný materiál, doporučujeme vybaviť si veterinárne povole
nie . 

NA VAŠU ÚČAST SA ÚPRIMNE TEŠí FIRMA K O L Ó N I A 
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SUPER TEAM 1 995 
súfaž o najkvalitnejšie desafč lenné družstvo 

poštových holubov na Slovensku 

Pr opozície súfaže 

1. Do súbže sa môže prihla siť každý člen SZ CHPH so svojimi desiatimi poštovými holubami . 
Súťažné družstvo nemôže byť zostavené z holubov viacerých chovatefov . 

2 Pr ihlasku je potrebné zasla! do 5. mája 1995, na ktorej musia by! uvedené nasledovné údaje 
: meno chovatefa, presna adresa, adresa holubníka, čisla rodových obručiek a pohlavie . 

3. Do uvedeného terminu je potrebné zaplatiť súťažný poplatok 50,- Sk . 

4. Do vyhodnotenia sa súbžnému družstvu započítava 50 najlepších koeficientov , získaných 
holubami družstva, pričom 10 koeficientov musi byť z pretekov nad 500 km . 

5. Ocenenie: - viťaz sútaže zi5ka cenu v hodnote 50% s úťažného poplatku 
- družstvo na 2. mieste ziska cenu v hodnote 30% poplatku 
- družstvo na 3. mieste ziska cenu v hodnote 20% poplatku 

6. Vyhodnocovaciu tabufku uverejnime v druhom čísle spravodaja . 

7. Prihlasky a súťažný poplatok zasielafte na adresu : 
• RNDr. Dudzik Daniel, Hlavná 1432, 059 51 Poprad - Matejovce • 

PRIH L AšKA 
do súfaže SUPER TEAM 1995 

Meno a priezvisko chovatefa: 

Adresa chovatefa: _ _______________________ _ 

Adresa holubnika : _____ _ ___ _ _ _ ______________ _ 

Súťažné družstvo holubov : 1/ ______________ 6/ ________________ _ 

2/ _ __________ 7/ _ __ ~ ___ _ 

3/ _ _______ 8/ ___ _ _ _ _ _ 

4/ ______________ 9/ _ _______ _____ _ 

5/ ________________ 10/ ___ ~ ________ __ 

Podpi s chovatefa : 
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Oznamy chovatel'om 

Záletlé holuby hlásia 

• MUDr. František Vysloužil , 03261 Vážec 
92 S 99375 
94 S22 0707 

• Nad. Miš Krzysztof, ul. Wltosa 1 fl2 , 86010 Koronowo,Porsko 
88 S 17100 H 

• Miroslav Michlik, 05971 Lubica 
92 S 196117 Ha 

• Jim Kalafut , Budovaterská 29 .059 71 Lubica 
94 S23 0669 
93 S25 6210 
94 CS26 9604 
CS26 18242 
90 PL31 59073 
93 RP43 8295 

• Jozef Špiner .05972 Vrbov 86 
92 S 200922 H 

Predaj : 

• Vladimir Vernarsky, Zelená 32. 0531 4 Spišský Štvrtok 

- predá konštatovacie hodiny ELEKTROéAS za 5.000 Sk a vý letky poštových 
holubov roč . 1995 

Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia ÚV SZ CHPH v Žiline 
17. marca 1995 

1. ÚV SZ CH PH schvaruje štatút Slovenského maratón klubu , ktorý nadobudne platnosf po 
zrušení re9istr<icle Maratón klubu na Mini sterstve vnútra SR a potvrdenie o zru šení bude 
doručené na sekretar iát zvbzu . 

2. ÚV SZ CHPH potvrdZUje váru chovaterov OZ CHPH L:ilina vyl úči! zo svojich radov chova tera 
p. Jozefa Daniška. 

Upozornenie pre funkcionarov OZ 

1.1 Objednávky MTZ treba zaslal na sekretari;it Zv;)ZU do 30. apríla 1995. 
2.1 Od 13 marca 1995 je pracovníkom sekretariátu zviizu p Sý kora , s ktorým sa možno 
kontaktova! v ča!;e. uvedenom v obežníku. 

ÚV SZ CHPH 
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" 

Firma K O L Ó N I A pripravila pre všetkých 
chovatel'ov súfaž pod názvom 

SUPER HOLUBICA ROKU 1995" 
P R opozíC IE SÚŤ AŽE 

1. Prihlásif sa môže každý chovater. 
2. Do súfaže sa započítavajú 4 najlepšie preteky. z ktorých sa vypočitajú a sčitajú najlepšie 
koeficienty, podl"a známeho vzorca: 

umiestnenie holubice x 1.000 
k = ----------------

počet nasadenych holubov bez obmedzenia 

3. Do sútaže sa započitavajú 2 preteky so vzdialenosťou na holubník od 400 do 600 km a 
2 preteky od 600 km a viac vsezóne 1995. 
Traf od 400 do 600 km môže by! nahradená dlhšou vzdialenosťou, napr. 1 x 440 km a 3 x 650 
km, alebo 2 x 620 km a 2 x 750 km. Iná zámena je neprípustná. 
4. Prihláška do súiaže : stači poslal 20.- Sk za jednu holubicu alebo násobok tejto sumy, ak 
niekto chce súfažil s viacerými napr. 4 holubicam i, pošle 80.- Sk, do 1. mája 1995/rozhoduje 
pečiatka poštyl 

DO TOHTO DATUMU NIE JE POTREBNÉ POSIELAŤ EVIDENČNÉ ČíSLA 
HOlUBic !!! 

T o najlepšie z vášho holubníka vyberiete a vypočítate po pretek6vej sezóne a pošlete po 
závodnej sezóne do 10. októbra 1995 potvrdené výcvikárom OZ, OVS. 
5. Firma Kolónia zoradí 10 najlepších holubíc a vyhodnoti na výstave v Žiline. v decembri 
1995. Predtým si však vyž iada výsledky ku finálnej kontrole . 
6. Ocenenie : všetky Vami zaslané finančné čias t ky budú rozdelené medzi 10 najúspešnejších 
holubie . 

Neváhajte a prih láste sa i Vy do súťaže, vypísanej našou firmou 
o "SUPER HOLUBICU roku 1995". 

Mimoriadná pozornosť pre odberate fov informačného spravodaja od firmy Kolónia. 
Firma Kolónia poskytne 10% zl'avu na nákup preparátov 

pre tých chovaterov, ktori pošlú objednávku 
kup6nom na adresu : Štefan Pinčák, 

Severná 31 , 

01001 Žilina 

Tel , č.: 089/34779 

http:spravodo.ja
http:vysto.ve
http:vypocito.te
http:zapoeitavo.ju
http:scito.ju

