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Všetci sa pozeráme na rovnaké nebo, keď ča-

" káme na svoje holuby." Wilfried Staes 

Každý človek je jedinečnou individualitou. Napriek 
tomu, my, chovatelia poštových holubov, máme sku-
točne veľa spoločných vlastností. Sme obdarenf 
drobnými dannasťami, ktorými sa odlišujeme od 
ľudi; ktorí holuby nechovajú. Nie nadarmo sa hovo
rí, že holubára poznáš na dialku. Stačí, aby čosi po
nad nás letelo a a už máme oči S 

úspechmi. Podať si ruky, športovo si zablahoželaťa 
pripravovať sa na novú sezónu. 

Vprípade, že sa nám to podarí, môžeme si pove
dar; že sme ozajstní športovci, že sme hodní toho, 
aby náš Zväz i šport bol začlenený do Slovenského 
olympijského hnutia, o čo sa v súčasnosti Prezí
dium SZ CHPH snaží. Ak v tomto smere chceme 
pokročiť. musia sa naše vzťahy vo vnútri Zväzu da
stať na kvalitatívne vyššiu úroven. 

Predovšetkým je potrebné mať ' 

na oblohe, kým bežný človek t"o" na úo,,~ úctu k dokumentom, ktorými sa 
nič nepostrehne. 

Veru, málokto sa tolko napozerá na oblohu, ako 
my, chovatelia poštových holubov, keď čakáme ho
luby z pretekov. Tu musíme dať za pravdu p. Stae

! so vi, bývalému predsedovi FCI, že všetci sa pozerá
me na rovnaké nebo a s rovnakou láskou čakáme 
svoje holuby. Vtom sme rovnakí bez ohľadu na po
litiku, majetok alebo počet bodov vmajstrovstve Ol. 
Holuby, náš koníček, nás teda musí zjednocovať a 
nie rozdeľoval: Veď každý z nás chce v podstate to 
isté. Chceme, aby nám dobre lietali naše holuby, 
aby nám dobre fungovali naše organizácie, aby vzťa-
hy medzi nami boli ak nie priateľské tak aspoň kole
giálne. 

Možno je toho na prvý pohľad vera, ale pri troške 
snahy každého jedného, by to určite šlo. Ved aj v 
iných druhoch športu vzápale boja sa stávajú veci, 
ktoré so športom majú málo spoločného, rozhod
covia musia neraz vytiahnuť žltú alebo červenú kar
tu. Po zápasoch emócie opadnú a hráči si podávajú 
ruku. 

Tak by to malo byť aj v našom športe. Sezóna, v 
ktorej každý chcel dosiahnuť v rámci možností čo 
najlepší výsledok, sa skončila. Niekomu sa darilo 
viac a niekomu menej, sú aj takf, ktorým sa sezóna 
vôbec nevydarila.Ak nám niečo nevyšlo, chybu hJa
dajme vsebe, nie u svojich súperov. Neostáva nám 

', nič iné, len sa tešiť z úspechov a uzmieriť sa s ne

riadime a ktoré sme demokratic
ky prijali, úctu k tradíciam, úctu k reprezentantom 
Zväzu. Naši poprední chovatelia dosiahli v pasled
ných rokoch fantastické úspechy a preto by sme 
mali mat dostatok výborných vzorov i motivácie vý
sledky zopakovat: 

Vspojitosti s úctou k tradíciam sme si pripome
nuli trištvrte s toročia holubárskeho športu na Slo
vensku. Prvá organizácia síce vznikla v roku 1924, 
ale s cvičením holubov sa začalo orok neskôr. Vhod
ný čas na oslavu sa našiel až po veľmi úspešnej 
olympiáde v Kapskom Meste. Stretnutie zaslúžilých 
funkcionárov a reprezentantov nášho Zväzu i poš
tového holubárstva na Slovensku bolo veľmi dôs
tajné. Dovolím si preto ešte raz zablahoželať ocene
ným a poďakovať im za prácu, ktorú vynaložili pri 
rozvoji holubárskeho športu na Slovensku. Treba 
iba veriť, že po tejto vermi úspešnej generácii cho
vateľov prídU rovnako úspešné dlllšie generácie za
pálených holubárov. 

Sezónu máme teda za sebou, vydarilo sa nám aj , 
spoločné vypustenie holubov z národného preteku 
i keď to nebol, kvôli nepriaznivému počasiu, Kassel 
ale Valterhausen. Verme, že sa nám včas podarí 
dokončiť pretekové výsledky a už sa môžeme tešiť 
na CV v Trenčíne. 

RNDr. Daniel Oudzik 
prezident SZ CHPH 
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Za dlhoroČnÚ funkcionársku prácy: 

Ondrej Holderik 
ladislav Debnár 
Silvester Čičo 
Ing. Juraj Kurek ' 
luboslav SáďovslW 
Martin Hubka 
Milan Hyben 
Karol Atalovič 
Jozef Šoltis 
František Klabník ... ~ru ie 
PavolZacko 
Ing. Ján Mokrý 

Za reprezentáCiu SZ CHPH: 

Jordán Malík 
Jozef BuČek 
Jo~ef Bulk9 . 

.'Michal Bachratý .. 
Vladimír Sudor 
leopold Prlpko . 

.Vladlmfr :Seňák> 
. Matej KJszel " . 
ludovít Gôrozdos 
Gejza Bugyl 
Vladimír Kuska 
Jozef Cingel 

• 

Ján Medveď 
Vladimír Vajzer 
VlktClr Zubaj 
Jozef Sabo 
Vlastimír Pomajdík 
Anton Csurma 
Michal Czutkay 
František Navrátil 
MVDr. Ondrej Šimko 
Martin Kmošek 
Alexander Schweizer 

Miroslav Petránl 
Ing. Alexander Fiala 
Silvester Hubina 
Jozef Pí/ek 
František Bacho 
Af)dorr Banyár 
Ing. Peter Chytil 
lukáš Chytil 
VendeUn Sadlá k 
Ing. Miloslav VIdhold 
Ing. Ján Rak 
Vojtec Poprac . 

NITRA 5. JÚla 2001 

Mimoriadne ocenenie prezidenta SZ CHPH za príspevok k rozvoju cho
vatel'stva poštOvÝch holuboV na Slovensky dostanú; 

ladislav Ďuriš Štefan PinČák 

POŠTDVÝ HOLUB 4/200 I . 2 

Adresy funkcionárovSlovenského zväzu chovateľov poštových holubov 
I> ÚSTREDtiÁQOZORN~.RADA 
KOMAČKA Michal, predseda 
BAČENKO Marian, člen 
KASAN Dušan, člen 
REPčíK Dušan, člen 
TKÁČ Vladimír, č len 

l i veterin~ rna komisia " 
MVDr. RÁKOSSY Juraj, predseda 
MVDr. GORNAJ:. Tibor> člen 
MVDr. RÁCLAVSKÝ Marian, č len 
Ing. VIDHOLD Miroslav, člen 

Výi:vikov~ ~ômlsia .' 

Ing, KUREK Juraj>predseda 

MORAVEC Peter, člen 


NAVRÁTIL František, člen 


PELECH Marián, člen 


SUDOR Vladimir, člen 


Ir< '. . 
Posudzovaters~ komisia · 
RNDr. DUDZIK Daniel, predseda 

BUČEK Jozef, č l en 
DRUSKA Milan, č len 
KUS KA Vladimír, člen 
PETRÁNI Miroslav, člen 

Komisia pre iI'-ládei avýSlavnfclVó 
Ing. MOKRY Ján, predseda 
Mgr. BLAHOVSKÝ Milan, člen 
ČASN OCHA Peter, člen 
TREB UŇÁK Ján, člen 
VARGA Ivan, člen 

Výpoňlová komisia 
ZUBA.! Ladislav, predseda 
Mgr. BLAHOVSKÝ Milan, člen 
DOHŇANSKÝ František, člen 
PATERA Jaroslav, člen 
TREBUŇÁK Ján, člen 

Majerská 7, 010 01 Žilina 
Letná 7, 080 01 Prešov 
Kamenárska 10> 968 01 Nová Baňa 
900 50 Kráľová pri Senci 222 
I. Krasku 23/5, 972 71 Nováky 

Jasná 3, 048 01 Rožňava 
Hmčiarska 1597, 091 01 Stropkov 
Srnianska 18, 915 01 Nové Mwsto nN 
Ružová 555, 962 61 Dobrá Niva 

,., 
~ 

Beňadikova43, 951121vanka pri N~re 
Záhradná 5, 060 01 Kežmarok 
Mlynárska 23,926 Sereď 
Čiernovidská 6, 821 01 Bratislava 
Hollého 16, 015 01 Rajec 

OZ Žilina tel. 0905621346 
OZ Prešov tel. 0517712753 
OZ Ivanka pri Nitre 
OZ Bratislava tel. 0903427805 
OZ Prievidza 

OZ Košice tel. 0903512915 
OZ Bardejov tel. 054 7424241 
OZ Trenčín 
OZ B. Bytrica te l. 0905655592 

OZlvankapriN~reteI.0903791855 

OZ Kežmarok tel. 0524524169 
OZ Ivanka pri N~retel. 0317893192 
OZ Bratislava 
OZ Žilina tel. 0905106073 

Hlavná 1432, 059 51 Poprad-Matejovce OZ Poprad tel. 0527780264 l DI, 

Partizánska 900, 01501 Rajec 
034 01 Štiavnička 101 
Mierova 244, 821 05 Bratislava 
gen. Svobodu 6, 941 01 Bánov 

Kvetná 21, 971 01 'Prievidza 
Štúrova 2, 053 04 Sp. Podhradie 
02314 Skalité 1027 
094 35 Čaklov 324 
29. augusta 11 , 945 Komárno 

Ráztoky 20, 027 05 ZázriVá 
Štúrova 2, 053 04 Sp. Podhradie 
913 11 Trenčianske Stankovce 828 
922 02 Krakovany 143 
094 15 Čaklov 324 

0524523039 (lJ 

OZ Žilina 
OZ Ružomberok tel. 0444322768 
OZ Bratislava tel. 0245524949 
OZ Šurany tel. 0386571411 

OZ Prievidza tel. 0465425676 
OZ Sp, N. Ves tel. 0905207142 
OZ Čadca tel. 0905356886 
OZ Michalovce tel. 0566472392 
OZ Komárno tel. 03 5771 0546 

. '. 
;. ' .. 

OZ Ružomberok tel. 0435885304 
OZ Sp. N. Ves tel. 0905207142 
OZ Trenčín tel. 0327964164 
OZ Pezinok tel. 0337798732 
OZ Michalovce tel. 0566472392 
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DOHŇANSKÝ František, člen 
PATERA Jaroslav, člen 
TREBUŇÁK Ján, člen 

Majerská 7, 010 01 Žilina 
Letná 7, 080 01 Prešov 
Kamenárska 10> 968 01 Nová Baňa 
900 50 Kráľová pri Senci 222 
I. Krasku 23/5, 972 71 Nováky 

Jasná 3, 048 01 Rožňava 
Hmčiarska 1597, 091 01 Stropkov 
Srnianska 18, 915 01 Nové Mwsto nN 
Ružová 555, 962 61 Dobrá Niva 

,., 
~ 

Beňadikova43, 951121vanka pri N~re 
Záhradná 5, 060 01 Kežmarok 
Mlynárska 23,926 Sereď 
Čiernovidská 6, 821 01 Bratislava 
Hollého 16, 015 01 Rajec 

OZ Žilina tel. 0905621346 
OZ Prešov tel. 0517712753 
OZ Ivanka pri Nitre 
OZ Bratislava tel. 0903427805 
OZ Prievidza 

OZ Košice tel. 0903512915 
OZ Bardejov tel. 054 7424241 
OZ Trenčín 
OZ B. Bytrica te l. 0905655592 

OZlvankapriN~reteI.0903791855 

OZ Kežmarok tel. 0524524169 
OZ Ivanka pri N~retel. 0317893192 
OZ Bratislava 
OZ Žilina tel. 0905106073 

Hlavná 1432, 059 51 Poprad-Matejovce OZ Poprad tel. 0527780264 l DI, 

Partizánska 900, 01501 Rajec 
034 01 Štiavnička 101 
Mierova 244, 821 05 Bratislava 
gen. Svobodu 6, 941 01 Bánov 

Kvetná 21, 971 01 'Prievidza 
Štúrova 2, 053 04 Sp. Podhradie 
02314 Skalité 1027 
094 35 Čaklov 324 
29. augusta 11 , 945 Komárno 

Ráztoky 20, 027 05 ZázriVá 
Štúrova 2, 053 04 Sp. Podhradie 
913 11 Trenčianske Stankovce 828 
922 02 Krakovany 143 
094 15 Čaklov 324 

0524523039 (lJ 

OZ Žilina 
OZ Ružomberok tel. 0444322768 
OZ Bratislava tel. 0245524949 
OZ Šurany tel. 0386571411 

OZ Prievidza tel. 0465425676 
OZ Sp, N. Ves tel. 0905207142 
OZ Čadca tel. 0905356886 
OZ Michalovce tel. 0566472392 
OZ Komárno tel. 03 5771 0546 

. '. 
;. ' .. 

OZ Ružomberok tel. 0435885304 
OZ Sp. N. Ves tel. 0905207142 
OZ Trenčín tel. 0327964164 
OZ Pezinok tel. 0337798732 
OZ Michalovce tel. 0566472392 
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KATEGÓRIA ŠTANDARD 

a vklad slovenských chovateľov do jej rozvoja 

Napriektomu, že holuby sa na prepravu správ 
využívali v staroveku i stredoveku, k športovým 
účelom sa začali využíva! až okolo roku 1910. 
Prvé športové združenie chovateľov poštových 
holubov vzniklo v Bruseli až v roku 1826. Belgic
ký zväz "De Hertog" v Hoboken vznikol v roku 
1946. 

Prvá železnica bola postavená v rokoch 1834 
- 1835. To znamená, že preprava holubov na pre
teky bola veľmi náročná. Dopravi! holuby na pre
tek trvalo niekedy viac ako týždeň. Holuby však 
súlažili: 1920 - pretek z Paríža, 1923 - pretek z 
Londýna, 1945 zOrleansu, 1947 z Pampeuny v 
Španielsku atď. 

Prvý konštatovací aparát zostrojil p. Hentro
tay zVervies, k10rý registroval presný čas na 
papierovej kartičke. neskoršie sa objavili výrob
ky p. Touleta a Plasschaerta, k10ré s viacerými 
zdokonaleniami používame dodnes. Pretekovú 
gumičku vynašiel redak10r časopisu Revue Co
lombophile p. Ross. 

V prvopočiatkoch športového využitia holubov 
neboli ešte poštové holuby typovo zjednotené. 
Neskončilo to ani splynutím lutyšských a antverp
ských holubov. Na medzinárodný štandard, k10
rý by ukázal chovaterom cestu k tomu, ako má 
poštový holub vyzeral, si museli počkal ešte viac 
ako 100 rokov od prvých pretekov. 

Stalo sa to až 23. januára 1927, keď pri príle
žitosti celoštátneho zjazdu francúzskych spolkov 
v Paríži, v užšom kru hu sa tu zišli poprední cho
vatelia Francúzska, Belgicka, Talianska a Špa
nielska. Pri jeho zrode stáli Julius Jansen čestný 
predseda, A. Leroy-Beaque ako predseda, Pa
vel Sion, Ludvik Palier, Jindrich Wibaeux, Petr 
Bigo, Leon Faocompre, ArturMarchal, Vilem S1as
sart, Leopold Lamoote, Cigala Fulgoni, Moschi
ni, Fantussi a Femandez Galdara. 

Prejednali poznatky, získané zo svojich dlho
ročných chovateľských skúsenost( pre zuš"ach
tenie rasy poštového holuba. Došli k záveru, že 
chovateľom je nutné poskytnúl istý model hlav
ných telesných znakov, k10rý by chovaterom slú
žil pri zdokonaľovanítelesného rámca poštových 
holubov. Stanovili tiež aj hodnotu jednotlivých 
znakov v závislosti od športovej výkonrÍosti. 

Komisia pripravila podmienky pre posudzo
vanie štandardu na výstavách a tým vypracovala 
vzorník, k10rý sa záväzne používal v krajinách 
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účastníkov stretnutia. Komisia si nestanovila za 
úlohu určil, k1orého holuba je možné pokladal za 
dobrého a k1orého nie. Obmedzila sa iba na zna
ky, k10ré by mu mohli pri športových výkonoch 
pomôct. Cieľom bolo nájs! model holuba krásne
ho a výkonného, k1orého telesná sústava ho pred
určuje prekonáva! prekážky a podával vynikajú
ce športové výkony. 

Standard od roku 1927 prešiel pomerne zlo
žitým vývojom. Pôvodný klasický štandard mal 
rovnomemé rozdelenie bodov. Po piatich bodoch 
na 20 partií. Neskoršie sa partie zlúčili na 10 po 
desiatich bodoch. 

Keď sa začal zvyšova! dôraz na športovú hod
notu holubov, zmenilo sa aj rozdelenie bodov. 
Zvýšil sa počet bodov v partiach, k10ré zvýrazňu
jú športovú hodnotu holuba - sval, operenie a krí
dlo. 

Čo vedie k tomu, že sa čoraz viac šport a štan
dard celkom prirodzene zjednocujú. 

Na skvalitňovaní a zuš"achlovaní poštových 
holubov podľa medzinárodného vzorníka sa vý
znamnou mierou podierali aj českí a slovenskí 
chovatelia. Významne to vidie! na základe výsled
kov, k10ré naši chovatelia dosiahli na olympiádach 
FCI. Československo sa olympiády FCI zúčast
nilo v roku 1957 a výsledok bol impozantný - ví
!azstvo /Nepočítame medzinárodné výstavy/o Od 
tohto historického vílazného vstupu uplynulo už 
44 rokov, ale v tomto roku v Kapskom Meste naši 
chovatelia znovu potvrdili svoje kvality - získali 
bronzovú medailu. 

Medzinárodná scéna chovateľov poštových 
holubov s úctou vyslovuje mená chovateľov, aký
mi boli a sú Ludovít Chytil, jeho syn Ing. Peter 
Chytil a už aj vnuk Lukáš, Vladimír Kuska, Pavol 
Prívara, Jozef Buček, Vendelín Šadlák, Miroslav 
Petráni, Silvester Hubina, Jozef Pilek, F. Bacho, 
E. Bachratý, O. Levák, J. Šamaj, Jozef Barbírik, 
Michal a Karol Atalovičovci , Andor Banyár, Mi
chal Czutkay, Albín Bednár, Oldrich Šavara, Fran
tišek Laš a mnoho, mnoho ďalších. 

Ich zásluhou ako aj zásluhou veľmi dobrých 
odborníkov holubárstva v Čechách /Novotný, 
Lesa, Fojtík, Vojtešek, Hamrlíček, Kopálek atď/ 
Československo a neskoršie i Slovensko dosiahlo 
na predchádzajúcich olympiádach vynikajúce vý
sledky, k10rých prehrad uvádzame v nasledujú
cich tabuľkách . 

4 ·______~~________ 

-""lf>~ fi 	
o 

C 
Q)

C '" > 
~ ~ ~ ll! ~ ll! ~ o 

vlov;oo c:::o 	 o52 -"" ~~c ~~E 'c 	 lf> 
tf)(/)1i5 tqtQ ef) to 	 ()) 

-u,f3'c"S ,f3 .l'S a ,rl ,f3 
'::Jo .~ ' :=l .. '::3 .:::> 	 <ó 
Gj r- ~S3 ~ Sj ~ Cr-cc (Oc 	 cn 
---- :5 ------------------------11 

~ 	 o o o o 
~ 	 ..::s::..:::s.:...::s::. x 
c ~ ~ ~~ ~ ~ 00 

~ ~ g ~~ ~~~~~~~~o ~~~o~~~~ 
OC/) O ~ OOO(/)~O(/)Q(/)g~(/)(/)~..::s::. (/)(/)~..::s::.(/)(/)roZ

i!E ň~~ň ~ ňňň~ffiň~~~~~~~~~ §§~hl~~g~
...; ~~~~~ ~g~~ ~ §~~~~~~~~~~EE~E~~ťo 

~~~ ~ ~ ~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~&~ ---------- e:--------------------------------------- o o 
~ ~~ro ro 

o o o ·e o o o ~ ~ :~ o :~ o ~ ~ o o ~~ ~~~~ B ~~~ oQ~~ ~~ ~ ~ ~~~~~~ 
:iE ~~~~ ~~ ~~ ~~8~ ~~~ §~~ ~~~§~~ ~ 
c,j ~TI~C N C~~~~~~ ~ ~~~~~E$u~~ttEE~ t 

~~~~	 ~ ~~~~~~~~~&~~~~&~~&&&~~~& 
~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ 

o , l- a ~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~~ oo ~ ~o E o» >~~o>_> >0»»00-""-""fa': lf> 	 lf>-"" ~ -""OO o-~-""oBo o-""oooo-""-i:5EEoo 
.SE. ~~~~ o ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~§~~~~ 
.... c§c~ ~~~5~~~~~~~~~~~~~~~EttEE 

~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~&&~~ 
~ 

,~ 


~ffi~ 
~rooo~~~~~~~~MOONm~mm~~~~~MI~! ~~~~ 

. ~ 

, .~ 


> 
~ 

> 
~ 

;;~~~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ 

'E ~~111111111 ~111111111~1111111 
,~ 11~~~~~;g~~~~~~~~ii~~~~ij~~ii 

~~ 

,~ ~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~*~~~§~~~§,a::.' ~~ ~ ~ N 

E ° ° 	 ~ 
~ 	 ~ ~ ()) _-~ u ~ -~~j ~ ~ ~ ~ c U c ~ ~~g~ §~ ~~ g~- ~ CC_ IDO C~C __ U~~ID E-~~~-~-"" 

:E.~ ~~w~~ ~~ ~ ~*~~B~~~ňoo~~~tBe~~~ň~
~05 ~0 ~ E ~ lf>00~ ro ~~:::>~Eo~00roIDro~~B~ 
ffi~ ~ ~~ffi ~ ~ WO~> ~ ffiaffirn ~ r ~~ D ~ > ~ ~mffi~ 

5 POŠT.oUÝ HOLUB 4/20QJ 

o o 
-i:5-i:5 

o ()) ()) 

-"" >O)c)
lf>
C LO~ 
()) - > o o o 
o..::s::..::s: .:::s.:. 
~g?~~o 
~~~~~ 
~O (f) cn u) -u 
<o;;;fr---:a5r--:<.O 
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a vklad slovenských chovateľov do jej rozvoja 

Napriektomu, že holuby sa na prepravu správ 
využívali v staroveku i stredoveku, k športovým 
účelom sa začali využíva! až okolo roku 1910. 
Prvé športové združenie chovateľov poštových 
holubov vzniklo v Bruseli až v roku 1826. Belgic
ký zväz "De Hertog" v Hoboken vznikol v roku 
1946. 

Prvá železnica bola postavená v rokoch 1834 
- 1835. To znamená, že preprava holubov na pre
teky bola veľmi náročná. Dopravi! holuby na pre
tek trvalo niekedy viac ako týždeň. Holuby však 
súlažili: 1920 - pretek z Paríža, 1923 - pretek z 
Londýna, 1945 zOrleansu, 1947 z Pampeuny v 
Španielsku atď. 

Prvý konštatovací aparát zostrojil p. Hentro
tay zVervies, k10rý registroval presný čas na 
papierovej kartičke. neskoršie sa objavili výrob
ky p. Touleta a Plasschaerta, k10ré s viacerými 
zdokonaleniami používame dodnes. Pretekovú 
gumičku vynašiel redak10r časopisu Revue Co
lombophile p. Ross. 

V prvopočiatkoch športového využitia holubov 
neboli ešte poštové holuby typovo zjednotené. 
Neskončilo to ani splynutím lutyšských a antverp
ských holubov. Na medzinárodný štandard, k10
rý by ukázal chovaterom cestu k tomu, ako má 
poštový holub vyzeral, si museli počkal ešte viac 
ako 100 rokov od prvých pretekov. 

Stalo sa to až 23. januára 1927, keď pri príle
žitosti celoštátneho zjazdu francúzskych spolkov 
v Paríži, v užšom kru hu sa tu zišli poprední cho
vatelia Francúzska, Belgicka, Talianska a Špa
nielska. Pri jeho zrode stáli Julius Jansen čestný 
predseda, A. Leroy-Beaque ako predseda, Pa
vel Sion, Ludvik Palier, Jindrich Wibaeux, Petr 
Bigo, Leon Faocompre, ArturMarchal, Vilem S1as
sart, Leopold Lamoote, Cigala Fulgoni, Moschi
ni, Fantussi a Femandez Galdara. 

Prejednali poznatky, získané zo svojich dlho
ročných chovateľských skúsenost( pre zuš"ach
tenie rasy poštového holuba. Došli k záveru, že 
chovateľom je nutné poskytnúl istý model hlav
ných telesných znakov, k10rý by chovaterom slú
žil pri zdokonaľovanítelesného rámca poštových 
holubov. Stanovili tiež aj hodnotu jednotlivých 
znakov v závislosti od športovej výkonrÍosti. 

Komisia pripravila podmienky pre posudzo
vanie štandardu na výstavách a tým vypracovala 
vzorník, k10rý sa záväzne používal v krajinách 
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účastníkov stretnutia. Komisia si nestanovila za 
úlohu určil, k1orého holuba je možné pokladal za 
dobrého a k1orého nie. Obmedzila sa iba na zna
ky, k10ré by mu mohli pri športových výkonoch 
pomôct. Cieľom bolo nájs! model holuba krásne
ho a výkonného, k1orého telesná sústava ho pred
určuje prekonáva! prekážky a podával vynikajú
ce športové výkony. 

Standard od roku 1927 prešiel pomerne zlo
žitým vývojom. Pôvodný klasický štandard mal 
rovnomemé rozdelenie bodov. Po piatich bodoch 
na 20 partií. Neskoršie sa partie zlúčili na 10 po 
desiatich bodoch. 

Keď sa začal zvyšova! dôraz na športovú hod
notu holubov, zmenilo sa aj rozdelenie bodov. 
Zvýšil sa počet bodov v partiach, k10ré zvýrazňu
jú športovú hodnotu holuba - sval, operenie a krí
dlo. 

Čo vedie k tomu, že sa čoraz viac šport a štan
dard celkom prirodzene zjednocujú. 

Na skvalitňovaní a zuš"achlovaní poštových 
holubov podľa medzinárodného vzorníka sa vý
znamnou mierou podierali aj českí a slovenskí 
chovatelia. Významne to vidie! na základe výsled
kov, k10ré naši chovatelia dosiahli na olympiádach 
FCI. Československo sa olympiády FCI zúčast
nilo v roku 1957 a výsledok bol impozantný - ví
!azstvo /Nepočítame medzinárodné výstavy/o Od 
tohto historického vílazného vstupu uplynulo už 
44 rokov, ale v tomto roku v Kapskom Meste naši 
chovatelia znovu potvrdili svoje kvality - získali 
bronzovú medailu. 

Medzinárodná scéna chovateľov poštových 
holubov s úctou vyslovuje mená chovateľov, aký
mi boli a sú Ludovít Chytil, jeho syn Ing. Peter 
Chytil a už aj vnuk Lukáš, Vladimír Kuska, Pavol 
Prívara, Jozef Buček, Vendelín Šadlák, Miroslav 
Petráni, Silvester Hubina, Jozef Pilek, F. Bacho, 
E. Bachratý, O. Levák, J. Šamaj, Jozef Barbírik, 
Michal a Karol Atalovičovci , Andor Banyár, Mi
chal Czutkay, Albín Bednár, Oldrich Šavara, Fran
tišek Laš a mnoho, mnoho ďalších. 

Ich zásluhou ako aj zásluhou veľmi dobrých 
odborníkov holubárstva v Čechách /Novotný, 
Lesa, Fojtík, Vojtešek, Hamrlíček, Kopálek atď/ 
Československo a neskoršie i Slovensko dosiahlo 
na predchádzajúcich olympiádach vynikajúce vý
sledky, k10rých prehrad uvádzame v nasledujú
cich tabuľkách . 
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Reprezentovali Slovensko na olympiádach FCI 

L Por~bský 
Pripko 6t6 
Ing. Chytil PtL 
J. Šarkézy 
M. Petrani 
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Spolupráca klubu filatelistov schovateľmi poštových holubov 
z koša. Prvé holuby z Modry doleteli do Trna

lubov na prenos správ, napr. poštou alebo v 
Z hist6rie je známe využit ie poštových ho

vy asi po 20 km lete okolo štvrt na sedem. 

armáde. V nedávnej minulosti bolo u nás sú Každý prepravený pigeongram dostal najprv 

častou niektorých významných udalostí aj vy otlačok konšatatovacími hodinami a na pošte 

púšfanie holubov, napr. pri výstavách pošto príchodziu potvrdzovaciu pečiatku. 
vých známok. Filatelisti spoločne s poštou za Vypustenie holubov bolo zaujímavým spes

bezpečil i aj prepravu zvláštnych poštových trením podujatia, ktoré nebolo prvý raz, čo sa 

zasielok, tzv. pigeongramov. poštové holuby z chovu p. Zvonára prezento

Naposledy sa takéto podujatia uskutočn ili vali pri takejto udalostI. Pri prll ežitosti 760. vý

v Modranskej ARIAS a VANDA GALLERY pri ročia povýšenia Tmavy na slobodné král'ov 

inaugurácii 4 nových slovenských poštových ské mesto a pri otvorení športovej olympiády 

známok Studenovodský vodopád, Liptovská KALOKAGATIA mohli Trnavčania tiež sledo
vat vypustenie ve ľkého počtu holubov so symMara - Havránok, Ducové - Kostolec a Komár

no.Pigeongramy pripravil klub filate listov Ti r bolickým mierovým posolstvom obyvate l'ov 

navia s obrazom spomrnaných známok, s vý mesta. Takéto či ny sú dôkazom vzájomnej spo

platným strojom pošty Modra a s príležitost lupráce dvoch zaujímavých záujmových čin
nou pečiatkou podujatia. nos tr a prispievajú k ich propagácii na verej

Poštové holuby boli z chovu p. Jána Zvo nosti. 
nára z Trnavy, č lena oblastného združenia v Mgr. J. Mlčka, 

predseda KF Timavia Pezinku. Pigeongramy mali holuby pripevne
né na hrudi v plastikovej tru- ,---_ _____ ___ _____ _______ 

bičke . Holuby vypustili na zá- ' 

ver slávnosti uvedenia, krát

ko pred 18. hodinou autori 

známok - ak. mal. Martin Či
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. , .Najstaršia organlzacla chovalel'ov 
poštových holubov na Slovensku 

Zachované písomné dokumenty hovoria, že zaslúžili Vladimír Prochádzka, Ján Balara, 
24. apnla 1924 sa zišli vo Vrbici lčasf Liptov Zdenék Sokolíček, Pavol Chrapčiak, Pavol Vy
ského Mikuláša! v hostinci u Vozárika na usta skočáni, Michal Javoš, Pavol Hufan, Martin Húb
novujúcej schôdzi prví chovaterskí priekopníci. ka, Milan Hyben, Ladislav Moravčík, Vladimír Piv
Ústredie spolkov chovatel'ov poštových holu ko, Jozef Rúfus, Vladislav Holan a Jozef Zlejší. 
bov v Prahe schválil spolok chovatel'ov pošto Jednou so zaujímavostí, k10ré často spomí
vých holubov v Liptovskom Mikuláši a pridelil nal P. Hutan je, že z chovu sa vyraďovali všet
mu číslo - zn. J 0231 . Schôdzu otvoril Ján Ku  ky holuby, k10ré mali biele letky. Neskoršie pri
bín prečítaním stanov. Na schôdzi bol zvolený tom sám choval tzv. "ryšavie" holuby. 
výbor, predsedom sa stal Martin Chrapčiak , ta Pretože spolok mal len jedny konštatovacie 
jomníkom Ján Kubín a pokladníkom Ján Po hodiny, chovatel'om sa podra vzdialenosti od
rubän . K zakladajúcim členom, okrem už spo počítaval čas donášky. Dnes už ako kuriozitu 
mínaných, patrili aj Michal Chrapčiak, Martin spomínajú na stažnosti na niek1ot'}ch chovate
Tkáč, Matej Tkáč, Ján Pivko, Ján Jančuška, rov - vraj sa k hodinám pnliš ponáhrajú . V tri
Ján Petráň , Ján Nemec, Martin Mikuláš, Ján dsiatych rokoch bol členom mikulášskeho spol
Stavač, Pavol Majerník, Juraj Majerník. Z uve ku i Robert Petru, chatár na Ďumbieri 12 .04 5 
dených už nik10 nežije. Žijú však ich myšlienky metrov/. Bol to určite najvyššie položený ho
zachy1ené v kronike i práci, k1orou položilí zá  lubník v republike. Chatár Petru dával holuby 
klady dnes tak vyspelého pod1atranského a slo turistom, k10rí odchádzali na horské túry, aby v 
venského chovaterstva. prípade nepredvídaných okolností vypustením 

Začiatky chovatel'skej činnosti boli vermi faž  holubov podávali správy, kde sa nachádzajú. 
ké. Na jeseň keď si kúpili osem párov mláďat Podra toho sa organizovala ich záchrana. 
od chovatel'a Rottera z Viedne, v tom čase mal V tridsiatych rokoch už cvičili mladé holuby 
spolok 16 členova 126 evidovaných holubov. na tratiach do 250 km až z Kladna - 41 0 km. 
Už vtedy prijali zásadu, že každý chovater je Dokonca traja chovatelia nasadili 10 holubov 
povinný precvičif 50% holubov svojho stavu . na pretek z Belehradu .. Spolok v tom čase za
Prvé cvičenia viedli dvoma smermi : kúpil ručnú striekačku na dezinfekciu holubní

- 1. Hrádok, Štrba, Spišská Nová Ves, odkiar kov, k10rú pož ičiaval svojim členom. 

sa im zo 45 zaslaných holubov vrátilo 12 
 Po vojne v roku 1946 premenovali spolok, 
- 2. Ružomberok, Vrútky, Žil ina, Tren čianske k10rý mal už 40 členov, na TATRAN. Chovate
Teplice, Leopoldov, Bratislava lia začal i nadväzoval kontakty s poprednými 

Z ďalšej generácie sa o rozvoj chovaterstva chovatel'mi : Hanákom, Šmehlíkom, JU Dr. 
Kasperom , Uhlí
kom, Hamrlíčkom , 
Bartlom, Lesom a 
ďalšími , od k10rých 
získali kvalitný 
chovný maateriát. 
Mimoriadne sa im 
osvedčil odchov po 
známych importo
vaných holuboch z 
Belgicka Satana a 
Bamboulu, holuby 
chovaterov Šímu a 
Dandu z Kladna. 

V 80-tych ro
koch mal spolok už 
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vyše 70 členov, hlavne pri nasadzovaní holu
bov na preteky, písaní záznamov krúžkovaní 
bolo málo miesta. To, ale aj iné príčiny spôsobi
li, že sa spolok rozdelil na dve časti . Asi polovi
ca členov zostala v starom spolku a druhá časf 
sa oddelila a založila nový spolok Liptovský Miku
láš - Nízke Tatry. 

Problém s priestormi napokon prinútil čle
nov oboch ZO, aby sa znovu spojili a tak dnes 
má mikulášska organizácia 34 č l enova j 
jadrom OZ Liptovský Mikuláš, do k10rej ešte 
patria ZO Bobrovec, ZO Liptovská Porúbka a 
ZO Hybe. 

Všetky preteky lietajú s OZ CHPH Poprad v 
rámci regiónu TATRY a dlhé trate v rámci Klu 
bu dlhých tratI VS regiónu. 

Rovnako ako v minulosti, aj výsledky súčas
ných členov ZO Liptovský Mikuláš vzbudzujú 
úctu. Prvý olympijský vífaz FCI samostatného 
Slovenska - Ján Progner IUtrecht, 1995, kate
gória CI bol členom tejto organizácie. Dnes už 
zo zdravotných dôvodov holuby nechová. Na 
olympiáde v Blackpoole holub Jána Fábera ob
sadil tiež v kategóri i C pekné piate miesto. V 
súčasnosti najlepšie výsledky dosahuje Ing. Ján 
Rak, k10rý na olympiáde v Kapskom Meste v 
kategórii A obsadil 3. miesto. V roku 1999 vy
hral neoficiálne majstrovstvá sveta Versele
Laga v kategórii krátkych tratí. Pravidelne sa 
dobre umiestŕ'iuje v MS a ďalších súfažiach . 

Nielen oni, ale i ďalš í členov ia dosahujú ver
mi dobré výsledky. štefan Madleňák pred po
sledným pretekom vedie KDTVR s absolútnym 
počtom bodov. Vermi dobre si počínajú aj Du· 

šan Ni ňaj. Ján Papaj, Fedor Hazucha a ďalší. 
Je na škodu organizácie i oblasti, že nepribú 
dajú mladI členovia. Napriek tomuto javu, sú
časná generácia najstaršej organizácie chova
teľov poštových holubov nepovedala posledné 
slovo. Tradícia, skúsenosti i dostatok kvalitné
ho chovného materiálu sú zárukou, že miku
lášski chovatelia sa budú objavovaf na popred
ných miestach v MS i ďalšich súfažiach . 

Nám na záver ostáva periaf členom najstar
šej organizácii na Slovensku vera dobrých do· 
letov holubov, veľa radosti z ich koníčka a ďa l 

šie dobré výsledky v sútažiach. 
Za redakciu nášho časopisu želáme, aby náš 

krásny šport vo vašej organizácii vy1rval a udr
žali sa tradične dobré vztahy, aby pri storočnici 
bolo na čo spomínaf. redakcia 
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Začiatky poštového holubárstva na Spiši 

V tomto ob  la písaf história orgarúzácic, ktorá má dnes 
dobí si široká viac ako 70 rokov. V llcskorších rokoch po 
chovateľská získaní skúseností pribudl i aj noví členo
verejnosťna via a nadšenci tohto športu. 
Slovensku Medzi prvÝSh priekopníko v na celom 

pripomí Spiši patrili pp.Stefan Tomečko, Kllbičár, 
na vý  Jochman, VitališlPoprad-Stráže/, Krivian
znamné sky IPoprad-Velká!, Kraus, Griger, Glatz / 

Popradl, Trembáč /PopradI a ďalší. Založe...../. ~llŕlln« ~1 11 f1 jubi!e um, 
~> ~ ~,.. vZnik pr- nľm spolku chovateľov pOŠlových holubov 
~ ,,\ vej orga- v Spišsk~j Novej Vsi sa začali chovy roz

široval do susedných okrcsov v Poprade a1"4- ).TOVf.. ~ l1izácie.!v po c h o vateľo v Kežmarku . 
poš(ovjch holubov. Impulz pre jej vznik pri Dozor nad chovmi mali záswpcovia vo
šiel z Ciech, kde spolky chovateTov pošto jenského holubníka, vzhľadom na existen
vých holubov už úspešne napredovali. ciu zákona o ochrane a výcviku poštových 

Medzi najstaršie organizácie chovateľov holubov. Členský príspevok predstavoval 
poštových holubov na Slovensku pam aj or čiastku 24 Kčs, čo bol I.načný obnos. Čle
ganizácia v Spišskej Novej Vsi. Novoveskí nom spolku sa nemohol stať každý. Už v 
chovatelia sa podieľali aj na založeJÚ prvej rokoch 1924 - 28 chovatelia 7.0 Spišskej 
organizácie v Liptovskom Sv. Mikuláši pod Novej Vsi a blizkeho okolia nadväzujú čulé 
vedením p. Cbrapčiaka a učiteľa Jána Kubi kontakty s chovateľmi z Čiech, čún sa na 
nu. K hístoric kému okamžiku dochádza na Slovensko začali dostávať na toto obdobie 
jar 1927, kedy bol založený spolok chova kvalitné holuby. 
teľov pošlových holubov v Spišskej Novej Z valnej hromady spolku v roku 1933 
Vsi . Na prvú listinu zakladateľov a funkci  je zachovaný zápis, že velk--ý spišskonovo
onárov sa zapísali Ján Fekete ako predse veský spolok stagnuje a treba rúto činnosť 
da, práporčík Viktor Hruška ako tajomník oživiť. Oživenie iniciujú chovatelia v Po
a kpt. František Hurta ako pokladnľk. prade, ktorí si v roku 1934 založilj vlasLný 

Vznikla tak určitá symbióza medzi cv ič spolok, iniciátorom ktorého sa stáva rotmaj 
ným voj enským chovom, klorý mal stano ster Fiala z vojenského holubníka v Spiš 
vište v Spi.~skej Novej Vsi, ktorý neskôr na  skej Novej Vsi. 
dobudol charakter materského holubníka a V roku 1936 dochádza na Slovensku k 
chov ateľmi novovzniknutcJ organizácie. vytvoreniu okrskov v Trnave, Zvolene, Ži 

Prvé holuby zís  line a Košiciach. Ďal šie obdobie je charak
kavali chovate  lemované vojnovým obdobím, kde v dô 

lia v Sp. No sledku mníchovskej konferencie nasláva 
vej Vs i z úplná stagnácia. Po roku 1945 nastáva ob
tohto vojen novenie činnosti organizácie . Začína obdo 
ského ho  bie mierového života a to sa odzrkadfuje aj 

Jubníka . v športovej činnosti chovateľov poštových 
Kupovali holubov. Organizácia chovateľov poštových 

ich z tzv . holubov v Spišskej Novej Vsi dostáva re
vyradeného gistračné číslo 0228. 

materiálu za Začína sa rozvíjať priateľská spolupráca 

1 Kčs za jed mcdzichovateľmi v Spišskej Novej Vsi, Po


POfD h\) n~ho holuba.• prade, Kežmarku, Prešove, Košiciach. Lip

J.~ fakto sa zaca- tovskom Mikuláši a neskoršie i v Levoči a 
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ďaIších okresoch. Tak ako všade na Sloven lia vybudovať 
svoju klubovňu, _/Vsku i v Čechách, chovateľstvo prechádzalo 

rôznymi územnými a organizačnými ZlT1t:  ktorá sa stala 
nami, ktoré priniesli veľa pozitívneho, ale akousi dOlui 
aj neTa nepriaznivých situácií, ktorým sa nantou pre 
chovatelia poštových holubov museli pri  širok ú 
spôsobil. za pomoci chovateľského zápalu chovateľ

a entuziazmu prekonávali chovatelia všet skú verej 
ky ťažkosti a chovateTstvo sa rozvíja na ši nosť. 

rokej základni. Spišsko-
Stari priekopnľci chovateľstva odchádza novoveskí -1€ ~ "'t

jú a na ich miesta prichádzajú mladší, ktorľ cho vatelia 2 l'1. AR\:'J 
sú odhodlaní rOl.vfjať tento šport podIa ich chcú i naďalej 

VZOnl. Celá chovatefská činnosť a iniciatí úspešne obstál v tvrdej konkurencii a aj na
vy v chovateľstve poštových holubov na ďalej úzko spolupracovať s ostatnými cho
Spiši vychádzali z tejto najstaršej organi  vateľskými organizáciami v duchu priatef
zácie a najmä od jej priekopníkov, klorými stva a porozumenia. 
boli najmä KonŠlaJÚn Korba, Štefan Olšav  Pri príležitosti tohto jubilea by som 

chcel za novoveských chovateľov poďak:oský, Karol Moučka, Franti 
š,ck Tomajko, Ondrej vať v.šetkým chovateľom z blľzkeho oko

, lia, alc aj chovateľomCupa, Vlastimír Pomaj 
@ ,j \...1 /"}~ ( z Popradu, Prešova, dík , Pavol Chrapčiak, 
P..", I (SPIS~ Y Košíc, Liptovského >Ján Knizner, Ján Min

@ Mikuláša a chovatál, Emil Borkovský, 
K,,,. teTskej verejnosti na Štefa n Sova, Jozef 

Slovensku i vŠtrama, Ján Štelbas- CD 
Čechách za spolupráký a celý rad ďalších . w~ .. 

cu a aktívnu pomoc. A keď saTáto generácia chova
na vašich holubníkoch zastavia poštové hoterov má značný podiel na 


rozvíjaní činnosti nielen v Spišskej Novej 
 luby so súčasným regislTačným číslom S 
Vsi, ale prľkladnou prácou v chovateľstve i 23, ošetrite ich a umožnite im, aby sa do 
vo funkcionárskej práci vplývali na rozvoj svojho rodného kraja pod Vysoké Tatry 
chovatefstva v Poprade, Kežmarku, Svite, mohli vrátiť. 
Levoči i ďalších okresoch východosloven  V závere sa obraciam na chovateľov z Nit

ry, Trnavy, Žiliny aj iných miest, aby prezenského regiónu. 

Desiatky rokov priniesli tak úspechy ako 
 tovali hístóriu chovatefstva v svojom regió

aj neúspechy. jedno je však isté, že v tvr ne, čún by hlavne mladým chovateľom pri
dých tatranských podmienkach sa tenlo pomenuli tých , 
šport úspešne rozvíjal a rozvíja sa aj v sú ktorí boli pri 

vzniku a rozvočasnosti . 

Jubilujúca organizácia rozvíja svoju čin j i nášho ho

nosť ako jedna z najúpcšnejších v t~j to ob lubárske- Jí ~ .J
1 

lasti, o čom svedčí aj tá sk.-utočnos(, že v jej ho špor

radoch je Jozef Lesnický, viacnásobný maj LU. 


ster OZ CHPH a VS regiónu, ale aj úspešni 

chovatelia Petrovský Michal , Štefan Keč Vlastimír 

ka, Štdan Giľak, Martin VanIToba, ~ z naj Pomajdík 

m1adMch chovateľov predovšelkým Sticbcr, predseda ZO 

Bílek, Kalafut. Dianovský a niektorí ďalší. CHPH Spišská 


Vlastnou iniciatívou dokázali chovate- Nová Ves L~Voéh
POŠTOVÝ HOL.U6.4/200I 
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',A.I< chcei vychovať sup~r-holuba, nemqžeš tourobjť be% 

Janssenovych holubov." , . 

To, čo vyslovil Jan Gron
delaers, vyslovili aj mnohí 
naši poprední a úspešní 
chovatelia. Janssenské ho
luby umožnili dosiahnuť vy
níkajúce výsledky aj našim 
chovateľom. Preto by sa 
patrilo venovaťtejto chova
tel'skej rodine malú spo
mienku. 

Arendok je malé belgic
ké mestečko s približne 5000 
obyvateľmi, blízko ho
landských hraníc. Jansse
novci bývali uprostred mes
ta v poschodovom dome, v 
podkroví ktorého boli holub
níky. Časť holubníkov mali aj 
vo dvore. 

Poštové holuby začal chovať a šl'ach
tiť Drieke Janssen už v roku 1886. Už 
pred prvou svetovou vojnou sa stáva 
vel'kým a známym chovateľom svojej 
krajiny. V chove uplatnil svoj um a cit 
pre kríženie, ktorý pravdepodobne ds
kal pri chove kanárikov. Neskôr sa ve
noval výhradne poštovým holubom. 

Jeho synovia Fons, Adryaan, Charles, 
Vic, Jef a Luis šli v jeho šl'apajách. Všetci 
sa narodili s holubom v srdci, resp. i tu 
zohrala dedičnosť svoju úlohu. 

Otec Janssen bol v chove holubov 
veľmi rozvážny. Zvlášť pri získavaní ma
teriálu ku kríženiu. Jeho heslom bolo, 
že opatrnosti nikdy nie je nazvyš . Tejto 
zásady sa držali aj jeho synovia. Takmer 
40 rokov skoro nič nemenili, zostali pri 
svojich starých osvedčených holuboch . 
Základ ich kmeňa bol položený v tridsia
tych rokoch, keď Fons získal holuby od 
sladovníka Schoeterasa. Názory na pô
vod týchto holubov sa rozchádzajú. Tie

, " . Jan _Grondelaers 

ap. _... . ,. ; _. 

to holuby Janssenovci dlhodobo príbu
zensky šľachtili a sú prakticky dedične 
čisté s vel'kým počtom vloh, ktoré sa 
pri krížení prejavia. Preto aj napriek 
fantastickým výsledkom, ktoré dosiah
li Janssenovci pri pretekoch tieto holu
by mali a maj ú ešte väčšiu chovnú hod
notu. 

Na vypestovanie Janssenského kme
ňa holubov mali najväčšiu zásluhu Adry
aan a Charles, ktorí mali obrovský záu
jem a nadanie pre holuby. 
Jef - mal na starosti košovanie, varenie 
čajov a starostlivosť o holuby 
Luis - mal na starosti ekonomiku, pod
mienky pretekov a záznamy 
Vic - o holuby sa vel'mi nezaujímal 
Fons - býval mimo Arendoku, zabezpečo
val doplnenie chovu 
Potrebné je spomenúť aj sestry: 
Irma -bola slobodná a starala sa o vede
nie domácnosti bratov 
Mária - vydala sa za Tista Eussena, cho
vatel'a poštových holubov, ktorý mal rov
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naké hOluby ako Janssenovci a preto sú 
rovnako cenené . 

Najsl~v'~ejšje hb.lu,bY ,:juper-hviezdy 

- 019, Jonge Merkcx, Onde Merlu, Ra
ket, Geologer, Goede Blauwe, Wonder
voske, Vlteske, Vos van 39, Rappe, Wi
toger. Každý z týchto II holubov vylie
tal najmenej 15/aj viac/ prVýCh cien. 

Nlektoi'é vjslédky" 
!ned"jú- sa .y)'mel'Jll,vať všétky/ 

'I 1935 - 1939 - 67 prvých cien " 	 1945 - 1951 - 1670 cien, z toho 80 pr
vých 
- po prechode na vdovskú metódu 
1953 - 28 prvých cien 
1954 - 30 prvých cien 
1955 - 32 prvých cien 
1956 - 30 prvých cien 
1957 - 19 prvých cien 
1958 - 15 prvých cien 

- 1935 - 1958 - 235 prvých cien 
- do roku 1983 vyhrali všetky druhy maJ
strovstiev Arendoku 
- v roku 1976 ich holub 019 získal 7 pr
vých cien za rok 
- v roku 1981 vyhrali pretek Holandsko -
Belgicko 

Môžme povedať, že Janssenovci boli 
trištvrte storočia na špici. Na preteky ne

nasadzovali veľa holubov, vždy si vedeli 
správne vybrať. Ich doménou boli krátke 
a stredné trate, len ojedinele lietali 500 
km. 

Kvalitu holubov Janssenovcov roz
poznali aj inr slávni chovatelia tejto doby. 
Napríklad J. a V. Fabryovci k matke ich 
slávneho holuba Pothose kúpili holuba od 
Janssenovcov a odchov bol skvelý. 

Na záver dajme slovo niektorým zná
mym a slávnym chovateľom: 
Joe Klak : " Nikdy som nemal lepšie, než 
od SVOjich priateľov z Arendoku. " 
Michael Van Hee: "Keď máš holuby na 
dlhé trate, prines do nich janssensku krv 
a potom aj najšpekulatívnejšie výsledky 
sú možné. " 
Raymond Hermes: " Janssenské holuby sú 
tie najušľachtilejšie holuby na svete. 
Kypia zdravím, ich rýChlosťje pr(sloveč
ná, dedičná sIla nesmierna. (I 
Hans Eyerkamp: ,,00 holubov som sa po
riadne zbláznil, keď môj holub - Olym
piade Bange - pri pretekoch žiaril. Bol to 
janssenský holub. Keď som kúpil holuba 
05-Camphniss a neskoršie celú janssen
skú kolóniu, zvýrazňuje a potvrdzuje sa 
domienka, ktorú o Janssenoch ako naj
lepších holuboch, mám. II 
Noel Scheemaecker: "To, čo tí ľudia z 
Arendoku všetko dokázali, je v holubár
skom svete celkom Ojedinelé. " 

,_ .....". ", __ C"] 

mizivá." 

Ad Schaerlackens lautor knihy Najsláv
nejší chovatelia všetkýCh čiasi: " V Aren
doku, v jednom z mála miest v Belgicku, 
sa zásluhou bratov Janssenovcov openia
ze nepreteká. Dôvod je jednoduchý - kto 
vsadí, chce peniaze vyhrat' aj spät Po
kiaľ však nasadia na pretek svoje holuby 
Janssenovci, šanca vyhraťje u ostatných 

Spracované podľa pr~pevku M. 
Rathuského a rozprávania J . Pekárny 
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naké hOluby ako Janssenovci a preto sú 
rovnako cenené . 

Najsl~v'~ejšje hb.lu,bY ,:juper-hviezdy 

- 019, Jonge Merkcx, Onde Merlu, Ra
ket, Geologer, Goede Blauwe, Wonder
voske, Vlteske, Vos van 39, Rappe, Wi
toger. Každý z týchto II holubov vylie
tal najmenej 15/aj viac/ prVýCh cien. 

Nlektoi'é vjslédky" 
!ned"jú- sa .y)'mel'Jll,vať všétky/ 

'I 1935 - 1939 - 67 prvých cien " 	 1945 - 1951 - 1670 cien, z toho 80 pr
vých 
- po prechode na vdovskú metódu 
1953 - 28 prvých cien 
1954 - 30 prvých cien 
1955 - 32 prvých cien 
1956 - 30 prvých cien 
1957 - 19 prvých cien 
1958 - 15 prvých cien 

- 1935 - 1958 - 235 prvých cien 
- do roku 1983 vyhrali všetky druhy maJ
strovstiev Arendoku 
- v roku 1976 ich holub 019 získal 7 pr
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Belgicko 

Môžme povedať, že Janssenovci boli 
trištvrte storočia na špici. Na preteky ne

nasadzovali veľa holubov, vždy si vedeli 
správne vybrať. Ich doménou boli krátke 
a stredné trate, len ojedinele lietali 500 
km. 

Kvalitu holubov Janssenovcov roz
poznali aj inr slávni chovatelia tejto doby. 
Napríklad J. a V. Fabryovci k matke ich 
slávneho holuba Pothose kúpili holuba od 
Janssenovcov a odchov bol skvelý. 

Na záver dajme slovo niektorým zná
mym a slávnym chovateľom: 
Joe Klak : " Nikdy som nemal lepšie, než 
od SVOjich priateľov z Arendoku. " 
Michael Van Hee: "Keď máš holuby na 
dlhé trate, prines do nich janssensku krv 
a potom aj najšpekulatívnejšie výsledky 
sú možné. " 
Raymond Hermes: " Janssenské holuby sú 
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,_ .....". ", __ C"] 

mizivá." 

Ad Schaerlackens lautor knihy Najsláv
nejší chovatelia všetkýCh čiasi: " V Aren
doku, v jednom z mála miest v Belgicku, 
sa zásluhou bratov Janssenovcov openia
ze nepreteká. Dôvod je jednoduchý - kto 
vsadí, chce peniaze vyhrat' aj spät Po
kiaľ však nasadia na pretek svoje holuby 
Janssenovci, šanca vyhraťje u ostatných 

Spracované podľa pr~pevku M. 
Rathuského a rozprávania J . Pekárny 
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maister Slovenska za rok 2000 Ing. Miroslav VIOHO 
prirodzenou metódou . Po nástupe na VS 
v roku 1984 som chov dočasne zrušil. Po 
návrate z voje nčiny som znovu zača l cho
vat poštové holuby, kto ré som zobral na
spät od kamarátov. Naplno som začal až 
v roku 1991, ale ti ež iba prirodzenou me
tódou . Už v roku 1993 som vyhral maj
strovstvo OZ CHPH Ban ská Bystrica a da
ri lo sa mi to zopakovat až do roku 1999. 
V tomto roku som sa málo venoval dlhým 
trat iam a body z nich mi nakon iec chýba
li. Vdovskou metódou lietam od roku 1996. 
2. Prečo ste zača li lIetaf touto metódou? 

_pôvodne som to chcel iba vyskúšat, ale 
už od nej neodstúpim. Výkony holubov sa 
j ednoznačne zlepši li o 120% alebo aj o 200% 
oproti prirodzenej . 
3. S akým počtom vdovcov pretekáte? 

_ Maximálne so štyridsiatimi. Tento rok 
som mal 17 dvoj ročn ých a trojročných , 2 boli 
štvorročné a ostatné ročné. 
4. Súfažile aj s vdovami? 

- Nie. 
5. Aké najdlhšie trate lietajú vdovce? 

_NajdlhšOU tratou v tomto roku, na ktorú 
Vymenovať úspechy, ktoré dosiahol Ing. som nasadzoval svoje holu by, bol Koblenz, 
Miroslav VIdhold v posledných rokoch 

čo predstavuje 860 km.nie je jednoduché bez toho, aby sa člo, 
6. Ako vyzerá prechod na vdovstvo?

vek neobával, že z toho množstva vífaz _Holuby párim 15. februára, ktoré odcho
stlev niečo vynechá. Stačí spomenúť dve vajú 2 mladé, po nich ho lubice odderujem a 
strieborné medaily z olympiád FCI, holuby prechádzajÚ celkom normálne na 
úspech vo Versele-Laga. nlekol'ko· vdovstvo. Na prvý pretek sú nasadenr 
násobné víťazstva v maJstrov ako vdovci. Dva týždne pred prvým 
stve Slovenska. Väčšina chova· pretekom zač ín a zácvik na vdov
teľov z rôznych medU tleto úspe· stvo . 
chy pozná. rovnako ako a) metódy ve· 7. Ako ich pripravujete na 
denla chovu a pretekanla. Pri tradič · vdovstvo? 
nej prezentácii generálneho majstra - V nede ľu dva 
Slovenska sme preto zvolili netradičný 
spôsob - 50 otázok, ktoré vypracoval ne· 
chovatel', ktorého však chov poštových 
holubov zaujíma. 

92-5-331081. Ako dlho sa venujete chovu poštových ho
2. miesto VER5ELE

lubov? LAGA, 3 x 1 cena _Poštové holu by som zača l chova! ako 

mladík v roku 1979 a pre tekaf v roku 1980 
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týždne pred prvým pretekom oddelím holu nú diétne krmivo. Holubice pri nich zostáva

bice. Po oddelení holubíc v stredu prvýkrát jú 1 - 2 hodiny. Teraz na konci sezóny boli s 

vyveziem vdovce na tréning /5 km/, po prí holubicami až do večera . 


lete ich holubice čakajú v budníkoch. Staršie 12. Kde máte počas sezóny odde lené holu

holuby to zvládnu bez problémov a s ročný bice? 

mi to musím zopakoval 3-4 krát. V nede \"u - Sú zatvorené samostatne v celách I 

nasleduje prvý dlhší nácvik na 70 - 80 km a 38x35x30 emi v suteréne domu, takže holu

potom to ide v pravidelnom týždennom cyk  by ich nevidia ani nepočujú. 


le. Do prvého preteku všetky vdovce absol· 13. Čo je dôležité pre formu vdovcov? Ako 

vujú 4 - 5 nácvikov. Posledný nácvik pred viete určif jej začiatok a udržaf ju? 

pretekom je zhruba zo vzdialenosti preteku , - O forme sa vera píše, ale ja si myslím, 

musí byt však dobré počasi e . že zdravý holu b dokáže vylietať šp i čkové 


8. Ako vyzerá prípra va vdovca pred nasaceny. 

dzovanrm? 14. Viete podla správania sa holuba zisťiť, 


- Všetko závisí od počas ia, niekedy ich či je vdovec vo fo rme? 
vyveziem pred pretekom na 5 km, inokedy - Individuálne sa holubom nevenujem, 
ich nevyveziem vôbec. Ak je dobré poča· nemám na to čas. Všetké majú rov
sie , holubicu pred pretekom vidia, keď je nakú starostlivost, všetké by mali 
predpoklad, že bude pršal, tak holubicu ~ byf na tom kondične i zdravotne 
nev id ia. Je to indiv iduálne . rovnako a preto rozhodUjú indivi

duálne dannosti holuba v preteku . 

Do lety holubov to dokazujú. Má 

lokedy prídu z preteku naraz 1 - 2, 

obyčajne sadá naraz 5 - 10 až 20 


vdovcov. Neverím na formu, o vý

kone počas celej sezóny rozhoduje 


zdravie a motivácia holuba. Keď sa 

92.s-33132 tak nad tým zamýšľam, niekedy ne

7 x 1. cena zaletí v preleku holub, ktorý spíňa všet


ky predpoklady pre vrcholný výkon , jed

noducho sklame. Nie je to závislé od 

nás, je to v holuboch, počas í, šlastí a 


Dôležité je aj to, či vdovce leteli pretek, č i pod. 

boli na nácviku v strede týždňa . Podstatné 15. Aké krmivo dostávajú vdovce pred na

je, aby nezabudli na holubicu. Tento rok som sadenfm? 

robil málo nácvikov - asi raz , no neprejavilo - Nie je to vždy rovnaké , záleží dos! od 

sa to na zhoršených doletoch. počasia . Väčšinou je to diétne krmivo plus 

9. Stanovujete svojim vdovcom nútené lety? semená. 

. Moje vdovce nenútim lietal, lietajú kor 16. Dostávajú vdovce aj v nasledujúcom 
ko chcú. V priebehu sezóny ich nemusím roku len istý budnfk? 
nútif lietat. Je to snáď nutné vtedy, ak niekto - Stáva sa Io u dvojročných , že ako troj
má na začiatku sezóny tučné holuby. ročné majú ten istý budník, ale väčši nou to 
10. Kolko vlastne lietajú Vaše holuby? neplatl. Mal som jedného špičkového prete

- Ráno O 5,30 hod. ich vypustím, lietajú kára , ktorý vyhral 5 . 6 prvých cien . Vymlátil 
korko chcú. najv iac však 30 minút. Veče r ich ho ďalší holub a musel ísf do nižšieho bud
púšfam o 18,00 hod. a plaH to, čo ráno . níka. Bál som sa že jeho výkon klesne. On 
11. Ako s nimi zaobchádzate po návrate z však lietal aj naďale j veľm i dobre. Myslím 
preteku? si, že rozhodujúca je vdova a nie budnik. 

- Predtým som to preháňa!. V napájačke 17. Podľa akého kritéria vyraďujete holuby 
majú osviežujúci a vitamínový roztok, dosta- z pretekového druistva? 

_~___......_........- n·..-=-v~,. ;t5 
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Pretekové výs ledky sú rozhodujúce . Na 
konci sa škrtá a kto nevyhovel - odchádza. 
18. Akými vlastnos ťami musí disponova( 
dobrý pretekár? 

_ Každý holub je individualitou, vyzna
čujúcou sa istými vlastnosfami - plachý, bit
kár a pod. Nedá sa to podra toho stanovif. 
Je na chovatel'ovi , aby ich udržal na uzde a 
potom to ide alebo nejde. 
19. Robíte niečo počas sú(ale na spomale

nie prchnutia? 
_Dá sa to jednoznačne ovp l yvn i ť krme

ním. Holuby musia byť držané na tenko aj 
cez sezónu. Moje vdovce majú vyh odenú 
len druhú letku a už je koniec sezóny. 
20. Aký je Váš kontakt s holubami, považu
jete ho za dôležitý? 

_Holuby poznajú chovatel'a, reagujú na 
každé zvýšenie hlasu. Najbližší je kontakt 
s pretekármi. Chovným holubom sa človek 
venuje menej, tie sú tu na odchovan ie mlá
ďat. Vdovce sú ako rota vojakov, cez sezÓ
nu musia počúvaf, in áč majú voľno . 
21. Krmite vdovce spoločne alebo individu

álne? 
_Vdovce dostávajú krmivo do spoločné-

ho krmítka , kým vdovy majú každá svoje kr

mítko. 
22. Mali ste už problémy s vdovami? Boli 
niektoré nevyhovujúce? 

_ Vdova musi byt inteligentná, krudn á 
také sú najlepšie . Sú aj blázn ivé, plaché , to 
nemám rád a taká musí ísf preč. Čl ove k 
však musí rob iť s vdovami aké má, hoci naj
, 	 .:;:::!II 
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radšej by som ich mal všetky kľudné. 
23. Aké staré sú vdovy? 

_ Na veku nezáleží, Ročné ešte nie sú 
bohviečo , ale ako dvojročné už plne vyho

vujú . 
24. Akú najstaršiu vdovu máte na holubnI

ku? 
Mám tam hádam aj jednu 93-ku. Je kl'ud

ná a intel igentná. 
5. Neskúsili ste niekedy pretekať aj s vdo

vami? 
_ Nemám na to priestory a čas . V sa

motkách si pokazia chvosty. Moje vdovy ne

lietajú aj z toho dôvodu, 
aby sa nestra1i li . potom by 
nastali aj problémy s vdov
cami. 
26. Môlte v tejto súvislos
ti spomenú( nejakú nega
tívnu skúsenos ť s vdova
mi? 

_Raz prišiel za mnou 
kamarát. Dal som mu do 
ruky vdovu a tá mu ušla. 
Bol pretek , holuby mali 
prísf za 10 - 1 5 minút. Vte
dy som mu povedal, že ak 
vdova nepríde za 5 min út 
dole , musfm zobrat flintu. 

,16 

Mala šfastie - vošla. To, čo dokáže vdova kového pretekára a nech povie , aké má chy
na streche , to je koniec, hlavne v ľahšom by. Štandard - to ja nemám rád. Je to teó
preteku. ria, je to I'udský výmysel . 
27. Koľko chovných párov holubov chová36. Máte isté veko vé obmedzenia v chove 
te? holubov? 

- Dokopy 21 párov. 	 - Nie. Najstarší je ročník 1992, ale 90% 
2 8. Na základe čoho si vyberáte plemená chovných holu bov je jeden až trojročných. 
holubov? 37. Aká je Vaša hlavná selekčná zásada? 

- V súčasnosti si do chovu nechávam aj - Snažfm sa chova! dobré holuby, kto
zo svojich špičkových holubov. Snažím sa rých ro d ičia boli tiež takí. Holuby musia mal 
kupovaf hlavne tam, kde je kvalita. Ročne vyn ikajúci pôvod, ale nie spred päfdesiatich 
kúpim jedného - dvoch, ale musia byt kva rokov. Rod i čia holubov, ktoré si vyberám a 
litnejšie ako moje. viem si vybrať, museli byť vynikaj úci. Viem 
29. Kedy vyberáte holuby do chovu zo Súsi vybrať aj mladé holuby, viem sa rozhod
fažného družstva? núf, z kto rých budú dob rf pretekári. Celkom 

- Po trefom roku pretekania . Trojroční sa mi to darí. 
končia , potom buď ide preč alebo ak je mi 38. Takže vyra ďovan ie nenechávate na 
moriadny, ide do chovu . kôš? 
30. Aké sú Vaše predstavy o veľkosti a - Nie, nie. Vyberám v ruke. Po sezóne 
vzh/'ade holubov? mi zostáva ešte dosť holubov a ja si nechá

- Mám rád väčšie 
holuby. 
31. A čo príbuzenské 
krflenie? 

- No jasné. To sa 
mi páč i. 

32. Aká dlhá doba je 
potrebná na to, aby 
sa v chove zakorenili 
určité vlas tnosti v dô
sledku príbuzenské
ho krfženia? 

- Ja si v last ný 
kmeň nepe stujem . 
Nestrácam tým čas. 
Jednoduchšie je kú
pif špičkové holuby 
do chovu a za jeden - dva roky mám vý  vam maximálne 25 ročných hol ubov. Pri 
sledky. Vychovaf vlastný kmeň je (ažká a výbere poslupujem podl'a vlastných pocitov. 
náročná práca. 39. Podla čoho sa v holubníku poznajú naj
33. Aký najvyšší príbuzenský stupeň povalepšie holuby? 

lujete za prija teľný? - Mám dosf vyrovnaný chov a hociktorý 


- Skúša sa všetko možné, aj párenia bra z holubov môže v nasledujúcom preteku vy
ta so sestrou. hraf. Veď už mladé prešli tvrdým výberom. 
34. Čo beriete v chove holubov v úvahu V takom chove sa jednoducho nedá určif 
okrem výkonu? 	 najlepší holub. 

- Výkon , výkon a typ holuba. O. Podľa čoho zostavujete chovné páry? 
35. 	 Ktorým partiám tela holuba pripisuje te - NerobIm Io tak , že krátka prsná kosf x 
najväUr význam pre jeho dobrý výkon? dlhá prsná ko sť. Tie holuby mi musia n iečo 

- Sval, krrd io. Nech si každý pozrie špič- hovorif, keď ich chytím do ruky. 
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Pretekové výs ledky sú rozhodujúce . Na 
konci sa škrtá a kto nevyhovel - odchádza. 
18. Akými vlastnos ťami musí disponova( 
dobrý pretekár? 

_ Každý holub je individualitou, vyzna
čujúcou sa istými vlastnosfami - plachý, bit
kár a pod. Nedá sa to podra toho stanovif. 
Je na chovatel'ovi , aby ich udržal na uzde a 
potom to ide alebo nejde. 
19. Robíte niečo počas sú(ale na spomale

nie prchnutia? 
_Dá sa to jednoznačne ovp l yvn i ť krme

ním. Holuby musia byť držané na tenko aj 
cez sezónu. Moje vdovce majú vyh odenú 
len druhú letku a už je koniec sezóny. 
20. Aký je Váš kontakt s holubami, považu
jete ho za dôležitý? 

_Holuby poznajú chovatel'a, reagujú na 
každé zvýšenie hlasu. Najbližší je kontakt 
s pretekármi. Chovným holubom sa človek 
venuje menej, tie sú tu na odchovan ie mlá
ďat. Vdovce sú ako rota vojakov, cez sezÓ
nu musia počúvaf, in áč majú voľno . 
21. Krmite vdovce spoločne alebo individu

álne? 
_Vdovce dostávajú krmivo do spoločné-

ho krmítka , kým vdovy majú každá svoje kr

mítko. 
22. Mali ste už problémy s vdovami? Boli 
niektoré nevyhovujúce? 

_ Vdova musi byt inteligentná, krudn á 
také sú najlepšie . Sú aj blázn ivé, plaché , to 
nemám rád a taká musí ísf preč. Čl ove k 
však musí rob iť s vdovami aké má, hoci naj
, 	 .:;:::!II 
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radšej by som ich mal všetky kľudné. 
23. Aké staré sú vdovy? 

_ Na veku nezáleží, Ročné ešte nie sú 
bohviečo , ale ako dvojročné už plne vyho

vujú . 
24. Akú najstaršiu vdovu máte na holubnI

ku? 
Mám tam hádam aj jednu 93-ku. Je kl'ud

ná a intel igentná. 
5. Neskúsili ste niekedy pretekať aj s vdo

vami? 
_ Nemám na to priestory a čas . V sa

motkách si pokazia chvosty. Moje vdovy ne

lietajú aj z toho dôvodu, 
aby sa nestra1i li . potom by 
nastali aj problémy s vdov
cami. 
26. Môlte v tejto súvislos
ti spomenú( nejakú nega
tívnu skúsenos ť s vdova
mi? 

_Raz prišiel za mnou 
kamarát. Dal som mu do 
ruky vdovu a tá mu ušla. 
Bol pretek , holuby mali 
prísf za 10 - 1 5 minút. Vte
dy som mu povedal, že ak 
vdova nepríde za 5 min út 
dole , musfm zobrat flintu. 
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Mala šfastie - vošla. To, čo dokáže vdova kového pretekára a nech povie , aké má chy
na streche , to je koniec, hlavne v ľahšom by. Štandard - to ja nemám rád. Je to teó
preteku. ria, je to I'udský výmysel . 
27. Koľko chovných párov holubov chová36. Máte isté veko vé obmedzenia v chove 
te? holubov? 

- Dokopy 21 párov. 	 - Nie. Najstarší je ročník 1992, ale 90% 
2 8. Na základe čoho si vyberáte plemená chovných holu bov je jeden až trojročných. 
holubov? 37. Aká je Vaša hlavná selekčná zásada? 

- V súčasnosti si do chovu nechávam aj - Snažfm sa chova! dobré holuby, kto
zo svojich špičkových holubov. Snažím sa rých ro d ičia boli tiež takí. Holuby musia mal 
kupovaf hlavne tam, kde je kvalita. Ročne vyn ikajúci pôvod, ale nie spred päfdesiatich 
kúpim jedného - dvoch, ale musia byt kva rokov. Rod i čia holubov, ktoré si vyberám a 
litnejšie ako moje. viem si vybrať, museli byť vynikaj úci. Viem 
29. Kedy vyberáte holuby do chovu zo Súsi vybrať aj mladé holuby, viem sa rozhod
fažného družstva? núf, z kto rých budú dob rf pretekári. Celkom 

- Po trefom roku pretekania . Trojroční sa mi to darí. 
končia , potom buď ide preč alebo ak je mi 38. Takže vyra ďovan ie nenechávate na 
moriadny, ide do chovu . kôš? 
30. Aké sú Vaše predstavy o veľkosti a - Nie, nie. Vyberám v ruke. Po sezóne 
vzh/'ade holubov? mi zostáva ešte dosť holubov a ja si nechá

- Mám rád väčšie 
holuby. 
31. A čo príbuzenské 
krflenie? 

- No jasné. To sa 
mi páč i. 

32. Aká dlhá doba je 
potrebná na to, aby 
sa v chove zakorenili 
určité vlas tnosti v dô
sledku príbuzenské
ho krfženia? 

- Ja si v last ný 
kmeň nepe stujem . 
Nestrácam tým čas. 
Jednoduchšie je kú
pif špičkové holuby 
do chovu a za jeden - dva roky mám vý  vam maximálne 25 ročných hol ubov. Pri 
sledky. Vychovaf vlastný kmeň je (ažká a výbere poslupujem podl'a vlastných pocitov. 
náročná práca. 39. Podla čoho sa v holubníku poznajú naj
33. Aký najvyšší príbuzenský stupeň povalepšie holuby? 

lujete za prija teľný? - Mám dosf vyrovnaný chov a hociktorý 


- Skúša sa všetko možné, aj párenia bra z holubov môže v nasledujúcom preteku vy
ta so sestrou. hraf. Veď už mladé prešli tvrdým výberom. 
34. Čo beriete v chove holubov v úvahu V takom chove sa jednoducho nedá určif 
okrem výkonu? 	 najlepší holub. 

- Výkon , výkon a typ holuba. O. Podľa čoho zostavujete chovné páry? 
35. 	 Ktorým partiám tela holuba pripisuje te - NerobIm Io tak , že krátka prsná kosf x 
najväUr význam pre jeho dobrý výkon? dlhá prsná ko sť. Tie holuby mi musia n iečo 

- Sval, krrd io. Nech si každý pozrie špič- hovorif, keď ich chytím do ruky. 
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Prehliadka holubov s Ing. Fab/anom 
aM. Komačkom. 

41. A čo oko, aký má pre Vás v}'znam? 
_ Dost vyberám holuby podl"a očí, ale hlav

ne podl"a toh o, ako sa mi javia v ruke. Podľa 
toho viem holuby zaradi! do párov. Bol som u 
chovateľov, ktorí mali podl"a nich popárené ho
luby, ale ja by som ich v živote tak nezapáril. 
Ja nepárim podl'a rodokmeňa . Musí byt v tom 

cit. 
42. Zúčastňujete sa súťažf s mladými holu

bami? 
_ Pravdaže, je to v podstate predížen ie 

sezóny. 
43. Aký význam prikladáte týmto súťažiam 
mladých holubov? 

_ Sútaže mladých holubov sú súčasťou 
generálneho majstrovstva OZ. Mlád'atá preto 
pripravujem a drezúrujem iJ0dobným spôso
bom systémom ako vdovce a môžem pove
da!, že lietajú vyn ikajúco. 
44. Kolko pretekov by mali absolvovaf mla

dé holuby ? 
_Podľa môjho názoru by stačilo 4 - 5 pre· 

tekov. Možno by bolo dobrých aj 10, ale u 
bol prinútený daf holúbätám aspoň 3x za deň

nás je pomerne krátka sezóna. čerstvú vodu. " Takže - práca, práca, práca 
45. A vzdialenosť? a na konci aj zaslúžený úspech. • Končil v rozpätí od 360 km do 400 km. 
46. Ponechávate si aj jesenné mláďatá ale

Ďakujeme za rozhovor a želáme veľa ďal
bo uprednostňujete holúbätá z prvej liahne? 

šieh úspešných výsledkov, _ Nie. Nechávam si mlád'atá iba od chov
ných holubov. Nikdy neodchovávam pozdné 

Spracovala Mária Dudziková ml
holuby na to, aby som s nimi pretekal v d'alších 
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rokoch - strata času. Na 90% sa všetky stratia 
a môžu pochádza! z čohokoľvek. 
47. Čo je potrebné k tomu, aby bol chovateľ 
úspešný? 

_Skúsenosti , trochu sa vy zna! do holu 
bov, do zdravia holubov, pozna! účinky ve
terinárnych preparátov. Dôležité je pozna! 
doplnky výživy holuba a hlavne ma! cit k ho 
lubom, pozna! čo potrebuje a správne krmi!. 
48. Ktoré dosiahnuté úspechy si najviac ce

níte? 
Samozrejme Blackpool 1999 a aj 2. 

miesto v Kapskom Meste a 2. miesto vo 
Verselle-Laga . Vždy mi uš la prvá cena. Tak
že večne druhý. 
49. V čom vidfte hlavný dôvod Vašich dob
rých dlhoročných 


výsledko v? 

• Každý človek má určitú ctižiados! a ja 

rád vyhrávam. Keby som povedal, že nie, 
tak by som klamal. Vyhrávam, ale nie za 
každú cenu , ako si to niektorí myslia . Ak 
nemám chcie! vyhra!, potom nemusím pre 
t e kať . Každého by to malo hna! dopredu . 
Mňa to povzbudzuje k tomu , aby som mal 
každý rok lepšie a lepšie výsledky a nie na
opak horšie a horšie. 
50. Čo trápi takého úspešného chovateľa? 

_ Strašne rozmýšl"am. Prešiel som na elek
tronický systérn a teraz bude ťažko nal ieta! 
výborný koeficient s holubami na olympiádu. 
Je problém, aby stále ten istý holub vždy vy
hral prvú cenu . Z preteku naraz dosadá do 
výletu aj 10 vdovcov a ťažko systém zazna
mená ako vítaza vždy toho istého holuba. 

Môžeme len potvrdj(, že pán Vidhold má 
pravdu, nako/'ko na videozáberoch z dole
tov holubov sme videli, že holuby nepriš li z 
preteku po jednom, ale v kŕdli. Je to fantas
tické! Nič však nie je zadarmo. Pri otázke, 
prečo má v oddelení mláďat takú malú na
pájačku, odpovedal: "Je to preto, aby som 

Počítače v chove poštových holubov 
I 

V poslednom desalroči vývoj počítačov zaznamenal 
nebývalý rozmach, zasiahol do všetkých činnosti člove
ka. Dôkazomtoho je, že neobišiel ani chovaterov pošto
vých holubov. Mechanické konštatovanie nahradilo elek
tronické konštatovanie. Tento spôsob má skutočne velké 
prednosti oproti klasickému konštatovaniu. nakolko ho
luby po prílete nie sú stresované naháňaním po holubní· 
ku, chovater nemusí čakal prílet, aby ich neprehliadol, 
nasadzovanie je bez omylov a trvá niekolko minút. Záro
veň poskytuje možnosI privátne trénoval nácviky, súťaž o 
finančné výhry a pod. 

Vo svete sa používajú viace ré konštatovacie systémy. 
Sú to TauRIS, TIPES SUPRA,Atis Benzing, Bricon, Victo
ry a Unicon. Pre spol'ahlivos! a jednoduchú obsluhu je 
systém TauRIS najviac rozšírený konštatovací systém na 
svete. Používajú ho chovatelia v Holandsku, Rakúsku, 
Dánsku, Poľsku, Portugalsku , Francúzsku, Malte, USA, 
Velkej Británii, Japonsku,Španielsku, Nórsku, Cíne, Švéd 
sku, Južnej Afrike, Tchajvane, Ceskej republike a na Slo
vensku. 

Aj na Slovensku sa najviac rozšíril TauRIS systém a v 
súčasnosti ho používa 55 chovaterov. 

Stručne predstavím TauRIS, pre ktorý som sa rozho
dol aj ja, pretože je praktický. spoľahlivý aspiňa najvyššie 
svetové parametre s účas ného špič kového chovateľa. Je 
založený na konštatovaní pomocou čipu, ktorý má holub 
založený na druhej nohe ako rodový krúžok. Cip Ikódový 
nosičI sa dá zložil po pretekovej sezóne dolu, aby zbytoč
ne nenastalo jeho poškodenie, prípadne odcudzenie. 

Zložen ie konštatovacleho systému TauRIS 
Chovaterská časf: 
Tenninál·maXX Istandard! na 511 holubov, pracuje aj 
na tužkové monočlánky alebo Terminál compact na 111 
holubov a pracu je iba cez adaptér trafo 
Letáčový senzor - jednotka alebo štvorka 
liliLb_CJ.,{U,iL'\Í:. 
Redukcia číslo l l adaptérl 
Redukcia číslo 2/adaptér/ 
Nasadzovací snímač čipov 
Fran!. čas Isatelitné hodinyl 
Tlačia reň EX 300 so sériovym výstupom 
Softwer je počítačový program na diskete 
Káble samostatné: Č . 1 na nahrávanie holubov z počítača 
do terminálu 
Č. 2 na tlačenie zterminálu do tlačiarne 
Termin ál a letáčové senzory sa dodávajú so spojovacími 
káblami p odľa potreby od dížky 1 maž 50 m. 
Funkcie TauRIS standard a compact sú rovnaké. Rozdiel 
je len v kapacite pamäti, to znamená v počte konštatova
ných holubov. Elektronický konštatovací systém TauRIS 
pracuje tak, že si chovatefna začiatku sezóny pripravi evi 
denciu na pretekovú sezónu. Do počítača sa vloží disketa 
s nahratým softwerom. Pomocou počítača asoftweru sa 
holub s rodovým krúžkom a čí pom nahrá do programu a 
následne sa nahratá zostava vytlačí. 
Tento súbor levidencia! je základný dokument, ktorý sa 
odovzdáva na obiasI a zakladá sa u výcvlká ra . Prípadné 

zmeny je možné robi! počas pretekovej sezóny. Tieto 
zmeny je možné robil komisionálne azasielajú sa na ob
las!. Súbor levidencia! sa prekopíruje l uloží! do pamäti 
terminálu. Doporučujem pri nahrávaní súboru, na čip 
nalepi! papierový štítok, na ktorom bude napísané čislo 
holuba, aby nedošlo k zámene čipov. Nasadzovací sní
mač čipov, potom nevie prečítaf do pamäti terminálu ho
luba a holub nemôže byt nasadený na pretek. 

Nasadzovanie na oretek 
~ 
Terminál, redukcia Č. 2, nasadzovaci snímač čipov, trafo 
adaptér 
~: 7, II, 7, číslo preteku, il 
Vytlačenie nasadených holubov 
~ 
Terminál, redukcia Č. l, Franf. čas, tlačiareň , trafo adap
tér 
ľQW!Jl.; 3 , iI , l , nastaví sa Franf. čas, 8, čisto preteku ,1I 
Konštatovanie holubov 
~ 
Letáčové senzory sa napoja na terminál apripojí sa trafo 
adaptér. Tým je systém pripravený na konštatovanie. Po 
prnete konštatovaný holub prechodom cez letáčový sen
zor je zaregistrovaný zvukovým signálom. 
Upozornenie ' 
Pri dvolcreteku sa na cVÝ preatek pri tlačení nasadených 
holub ov nezaoája Franf. čas. postup nasadzovania na 
druhý Dretek je ten Istý avšak už po nasadení druhého 
preteku sa zapoji Franf. čas avytlačí sa nasadzovacia lis
!iIJ.a. 

Vytlačenie preteku 1 a 2 
ľQW!Jl.; Tak isto, že sa vytlačí prvý pretek apotom druhý 
pretek 

Vyhodnotenie preteku 
~ 

Terminál , redukcia č.l. Franf. čas, tla čiareň 

ľQW!Jl.; ~1ar1, 3,t, 8, člslo preteku. /I 


Vymazanje preteku ; 

ľ.O.S1UJl; 6, !tvonnieslny čiselný kód, Ichovater si zadá 

sám/, II 

Tým je terminál pripravený na ďalší pretek. 


Obsluhu celého systému sa chovateľ naučf najlepšie 
sám. Každý ďalš í krok sa objavf blikaním na terminálo
vom displeji /to tl ačítko je potrebné stlačitl . Ovládacími 
šíp kami na terminali sa dajú prehliada! priletené holuby, 
dopredu alebo dozadu. Tlačítko @k[ II, znamená krok 
ďalej . Odpojením od elektrického zdroja Ivytiahnutím tra
101 sa program v terminali vráti do východzej pozície. 

Záverom chcem skutočne doporučil tento systém na
šim c hovateľom , pretože Im urahčí prácu, s priehľadní 
umiestň ovanie holubov a ušetrí čas. 

Ing_Slfž Kamil CSc., Agroinštitút Nitra 
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Prehliadka holubov s Ing. Fab/anom 
aM. Komačkom. 

41. A čo oko, aký má pre Vás v}'znam? 
_ Dost vyberám holuby podl"a očí, ale hlav

ne podl"a toh o, ako sa mi javia v ruke. Podľa 
toho viem holuby zaradi! do párov. Bol som u 
chovateľov, ktorí mali podl"a nich popárené ho
luby, ale ja by som ich v živote tak nezapáril. 
Ja nepárim podl'a rodokmeňa . Musí byt v tom 

cit. 
42. Zúčastňujete sa súťažf s mladými holu

bami? 
_ Pravdaže, je to v podstate predížen ie 

sezóny. 
43. Aký význam prikladáte týmto súťažiam 
mladých holubov? 

_ Sútaže mladých holubov sú súčasťou 
generálneho majstrovstva OZ. Mlád'atá preto 
pripravujem a drezúrujem iJ0dobným spôso
bom systémom ako vdovce a môžem pove
da!, že lietajú vyn ikajúco. 
44. Kolko pretekov by mali absolvovaf mla

dé holuby ? 
_Podľa môjho názoru by stačilo 4 - 5 pre· 

tekov. Možno by bolo dobrých aj 10, ale u 
bol prinútený daf holúbätám aspoň 3x za deň

nás je pomerne krátka sezóna. čerstvú vodu. " Takže - práca, práca, práca 
45. A vzdialenosť? a na konci aj zaslúžený úspech. • Končil v rozpätí od 360 km do 400 km. 
46. Ponechávate si aj jesenné mláďatá ale

Ďakujeme za rozhovor a želáme veľa ďal
bo uprednostňujete holúbätá z prvej liahne? 

šieh úspešných výsledkov, _ Nie. Nechávam si mlád'atá iba od chov
ných holubov. Nikdy neodchovávam pozdné 

Spracovala Mária Dudziková ml
holuby na to, aby som s nimi pretekal v d'alších 
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rokoch - strata času. Na 90% sa všetky stratia 
a môžu pochádza! z čohokoľvek. 
47. Čo je potrebné k tomu, aby bol chovateľ 
úspešný? 

_Skúsenosti , trochu sa vy zna! do holu 
bov, do zdravia holubov, pozna! účinky ve
terinárnych preparátov. Dôležité je pozna! 
doplnky výživy holuba a hlavne ma! cit k ho 
lubom, pozna! čo potrebuje a správne krmi!. 
48. Ktoré dosiahnuté úspechy si najviac ce

níte? 
Samozrejme Blackpool 1999 a aj 2. 

miesto v Kapskom Meste a 2. miesto vo 
Verselle-Laga . Vždy mi uš la prvá cena. Tak
že večne druhý. 
49. V čom vidfte hlavný dôvod Vašich dob
rých dlhoročných 


výsledko v? 

• Každý človek má určitú ctižiados! a ja 

rád vyhrávam. Keby som povedal, že nie, 
tak by som klamal. Vyhrávam, ale nie za 
každú cenu , ako si to niektorí myslia . Ak 
nemám chcie! vyhra!, potom nemusím pre 
t e kať . Každého by to malo hna! dopredu . 
Mňa to povzbudzuje k tomu , aby som mal 
každý rok lepšie a lepšie výsledky a nie na
opak horšie a horšie. 
50. Čo trápi takého úspešného chovateľa? 

_ Strašne rozmýšl"am. Prešiel som na elek
tronický systérn a teraz bude ťažko nal ieta! 
výborný koeficient s holubami na olympiádu. 
Je problém, aby stále ten istý holub vždy vy
hral prvú cenu . Z preteku naraz dosadá do 
výletu aj 10 vdovcov a ťažko systém zazna
mená ako vítaza vždy toho istého holuba. 

Môžeme len potvrdj(, že pán Vidhold má 
pravdu, nako/'ko na videozáberoch z dole
tov holubov sme videli, že holuby nepriš li z 
preteku po jednom, ale v kŕdli. Je to fantas
tické! Nič však nie je zadarmo. Pri otázke, 
prečo má v oddelení mláďat takú malú na
pájačku, odpovedal: "Je to preto, aby som 

Počítače v chove poštových holubov 
I 

V poslednom desalroči vývoj počítačov zaznamenal 
nebývalý rozmach, zasiahol do všetkých činnosti člove
ka. Dôkazomtoho je, že neobišiel ani chovaterov pošto
vých holubov. Mechanické konštatovanie nahradilo elek
tronické konštatovanie. Tento spôsob má skutočne velké 
prednosti oproti klasickému konštatovaniu. nakolko ho
luby po prílete nie sú stresované naháňaním po holubní· 
ku, chovater nemusí čakal prílet, aby ich neprehliadol, 
nasadzovanie je bez omylov a trvá niekolko minút. Záro
veň poskytuje možnosI privátne trénoval nácviky, súťaž o 
finančné výhry a pod. 

Vo svete sa používajú viace ré konštatovacie systémy. 
Sú to TauRIS, TIPES SUPRA,Atis Benzing, Bricon, Victo
ry a Unicon. Pre spol'ahlivos! a jednoduchú obsluhu je 
systém TauRIS najviac rozšírený konštatovací systém na 
svete. Používajú ho chovatelia v Holandsku, Rakúsku, 
Dánsku, Poľsku, Portugalsku , Francúzsku, Malte, USA, 
Velkej Británii, Japonsku,Španielsku, Nórsku, Cíne, Švéd 
sku, Južnej Afrike, Tchajvane, Ceskej republike a na Slo
vensku. 

Aj na Slovensku sa najviac rozšíril TauRIS systém a v 
súčasnosti ho používa 55 chovaterov. 

Stručne predstavím TauRIS, pre ktorý som sa rozho
dol aj ja, pretože je praktický. spoľahlivý aspiňa najvyššie 
svetové parametre s účas ného špič kového chovateľa. Je 
založený na konštatovaní pomocou čipu, ktorý má holub 
založený na druhej nohe ako rodový krúžok. Cip Ikódový 
nosičI sa dá zložil po pretekovej sezóne dolu, aby zbytoč
ne nenastalo jeho poškodenie, prípadne odcudzenie. 

Zložen ie konštatovacleho systému TauRIS 
Chovaterská časf: 
Tenninál·maXX Istandard! na 511 holubov, pracuje aj 
na tužkové monočlánky alebo Terminál compact na 111 
holubov a pracu je iba cez adaptér trafo 
Letáčový senzor - jednotka alebo štvorka 
liliLb_CJ.,{U,iL'\Í:. 
Redukcia číslo l l adaptérl 
Redukcia číslo 2/adaptér/ 
Nasadzovací snímač čipov 
Fran!. čas Isatelitné hodinyl 
Tlačia reň EX 300 so sériovym výstupom 
Softwer je počítačový program na diskete 
Káble samostatné: Č . 1 na nahrávanie holubov z počítača 
do terminálu 
Č. 2 na tlačenie zterminálu do tlačiarne 
Termin ál a letáčové senzory sa dodávajú so spojovacími 
káblami p odľa potreby od dížky 1 maž 50 m. 
Funkcie TauRIS standard a compact sú rovnaké. Rozdiel 
je len v kapacite pamäti, to znamená v počte konštatova
ných holubov. Elektronický konštatovací systém TauRIS 
pracuje tak, že si chovatefna začiatku sezóny pripravi evi 
denciu na pretekovú sezónu. Do počítača sa vloží disketa 
s nahratým softwerom. Pomocou počítača asoftweru sa 
holub s rodovým krúžkom a čí pom nahrá do programu a 
následne sa nahratá zostava vytlačí. 
Tento súbor levidencia! je základný dokument, ktorý sa 
odovzdáva na obiasI a zakladá sa u výcvlká ra . Prípadné 

zmeny je možné robi! počas pretekovej sezóny. Tieto 
zmeny je možné robil komisionálne azasielajú sa na ob
las!. Súbor levidencia! sa prekopíruje l uloží! do pamäti 
terminálu. Doporučujem pri nahrávaní súboru, na čip 
nalepi! papierový štítok, na ktorom bude napísané čislo 
holuba, aby nedošlo k zámene čipov. Nasadzovací sní
mač čipov, potom nevie prečítaf do pamäti terminálu ho
luba a holub nemôže byt nasadený na pretek. 

Nasadzovanie na oretek 
~ 
Terminál, redukcia Č. 2, nasadzovaci snímač čipov, trafo 
adaptér 
~: 7, II, 7, číslo preteku, il 
Vytlačenie nasadených holubov 
~ 
Terminál, redukcia Č. l, Franf. čas, tlačiareň , trafo adap
tér 
ľQW!Jl.; 3 , iI , l , nastaví sa Franf. čas, 8, čisto preteku ,1I 
Konštatovanie holubov 
~ 
Letáčové senzory sa napoja na terminál apripojí sa trafo 
adaptér. Tým je systém pripravený na konštatovanie. Po 
prnete konštatovaný holub prechodom cez letáčový sen
zor je zaregistrovaný zvukovým signálom. 
Upozornenie ' 
Pri dvolcreteku sa na cVÝ preatek pri tlačení nasadených 
holub ov nezaoája Franf. čas. postup nasadzovania na 
druhý Dretek je ten Istý avšak už po nasadení druhého 
preteku sa zapoji Franf. čas avytlačí sa nasadzovacia lis
!iIJ.a. 

Vytlačenie preteku 1 a 2 
ľQW!Jl.; Tak isto, že sa vytlačí prvý pretek apotom druhý 
pretek 

Vyhodnotenie preteku 
~ 

Terminál , redukcia č.l. Franf. čas, tla čiareň 

ľQW!Jl.; ~1ar1, 3,t, 8, člslo preteku. /I 


Vymazanje preteku ; 

ľ.O.S1UJl; 6, !tvonnieslny čiselný kód, Ichovater si zadá 

sám/, II 

Tým je terminál pripravený na ďalší pretek. 


Obsluhu celého systému sa chovateľ naučf najlepšie 
sám. Každý ďalš í krok sa objavf blikaním na terminálo
vom displeji /to tl ačítko je potrebné stlačitl . Ovládacími 
šíp kami na terminali sa dajú prehliada! priletené holuby, 
dopredu alebo dozadu. Tlačítko @k[ II, znamená krok 
ďalej . Odpojením od elektrického zdroja Ivytiahnutím tra
101 sa program v terminali vráti do východzej pozície. 

Záverom chcem skutočne doporučil tento systém na
šim c hovateľom , pretože Im urahčí prácu, s priehľadní 
umiestň ovanie holubov a ušetrí čas. 

Ing_Slfž Kamil CSc., Agroinštitút Nitra 
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[OQplnokk PRErEKOVÉMU PORIADKU SZ eHfH I 
Elektronické konštatovanie systémom TauRIS, Tipes, ATIS 

1. používanieVšeobecnéelektronickýchzásady konštatovacích systémov lďalej EKSI všetkých druhov, ktoré boli certifikované 
FCI, boli schválené VZ SZ CHPH dňa 20. 11. 1999 pri splnení týchto základných podmienok: 
a! Elektronický systém môže chovater používal výlučne taký, ktorý je schválený Prezídiom SZ CHPH. Doteraz 

je schválený TauRIS, Tipes a ATIS.
bi Chovater, ktorý chce iný elektronický systém používal, je povinný predložil úradne overený doklad o jeho 

prevádzke na sekretariát Zväzu do 2B. 02. v roku , v ktorom chce systém začal požíval. TauRIS systém preklad 


bol dodaný vo februári 2000.cl Užíval elektronický systém môžu chovatelia, ktorí sú dostatočne odborne preškolení s návodom na použí
vanie a vedia s týmto systémom zaobchádzal.

dl Právo používal elektronické konštatovanie má chovateľ pri splnení podmienok tohoto doplnku, pri všetkých 

súlažiach - pretekoch, ktoré organizujú zložky Zväzu na všetkých úrovniach. 

el Žiadneho člena SZ CHPH nemožno nútil, aby používal EKS. 

fi Je dovolené, aby chovateľ v jednom preteku využíval EKS i klasické konštatovacie hodiny. 

gi Chovatelia _účastníci praeteku, používajúci EKS, nesmú byť časovo penalizovaní, vylúčení zo súfaží alebo 


inak diskriminovaní.hl Viet _ je vstupné zariadenie, ktorým holuby vstupujú do chovateľského zariadenia. Senzory lantényl 
registrovacie zariadenia musia byť inštalované tak, aby boli v kontakte Imusia nadväzovafl na holubník. 
il Elektronické krúžky na holuby si chovateľ kupuje sám, musí dokázal, že krúžky pochádzajú od autorizované

ho výrobcu.
2. Zásady pre prevádzku EKS
a! Registrácia EKS sa zabezpečuje cez protokol, registrácia a kontrola konštatovacích hodín pred každou 

pretekovou sezónou - odovzdaním na OZ 
bi EKS TauRIS pozostáva z: 
_chovateľskej časti /terminál, senzory, senzor adaptér, elektrón, krúžkyl 
_klubovej časti IPC a senzor adaptér, nasadzovací senzor, hodiny - zdroj stredoeurópskeho času, tlačiareňl 

_PC počítač Islúži len pri prenášaní údajov do terminálu Imikropočítača! 

cl Zariadenia EKS a ich organizácia pozostáva: 


1I ZO-PC-Miesto zadávania údajov 

21 Nasadzovacie miesto 

31 Hodinové miesto 

41 Konštatovacie miesto 


ad 1 Miesto zadávania údajov pozostáva: 

Chovateľské dáta : 

_osobné dáta: 	 - číselník OZ - podľa označenia OZ 


_číselník ZO - vytvorí sa poradie ZO 

_číselník chovateľov - vytvorí sa poradie chovateľov 


_stavy holubov: zoznam evidencie holubov podľa rodových obručiek a pohlavia 
_elektronické krúžky: pridelené holubom

Uvedené dáta cez programové vybavenie, ktoré pracuje v systéme MS DOS sa cez PC dostávajú do terminá

lu V mieste nasadzovania pôsobí menovaná trojčlenná komisia a chovateľ, výsledkom sú protokoly. 

Protokol: 
_Evidencia holubov - podpisuje komisia a chovateľ, tlačí sa 3-krát 

_Protokol priradených elektronických krúžkov - podpisuje komisia a chovateľ 3-krát 

Termín na priraďovanie stanoví ZO resp. NS a chovateľ je povinný ho akceptoval. 

Uvedené, podpísané protokoly sa používajú: 

_ 1 ks exemplár z každého protokolu na OZ 

_ 1 ks exemplár z každého protokolu zapečatil v ZO 

_ 1 ks exemplár z každého protokolu pre chovate\'a 


POŠTClVÝ HOLUB 4/2.001 ~ ._20 

Pri každej zmene sa musí dal opakoval celý proces, t. j. evidencia, elektronické krúžky, protokoly ako je 
uvedené vyššie. 

ad 2 Nasadzovacie miesto - pozostáva: nasadzovací senzor, terminál chovateľa, tlačiareň 
Pred nasadením v terminále sa vyznačí názov preteku resp. poradie preteku. Holub na nohe s elektronickým 
krúžkom sa vloží do nasadzovacieho senzora, na terminali si zariadenie prečíta elektronický krúžok a na 
displeji terminálu sa zobrazí číslo nasadzovaného holuba, ktoré komisia skontroluje. 

V prípade, že nesúhlasí číslo elektronického krúžku, výrobca systému umožňuje lpodľa návodul dodatočné 
priradenie - túto možnosl treba chápal ako výnimočnú. V nasadzovacom mieste pôsobí trojčlenná komisia a 
chovateľ, ktorí podpisujú protokol, vytlačený v hodinovom mieste. 

ad 3 Hodinové miesto - pozostáva: hodiny - zdroj SEČ, terminál chovateľa, tlačiareň prípadne PC - adaptér 
Po nasadení holubov sa terminál chovateľa prepoji na hodiny - zdroj SEČ atlačiareň. Po odsúhlasení SEČ sa 

vytlačí protokol nasadenia holubov na pretek. V hodinovom mieste pôsobí a podpisuje trojčlenná hodinová 
komisia achovater. Nasadzovacia ahodinová komisia može byť totožná, ak zabezpečuje oba úkony. Na proto
kole nasadených holubov musí byť viditeľne vyznačené: názov preteku resp. číslo preteku, číslo holuba, čas 
nasadenia každého holuba, kontrolné číslo terminálu, číslo chovatefa, čas kontroly hodín: zosúladenie času, 
počet evidovaných a nasadených holubov. 

Hodinová komisia taktiež zabezpečuje vyhodnotenie preteku po závode s tými istými zásadami ako pri 
nasadzovaní. 

Postup - pri otváraní hodín sa terminál každého chovateľa prepoji na hodiny atlačiareň. Vytlačí sa vyhod
notený protokol nasadených a priletených holubov. 
Na protokole budú zrejmé čísla nasadených holubov, deň a čas elektronického konštatovania, čas odsúhlase
ného času, názov preteku , číslo preteku a meno chovatera, počet senzorov - adaptérov lanténl pri konštato
vaní. 
Trojmo vytlačený protokol priletených holubov nahradzuje kontrolný list a pásky z hodín. Jeden exemplár sa 
povinne zasiela na OZ resp. výpočtárovi, jeden kus zostáva v archíve ZO a jeden slúži pre chovateľa. 

ad 4 Konštatovacie miesto 
Je to miesto chovateľského zariadenia. Pozostáva zo senzorov vložených do vletov, káblového prepojenia 

na terminál resp. na senzor - adaptér lu vyššej rady zariadenia!. 
Pred pretekom sa prepne v termináli na pozíciu konštatovania. Po skončení konštatovania sa terminál 

zoberie na vyhodnotenie konštatovania. 

3. Závere čné ustanovenia 
Pre kontrolu EKS je treba zabezpečil dodanie protokolov riadne vyplnené, zodpovednými chovateľmi pod

písané a v termíne dodané. 
1I Protokol evidencie holubov v EKS 
Protokol evidencie priradených kódov elektronických krúžkov 
Zaslané ihneď po vykonaní predpísaných úkonov pre OZ a pre ZO zapečatené Tieto protokoly môžu byť 
nahradené čitateľnými disketami zapečatenými s uvedením dátumu. 

21 Protokol nasadených holubov na pretek 
Jeden kus zaslaný do auta prepravcu a jeden kus spolu s ostatnými kontrolnými listami pre ZO 
31 Protokol nasadených a vyhodnotených holubov z preteku 

Jeden kus protokolu spolu s ostatnými kontrolnými listami na OZ Iresp. výpočtárovi/, jeden kus pre potre
bu ZO a jeden pre chovateľa. 
41 Všetky protokoly tlačené EKS sú archivované 2 roky. 
51 ZO zabezpečí kontrolu umiestnenia vletov a jednotlivých zariadení EKS 
61 Pokiaľ nastane porucha na prenose dát na tlačiareň a potrebný protokol nie je možné vytlačil , avšak na 
displeji terminálu sú uvedené údaje potrebné k vyhodnoteniu preteku, môže sa spracoval protokol s vyhod 
notením výsledkov podpísaním komisiou a vedúcim NS s uvedením popisu poruchy. 
71 Usystému TauRIS a ATIS pri dodržaní včasného odovzdania protokolov nie je potrebné uchovával jednot
livé zariadenia osobitne v uzamknutých klubových priestoroch. 
BI Každá zmena zásad EKS musí byť vydaná ako doplnok k Pretekovému poriadku SZ CHPH. 

Schválil: výcviková komisia 
Dňa : 07. 04. 2001 
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[OQplnokk PRErEKOVÉMU PORIADKU SZ eHfH I 
Elektronické konštatovanie systémom TauRIS, Tipes, ATIS 

1. používanieVšeobecnéelektronickýchzásady konštatovacích systémov lďalej EKSI všetkých druhov, ktoré boli certifikované 
FCI, boli schválené VZ SZ CHPH dňa 20. 11. 1999 pri splnení týchto základných podmienok: 
a! Elektronický systém môže chovater používal výlučne taký, ktorý je schválený Prezídiom SZ CHPH. Doteraz 

je schválený TauRIS, Tipes a ATIS.
bi Chovater, ktorý chce iný elektronický systém používal, je povinný predložil úradne overený doklad o jeho 

prevádzke na sekretariát Zväzu do 2B. 02. v roku , v ktorom chce systém začal požíval. TauRIS systém preklad 


bol dodaný vo februári 2000.cl Užíval elektronický systém môžu chovatelia, ktorí sú dostatočne odborne preškolení s návodom na použí
vanie a vedia s týmto systémom zaobchádzal.

dl Právo používal elektronické konštatovanie má chovateľ pri splnení podmienok tohoto doplnku, pri všetkých 

súlažiach - pretekoch, ktoré organizujú zložky Zväzu na všetkých úrovniach. 

el Žiadneho člena SZ CHPH nemožno nútil, aby používal EKS. 

fi Je dovolené, aby chovateľ v jednom preteku využíval EKS i klasické konštatovacie hodiny. 

gi Chovatelia _účastníci praeteku, používajúci EKS, nesmú byť časovo penalizovaní, vylúčení zo súfaží alebo 


inak diskriminovaní.hl Viet _ je vstupné zariadenie, ktorým holuby vstupujú do chovateľského zariadenia. Senzory lantényl 
registrovacie zariadenia musia byť inštalované tak, aby boli v kontakte Imusia nadväzovafl na holubník. 
il Elektronické krúžky na holuby si chovateľ kupuje sám, musí dokázal, že krúžky pochádzajú od autorizované

ho výrobcu.
2. Zásady pre prevádzku EKS
a! Registrácia EKS sa zabezpečuje cez protokol, registrácia a kontrola konštatovacích hodín pred každou 

pretekovou sezónou - odovzdaním na OZ 
bi EKS TauRIS pozostáva z: 
_chovateľskej časti /terminál, senzory, senzor adaptér, elektrón, krúžkyl 
_klubovej časti IPC a senzor adaptér, nasadzovací senzor, hodiny - zdroj stredoeurópskeho času, tlačiareňl 

_PC počítač Islúži len pri prenášaní údajov do terminálu Imikropočítača! 

cl Zariadenia EKS a ich organizácia pozostáva: 


1I ZO-PC-Miesto zadávania údajov 

21 Nasadzovacie miesto 

31 Hodinové miesto 

41 Konštatovacie miesto 


ad 1 Miesto zadávania údajov pozostáva: 

Chovateľské dáta : 

_osobné dáta: 	 - číselník OZ - podľa označenia OZ 


_číselník ZO - vytvorí sa poradie ZO 

_číselník chovateľov - vytvorí sa poradie chovateľov 


_stavy holubov: zoznam evidencie holubov podľa rodových obručiek a pohlavia 
_elektronické krúžky: pridelené holubom

Uvedené dáta cez programové vybavenie, ktoré pracuje v systéme MS DOS sa cez PC dostávajú do terminá

lu V mieste nasadzovania pôsobí menovaná trojčlenná komisia a chovateľ, výsledkom sú protokoly. 

Protokol: 
_Evidencia holubov - podpisuje komisia a chovateľ, tlačí sa 3-krát 

_Protokol priradených elektronických krúžkov - podpisuje komisia a chovateľ 3-krát 

Termín na priraďovanie stanoví ZO resp. NS a chovateľ je povinný ho akceptoval. 

Uvedené, podpísané protokoly sa používajú: 

_ 1 ks exemplár z každého protokolu na OZ 

_ 1 ks exemplár z každého protokolu zapečatil v ZO 

_ 1 ks exemplár z každého protokolu pre chovate\'a 


POŠTClVÝ HOLUB 4/2.001 ~ ._20 

Pri každej zmene sa musí dal opakoval celý proces, t. j. evidencia, elektronické krúžky, protokoly ako je 
uvedené vyššie. 

ad 2 Nasadzovacie miesto - pozostáva: nasadzovací senzor, terminál chovateľa, tlačiareň 
Pred nasadením v terminále sa vyznačí názov preteku resp. poradie preteku. Holub na nohe s elektronickým 
krúžkom sa vloží do nasadzovacieho senzora, na terminali si zariadenie prečíta elektronický krúžok a na 
displeji terminálu sa zobrazí číslo nasadzovaného holuba, ktoré komisia skontroluje. 

V prípade, že nesúhlasí číslo elektronického krúžku, výrobca systému umožňuje lpodľa návodul dodatočné 
priradenie - túto možnosl treba chápal ako výnimočnú. V nasadzovacom mieste pôsobí trojčlenná komisia a 
chovateľ, ktorí podpisujú protokol, vytlačený v hodinovom mieste. 

ad 3 Hodinové miesto - pozostáva: hodiny - zdroj SEČ, terminál chovateľa, tlačiareň prípadne PC - adaptér 
Po nasadení holubov sa terminál chovateľa prepoji na hodiny - zdroj SEČ atlačiareň. Po odsúhlasení SEČ sa 

vytlačí protokol nasadenia holubov na pretek. V hodinovom mieste pôsobí a podpisuje trojčlenná hodinová 
komisia achovater. Nasadzovacia ahodinová komisia može byť totožná, ak zabezpečuje oba úkony. Na proto
kole nasadených holubov musí byť viditeľne vyznačené: názov preteku resp. číslo preteku, číslo holuba, čas 
nasadenia každého holuba, kontrolné číslo terminálu, číslo chovatefa, čas kontroly hodín: zosúladenie času, 
počet evidovaných a nasadených holubov. 

Hodinová komisia taktiež zabezpečuje vyhodnotenie preteku po závode s tými istými zásadami ako pri 
nasadzovaní. 

Postup - pri otváraní hodín sa terminál každého chovateľa prepoji na hodiny atlačiareň. Vytlačí sa vyhod
notený protokol nasadených a priletených holubov. 
Na protokole budú zrejmé čísla nasadených holubov, deň a čas elektronického konštatovania, čas odsúhlase
ného času, názov preteku , číslo preteku a meno chovatera, počet senzorov - adaptérov lanténl pri konštato
vaní. 
Trojmo vytlačený protokol priletených holubov nahradzuje kontrolný list a pásky z hodín. Jeden exemplár sa 
povinne zasiela na OZ resp. výpočtárovi, jeden kus zostáva v archíve ZO a jeden slúži pre chovateľa. 

ad 4 Konštatovacie miesto 
Je to miesto chovateľského zariadenia. Pozostáva zo senzorov vložených do vletov, káblového prepojenia 

na terminál resp. na senzor - adaptér lu vyššej rady zariadenia!. 
Pred pretekom sa prepne v termináli na pozíciu konštatovania. Po skončení konštatovania sa terminál 

zoberie na vyhodnotenie konštatovania. 

3. Závere čné ustanovenia 
Pre kontrolu EKS je treba zabezpečil dodanie protokolov riadne vyplnené, zodpovednými chovateľmi pod

písané a v termíne dodané. 
1I Protokol evidencie holubov v EKS 
Protokol evidencie priradených kódov elektronických krúžkov 
Zaslané ihneď po vykonaní predpísaných úkonov pre OZ a pre ZO zapečatené Tieto protokoly môžu byť 
nahradené čitateľnými disketami zapečatenými s uvedením dátumu. 

21 Protokol nasadených holubov na pretek 
Jeden kus zaslaný do auta prepravcu a jeden kus spolu s ostatnými kontrolnými listami pre ZO 
31 Protokol nasadených a vyhodnotených holubov z preteku 

Jeden kus protokolu spolu s ostatnými kontrolnými listami na OZ Iresp. výpočtárovi/, jeden kus pre potre
bu ZO a jeden pre chovateľa. 
41 Všetky protokoly tlačené EKS sú archivované 2 roky. 
51 ZO zabezpečí kontrolu umiestnenia vletov a jednotlivých zariadení EKS 
61 Pokiaľ nastane porucha na prenose dát na tlačiareň a potrebný protokol nie je možné vytlačil , avšak na 
displeji terminálu sú uvedené údaje potrebné k vyhodnoteniu preteku, môže sa spracoval protokol s vyhod 
notením výsledkov podpísaním komisiou a vedúcim NS s uvedením popisu poruchy. 
71 Usystému TauRIS a ATIS pri dodržaní včasného odovzdania protokolov nie je potrebné uchovával jednot
livé zariadenia osobitne v uzamknutých klubových priestoroch. 
BI Každá zmena zásad EKS musí byť vydaná ako doplnok k Pretekovému poriadku SZ CHPH. 

Schválil: výcviková komisia 
Dňa : 07. 04. 2001 
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Rekordní ' zatú(a,flcl 
• Dvojročný holub chovatera z obce pri Mar
burgu absolvoval trasu dlhú 4000 km. Pri 
cvičnom lete stratil orientáciu a po dlšej dobe 
priletel k chovaterovi v Sevastopole na Kry
me. Po odpočinku bol s lístkom vypustený a 
o päf dní v poriadku priletel na svoj mater
ský holubník. 
• V roku 1953 priletel na holubník Jos. van 
Craenebroecka v Belgicku modrópásový ho
lub s údajmi: Kimberley, Homing Sociation, 
Satin 539, Zuid Africa. Po ohlásení holuba, 
majitel' p. Braun oznámil, že holub bol nasa
dený na pretek z Francistownu 1882 km/. Z 
toho vyplýva, že holub letel 12.000 km opač
ným smerom. 

Rekordm) i,á"r~t .' 
• Istý námorník vzal na loď holuba Boba 
Skvejera z Anglicka, 

preteky na tratiach 350 km, 400 km, 430 
km, 580 km, 730 km a 840 km. V ďal
šom roku sa výkony ešte zlepšili. Holu
bica Č. 706 päť dní po absolvovaní pre
teku na 840 km získala druhú cenu z 
preteku na 1.600 km. 

Rekordnä tep/ota:" Eurdpe ,' 
pri štarte preteku . 

• Holanďania v roku 1957 pri preteku St. 
Vincent 11000 kml vypustili holuby o 13,00 
hod. pri teplote 52°C. Napriek verkým oba
vám, pretek skončil vermi úspešne. 

Reftordná ·"tjška 
pri rflJPustení holubo" " - - ,

• Austrálčania pokusne vypustili ho lu
by vo výške 9.000 metrov. Napriek oba

vám, ako bude reago
vat ich organizmus na ktorého vypustil pri Ko
nedostatok kyslíka,reI. Holub sa vrátil o 6 Hólubárske . 

hol u by sa ú spe šne... ' ., ..,.... .', .mesiacov a preletel t raf 
vrátili na svoje hol ubdlhú 21.000 km. To zna
níky. Po vypustení zZaUl1.ma",ost~~mená, že denne prele

tel viac ako 100 km. 

Rekt1,r4né rtjchlo~f 
• Rýchlosf holuba je vo veľkej miere závislá 
na poveternostných podmienkach. Napriek 
tomu je takmer neuveriterné, že v roku 1932 
dosiahol holub francúzskeho chovatera rých
losf 2450 mimin, čo predstavuje 147 kmihod. 
• Argentínsky časopis Columbus uverejnil 
správu o preteku na 1.400 km, ktorý uspo
riadal argentínsky spolok La Paloma Men
sajera . Pretek bol vermi úspešný vďaka 
priaznivému počas i u. Prvé holuby dosiahli 
rýchlosf 1.600 mimin . 

'"iRekordná kúpa ' 
• Kanadský chovate!' Thomas Franck si 
kúpil za jeden dolár 16s do tomboly. Mal 
štastnú ruku, pretože vyhral párik poš
tových holubov, ktoré do tomboly ve
noval popredný chovate/'. Jeho radost 
bola ohromná najmä preto, lebo v na
sledujúcom roku v priebehu šiestich 
týždňov holuby úspešne absolvovali 
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lietadla mali krídla nle
kol'ko sto metrov úzko zložené pri tele, 
aby sa dostali zo vzdušného tunelu, vy
tvoreného lietadlom. Akonáhle sa z 
neho dostali, začali špirálovite klesaf do 
výšky 200 - 300 m. 

Rek~rdn'tj nak/ad itljtlač/to" 
• Časopis Le Messageur Colombophile vy
šiel 9. decembra 1958 nákladom 192.500 
výt l ačkov. Je to úctihodný až ohromujúci 
náklad časopisu s holubárskou problemati
kou . 

f/ljrok ' 
• VARUJ SA KRÁSNEHO HOLUBA A 
SKVOSTNEJ ŽENY. ŤAŽKO SA ICH BU
DEŠ VZDÁVAŤ , AŽ SPOZNÁŠ ICH HLÚ
POSŤ. 

Charles 8ermdonckx 
úspešný belgický chovatel' 

dlhotrafových holubov 
tridsiatych rokov minulého storočia 

Dňa 25. júla 2001 oslávil 50. narodeniny priatel', dlhoročný 
funkcionár a terajší tajomník OZ CHPH Považská Bystrica 

p- Pavel NovAK 
Šťastie, zdravie a chovatel'ské úspechy II pra-~ 
jú priatelia zo ZO CHPH Považská Bystrica a #' 
k blahoželaniu sa pripája aj redakcia 

Dňa 21 . júla 2001 oslávi l 40-te na
rodeniny 

p. Stanislav ZIGO 
. ,rľ? Pevné zdravie, vera šťas

'2:t , {<'il '"" tia, "sviežosti " a rýchle ,
0 3 holuby li prajú priatelia zo 

~, ZO CHPH Považská Bys
trica 

Dňa 1. júna 2001 oslávil svoje 40
te narodeniny 

p. Milan VARGIC 
Všetko najlepšie, vel'a zdra- c;~?2.'o,,? 
via, šťastia a chovatel'ských J:.,~?,o 
úspechov mu prajú synovia, _ 
manželka a členovia zo ZO w 
CHPH Poltár a Tomášovce. 

S hlbokým zármutkom oznamujeme holubárskej verejnosti, že dňa 
9. apnla 2001 vo veku 79 rokov nás náhle a nečakane opustil dobrý 
kamarát, najstarší aktívny chovater poštových holubov v ZO 

pán Jozef KUBÁN 
Základná organizácia Liptovský Mikuláš v ňom stráca výborného 

a obetavého chovatera. Pri poslednej rozlúčke mu posledný krát za
mávali krídlami poštové holuby, ktoré mal tak rád. Uchováme si na 
neho vzácnu spomienku . 

Chovatelia ZO CHPH Liptovský Mikuláš a OZ CHPH Tatry 

Krádež holubov V MIchalovciach boli ukradnuté holuby 99-510
1725, 91 -5 -224045, 99-510-1779, 00-527-0612, OO

527-0607, 00-S27-0614, 00-527-0604, 00-527-0650, 00-527-0640, 00-527
0632, 96-527-2123, 98-S27-5513, 99-527-0030, 99-527-5730, 98-S27-5512, 
97-527-3499, 88-S-226243, 00-S08-3274, 00-S08-3296, 00-S08-3292, 00-S08
3299, 96-527-3255. Ukradnuté holuby hláste na adrese: Benka Jaroslav, 
072 01 Pozdlšovce 10, tel. 0946/6472392 

Poďakovanie Vladimír Kuska toute cestou ďakuJe p. Pavlovi VachovI z 
Unína za vyliečenie a vypustenie holubice, ktorá k nemu 

priletelo 17. 06. 2001. Holubica priletela spoľahlivo domov v deň vypustenia. 
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• Predám na súčiastky poškodené konštatovaacie 
hodiny zn. BENZING COMATIC alebo dobré či poško
dené rovnakej značky kúpim. František Boldiš, Sudo
vatel'ská 40, 955 10 Toporčany. 
• Predám obmedzené množstvo tohoročných krúž
kov na poštové holuby. Ján Sekera, 02341 Nesluša 
274, tel. 041 /4281123. 
• Predám informačné spravodaje chovaterov pošto
vých hol ubov, ročníky 1974 - 1987 cca 90 ks - cena 

250.- Sk. Ing. Ján Kondula, Ústecko-orlická 2345/10, 
05801 Poprad, tel. 052/7743730. 
• Predám výletky mladých poštových holubov kmeňov 
Fabry, Meulemans - červené gaštany. Pôvodné holuby 
pochádzajú od Uhlíka a Hanáka. Tel. 037/6301663. 
• Predám mláďatá z prvej liahne - odstavené, ne
lietajú. Línia Janssen x Hartogs, pôvod Pinčák, 

Koštial. Milan Brtáň, 032 31 Hybe 661 , tel. 0441 
5296819, mob. 0907807297 

• Miroslav Ďurana, 01302 Gbel'any 117, tel. 0411 
5980486 alebo 0905833028 hlási 00-16-0018 mš, 
Ha 
• Jaroslav Olšina, Sokolská 326, 768 32 Zborovi
ce, ČR , tel 0634/369293 Idomovi, 0634/369101 1 
zamestnaniel hlási 99-02-4006 H, 99-23-0091 H, 
99-30-5261 H. Prosí o oznámenie, ako s holubami 
naložiť. 

• Lubomír Turza, 671 69 Hevlín 219, tel. 06041 
536171 hlási 98-10-8721 , 96-08-0489, 00-08
1748,00-01-10093. Ak o holuby záujem nie je, žia
dam o zaslanie preukazu. 
• Miroslav Kuchtik, Čechúvky 55, 79811 Prostéjov 
hlási 99-04-3061 mk. Žiada o zaslanie preukazu . 
• Jaroslv Ryba, Černovická 4382, 43001 Chomu
tov hlási 00-28-3066. 
• Vlastislav Vašák, 742 56 Sedlnice 87, ČR hlási 
00-29-2228. 
• František Pojar, Skelná Huta 9, 34022 Nýrsko 
hlási 99-16-4515 H. Prosí o zaslanie preukazu. 
• Kauschinger L., Bradlgerg , T 09907-378, D
94508, Schóllnach hlási SL011-00-0388. 
• Ivan Jankulár, Štiavnická cesta 44, 935 05 Pu
kanec, tel. 0903782714 hlási 99-26-5983, 00-12
3226, 98-21-5825. Prosi majiteľov o zaslanie pre
ukazu. Ďalej hľadá 00-30-3739, 99-30-5503, 99
30-5526, 00-30-3711, 00-30-3712, 00-30-3713, 
00-30-3705, 00-30-3714, 00-30-3721. 

• Willwok Th., Hofweg 6, T04823-92924, D25554, 
Kleve hlási Slovensko 98-17-1806. 
• MUDr. Stanislav Čermák, Po hájem 1272, 282 
01 Český Brod, tel. 0203/623148 hlási 00-23-0317. 
Má o neho záujem. 
• Ján Peško, Príkra 23, 900 81 Šenkvice hlási 
96-01-8047, 96-02 -4083, 96-10-1340, 98-10
10893, 99-CZ717-0821, 99-09-6087, 99-05
1567,OO-07-0567, OO-10-5173,98-DV251
05204, 00-01-8542. 
• Jozef Bulko, 913 11 Verké Bierovce 215, tel. 0321 
6496919 hlási 00-10-0501. 
• Heinrich Meinhard, Limberstrasse 30, 4865 Nus
dorf (Osterreich 07666/8203) hlási 00-13-3627. 
• Makrus Happ, Hauptstrasse 28, T 036968/5417 
98590 Rossdorf/Rhon, D hlási 96-11-237. 
• Werther P., Forstprielstr. 6, T 08402-1431 , D
85126 Munchsmunster hlási 97-01-04841. 
• Bode M. , Fleckenstr. 63, D-37934 Gieboldehau
sen hlási 00-20-0181 . 
• Sam melstelle Alfred Nellen, Moertelstr. 39, T 
02158-2393 D-47929 Grefrath-Vinkvath hlási 96
02-1784. 
• Ladislav BOldižár, 94131 Dvory nad Žitavou, tel. 
035/6484382 , mob. 0903157682 hradá 93-S8
1887 Ha, 95-08-0001 H, 95-08-0006 H, 95-08
0011 H, 95-08-0020 H, 95-08-0021 H, 95-08-0025 
H. Odmena za každého holuba 1000.- Sk 

Vážení odberatelia informačného spravodaja, každý z Vás si zaslúžil v tomto 4. čísle prezrieť VýSledky z 
NP Kassel - Valterhausen. Žiaľ, ani po troch týždňoch od jehO konania sme sa nedokázali k výsledkom 
dostať. Je to jednoznačne vina funkcionárov, zodpovedných za spracovanie výsledkov. 

Veríme, že sa to už nebude opakovať a rovnako od OZ CHPH dostaneme včas výsledky majstrovstiev 
OZ CHPH, aby sme ich mohli zverejniť v 5. čísle. 

Spravodaj nie je mojím súkromným časopisom, ale časopisom Zväzu a nás všetkých, preto Vy, cho
vatelia, si zaslúžite, aby ste boli o dianí včas informovaní. RND r_ Daniel Oudzik 
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