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CENNíK PREPARÁTOV FIRMY KOLÓNIA 
balenie produkt cena balenie produkr cena 
30ml GOLDEN DROPS -kvapky na dezinle!<du f"lOlI1Oer a 20baka 160,-Sk 1ks COUNAK -VakCrliJ pro! ~róze (pre 50 ks) 100 SI< 
15m COLOMBINE EYEWA1ER- kvapky do oči pro! nckc" 155,-Sk 1ks LA-SOTA IIaI<Cna PrOIi pao~r6ze (pre 1000 ks) 300,- 81< 
100 m Mm -UCE (Pa_ne) prepa"l Proti ,,,,kaišm pru-azilM\ 199,-Sk 3009 lEA -čaj z"'Itrd1>ich ti~ b&\ ?,15,. Sk 
90ml Tricoxin sirup • fiek plOtl Irk::f1Q1l(YlOOe 215,-Sk 3009 MOULllNG &EDS -~do~ nalepSie piotn 2~, - Sk 
lOOks Tficoxin pil~ -pi~ pro! lTd1mlililde, ~ 199,-Sk 250 ml BIO EXIllACT -r-C9Yw.'Y dlus 215,-81< 
50 ks Tr'o:l~npil~ - pilJl<y proli l_,1«lc<:iOOz.e 110,-Sk 2500 COL FIGroN SALT - /;$l'. """ "I Ir""", 135,-Sk 
12 saé. FUROXlNE - iok proti salmonele a koccirj6ze 199,-Sk 750g IDEAl Bt\fH MUS lu"""", ..I.IIW>,~ ..lily 159,- Sk 
6 saé. FUROXlNE - ~ek proti salrmnele akoccKlóze "O,-Sk 2.5 kg FA01EiNOVE GRANUlXY .. "..iM. t,k,r..<>.'i!1t",h prol. 249, -Sk 
1saco ORNK::URE - na iečbu respiračn)<;h ochore"" 37.-81< 3kg SUCK::ES CORN - gr.nj;Il so ",I<fiI"" 2oo,-Sk 
, scr. TRICHOPLUS - na liečbu triclxmcnády 37,-Sk 3kg ENERGY CORN - graruál,,,, I~_ I,*,,, 200,-Sk 
250 9 TRICHOPLUS - na liečbu 11ic1'OInonády 520,-81< 2kg CN10T COAN -~gr.o-U;il 150,-Sk 
40 tt;. TRICHOCURE - "" liečbu llict:omonády 265.- Sk 2kg HER8A COAN - l1tfri<olý grn.l;!l 1SO,- Sk 
1 sae. COXl PLUS- na ~eé..tJu kocciritiz'l 37.-Sk 2,5 1qj POOlAZNÁ BELOBA - Pr;iSOk ldillJ,1Ci W'fl,~o. 85. - 81< 
1 sae. ll-iERA PRIM - na li ečbu salrmnelózy 37,- Sk 21qj NEO GRIT - Speciálllf9ril 10,-Sk 
40 ibi . AVlCAS - proti ;;eli<im dOl""" CeNCN 265,- sk 550g IDEAl BLOCK -1T'iner.j!y pomáPaj(JCe 1á1i<:M.~ '" ffon> IO,Sk 
1 saé. SUPERVIT -lOdl1lOOtl>i1aml1OV t 5 sq,.PM</)I 15- Sk SOOg PlCK STONE - tiely - mne... ", zalYiI'u,xe fXJIánri, IO, sk 
60 ml GERM OIL-EDI' -pšeneny klcl«vf olej 179 -Sk IlOO O PlCK STONE -červeni'- mne!3y ~ p:.Iáre1iJ 10.-Sk 
100ml eOL Mulli\r'itamin - Yitam'rx7VÝ fq)rnpIex z ,2 ~1. 245,-Sk 2 ,5~J SEAWEED GRrr - morské ITlJSIe mi'lIé s obsahom jódu 110,-51< 
100m POLWTTAMiN - dcbre rozpustné fTY'd1o,ilaminy 205,- sk GilTs~ri_2.5"'1 70 - 51< 
250 ml OMNIFORM - zlepSuje s", a f\ctjosr 289,-Sk 1ks SPRIIY PrOIJ ...-IIaiSim p;uazilom 290,- Sk 
500 ml OMNIFORM -zJepSuje .., a fýctjos( 520,-Sk 1 ks NI\Fl\Y.CKA-V)'mlXA< zImciej hmCIY 130,-S, 
250ml OROVITAl - na prirodzeru OdOI1OS( 289,- Sk 2 ~ TIITRIIGIT -~z K<'4J<ls,y,nri_ 20,-S, 
250 ... CARMINE - svaf<:7.oiposibtaC 420.- 81< 101<5 vAJ!t;KA -,"""*,"""'" hmCIY 1O,- Sk 
l saCo VlffAMIX - zmes 1>i1arrfi>J aglukózy 3O,-sk 1ks A-Ca. -na dem ll"",,u I'O<ti 12,- Sk 
100 ks IDEJlL PlLLS- na ud"""'" alltx1<MlrOe I<o'1ácie 159.. sk 1ks A-SAMPÓN 1\100"'1"""."1>_. 1J,-Sk 
soo ks IDEAl P1LLS - na udríanie aOtJC'lO.ei<" "'rode 550,-Sk 100 1 55,- Skis\:1J RO OOKMEN· "'''''''1'
100 ks COL SUPRII P1LLS- po:;;rŕlJ:.;ce ~ 189,-Sk 1ks ~..,iIlW .-O,- Sk 
75 ks FASRYHO SUPER FORMA PlLLS - ldliu;:'l<oodiciu 159,-S, I ks TRODAr - ..ul<o (mom,rs-,mOOl hoIW..l) 3<0,-Sk 
0.5 kg VlffA8EERYEAST - ~larriOOJé pi"'" kvasnice " O,-sk lOO ks I>'ENO'vl<Y - IxxUai$1i.1 tl<$.iICka,.",-' " 330,· 51< 
0,4 kg VlffAGLUKÚlA - ASPP - na dqlI1enie energie 120,-Sk 1oo ks ZNl>CKCNt>I:. ?O,- sk 
300 g GLUKOVIff - koocenlrovana !;/!i«iza 100,-Sk 1ks KRMtrKO PRE VOOVCA " ,-Sk 
2409 FOFlTAlYT- Zal:>'<liII4B dot1)<lraláa a smY1M:Js! 24 5.-S' 1ks OII'lOM - !alba, oo ~l>/ - kIII\Ón IO ,- Sk 
7009 FOFlTAlYT- zabr<iiuj!l dot1)<lIaláa a Smá!MS.; 5SO,-Sk 1ks STs, BENZING laJttro pb"" • B.EKTR. JUNIOR 35,- Sk 
500m DEXmONIC - '" ID""""" a energIU 520,- 51< I ks PÁSKA BIElA B.EKl11 srn,B.:'NZING IS,- Sk 
250m BIOCHOL -chť.n pečen, podPcOlJe rasl pena 245,- Sk 1ks pilSKA BIElA- BELGE JUNIQR, BEN2INGCO~'J\TIC 35. sk 
30m PUNCH -1I)d-.'<MI!Ó Ielu 265,-Sk 1ks V1DEOl<AlETA - 3 fliny dat'.a.1I-e mo,-Sk 

Podrobnosti k preparátom nájdete v katalógu firmy KOLÓNIA 
Štefan Pinčák, Severná 31, Žilina, tel_: 089/ 347 79 
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Vyda l: Oblastné združenie chovaterov poštových holubov Poprad za gescie ÚV SZ CHPH 
Orga nizačn e spracoval: Mgr. Jan Angelovié, RN Dr. Daniel Dudzik 
Reda kčná rada: J. Buček , Ing . J. Kurek, MVDr. O Simko, S Pinčák, RNDr. D. Dudzik 
Kontaktn á adresa: 
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Hlavna 1432 Pradiarenska 1 
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tel.: 092/36431 te l. /fax : 0968/3039 

SLOVO NA ÚVOD 

Vážení priatelia, dostáva sa Vám do rúk druhé číslo Informačného spra

vodaja POŠTOVÝ HOLUB v období pre nás chovateľov poštových holu
bov radostnom i ťažkom, Radostnom preto, že naši pretekári nám pri 
úspešných doletoch z pretekov víkend čo víkend robia potešenie a 
presv iedčajú nás o tom, že naša celoročná práca a starostlivosť venovaná 
im, nebola zbytočná . Ťažkom preto, lebo väčšinu chovateľov aj oblastí pri 
prvých pretekoch postihli veľké straty_ Predovšetkým však preto, že na 
základe veterinárnych opatrení nemôžeme vypúšťať holuby pre nás z tradič 

ných staníc v Českej republike. Sledujeme, že ťažkosti mnohých našich 
chovate ľov značne znechutili a pozorujeme akúsi stratu záujmu o pokračo
vanie v pretekoch, Je potrebné uviesť , že s podobnými ťažkosťam i sme sa 
stretli aj v roku 1973, keď sa kvôli veterinárnym opatreniam nemohla v 
januári konať celoštátna výstava_ Rovnako v pretekovej sezóne sme od 9. 
júna lietal i len v rámci Slovenska a Nemecka_Slovenskí chovatelia dokázali 
vtedy tento handicap úspešne prekonať, o čom svedčili výsledky, ktoré do
siahli na CV v roku 1974 i reprezentačná kolekcia na spartakiáde_ 

Nemali by sme preto kvôli uvedeným problémom strácať rozvahu a záujem, 
ale po organizačnej stránke urobiť všetko preto, aby naše holuby nalietali 
dobré koeficienty a limity, aby sme mohli na Slovenskej výstave v Senici 
vybrať kolekciu holubov, ktorá by nás úspešne reprezentovala na olympiáde 
vo Švajčiarsku, 

Za necelý rok na zjazde SZ CHPH budeme bilancovať výsledky práce za 
trojročné obdobie, Zhodnotínme klady, nedostatky, posúdime plnen ie úloh a 

. vytýčime si ciele do ďalšej práce. V záujme úspešnosti a napredovania nášho 
športu na Slovensku je už teraz potrebné sa zamýšľať nad tým, čo sa nám 
podarilo resp. nepodarilo, v čom sa naša činnosť musí zlepšiL 

Bude nevyhnutné posúdiť prácu na všetkých úrovniach (ZO, OZ, ÚV), preto 
Vás, vážení chovatelia, vyzývame k širokej predzjazdovej diskusii. Radi 
privítame Vaše návrhy, pripomienky k práci všetkých orgánov, k platným 
zväzovým dokumentom, k organizácii výstav, súťaží a podobne_ Z týchto 
návrhov a podnetov by sme mali najlepšie a najpodnetnejšie vybrať a zapra
covať do znesení zjazdu a prijatých dokumentov. Redakcia informačného spra
vodaja chce venovaf Vašim návrhom a pripomienkam podstatnú časť rozsahu 
treti eho a štvrtého čísla , ktoré výjdu v tomto roku_ 

Redakcia Informačného spravodaja 
POŠTOVÝ HOLUB 

http:OtJC'lO.ei
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Z'asadnutié} ô-rgánov S-'ovenskéh!o' zväzu 

chovateľov 'poštových holubov 


ŽILINA - 29. marec 1996 - zasadnu
tie ÚV SZ CHPH 

Prítomn í: všetci členovia ÚV a 
predseda revíznej komisie MVDr. 
Šimko Ondrej 

Uznesenia : 1. ÚV určil komisiu v 
zložení Ing. Kurek, p. Atalovič, MVDr. 
Šimko, p. Buček, p. Čičo, ktorá má 
za úlohu vybrať usporiadate!'a výsta
vy v roku 1997. Termín: 01 .05. 1996 

2. Do hodín, použitých na pretek 
Oostende, je možné konštatovaf aj 
holuby z iného preteku. Jednotlivé 
dni konštatovania je potrebné oddelif 
nočným otlačkom medzi 22.00 - 05.00 
hod. 

3. Výbor schválil správu o hospo
dárení zväzu za rok 1995 a rozpočet 
na rok 1996. 

4. ÚV stanovil termín konania IV. 
zjazdu SZ CH PH na 15. marec 199 
a poveril Ing. Kureka vypracova
ním organizačného zabezpečenia 

predzjazdového obdobia a prípravy 
konania zjazdu. 

5. Na základe žiadosti ZO Sabinov, 
Lipany a Brezovica ÚV vzh/'adom na 
splnenie podmienok, ktoré u rčujú 
stanovy SZ CH PH, schválil vznik no
vého Oblastného združenia Sabinov, 
pod evidenčným číslom 28. 

6. ÚV schválil správu o hospodá
rení pri vydávaní informačného spra
vodaja POŠTOVÝ HOLUB, ktorú 
predložil RNDr. Dudzik 

Spracoval: p. Sýkora 

2 

ZILlNA - 30. marec 1996 - zasadnu
tie ÚV SZ CHPH rozšírené o predse
dovOZ CHPH . 

POPRAD -14. apríl 1996 - seminár 
výcvikárov OZ CHPH 

Prítomní: 19 výcvikárov OZ z 28 
OZ, čo predstavuje 67 ,8 % 

Na seminári sa síce nemohli pri
jať všeobecne záväzné rozhodnutia, 
prítomní sa však zhodli na určitých do
poručeniach: 

1. Na plombovaní konštatovacích 
hodín počas pretekov používaf vý
hradne plombovací drôt. 

2. Evidencia z jedného holubníka 
nech predstavuje vždy jedno súfaž
né družstvo holubov. 

3. Medzi pretekmi pokia!' majú kon
štatovacie hodiny chovatelia doma, 
nech sú počas pretekovej sezóny za
plombované. 

4. Doporučili ÚV a delegátom IV. 
zjazdu doriešif organizáciu národných 
pretekov tak, aby vyhovovali všet
kým chovatel'om na Slovensku a boli 
organizované centrálne a jednotne. 
Účastníci tiež konštatovali, že v 

MS sú vo výhode chovatelia, ktorí 
sa orientujú na krátke a stredné 
trate . S porozumením sa stretol i ná
zor, že v generálnom majstrovstve by 
sa mali spočítať umiestnenia z krát
kych, stredných a dlhých tratí a s účet 
umiestnení by určil poradie. 

Spracoval: RNDr. Dudzfk 

ZVÄZ INFORMUJE CHOVATELOV 
Organizačné-zabezpečenIe predzjaldového obdobia prípravy na ko

nanie IV. zjazdll Slovenského zväzU chovatel'ov poštových holubov 

Predzjazdová príprava nyjvyššieho bilan
covania chovateľov poštových holubov je na
väzujúca na bilancovanie všetkých nižších or
ganizačných zložiek zväzu. Pre náväznosť 
hodnotenia sa stanovuje následovný postup: 

Základné organizácie chovatel'ov pošto
vých holubov budú bilancovať výsledky na 
výročných členských schôdzach. Odporúča
me na nich: - zhodnotiť odbomé a ekonomické 
výsledky základných organizácií za uplynulé 
obdobie - schváliť návrhy plánu činnosti a fi
nančného hospodárenia na budúce obdobie 
zvoliť 3 - 7 členný výbor a 3 člennú revíznu 
komisiu - zvoliť delegátov na konferenciu 
oblastného združenia Idoporučujeme výbo
rom dodržať kl'úč najmenej 1 : 10 z členov ZOl 
- predložiť návrhy na doplnenie výboru oblast· 
ného združenia Výročné členské schôdze sa 
musia uskutočnif v dobe od 1. 12. 1996 do 31. 
1.1997. 

Oblastné združenia chovateľov pošto
vých holubov ako vyšší organizačný stupeň 
stanovuje v rámci príprav zásady delegovania 
delegátov zo ZO na oblastné konferencie. Na 
oblastnej konfearencii sa : - zhodnotia dosiah
nuté odborné a ekonomické výsledkyoblas
tného združenia za uplynulé obdobie - schvália 
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sa zámery činnosti a rozpočet na budúce ob
dobie - zvolí sa 7 - 9 členný výbor a 3 - 5 členná 
revízna komisia - zvolia sa delegáti na IV. 
zjazd Slovenkého zväzu chovatel'ov pošto
vých holubov, podl'a kl'úča 1 : 100 členov - na
vrhnú sa členovia Is ich súhlasom! na 
kandidátov do ústredných orgánov - spracujú 
návrhy na zmeny a doplnky stanov a ostat
ných zväzových noriem. Oblastné konferen
cie sa uskutočnia po výročných členských 
schôdzach základných organizácií, a to v ob
dobí do 20. 2. 1 997. 

Zjazd Slovenského zväzu chovateľov 
poštových holubov sa uskutoční podl'a roz
hodnutia Ústredného výboru do 15.3. 1997 v 
Bratislave. Na zjazde sa bude : - bilancovať 

činnosť zväzu od posledného zjazdu vo 
všetkých oblastiach - schval'ovať nové záme
ry pre budúce obdobie - voliť 9-členný Ústred
ný výbor SZCHPH, 3 kandidáti ÚV,3-členná 
Ústredná revízna komisia s dvoma náhradník
mi - voliť predseda zväzu 

Všetky výročné rokovania na všetkých 
stupňoch sa riadia platným organizačným a 
rokovacím poriadkom zväzu. Výročné bilan
covanie vykonajú v zmysle týchto zásad aj 
ostatné organizačné zložky zväzu bez nároku 



Z'asadnutié} ô-rgánov S-'ovenskéh!o' zväzu 

chovateľov 'poštových holubov 
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dárení zväzu za rok 1995 a rozpočet 
na rok 1996. 

4. ÚV stanovil termín konania IV. 
zjazdu SZ CH PH na 15. marec 199 
a poveril Ing. Kureka vypracova
ním organizačného zabezpečenia 
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Spracoval: p. Sýkora 
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na volbu delegátov, ako sú výcvikové stredis
ká a Maratón klub. Organizačné zabezpeče
nie predzjazdovej prípravy bolo schválené 
ÚV SZCHPH dňa 29. 3. 1996. 

Ing. Juraj Kurek 
predseda ÚV SZCHPH 

Informácie pre chovateľov 

Majstrovstvá sveta 
Slovenský zväz chovaterov poštových 

holubov zabezpečil na Majstrovstvá sveta 
1996 v Bazileji kolekciu 24 holubov. Úprimné 
poďakovanie patrí chovaterom p.p. Czurmovi, 
Ing. Chytilovi, Atalovičovi, MUDr. Holecovi, . Ing. 
Kurekovi, Navrátilovi, Schwarcovi, Ing. Fialovi 
a Adamcovi za dodanie holubov do sloven
skej kolekcie a p. p. Schwarcovi a Atalovičovi 
za odvoz do Švajčiarska. 

Medzinárod:lá spolupráca 
Dňa 18. apríla 1996 sa v Komárom 

(Maďarsko) uskutočnilo stretnutie zástupcov 
slovenského a maďarského zväzu chovate
rov poštových holubov. Slovenskú stranu za
stupovali Ing. Kurek, p. Atalovič, Ing. Chytil , p. 
PriÓ!;kin a maďarských chovaterov reprezen
tovali p.p. Hertelendy (predseda), Vajházy (pod
pred~eda) , Rucz (predseda posudzovacej 
komisie),Gelencser (predseda pretekovej 
komisie), Gyulai (redaktor časopisu Postaga
Iamb -sport). Zúčastnení prejednali možnosti 
ďalšej spolupráce v oblasti pretekov, výstav, 
propagácie a po vzájomnej dohoce ocsúhlasili : 
- organizovanie dvoch medzinárodných pre
tekov v roku 1997 ISchwerin 21. 6. 1997, 
Vales 19. 7. 19971. Ocenenie oboch pretekov 
v roku 1997 v hodnote 1000 DM zabezpečí 
maďarský zväz. Ocenení budú prví traja cho
vatelia a vífazná listina sa urobí z 2 % z 
nasadených holubov. V roku 1998 bude vy
hodnocovaterom súfaže Slovensko. - oba zvä
zy si budú vzájomne odsúhlasovaf výstavy a 
na nich sa budú vystavovaf najlepšie hOluby z 
týchto pretekov - zástupcovia oboch zväzov 
si budú nápomocní pri vybavovaní povolení v 
dovoze holubov a zabezpečovaní štartérov. 
Maďarský zväz poskytne krytie na úhradu 
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kaucie, ktorú je potrebné v Maďarsku pri štar
te holubov uhradif - vzájomnú pomoc pri výme
ne odborných časopisov a možnosf výmeny 
odborných článkov bez autorského nároku 
možnost docávania holubov slovenských cho
vaterov na testovaciu stanicu Anker v Kapos
váre. Dňa 15. 5. 1996 chovatelia Ing. Chytil, p. 
Atalovič , p. Priškin, Ing. Kurek dodali 12 holu
bov na testovanie. 

Slovenská výstava poštových holubov 
1997 

Komisia poverená výberom usporiadatera 
Slovenskej výstavy rozhocla, že výstavu uspo
riada Ing. Peter Chytil v Senici v dňoch 4. - 5. 
januára 1997. Pocrobné informácie o organi
zácii výstavy predloží usporiadate!'. 

Olympiáda poštových holubov 
XXV. Olympiáda poštových holubov 

sa uskutoční v Bale v Kongresovom centre 
MESSE BASEL. Slovenský zväz dňa 23. 5. 
1996 oficiálne potvrdil prihlášku na túto Olym
piádu, ktorej sa zúčastní kolekciou 10 hol u
bov v kategórii ŠTANDARD a 12 holubov v 
kategórii ŠPORT. Predbežný program: 22. 
1. 1997/stredaJ 8.00 hod. preberanie ho
lubov 23. 1. 1997 /štvrtok! posudzovanie 
ŠTANDARD 24. 1. 1997/platokl 10.00 hod. 
oficiálne otvorenie; 4.00 hod. kongres 25. 1. 
1997/sobotaJ 9.00 hod. otvorenie výstavy 
Vstupné: na jeden deň 8 švaj. frankov na viac 
dní 15 švaj. frankov 10.00 hod. kongres vete
rinárov 15.00 hod. dražba holubov 19.00hod. 
gala večer s hudbou odovzdanie cien Vstup
né: 125 švaj. frankov 26.1. 1997/nedefaJ 
10.00 hod. pokračovanie kongresu 16.00 hod. 
ukončenie Olympiády. 

Z celého priebehu olympijského letu - odo
vzdávanie holubov, zvykanie holubov, sprá
vanie holubov, tréning, 3 súťažné lety, záve
rečný let z Limoges (odvoz holubov. vypuste
nie, prílet) budú usporiadatelia natáčať film. V 
prípade dostatočného záujmu cena 90-minú
tového filmu bude stáf 60 švaj. frankov. Slo
venský zväz objednal dve kazety. V prípade 
záujmu môžu chovatelia tento pretek sponzo
rovaf. 

Ing. Juraj Kurek, predseda zväzu 

ZAČrNAME DISKUSIU "K IV. ZJAZDU SZ CHPH 
V duchu VÝzvv. ktorá zaznela na zasadnutí ÚV SZ CHPH rozšírenom o 

predsedov OZ. otvárame na stránkach nášho spravodaia predzjazdovú diskusiu. 
Ako prví sa predstavujú a prezentulú svoje názorv predseda ÚV SZ CHPH Ing. 
Kurek Juraj a člen ÚVa majster Slovenska Štefan Pinčák. 

Ing. Juraj Kurek 

- Mám 46 rokov, som pornohospo
dársky inžinier, zamestnaný v HYB
RAV-e a. s. Nitra /najväčší chov hydi
ny a ošípaných v SR/ ako riaditel' a. s. 
Som ženatý, mám 3 deti . Bývam v 
Ivanke pri Nitre. 
Členom chovatel'ského zväzu som 

od roku 1958 a chovom poštových 
holubov sa zaoberám od svojich šies
tich rokov. Už ako 13-ročný som vy
konával funkciu tajomníka ZO, neskôr zornosf venujem zdravotnému stavu, 
tajomníka OZ a v súčasnosti predse výžive holubov a ich príprave na pre
du OZ CHPH Nitra. Vo vrcholných teko Dôraz kladiem na plemenársku 
orgánoch zväzu pracujem od roku 1978 prácu, najmä na výber a zostavovanie 
ako člen výboru združenia, výcvikový párov na princípe príbuzenskej ple
referent, podpredseda zväzu chova menitby s prvkami osvieženia krvi. 
terov a posledných 6 rokov ako pred Chovám holuby všestranné, na vzdia
seda zväzu. V rokoch 1989 - 1991 lenosti od 300 do 800 km. 
som bol členom výkonného výboru Vermi rád by som uvítal dobu, v kto
FCI v Bruseli. rej by sme mohli nášho kon íčka rozví

V chovatel'stve som dosiahol násle jaf v optimálnych podmienkach, kde by 
dovné výsledky: môj holub reprezen sa utužovali dobré medzirudské vzta
toval Československo na Olympiáde hy, vytvárali priatel'stvá. Podmienky, 
v Tokiu v roku 1981 , bol som maj v ktorých by srne v plnej miere vy
strom OZ Nitra v rokoch 1989 a 1992, chutnávali chovate"sko-športové vyži
viackrát som bol na popredných mies tie, súfaživosf, a tým prispeli k roz
tach v OZ a moje holuby reprezento voju osobnosti a vytvoreniu optimál
vali OZ Nitra na celoštátnych výsta nej pohody v živote. To všetko sa 
vách. Od roku 1978 som 11-krát po môže uskutočniť len pri dodržiavaní 
sudzoval celoštátnu výstavu. Holuby . sebadisciplíny a sebaovládania, reš
chovám v holubníku pri rodinnom pektovania zákonov, zväzových no
dome, letovú činnost zabezpečujem riem a demokratických princípov. 
na prirodzenej metóde. Vel'kú po- Tak ako život na tejto planéte sa 
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neustále zdokonaľuje, vyvíja, tak aj náš 
chovateľský život postupuje dopredu, 
zrýchľujú sa dolety, zväčšujú sa 
vzdialenosti , zvyšujú sa výkony, zlep
šuje sa organizácia a zlepšuje sa pô

Štefan Pinčák 

- Pokiar sa týka mojej osoby a úspe
chov v športe s holubami, bolo to 
zhrnuté na sklonku roku 1995 v na
šom informačnom spravodaji. Nebu
dem sa teda opakovať, dodal by som 
len, že členom Slovenského zväzu 
chovatel'ov poštových holubov som od 
roku 1968. 

Na otázku, čo je dobré a čo by 
sa malo zmeniť, ťažko odpovedať, lebo 
každý má inú filozofiu. V prvom rade 
by však mala vymiznúť závisť, nepraj
nosť, ohováranie a intrigy. Verte mi, 
viac je dobrých holubov ako chova
teľov. Taká je moja skúsenosf z cho
vateľského života. V ňom sa riadi m 
myšlienkou " keď nepomôžem a nepo
radím, tak nepoškodím". Je ozaj dob
re, že sa spol u môžme stretávať as
poň raz do roka navýstavách rôzneho 
druhu, kde sa uzatvárajú priatel'stvá a 
zažije sa vera pekného i veselého. 
Sám mám vera dobrých priaterov ho
lubárov. Nepokoj v politickom živo
te sa preniesol aj do našich radov. Celá 
spoločnosť musí na sebe veľa praco
vať, lebo myslenie rudí vel'mi často 
zaostáva. Mnohých trápi umiestnenie 
oblastív bezvýznamnej súťaži na slo
venskej výstave, pričom len málokto 
sa pozastaví nad tým, že Slovensko 
nemá ESO súťaž. 

Vyhl'adávajú sa rôzne preteky a za 
posledné roky sme nevedeli vybu
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žito k z chovateľstva a súťaženia . Mys
lím si, že aj naše chovateľstvo bude 
tiež napredovať a bude porovnateľné 
s výsledkami chovaterov popredných 
vyspelých štátov. 

dovať tradíciu niekoľkých 
pretekov v závodnej sezóne. Pretek 
Oostende, považovaný za národný, 
nemohol svojou extrémnosťou zabu
dovať pevné korene národného prete
ku. Na tomto pol i bude mať nový vý
bor práce vyše hlavy. Keď chceme 
mať na úrovni prácu zväzu, musí 
ho viesť fundovaný a zanietený člo
vek, na ktorého sa budeme môcť ob
rátiť v ktoromkol'vek čase a za svoju 
dobrú prácu bude riadne honorovaný. 
Nemôžeme chcieť, aby v dnešnej 
dobe náš vrcholný funkcionár, ktorý 
má svoje pracovné povinnosti do ne
skorého odpoludnia , robil rozsiahlu 
agendu 3-krát do týždňa po 4 hodinách 
za malú odmenu. V opačnom prípade 
budeme len stále prešrapovaf na 
mieste. Práca bude neustále chao
tická. Dočkáme sa len nervákov a 
stresov, miesto zábavy a odpočinku 
pri našej zál'ube. 

I D isc lp I i n á r.~n y. p~ďr iadakj 

I. NASADZOVANIE HOLUBOV NA 
PRETEK A DOKUMENTÁCIA 

1. Holub bez vlastníckeho preukazu 
alebo iného dokladu o vlastníctve I 
cudzí! nasadený na pretek: Postih: 
vyradenie všetkých nasadených ho
lubov, chovatel'a z preteku. 

2. Učasť na úmyselne nesprávnom 
zápise a nahlasovaní do kontrolného 
listu: Postih: vyradenie všetkých nasa
dených holubov chovatel'a z preteku. 

3. Holub nasadený na pretek z ho
lubníka chovatel'a, ktorý má zákaz 
činnosti v zmysle hlavy II. Disciplinár
neho poriadku: Postih: vyradenie všet
kých nasadených holubov chovate"a 
z preteku. 

4. Chybné údaje o výkonoch ho
lubov pri nahlasovaní vyšším orgá
nom alebo na výstavných kartách: 
Postih: podl'a závažnosti použiť - na
pomenutie - zákaz nasadenia na prvý 
pretek v budúcej sezóne - zákaz kon
štatovania z prvého preteku v budú
cej sezóne - finančný postih od 100.
do 2.000.- Sk 

5. V prípade vyskytnutia sa ďalších 
priestupkov v súvislosti s nasadzova
ním holubov na preteky a neuvede
ných v tejto časti , môžu sa použif ob
dobné sankcie uvedené v tejto časti, 
s prihliadnutfm na mieru zavinenia. 

II. UZATVÁRANIE - OTVÁRANIE 
KONŠTATOVACíCH HODíN A KON
ŠTATOVANIE HOLUBOV 

1. Pri nedovolenej manipulácii s 
konštatovacími hodinami Isvojvorné 
otvoreniel alE:!bo znemožnenie posú
denia nedovolenej manipulácie s 
hodinami, ako aj nedovolená mani
pulácia s rodovými obrúčkami a pre
tekovými plieškami resp. gumičkam i : 
Postih: vyradenie z pretekových 

výsledkov v bežnom roku a vyra
denie z vyhodnocovaných súťaží a 
výstav všetkých stupňov na dobu 5
tich rokov. 

2. V prípade opakovania priestupku 
uvedeného v bode 1., hlavy II.: Postih: 
vyradenie z pretekových výsledkov v 
bežnom roku a z vyhodnocovaných sú
ťaží a výstav všetkých stupňov na dobu 
10-tich rokov, prípadne doživotne. 

S holubami chovatera, ktorému bol 
udelený trest v zmysle bodu 1. alebo 
2. tejto hlavy, môže pretekať inýchova
teI' iba v tom prípade, ak holuby kúpil 
alebo získal darom a premiestnil ich na 
svoj vlastný holubník a to do okruhu viac 
ako 1.000 m od pôvodného holubníka. 
Z pôvodného miesta, t. j. z holubníka 
potrestaného chovatel'a, nemôžu pre
tekať tie holuby, ktoré boli za posledné 
tri roky nasadené na pretek na meno 
potrestaného chovateľa. 

3. V prípade, že chovatel' li keď 
holuby nekonštatovali prinesie hodi
ny otvorené s takým oddôvodnením, 
ktoré komisia uzná a na páske je len 
uzatvárací odtlačok: Postih:nesmie 
holuby konštatovať minimálne z ďal
šieho preteku. 

III. ŠPORTOVO - CHOVATEĽ.SKÉ 
SPOLUNAŽíVANIE 

1. Za porušenie športovo - chova
teľských zásad pri pretekoch a vý
stavách /vyvolávanie hádok, výtržnos
tí, opilosf,urážanie funkcionárov a 
členovi, môže sa podľa závažnosti 
použiť niektorý z týchto postihov: al 
napomenutie, bi zákaz konštatovania 
z nasledujúceho preteku, cl zákaz na
sadenia na nasledujúci pretek dl zá
kaz konštatovania dvoch a viacerých 
pretekov, prípadne do konca preteko
vej sezóny, el zákaz nasadzovania na 
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dva a viac pretekov, prípadne do kon
ca pretekovej sezóny, fi anu lovanie 
výsledkov na výstave, gi zákaz repre
zentácie nad rámec oblastného zdru
ženia do budúcej pretekovej sezóny, hl 
finančný postih od 100.- do 2.000.- Sk 

IV. ZAVEREČNÉ USTANOVENIA 
1. Disciplinárny poriadok sa vzťa

huje na č l enov Slovenského zväzu 
chovatel'ov poštových holubov. 

2. Disciplinárnymi orgánmi sú: al 
výbor základnej organizácie chovate
!'ov poštových holubov" bi výbor ob
lastného združenia, cl Ustredný výbor 
Slovenského zväzu chovaterov poš
tových holubov. 

3. Pokračovanie pred disciplinár
nym orgánom má pôsobiť výchovne 
nielen na disciplinárne stíhaného, ale 
aj na ostatných členov . 

4. Disciplinárny orgán má spol'ahli
vo z ist iť skutkovú podstatu a vec 
urýchlene p rerokovať , aby jeho roz
hodnutie nasledovalo čo najskôr po 
previnení. 

5. Disciplinárny orgán musí dať ob
vinenému možnos! vyjadriť sa a ob
hajovať priamo pred disciplinárnym 
orgánom. Ak sa obvinený bez váž
neho dôvodu a bez ospravedlnenia 
rokovania nezúčastn í , môže sa discip
linárny orgán rozhodnúf aj bez jeho 
vyjadrenia a prítomnosti. 

6. Ak disciplinárny orgán nado
budne presvedčenie , že sa discip
linárne stíhaný previnil, uloží mu trest. 
Ak dospeje k záveru, že disciplinárne 
stíhaný sa previnenia nedopustil, zba
ví ho obvinenia. 

7. Discipl inárne rozhodnutie musr 
byť stíhanému písomne oznámené 
do 15 dní po rozhodnutí, aj v tom 
prípade, keď bol zbavený obvinenia. 

8. Disciplinárne stíhaný môže 
podať proti disciplinárnemu rozhod
nutiu písomné odvolanie do 15 dní od 
doručenia rozhodnutia. 

B 

9. Odvolanie sa podáva vždy vyš
šiemu disciplinárnemu orgán u, než 
ktorý trest uložil. Kópiu odvolania odo
šle disciplinárne stíhaný aj orgánu, 
ktorý mu trest uložil. 

10. Pred odvolávací disciplinárny 
orgán nemusí byť odvolávajúci sa 
predvolaný, iba v tom prípade, ak 
odvolávací orgán zistí, že sa jedná o 
závažnejší priestupok, za ktorý mož
no u l ož iť prísnejší trest a vtedy 
môže rozhodnutie nižšieho orgánu 
pozmeniť len za prítomnosti obvine
ného. Ak sa obvinený k discipl inárne
mu jednaniu nedostaví, môže discipli
nárny orgán konať ako je uvedené pod 
bodom 5. tejto časti. , 

11. Proti rozhodnuti u Ustredného 
výboru Slovenského zväzu chovate
rov poštových holubov nie je prípust
né ďalšie odvolanie. 

12. O priebehu disciplinárneho ko
nania musí disciplinárny orgán napí
sať zápis, v ktorom uvedie: dátum 
rokovania, meno a nacionálie dis
ciplinárne stíhaného, miesto rokova
nia, druh priestupku, dôkazový mate
riál a druh disciplinárneho trestu. V 
zápise musia byt uvedené mená prí 
tomných č lenov disciplinárneho orgá
nu a svedkov, ak boli predvolan í. 

13. Závažnejšie priestupky po prá
voplatnosti rozhodnutia budú oblast
né združenia nah lasovať sekretariá
tu ÚV SZ CH PH a tieto budú zverej
ňované v obežn(ku. 

14. Discipl inárny poriadok sa vydáva 
vzmysle paragrafu 23 Stanov SZ CHPH. 
,Disciplinárny poriadok schválil 
Ustredný výbor Slovenského zväzu 
chovatel'ov poštových holubov dňa 4. 
novembra 1994 s p latnosťou od 1. ja
nuára 1995. 

Ing. Kurek Juraj 
predseda ÚV SZ CHPH 

MVDr. Šimko Ondrej 
predseda ÚRK SZ CHPH 

Po krátkom rozhovore s p. Tká
čom sme sa dohodli, že jeho návrh 
zo seminára výcvikárov dopracujem 
a bude zverejnený v našom spravo
vodaji. 

V súčasnosti zvykneme jedine o 
preteku z Oostende hovoriť ako o 
národnom. Žial', zúčastňuje sa ho 
len časť chovaterov zo západného a 
stredného Slovenska. Chovatelia z 
východných oblastí Slovenska sa ho 
vôbec nezúčastňujú kvôli vel'kej 
vzdialenosti laž 1400 kml. 

Podstatou návrhu sú presné termí
ny. Keďže 5. júla sa letelo Oostende 
a tento termín je vhodný aj vzhl'a
dom na kulmináciu formy holubov, 
uvažujeme s ním ako so základným, 
od ktorého by sa mohli preteky posú
vať o +1- 14 dní. 

Zemepisný stred Slovenska je pri 
obci lubietová, ktorá leží neďaleko 
Banskej Bystrice. Pri výbere vhod
ných tratí pre národný pretek by sa 
malo vychádzať z tohto miesta. Ak 
by sa na lubietovú zamerala trať 750 
km, pre žiadneho chovatel'a na Slo
vensku by vzd i alenosť nebola krat
šia ako 650 km a dlhšia ako 920 km. 

V prípade, že by sa preteky orien
tovali na severozápad, vzdialenosti 
by sa viac sústreďovali k východzej 
Ilubietová/. Vzhl'adom na rozlohu 
Slovenska lz vých odu na západ 350 
km a zo severu na juh ani nie 200 
kml je zvolenie vypúšťacích miest 
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pre celoslovenské preteky uvedený 
smer najvhodnejší. 
Vypúšťacie miesta na severozápa

de ISchwerin, Rostockl sme v mi
nulosti zavrhli kvôli tomu, že dopra
va cez Českú republiku a odtial' do 
týchto miest bola drahšia Ipo odves
nách/. Neuvažovali sme o možnos
ti, že tam môžeme isť cez Pol'sko 
-najkratšou cestou Ipo prepone/. Ako 
vypúšťacie miesta , ktoré by svojou 
vzdialenosťou uspokojili aj najnároč

nejších chovaterov sa javia Bré
my, Kiel, NiebOlI, Flensburg, ale i 
Schwerin a Rostock. Podmienky Jut
ského poloostrova by jed noznačne 
zorientoval i odlet holubov na juho
východ. Vzdialenosti do niektorých 
miest na Slovensku uvádzam v ta
bul'ke. 

Samozrejme, že sú aj iné možnos
ti. Pri orientácii na západ, by rozpätie 
kilometrov medzi jednotlivými OZ 
stúplo, ale preteky by sa mohli vy
hodnotiť v pásmach. Do úvahy pri
chádza aj juhovýchodný smer, ale 
ak by sme chceli dos iahnuť vzdiale
nosť 800 - 1000 km, museli by naše 
holuby štartovať až z gréckych hra
níc, čo pri súčasnej situácii v kraj i
nách, ktorými by naše autá prechá
dzali , je nereálne. 

Organizátorom národných pretekov 
by mal byť SZ CHPH. Ústredný vý
bor by mohol organizáciou poveri ť 

povedzme pretekovú komisiu alebo 



dva a viac pretekov, prípadne do kon
ca pretekovej sezóny, fi anu lovanie 
výsledkov na výstave, gi zákaz repre
zentácie nad rámec oblastného zdru
ženia do budúcej pretekovej sezóny, hl 
finančný postih od 100.- do 2.000.- Sk 

IV. ZAVEREČNÉ USTANOVENIA 
1. Disciplinárny poriadok sa vzťa

huje na č l enov Slovenského zväzu 
chovatel'ov poštových holubov. 

2. Disciplinárnymi orgánmi sú: al 
výbor základnej organizácie chovate
!'ov poštových holubov" bi výbor ob
lastného združenia, cl Ustredný výbor 
Slovenského zväzu chovaterov poš
tových holubov. 

3. Pokračovanie pred disciplinár
nym orgánom má pôsobiť výchovne 
nielen na disciplinárne stíhaného, ale 
aj na ostatných členov . 

4. Disciplinárny orgán má spol'ahli
vo z ist iť skutkovú podstatu a vec 
urýchlene p rerokovať , aby jeho roz
hodnutie nasledovalo čo najskôr po 
previnení. 

5. Disciplinárny orgán musí dať ob
vinenému možnos! vyjadriť sa a ob
hajovať priamo pred disciplinárnym 
orgánom. Ak sa obvinený bez váž
neho dôvodu a bez ospravedlnenia 
rokovania nezúčastn í , môže sa discip
linárny orgán rozhodnúf aj bez jeho 
vyjadrenia a prítomnosti. 

6. Ak disciplinárny orgán nado
budne presvedčenie , že sa discip
linárne stíhaný previnil, uloží mu trest. 
Ak dospeje k záveru, že disciplinárne 
stíhaný sa previnenia nedopustil, zba
ví ho obvinenia. 

7. Discipl inárne rozhodnutie musr 
byť stíhanému písomne oznámené 
do 15 dní po rozhodnutí, aj v tom 
prípade, keď bol zbavený obvinenia. 

8. Disciplinárne stíhaný môže 
podať proti disciplinárnemu rozhod
nutiu písomné odvolanie do 15 dní od 
doručenia rozhodnutia. 

B 

9. Odvolanie sa podáva vždy vyš
šiemu disciplinárnemu orgán u, než 
ktorý trest uložil. Kópiu odvolania odo
šle disciplinárne stíhaný aj orgánu, 
ktorý mu trest uložil. 

10. Pred odvolávací disciplinárny 
orgán nemusí byť odvolávajúci sa 
predvolaný, iba v tom prípade, ak 
odvolávací orgán zistí, že sa jedná o 
závažnejší priestupok, za ktorý mož
no u l ož iť prísnejší trest a vtedy 
môže rozhodnutie nižšieho orgánu 
pozmeniť len za prítomnosti obvine
ného. Ak sa obvinený k discipl inárne
mu jednaniu nedostaví, môže discipli
nárny orgán konať ako je uvedené pod 
bodom 5. tejto časti. , 

11. Proti rozhodnuti u Ustredného 
výboru Slovenského zväzu chovate
rov poštových holubov nie je prípust
né ďalšie odvolanie. 

12. O priebehu disciplinárneho ko
nania musí disciplinárny orgán napí
sať zápis, v ktorom uvedie: dátum 
rokovania, meno a nacionálie dis
ciplinárne stíhaného, miesto rokova
nia, druh priestupku, dôkazový mate
riál a druh disciplinárneho trestu. V 
zápise musia byt uvedené mená prí 
tomných č lenov disciplinárneho orgá
nu a svedkov, ak boli predvolan í. 

13. Závažnejšie priestupky po prá
voplatnosti rozhodnutia budú oblast
né združenia nah lasovať sekretariá
tu ÚV SZ CH PH a tieto budú zverej
ňované v obežn(ku. 

14. Discipl inárny poriadok sa vydáva 
vzmysle paragrafu 23 Stanov SZ CHPH. 
,Disciplinárny poriadok schválil 
Ustredný výbor Slovenského zväzu 
chovatel'ov poštových holubov dňa 4. 
novembra 1994 s p latnosťou od 1. ja
nuára 1995. 

Ing. Kurek Juraj 
predseda ÚV SZ CHPH 

MVDr. Šimko Ondrej 
predseda ÚRK SZ CHPH 

Po krátkom rozhovore s p. Tká
čom sme sa dohodli, že jeho návrh 
zo seminára výcvikárov dopracujem 
a bude zverejnený v našom spravo
vodaji. 

V súčasnosti zvykneme jedine o 
preteku z Oostende hovoriť ako o 
národnom. Žial', zúčastňuje sa ho 
len časť chovaterov zo západného a 
stredného Slovenska. Chovatelia z 
východných oblastí Slovenska sa ho 
vôbec nezúčastňujú kvôli vel'kej 
vzdialenosti laž 1400 kml. 

Podstatou návrhu sú presné termí
ny. Keďže 5. júla sa letelo Oostende 
a tento termín je vhodný aj vzhl'a
dom na kulmináciu formy holubov, 
uvažujeme s ním ako so základným, 
od ktorého by sa mohli preteky posú
vať o +1- 14 dní. 

Zemepisný stred Slovenska je pri 
obci lubietová, ktorá leží neďaleko 
Banskej Bystrice. Pri výbere vhod
ných tratí pre národný pretek by sa 
malo vychádzať z tohto miesta. Ak 
by sa na lubietovú zamerala trať 750 
km, pre žiadneho chovatel'a na Slo
vensku by vzd i alenosť nebola krat
šia ako 650 km a dlhšia ako 920 km. 

V prípade, že by sa preteky orien
tovali na severozápad, vzdialenosti 
by sa viac sústreďovali k východzej 
Ilubietová/. Vzhl'adom na rozlohu 
Slovenska lz vých odu na západ 350 
km a zo severu na juh ani nie 200 
kml je zvolenie vypúšťacích miest 
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pre celoslovenské preteky uvedený 
smer najvhodnejší. 
Vypúšťacie miesta na severozápa

de ISchwerin, Rostockl sme v mi
nulosti zavrhli kvôli tomu, že dopra
va cez Českú republiku a odtial' do 
týchto miest bola drahšia Ipo odves
nách/. Neuvažovali sme o možnos
ti, že tam môžeme isť cez Pol'sko 
-najkratšou cestou Ipo prepone/. Ako 
vypúšťacie miesta , ktoré by svojou 
vzdialenosťou uspokojili aj najnároč

nejších chovaterov sa javia Bré
my, Kiel, NiebOlI, Flensburg, ale i 
Schwerin a Rostock. Podmienky Jut
ského poloostrova by jed noznačne 
zorientoval i odlet holubov na juho
východ. Vzdialenosti do niektorých 
miest na Slovensku uvádzam v ta
bul'ke. 

Samozrejme, že sú aj iné možnos
ti. Pri orientácii na západ, by rozpätie 
kilometrov medzi jednotlivými OZ 
stúplo, ale preteky by sa mohli vy
hodnotiť v pásmach. Do úvahy pri
chádza aj juhovýchodný smer, ale 
ak by sme chceli dos iahnuť vzdiale
nosť 800 - 1000 km, museli by naše 
holuby štartovať až z gréckych hra
níc, čo pri súčasnej situácii v kraj i
nách, ktorými by naše autá prechá
dzali , je nereálne. 

Organizátorom národných pretekov 
by mal byť SZ CHPH. Ústredný vý
bor by mohol organizáciou poveri ť 

povedzme pretekovú komisiu alebo 



vytvoriť komisiu pre organizovanie 
národných pretekov. 

Pretek by bolo vhodné spropago
vať medzi chovateľmi i medzi verej
nosťou Itlač, rozhlas a pod./. 
Pokiaľ by rozpätie preteku nebolo 

väčšie ako 250 km, urobili by sa spo
ločné výsledky pre celé Slovensko. 
Bolo by potrebné spracovať ich tak, 
aby neboli len listinou, ale propa
gačným materiálom, s fotodokumen
táciou od prípravy, cez nasadzova
nie, štart až po víťazov, ktorý by nás 
a hlavne najúspešnejších chovateľov 
reprezentoval v zahraničí. 

Vhodné by bolo podporiť tradíciu 
preteku tým, že by sa perspektívne 
schválil na niekoľko rokov dopredu a 
víťazné holuby by každoročne dotvá
rali atmosféru Slovenskej výstavy 
poštových holubov. 

K zatraktívneniu národných prete
kov by zaiste prispelo vysoké finanč
né alebo materiálne ocenenie maji
teľov víťazných holubov. Zdroje je 
možné hľadať v štartovnom alebo 
cestou sponzorstva. 

Ako jednu z možností pre 
NARODNÉ PRETEKY od ro
ku 1997 navrhujem: 

21. jún 1997 - BRÉMY, STENDAL 
/dvojpretekl 
- OZ by si vybrali podl'a záujmu 

- spoločné vyhodnotenie z vypúšťacích 
miest. 

5. júl 1997 - FLENSBURG 
/spoločný pretek pre celé Slovensko/ 
- rozpätie 850 - 1100 km 
- spoločné výsledky pre celé Slovensko 
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19. júl 1997 - SCHWERIN, NIEBULL u, 
/dvojpretekl I:: 

- OZ by sa na pretek prihlásili podl'a ,;;
ca 

záujmu .c 
- spoločné vyhodnotenie z vypúšťacích ,2 

co)miest 
tB 
>cn 

POZNAMKA: Pri všetkých pretekoch, ,=
CI.

ak OZ splní podmienky FCI, môže si pre !:"
tek vyhodnotif aj samostatne. 

.c 
u,»

Nemyslím si, že sa nedá vypra l:: 
ca

covať lepší návrh, ale tento by : 
CI 

umožňoval spoločné vyhodnotenie .c.. 
: pre celé Slovensko. Chovatelia by ca 

mohli nalietať výborné koeficienty l:: 

a počty kilometrov. N 

Oblastným združeniam by od ~ = 
cnpadli zložité prípravy dlhotraťových l:: 

pretekov, zložité a neraz aj bez
CI)
: 

východiskové rokovania so sused CI 
uj 

nými OZ pri organizácii týchto ca 
pretekov. A čo nie je zanedbatel'  l:: 

né, využila by sa prepravná kapa cn -
cita áut. Spoločným vyhodnotením .!! 

Eby sa chovatelia i Slovensko doká
zalo spropagovať v zahraničí. .c 

u 
Pretekom z Brém a Niebullu by '~ 

sa mohol da! hneď medzinárodný CI 

~ punc, nakol'ko po predbežnom roz .!! 
hovore, by sa ich zúčastnili aj cho l:: 

vatelia z juhovýchodných oblastí 
'c 
ct 

Pol'ska INowy Sacz, Rzeszow/. ,-
Vážení chovatelia, verím, že i 

sa k predloženému návrhu vyjad l:: 
CI) 

ríte, aby sme tak často disku ci 
:atovanú otázku národných prete
~ kov dotiahli do konca roku 1996. 


Nasledujúci rok by už mohol byť ca 

~ 

rokom, keď všetci naši chovatelia ::a 
.=

budú mať možnosť zúčastniť sa ná ca....
rodných pretekov. 
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vytvoriť komisiu pre organizovanie 
národných pretekov. 

Pretek by bolo vhodné spropago
vať medzi chovateľmi i medzi verej
nosťou Itlač, rozhlas a pod./. 
Pokiaľ by rozpätie preteku nebolo 

väčšie ako 250 km, urobili by sa spo
ločné výsledky pre celé Slovensko. 
Bolo by potrebné spracovať ich tak, 
aby neboli len listinou, ale propa
gačným materiálom, s fotodokumen
táciou od prípravy, cez nasadzova
nie, štart až po víťazov, ktorý by nás 
a hlavne najúspešnejších chovateľov 
reprezentoval v zahraničí. 

Vhodné by bolo podporiť tradíciu 
preteku tým, že by sa perspektívne 
schválil na niekoľko rokov dopredu a 
víťazné holuby by každoročne dotvá
rali atmosféru Slovenskej výstavy 
poštových holubov. 

K zatraktívneniu národných prete
kov by zaiste prispelo vysoké finanč
né alebo materiálne ocenenie maji
teľov víťazných holubov. Zdroje je 
možné hľadať v štartovnom alebo 
cestou sponzorstva. 

Ako jednu z možností pre 
NARODNÉ PRETEKY od ro
ku 1997 navrhujem: 

21. jún 1997 - BRÉMY, STENDAL 
/dvojpretekl 
- OZ by si vybrali podl'a záujmu 

- spoločné vyhodnotenie z vypúšťacích 
miest. 

5. júl 1997 - FLENSBURG 
/spoločný pretek pre celé Slovensko/ 
- rozpätie 850 - 1100 km 
- spoločné výsledky pre celé Slovensko 
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19. júl 1997 - SCHWERIN, NIEBULL u, 
/dvojpretekl I:: 

- OZ by sa na pretek prihlásili podl'a ,;;
ca 

záujmu .c 
- spoločné vyhodnotenie z vypúšťacích ,2 

co)miest 
tB 
>cn 

POZNAMKA: Pri všetkých pretekoch, ,=
CI.

ak OZ splní podmienky FCI, môže si pre !:"
tek vyhodnotif aj samostatne. 

.c 
u,»

Nemyslím si, že sa nedá vypra l:: 
ca

covať lepší návrh, ale tento by : 
CI 

umožňoval spoločné vyhodnotenie .c.. 
: pre celé Slovensko. Chovatelia by ca 

mohli nalietať výborné koeficienty l:: 

a počty kilometrov. N 

Oblastným združeniam by od ~ = 
cnpadli zložité prípravy dlhotraťových l:: 

pretekov, zložité a neraz aj bez
CI)
: 

východiskové rokovania so sused CI 
uj 

nými OZ pri organizácii týchto ca 
pretekov. A čo nie je zanedbatel'  l:: 

né, využila by sa prepravná kapa cn -
cita áut. Spoločným vyhodnotením .!! 

Eby sa chovatelia i Slovensko doká
zalo spropagovať v zahraničí. .c 

u 
Pretekom z Brém a Niebullu by '~ 

sa mohol da! hneď medzinárodný CI 

~ punc, nakol'ko po predbežnom roz .!! 
hovore, by sa ich zúčastnili aj cho l:: 

vatelia z juhovýchodných oblastí 
'c 
ct 

Pol'ska INowy Sacz, Rzeszow/. ,-
Vážení chovatelia, verím, že i 

sa k predloženému návrhu vyjad l:: 
CI) 

ríte, aby sme tak často disku ci 
:atovanú otázku národných prete
~ kov dotiahli do konca roku 1996. 


Nasledujúci rok by už mohol byť ca 

~ 

rokom, keď všetci naši chovatelia ::a 
.=

budú mať možnosť zúčastniť sa ná ca....
rodných pretekov. 

5' 

11
10 



4'0" 

~G\:-+-=, ~e- vno.... ~ 

f 
~ 

1 

10<' 

itS· 

-"6 
12 

MAPA STREDNEJ 
EURÓPY 
S VYZNAČENíM 
MOŽNÝCH 
VYPÚŠŤAcíCH 
MIEST 

LEGENDA 

1 - Gdyňa 

2 - Kolobrzeg 

3 - Štetín 

4 - Schwerin 

5 - Kiel 

6 - Flensburg 

7 - NiebuIJ 

8 - Brémy 

9 - Oostende 

10 - Brusel 

11 - Aachen 

12 - Frankfurt 

13 - Eisenach 

14 - Bratislava 

15 - Ban. Bystrica 

16 - Belehrad 

17 - Stendal 

13 



4'0" 

~G\:-+-=, ~e- vno.... ~ 

f 
~ 

1 

10<' 

itS· 

-"6 
12 

MAPA STREDNEJ 
EURÓPY 
S VYZNAČENíM 
MOŽNÝCH 
VYPÚŠŤAcíCH 
MIEST 

LEGENDA 

1 - Gdyňa 

2 - Kolobrzeg 

3 - Štetín 

4 - Schwerin 

5 - Kiel 

6 - Flensburg 

7 - NiebuIJ 

8 - Brémy 

9 - Oostende 

10 - Brusel 

11 - Aachen 

12 - Frankfurt 

13 - Eisenach 

14 - Bratislava 

15 - Ban. Bystrica 

16 - Belehrad 

17 - Stendal 

13 



NAJMLADŠiE OZ NA SLOVENSKU 
Vo veľmi pekných a priestranných priesto

roch, o ktorých môže ve!'a OZ len snívať, sa 
zišla desiatka funkcionárskeho aktívu k druž
nej debate. Skupina !'udí, v ktorej sa 
vhodne skíbila skúsenosf starších holubárov 
s elánom mladších. Vzrušenú diskusiu pozor
ne počúva poštový holub, stvárnený na čel
nej stene klubovne. 

Spomienky a rady skúsenejších a star
ších chovate!'ov sa prepletajú s plánmi a per
spektívami, ktoré vyslovujú tí neskôr narode
ní. Ciel" však majú spoločný - zaktivizovať a 
povzniesl na vyššiu úroveň holubársky šport 
na hornej Toryse. 

Rozhodnutím ÚV SZCHPH zo dňa 29. 
marca 1996 vzniklo v Sabinove v súčasnosti 
najmladšie oblastné združenie chovatel"ov 
poštových holubov na Slovensku. Chovatelia 
z okolia Sabinova a Lipian sa v referende, 
konanom dňa 25. februára 1996, rozhodli od
lúčil od materského OZ Prešova vytvorifvlast
nú organizáciu. 

- Ktomuto kroku same sa odhodlávali už 
dlhší čas. Malá členská základňa však zne
možňovala uskutočnit naše plány. Teraz je 
situácia iná. 

Vsúčasnostimáme registrovaných 86 cho
vaterov v troch ZO ISabinov, Lipany, Brezovi
ca!. 

Závatným faktorom, hovoriacim pre vznik 
nášho OZ, bolo veľké doletové rozpätie 150 
km! Výkony holubov boli v značnej miere 
ovplyvňované aj tým, že počas zvozu boli v 
košoch aj celý deň. Problémy sa vyskytli 
niekedy s financovaním a organizovaním 
pretekov, ako ajs výberom vypúštacích miest. 

Rozhodujúcou však je snaha ukázat kvalitu 
chovateľskejpráce nášho regiónu a prezen
tovat sa v rámci Slovenska, - neskrýva 
ambície tohto novovzniknutého združenia 
jej predseda MVDr. Lubomír Bodnár. 

Pre naplnenie tohto ciel"a má OZ dobré pod
mienky. Košovanie a ostatnú klubovú čin
nosť môžu uskutočňovaf v zrenovovaných 
priestranných priestoroch v centre mesta. 
Oblastné združenie vlastní motorové vozidlo 
AVIA s upravenou nadstavbou, ktorá bez

problémovo umožňuje rýchly zvoz a pre
pravu 1500 - 1BOOholubov. Je tu dostatok 
zapálených funkcionárov aj skúsených cho
vatel"ov (p.p. Kaminský, Berdis, Trojanovič, 
Sčislák ...) 

- Aj keď vlastné vozidlo na prepravu holu
bov máme, v blízkej budúcnosti plánujeme za
kúpit modemé vozidlo, ktoré by dokázalo za
bezpečit prepravu holubov na dlné trate s 
kapacitou 8000 -10 000 kusov. 

Tu by sme vermi uvítali spoluprácu s okoli
tými OZ, - pokračuje vo vykres!'ovaní naj
bližšej budúcnosti predseda OZ Sabinov. Cho
vatelia zo Sabinova a okolia napriek osa
mostatneniu, ve!'mi dobre chápu, že v sú
časných ekonomických podmienkach holu
bársky šport môže napredovať len za pred
pokladu korektnej spolupráce. 

- Práve vzhl'adom k ekonomickej situácii a 
náväzne vzhľadom k novým predpisom na 
prevádzkovanie prepravných automobilov 
výhodnejšie je mat jedno výkonné, vysoko
kapacitné, moderne vybavené nové auto pre 
niekolko oblastí, ako v každom OZ vlastnit 
zastaralé, často poruchové a s problémami 
prevádzkované auto, -prejavuje svoje skú
senosti z podnikatel"skej činnosti p. Troja
novič. A vzápätí dodáva, - V blízkej budúc
nosti je aj u nás potrebné uvažovat nad kon
tajnerovým systémom prepravy holubov na 
preteky. 

O športových plánoch sa vášnivo rozho
voril výcvikár tohto združenia p. Ondrej Adam
ko, - Chceme pretekať na všetkých tra
tiach, no našou doménou sú trate dlhé. Je 
tu desatročia budovaná tradícia pretekania 
na týchto tratiach, hlavne medzi chovateImi v 
Brezovici a Lipanoch. Velkej obl"ube sa tešia 
holubyz chovov p. Boleslava Novotného, p. 
UhIJka z Prahy, ale ajodholandských, belgic
kých a nemeckých chovateľoviEspt Verec
ke, Imbrecht, Jansen, Meulemans, Hermes! 
Pretekový plán máme zostavený podľa smer
níc a obsahuje 16 pretekov IRužomberok, 
Mosty, Litovel, Vysoké Mýto, Chomutov, 
Podébrady, Aš, Aschaffenburg! Na krátke 
trate nasadzujeme okolo 1200 , na stredné 

900 a na dlhé 300 holubov. 
A čo by uvítali všetci chovatelia? Dlho

ročný chovate!' poštových holubov p. Jozef 
Berdis to vyslovil za všetkých: - Slovensko 
sí zaslúži nárOdný pretek a takým by mohOl 
bytnapr. Schwerin. V zahraničí je to bežná 
prax. Aj náš zväz by mal vypísaf 5 - 6 
vypúštacích miest od 600 až do 1000 km, 
ktoré by perspektívne sa mohli stafpretekmi 

národnými. 
Pre chovatel"ov je dnes aktuálna aj otáz

ka ocenení. V Sabinove nepovažujú body 
za rozhodujúce. Zatraktívni! pretekanie chcú 
prostredníctvon vsádzania na holuby. Ten, 
kto vyhrá pretek na dlhých tratiach, môže 
rátal aj so slušnou odmenou. Výbor OZ sa 
vzorne stará aj o odborný rast svojich členov. 
Zo slov tajomníka OZ p. Jozefa Galoviča 
vyplynulo, že každý chovate!' odoberá časo
pis Letu zdar a plánujú zabezpečovaf aj iné 
časopisy a vo väčšom počte aj náš informač
ný spravodaj. 

_Veľmi oceňujeme korektnost a ústreto
vosf, ktorú prejavil ÚV SZCHPH, keď ozaj 
bez väčších priefahov schválil vznik nášho 

15
14 

OZ, - vyznáva sa p. Bodnár a pokračuje,
Naše OZ tak môže začafpísaf svoju históriu. 
Pre napredovanie holubárskeho športu v rám
ci Slovenska však naliehavo vyvstáva potre
ba profesionalizácie funkcionárskeho aktívu. 

Slovenskí chovatelia si zaslúžia platené
ho zväzového funkcionára, ktorý by riadil 
život organizácie, pripravoval výstavy a 
národné preteky hlavne na dlhých tratiach. 
Značný rozruch a vel"ké starosti spôsobuje 

chovaterom súčasná situácia na hraniciach 
s Českou republikou. Aj chovaterom OZ 
Sabinov to spôsobuje nemalé problémy, 
hlavne so zabezpečením pretekov na stred
ných a dlhých tratiach. problémy ich však 
neodradia, ba práve naopak, vyskúšajú si svoje 
sily a schopnosti. Všetci veria, že sa potvrdí 
oprávnenosť a životaschopnosftohto mladé
ho oblastného združenia. Pomáhajú im v tom 
aj tri slová, ktoré si môžeme prečítať nad vcho
dom do klubovne: RADOSŤ - KRÁSA - UŽI
TIE. Nech Vám to v tom sabinovskom OZ 
dobre lieta. 

RNDr. Dudzik Daniel 
Mgr. Angelovič Ján 
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ICHov-ATEI:.SKÉ, M IN IMUM' Z" G~NErJKM 
V dnešnom čísle pokračujeme vo 

vy väzby a pritom formuloval dve pra
vysvetľovaní základov klasickej gene vidlá: tiky. 

1./ Gény sú umiestnené v chromo3. Mendelov zákon (tiež zákon voj'
zómoch na presných miestach v radenej kombinovateľnosti) 
za sebou. 

* Pri polyhybridoch vzniká pri tvor
2./ Gény toho istého chromozómobe gamét toľko genotypových kom

vého páru tvoria spoločnú väzbovúbinácií, koľko je ich možných medzi 
skupinu. Počet väzbových skupín savlohami, ktoré sú lokalizované v roz
rovná počtu chromozómových párov. ličných chromozómových pároch.* 

Závislá kombinácia 
Inak povedané: Ak krížime medzi se
bou rodičov, odlišujúcich sa viacerý
mi znakmi,potomkovia dedia vlohu 
(gén) ku každému znaku samostatne 
a nezávisle od ďalších vlôh.). DEDIA 
SA VLOHY, NIE KOMBINÁCIE.* Ten
to zákon platí obmedzene. Vzťahuje 
sa na tie prípady, keď sa gény nachá
dzajú v rôznych chromozómových 
pároch . Máme napríklad dva chromo
zómové páry - čiary nám predstavujú 
dva páry chromozómov somatickej 
bunky: 

:t 1 : :11 : 

Závisle sa kombinujú AB, CD. Ne

závislé sa kombinujú AC, AD, BC, BO. 
Pretože každý organ izmus má 

veľký počet génov a počet chromo
zómových párov pomerne malý, v 
každom chromozóme je väčšie množ
stvo génov, ktoré nemôžu byť vorne 
kombinovateľné . Hlavnú zásluhu na 
poznaní väzby génov má americký 
biológ, nositeľ Nobelovej ceny Tho
mas H. Morgan, ktorý vysvetlil preja-

Nezávislá kombinácia 

16 

POZNAMKA: Viacerí chovatelia zo svojej pra- dobrých letových vlastností a opačne , odchov 
xe poznajú, že niektoré znaky u holubov od- s určitými znakmi neletí. Tento fakt môže na
chovaných od jedného páru sú predpokladom svedčovaf , že ide o väzbu génov. 

DEDiČNOSŤ POL YGÉNNYCH ZNAKOV 
Pod pojmom polygénne znaky rozu  kou a podmienky prostredia dynamic

mieme skôr fyziologické alebo úžitko kou zložkou. Genotyp a fenotyp sú 
vé vlastnosti organizmov, ktoré sa na sebe závislé veličiny. Genotyp veľ
vyznačujú plynulou premenlivosťou. mi citlivo reag uje na zmeny životného 
To znamená, že u nich nachádzame prostredia, ktoré často vyvolávajú od
plynulé prechody od najnižších po lišné reakcie alebo pri rozličných ge
najvyššie hodnoty. Označujeme ich notypoch rovnaké reakcie. Správne je 
tiež ako kvantitatívne znaky a o ich pojednávať o interakcii (vzájomnom 
prejave (manifestáciD okrem dedičnosti pôsobení genotypu a prostredia) a ko
rozhod ujú aj podmienky životného rekcii (vzfahu). 
prostredia. O verkosti prejavu znaku Z uvedeného nám vyplýva, že cho
rozhoduje vzájomný vzťah medzi de vateľov i nestačí len nakúp if kvalitný 
dičnou a nededičnou zložkou. Plynula materiál s vyn ikajúcimi genotypmi. 
dedičnosf kvantitatívnych znakov vzni Týmto jedincom je potrebné vytvorif 
ká vzájomným pôsobením väčšieho aj výborné podmienky, aby sa geno
množstva génov malého úči nku (po typ mohol transformovať do požadova
Iygénov). Na plynulej premenlivosti sa ného fenotypu. 
spolu s polygénmi veľmi výrazne Často sme naopak svedkami, že 
podiel'ajú aj podmienky prostredia. chovatelia,ktorí svojim holubom vytvá
Preto jedince rovnakého genotypu v rajú výborné podmienky, dosahujú lep
rozdielnych podmienkach a pri roz šie výsledky ako tí, čo nakúpili drahší 
dielnej starostlivosti sa vyznačujú roz materiál,alesa holubom nevenujú. Nie 
dielnym fenotypom. Graficky to môž je správne obvi niť chovateľa "Čo si 
me znázorn i ť následovne: mi to predal za holuby". Je potrebné 

Genotyp je konzervatívnou zlož~ sa opýtať , čo som pre nich urobil, aby 
sa ich genetický potenciál prejavil. V 
našom grafe figuroval faktor času , ktorý 
je pri úžitkových vlastnostiach vermi 
dôležitý. Ak chovateľ celý rok zane

" 
dbával svoj chov, za posledný týždeň 
pred pretekmi nemá šancu dobehnúť 
zameškané. Ak chceme dosiahnuť 

'" 7 
úspech, tak príprava 
musí byt sústavná. 

a starostl i vosť 

G - genotyp 
P - prostredie 

Pokračovanie v nasledujúcom č(sle. 

F - fenotyp Pripravl/:RNDr. Dudzik Daniel 
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OHLASY * NÁZORY * NÁVRHY 
Chov - výber - boj s časom Ďalším ukazovate/"om je množstvo hrudné

ho svalu, jeho prekrvenosf. Holuby, ktoré majú 
Každý z nás, čo sa cieravedome venujeme viac týždňov po sebe málo svalu, ten je na

nášmu koníčku , si svoje pretekárske a chov modraiý, stuhnutý, s veľkými šupinami okolo 
né zámery predom plánujeme. Jeden z nás je hrebeňa hrudnej kosti, sú vyradené. 
lepší '~réner", iný zase "plemenár". Kto zvlád Samostatnou kategóriou sú oči . Lesk, rých
ne obidve kategórie, stáva sa "majstrom". losť vyfarbovania očí, množstvo farby v nich. 

Jedna z prvých otázok chovnej sezóny, na Mám rád holuby so zaťatým poh/"adom, môj syn 
ktorú musíme nájsť odpoveď, je počet mláďat, ich volá "šikmooké". 
ktoré chceme vychovať pre vlastnú potrebu. Výsledkom každej týždennej kontroly sú dve 
Často pri objednávaní rodových obrúčok chova vyradené mláďatá, ktoré okamžite utratím. Ob
telia "šetria" na nesprávnom mieste, obrúčky si čas spravím chybu, mláďatá oddelím do koša a 
zabezpečujú v nedostatočnom množstve. Cho utratenie nechám na ráno. Stane sa, že sa nad 
vater, ktorý chce v chove progresívne pracovať, niektorým zfutujeme - strácame čas. 
mal by si zabezpečiť torko krúžkov, korko má Takýmto negatívnym výberom v priebehu le
holubov. Aby sa nám dobre počítalo, použijeme ta vyradíme 25 kusov holubov. Na nácviky nám 
variant, že máme doma 50 párov, čiže 100 ks zostáva 75 mláďat. Ak máme výletky pred za
holubov. Naša potreba bude 100 krúžkov. Pre čiatkom cvičenia vakcinované a preliečené, väč
čo? Ak chceme odchovom zaznamenať rých šinou sú dolety z nácvikov a pretekov dobré a 
ly genetický pokrok, výsledkom čoho by mala straty minimálne. 
byt zlepšená výkonnosť našich holubov, mali by Po skončení pretekov organizovaných oblast 
sme mať vekové zloženie našich pretekárov pri ným združením, nám zostane viac ako 50 mlá
bližne následovné: ďat a pokračujeme v triedení ďalej. Polovica, kto

45% ročných rá hladko zvládla preteky, zostáva doma. Zos
27 % dvojročných távajúcich 50 % výletiek v dvojdňových interva
16 % trojročných loch cvičím zo vzdialenosti 40 - 80 km. Po 4 - 5 
12 % štvorročných a starších. nácvikoch v priebehu 10 dní to slabšie jedince 

Ak v našom pn"klade márne 100 holubov prete nezvládnu - stratia sa. 
károv + adeptov na pretekanie, mali by sme mať Zostáva nám 40 - 50 mláďat, čím sme náš 
každý rok na jar 45 kusov ročných holubov. Ak cieľ dosiahli. Aby sa tak stalo, netreba však za
chceme tento chovný ciel' dosiahnuf, musíme od búdať na vytvorenie priestorov nielen pre staré 
chovať 100 ks mláďat. Keď mláďatá máme odcher holuby, ale aj pre mláďatá . Ideálne je mat pre 
vané, začína negatívny výber. V pretekovej sezó mláďatá dve oddelenia. V jednom sú mláďatá 
ne máme málo času na prehliadku mláďat, väčši staršie, v druhom mladšie. V holubníku musí byt 
nu času venujeme holubom pretekárom. Raz v dostatok preistoru , každé mláďa musí mať se
týždni by sme si mali nájsf čas na prehliadku na dačku . V žiadnom prípade nesmie byt mláďat 
šich budúcich nádejí. Väčšinou to býva v sobotu viac ako sedačiek. V jednom oddelení by nema
večer, po nasadení holubov na pretek. lo byt viac ako 50 sedačiek. 

Pri prehliadke výletiek sledujeme najmä Mnohí sú presvedčení, že vyradiť 50 % výle
zdravotný stav, a to rýchlosť a pravidelnosť tiek je vera. Myslia si, že majú kvalitný materiál 
výmeny letiek v krídle. Zastevenie perenia nám a vyrovnaný chov s minimom odpadu. Väčšinou 
signalizuje poruchy zdravotného stavu. Ak u sú to tí, ktorí sú momentálne na popredných 
viacerých holubov neprebieha perenie pravi miestach výsledkových tabuliek. Majú silný ká
delne, ak nevyhadzuje výletka letky na obi der starých holubov. Nechávajú si minimálny po
dvoch stranách krídla súčasne, väčšinou ide čet mláďat. Ročné holuby majú málo miesta na 
o trichomoniázu. Choroba je vidieť aj na truse, kontrolnom liste - sú minimálne testované. Vy
ktorý je vodnatý, bez zmeny farby. padnú jeden - dva ročníky pretekárov, vypadne 

Sledujeme aj homé cesty dýchacie - dýchací chovater z tabuľky víťazov. 
otvor, sliznicu v zobáku , nozdry, oči. Aby sme dosiahli vytýčený ciel' - zlepšenie 
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chovoch narobí nedočkavosť a nedbalosť.pretekových výsledkov našich holubov - mu
Známe sú aj náhody a okolnosti, za ktoré chosíme zlepšiť odchov potomstva, zrýchliť sys
vater nemôže. tém výberu, musíme sa "tešiť' na straty pri 

Nemienim zdôrazňovať známe príčiny strátpretekoch mláďat a ročiakov. Musíme byt ne
holubov z pretekov počnúc nesprávnou výživou, kompromisní pri vyradení starších pretekárov, 
nevyhovujúcim zdravotným stavom, nekvalifikoaby sme mali miesto pre nastupujúcu generá
vaným tréningom, neznalosťou určenia kondície, ciu. Ing. Peter Chytil 
riziká transportu a počasia. Môžem uvies!, že 
dnes chované kmene, línie majú v ich genofon

Návrhy výcvikára z Bardejova 
de zakódované dispozície orientácie. Testáciou 

Zníženie počtu kilometrov z 1500 na 1400 na som si overil, že po eliminácii horeuvedených 
stredných tratiach majstrovstva Slovenska OZ nepriaznivých činiterov sa vracali aj holuby z 
CHPH v Bardejove uvítalo. Najviac to potešilo chovov všeobecne považovaných za menejcen
tých chovaterov , ktorí sú na začiatku oblasti a né. Obdobne kmene a línie podceňované. 
stále zápasia s nazbieraním km do limitu. Cie/"om chovaterského úsilia je dosiahnut u 

Nevýhodou nášho OZje dosťvel'ké rozpätie I poštových holubov požadovaný výkon - víťaz

50 km/, preto sa nedá každému vyhovieť pri zos  stvo v pretekoch, vyšrachtenie holubov odolných 

tavovaní pretekového plánu. Tí, čo sú na začiat voči chorobám, plodných, aby dokázali prežiť v 

ku OZ, majú najmenej kilometrov, tí, čo sú v stre prostredí, odolávať dravcom. V horských a pod

de, majú akurát a tí na konci, majú ich až nadby horských oblastiach u nás je šr achtitefská prá

tok. Dochádza preto k nespokojnosti chovate ca náročná aj nákladná. Nie každý kmeň ''vy

rov pri plnení určitej kategórie. chválených" vzácnych a krásnych holubov je 


Je pravdou, že chovatelia na začiatku oblasti, adaptabilný, schopný aklimatizácie v náročných 
ktorí majú najmenšie kilometre, nemôžu využiť I podmienkach. 
uvádzam krátke tratel 1OO km preteky, hoci ma Môžem zo skúseností konkrétne uvies!: 
jú špičkové dolety, lebo sú obmedzení limitom V prvopočiatkoch môjho chovaterstva Ir. 19401 
km. Do budúcnosti by uvrtali, keby sa s tým po poštové holuby, aj iné lietavé plemená, chova
čítalo, aby neboli ukrivdení a minimálna hodnota telia nikdy cez zimné obdobie nezatvárali. Vo 
nad 100 km sa dala tiež využif. Navrhujeme preto liery mali len chvovatelia okrasných holubov. 
uvažovať o stanovení nie 1000 km limitu, ale Dravcov bolo prinajmenšom tor ko ako dnes, 
napr. 900 km. Ako príklad uvediem vermi úspeš naviac chovaterov menej a. holuby boli terčom 
ného uschovateľa, ktorý sa nachádza na začiat útokov aj viackrát denne. Pritom straty boli men
ku našej oblasti . Mal vynikajúce dolety na krát šie ako teraz. Chovali sme iné fenotypy PH. Môj 
ke trate a nemohol sa dostať do vyhodnotenia nebohý starý priateľ Otiepka nikdy PH nezatvá
MS, pretože mu chýbalo 28 km, za čo on nemô ral, sústavne mal množstvo holubov poranených 
že. Odísť do inej oblasti len preto, aby dosiahol dravcami. V jednom období za tri roky nemal ni 
väčšie kilometre, by asi nebolo rozumné. jakú stratu . 

S tým istým problémom sa stretávame aj u Ako sme začali do chovov prinášať tzv. kme
dlhých tratí, kde pretek nad 500 km sa nedá za ňové, vzácnejšie a krajšie holuby v povojnových 
radiť do sútaže a využiť to prelínanie km. Ak cho rokoch, straty sa zvyšovali, napr. u mňa po ro
vateľ raz vyhorí na 700 km, už nie je schopný tú koch 1947 - 1950 až 17 kusov zo stavu 40 - 50 
500 zaradiť do súťaže, lebo nesplní kilometrový kusov. Neskoršie po adaptácii holubov, aj prí
limit a pri konečnej bilancii mu stále bude chýbať rodným výberom, sa straty znižovali. Boli to od
tých 100 km. Z uvedeného vyplýva, že by bolo lišné typy holubov, ako chováme dnes. Tým si 
rozumné znížiť taktiež stanovený limit z 2000 km môžeme vysvetliť dnešné enormné straty holu
na 1900 alebo 1800 km. p. Benko bov mimo pretekársku sezónu. 

Z dlhoročných pozorovaní a skúseností mu 

Rada prlatel'ovl sím napísať, že z neznalosti do našich chovov v 
horských a podhorských oblastiach nakupuje... Neúspechy v chove, zvlášf straty holubov, 
me a rozmnožujeme typy holubov vôbec nevyzapríčiňuje komplex či niterov . Nevedomosť, 
hovujúce, hlavne stavbou krídel a schopnosťamylné názory si môžeme vysvetliť u neskúse
mi letu. Doslova sú nimi preplnené celé chovy, ných - začínajúcich chovaterov. Mnoho zla v 
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OHLASY * NÁZORY * NÁVRHY 
Chov - výber - boj s časom Ďalším ukazovate/"om je množstvo hrudné

ho svalu, jeho prekrvenosf. Holuby, ktoré majú 
Každý z nás, čo sa cieravedome venujeme viac týždňov po sebe málo svalu, ten je na

nášmu koníčku , si svoje pretekárske a chov modraiý, stuhnutý, s veľkými šupinami okolo 
né zámery predom plánujeme. Jeden z nás je hrebeňa hrudnej kosti, sú vyradené. 
lepší '~réner", iný zase "plemenár". Kto zvlád Samostatnou kategóriou sú oči . Lesk, rých
ne obidve kategórie, stáva sa "majstrom". losť vyfarbovania očí, množstvo farby v nich. 

Jedna z prvých otázok chovnej sezóny, na Mám rád holuby so zaťatým poh/"adom, môj syn 
ktorú musíme nájsť odpoveď, je počet mláďat, ich volá "šikmooké". 
ktoré chceme vychovať pre vlastnú potrebu. Výsledkom každej týždennej kontroly sú dve 
Často pri objednávaní rodových obrúčok chova vyradené mláďatá, ktoré okamžite utratím. Ob
telia "šetria" na nesprávnom mieste, obrúčky si čas spravím chybu, mláďatá oddelím do koša a 
zabezpečujú v nedostatočnom množstve. Cho utratenie nechám na ráno. Stane sa, že sa nad 
vater, ktorý chce v chove progresívne pracovať, niektorým zfutujeme - strácame čas. 
mal by si zabezpečiť torko krúžkov, korko má Takýmto negatívnym výberom v priebehu le
holubov. Aby sa nám dobre počítalo, použijeme ta vyradíme 25 kusov holubov. Na nácviky nám 
variant, že máme doma 50 párov, čiže 100 ks zostáva 75 mláďat. Ak máme výletky pred za
holubov. Naša potreba bude 100 krúžkov. Pre čiatkom cvičenia vakcinované a preliečené, väč
čo? Ak chceme odchovom zaznamenať rých šinou sú dolety z nácvikov a pretekov dobré a 
ly genetický pokrok, výsledkom čoho by mala straty minimálne. 
byt zlepšená výkonnosť našich holubov, mali by Po skončení pretekov organizovaných oblast 
sme mať vekové zloženie našich pretekárov pri ným združením, nám zostane viac ako 50 mlá
bližne následovné: ďat a pokračujeme v triedení ďalej. Polovica, kto

45% ročných rá hladko zvládla preteky, zostáva doma. Zos
27 % dvojročných távajúcich 50 % výletiek v dvojdňových interva
16 % trojročných loch cvičím zo vzdialenosti 40 - 80 km. Po 4 - 5 
12 % štvorročných a starších. nácvikoch v priebehu 10 dní to slabšie jedince 

Ak v našom pn"klade márne 100 holubov prete nezvládnu - stratia sa. 
károv + adeptov na pretekanie, mali by sme mať Zostáva nám 40 - 50 mláďat, čím sme náš 
každý rok na jar 45 kusov ročných holubov. Ak cieľ dosiahli. Aby sa tak stalo, netreba však za
chceme tento chovný ciel' dosiahnuf, musíme od búdať na vytvorenie priestorov nielen pre staré 
chovať 100 ks mláďat. Keď mláďatá máme odcher holuby, ale aj pre mláďatá . Ideálne je mat pre 
vané, začína negatívny výber. V pretekovej sezó mláďatá dve oddelenia. V jednom sú mláďatá 
ne máme málo času na prehliadku mláďat, väčši staršie, v druhom mladšie. V holubníku musí byt 
nu času venujeme holubom pretekárom. Raz v dostatok preistoru , každé mláďa musí mať se
týždni by sme si mali nájsf čas na prehliadku na dačku . V žiadnom prípade nesmie byt mláďat 
šich budúcich nádejí. Väčšinou to býva v sobotu viac ako sedačiek. V jednom oddelení by nema
večer, po nasadení holubov na pretek. lo byt viac ako 50 sedačiek. 

Pri prehliadke výletiek sledujeme najmä Mnohí sú presvedčení, že vyradiť 50 % výle
zdravotný stav, a to rýchlosť a pravidelnosť tiek je vera. Myslia si, že majú kvalitný materiál 
výmeny letiek v krídle. Zastevenie perenia nám a vyrovnaný chov s minimom odpadu. Väčšinou 
signalizuje poruchy zdravotného stavu. Ak u sú to tí, ktorí sú momentálne na popredných 
viacerých holubov neprebieha perenie pravi miestach výsledkových tabuliek. Majú silný ká
delne, ak nevyhadzuje výletka letky na obi der starých holubov. Nechávajú si minimálny po
dvoch stranách krídla súčasne, väčšinou ide čet mláďat. Ročné holuby majú málo miesta na 
o trichomoniázu. Choroba je vidieť aj na truse, kontrolnom liste - sú minimálne testované. Vy
ktorý je vodnatý, bez zmeny farby. padnú jeden - dva ročníky pretekárov, vypadne 

Sledujeme aj homé cesty dýchacie - dýchací chovater z tabuľky víťazov. 
otvor, sliznicu v zobáku , nozdry, oči. Aby sme dosiahli vytýčený ciel' - zlepšenie 
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chovoch narobí nedočkavosť a nedbalosť.pretekových výsledkov našich holubov - mu
Známe sú aj náhody a okolnosti, za ktoré chosíme zlepšiť odchov potomstva, zrýchliť sys
vater nemôže. tém výberu, musíme sa "tešiť' na straty pri 

Nemienim zdôrazňovať známe príčiny strátpretekoch mláďat a ročiakov. Musíme byt ne
holubov z pretekov počnúc nesprávnou výživou, kompromisní pri vyradení starších pretekárov, 
nevyhovujúcim zdravotným stavom, nekvalifikoaby sme mali miesto pre nastupujúcu generá
vaným tréningom, neznalosťou určenia kondície, ciu. Ing. Peter Chytil 
riziká transportu a počasia. Môžem uvies!, že 
dnes chované kmene, línie majú v ich genofon

Návrhy výcvikára z Bardejova 
de zakódované dispozície orientácie. Testáciou 

Zníženie počtu kilometrov z 1500 na 1400 na som si overil, že po eliminácii horeuvedených 
stredných tratiach majstrovstva Slovenska OZ nepriaznivých činiterov sa vracali aj holuby z 
CHPH v Bardejove uvítalo. Najviac to potešilo chovov všeobecne považovaných za menejcen
tých chovaterov , ktorí sú na začiatku oblasti a né. Obdobne kmene a línie podceňované. 
stále zápasia s nazbieraním km do limitu. Cie/"om chovaterského úsilia je dosiahnut u 

Nevýhodou nášho OZje dosťvel'ké rozpätie I poštových holubov požadovaný výkon - víťaz

50 km/, preto sa nedá každému vyhovieť pri zos  stvo v pretekoch, vyšrachtenie holubov odolných 

tavovaní pretekového plánu. Tí, čo sú na začiat voči chorobám, plodných, aby dokázali prežiť v 

ku OZ, majú najmenej kilometrov, tí, čo sú v stre prostredí, odolávať dravcom. V horských a pod

de, majú akurát a tí na konci, majú ich až nadby horských oblastiach u nás je šr achtitefská prá

tok. Dochádza preto k nespokojnosti chovate ca náročná aj nákladná. Nie každý kmeň ''vy

rov pri plnení určitej kategórie. chválených" vzácnych a krásnych holubov je 


Je pravdou, že chovatelia na začiatku oblasti, adaptabilný, schopný aklimatizácie v náročných 
ktorí majú najmenšie kilometre, nemôžu využiť I podmienkach. 
uvádzam krátke tratel 1OO km preteky, hoci ma Môžem zo skúseností konkrétne uvies!: 
jú špičkové dolety, lebo sú obmedzení limitom V prvopočiatkoch môjho chovaterstva Ir. 19401 
km. Do budúcnosti by uvrtali, keby sa s tým po poštové holuby, aj iné lietavé plemená, chova
čítalo, aby neboli ukrivdení a minimálna hodnota telia nikdy cez zimné obdobie nezatvárali. Vo 
nad 100 km sa dala tiež využif. Navrhujeme preto liery mali len chvovatelia okrasných holubov. 
uvažovať o stanovení nie 1000 km limitu, ale Dravcov bolo prinajmenšom tor ko ako dnes, 
napr. 900 km. Ako príklad uvediem vermi úspeš naviac chovaterov menej a. holuby boli terčom 
ného uschovateľa, ktorý sa nachádza na začiat útokov aj viackrát denne. Pritom straty boli men
ku našej oblasti . Mal vynikajúce dolety na krát šie ako teraz. Chovali sme iné fenotypy PH. Môj 
ke trate a nemohol sa dostať do vyhodnotenia nebohý starý priateľ Otiepka nikdy PH nezatvá
MS, pretože mu chýbalo 28 km, za čo on nemô ral, sústavne mal množstvo holubov poranených 
že. Odísť do inej oblasti len preto, aby dosiahol dravcami. V jednom období za tri roky nemal ni 
väčšie kilometre, by asi nebolo rozumné. jakú stratu . 

S tým istým problémom sa stretávame aj u Ako sme začali do chovov prinášať tzv. kme
dlhých tratí, kde pretek nad 500 km sa nedá za ňové, vzácnejšie a krajšie holuby v povojnových 
radiť do sútaže a využiť to prelínanie km. Ak cho rokoch, straty sa zvyšovali, napr. u mňa po ro
vateľ raz vyhorí na 700 km, už nie je schopný tú koch 1947 - 1950 až 17 kusov zo stavu 40 - 50 
500 zaradiť do súťaže, lebo nesplní kilometrový kusov. Neskoršie po adaptácii holubov, aj prí
limit a pri konečnej bilancii mu stále bude chýbať rodným výberom, sa straty znižovali. Boli to od
tých 100 km. Z uvedeného vyplýva, že by bolo lišné typy holubov, ako chováme dnes. Tým si 
rozumné znížiť taktiež stanovený limit z 2000 km môžeme vysvetliť dnešné enormné straty holu
na 1900 alebo 1800 km. p. Benko bov mimo pretekársku sezónu. 

Z dlhoročných pozorovaní a skúseností mu 

Rada prlatel'ovl sím napísať, že z neznalosti do našich chovov v 
horských a podhorských oblastiach nakupuje... Neúspechy v chove, zvlášf straty holubov, 
me a rozmnožujeme typy holubov vôbec nevyzapríčiňuje komplex či niterov . Nevedomosť, 
hovujúce, hlavne stavbou krídel a schopnosťamylné názory si môžeme vysvetliť u neskúse
mi letu. Doslova sú nimi preplnené celé chovy, ných - začínajúcich chovaterov. Mnoho zla v 
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najmä začiatočníkovaneznalcov. Nazývam 
ich obeťami reklám a narastajúceho chovatel"
ského biznisu. Dlhoročným overovaním v mo
jom prírodnom testačnom zariadení, kde holu
by vol"ne lietajú celé ročné obdobie Inie sú uzat
várané ani na noci, som sa presvedčil aké 
genotypy, hlavne fenotypy holubov, s akými 
vlastnosťami, dlho prežívajú. 

Chovatel"ov trápi a znechucuje skutočnosť, 
keď dravec chytí osvedčeného pretekára alebo 
cenného chovného holuba. Poznám chovatel'ov 
osvedčených kmeňových PH, ktorým po kaž
dom vypustení holubov zmizne nádejný holub, 
osobitne na jar, holubice v období znášky, keď 
majú vajíčkom obmedzenú dýchaciu kapacitu 
vzdušných vakov. Taký chov nie je radostný. 
Ochranári nám nebudú trpieť donekonečna ni
čenie dravcov, najmä teraz, keď osídl'ujeme zno
va prírodu sokolmi Irároh! dovezenými za drahé 
peniaze Inapr. zo Škótska/o Treba nám šľachtiť 
holuby, čo budú odolné aspoň voči jastrabom, 
tak ako to bolo v minulosti. Je to jediná správna 
a racionálna cesta. Nie všetko, čo sa blyští je 
zlato. Tým menej typy dvoch tretín chvosta, s 
dispozíciami ukladať tuk. Na vel"kosti nezáleží. 
S nesprávne stavanými krídlami a povahovými 
vlastnosťami. 

Správne uvádzate, že u nás je chovate!'ov PH 
mnoho, ale skutočných šľachtitel'ov, napr. ako 
sú v Čechách p. Kolafík, Arnoštje málo. Chovy 
sú preplnené kmeňovými polyhybridmi, vypre
dávajú z nich nevyhovujúce kombinácie, pre ďal
šiu plemenitbu nevhodné. Máme v chovoch aj 
vzácne holuby, výkonné ESÁ. Nedokážeme ich 
reprodukovať, zdokonaliť potomstvo, tým menej 
vytvoril z nich cenné populácie. Ani po mnohých 
rokoch v chove. Táto problematika by si vyžia
dala ve!'mi rozsiahle pojednanie. Ktomu je nut
né dať dokopy celochovaterskú mozgovú kapa
citu skúsených chovateľov, lebo všetci ľudia 
všetko vedia, nie podra irónie: - komu dali funk
ciu, myslí si, že má aj rozum. Pokrok môže za
bezpečif len pluralita názorov a skúseností, ne
raz aj všedných chovateľov. 

Podrobnejšie sa vyjadrím k zdravotnému sta
vu chovov a používaniu liečív. Holub bol udo
mácnený pred tisícročiami . Vzniklo množstvo 
plemien, typových a farebných variantov. Naj
viac zo všetkých druhov stavovcov. Nebolo tol'
ko znalostí a liečiv ako dnes. Choroby boli a bu
dú, nielen u holubov. Metódy ich liečenia zdoko
naľujeme. S akým úspechom, vidíme. Vraciame voči črevným parazitom NILVERM. Účinná lát
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sa aj k osvedčeným prírodným liečivám a spô
sobom liečby. Dnes máme množstvo doporu
čovaných a osvedčených liečív. Poradiť, kto
ré sú pre holuby najlepšie, ako a kedy lieč if, 
môže len oprávnený veterinárny lekár. Z titulu 
profesie znáša potom aj právnu zodpoved
nost. 

Veda a pokrok idú míl'ovými krokmi dopredu. 
Dnes naviac do nich zasahuje ekonomika. K veci 
môžem uviesť svoje skúsenosti a názory. Nie 
som zástancom bezduchého a sústavného po
dávania liečív holubom. Mali by sme ich použí
val len po presnom zistení diagnózy. Preventív
ne len v prípade nutnosti, v chovoch, kde je pros
tredie sústavne zamorené alebo vystavené rizi
ku. Dnes máme Inielen u holubovi množstvo 
zdravotných lažkostí práve z liečiv, ich sústav
ného používania. Častým užívaním sa poško
dzujú citlivé orgány lpečeň, obličky a pod.!. Strá
cajú sa vrodené dispozície k rezistencii - odol
nosti organizmov. Naviac, voči vírusovým epi
démiam učinných liečiv niet. Možná je len do
časná preventívna vakcinácia. Na druhej strane 
vieme, že v prírode a populáciách živočíšstva, 
existujú nielen jedince, rody, kmene, plemená 
odolnejšie, aj menejodolné, až rezistentné. Sta
čí, ak uvediem, že v mojom chove za 56 rokov 
sa nevyskytla paramyxoviróza, nikdy som proti 
nej holuby neočkoval. Pritom v prvopočiatkoch 
výskytu epidémie, keď sme nevedeli čo s ňou , 
som mal v experimentoch izolovane väčší počet 
nakazených holubov od rozličných chovaterov. 
Prichádzal som denne s nimi do styku, prenos 
bol na moje holuby viac ako pravdepodobný. Z 
vedeckých poznatkov sa dozvedáme, že ani 
manipulácia so živými oslabenými vírusovými 
vakcinami je nie celkom bezriziková, aj keď nut
ná. Genetika a transformácia mikroorganizmov 
zapríčiňuje bolenie hlavy aj nejväčším vedáto
rom. 

Je pravda, že sú liečivá účinnejšie, menej 
účinné, rizikovejšie a pod. Väčšinou ide o tú istú 
účinnú látku, len výrobca a obchodný názov je 
iný. Výrobca zodpovedá právne za kvalitu a účin
nost. Nevídaná konkurencia a reklama v predaji 
liečiv vyžadujú pružnosI informovanosti a roz
hl"adu. Už po pár rokoch dôjde v obchodnej po
nuke k takým zmenám, že ak si chce lekár udr
žaf autoritu, nemôže zaspať dobu ani na chvíľ
ku. 

Ako príklad uvediem dávno osvedčený liek 

ka v ňom je Ipokia!' je ešte v predajilievamizol. 
Po rozdelení republiky slovenskí a českí vý
robcovia museli výrobok rozlíšif pre zodpoved
nosť za kvalitu výrobku . Na podstate tej istej 
účinnej látky /tetramizoli dnes Ivanovice vyrá
bajú Bioverm a slovenská Bioveta REVLÍN. 

Pri používaní liečiv je podstatné dodržanie 
správnosti aplikacie, dávkovania a doby použí
vania. Ak máme Revlín, netreba používal napr. 
Aldifal. Je pre holuby relatívne toxickejší, najmä 
ak zažívacie orgány holubov sú postihnuté aj 
inou chorobou. Entizol je osvedčený, ale drahší 
humánny prípravok. Pre holuby postačí aj Tri
chobion. Kto má dosf peňazí môže rovnakým 

účinkom aplikovaf Tricoxin. Sulfakombin proti 
kokcidióze nahradí Sulfacox. 

Tak je to so všetkými liečivami . Po čase 
môže dojsť k zmenám, lebo ako uvádzam, kon
kurencia nikoho nešetrí. Sú aj tradičné liečeb
né a prírodné prostriedky, no nemusia byť tak 
spol'ahlivé a vyžadujú značné skúsenosti. 
Rozličné čaje, drogy a pod. môžeme používal 
preventívne, aj to nie sústavne a hocijako. 

Isté je, že časté a nadmerné používanie lie
čiv, v krátkych časovných intervaloch holubom 
neprospieva. Z dravým holubom dávaf liečivá je 
nerozum. Z listu MVDr. Karola Koubka 

Ing. Jozefovi Brzému 

KAROL JANSEN ZOMREL 
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Naši priatelia z Belgicka nám oznámili, že po fažkej 
chorobe dňa 5. marca 1996 zomrel Karol Jansen. Po
sledné roky svojho života strávil v rodnom dome po 
rodičoch s bratom Louisom. Pochádzal z početnej 

rodiny, z desiatich detí, z ktorých šiesti svoj život
J 	spojili s holubiarskym športom. On sám sa dožil krásne

ho veku 83 rokov, keď vel'kú časf svojho života strávil 
spolu so svojím bratom v belgickom mestečku Aren
donk. Chodievali k nemu chovatel'ské návštevy z celé
ho sveta, kde videli ten najlepší chovný materiál, ktorý 
vypestovali predošlé generácie ich svetoznámej chova
tel'skej dynastie. Dožil sa vysokého veku, často však bol 
aj v nemocničnom ošetrení, čo nie vermi priaznivo vplýva

Io na jeho psychický stav. Totiž počas jeho pobytu v nemocnici sa musel o všetko 
starať len posledný brat a aj ten už bol v dosf pokročilom veku. Takú lásku mali k 
svojím holubom, že si dali postavifv rodinnom dome výťah k holubom na poschodie, 
a tak sa dohovárali na bežných prácach okolo svojich zverencov. V posledných 
rokoch už nepretekali, pretože ich vel'mi často navštevovalo vel'a záujemcov o ich 
holuby. Ešte počas pretekania pred ich domom a v blízkom okolí mnohokrát parko
valo 40 - 60 áut. Mnoho chovatel"ov nešetrilo finančnými prostriedkami a kupovali 
čo sa dalo. Mladé 3D-dňové výletky boli vypredané tri roky dopredu, napriek 
značnej sume. V posledných rokoch vel'a jeho holubov získali Japonci. Tých neod
radila ani 12000 km vzrialenosf medzi Japonskom a Arendonkom. Je obrovskou 
škodou, že sa ani jeden z 9 synov neoženil a všetci zostali , ako sa hovorí, starými 
maládencami. Posledný brat tejto rodiny Louis sa ešte cíti tak, že sa podujal viesf 
chov tohto významného kmeňa holubov "JANSEN". Otázkou je, ako sa bude 
vyvíjaf jeho zd ravotný stav. S fažkým srdcom sa lúčime s týmto významným 
chovatel'om, ale matka príroda si nevyberá. HOlUby, ktoré musel opustif, budú pre 
nás vel'kou spomienkou na jedného z najväčších chovatel'ov poštových 
holubov tejto planéty. Karol Jankuliak 
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BIOFAKTORY s. r. o. 
ponúka pre chovatel'ov holubov: 

COLVIT 
® 

PLUS 
V/tam/nové tablety 
pre po§tove holuby pri 

zvýšenej záťaži 

COLVIT~ 

CAR 

Vodorozpustný 
vitaminový 
koncentJát 

pre poštové holuby 

VlTMf1t 
® 

COL 
Vitamínovo 

minerálna zmes 
pre holubov 

Prípravok COLVIT PLUS slúži ako zdroj všet
kých nevyhnutných vitamínov a ďalších látok 
zlepšujúcich výkonnosf poštových holubov, Je
ho podávanie má za následok zlepšenie výko
nov počas chovnej sezóny, pôsobí priaznivo pri 
preperovaní, rekonvalescencii a po podávaní lie
čiv, Podávanie základnej dávky zabraňuje avi
taminózam a prispieva k optimálnym podmien
kam chovu holubov (párenie, rozmnožovanie a 
liahnivosf vajec), Výrobok obsahuje l - Carní
tln, ktorý priaznivo ovplyvňuje energetický me
tabolizmus a zlepšuje výkonnos! holubov pri 
vysokej športovej záfaži. 

Prípravok COLVIT CAR je určený pre podáva
nie v období fyziologickej záfaže organizmu - pri 
preperovaní a v období rekonvalescencie, PÔ
sobí preventívne proti avitaminózam, Doplnok 
novovyvinutej špecificky účinnej látky l - Cami
tin podporuje '/ýkonnosf holubov počas letu a 
pôsobí pri odstránení svalovej únavy, Doporu
čuje sa podávaf I-'red letom a tesne po ňom (pri 
lietaní tzv, prirodzenou metódou), 

Prípravok Vltamix COl je určený pre všetky 
kategórie holubov (poštové, okrasné, exotické, 
mäsové a pod,), Obsahuje celý komplex vitamí
nov, mikroprvkov a aminokyselín vo vyváženom 
pomere, Súčasfou prípravku je aj L - Camitln, 
pOdporujúci výkonnosf holubov pri lete a zlepšu
júci vývoj kostrového svalstva u rastúcich holu
bov, Vita mix COl je vhodné podávaf aj u holú
bät, kde zlepšuje rast a vývoj, u dospelých holu
bov má tiež pozitívny vplyv na znášku , liahni
vosf vajec a celkovú kondíciu a exteriér. 

BIOFAKTORY s_ r. o. 
Nádražná 36, 900 28 Ivanka p_ D. 


Tel.lFax: 07/943 715 Tel.: 07/943 831 
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ZÁJAZD NA 25. OLYMPIÁOU 

POŠTOVÝCH HOLUBOV 


*Firma Kolónia poriada atraktívny tématický autobusový zájazd do Bazileja 
vo Švajčiarsku na 25, olympiádu poštových holubov v dňoch 

23. - 26. januára 1997 
po trase Žilina - Bratíslava - Brno - Bfeclav - Rakúsko - Švajčiarsko. 

V cene zájazdu /3.190 Skl je doprava, základné poistenie, 1 x ubytova
nie, tlmočník-sprievodca, občerstvenie v autobuse gratis. Neváhajte a zašlite 
objednávku na adresu: 

Štefan Pinčák, 

Severná 31, 01 0 01 Žilina, 

Č. t. 089/34779. 


Podrobné informácie Vám zašleme písomne. 

MEMORIAL PAVLA HUŤANA 

Redakcia I nformačného spravodaja POŠTOVÝ HOLUB vypisuje súfaž 
pod názvom "MEMORIÁL PAVLA HUŤANA" ako 

ESO SLOVENSKA 1996 
Poradie v tejto súťaži sa určí bez rozdielu pohlavia podľa vzorca 

počet nasadených hol ubov + 1 - umiestnenie holuba 
x 100 

počet nasadených holubov 

Do súťaže sa započítajú body zo šiestich pretekov nad 300 km v roku 
1996. 

Vífaz získa pohár v hodnote 1.000.- Sk. 
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BIOFAKTORY s. r. o. 
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BIOFAKTORY s_ r. o. 
Nádražná 36, 900 28 Ivanka p_ D. 


Tel.lFax: 07/943 715 Tel.: 07/943 831 


22 

ZÁJAZD NA 25. OLYMPIÁOU 

POŠTOVÝCH HOLUBOV 


*Firma Kolónia poriada atraktívny tématický autobusový zájazd do Bazileja 
vo Švajčiarsku na 25, olympiádu poštových holubov v dňoch 
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po trase Žilina - Bratíslava - Brno - Bfeclav - Rakúsko - Švajčiarsko. 

V cene zájazdu /3.190 Skl je doprava, základné poistenie, 1 x ubytova
nie, tlmočník-sprievodca, občerstvenie v autobuse gratis. Neváhajte a zašlite 
objednávku na adresu: 

Štefan Pinčák, 

Severná 31, 01 0 01 Žilina, 

Č. t. 089/34779. 


Podrobné informácie Vám zašleme písomne. 

MEMORIAL PAVLA HUŤANA 

Redakcia I nformačného spravodaja POŠTOVÝ HOLUB vypisuje súfaž 
pod názvom "MEMORIÁL PAVLA HUŤANA" ako 

ESO SLOVENSKA 1996 
Poradie v tejto súťaži sa určí bez rozdielu pohlavia podľa vzorca 

počet nasadených hol ubov + 1 - umiestnenie holuba 
x 100 

počet nasadených holubov 

Do súťaže sa započítajú body zo šiestich pretekov nad 300 km v roku 
1996. 

Vífaz získa pohár v hodnote 1.000.- Sk. 
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Predaj 
• Predám konštatovacie hodiny BENZING za 4.500.- Sk. Adresa: Šebo 

Ladislav, Čkal ovova 504/16, 921 01 Piešťany /pri letisku/. 

• Predám jednotlivo 100 kusov importovaných poštových holubov z Ho
landska rôznych ročníkov v cene 1.000 - 1.500.- Sk za kus. Osobný odber 
vítaný. Rasy: Jansen, Van Wanroy, V.d. Flaes, V.d.Wegen, Hofkes, Van 
Geel. Import bol uskutočnený v tomto roku od známeho chovatera J. Van 
Alphena, Kanalstraat 35, 2231 KB RIJNSBURG, Niederland. Adresa: Otto 
Hybner, 696 65 Petrov u Hodonína 106, č. t. 0631/94636. 

Poďakovanie 
• Redakcia informačného spravodaja ďakuje p. Františkovi Dvofákovi 

z Prosimefíc za zaslanie čestnej vstupenky na dražbu a burzu holubät. 
Zároveň sa ospravedlň ujeme, že sme nemohli zverejniť jeho oznam, nakor
ko bolo už po uzávierke 1. čísla. Redakcia 

Zaletené holuby 

... Lysák Rudolf,Olbrachtova 9,56802 Svitavy hlási 90-S-145740 H, 90-S
55106 Ha, 92-S-30442 H. 

... Kuhelka Miloš, 533 61 Cholbice 226 hlási 92-S-195797. 

... Krabica Pavel, Kromefíž 53, 71 2 OO O. Muglinov hlási 91-S-88301 

... Sekeráš Jozef, Oravská 6, 980 42 Rimavská Seč, okr. Rim. Sobota hlási 
AV 91,0090 OAKLAWN, ktorý k nemu priletel 2. mája 1996. 

Upozornenie: 
Na obálke i nformačného spravodaja /2. strana/ je nesprávne telefónne 

číslo RNDr. Daniela Dudzika. 

l5;ávne čís!c; je 092/364 61 I 

Uzávierka prjspevkov 

pre nasledujúce číslo Informačného spravodaja 


31. augusta 1996 
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DISTRIBÚCIA LIEKOV, 
:ARMACEUTICKÝCH PRÍPRAVKOV,liN DRAVOTNÍCKEHO MATERIÁLU, 

VETERINARNYCH LIEČIVA PRÍPRAVKOV 

ALOl rAI Ibi, Ild občerstvenie 
AOUAVII plv :;G g, multivitamín rozpuslny vn vnd(J 

ARPAlIT :ipl8y 1"/Q , proti vonkajšim par,lI lln ll l 

ARPALll SPI ;:ty 5%, proti vonkajším onl"/ llnll l 
AVIPEST 100 d , vakcína proti PSOl lf lnl llr' l Y11yuiny a holubov 
BAKTEI"1 10FAG STM 100 ml, li ečbn u lllll llnnlozy 
BIOVERM tbl, na občerstvenie holuIJ('lV 
B-KO MPLEX 100 g, vítamínov>' plI'l'~!lk rlJlpustný vo vode 
COLINAK, vakcína proti parRľllyx(lvh l l ~';Ovcj nákaze 
COMBINALA 25 ml, vítamllll Ulpll '1 llly vo vode 
COMBINAL A03, kombi I1Úc.11l (IIllcí Ilych vitam ínov 
COMBINAL E, vitamín podp(l l lll llci reprodukciu zvierat 
C-VITAMIN plv 250 g, n ~.l (:I.lk()Vt; posi lnenie organizmu 
FARMAFERR 800 q, 111 1/::111.. ri o krmiva s obsahom železa 
GALLlVAK 1000 ti , v ,J I\t 111 :1 proti mykoplazmóze 
HOLUBíK, minf;lIi1 II1 r1 vil él minový zob pre holuby, cca 8 kg balenie 
CHOLESOL ll)!. , prr>vC'nc ia kokcidiózy a bakt. ochorení 
IMEOUYL 100 (J, li ečba dýchacích a tráviacich ochorení 
INFAOIN lo do , vilamIll 0 2 
KLOZANIN/LSB3/ 20 g, prípravok proti kokcidióze 
KOLU Mi:lIN g rŕ\ rt. 1 kg , vit. a min . doplnok pre holuby 
KONVIT NEO 1 kg, vitamínov>' premix 
OVOOIFTEFi lN 100 d ., vakcína proti vtáčim kiahllam 
PAN I"EPROL spray, na ošetrenie poranení 
PANTEPROL, propolisová tinktura na ošetrenie povrch. poraneni 
PLASTIN 1 kg, minerálny doplnok pre zvieratá 
PLASTIN 5 kg, minerálny doplnok pre zvieratá 
ROBORAN O 1 kg, vitamínomin . doplnok pre hydinu 
n OBORAN pre exoty, vitaminomin. doplnok pre exoty 
ROI;)ORAN H, vitaminy pre drobné zvieratá 
R080 RAN I<K I kg, vitamíny pre králiky 
RONIIJA701_r lv. !;)O g , proti trichomoniáze holubov a hyd iny 
SALGLN SO d., vakc ína proti salmonelóze 
SULFAKOMBIN 250 ml, proti kokcidióze 
TETRACYI<UN plv. 50 g , antibiotikum proti salm. a pod. 
TRIC II O I~ION t IJ I. , proti trichomoniáze 
VITAPLflSTIN forte 1 kg, vitamínominerálny doplnok 
VITAPLASflN Ibi., vitamínominNálny doplnok pre psov a mačky 

20,10 
7,30 

31,80 
53,90 
13,20 
69,70 
31,50 
61,80 
83 ,60 
26,90 
33,40 
22,90 
59,90 
48 ,70 
43,60 
16,40/1 kg 
26,

171 ,10 
27,60 
39,
43 ,30 
19,80 
51,
52,10 
38,50 
21,40 
80,30 
33,40 
12,
18,30 
31,40 
35,50 
33 ,10 
69,30 
28,00 
62,90 
35,10 

132,70 

POSTOVNI 35,
10,

RECEI"' I 

MEDIN , ~, I o. Lipová 6, Stará Turá , sklad Kostolná-Záriečie pri Trenčíne PSČ 91304 
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