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, SleDe na úoe"i l 
I o dva - tri týždne začne preteková sezó· 

na, na ktorú sme sa viac ako polroka pripra
vovali, tešili a povedzme si úprimne, že sme 

I sa jej nevedeli dočkat. Do novej sezóny kaž
dý vstúpi s istými ambíciami, predsavzatia
mi, očakávaniami a nádejami. Už na začiat
ku si musíme uvedomit; že nie každému všet
ko môže vyjsť, že nie každému sa podarí do
siahnut stanovené ciele. Je to preto, že bude 
menej víťazov a viac porazených. 

Môžme to povedať aj tak, ale skúsme si 
položiť otázku inak Sú v našom športe pora

I zení? Ak sa pozrieme do výsledkov z prete
I kov, tak snáď áno, Ak však zoberieme do 

úvahy lásku k holubom, tak sa nič nemení, 
lebo tá sa nevyjadruje umiestnením v prete
ku. Preto víťazstvá i porážkyje potrebné prijí
mať z tohto pohľadu. Mala by tu platiť stará , 
pravda: "Sláva víťazom, čest porazeným". 
Vítazstvá je potrebné prijímať s rozvahou a 
skromnosťou a porážky bez závisti a nená
visti. 

Ak sa nám to podan; môžme mat všetci 
radosť z nastávajúcej pretekovej sezóny, a 
to v mene Prezídia SZ CHPH a redakcie 
úprimne prajem všetkým chovateľom. 

RNDr. Daniel Dudzik 

ŽiadiID,e fi\jonmikov OZ CHPli'aby na ad
resu adnJinlStráCie do lS.aprila 2000 zaslali 
rozdeTomíkykrúžkov7.aobJasťaj sadresami 

funkcionárov ZO CHPH, ktorí majú na sta· 
rosti zaletené holuby. Zverejnením r07..defov
níkov chceme prispieťk vyl1lMávanin maji
teJov ~ých hoIubóv. Redakcia 
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Výber informácií zo zasadnutia 

Prezídia a Valného zhromaždenia 


SZCHPH 

Prezídium SZCHPH dňa 19.2.2000 prejednalo 
• Materiálne zabezpečenie pretekovej sezóny - ro

dové obrúčky i pretekové gumičky sú dovezené a po
stupne sa zasielajú na oblasti. OZ CHPH, ktoré nemajú 
uhradené záväzky voči Zväzu, pokia!' pozdížnosti neuhra
dia, nebudú im gumičky zaslané. 

• Zabezpečenie NP 2000 - bolo schválené zabezpe
čenie pretekov adopravcovia holubov: 
OZ CH PH Nitra - OZ CH PH Nitra - Ivanka, Levice, Nové 
Zámky, Trnava 
OZ CH PH Šurany - OZ CHPH Šurany, Komárno, Nitra 
OZ CH PH Prievidza - OZ CHPH Prievidza, Banská Bystri
ca, Topolčany 
OZ CH PH Žilina - OZ CHPH Žilina, Tvrdošín, Liptovský 
Mikuláš, Martin, Ružomberok 
OZ CH PH Kys. Nové Mesto - OZ CHPH Kys. Nové Mesto, 
Čadca, Považská Bystrica, Terchová 
OZ CH PH Košice - OZ CHPH Košice, Michalovce, Pre
šov, Bardejov, Sabinov, Sp. Nová Ves, Poprad, Rimav
ská Sobota 
MaratÓn klub - OZ CHPH Bratislava, Trenčín, Pezinok, Seni
ca 

• Prerokovalo závery zjesenného zasadnutia FCI a 
v náväznosti na ne: 
- zriadilo komisiu pre prácu s mládežou, vedením ktorej 
poverilo MVDr. Juraja Rákossiho 
- uložilo komisii pre štandardy vypracoval harmonogram 
školenia posudzovatelov, plán práce a vypracoval kate
gorizáciu posudzovatelov 

• Prejednalo informáciu o vydaní členských preu
kazov - vydané budú do 30. 06. 2000 

• Zaoberalo sa podnetmi, sťažnoslami resp. žiados
ťami OZ CH PH Komárno, PZ Sabinov, p. Ivanca, p. Da
niška, p. Rolina ap. Barboríka 

Valné zhromaždenie SZ CHPH dňa 19.3.2000 
• Po diskusii, zapracovaní návrhov a pripomienok 

boli schválené: 
- správa o hospodárení za rok 1999 
- správa ÚDR o vykonaní kontroly hospodárenia s 
prostriedkami Zväzu 
- rozpočet Zväzu na rok 2000, v ktorom sa vyčlenili 
prostriedky na nákup výstavných klietok akúpu priesto
rov pre sekretariát Zväzu 

• Schválil sa návrh predsedu pretekovej komisie s 
doplnkami: 
- doprava na preteky podla rozpisu, ktorý vypracovalo 
Prezídium 
- každé OZ CH PH odovzdá pri zbere prepravcovi následov

(Pokračovanie na nasledujúcej st.rane) 
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né dokumenty: -1 xveterináme potvrdenie /zakaždý okres! 
- 2x protokol oštarte za OZ CHPH 
-1 xdruhú kópiu kontrolného listu ZJI každého chovatela 
- 1 x sumarizačný záznam, ZO CHPH, počet chovateľov, 
počet nasadených holubov 
- z pretekov sa spracujú výsledky 
11 spoločný výpočet z nasadenýchholubov 
2/ výpočet holubov samostatne 
31 výpočet holubíc samostatne 
41 výpočet ročných holubov samostatne 
IMusia sa dodrža! podmienky FCI.! 
- pretek Wiesmar je rozdelený na pásma: 
1. pásmo - do 750 km 
2. pásmo - 751 - 800 km 
3. pásmo - nad 800 km 
- pretek Koblenz bude vyhodnotený v jednom celku 
okrem 8oblastí, združených v Klube dlhých tratí východ
ného Slovenska, k10ré ako NP budú letie! inú trať/podla 
výberul v tom istom termíne 
- ocenenie - Zväz vyčlenil v rozpočte na každý pretek 
8.000.- Sk 
- sústrednie áut: Wiesmar - Cínovec - 30. 06. 2000 
06,00 hod. 
Koblenz - Rozvadov- 14. 07. 2000 - 09,00 hod. 
- Valné zhromaždenie schválilo plán práce a zloženie 
komisií: 
- pre prácu s mládežou 
- posudzovatefskej komisie 
- bol schválený návrh súťaží Superholubica 2000, Su
perholub 2000 a Superdružstvo Slovenska 2000. Ga
rantom súťaží bude SZ CHPH. 
- do 30. 06. 2000 bude mať SZ CHPH otvorenú vlastnú 
internetovú stránku 
- VZ SZ CH PH poverilo Prezídium vytvoriť komisiu pre 
úpravu stanov Zväzu 
- členovia VZ SZ CHPH hlasovaním rozhodli, že usporia
datefom CV bude OZ CH PH Považská Bystrica. Výstava 
sa uskutoční 15. -16. 12.2000 v Púchove /Termín môže 
byt upravený po dohode s českým Zväzom./. 
- bol prijatý návrh posudzovatefskej komisie, aby za náš 
Zväz bol FCI doporučený posudzovať holuby na olympi
áde p. Vladimír Šiška 

Športová komisia FCI 
- na svojom zasadnutí dňa 5.10.1999 prijala rozhodnu
tie, že kategória ŠPORT DI IVI sa zmení na Olympijskú 
kategóriu celkového okruhu, čo povzbudí malé krajiny k 
účasti na budúcich olympiádach. 

Schválená zmena : do sútaže sa holubovi ZJlpočíta 
spolu 11 tratí, minimálny počet holubov, nasadenýchna 
pretek - 150, počet zúčastnených chovaterov - 20, vy
hodnotenie 20 % víťazov, súčet km - 3000. 
Rozdelenie tralf : od 100 do 300 km 3 - 5 

od 250 do 500 km 2- 6 
nad 500 km 1 - 3 
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Vyhodnotenie súfažíNf> a MS Dňami 
výpočtovej komisie SZ eHPH 

Napriek tomu, že nová chovná sezóna sa už rozbeh
la a preteková sa čo nevidieť začne, chcel by som sa 
niekoll<ými slovami vrátiť k vyhodnoteniu nejdôlelitej
ších pretekov asúťaží v rámci Slovenska. 

Ktomuto rozhodnutiu ma viedol list p. Stručku zOZ 
CHPH Toporčany z21.02.2000, vktorom ma upozornil 
na chybu, ktorej som sa dopustil pri uvedení koeficientu 
jeho holubov v súťaži o generálneho majstra. 

Na vysvetlenie uvádzam asi tolko: Spracovanie úda
jovo koeficientoch bolo urobené bez nedostatkov, avšak 
došlo komylu pri zápise do tabull<y, ktorú som zaslal na 
kontrolu každému OZ. Spätne sa ku mne upozornenie 
na omyl nedostalo, až spomínaný list p. Stručku. 

Po prvýkrát bolo MS spracované prostredníctvom 
poWača atým sa odbúrala možnos! rôznych špekulácií 
či "vlastného výkladu" propozícií MS. Tak masové vy
hodnotenie poradia sa doteraz neuskutočnilo aje len na 
škodu chovatel"ov, že sa nenašiel priestor v Poštovom 
holubovi na zverejnenie tohto poradia Iporadie bolo pub
likova né vo výsledkoch z NP, ktoré dostalo každé OZ v 
počte 7 kusov/. Som presvedčený otom,že mnohí chova
telia by boli prekvapení, že splnili podmienky týchto súťaží1 
v GM 160 chovatel'ov, DT -157, ST - 564, KT - 407/. 

Pán Stručka Peter st+ml mal byt správne umiestne
ný na 10. mieste v konečnom poradí GM so ziskom ko
eficientu 552,362. Ospravedlňujem sa mu za chybu a 
zároveň sa pýtam, kde bol do 21. 02. 2000, ked·nepodal 
včas reklamáciu . 

K rôznym nedostatkom došlo aj pri spracovaní ná
rodných pretekov lOZ CHPH Trenčín, Prievidza! - chyby 
v očíslovaní chovatefov v programe pre spracovanie vý
sledkov, čo spôsobilo priradenie nesprávnych holubov 
k chovaterom . Vzhl'adom na to, že je pred nami nová 
sezóna, treba si staré chyby pripomenúť ahlavne ich neo
pakovaL Každý čaká od výpočtovej komisie bezchybnú prá
cu. Tá je však podmienená včasným dodaním bezchybných 
podkladov k spracovaniu aoperatívnou spoluprácou. 

Súťaže "Superdružstvo krátkych astredných tratí" a 
"Superdružstvo dlhých trati" tiež neboli úplne dotiahnu
té, pretože do termínu uzávierky súfaží nebol úplne do
ladený program, k10rý by spracoval tieto sútaže a tak 
niektorí chovatelia buď s ú raž nevyhodnotili alebo ju po
slali rôznym adresátom. Vnovej sezóne by mal byt tento 
problém definitívne odstránený. 

Pre novú sezónu 2000 je pripravená nová verzia 
programu na spracovanie výsledkovpoštovýchholubov 
a prostredníctvom členov Valného zhromaždenia SZ 
CHPH bude dodaná spracovatel'om jednotlivých OZ. 
Medzi spracovatermi sa nájdu aj takí, k10rí neovládajú 
dokonale predložený program. Navrhujem im preto, aby 
sa so svojimi problémami včas obrátili na mňa alebo 
autorku programu - RNDr. Paterovú. Tak10 predídeme 

mnohým nedorozumeniam, urýchlime azjednodušíme - nejednotný výklad používania prepočtu rozchodu 
spracovanie spoločných výsledkov v rámci národných Zároveň by som chcel ztohto miesta požiadať spra
pretekov ako aj súťaží MS. covateľov pretekových výsledkov, aby si zaviedli očislo 

Najčastejšie nedostatky, zistené pri kontrole údajov vanie chovatefov vdanom OZ vzostupne 11 - 999 l, Tým 
v zostavách jednotlivých OZ : sa predíde chybnému priradeniu holubov v spoločnom 
- nejednotné zapisovanie čísel OZ CHPH 1S01, S1, 01 .. J spracovaní NP pri prepise čisla ZO lv tomto prípade musí 
- nejednotné zapisovanie čísel holubov 10005 - 5, byt jednotné u celej OZ/o Ďakujem za pochopenie a te
0120-120 . ./ ším sa na spoluprácu v roku 2000. 
- rôzne označenie českých holubov v jednom ročníku Milan Blahovský 
ICZ, CS) 
- pri konverzii údajov neuvádzané pohlavia holubov Poznámka: 
- zmena očíslovania chovatelóv v priebehu pretekovej e-mailová adresa výpočtovej komisie: 
sezóny msusp@spisnetsk/Mgr.Blahovský 
- číslovanie chovaterov v OZ rovnakým číslom Paterova@dlex.sk 1RNDr. Paterová 

Dôležité upozornenie všetkým funkcionárom SZ CHPH 
Po prerokovaní na Valnom zhromaždení SZ CHPH sú poriadatelia pretekov poštových holu
bov na Slovensku povinní zabezpečiť jednotný zápis holubov na kontrolné listy a pri spraco
vaní výsledkov nasledovne: 

U holubov rbčn-ikov ,U holubov rgeriíka U holubov ročníka 1992 
1994 až 2000 v tvare: 1993 v tvare: a starších v tvare; 
napr. 94·23.-1766 H napr, 93-S12-567 H nflp r. 90-$-57945 A 

98-01 -1629 A 
00-14-0038 H 

Pri nedodržaní týchto pokynov a hlavne nejednotnom zápise poriadatelia riskujú, že ich cho
vatelia nebudú správne vyhodnotení v MS 2000. 

Postavenie a vážnos" Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov. 
Váženf kolegovia, prihováram sa k vám anabádam vás k diskusii na uvedenú tému, od ktorej očakávam 

zmapovanie názorov na súčasnú, ale aj budúcu existenciu Zväzu. K tejto téme sa pokúsim zauja! vlastné 
stanovisko s návrhom do budúcnosti, vktorej Zväz by mal mat väčšiu vážnos! ako doteraz. 

Zväz na čele s "Valným zhromaždenfm", o potrebe ktorého nepOChybujem, nemá v dnešnej dobe takú 
vážnos!: aká mu právom prináležf. Svedčia o tom komentáre zainteresovaných tzv. pľOgnostikov, ale aj práca 
zodpovedných. Ak však pripustfme, že Zväz to nie je iba valné zllTomaždenie, prezfdium, preteková komisia, 
dozorná rada, oblastné združenia, ale hlavne členovia vzákladných organizáciach, teda my všetci, potom aj 
ZOdpovednos! za súčasný stav, padá na hlavy všetkých Je však potrebné si uvedomit: že v rámci členskej 
základne pretrvávajú osobné očakávania na zlepšenie vzťahov, zdokonalenie organizovania našej činnosti, či 
už výstavnej alebo šp0l10vej. Jednoducho povedané, očakávanie je namieste, len nesmie by!prehnané. Tu sa 
však treba pozastavi! a spýtal" sa od koho toto zlepšenie žiadame. Určite od vás dostanem za pravdu ak 
poviem, že očakávanie je adresované dobrovo/iJým funkcionárom, ktorf až na malé výnimky vykonávajú 
prácu velmi ochotne a bez nárokov na honorár A tu môže nastať kameň úrazu, pretože očakával" bezchybnú 
prácu, za ktorú neposkytujeme ani len tie koláče, čo je v dnešnej dobe prinajmenšom neseriózne. Náprava je 
možná iba ak sprofesionalizujeme sekretariát a primerane odmenfme pracovmkov oblastI. Ak sa toto stane 
skutočnosťou, je možné požadoval" kvalitnú prácu a vyššiu úroveň. 

Akde vidím najväčšie problémy? 
Volanie po zlepšenf na všetkých úrovniach Zväzu je veliTli potrebné, musf však by( spojené s finančným 

ohodnotenfm apokiarsa tak nestane, zabudnime na požiadavky anemajme velké oči. Som za kvalitu, tá musf 
byt; ale nie na úkor jednotlivca, ktorého okráda očas práca vykonávaná vprospech nás všetkých. Ak sa niečo 
nepodarí, najčastejšie voláme po stfnam' hläv a velakrát je kritika namieste. Téma prfležitostného či pravidel
ného odmeňovania pracovnfkov je "TABU" a radšej sa vyhovárame na nedostatok financif azlú ekonomickú 
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né dokumenty: -1 xveterináme potvrdenie /zakaždý okres! 
- 2x protokol oštarte za OZ CHPH 
-1 xdruhú kópiu kontrolného listu ZJI každého chovatela 
- 1 x sumarizačný záznam, ZO CHPH, počet chovateľov, 
počet nasadených holubov 
- z pretekov sa spracujú výsledky 
11 spoločný výpočet z nasadenýchholubov 
2/ výpočet holubov samostatne 
31 výpočet holubíc samostatne 
41 výpočet ročných holubov samostatne 
IMusia sa dodrža! podmienky FCI.! 
- pretek Wiesmar je rozdelený na pásma: 
1. pásmo - do 750 km 
2. pásmo - 751 - 800 km 
3. pásmo - nad 800 km 
- pretek Koblenz bude vyhodnotený v jednom celku 
okrem 8oblastí, združených v Klube dlhých tratí východ
ného Slovenska, k10ré ako NP budú letie! inú trať/podla 
výberul v tom istom termíne 
- ocenenie - Zväz vyčlenil v rozpočte na každý pretek 
8.000.- Sk 
- sústrednie áut: Wiesmar - Cínovec - 30. 06. 2000 
06,00 hod. 
Koblenz - Rozvadov- 14. 07. 2000 - 09,00 hod. 
- Valné zhromaždenie schválilo plán práce a zloženie 
komisií: 
- pre prácu s mládežou 
- posudzovatefskej komisie 
- bol schválený návrh súťaží Superholubica 2000, Su
perholub 2000 a Superdružstvo Slovenska 2000. Ga
rantom súťaží bude SZ CHPH. 
- do 30. 06. 2000 bude mať SZ CHPH otvorenú vlastnú 
internetovú stránku 
- VZ SZ CH PH poverilo Prezídium vytvoriť komisiu pre 
úpravu stanov Zväzu 
- členovia VZ SZ CHPH hlasovaním rozhodli, že usporia
datefom CV bude OZ CH PH Považská Bystrica. Výstava 
sa uskutoční 15. -16. 12.2000 v Púchove /Termín môže 
byt upravený po dohode s českým Zväzom./. 
- bol prijatý návrh posudzovatefskej komisie, aby za náš 
Zväz bol FCI doporučený posudzovať holuby na olympi
áde p. Vladimír Šiška 

Športová komisia FCI 
- na svojom zasadnutí dňa 5.10.1999 prijala rozhodnu
tie, že kategória ŠPORT DI IVI sa zmení na Olympijskú 
kategóriu celkového okruhu, čo povzbudí malé krajiny k 
účasti na budúcich olympiádach. 

Schválená zmena : do sútaže sa holubovi ZJlpočíta 
spolu 11 tratí, minimálny počet holubov, nasadenýchna 
pretek - 150, počet zúčastnených chovaterov - 20, vy
hodnotenie 20 % víťazov, súčet km - 3000. 
Rozdelenie tralf : od 100 do 300 km 3 - 5 

od 250 do 500 km 2- 6 
nad 500 km 1 - 3 
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Vyhodnotenie súfažíNf> a MS Dňami 
výpočtovej komisie SZ eHPH 

Napriek tomu, že nová chovná sezóna sa už rozbeh
la a preteková sa čo nevidieť začne, chcel by som sa 
niekoll<ými slovami vrátiť k vyhodnoteniu nejdôlelitej
ších pretekov asúťaží v rámci Slovenska. 

Ktomuto rozhodnutiu ma viedol list p. Stručku zOZ 
CHPH Toporčany z21.02.2000, vktorom ma upozornil 
na chybu, ktorej som sa dopustil pri uvedení koeficientu 
jeho holubov v súťaži o generálneho majstra. 

Na vysvetlenie uvádzam asi tolko: Spracovanie úda
jovo koeficientoch bolo urobené bez nedostatkov, avšak 
došlo komylu pri zápise do tabull<y, ktorú som zaslal na 
kontrolu každému OZ. Spätne sa ku mne upozornenie 
na omyl nedostalo, až spomínaný list p. Stručku. 

Po prvýkrát bolo MS spracované prostredníctvom 
poWača atým sa odbúrala možnos! rôznych špekulácií 
či "vlastného výkladu" propozícií MS. Tak masové vy
hodnotenie poradia sa doteraz neuskutočnilo aje len na 
škodu chovatel"ov, že sa nenašiel priestor v Poštovom 
holubovi na zverejnenie tohto poradia Iporadie bolo pub
likova né vo výsledkoch z NP, ktoré dostalo každé OZ v 
počte 7 kusov/. Som presvedčený otom,že mnohí chova
telia by boli prekvapení, že splnili podmienky týchto súťaží1 
v GM 160 chovatel'ov, DT -157, ST - 564, KT - 407/. 

Pán Stručka Peter st+ml mal byt správne umiestne
ný na 10. mieste v konečnom poradí GM so ziskom ko
eficientu 552,362. Ospravedlňujem sa mu za chybu a 
zároveň sa pýtam, kde bol do 21. 02. 2000, ked·nepodal 
včas reklamáciu . 

K rôznym nedostatkom došlo aj pri spracovaní ná
rodných pretekov lOZ CHPH Trenčín, Prievidza! - chyby 
v očíslovaní chovatefov v programe pre spracovanie vý
sledkov, čo spôsobilo priradenie nesprávnych holubov 
k chovaterom . Vzhl'adom na to, že je pred nami nová 
sezóna, treba si staré chyby pripomenúť ahlavne ich neo
pakovaL Každý čaká od výpočtovej komisie bezchybnú prá
cu. Tá je však podmienená včasným dodaním bezchybných 
podkladov k spracovaniu aoperatívnou spoluprácou. 

Súťaže "Superdružstvo krátkych astredných tratí" a 
"Superdružstvo dlhých trati" tiež neboli úplne dotiahnu
té, pretože do termínu uzávierky súfaží nebol úplne do
ladený program, k10rý by spracoval tieto sútaže a tak 
niektorí chovatelia buď s ú raž nevyhodnotili alebo ju po
slali rôznym adresátom. Vnovej sezóne by mal byt tento 
problém definitívne odstránený. 

Pre novú sezónu 2000 je pripravená nová verzia 
programu na spracovanie výsledkovpoštovýchholubov 
a prostredníctvom členov Valného zhromaždenia SZ 
CHPH bude dodaná spracovatel'om jednotlivých OZ. 
Medzi spracovatermi sa nájdu aj takí, k10rí neovládajú 
dokonale predložený program. Navrhujem im preto, aby 
sa so svojimi problémami včas obrátili na mňa alebo 
autorku programu - RNDr. Paterovú. Tak10 predídeme 

mnohým nedorozumeniam, urýchlime azjednodušíme - nejednotný výklad používania prepočtu rozchodu 
spracovanie spoločných výsledkov v rámci národných Zároveň by som chcel ztohto miesta požiadať spra
pretekov ako aj súťaží MS. covateľov pretekových výsledkov, aby si zaviedli očislo 

Najčastejšie nedostatky, zistené pri kontrole údajov vanie chovatefov vdanom OZ vzostupne 11 - 999 l, Tým 
v zostavách jednotlivých OZ : sa predíde chybnému priradeniu holubov v spoločnom 
- nejednotné zapisovanie čísel OZ CHPH 1S01, S1, 01 .. J spracovaní NP pri prepise čisla ZO lv tomto prípade musí 
- nejednotné zapisovanie čísel holubov 10005 - 5, byt jednotné u celej OZ/o Ďakujem za pochopenie a te
0120-120 . ./ ším sa na spoluprácu v roku 2000. 
- rôzne označenie českých holubov v jednom ročníku Milan Blahovský 
ICZ, CS) 
- pri konverzii údajov neuvádzané pohlavia holubov Poznámka: 
- zmena očíslovania chovatelóv v priebehu pretekovej e-mailová adresa výpočtovej komisie: 
sezóny msusp@spisnetsk/Mgr.Blahovský 
- číslovanie chovaterov v OZ rovnakým číslom Paterova@dlex.sk 1RNDr. Paterová 

Dôležité upozornenie všetkým funkcionárom SZ CHPH 
Po prerokovaní na Valnom zhromaždení SZ CHPH sú poriadatelia pretekov poštových holu
bov na Slovensku povinní zabezpečiť jednotný zápis holubov na kontrolné listy a pri spraco
vaní výsledkov nasledovne: 

U holubov rbčn-ikov ,U holubov rgeriíka U holubov ročníka 1992 
1994 až 2000 v tvare: 1993 v tvare: a starších v tvare; 
napr. 94·23.-1766 H napr, 93-S12-567 H nflp r. 90-$-57945 A 

98-01 -1629 A 
00-14-0038 H 

Pri nedodržaní týchto pokynov a hlavne nejednotnom zápise poriadatelia riskujú, že ich cho
vatelia nebudú správne vyhodnotení v MS 2000. 

Postavenie a vážnos" Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov. 
Váženf kolegovia, prihováram sa k vám anabádam vás k diskusii na uvedenú tému, od ktorej očakávam 

zmapovanie názorov na súčasnú, ale aj budúcu existenciu Zväzu. K tejto téme sa pokúsim zauja! vlastné 
stanovisko s návrhom do budúcnosti, vktorej Zväz by mal mat väčšiu vážnos! ako doteraz. 

Zväz na čele s "Valným zhromaždenfm", o potrebe ktorého nepOChybujem, nemá v dnešnej dobe takú 
vážnos!: aká mu právom prináležf. Svedčia o tom komentáre zainteresovaných tzv. pľOgnostikov, ale aj práca 
zodpovedných. Ak však pripustfme, že Zväz to nie je iba valné zllTomaždenie, prezfdium, preteková komisia, 
dozorná rada, oblastné združenia, ale hlavne členovia vzákladných organizáciach, teda my všetci, potom aj 
ZOdpovednos! za súčasný stav, padá na hlavy všetkých Je však potrebné si uvedomit: že v rámci členskej 
základne pretrvávajú osobné očakávania na zlepšenie vzťahov, zdokonalenie organizovania našej činnosti, či 
už výstavnej alebo šp0l10vej. Jednoducho povedané, očakávanie je namieste, len nesmie by!prehnané. Tu sa 
však treba pozastavi! a spýtal" sa od koho toto zlepšenie žiadame. Určite od vás dostanem za pravdu ak 
poviem, že očakávanie je adresované dobrovo/iJým funkcionárom, ktorf až na malé výnimky vykonávajú 
prácu velmi ochotne a bez nárokov na honorár A tu môže nastať kameň úrazu, pretože očakával" bezchybnú 
prácu, za ktorú neposkytujeme ani len tie koláče, čo je v dnešnej dobe prinajmenšom neseriózne. Náprava je 
možná iba ak sprofesionalizujeme sekretariát a primerane odmenfme pracovmkov oblastI. Ak sa toto stane 
skutočnosťou, je možné požadoval" kvalitnú prácu a vyššiu úroveň. 

Akde vidím najväčšie problémy? 
Volanie po zlepšenf na všetkých úrovniach Zväzu je veliTli potrebné, musf však by( spojené s finančným 

ohodnotenfm apokiarsa tak nestane, zabudnime na požiadavky anemajme velké oči. Som za kvalitu, tá musf 
byt; ale nie na úkor jednotlivca, ktorého okráda očas práca vykonávaná vprospech nás všetkých. Ak sa niečo 
nepodarí, najčastejšie voláme po stfnam' hläv a velakrát je kritika namieste. Téma prfležitostného či pravidel
ného odmeňovania pracovnfkov je "TABU" a radšej sa vyhovárame na nedostatok financif azlú ekonomickú 
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situáciu väčšiny chovatelov. Pri zamyslenf sa nad holubárskou sezónou sa nám priam ponúka potreba vytvo
renia profesných pracovných miesi, od ktorých záležf účtovná, preteková a finančná agenda' Zväzu a jeho 
zložiek. A to nehovorfm ozabezpečovanídopravy, výpočtov, spracovania dodávkach pretekových výsledkov, 
ktoré sú prezentáciou chovaterov či subjektov na domácej i zahraničnej úrovni. Vybavovanie agendy veteri
nárnej či štartovnej si dnes vyžaduje stopercentný prístup, ktorý je časovo náročný a nedá sa zvládnul iba 
príležitostne. Zhrnutie uvedených prác nám dáva možnosťpredstaviťsi aké množstvo finančných prostried
kov je potrebné na našu činnost, ale samotné hospodárenie s nimi nás už nezaujíma. Ich využívanie je 
neefektívne a zastaralé. 

Vdoprave ideme cestou späť, pretože ju rozdelujeme do menšich prepravných kapacít práve upretekov, 
ktoré sú zaradované do majstrovských súlaž( U rôznych špeciálnych či klubových pretekov nám to vadil 
nemusi Kto na to má, nech preteká hoci aj za 50.- Sk za holuba. Ide však predovšetkým onosné pretekové 
plány oblastn)ích združení, ktoré by sa mohli pri doprave spojiťaznížiť tak prepravné na polovicu azostáva
júcu použiť na odmeňovanie, oceňovanie azlepšenie situácie. 

Za strašiaka súčasnosti považujeme reči o úbytku členskej základne, avšak opak je pravdou Zamieňame 
si prechody apresuny cllOvatelov do iných alebo nových subjektov s úbytkom. Následne vzniká dojem, že 
nás je menej a náklady sú vyššie. Toto ale nezodpovedá skutočnosti. Štatistika je iná. Poštové holubárstvo 
treba chápaťako niečo nadštandardné a nemožno ho dávaťdo roviny samotnej životnej existencie. Porovnal 
by som ho s drogou a treba ho tak aj brat: Som presvedčený, že pretekajúci chovatel' urobf aj nemožné, len 
aby mohol s kamarátmi znova a znova pretekať. Potom ale bude problém niekde inde. Ten vidím v zmene 
myslenia, ktoré nám zatiarnedovoluje zbaviť sa závisti, ohovárania a intrigovania. Len sa pozrime ako pretvá
rame oblastné združenia abránime použiť výsledky v rôznych súťažiach, len preto, že také sami nedosiahne
me. Skritizujeme čo sa len dá. Naposledy malé priestory národnej výstavy, ale málokto vedel, že iná ponuka 
nebola. Málokto si uvedomí, že kritizovaťmôžeme iba vtedy, ak sami pracujeme bez chýb. Kritizovanie nie je 
umenie. Umenfm je kritizoval a zároveň predkladať nové riešenia. Najviac kritizovaný je sekretariát, ktorý, 
pripúštam, nefunguje tak ako by mal. Ale môže? Prestahoval sa do priestorov, aké boli poruke. Naša naivita 
a viera v angažovanie sa majitela priestorov sa minula účinku. Všetko sme nechali na bedrách jedného 
človeka, ktorý ani pri najlepšej snahe vspolupráci s pracovnfkom sekretariátu, nezvládne to množstvo práce, 
ktoré tam je. Ako môžeme vyžadovať vysokú kvalitu od rudi: ktorých nevieme finančne motivovaťa pracovná 
doba je vymedzená na polovicu úväzku. Už sme asi zabudli, že na sekre/ariáte bol pracovnfk na plný úväzok 
a druhý mu na polovičný úväzok pomáhal, ak to bolo treba. Ako je možné, že v minulosti sme si plný úväzok 
dovoliťmohli a teraz to nejde? Nie je to tým, že máme obavu o výšku konta? Ďalej, ak aj bol zo strany členskej 
základne záujem oprácu /Repčík , Šavaral, \1 prvom prrpade dohoda stroskotala na výške mzdy a v druhom 
prípade na priam panickom strachu niektorých členov Zväzu, pred dovolim si tvrdiť mojím maximalistickým 
ponímanfm práce ako takej. Nutnosťzmeny koncepcie ovedeníZväzu nevidrm vzrušenf valného zhromažde
nia, ktoré by niektorrjednotlivci radi odstránili aani vpostupnom IJromadenfpeňazí na bežnom účte. Skôr je 
nutné prijímať rozhodnutia rozvážne a nemeniť ich v krátkom časovom intervale. Tu máme rezervy a tie sú i 
vúčinnejšom investovanípeňaz!, napr. už do spomenutého pracovníka sekretariátu alebo do vlastného zaria
denia, kto ré si viem predstaviť na zväzovom pozemku s mobilnými pracovnJími a predajnými priestormi, 
chovným zariadením podla vzoru drobnochovu, diagnostickým zariadením s možnostou prfležitostnej stav
by velkého moderného výstavné/IO stanu pre rôzne zväzové či nájomné podujatia, z výnosu ktorých by bolo 
možné hradiť časťprevádzko vých nákladov zariadenia. Zároveň chcem navrhnúťa podporil myšlienku uspo
riadavania národnej výstavy pod hlavičkou pracovného orgánu Zväzu na stálych miestach - Bratislava, Žilina 
a Košice s trojročnou obmenou. Nieje treba vela predstavivosti, aby sme si spočítali finančné zisky pre Zväz, 
ktorý ich nutne potrebUje. 

Každopádne I1Ž počujem reakcie niektorých z vás .' "Čo to ten Šavara opäť vymýšla?" a pod. Ale ak sa 
seriómezamyslIme, potom sú to veci realizovatelné vo velmi krátkel dobe a nemuseli by ani vera stáť. Zá
kladné pros/riedky vložené do takéhoto projektu by slúžili nám všetkým a úroveň Zväzu by sa pozdvihla 
Ukážme svetu, že vieme ťažkosti riešiťanašu životaschopnost: ktorú sme prezentovali pri schvalovaníprog
resívne/lO Majstrovstva Slovenska, potvrdme aj v tomto smere. Pozdvihnime úroveň bäzu vzájomnou úc
tou, hrdostou na dosahované výsledky našich popredných chovate/ov vrámci FC/ aspoločným zaťahovaním 
za povraz Oldrich Šavani, predseda pretekovej komisie SZ CHPH 
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MALY SLOVENSKY "ARENDONK"! 

Áno, aj takto by sme mohli pomenovať malú dedinku Veľké Bierovce, kde sídli ZO CHPH pat

riaca do OZ Trenčín. Nie preto, že by tu boli chovatelia menom Meulemans alebo Janssenovci, 
ale preto, že tu v takej malej obci s počtom 600 obyvatel'ov žijú chovatelia , ktorí obsadzujú po
predné umiestnenia v OZ, v SMK p.Šavaru, v majstrovstve Slovenska i na CV. Do roku 1995 sme 
patrili do ZO CHPH Trenčianska Turná, kde boli naši chovatelia Čechvala František, Bulko Jozef, 
Cingálek Jaroslava Dohňanský Vladimír spoluzakladajúcimi členmi v roku 1971. Koncom roku 
1995 sa zo ZO Tr.Turná odčlenila skupina 8 chovateľov z Vel'. Bieroviec, 5 chovateľov z Tr. 
Stankoviec, 2 nových členov a vytvorili sme novú ZO CH PH Veľ. Bierovce s počtom 15 členov. K 
tomu, aby sme mohli normálne fungovať, nám vyšiel v ústrety starosta obce p.Sivák, ktorý nám v 
kultúrnom dome poskytol miestnosť, kde máme klubovňu a priestor na uskladnenie prepravných 
boxov. Naši členovia sa zasa zúčastňujú na brigádach pri úprave a skrášľovaní obce Veľ. Bierov
ce. Obec nám pomohla finančným príspevkom na splátku nového prepravného auta, ktoré by 
nášmu OZ malo vyriešiť prepravu holubov na ďalších 10 rokov. Najúspešnejšími chovateľmi v 
našej organizácii sú p. Čechvala František - majster SMK p.Šavaru a Bulko Jozef - majster OZ v 
r.1999. V nasledujúcich častiach si priblížime ich holubársku históriu a súčasnosť. 

Majster SMK p. Šavaru 
v rokoch 1998 a 1999 

Pán Čechvala František 56 rokov, začínal s 
chovom poštových holubov v obci Podolie v ZO 
Nové Mesto nNáhom s takými chovateľmi ako 
sú MVDr.Raclavský Marián, Atalovič Michal a Ka
rol , prof. Jamárik a nestorom holubárstva v N. 
Meste nNáhom p. Jozefom Štefanovičom od kto
rého mal aj prvé holuby. Boli to kvalitné holuby, 
ktoré sú zastúpené na niektorých holubníkoch 
ešte aj dnes. Po základnej vojenskej službe sa 
oženil a presťahoval do V. Bieroviec kde si posta
vil rodinný dom. V neďalekej Tr. Turnej sa stal v 
roku 1971 spoluzakladajúcim členom ZO. Tam 
bol do roku 1995 spolu s Jozefom Bulkom 25 ro
kov striedavo majstrom ZO. Do roku 1994 sa pra
videlne umiestňoval väčšinou do 10. miesta v OZ 
Trenčín . V poslednom roku členstva v Tr. Turnej 
1995 sa stal majstrom OZ Trenčín a aj majstrom 
Slovenska dlhých tratí. Ktomuto úspechu mu hlav
ne pomohli dlhotraťové holuby: 
89-S-2357 15. zo 482 nas. 601 km STEN DAL 
7. z 1507 nas. 767 km KOBLENZ 
12. z 1480 nas. 1009 km BRUSEL 
a jeho synovec 93- S6-6411 ako 2-ročný 
umiestnil 9 pretekov s výkonom 4361 km 
64. zo 482 nas. 601 km STEN DAL 
33. zo 710 nas. 767 km KOBLENZ 
33. z 1389 nas. 711 km SCHWERIN 
5. z 1772 nas. 445 km AŠ 
21. z 1480 nas. l 009 km BRUSEL 
Tento úspech v dlhých tratiach ho tak povzbudil, 
že sa na ne začal viac zameriavať aj na úkor 
umiestnení v OZ. V roku 1996 sa prihlásil do SMK 
p.Šavaru, pretože sa chcel porovnať s chovateľ
mi v nadoblastnej súfaži. Pri premiére skončil 
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hneď na 5. mieste. V roku 1997 skončil v SMK 
na 15.mieste. Rok 1998 už bol jeho triumfom a 
stal sa majstrom SMK. K tomuto úspecllu treba 
ešte pripojiť aj výkon holuba 94-S06-7436 za rok 
1998 umiestnil 6.340 km a v rámci Slovenska 
obsadil tretie miesto, keď umiestnil všetky prete
ky OZ okrem Veľ . Mezifíčí, na ktorom nebol nasa
dený. S týmto holubom má zážitok na ktorý ne
zabudne. V roku 1997 mu priletel z jedného pre
teku 2 . deň s lístkom zo Žiaru n/Hronom od p. 
Schwarza. Poďakoval sa mu a ten mu odpísal, 
že ho pozná a že ho vídaval u p. Štefanoviča, 
ktorému je synovcom. Aj takéto náhody sa stáva
jú a tento holub bolo rok 3. najvýkonnejším holu
bom na Slovensku. Preto treba viac verif svojim 
holubom a nezbavovať sa ich priskoro. Majstra 
SMK obhájil aj v roku 1999. Najväčšiu zásluhu 
na tom majú dvaja holuby 95-S06-0720 a 93-S6
6402, ktoré pochádzajú z holubov na trate nad 
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situáciu väčšiny chovatelov. Pri zamyslenf sa nad holubárskou sezónou sa nám priam ponúka potreba vytvo
renia profesných pracovných miesi, od ktorých záležf účtovná, preteková a finančná agenda' Zväzu a jeho 
zložiek. A to nehovorfm ozabezpečovanídopravy, výpočtov, spracovania dodávkach pretekových výsledkov, 
ktoré sú prezentáciou chovaterov či subjektov na domácej i zahraničnej úrovni. Vybavovanie agendy veteri
nárnej či štartovnej si dnes vyžaduje stopercentný prístup, ktorý je časovo náročný a nedá sa zvládnul iba 
príležitostne. Zhrnutie uvedených prác nám dáva možnosťpredstaviťsi aké množstvo finančných prostried
kov je potrebné na našu činnost, ale samotné hospodárenie s nimi nás už nezaujíma. Ich využívanie je 
neefektívne a zastaralé. 

Vdoprave ideme cestou späť, pretože ju rozdelujeme do menšich prepravných kapacít práve upretekov, 
ktoré sú zaradované do majstrovských súlaž( U rôznych špeciálnych či klubových pretekov nám to vadil 
nemusi Kto na to má, nech preteká hoci aj za 50.- Sk za holuba. Ide však predovšetkým onosné pretekové 
plány oblastn)ích združení, ktoré by sa mohli pri doprave spojiťaznížiť tak prepravné na polovicu azostáva
júcu použiť na odmeňovanie, oceňovanie azlepšenie situácie. 

Za strašiaka súčasnosti považujeme reči o úbytku členskej základne, avšak opak je pravdou Zamieňame 
si prechody apresuny cllOvatelov do iných alebo nových subjektov s úbytkom. Následne vzniká dojem, že 
nás je menej a náklady sú vyššie. Toto ale nezodpovedá skutočnosti. Štatistika je iná. Poštové holubárstvo 
treba chápaťako niečo nadštandardné a nemožno ho dávaťdo roviny samotnej životnej existencie. Porovnal 
by som ho s drogou a treba ho tak aj brat: Som presvedčený, že pretekajúci chovatel' urobf aj nemožné, len 
aby mohol s kamarátmi znova a znova pretekať. Potom ale bude problém niekde inde. Ten vidím v zmene 
myslenia, ktoré nám zatiarnedovoluje zbaviť sa závisti, ohovárania a intrigovania. Len sa pozrime ako pretvá
rame oblastné združenia abránime použiť výsledky v rôznych súťažiach, len preto, že také sami nedosiahne
me. Skritizujeme čo sa len dá. Naposledy malé priestory národnej výstavy, ale málokto vedel, že iná ponuka 
nebola. Málokto si uvedomí, že kritizovaťmôžeme iba vtedy, ak sami pracujeme bez chýb. Kritizovanie nie je 
umenie. Umenfm je kritizoval a zároveň predkladať nové riešenia. Najviac kritizovaný je sekretariát, ktorý, 
pripúštam, nefunguje tak ako by mal. Ale môže? Prestahoval sa do priestorov, aké boli poruke. Naša naivita 
a viera v angažovanie sa majitela priestorov sa minula účinku. Všetko sme nechali na bedrách jedného 
človeka, ktorý ani pri najlepšej snahe vspolupráci s pracovnfkom sekretariátu, nezvládne to množstvo práce, 
ktoré tam je. Ako môžeme vyžadovať vysokú kvalitu od rudi: ktorých nevieme finančne motivovaťa pracovná 
doba je vymedzená na polovicu úväzku. Už sme asi zabudli, že na sekre/ariáte bol pracovnfk na plný úväzok 
a druhý mu na polovičný úväzok pomáhal, ak to bolo treba. Ako je možné, že v minulosti sme si plný úväzok 
dovoliťmohli a teraz to nejde? Nie je to tým, že máme obavu o výšku konta? Ďalej, ak aj bol zo strany členskej 
základne záujem oprácu /Repčík , Šavaral, \1 prvom prrpade dohoda stroskotala na výške mzdy a v druhom 
prípade na priam panickom strachu niektorých členov Zväzu, pred dovolim si tvrdiť mojím maximalistickým 
ponímanfm práce ako takej. Nutnosťzmeny koncepcie ovedeníZväzu nevidrm vzrušenf valného zhromažde
nia, ktoré by niektorrjednotlivci radi odstránili aani vpostupnom IJromadenfpeňazí na bežnom účte. Skôr je 
nutné prijímať rozhodnutia rozvážne a nemeniť ich v krátkom časovom intervale. Tu máme rezervy a tie sú i 
vúčinnejšom investovanípeňaz!, napr. už do spomenutého pracovníka sekretariátu alebo do vlastného zaria
denia, kto ré si viem predstaviť na zväzovom pozemku s mobilnými pracovnJími a predajnými priestormi, 
chovným zariadením podla vzoru drobnochovu, diagnostickým zariadením s možnostou prfležitostnej stav
by velkého moderného výstavné/IO stanu pre rôzne zväzové či nájomné podujatia, z výnosu ktorých by bolo 
možné hradiť časťprevádzko vých nákladov zariadenia. Zároveň chcem navrhnúťa podporil myšlienku uspo
riadavania národnej výstavy pod hlavičkou pracovného orgánu Zväzu na stálych miestach - Bratislava, Žilina 
a Košice s trojročnou obmenou. Nieje treba vela predstavivosti, aby sme si spočítali finančné zisky pre Zväz, 
ktorý ich nutne potrebUje. 

Každopádne I1Ž počujem reakcie niektorých z vás .' "Čo to ten Šavara opäť vymýšla?" a pod. Ale ak sa 
seriómezamyslIme, potom sú to veci realizovatelné vo velmi krátkel dobe a nemuseli by ani vera stáť. Zá
kladné pros/riedky vložené do takéhoto projektu by slúžili nám všetkým a úroveň Zväzu by sa pozdvihla 
Ukážme svetu, že vieme ťažkosti riešiťanašu životaschopnost: ktorú sme prezentovali pri schvalovaníprog
resívne/lO Majstrovstva Slovenska, potvrdme aj v tomto smere. Pozdvihnime úroveň bäzu vzájomnou úc
tou, hrdostou na dosahované výsledky našich popredných chovate/ov vrámci FC/ aspoločným zaťahovaním 
za povraz Oldrich Šavani, predseda pretekovej komisie SZ CHPH 
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1000 km. Rozhodujúce boli pre neho 2 preteky, 
k10ré sú aj súčasťou stredoeurópskeho marató
nu. 2.7.1999 Oostende 11 06 km a 5091 nasade
ných holubov so štartom o 10.00 110d. Druhý deň 
mal nasledovné dolety 190.-10:23; 287.-10:50; 
516.-11:47; 660.-12:25; 702.-12:37; 976.-14:03 
hod. tj. z 10/6. Druhý pretek 30.7.1999 Steenber
gen 1015 km a 3220 nas. so štartom o 11.00 hod, 
priletjeho holubov bol3.deň 07:09; 10:32; 10:49; 
19:32; 20:09 hod. tj. z 10/5 a ukončenie preteku 
4.deň okolo 9 hod. Treto umiestnenia mu vyniesli 
32. miesto v Stredoeurópskom maratón klube v 
konkurencii Oostende 1100 chovateľov a Steen
bergen 600 chovateľov, na Slovensku to zname
nalo 1. miesto. 

Pôvod súčasných jeho dlhotraťových holubov 
siaha k holubici od p. Fronca, ktorú mu darovali 
kamaráti z Moravy - už nebohý p.Veprek a 
p.Tesar. V rodokmeni tejto holubice boli vefkí a 
slávni víťazi pretekov zo zahraničia. K nej napárii 
holuba Van Hee, k1orého mu daroval MVDr. Rac
lavský. Tento holub bol prinesený ing.Krommerom 
z Maďarska. Z tohoto páru vyšla holubička , kto
rá bola ako ročka najvýkonnejšia v OZ a repre
zentovala na CV. Všetci ďalší holuby, k10rých si 
priniesol boli od MVDr. Raclavského a tomu vďa
čí nielen za materiálnu, ale aj veterinárnu pomoc. 
Podržal ho vždy keď to potreboval. Ďalšou veľ
kou posilou bol pár z nemeckých holubov. Holub 
pochádzal v1edy ešte z NSR a získal ho od 
p.Csurmu. Holubica z Nemecka od p. Schmidta, 
k10rú priniesli p. Atalovič Karol a MVDr. Raclav
ský Marián. Dedo tejto holubice bol v NSR eso 
dlhých tratf. Tento pár dal doteraz najlepšie holu
by aké kedy mal a to napr. Mk H 89-S-2357 a 93
S6-6411 TK H, k10ré boli aj majstrami Slovenska 
dlhých tratí v roku 1995. Krv týchto dvoch párov 
koluje takmer vo všetkých jeho holuboch a sú teda 
základom celého jeho chovu . 

Do roku 1994 pretekal iba prirodzenou metó
dou. Od roku 1995 má 15 vdovcov a lieta čias
točne totálnym vdovstvom a dalšie oddelenie má 
na prirodzenú metódu. V súčasnosti chová 65 ho
lubov a z toho 5 párov je chovných. Pre vlastnú 
potrebu si necháva asi 30 ks, cvičí ich individuál
ne, potom sa pripojí k nácvikom OZ. Po skúse
nostiach z posledných rokov uvažuje o tom ne
cvičiť mláďatá od overených holubov. 

Krmivá si pripravuje sám podľa dostupnosti , 
nepoužíva žiadne zmesi od renomovaných firiem. 
Preventívne preliečuje a vakcínuje bežne dostup
nými preparátmi. Nepoužíva žiadne povzbudzu
júce prípravky. Po prílete holubov z preteku dáva 
do napájačky celaskon . Z toho vyplýva, že holu
by na dlhé trate a hlavne na trate cez noc tj . cez 
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1000 km by mali mať svoju prirodzenú odolnost. 
Holubník má jednoduchý podkrovný a vel'ký dô
raz kladie na to, aby bol nepreplnený a vzdušný. 

Každý rok, podľa toho aký kvalitný má káder, 
si dáva určité predsavzatia a ciele, k10ré chce do
siahnuť, napr. zameria sa na majstra ZO alebo 
OZ, alebo na SMK, alebo naletieť holuba na vý
kon alebo koeficient. Jeho cieľom v roku 2000 je 
stať sa tretíkrát po sebe majstrom SMK a tým 
dosta! do trvalého vlastníctva putovný pohár. 

Bol by veľmi rád keby sa v budúcnosti do SMK 
prihlásilo podstatne viac chovateľov z ďalších OZ 
od juhu až po sever Slovenska s maximálnou 
vzdialenosťou do 1200 km z Oostende, čo pred
stavuje územie od západu smerom na východ asi 
po oblasti Levice, B. Bystrica a Ružomberok . Ide
álne sú na to trate Steenbergen a Oostende, kto
ré sa letia ako stredoeurópsky maratón. Tým by 
si chovatelia zmerali si ly i v nadoblastných súta
žiach, kde v minimálnej miere ovp lyvňujú výsled
ky poveternostné podmienky. Myslí si, že niet inej 
cesty v našom športe ako špecializácia na jed
notlivé druhy traH tak, ako je to v kolíske pošto
vých holubov - v Belgicku. Chovateľom, ktorí cho
vajú menšie počty holubov odporúča, aby sa špe
cializovali na určité typy tratí, kde je možnos! do
siahnut i s menším počtom holubov špičkové vý
sledky. Ďalším majstrovym želaním je, aby náš 
šport utužoval medziľudské vztahy, aby sme si 
pri našom koníčku oddýchli a nevládla medzi nami 
nevraživos!, závisť a falošné kamarátstvo. Jedi
ne v poctivej každodennej práci je základ našich 
holubárskych úspechov. 

Majster OZ CHPH Trenčín v roku 1999. 
Pán Bulko Jozef má 61 rokov. S chovom pošto

vých holubov začal v roku 1962 v ZO Trenčín a pre
tekať v roku 1964 najskôr s výkonnými holubami, 
k10rých získal od p. Rathuského, Mičiaka, Kyvarota 
a Lejolleho st. Tých však čoskoro rozpredal, pretože 
ho upútal štandard, s k10rým sa bavil celý rok, nie 
iba 3 mesiace cez pretekovú sezónu. Štandard zís
kal od takých veličín nášho športu ako p. Lesa, Chy
til st. a Kopálek. S tými začal dosahovať výborné 
výsledky a vrcholom jeho úspechov v štandarde bola 
Ha 73-S2-14342, k10rá skončila na 2. mieste na CV 
v Bme a tak reprezentovala Československo na 
olympiáde v Blackpoole v roku 1977, kde skončila 
na peknom 17. mieste. Vynikajúci úspech dosiahol 
o 6 rokov neskôr. H 77-S2-10639 vyhral CV a na 
olympiáde v Prahe v roku 1983skončil na 2.-3. mieste 
s rovnakým počtom bodov ako víťaz. V týchto ro
koch už začal postupne prechádzať na výkon. Že to 
bolo dobré rozhodnutie, to vidíme v nasledujúcej 
tabul'ke: 
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1986 11987 11988 11989 /1990 /1 991 /1992 /1993 /1994 11995 /1 996 /1997 /1998 /1999 

ZO I 1 I 1 I 1 I 1 I 2 I 1 I 2 I 1 I 1 I 2 I 1 I 4 I 2 

OZ I 8 I 14 I 7 I 6 I 7 I 4 I 14 I 3 I 1 I 7 I 4 I 11 I 7 I 1 

SMK I -- I -- I -- I _n I -- I n_ I -- I 6 16 25 5 

Z tejto tabuľky vidie!, že p. Bulko je našou ho- I 
lubárskou stálicou. Spolu s pr. Čechvalom sa 
striedali v ZO Tr. Turná na 1. mieste od roku 1971 
až do roku 1995. Za 35 rokov pretekania mal na 
CV vystavených 36 ks holubov. Nebudem sa 
podrobne rozpisovať o všetkých, spomeniem len 
tých najlepších za posledné roky. Patril medzi nich 
H 82-S-156 419. ktorý za život umiestnil 56 tratí, 
z toho 15 nad 500 km. Jeho dcéra Ha 88-S
124433 MP nalietala za 2 roky 6.404,10 km a re
prezentovala OZ na CV Olomouc v roku 1992. 
Najvýraznejší úspech vo výkone bol v roku 1994 
keď sa stal majstrom OZ, H 91-S-52242 s koe!. 
104,13 a H 91-S-34422 s koe!. 106,76 obsadili 
na CV v Novom Meste nNáhom v januári 1995 v 
kategórii D 1. a 2. miesto a zúčastnili sa na olym
piáde v Utrechte, kde skončili na 18. a na 19.mies
te. V predchádzajúcom roku bol aj H 90-S-34404 
brat 34422 najvýkonnejší v OZ Trenčín. Ďalším 
vynikajúcim holubom je H 92-CS12-17972 MK, 
k10rý reprezentoval na CV v Žiline v kategórii D a 
obsadil 3. miesto skoef. 175,467 . V roku 1999 sa 
opä! stal majstrom OZ Trenčín a jeho H 96-S06
0205 reprezentoval v roku 2000 na CV Gbely 
v kategórii Ds koe!. 187,679. Okrem toho skon
čil tento H v kategórii ESO v SMK p.Šavaru na 2. 
mieste a z NP SCHWERIN 2 bol 10. na Sloven
sku z 6.450 holubov. V posledných rokoch sa pra
videlne zúčastňuje aj SMK p.Šavaru a dosahuje 
výborné výsledky/Viď tabuľka!. 
Pôvod holubov p.Bulka, s k10rými dosahuje vý

borné výsledky siaha k holubom importovaným 
p. Jankuliakom z Námestova. Boli to holuby 76
NL -1272164 Espt priamo od Eijerkampa z chovnej 
stanice Ponderosa, 83-NL-11 92282 Esptod p. Ber
ga a H 85-NL-1859424 Stichelbaut v spojení s Ha 
80-CS53-1329 od p,Novotného, k10rá mu dala vefa 
dobrých pretekárov. Potomkovia týchto holubovtvo
ria základ chovu do dnešných dní. 

Nezaspal však na vavrínoch a posilňoval svoj 
chov ďalšími jedincami, k čomu dobrému chova
terovi pomôže vel'akrát aj náhoda alebo šťastie. 
Tak to bolo aj pri dvoch zaletených mláďatách. 
Prvým bolo jeho mláďa ktoré zaletelo k p. Bate
kovi Vladimírovi v r. 1988. Po zoznámení si ná
sledne vymenili mláďatá. Z vymenených m láďat 
hlavne Ha 89-CS70-6558 sa ukázala ako výraz
ná posi la do chovu. Druhé mláďa zaletelo k p. 
Bulkovi od chovatel'a p.8fezinu Horymíra a to vnuk 
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vel'mi známeho 3010, Mk H 92-CS12-17972, kto
rého mu po dohode nechal. Tento holub robil vy
nikajúce výsledkyap. Bulkoví umiestnil 51 tratí a 
zúčastňova l sa pravidelne výstav OZ a 2-krát bol 
aj na Cv. ČO je však ešte dôležitejšie, aj jeho sy
novia už výborne pretekajú, a preto sa rozhodol 
zaradiť ho do chovu. Ďalej posilnil svoj chovaj 
holubami od p.Máchu , línie Jannsen a Torekens 
a holubami línie Krijn van den Berg, pochádzajú
cich z holubov p.Rašku a p.Csutkaya. V roku 1997 
a 1998 si vymenil niekoľko holubov s popredným 
chovatel'om ing, Krommerom Imrichom z Nové
ho Mesta nNáhom. 

Do roku 1993 lietal iba prirodzenou metódou. 
Od roku 1994 skúšal vdovstvo s 15 holubami a 
postupne to zvýšil na 25 vdovcov. Zbytok má na 
prirodzenú metódu a tou doplňuje svoju preteko
vú zostavu. Chová okolo 120 holubov a z nich je 
asi 30 chovných. Mláďat si necháva asi 40 ks pre 
vlastnú potrebu a tie cvičí individuálne a potom 
sa pripája k OZ až do posledného preteku. Prel ie
čuje dostupnými preparátmi do začiatku chovnej 
sezóny. Počas pretekovej sezóny tlmí preventívne 
trichomoniádu, kokcidiózu a dýchacie cesty. K vak
cinácii používa Avipest, Colinak, Gallivak a Salgen. 

Na základe svojich dlhoročných skúseností ho
vorí, že najlepšie sa mu osvedčili holuby línie 
ESPT, ktorých považuje za najlepšiu univerzálnu 
rasu. Kladie si vždy tie najvyššie ciele, ktoré sú 
však podložené výbornou znalos(ou holubovaich 
zdravotného stavu . Je zástancom hlavne dlhých 
trati, pretože ho neuspokojí to, keď priletí v jednej 
minúte 1 Oholubov z krátkej alebo strednej trate. Chce 
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1000 km. Rozhodujúce boli pre neho 2 preteky, 
k10ré sú aj súčasťou stredoeurópskeho marató
nu. 2.7.1999 Oostende 11 06 km a 5091 nasade
ných holubov so štartom o 10.00 110d. Druhý deň 
mal nasledovné dolety 190.-10:23; 287.-10:50; 
516.-11:47; 660.-12:25; 702.-12:37; 976.-14:03 
hod. tj. z 10/6. Druhý pretek 30.7.1999 Steenber
gen 1015 km a 3220 nas. so štartom o 11.00 hod, 
priletjeho holubov bol3.deň 07:09; 10:32; 10:49; 
19:32; 20:09 hod. tj. z 10/5 a ukončenie preteku 
4.deň okolo 9 hod. Treto umiestnenia mu vyniesli 
32. miesto v Stredoeurópskom maratón klube v 
konkurencii Oostende 1100 chovateľov a Steen
bergen 600 chovateľov, na Slovensku to zname
nalo 1. miesto. 

Pôvod súčasných jeho dlhotraťových holubov 
siaha k holubici od p. Fronca, ktorú mu darovali 
kamaráti z Moravy - už nebohý p.Veprek a 
p.Tesar. V rodokmeni tejto holubice boli vefkí a 
slávni víťazi pretekov zo zahraničia. K nej napárii 
holuba Van Hee, k1orého mu daroval MVDr. Rac
lavský. Tento holub bol prinesený ing.Krommerom 
z Maďarska. Z tohoto páru vyšla holubička , kto
rá bola ako ročka najvýkonnejšia v OZ a repre
zentovala na CV. Všetci ďalší holuby, k10rých si 
priniesol boli od MVDr. Raclavského a tomu vďa
čí nielen za materiálnu, ale aj veterinárnu pomoc. 
Podržal ho vždy keď to potreboval. Ďalšou veľ
kou posilou bol pár z nemeckých holubov. Holub 
pochádzal v1edy ešte z NSR a získal ho od 
p.Csurmu. Holubica z Nemecka od p. Schmidta, 
k10rú priniesli p. Atalovič Karol a MVDr. Raclav
ský Marián. Dedo tejto holubice bol v NSR eso 
dlhých tratf. Tento pár dal doteraz najlepšie holu
by aké kedy mal a to napr. Mk H 89-S-2357 a 93
S6-6411 TK H, k10ré boli aj majstrami Slovenska 
dlhých tratí v roku 1995. Krv týchto dvoch párov 
koluje takmer vo všetkých jeho holuboch a sú teda 
základom celého jeho chovu . 

Do roku 1994 pretekal iba prirodzenou metó
dou. Od roku 1995 má 15 vdovcov a lieta čias
točne totálnym vdovstvom a dalšie oddelenie má 
na prirodzenú metódu. V súčasnosti chová 65 ho
lubov a z toho 5 párov je chovných. Pre vlastnú 
potrebu si necháva asi 30 ks, cvičí ich individuál
ne, potom sa pripojí k nácvikom OZ. Po skúse
nostiach z posledných rokov uvažuje o tom ne
cvičiť mláďatá od overených holubov. 

Krmivá si pripravuje sám podľa dostupnosti , 
nepoužíva žiadne zmesi od renomovaných firiem. 
Preventívne preliečuje a vakcínuje bežne dostup
nými preparátmi. Nepoužíva žiadne povzbudzu
júce prípravky. Po prílete holubov z preteku dáva 
do napájačky celaskon . Z toho vyplýva, že holu
by na dlhé trate a hlavne na trate cez noc tj . cez 
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1000 km by mali mať svoju prirodzenú odolnost. 
Holubník má jednoduchý podkrovný a vel'ký dô
raz kladie na to, aby bol nepreplnený a vzdušný. 

Každý rok, podľa toho aký kvalitný má káder, 
si dáva určité predsavzatia a ciele, k10ré chce do
siahnuť, napr. zameria sa na majstra ZO alebo 
OZ, alebo na SMK, alebo naletieť holuba na vý
kon alebo koeficient. Jeho cieľom v roku 2000 je 
stať sa tretíkrát po sebe majstrom SMK a tým 
dosta! do trvalého vlastníctva putovný pohár. 

Bol by veľmi rád keby sa v budúcnosti do SMK 
prihlásilo podstatne viac chovateľov z ďalších OZ 
od juhu až po sever Slovenska s maximálnou 
vzdialenosťou do 1200 km z Oostende, čo pred
stavuje územie od západu smerom na východ asi 
po oblasti Levice, B. Bystrica a Ružomberok . Ide
álne sú na to trate Steenbergen a Oostende, kto
ré sa letia ako stredoeurópsky maratón. Tým by 
si chovatelia zmerali si ly i v nadoblastných súta
žiach, kde v minimálnej miere ovp lyvňujú výsled
ky poveternostné podmienky. Myslí si, že niet inej 
cesty v našom športe ako špecializácia na jed
notlivé druhy traH tak, ako je to v kolíske pošto
vých holubov - v Belgicku. Chovateľom, ktorí cho
vajú menšie počty holubov odporúča, aby sa špe
cializovali na určité typy tratí, kde je možnos! do
siahnut i s menším počtom holubov špičkové vý
sledky. Ďalším majstrovym želaním je, aby náš 
šport utužoval medziľudské vztahy, aby sme si 
pri našom koníčku oddýchli a nevládla medzi nami 
nevraživos!, závisť a falošné kamarátstvo. Jedi
ne v poctivej každodennej práci je základ našich 
holubárskych úspechov. 

Majster OZ CHPH Trenčín v roku 1999. 
Pán Bulko Jozef má 61 rokov. S chovom pošto

vých holubov začal v roku 1962 v ZO Trenčín a pre
tekať v roku 1964 najskôr s výkonnými holubami, 
k10rých získal od p. Rathuského, Mičiaka, Kyvarota 
a Lejolleho st. Tých však čoskoro rozpredal, pretože 
ho upútal štandard, s k10rým sa bavil celý rok, nie 
iba 3 mesiace cez pretekovú sezónu. Štandard zís
kal od takých veličín nášho športu ako p. Lesa, Chy
til st. a Kopálek. S tými začal dosahovať výborné 
výsledky a vrcholom jeho úspechov v štandarde bola 
Ha 73-S2-14342, k10rá skončila na 2. mieste na CV 
v Bme a tak reprezentovala Československo na 
olympiáde v Blackpoole v roku 1977, kde skončila 
na peknom 17. mieste. Vynikajúci úspech dosiahol 
o 6 rokov neskôr. H 77-S2-10639 vyhral CV a na 
olympiáde v Prahe v roku 1983skončil na 2.-3. mieste 
s rovnakým počtom bodov ako víťaz. V týchto ro
koch už začal postupne prechádzať na výkon. Že to 
bolo dobré rozhodnutie, to vidíme v nasledujúcej 
tabul'ke: 
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1986 11987 11988 11989 /1990 /1 991 /1992 /1993 /1994 11995 /1 996 /1997 /1998 /1999 

ZO I 1 I 1 I 1 I 1 I 2 I 1 I 2 I 1 I 1 I 2 I 1 I 4 I 2 

OZ I 8 I 14 I 7 I 6 I 7 I 4 I 14 I 3 I 1 I 7 I 4 I 11 I 7 I 1 

SMK I -- I -- I -- I _n I -- I n_ I -- I 6 16 25 5 

Z tejto tabuľky vidie!, že p. Bulko je našou ho- I 
lubárskou stálicou. Spolu s pr. Čechvalom sa 
striedali v ZO Tr. Turná na 1. mieste od roku 1971 
až do roku 1995. Za 35 rokov pretekania mal na 
CV vystavených 36 ks holubov. Nebudem sa 
podrobne rozpisovať o všetkých, spomeniem len 
tých najlepších za posledné roky. Patril medzi nich 
H 82-S-156 419. ktorý za život umiestnil 56 tratí, 
z toho 15 nad 500 km. Jeho dcéra Ha 88-S
124433 MP nalietala za 2 roky 6.404,10 km a re
prezentovala OZ na CV Olomouc v roku 1992. 
Najvýraznejší úspech vo výkone bol v roku 1994 
keď sa stal majstrom OZ, H 91-S-52242 s koe!. 
104,13 a H 91-S-34422 s koe!. 106,76 obsadili 
na CV v Novom Meste nNáhom v januári 1995 v 
kategórii D 1. a 2. miesto a zúčastnili sa na olym
piáde v Utrechte, kde skončili na 18. a na 19.mies
te. V predchádzajúcom roku bol aj H 90-S-34404 
brat 34422 najvýkonnejší v OZ Trenčín. Ďalším 
vynikajúcim holubom je H 92-CS12-17972 MK, 
k10rý reprezentoval na CV v Žiline v kategórii D a 
obsadil 3. miesto skoef. 175,467 . V roku 1999 sa 
opä! stal majstrom OZ Trenčín a jeho H 96-S06
0205 reprezentoval v roku 2000 na CV Gbely 
v kategórii Ds koe!. 187,679. Okrem toho skon
čil tento H v kategórii ESO v SMK p.Šavaru na 2. 
mieste a z NP SCHWERIN 2 bol 10. na Sloven
sku z 6.450 holubov. V posledných rokoch sa pra
videlne zúčastňuje aj SMK p.Šavaru a dosahuje 
výborné výsledky/Viď tabuľka!. 
Pôvod holubov p.Bulka, s k10rými dosahuje vý

borné výsledky siaha k holubom importovaným 
p. Jankuliakom z Námestova. Boli to holuby 76
NL -1272164 Espt priamo od Eijerkampa z chovnej 
stanice Ponderosa, 83-NL-11 92282 Esptod p. Ber
ga a H 85-NL-1859424 Stichelbaut v spojení s Ha 
80-CS53-1329 od p,Novotného, k10rá mu dala vefa 
dobrých pretekárov. Potomkovia týchto holubovtvo
ria základ chovu do dnešných dní. 

Nezaspal však na vavrínoch a posilňoval svoj 
chov ďalšími jedincami, k čomu dobrému chova
terovi pomôže vel'akrát aj náhoda alebo šťastie. 
Tak to bolo aj pri dvoch zaletených mláďatách. 
Prvým bolo jeho mláďa ktoré zaletelo k p. Bate
kovi Vladimírovi v r. 1988. Po zoznámení si ná
sledne vymenili mláďatá. Z vymenených m láďat 
hlavne Ha 89-CS70-6558 sa ukázala ako výraz
ná posi la do chovu. Druhé mláďa zaletelo k p. 
Bulkovi od chovatel'a p.8fezinu Horymíra a to vnuk 
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vel'mi známeho 3010, Mk H 92-CS12-17972, kto
rého mu po dohode nechal. Tento holub robil vy
nikajúce výsledkyap. Bulkoví umiestnil 51 tratí a 
zúčastňova l sa pravidelne výstav OZ a 2-krát bol 
aj na Cv. ČO je však ešte dôležitejšie, aj jeho sy
novia už výborne pretekajú, a preto sa rozhodol 
zaradiť ho do chovu. Ďalej posilnil svoj chovaj 
holubami od p.Máchu , línie Jannsen a Torekens 
a holubami línie Krijn van den Berg, pochádzajú
cich z holubov p.Rašku a p.Csutkaya. V roku 1997 
a 1998 si vymenil niekoľko holubov s popredným 
chovatel'om ing, Krommerom Imrichom z Nové
ho Mesta nNáhom. 

Do roku 1993 lietal iba prirodzenou metódou. 
Od roku 1994 skúšal vdovstvo s 15 holubami a 
postupne to zvýšil na 25 vdovcov. Zbytok má na 
prirodzenú metódu a tou doplňuje svoju preteko
vú zostavu. Chová okolo 120 holubov a z nich je 
asi 30 chovných. Mláďat si necháva asi 40 ks pre 
vlastnú potrebu a tie cvičí individuálne a potom 
sa pripája k OZ až do posledného preteku. Prel ie
čuje dostupnými preparátmi do začiatku chovnej 
sezóny. Počas pretekovej sezóny tlmí preventívne 
trichomoniádu, kokcidiózu a dýchacie cesty. K vak
cinácii používa Avipest, Colinak, Gallivak a Salgen. 

Na základe svojich dlhoročných skúseností ho
vorí, že najlepšie sa mu osvedčili holuby línie 
ESPT, ktorých považuje za najlepšiu univerzálnu 
rasu. Kladie si vždy tie najvyššie ciele, ktoré sú 
však podložené výbornou znalos(ou holubovaich 
zdravotného stavu . Je zástancom hlavne dlhých 
trati, pretože ho neuspokojí to, keď priletí v jednej 
minúte 1 Oholubov z krátkej alebo strednej trate. Chce 
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sa aj naďalej zúčastňovať nadoblastných súťaží, aby 
sa mohol porovnať s konkurenciou v iných OZ, 

Ďalší členovia ZO CHPH Velké Bierovce 
ZO CHPH Vel'ké Bierovce netvoria iba títo dva

ja vyspelí chovatelia. K ich dalšiemu napredova
niu ich nútia chovatelia strednej generácie, ktorí 
majú tie najvyššie ambície. 

Medzi nich patrí Hološ Ján, ktorí sa 
v posledných rokoch umiestňuje na popredných 
miestach v OZ a jeho umiestnenia v SMK p. Sa
varu sú ešte výraznejšie 1996 - 12.; 1997 - 8.; 
1998 - 6.; 1999 - 2. miesto hned za p.Čechvalom. 
K jeho vel'kému úspechu patrí 1. miesto jeho ho
lubice z preteku Oostende v r.1998 v rámci Slo
venska. Ďalším chovatel'om, ktorý dosahuje vý
borné výsledky je p. Bulko Peter. Presadzuje sa 
hlavne v KT a ST, ale minulý rok rnal napr. 1. ho
luba z Oostende v rárnci OZ, 

Rázny vstup medzi túto elitu urobil tento rok aj 
chovatei' Dohňanský František z Trenč. Stanko
viec. V ZO skončil na 2. rnieste, v DT v rámci OZ 
na 3.mieste a v GM OZ Trenčín na 4.mieste s 
rninimálnym odstupom za vedúcou trojicou. Jeho 
holubica je najvýkonnejšia v OZ a reprezentova
la na CV v Gbeloch. Chce sa venova! hlavne DT 
čo sa rnu aj začína daril'. Svedčí o torn úspešnos! 
v r. 1999 Eisenach z 10/5, Schwerin 1. z 12/9, 
Schwerin 2. z 13/7 tj. 60 % . 

Ďalšími chovatel'rni našej ZO, ktorí sa snažia 
presadil a o ktorých buderne ešte v nasledujú
cich rokoch počul, sú Bulko Ján, Dohňanský Vla
dirnír, Cingálek Jaroslav, Dobiáš Jozef, Kulich 
Rudolf, Kováč Lukáš + Dušan, Hološ František, 
Kurtiš Jozef, Plesnivý Peter a Hladký Rudolf. 

Záver 

Dúfam, že všetci sa budeme snažiť o to, 
aby sa naše ZO rozširovali o nových hlavne 
rnladších členov. K tomu je však potrebné nie
len sediel a čakať až sa to stane. Je potreb 
né vyvíjať aktivitu každého jedného z nás vo 
všetkých činnostiach, ktoré súvisia s naširn 
koníčkom napr. hradanie sponzorov, znižova
nie nákladov na prepravu holubov, koordiná
cia a optimalizácia pretekových plánov, špe
cializácia na jednotlivé druhy tratí, úprava 
majstrovstva l aby mohli rovnocenne súťažiť 
chovatelia , či chovajú 50, 100 alebo 200 ks 
holubov/ , aby sa praktizovala dôsledná kon
trolná činnost , rýchlejšie a lacnejšie spraco
vanie výsledkov, propagácia nášho športu 
medzi rnládežou a v médiách. 

Najviac nárn však musí ležať na srdci to, aby 
srne náš šport brali ako zárubu, aby sme neboli 
otrokmi svojej zái'uby, aby sme si pri našich ho
lúbkoch oddýchli , aby sme sa odreagovali od 
našich každodenných povinností, stresov a zho
nu, aby sme pomocou našich letcov získavali 
ďalších priatel'ov, aby nevládla medzi nami zlo
ba, závisť a neznášanlivosť, ale iba zdravá špor
tová rivalita , aby sme naše problémy neriešili hád
kami ale konštruktívnym dialógom, aby sme sa 
po pretekoch stretávali ako jedna rodina a po se
zóne aby sme zablahoželali čestným víťazom , 
smelo a priamo si pozreli jeden druhému do očí a 
spoločne oslávili úspešné ukončenie pretekovej 
sezóny. K tomu Vám všetkj'lm želám vel'a zdra
via, šťastia, elánu a šťastnú ruku. Zostávam 
s pozdravom Dobrý let l František Dohňanský 

SUPERHOLUBICA ~'SLOUENSKA" 2000
I . • . . 

DO,s!lfaže samôžu zapojlf všetci ahovátllUaorganízovaní v SZ CHPH. Štartovné za 1 kus je50.- Sk. Každý ' 

chova1arsamôže zú častnlf s fubovoľnÝm počtom holubíc. Holu.biel sado súťaže započTtavajú výsledky zO 


,~ iedmich pretekov. v troch kategóriach. Termfnkonaniapretekov jeod '15. 4.2000 do7. 8. 2000, pričom ' 

z pretekov poriadaných počas jedného víkendu je možné započítal len jeden koeMient. Do súťaže sa 

započítavajú le.11 preteky kooanécez víl{endy aštátne sviat~1 Ko:eflcienty sú platné minimá/ne zvýcvil<o

vého strediskaavyššfch,KorfkdrenClf predom deklarovaných v pr-etekovom pláne. ' 

- 1. kategOria: 2'prétekY'l18 tratlGoh Od 100 do 300 km, ' 

- 2. kategória: 3 'pretéky na, tratlaoh od 300 do 500 kro · 

- 3. kategóriÍ! : 2 ~~te~y ná tratiach nad 500 km 

' zíSkané umiestnenie X100, 
koe,flJ;ient zpreteku ; : . . 

. ,. počat holubov , 
.zúčastnených il préteku 

Výsledný koeficient" súčet koeficientov to snľd~ 
mich pretekov, ' .. 

SZ CHPHdotuje sÚťaž s'ur[lOu3.00o.- Sk - poháre 
.pre 1. - 3. miesto. 
Celyvklad buderozeelený následovne : ' 
1. mieSto 50 % . ' 
2. miesto 30 % 
3. miesto 20 % ' 
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SUPERDRUŽSTVO SLOVENSKA 2000 
Súfaž o najkvalitnejšie desafčlenné družstvo poštových holubov na Slovensku 

PropozíCie súfaže 
1. Do súťaže sa môže prihlásiť každý člen SZ CH PH so svojimi desiatimi holubami. 

2. Prihlášku je potrebné zaslať do 20. apríla 2000, v ktorej musia byť uvedené násle
dovné údaje: meno a priezvisko chovateľa, presná adresa holubníka, čísla rodových 
obručiek a pohlavie. 

3. Do uvedeného termínu je potrebné zaplatiť súťažný poplatok 100.- Sk. 

4. Do vyhodnotenia sa súťažnému družstvu započítava 50 najlepších koeficientov, 
získaných holubami družstva, pričom najmenej 10 koeficientov musí byť z pretekov 
nad 500 km. Koeficienty musia byť minimálne v konkurencii výcvikového strediska a 
do súťaže možno započítať iba preteky, konané v termíne od 15. 04. 2000 do 07. 08. 
2000. Platné sú len preteky konané cez víkendy a štátne sviatky. 

5. 	Ocenenie: - víťaz získa 50 % súťažného vkladu 
- družstvo na 2. mieste získa 30 % vkladu 
- družstvo na 3. mieste získa 20 % vkladu 

6. SZ CHPH dotuje súťaž 3.000.- Sk /hodnota pohárov za 1. - 3. miesto/. 

7. 	Prihlášky a súťažný poplatok zasielajte na adresu: 
- RNDr. Daniel oudzik, Hlavná 1432, 05951 Poprad-Matejovce 
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}Prihláška do sútaže SUPfRDRUZSTVO,20,OQ,! 
f IIeJW chov"ieft.: 
f Atl,.esa chovutela,: 
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Ďalší členovia ZO CHPH Velké Bierovce 
ZO CHPH Vel'ké Bierovce netvoria iba títo dva

ja vyspelí chovatelia. K ich dalšiemu napredova
niu ich nútia chovatelia strednej generácie, ktorí 
majú tie najvyššie ambície. 

Medzi nich patrí Hološ Ján, ktorí sa 
v posledných rokoch umiestňuje na popredných 
miestach v OZ a jeho umiestnenia v SMK p. Sa
varu sú ešte výraznejšie 1996 - 12.; 1997 - 8.; 
1998 - 6.; 1999 - 2. miesto hned za p.Čechvalom. 
K jeho vel'kému úspechu patrí 1. miesto jeho ho
lubice z preteku Oostende v r.1998 v rámci Slo
venska. Ďalším chovatel'om, ktorý dosahuje vý
borné výsledky je p. Bulko Peter. Presadzuje sa 
hlavne v KT a ST, ale minulý rok rnal napr. 1. ho
luba z Oostende v rárnci OZ, 

Rázny vstup medzi túto elitu urobil tento rok aj 
chovatei' Dohňanský František z Trenč. Stanko
viec. V ZO skončil na 2. rnieste, v DT v rámci OZ 
na 3.mieste a v GM OZ Trenčín na 4.mieste s 
rninimálnym odstupom za vedúcou trojicou. Jeho 
holubica je najvýkonnejšia v OZ a reprezentova
la na CV v Gbeloch. Chce sa venova! hlavne DT 
čo sa rnu aj začína daril'. Svedčí o torn úspešnos! 
v r. 1999 Eisenach z 10/5, Schwerin 1. z 12/9, 
Schwerin 2. z 13/7 tj. 60 % . 

Ďalšími chovatel'rni našej ZO, ktorí sa snažia 
presadil a o ktorých buderne ešte v nasledujú
cich rokoch počul, sú Bulko Ján, Dohňanský Vla
dirnír, Cingálek Jaroslav, Dobiáš Jozef, Kulich 
Rudolf, Kováč Lukáš + Dušan, Hološ František, 
Kurtiš Jozef, Plesnivý Peter a Hladký Rudolf. 

Záver 

Dúfam, že všetci sa budeme snažiť o to, 
aby sa naše ZO rozširovali o nových hlavne 
rnladších členov. K tomu je však potrebné nie
len sediel a čakať až sa to stane. Je potreb 
né vyvíjať aktivitu každého jedného z nás vo 
všetkých činnostiach, ktoré súvisia s naširn 
koníčkom napr. hradanie sponzorov, znižova
nie nákladov na prepravu holubov, koordiná
cia a optimalizácia pretekových plánov, špe
cializácia na jednotlivé druhy tratí, úprava 
majstrovstva l aby mohli rovnocenne súťažiť 
chovatelia , či chovajú 50, 100 alebo 200 ks 
holubov/ , aby sa praktizovala dôsledná kon
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ru~ Náš "profe~or" -'--:-~ 
Horné Ponitrie je oblasť známa najmä baníckou či nnosťou tunajších hornonitrianskych baní 

ktorého sídlom je okresné mesto Prievidza. Toto mesto je zároveň , sídlom" v názve rovnomen
ného OZ CHPH. Celkovým počtom chovateľov poštových holubov sa OZ radí medzi stredne 
veJ'ké v rámci Slovenska a pre rok 2000 eviduje 146 svojich členov. V tomto meste žije a zároveň 
úspešne chová poštové holuby aj náš "profesor" Inielen v chove poštových holubovi - Ing. Ján 
Mokrý, O jeho spovedi a vyznaní k chovu poštových holubov som uvažoval už dávnejšie a trvalo 
mi pomerne dlho než som dokázal presvedčiť nášho profesora" o súhlas na vydanie článku o 
jeho chove On sám hovorí že najlepšou reklamou - ak to tak možno nazvať sú vlastné výsledJsy 
v chove a pretekoch . V súčasnom období začínajÚ sa presadzovať chovatel ia s vyšším stavom 
poštových holubov a dokonca aj s vlastnými ošetrovateJ'mi. Pre tých ktorí takéto možnosti ne
majú tento článok môže poslúžil ako príklad ako vzor toho, že holubáriť sa dá aj s menším 
počtom holubov a prj menŠích fina n čných nákladoch. Aj toto bol jeden z hlavných dôvodov 
prečo som sa rozhodol predstaviť Širokej chovateľskej verejnosti jeho metódy a spôsob chovu . 
O tom ako nás PROFESOR v súčasnosti 4-násobný majster OZ CHPH Prieyjdza, stále vyuču 

je", ako sa mu to darí posúďte z nasledujlkeho rozprávania. 

Už ako 5-roč 18622 km a bol tiež rýchly, sa stali základom 
ný som dostal od mojich dnešných holubov, ktoré sa vonkajším 
strýca párik mla vzhľadom a správaním veľmi podobajú holu
dých izabelákov bom spred 25 rokov vďaka vk revňovaniu , ná
a od toho čas u slednému kríženiu a tvrdému výberu tak, ako 
chovám pošťáky to praktikoval aj. p. Kolarík, ale aj iní zn ámi 
až doteraz. Pre chovatelia. 
tekať som zača l Chov som pravidelne osviežoval novými 
až od roku 1967 holubami ' Jirí Štíepk - vy1rvalé holuby, Ladi
s ho lubami od slav Potuček - Janssen, Gabriel Raška - Jans
miestnych cho sen, V. D. Berg , Ing. František Gaško - Fábry, 
vaterov. V rokoch Espt, Janssen, Meulemans, Ing. Jaroslav 
1968 - 1970 som Kotl án - Stichelbaut, Fábry, Espt cez R. Ve
si kúpil prvé ho reckého , p. Kolaríka a Ing. Brezinu ako aj vý

Ing. Ján MOKRÝ 
luby lasi 25 mlá menou s chovateľmi z OZ - A+V Sobota, p.

Kvetná 21 
ďati od p. Svrči Miklánek, p. Kešeľák - línie Hartox, De Smet,

971 01 Prievjdza 
nu zo Strážnice, Matthijs, Delbár, Árden , Stichelbaut. S2 rokov 
ktorý v tom čase Za posledných 5 rokov som vystavoval na 

učitel'sPš 
výborne lietal na CV, bez kolekcií majstra, 18 holubov takmer 

predseda OZ CHPH 
Hodonínsku s vo všetkých kategóriach. 

Prievidza' 
holubami línie Dosiahnuté výsledky v posledných rokoch 

posledné 4 roky majster 
Fábry lod p. HaOZ CHPH Prievidza 
nákal , Huykens - rok 1996 : 6. miesto v MS - dlhé trate 

van Riel, Mayer a Schmidt všetky trate. - rok 1998 : 7. miesto GM Slovenska a 11 . 
Zakrížením na moje holuby som získal rad miesto MS-dlhé trate 

vynikajúcich pretekárov, s ktorými som vylie - rok 1999 : generálny majster OZ CHPH , 
tal v roku 1974 majstra OZ Banská Bystrica I 1. miesto - krátke trate, stredné trate, 2. miesto 
cca 400 chovateľovi. Z týchto holubov som vy - dlhé trate, preteky mláďat 19. miesto v GM 
choval aj holuba 76-S1-18003 H, ktorý v ka Slovensko 
tegórii výkon za život s 30 964,05 km 170 Pretekám prirodzenou metódou s jedným 
umiestnení! sa v roku 1988 na CV v Olonlouci mláďatkom v hn iezde 13 liahne do roka/. 
stal majstom ČSSR . Uvedený holub spolu so Úspešnosť nasadenia l umiestnenie v roku 
svojím synovcom 78-S1-52 mp, ktorý nalietal 1999 : staré 56,78 %, mláďatá 57,26 %. Na 
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zimu nechávam maximálne 56 kusov. 
V murovanom holubníku nad kotolňou 

mám 2 oddelenia s búdnikmi pre 28 párov a 1 
oddelenie pre 30 mláďat. Búdniky 50 x 50 x 
50 cm s policou v strede, na zimu riešené ako 
sedačky, sú najväčšou motiváciou cez prete
ky. Holubník je orientovaný na JZ s dobrým 
vetraním, suchý, čistený 2 x denne po 10 mi
nút, podlaha betó,10vá, Celkové rozmery 5,5 
x 2 x 2,5 m. 

Krmivo si miešam sám. Po preperení je v 
zmesi až 90 % jačmeňa. Keďže pretekám pri
rodzenou metódou , kŕmny systém je závislý 
aj od stavu hniezda. Som zástancom nepre
krmovania. 

PO návrate z preteku majú holuby k dis
pozícii žihJ'avový ČElj s medom alebo hrozno
vým cukrom + elektrolyt, I'ahké krmivo , dosta
tok gritu a soli, mláďatá na polovicu dokrme
né, V dvojtýždňových intervaloch v nede!'u 
potláčam trichomonádu Metrozolom. Zo za
čiatku týždňa dostávajú diétnejšie krmivo 180 
% jačmeň + pšenica s trochou lepky, s ln ečni
ce a kukuricel, v strede týždňa pridám hra
chu , ku koncu kukurice a v deň nasadenia 
semená. V pondelok obohatím krmivo olejom 
a pivovarskými kvasnicami . Do vody dávam 
pravidelne v pondelok cesnakový prášok, v 
utorok ocot, v stredu cholesol alebo Aqcol, vo 
štvrtok multivitamín, v piatok a sobotu- v deň 
nasadzovania - čistú vodu. Grit dopíňam do 
štvrtku. Robím si ho sám - ostrý piesok, čer
venica zem, stará omietka, trocha sol i, vi
taplastin, rozdrvený aníz. Z navhčenej hmoty 
urobím bochníky a po vysušení podávam. 

Od polovice týžd ňa ráno a večer pol až 
jednu hodinu povinné lietanie, v deň nasade
nia, nie pravidelne, ráno 10 - 15 km prelet. 

Prevenciu a liečbu konzultujem s MVDr. 
Šimkom z Tepličky nad Váhom , ktorý má vý
borný prehJ'ad o vhodných li ečivách a podpor
ných látkach pre holuby a okrem toho je sám 
výborný chovateľ. 

Sezónu začínam v januári preliečením tri
chomonád Metrozolom 2 gl liter vody počas 9 
dní. Kokcidiózu potláčam po celý rok octom 
1 lyžica na 5 litrov vody I v hlavnej sezóne 1 x 
týždennel a hygienou. Následne odčervím Bi
overmom lopakovanel a očkujem proti para
myxomiróze - doposia!' Colinakom NH, teraz 
som použil ročnú vakcínu Pharmavac colum
bi 2. Mláďatá očkujem pred vyletením z hniez
da. Po prvej znáške vajíčok týždennou jač

11 

"BOMBARDÉR" 

. "BLESK" 

mennou kúrou a opätovným preliečením tri
chomonád sú holuby pripravené na odchov i 
prvé preteky. 

V strede sezóny je vermi nebezpečný zá
pal dýchacích ciest, prskanie, čierny nos - veJ'
mi opatrne som mu predchádzal Gambazi
nom. Podobným spôsobom postupujem pred 
pretekovou sezónou aj u mláďat. 

V súčasnosti je na trhu veľké množstvo 
kvalitných li ečiv, vitamínov, minerálnych látok, 
prírodných podporných preparátov, ktoré ur
čite, ak sú správne podávané, zlepšujú dosa
hované výsledky v chove i v pretekoch . Pre 
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poštových holubov a dokonca aj s vlastnými ošetrovateJ'mi. Pre tých ktorí takéto možnosti ne
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prečo som sa rozhodol predstaviť Širokej chovateľskej verejnosti jeho metódy a spôsob chovu . 
O tom ako nás PROFESOR v súčasnosti 4-násobný majster OZ CHPH Prieyjdza, stále vyuču 

je", ako sa mu to darí posúďte z nasledujlkeho rozprávania. 

Už ako 5-roč 18622 km a bol tiež rýchly, sa stali základom 
ný som dostal od mojich dnešných holubov, ktoré sa vonkajším 
strýca párik mla vzhľadom a správaním veľmi podobajú holu
dých izabelákov bom spred 25 rokov vďaka vk revňovaniu , ná
a od toho čas u slednému kríženiu a tvrdému výberu tak, ako 
chovám pošťáky to praktikoval aj. p. Kolarík, ale aj iní zn ámi 
až doteraz. Pre chovatelia. 
tekať som zača l Chov som pravidelne osviežoval novými 
až od roku 1967 holubami ' Jirí Štíepk - vy1rvalé holuby, Ladi
s ho lubami od slav Potuček - Janssen, Gabriel Raška - Jans
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Ing. Ján MOKRÝ 
luby lasi 25 mlá menou s chovateľmi z OZ - A+V Sobota, p.

Kvetná 21 
ďati od p. Svrči Miklánek, p. Kešeľák - línie Hartox, De Smet,

971 01 Prievjdza 
nu zo Strážnice, Matthijs, Delbár, Árden , Stichelbaut. S2 rokov 
ktorý v tom čase Za posledných 5 rokov som vystavoval na 

učitel'sPš 
výborne lietal na CV, bez kolekcií majstra, 18 holubov takmer 

predseda OZ CHPH 
Hodonínsku s vo všetkých kategóriach. 

Prievidza' 
holubami línie Dosiahnuté výsledky v posledných rokoch 

posledné 4 roky majster 
Fábry lod p. HaOZ CHPH Prievidza 
nákal , Huykens - rok 1996 : 6. miesto v MS - dlhé trate 

van Riel, Mayer a Schmidt všetky trate. - rok 1998 : 7. miesto GM Slovenska a 11 . 
Zakrížením na moje holuby som získal rad miesto MS-dlhé trate 

vynikajúcich pretekárov, s ktorými som vylie - rok 1999 : generálny majster OZ CHPH , 
tal v roku 1974 majstra OZ Banská Bystrica I 1. miesto - krátke trate, stredné trate, 2. miesto 
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svojím synovcom 78-S1-52 mp, ktorý nalietal 1999 : staré 56,78 %, mláďatá 57,26 %. Na 
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zimu nechávam maximálne 56 kusov. 
V murovanom holubníku nad kotolňou 

mám 2 oddelenia s búdnikmi pre 28 párov a 1 
oddelenie pre 30 mláďat. Búdniky 50 x 50 x 
50 cm s policou v strede, na zimu riešené ako 
sedačky, sú najväčšou motiváciou cez prete
ky. Holubník je orientovaný na JZ s dobrým 
vetraním, suchý, čistený 2 x denne po 10 mi
nút, podlaha betó,10vá, Celkové rozmery 5,5 
x 2 x 2,5 m. 

Krmivo si miešam sám. Po preperení je v 
zmesi až 90 % jačmeňa. Keďže pretekám pri
rodzenou metódou , kŕmny systém je závislý 
aj od stavu hniezda. Som zástancom nepre
krmovania. 

PO návrate z preteku majú holuby k dis
pozícii žihJ'avový ČElj s medom alebo hrozno
vým cukrom + elektrolyt, I'ahké krmivo , dosta
tok gritu a soli, mláďatá na polovicu dokrme
né, V dvojtýždňových intervaloch v nede!'u 
potláčam trichomonádu Metrozolom. Zo za
čiatku týždňa dostávajú diétnejšie krmivo 180 
% jačmeň + pšenica s trochou lepky, s ln ečni
ce a kukuricel, v strede týždňa pridám hra
chu , ku koncu kukurice a v deň nasadenia 
semená. V pondelok obohatím krmivo olejom 
a pivovarskými kvasnicami . Do vody dávam 
pravidelne v pondelok cesnakový prášok, v 
utorok ocot, v stredu cholesol alebo Aqcol, vo 
štvrtok multivitamín, v piatok a sobotu- v deň 
nasadzovania - čistú vodu. Grit dopíňam do 
štvrtku. Robím si ho sám - ostrý piesok, čer
venica zem, stará omietka, trocha sol i, vi
taplastin, rozdrvený aníz. Z navhčenej hmoty 
urobím bochníky a po vysušení podávam. 

Od polovice týžd ňa ráno a večer pol až 
jednu hodinu povinné lietanie, v deň nasade
nia, nie pravidelne, ráno 10 - 15 km prelet. 

Prevenciu a liečbu konzultujem s MVDr. 
Šimkom z Tepličky nad Váhom , ktorý má vý
borný prehJ'ad o vhodných li ečivách a podpor
ných látkach pre holuby a okrem toho je sám 
výborný chovateľ. 

Sezónu začínam v januári preliečením tri
chomonád Metrozolom 2 gl liter vody počas 9 
dní. Kokcidiózu potláčam po celý rok octom 
1 lyžica na 5 litrov vody I v hlavnej sezóne 1 x 
týždennel a hygienou. Následne odčervím Bi
overmom lopakovanel a očkujem proti para
myxomiróze - doposia!' Colinakom NH, teraz 
som použil ročnú vakcínu Pharmavac colum
bi 2. Mláďatá očkujem pred vyletením z hniez
da. Po prvej znáške vajíčok týždennou jač
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mennou kúrou a opätovným preliečením tri
chomonád sú holuby pripravené na odchov i 
prvé preteky. 

V strede sezóny je vermi nebezpečný zá
pal dýchacích ciest, prskanie, čierny nos - veJ'
mi opatrne som mu predchádzal Gambazi
nom. Podobným spôsobom postupujem pred 
pretekovou sezónou aj u mláďat. 

V súčasnosti je na trhu veľké množstvo 
kvalitných li ečiv, vitamínov, minerálnych látok, 
prírodných podporných preparátov, ktoré ur
čite, ak sú správne podávané, zlepšujú dosa
hované výsledky v chove i v pretekoch . Pre 
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začínajúcich a menej solventných chovatel'ov 
vyššie načrtnutý postup takmer postačí. Čas
to platí, že menej je niekedy viac. 

Lepších výsledkov dosahujem s holubami 
ako s holubicami. Pri raňajšom čistení lietajú 
prakticky len holuby a po návrate z práce, pri 
večernom čistení už holubice opäť sedia. Ro
čiakov mávam pravidelne okolo 30 % - musia 
odletieť takmer všetky preteky do 500 km. 
Niektoré sú schopné naletieť aj 10 cien. Dvoj
ročné a staršie holuby nasadzujem na všetky 
preteky podľa toho , či majú dispozície na 
stredné alebo dlhé trate . 

Som presvedčený, že holub, ktorému to 
ide, musí byť v koši každý deň . Ak zbytočne 
zostane doma, trati formu , začne skôr periť 
I'ahko sa strati. Mám rád holuby pokojné, inte
ligentné, pri ktorých si človek oddýchne, Mám 
zásadu, že holuby sa musia prispôsobiť cho
vaterovi. 

Chovné holuby prakticky nemám, doma 
zostáva len asi 10 holubíc, pod ktoré podkla
dám vajíčka a mláďatká . Každú nedel'u je ho
lubník vlastne bez holubov. 

Pre seba odchovávam 20 mláďat z prvej 
a 10 z druhej liahne, aby som zbytočne ne
preplnil holubník na začiatku sezóny, Všetky 
musia ísť do koša, Pred pretekmi ich asi 4x 
vyveziem od 20 do 80 km a potom absolvujú 
celý pretekový plán OZ. Straty nebývajú vel
ké, príprava ako pri starých holuboch, 
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Mám rád holuby, ktoré dokážu špičkovo 
lietať 4 - 5 rokov. Pri dobrom zdravotnom sta
ve vydrží forma takmer celú sezónu, Ako ju 
poznať: pevný trus, bohaté a ligotavé opere
nie, biele nánosky, pružný sval, holub často 
kontroluje a upravuje svoje hniezdo, na hniez
de zdravé mláďa, mastný fliačik na predpo
slednej letke asi 50 mm od konca, chuť do lie
tania, časté striedan ie partnera, nebojácnosť, 
sedí vedl'a holubice na hniezde aj cez noc .. . 

Pri výbere holubov na preteky rozhoduje 
jednoznačne kôš. Na chov je dôležitý rodo
kmeň , v ktorom musí byť čo najviac víťazov v 
prvej a druhej generácii, chovné znaky v oku, 
dobrá telesná stavba /široké plecia, primera
né svalstvo .. .I, dobré kríd lo - kratší druhý rad , 
1. a 7. letka dlhšie, posledné štyri s dobrou 
ventiláciou, u dlalkových s I'ahkým, mäkkým 
podávaním, chvost pod pierko vychádzajúci 
zo širokého, pevného a dobre zapereného 
chrbta smerujúci skôr dolu . 

Pri výbere mláďat robím selekciu už pri vy
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letovaní - podobnosť vonkajších znakov, stav
ba, správanie aby bolo čo najbližšie k najlep
ším predkom . Po pretekoch mláďat niektorým 
z dial'kovej línie odpustím neskorší dolet - väč
šinou sa mi za to neskôr odvďačia. Páry me
ním každý rok , rád odchovávam aj od ročia
kov, 

Mladí, začínajúci chovatelia by si mali ob
starať prvé holuby /najlepšie mláďatá z prvej 
a druhej liahne/ od dvoch, troch dlhodobo 

J 

úspešných chovatel'ov, nie však zmesku, ale 
dve, tri línie, napr. strednotraťové podobnej 
stavby a vlastností. Vkrevnené použiť viac na 
chova s ostatnými začať lietať, samozrejme 
po konzultáciach s predchádzajúcimi majitel'
mi o ich pretekárskych, chovných, kŕmnych a 
liečebných systémoch . Nové holuby je nutné 
usadiť do premyslene postaveného holubníka 
- primerane vel'kého /cca 1 m3 na párt, dobre 
vetraného, vhodne orientovaného s časovo 
nenáročným čistením /rošty/ a dezinfekciou. 
Mladí chovatelia musia často navštevovať 
úspešné holubníky a sústavne čerpať nové 
informácie a poznatky, ako svoj chov postup
ne zlepšovať. 

Do roku 1992, kedy som sa presťahoval 
do novopostaveného rodinného domu, samo
zrejme s holubníkom, som 18 rokov dochá
dzal na 6 km vzdialený holubník, kde boli dob
ré výsledky dosahované s ove!'a väčšími obe
ťami /čas, rodinný živoV ako teraz. Pre dosiah
nutie dobrých výsledkov je najlepšie mať ho
lubník čo najbližšie. 

Myslím si, že na úspechoch v tretinách po
diel'ajú - pôvod holubov, chovatel' a holubník. 

Pri správnej súhre, sústavnom vzdelávaní sa 
/genetika , zdravoveda, kŕmenie, tréning , infor
mácie z okolitého sveta .. .!, pravidelnom dopi
ňaní chovného materiálu a vytrvalosti, úspe
chy určite prídu . Samozrejme, chovate!' musí 
robiť čo najmenenj chýb. Doposial' som robil 
viacero chýb , ale dodnes ma veľmi mrzí stra
ta šiestich vynikajúcich šprintérov v daždivých 
pretekoch Schwerin 96 a Kiel 97, pretože som 
ich tam nemusel a nemal nasadzovať. Dobré 
dial'kové holuby sa dochovávajú ťažšie, 

Samozrejme, že bez dobrého rodinného 
zázemia a priate!'ských vzťahov medzi chova
tel'mi , by tento náročný, ale ve!'mi pekný koní
ček nemal žiadnu cenu. 

Dosahovaťtaké vynikajúce výsledky v me
dzinárodnom meradle aké prezentujú niektorí 
naši chovatelia, si zaslúži obdiv a úctu . Je to 
vďaka ich majstrovstvu. zanietenosti , ciel'ave
domosti a následne časovým i finančným mož
nostiam. Väčšina z nich obetavo pracuje v NS, 
ZO, OZ i v SZ CHPH. 

Určite vel'ký podiel na týchto výsledkoch 
majú aj dobre organizované zväzové súťaže . 
Myslím si, že slovenskí chovatelia vykročili 
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S priatelmipr!or~IzEvanívýstavy oz CHPH 

správnym smerom. Prajem prezidentovi SZ 
CH PH RNDr. Dudzikovi mnoho síl, aby aj na
ďalej pokračoval v plnení štandardných ale aj 
progresívnych zväzových úloh , obklopení' 
obetavými a zodpovednými pracovníkmi pre
zídia i zástupcami OZ CHPH. 

Osobne si želám, aby aj na Slovensku bolo 
spoločne zorganizovaných aspoň šesť nemen
ných pretekov na vzdialenosť 600 - 1.000 km 
- celoslovenský maratón. 

Poctivé úspechy to nie sú žiadne tajomstvá, 
žiadne záhady. Je to iba výsledok sústavnej a 
obatavej práce - často na úkor svojej rodiny. 

V nej spočíva onen vytúžený výsledok ne
pretržitej starostlivosti o holuby a často i kus 
náhody a šťastia. Všetkým chovatel'om poš-

SUPfRHOLUB SLOVENSKA 2000 
Do sútaže sa môžu zapojiť vše.fei chovatelia organizoval)í v SZ CHPH. Štartovné za 1 kus 

je 50.- Sk, Každý chovateľ sa môže zúčastnif s ft,Jl;lOvorným počtom holubov. Holubovi sa 
do sútaže-z8počítavajú výsledky ~' ôsmich pretekoV, v troch kategóriach . . . 

Termin Konania pretekqv íeod 15. 04. 2000 do 07 08. 2000, p ričom z pretekov poriada
ných počas jedného víkendu je možné vybra1 len '(eden koeficIent. Do Sútaže sa započíta
vajú len preteky konané cez vlkendy a štátne sviatky. Koeficienty sú platné minimálne z 
výcvikového strediska a vyššfch celkov predom deklarovaných v pretekovoni pläne. 
:- 1. kategória ' 2 preteky na tratiaoh od 100 do 300 km 
- 2. kateg6ria : 3 preteky na tratiach. od 300 do 500 km 
-3. kategória 2 preteky na .tratiach nad 500 km 

z(skané umiestnenie X , OO 
oefle/ent zpreleku=-----~

počet holuboV, . 
zúčastnených vpreteku .•. '. 

VÝ$ledný koeficient = súče! kmífle/entoll z ôsm·lch 

p·rfitekov. 
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Celkový pohľad na holubnIk 

tových holubov prajem, aby v nasledujúcich 
sezónach , ale aj v živote vôbec, mali viac po
tešenia ako sklamaní, viac priatel'stva ako ne
návisti, pevné zdravie a trochu šťastia. 

Je nesporné. ž.e v týchto úprimných a prav
divých slovách spočíva vel'ká láska k pošto
vým holubom, ktorá je taká prízn ačná pre 10
hoto skromného a úspešného majstra OZ 
CHPH Prievidza. 

Jemu aj jeho rodine želám v mene svojom 
a v mene OZ CHPH a všetkých chovatel'ov 
poštových holubov vel'a zdravia a síl do ďal
ších rokov 

Michal Míchalfk 
tajomník OZ CHPH Prievidza 

SZ CHPIi dotuje súfaž sumou 3.0QO.- Sk - pOháre 

pre t -3. miesto. 

Celý vklad buderozdelený následovne ;. 

i. mlesto 50 %' 
2. miesto 30 ·io 
3. miesto 20 % 

Preteková sezóna 1999vo výsledkoch 

OZ CHPH PRIEVIDZA

1
Majstrovstvo OZ - mladé holuby 

1. ŠEDIVEC Marián Žarnovica 1384 
2. Ing. Mokrý Ján Prievidza 1367 
3. Sobota A+V Prievidza 1360 
4. Krajčí Július Ža rnovica 1290 
5. Perniška Prievidza 1190 
6. Michalík Michal Žiar nad Hronom 1177 
7. Vavro Ján Nováky 1126 
8. Pavlík Pavol Prievidza 1101 
9. Liška peter Žiar nad Hronom 1069 

10. Kováč - Štefík Žiar nad Hronom 943 

Majstrovstvo OZ CHPH - krátke trate 

l . Ing. MOKRÝ Ján Prievidza 3905 
2. Michalík Michal Žiar nad Hronom 3717 
3. Abrahám Ján Lovčica-Trubín 3695 
4. Šedivec Marián Žarnovica 
5. Pavlík Pavol Prievidza 
6. Sobota A+V Prievidza 
7. Miklánek Jaroslav Handlová 
8. Púčik Marián Nováky 
9. Mališ Vladimír Žarnovica 

10. Kováč Mik. sl+ml Nováky 

l. Ing MOKRÝ Ján Prievidza 

3616 
3545 
3478 
3430 
3249 
3158 
3043 

Generálne majstrovstvo 

6986 
2. Michalík Michal Žiar nad Hronom 6623 
3. Sobota A+V Prievidza 6004 
4. Pavlfk Pavol Prievidza 5767 
5. Šedivec Marián Žarnovica 5760 

Spracovanie pretekových výsledkov 
• Ponúkam spracovanie pretekových vý

sledkov poštových holubov pre rok 2000 a to 
za týchto podmienok: jednotlivé preteky od 
500.- do 600.- Sklpretek pod ra počtu nasa
dených holubov a celkové "Pretekové výsled
ky" /knihal za Sk 120.-/kus. Prípadne aj sa
mostatné vydanie pretekových výsledkov. 

Adresa: Peter Pirník, Kolesárska 5/33, 052 
01 Spišská Nová Ves 

Bližšie informácie na Č. t. 0965/26003 ale
bo 0905 351 034 

Hlásenie zaletených holubov 
• Zaletené holuby OZ CH PH Dolná Nitra 

OZ CHPH PRtEVI.~Z~ '. - _o. 

Majstrovstvo OZ - stredné trate 
1. Ing. MOKRÝ Ján Prievidza 3159 
2. Michalík Michal Žiar nad Hronom 3030 
3. Pavlík Pavol Prievidza 2991 
4. Šedivec Marián Žarnovica 2964 
5. Miklánek Jaroslav Handlová 2913 
6. Abrahám Ján Lovčica-Trubín 2907 
7. Sobota A+V Prievidza 2772 
8. Púčik Marián Nováky 2730 
9. Beňadik Ján Lovčica-Trubín 2529 

10. Mališ Vladimír Žarnovica 2508 

Majstrovstvo OZ - dlhé trate 
l . MICHALíK Michal Žiar nad Hronom 1930 
2. Ing. Mokrý Ján Prievidza 1885 
3. lahký + Pavlík Prievidza 1660 
4. Sobota A+V Prievidza 11 45 
5. Mališ Vladimír Žarnovica 1120 
6. Miklánek Jaroslav Hand lová 1045 
7. Majer Vojtech Handlová 1000 
8. Abrahám Ján Lovčica-Trubín 1000 
9. Pavlík Pavol Prievidza 985 

10. Boja Jozef Lovčica-Trubín 925 

6. Miklánek Jaroslav Handlová 5698 
7. Abrahám Ján Lovči ca-Trubín 5625 
8. Mališ Vladimír Žarnovica 5212 
9. Vavro Ján Nováky 4816 

10. Hliva Jozef Handlová 4684 

hláste na adresu : Pavol Tasáry, 951 17 Cabaj 
599, tel. 0905/568487 

Doplnenie výsledkov 
• Na požiadanie p. Jaroslava Pateru zve

rejňujeme dodatočne tých chovatel'ov, ktorí by 
sa boli dostali do poradia v súfažiach SUPER
DRUZSTVO: 
- dlhé trate: 

Ján Chlebík koef. 247,921 
Ladislav Lendel koef. 428,456 

- krátke a stredné trate; 
Ján Chlebík koef. 354,367 
Oldrich Šavara koef. 563,277 
Karol Krajčovič koef. 647,021 
Ladislav Lendel koef. 763, 590 
Lubomír Drugala koef. 796, 62 1 
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S priatelmipr!or~IzEvanívýstavy oz CHPH 
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Ponuka pre chovateľov holubov 
Svetová jednotka vo výžive holubov VERSELE LAGA ponúka: 

Miešanky pre holuby - originál VERSELE LAGA 
Doplnkové granulované krmivá: 	 - ENERG Y - CORN 

-SUCCES-CORN 
-CAROT-CORN 
- HERBA - CORN 
- LEVU -CORN 	 " 

Semená: Proso žlté, červené, zelené, biele, Milo, Dati, Konope, Mungo fazufa, Vika, Bôb, 
Hrach žltý, zelený, veľký, Hrášok francúzsky, zelený, malý, Hrach Mapleallstrálsky, 
Ľan, Re pka, Slnečnica čierna, pásikavá, biela, Ryža lúpaná, nelúpaná, Pohánka, 
Peluška, Lesknica, Kat'di , Ovos lúpaný, nelúpaný, Pšenica, Jačmeň , 

Kukurica obyčajná, francúzska, Cinquanto, semená tráv a iné 
Grit: 
- biely + červený s morskými mušľami IVERSELE LAGA 
- červený s mušľami IVERSELE LAGA 
- z morského kameňa a s riasami /COLOMBINE 
- NEO GRlT /COLOMB1NE 
Grit v keramických miskách : biely + červený, červený 

Bio bloc -COLOMBTNE, Ideal block - LABO FABRY 
Minerálne a vitamínové doplnky 
VERSELE LAGA - Bio-Iyt, Bio-extract, Digestal, Bio-carni , Vita 
COLOMBlNE - Form mix, Ružový minerál, Thee-The, Carlsbad-sol 

Supervit, Glukóza + vitamíny, Spray proti parazitom 
LABO FABRY - Supra elixír, Super Forma, Ideal pills 
Ďalej ponúkame - hniezda plastové, keramické 

- plastové sedačky 
- plastové napájačky a krmítka 
- umelé vajcia 
- nádobky na grit 

ZÁKAZKOVÁ SLUŽBA: Na zákazku vyrábame rôzne voliery - kov, drevo, prípadne holub
níky, rôzne pletivá, prípadne zabezpečíme tovar podľa Vašej požiadavky, 

Zľavy jednotlivcom a chovateľským organizáciam pri väčších odberoch. 

Tovar po dohode aj dovezieme. 


INFORMÁCIE: 	 ZOOPRODUKT - Ivan Mocko, Export - Import 
Jesenského 17, 921 O 1 Piešťany 
tel/fax: 083817723651, mobil: 0905 618990 
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Súčasná doba je charakterizovaná čoraz väčším 
zasahovaním modernej techniky do každodenného ži
vota. Tomuto trendu sa prispôsobili aj mnohf chova
telia poštových holubov, a to nielen modernizáciou 
svojich chovaterských zariadení, ale hlavne používa
ním rôznych pOdporných preparátov a liekov, 

Vsvojom príspevku sa chcem venovať problema
tike použfvania prírodných liečiv ako prostriedkov, kto
ré dokážu v mnohých prípadoch nahradiť chemické 
prípravky. Mojím cierom nie je vyvolanie averzie voči 
predajcom týchto chovateľských produktov, veď mno
hé znich, či už našich alebo zahraničných firiem /okrem 
antibiotik/ sám používam. Faktom zostáva aj tá sku
točnosť, že nie všetci chovatelia si môžu dovoliť zakú
piť moderné preparáty, vzhľadom k ich finančnej ná
ročnosti. 

Knapísaniu tohto príspevkU o použití prírodných 
liečiv ma inšpiroval článok , ktorý som objavil v časo-
pise Die Sporttaube 10/99 a bol venovaný problema
like požívania čajov pri liečení a predchádzaní zdra
votných problémov, najmä čo sa týka ochorenia dý
chacích ciest. Pre správne pochopenie chcem uviesť, 
že pod pojmom "droga"autor článku Klaus-RainerToll
ner nemyslí narkotické látky, ale týmto pojmom je ozna
čovaná vysušená časť rastliny. 

Sprá\tne zloženie čaju a jeho správne podanie 
účinkuje obdivuhodne. K ich používaniu sú však 
potrebné aj určité vedomosti. A tie zjavne chýbajú 
u mnohých, ktorf čaj pre holuby distribuujú Čaj, ak 
má adekvátne účinkovať, nesmie obsallOvafviac ako 
4 hlavné drogy Účinné drogy sú usušené rastliny, 
prostrednictvom ktorých chceme dosiahnuť určitý 
účinok. Ostatné súčasti čajov majú za úlohu vylep 
šil napr. chuť alebo farbu. 

Nie všetci výrobcovia si tento princíp uvedomujú. 
A tak sa mohlo stat: že niektoríz nich si pozreli knihy 
oliečivých rastlinách ado čajovejzmesi zmiešali všetky 
rastliny" s ktorými sa stretli vsúvislosti s daným prob
lémom. Ako pn1r1ad uvediem čaj na odhlieňovanie, kto
rý obsahuje niekolko druhov rastlín. Častokrát takýto 
čaj účinkuje opačne alebo nedostatočne, kvôli malé
mu obsahu jednotlivej drogy v zmesi, Teda takouto 
metódou zostavený čaj predstaVUje najväčš! nezmy
sei a pre chovateia vyhodené peniaze. A potom sú tu 
predajcovia, Tí odporúčajú podávať určitý čaj holubom 
počas celého týždňa, ba ešte aj dlhšie, 

To už je takmer zločin, pretože látka obsiahnutá v 
rastlinách, ktorá má pozitívny účinok, sa pri vyššej 
dávke sláva jedovatou, 

Tento fakt je zvlášť nebezpečný u holubov, ktoré
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velmi rýchlo Skonzumujú velKé množstvo krmiva a 
tekutfn, a tak prostrednictvom čaju môžu prijat velmi 
vela úČinných látok Vtejto súvislosti platizásada, ktorú 
praktizoval už Paracelzus :" Všetky účinné látky sa stá
vajú jedom, keďje z nich podané vera, pretože nepri
merané množstvo látky vyrába jed." DoporuČUjem pre-
to - dva dni čaj, dva dni čistá voda, Nič viac. Pri ta
komto spôsobe podávania čaj účinkuje optimálne a 
pomáha holubom zlepšiť ich zdravotný stava vám 
dosiahnuť úspech. 
Človek ako súčasť prfrody 

Ludia sú na tejto planéte už milióny rokov. Pred 
približne 40 tisic rokmi sa v Európe objavil homo sa
piens, teda človek rozumný, Potvrdzujú to aj nálezis
ká. Tie nám zároveň prezrádzajú, že človek už snád 
pred 15 tisic rokmi držal domáce zvieratá. 

A určite sa ich snažil udržaťzdravé. Určite ich aj 
nejakým spôsobom liečil, pretože domáce zvieratá boli 
vždy drahocenným pokladom, bohatstvom, Pre icl) 
dobro človekbol schopný IJrobil všetko.Žili spolu pod 
jednou strechou, žili vprírode ako jej súčas( žili s ňou 
a z nej. Aboli aj tak( ktori sa vyznali v rastlinách a ich 
liečivých účinkoch. čo aj úspešne využivali 
Priroda • protivnfk človeka? 

Dnes žijeme v mestách a dedinách. izolovane od 
prirody, ktoráje vlastne skumulovaná do záhrad apar
kov. S prirodou človek stráca úprimné spojenie astá
le viac sa mu odcudzuje, Človek vníma prirodu odde
lene od seba samého, ako niečo, čo môže ovládať, čo 
isto drži vhrsti. 

Priroda však občas dáva poc/Uťsvoju silu a vtedy 
človek bolestne pocíti je pritomnos( najmä vtedy keď 
sa prejavijej ničivý účinok. Záplavy, búrky či zemetra
senia sú dôkazom jej sily Rôzne druhy škodcov, hmy
zu, hlodavcov, huby, baktérie a ešte mnoho iného, 
ukazuje, aký je človek často bezmocný. Ešte zretelnej
šia je jej sila, keďje ohrozený samotný živo/. napr. naše 
holuby alebo ešte expresivnejšie, keď je ohrozený ži
vot nám blizkeho človeka. 
Ovládne človek prírodu? 

Vtomto storočí, ktoré je charakterizované rozvo
jom vedy, vznikol dojem že /'udia dokážu prirodu s jej 
ničivou silou ovládať. Práve moderné lieky môžu k ta
kém uto nadradenému správaniu prispieť. S rozvojom 
anabolík mnohi lekári vyslovovali nasledovné súdy: 
"Teraz konečne môžme zvítazitnad infekčnými choro
bami. "Aký to nezmysel. Skutočnosťje úplne iná, Na
priek tomu si dnes ešte veľa chovaterov domnieva, že 
zdravie aúspech ich holubov sa dostavľpomocou tých
to liekov, Pravidelne ich aplikujú asú skalopevne pre
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Ponuka pre chovateľov holubov 
Svetová jednotka vo výžive holubov VERSELE LAGA ponúka: 

Miešanky pre holuby - originál VERSELE LAGA 
Doplnkové granulované krmivá: 	 - ENERG Y - CORN 

-SUCCES-CORN 
-CAROT-CORN 
- HERBA - CORN 
- LEVU -CORN 	 " 

Semená: Proso žlté, červené, zelené, biele, Milo, Dati, Konope, Mungo fazufa, Vika, Bôb, 
Hrach žltý, zelený, veľký, Hrášok francúzsky, zelený, malý, Hrach Mapleallstrálsky, 
Ľan, Re pka, Slnečnica čierna, pásikavá, biela, Ryža lúpaná, nelúpaná, Pohánka, 
Peluška, Lesknica, Kat'di , Ovos lúpaný, nelúpaný, Pšenica, Jačmeň , 

Kukurica obyčajná, francúzska, Cinquanto, semená tráv a iné 
Grit: 
- biely + červený s morskými mušľami IVERSELE LAGA 
- červený s mušľami IVERSELE LAGA 
- z morského kameňa a s riasami /COLOMBINE 
- NEO GRlT /COLOMB1NE 
Grit v keramických miskách : biely + červený, červený 

Bio bloc -COLOMBTNE, Ideal block - LABO FABRY 
Minerálne a vitamínové doplnky 
VERSELE LAGA - Bio-Iyt, Bio-extract, Digestal, Bio-carni , Vita 
COLOMBlNE - Form mix, Ružový minerál, Thee-The, Carlsbad-sol 

Supervit, Glukóza + vitamíny, Spray proti parazitom 
LABO FABRY - Supra elixír, Super Forma, Ideal pills 
Ďalej ponúkame - hniezda plastové, keramické 

- plastové sedačky 
- plastové napájačky a krmítka 
- umelé vajcia 
- nádobky na grit 

ZÁKAZKOVÁ SLUŽBA: Na zákazku vyrábame rôzne voliery - kov, drevo, prípadne holub
níky, rôzne pletivá, prípadne zabezpečíme tovar podľa Vašej požiadavky, 

Zľavy jednotlivcom a chovateľským organizáciam pri väčších odberoch. 

Tovar po dohode aj dovezieme. 


INFORMÁCIE: 	 ZOOPRODUKT - Ivan Mocko, Export - Import 
Jesenského 17, 921 O 1 Piešťany 
tel/fax: 083817723651, mobil: 0905 618990 

POŠTOVÝ HOLUB 2/2000 16 

ZabftduUtý 'pOIDoeník . ·1 


Súčasná doba je charakterizovaná čoraz väčším 
zasahovaním modernej techniky do každodenného ži
vota. Tomuto trendu sa prispôsobili aj mnohf chova
telia poštových holubov, a to nielen modernizáciou 
svojich chovaterských zariadení, ale hlavne používa
ním rôznych pOdporných preparátov a liekov, 

Vsvojom príspevku sa chcem venovať problema
tike použfvania prírodných liečiv ako prostriedkov, kto
ré dokážu v mnohých prípadoch nahradiť chemické 
prípravky. Mojím cierom nie je vyvolanie averzie voči 
predajcom týchto chovateľských produktov, veď mno
hé znich, či už našich alebo zahraničných firiem /okrem 
antibiotik/ sám používam. Faktom zostáva aj tá sku
točnosť, že nie všetci chovatelia si môžu dovoliť zakú
piť moderné preparáty, vzhľadom k ich finančnej ná
ročnosti. 

Knapísaniu tohto príspevkU o použití prírodných 
liečiv ma inšpiroval článok , ktorý som objavil v časo-
pise Die Sporttaube 10/99 a bol venovaný problema
like požívania čajov pri liečení a predchádzaní zdra
votných problémov, najmä čo sa týka ochorenia dý
chacích ciest. Pre správne pochopenie chcem uviesť, 
že pod pojmom "droga"autor článku Klaus-RainerToll
ner nemyslí narkotické látky, ale týmto pojmom je ozna
čovaná vysušená časť rastliny. 

Sprá\tne zloženie čaju a jeho správne podanie 
účinkuje obdivuhodne. K ich používaniu sú však 
potrebné aj určité vedomosti. A tie zjavne chýbajú 
u mnohých, ktorf čaj pre holuby distribuujú Čaj, ak 
má adekvátne účinkovať, nesmie obsallOvafviac ako 
4 hlavné drogy Účinné drogy sú usušené rastliny, 
prostrednictvom ktorých chceme dosiahnuť určitý 
účinok. Ostatné súčasti čajov majú za úlohu vylep 
šil napr. chuť alebo farbu. 

Nie všetci výrobcovia si tento princíp uvedomujú. 
A tak sa mohlo stat: že niektoríz nich si pozreli knihy 
oliečivých rastlinách ado čajovejzmesi zmiešali všetky 
rastliny" s ktorými sa stretli vsúvislosti s daným prob
lémom. Ako pn1r1ad uvediem čaj na odhlieňovanie, kto
rý obsahuje niekolko druhov rastlín. Častokrát takýto 
čaj účinkuje opačne alebo nedostatočne, kvôli malé
mu obsahu jednotlivej drogy v zmesi, Teda takouto 
metódou zostavený čaj predstaVUje najväčš! nezmy
sei a pre chovateia vyhodené peniaze. A potom sú tu 
predajcovia, Tí odporúčajú podávať určitý čaj holubom 
počas celého týždňa, ba ešte aj dlhšie, 

To už je takmer zločin, pretože látka obsiahnutá v 
rastlinách, ktorá má pozitívny účinok, sa pri vyššej 
dávke sláva jedovatou, 

Tento fakt je zvlášť nebezpečný u holubov, ktoré
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velmi rýchlo Skonzumujú velKé množstvo krmiva a 
tekutfn, a tak prostrednictvom čaju môžu prijat velmi 
vela úČinných látok Vtejto súvislosti platizásada, ktorú 
praktizoval už Paracelzus :" Všetky účinné látky sa stá
vajú jedom, keďje z nich podané vera, pretože nepri
merané množstvo látky vyrába jed." DoporuČUjem pre-
to - dva dni čaj, dva dni čistá voda, Nič viac. Pri ta
komto spôsobe podávania čaj účinkuje optimálne a 
pomáha holubom zlepšiť ich zdravotný stava vám 
dosiahnuť úspech. 
Človek ako súčasť prfrody 

Ludia sú na tejto planéte už milióny rokov. Pred 
približne 40 tisic rokmi sa v Európe objavil homo sa
piens, teda človek rozumný, Potvrdzujú to aj nálezis
ká. Tie nám zároveň prezrádzajú, že človek už snád 
pred 15 tisic rokmi držal domáce zvieratá. 

A určite sa ich snažil udržaťzdravé. Určite ich aj 
nejakým spôsobom liečil, pretože domáce zvieratá boli 
vždy drahocenným pokladom, bohatstvom, Pre icl) 
dobro človekbol schopný IJrobil všetko.Žili spolu pod 
jednou strechou, žili vprírode ako jej súčas( žili s ňou 
a z nej. Aboli aj tak( ktori sa vyznali v rastlinách a ich 
liečivých účinkoch. čo aj úspešne využivali 
Priroda • protivnfk človeka? 

Dnes žijeme v mestách a dedinách. izolovane od 
prirody, ktoráje vlastne skumulovaná do záhrad apar
kov. S prirodou človek stráca úprimné spojenie astá
le viac sa mu odcudzuje, Človek vníma prirodu odde
lene od seba samého, ako niečo, čo môže ovládať, čo 
isto drži vhrsti. 

Priroda však občas dáva poc/Uťsvoju silu a vtedy 
človek bolestne pocíti je pritomnos( najmä vtedy keď 
sa prejavijej ničivý účinok. Záplavy, búrky či zemetra
senia sú dôkazom jej sily Rôzne druhy škodcov, hmy
zu, hlodavcov, huby, baktérie a ešte mnoho iného, 
ukazuje, aký je človek často bezmocný. Ešte zretelnej
šia je jej sila, keďje ohrozený samotný živo/. napr. naše 
holuby alebo ešte expresivnejšie, keď je ohrozený ži
vot nám blizkeho človeka. 
Ovládne človek prírodu? 

Vtomto storočí, ktoré je charakterizované rozvo
jom vedy, vznikol dojem že /'udia dokážu prirodu s jej 
ničivou silou ovládať. Práve moderné lieky môžu k ta
kém uto nadradenému správaniu prispieť. S rozvojom 
anabolík mnohi lekári vyslovovali nasledovné súdy: 
"Teraz konečne môžme zvítazitnad infekčnými choro
bami. "Aký to nezmysel. Skutočnosťje úplne iná, Na
priek tomu si dnes ešte veľa chovaterov domnieva, že 
zdravie aúspech ich holubov sa dostavľpomocou tých
to liekov, Pravidelne ich aplikujú asú skalopevne pre
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- lišajnik islandský, divozelikvietky/, fial V záve re ešte sľúbený recept KROPF

svedtenf, že pre svoje holuby urobili to najlepšie. Keď 
sa im však nevyliahne viac mladých holubov, ked' im 
polovicu stavu pochová tzv. choroba mladých holu
bov, nevedia si to vysvetlil: Je jednoducho nad ich Sily 
pochopiť fakt, že S prirodou treba spolupracovaťa nie 
isť proti nej. 
Cesta spät' lc "matice pr/rode". 

Naši predkovia boli vždy tesne spojeni S priro
dou, žili v prírode ako jej súčasť a žili z nej. Všetko, 
skutotne všetko, získavali zprírody Ošatenie, nástro
je, stravu, ubytovanie, ozdoby a samozrejme aj bylin
ky, ktoré boli potrebné k udržaniu zdravia a liečeniu 
chorob. 

Mnohé národy si tento sposob života udržali do
dnes. Nie náhodou smeruje velá expedicii farmaceu
tického priemyslu práve do pralesov, aby tam vyhIa
dávaii rastliny a zvieratá, ktoré obsahUjÚ látky, z kto
rých sa možu vyrábať lieky Aj medicína včoraz väčšej 

miere dnes využíva účinky liečivých rastlin ako liekov 
zlaboratórii Velá lekárov predpisuje pacientom rast
linné preparáty, pretože popri porovnateľných liečivých 
účinkoch majú vätšinou menej nebezpečných vedl'aj
ších útinkov. Častokrát ich nemajú žiadne. 

Kvätšine chovatelov sa tieto poznatky vobec ne
dostali alebo ich nepovažovali za aktuálne. V tomto 
smere pokrivkáva aj veterinárne lekárstvo. Zveroleká
ri predpisujú rastlinné preparáty len velini zriedkavo. 
Hádam si niekto nernyslf, že bylinky u holubov neú
činkujú?! Hádam chovatelom nezáleží výlučne len na 
rýchlom úspechu, neberúcdo úvahy velini nebezpet
né vedľajšie útinky mnohých laboratórne vyrobených 
prípravkov. 

Chovateľby rnal dbať na to, aby mal zdravé holu
by, s dobrou výkonnostou potas celej sezóny Väčši
na liekov, ktoré chovateľnasadzuje, má svoje nebez
pečné vedlajšie účinky Fatálnosť takýchto liekov je 
zrejmá - na krátky tasť spôsobia celkový rast výkon
nosti, ale potom nasleduje jej rapídny pokles. Zvlášť 
pri suchej nádche to už každý chovateľ urtite zažil. 
Namiesto toho, aby sme sa vzdali zlých praktIk, potvr
dených skúsenosťou, podávame stále novšie asilnej
šie lieky, od ktorých očakávame lietebné útinky .. A 
zatarovaný kruh sa uzatvára .. 
Liečivé rastliny a čaje 

Existuje vela chovatelov, ktorí udržiavajú svoje 
holuby v dobrom zdravotnom stave práve prostred
níctvom aplikácie liečivých rastlín a tajov. Preto nech 
mi nikto nevravf, že bez liekov to nejde. Tie sú nutné 
len vtedy, keďbol preukázaný skutočný plJviJdca cho
roby, Aj tak to musí byt len konkrétny liek a len na 
nevyhnutné obdobie liečby Potom sa musf užívaniu 
liekov urobif/roniec, ak sa nechceme dostaťuž do spo
menutého začarovaného kruhu. 
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Mnohí si hádarn spomenú, aký úspech dosiahli 
pomocou mnou doporučeného čaju a Kropf-mixu. 
Ked je však niekto úspešný a holuby mu dobre le
tia, stáva sa postupne menej opatrným až nedban
Iivým. Azabudne aj na to, že práve prírodné prepa
ráty mu pomohli k úspeChu. Táto nedbanlivosťmôže 
chovatela tiež priviesť do začarovaného kruhu, pre
tože sa zrazu opäťobjavia infektné choroby A tie je 
možné zdolať len antibiotikami aim podobnými liek
mi. Nato chovateľzvolá .' "Bez liekov to predsa nej
de." 

Udržať zdravie je vždy trvalý proces. Nikto ne
smie pola vif a stOjíto vela práce. Úspech záleží teda 
na každom chovatelovi, a aplikácia prírodných pre
parátov sa mu vždy bohato oplali. 
Výživu v zime zmenil', 

Aj týmto príspevkom vás chcem priviesťk tomu, 
aby ste vsadili vo SVOjich chovoch na prirodnú vý
živu. Holubom pravidelne podávajte čaj. Dva dni čaj 
apotom dva dni čistú vodu. Kŕmte ich raz týždenne 
"Kropf-mixom ", ktorého recept nájdete v závere. 

V zime musia byť holuby selektované podra 
zdravia. Pred a po tejto selekcii je možné optimál
nou starostlivostbu s použitím výživných látok a 
správnych čajov zabezpečit ich dobrý zdravotný 
stav. Verte mi, že ak si budete takto potinať, v na
sledujúcom roku vám táto metóda zabezpeči kmeň 
zdravých holubov, aký ste predtým nikdy nemali. 

Pretekanie s takým ito holubami je skutočná ra
dost: A chova tel' zároveň ušetri nemalé finančne 
prostriedky. V minulosti som informovalo roznych 
rastlinách, ktorými mažme nahradiť antibiotiká. 

V tomto príspevku by som sa chcel zmieniť o 
rastlinách, ktoré by mali byť obsiahnuté v odhlie
ňovacom oleji. Zvlášť chcem informovať chovate/~ 
skú verejnosť o liečivých účinkoch vŕb0vej kory Je 
to moj tajný typ, ktorý takmer zapadol do zabudnu
tia. 
Problém suchej nádChy 

Základným problémom pre holuby je prach. Ten 
je pričinou tzv. suchej nádchy S týmto problémom 
bojujú už celé generéicie chovatelov, ale nikdy sa 
nestretli s tak častým výskytom ako dnes. Má to 
však svoju prítinu. 

Holub je stvorenie volnej oblohy Keď divé ho
luby pri vzlete zvíria prach, nemôžu ho maťna sebe, 
lebo z nich opadne. Celkom inát je to v holubniku. 
Tam je prach vždy vo vzduchu. S každým úderom 
krídiel je zvírený nový prach. Keďnasadíme výkon
né čističe vzduchu s ionizátormi a vysávačmi vzdu
chu, je po probléme. Je však velá chovatelov, ktorí 
nechávajú holuby od prchnutia až do jari v holubní
ku. Vzniká tak velký prOblém hlavne pre holuby, s 

ktorými pretekáme, ak nie je k dispozícii voliéra. Ho
luby takýmto spôsobom 5 mesiacov nemilosrdne 
vylučujú prach. Vela chovateľov síce nespozoruje, 
to sa s holubami deje, ale ked od holubov vyžadujú 
výkon, zistia, že majú suchú nádchu. 

Tá sa vytvorila vzime. A to sa vytváralo vprie
behu piatich mesiacov, to sa nedá tak láhko vyko
reniť vpriebehu dvoch týždňov. Následok je zrejmý 
- preteková sezóna je vo väčšine prípadov stratená. 
Aby k tomu nedochádzalo, je potrebné prijať opat
renia už v zime. Holub musí nadýchaný prach v čo 
najkrajšom čase dostať zo seba von. Keď sa to ne
podarf, vytvoria sa infekcie, ktoré vedú k chorobám 
a nepriaznivo ovplyvňujú výkon. 

HOluby so suchou nádchou spoznáte jednodu
cho. Takéto zvieratá sa škrabú na hlave, mykajÚ hla
vou, pierka na hlave a v okolf ušných otvorov im 
odstávajú. V tejto súvislosti hovoríme o je kyselina acetylsalicylová. Ked sa táto 
tzv. tučnej hlave. Keď sa takéto holuby útinná látka izolovala, prišla na trh ako 
vrátia z letu, vždy sa upravujú Itešúl aspirfn, ktorý každý pozná ako jeden 
. Holuby pofrkávajú a kýchajú, z najdôležitejšich liekov. Holubom 
zvlášť v noci a pritom nánosky sa však podávaťnesmie. Avšak čaj 
môžu mať ešte pekné biele. z vŕb0vej kory a túžobnika áno, 
Odhlieňovací čaj pretože rastlina obsahuje ešte 

Na odhlienenie dýchacích isté množstvo inej útinnej lát
ciest a ich uvolnenie od prachu ky, ktorá je rovnako doležitá a 
je vhodné použit rozne účinné podporuje lietivé účinky dro
drogy Doporučuje sa kombi gy. 
novaťhlien zdržujúce, odkašlia Práve preto sú taje také 
vacie a antibakteriálne drogy dôležité, práve preto ich odpo

Chovatelom dávam do po rúčam všetkým chovatelom . 
zornosti dva recepty, ktoré pozo Chodte cestou podávania tých
stávajú zo štyroch hlavných drog. to čajov, čim sa zlepši nielen 

- podbeľ liečivý Ikvet,listkyl, zdravotný stav vašich holubo v, ale 
pluzgierka islandská, dúška tymiá predovšetkým aj ich výkony Urči
nová Icelá rastlinal a skorocel kopijo te to neolutujete. 
vitý Ilistyl 

telom, lepŠie sa vyrovnať s prachom v holubníku. 
Vibová Icóra a túiobnflc brestový 

Veľa bylinožravcov rado obhrýza vrbové prútie, 
nakoľko kôra je šťavnatá a drevo jemné. Zvieratá 
akoby poznali blahodárny účinok tejto rastliny To 
isté platí aj o túžobnfku. 

Obidve rastlinné drogy sú výdatnou pomocou 
pri liečení všetkých zápalových procesov, pri prob
lémoch s kíbmi, pri reumatických tažkostiac/l. Po 
tažkých pretekoch, ked sa ohlási svalová horúčka, 
je velini útinné podať holubom v deň návratu čaj z 
týchto dvoch komponentov. Obidve rastliny účin
kUjú aj ako povzbudzovače výkonu, nakolko pomá
hajú riediť krv. To je pre holuby velini dôležité, lebo 
čím je krv tekutejš ia, tým je rýchlejší transport vý
živných látok a kyslíka 

NajdÔležitejŠOU útinnou látkou u oboch rastlfn 

ka trOjfarebná Ikoreň a kvietky/, mydlica lekárska 
alebo lišajník bradatý 

Poznámka autora. Všetky tieto byliny Obsahujú 
silicové drogy, ktoré pôsobia antimikrobiálne nie
len vpriamom kontakte, ale aj inhaláciou v hlbších 
partiách. Po vstrebaní do zažívacieho traktu sa z 
veľkej časti vylučuje silica dýchacími cestami, kde 
pôsobí antisepticky, sektretomotoricky a expekto
račne. 

Veľmi dôležitá je aj aplikácia éterických olejov, 
ktoré povzbudzujú ria sinky v prieduškách k rých
lejšiemu kmitaniu, am sa hlien aprach lepšie vylu
tujú. Éterické oleje tiež dezinfikujú dýchacie cesty a 
tak zabraňujú, aby vdýchnuté zárodky nenadobudli 
prevahu. A zároveň pomáhajú aj samotným chova
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MIX Ihrvoľový mix!, ktorý považujem za najlepšiu 
prevenciu proti infekcii hrvoľa, žalúdka a čriev. 

Prfprava. 2-4 Ipodl'a velkostil červené lostrél ci
bule, 4cesnakové strútiky, l polievková lyžica 10%
ného jablčného octu a 10·15 kvapiek propolisu ale
bo myrha propolisu. Všetko dať do mixéra azmixo
vať na kašu. Do zmesi primiešať jednu plnú lyžicu 
nechtíkovýchkvietkov, jednu zarovnanú lyžicu sko
rocelu a pol lyžice lístkov z ríbezli. Podávať pravi
delne 1-2 krát týždenne na zrno. Toto množstvo stačf 
pre približne 40 holubov. 

Účinok. skorocel útinkuje antibioticky, nech/ik 
pomáha proti trichomonádam a červom, rfbezľové 
listy účinkujú proti virusom a baktériam. 

Milan Blahovský 

POŠTOVÝ HOLUB 2/2000 



- lišajnik islandský, divozelikvietky/, fial V záve re ešte sľúbený recept KROPF

svedtenf, že pre svoje holuby urobili to najlepšie. Keď 
sa im však nevyliahne viac mladých holubov, ked' im 
polovicu stavu pochová tzv. choroba mladých holu
bov, nevedia si to vysvetlil: Je jednoducho nad ich Sily 
pochopiť fakt, že S prirodou treba spolupracovaťa nie 
isť proti nej. 
Cesta spät' lc "matice pr/rode". 

Naši predkovia boli vždy tesne spojeni S priro
dou, žili v prírode ako jej súčasť a žili z nej. Všetko, 
skutotne všetko, získavali zprírody Ošatenie, nástro
je, stravu, ubytovanie, ozdoby a samozrejme aj bylin
ky, ktoré boli potrebné k udržaniu zdravia a liečeniu 
chorob. 

Mnohé národy si tento sposob života udržali do
dnes. Nie náhodou smeruje velá expedicii farmaceu
tického priemyslu práve do pralesov, aby tam vyhIa
dávaii rastliny a zvieratá, ktoré obsahUjÚ látky, z kto
rých sa možu vyrábať lieky Aj medicína včoraz väčšej 

miere dnes využíva účinky liečivých rastlin ako liekov 
zlaboratórii Velá lekárov predpisuje pacientom rast
linné preparáty, pretože popri porovnateľných liečivých 
účinkoch majú vätšinou menej nebezpečných vedl'aj
ších útinkov. Častokrát ich nemajú žiadne. 

Kvätšine chovatelov sa tieto poznatky vobec ne
dostali alebo ich nepovažovali za aktuálne. V tomto 
smere pokrivkáva aj veterinárne lekárstvo. Zveroleká
ri predpisujú rastlinné preparáty len velini zriedkavo. 
Hádam si niekto nernyslf, že bylinky u holubov neú
činkujú?! Hádam chovatelom nezáleží výlučne len na 
rýchlom úspechu, neberúcdo úvahy velini nebezpet
né vedľajšie útinky mnohých laboratórne vyrobených 
prípravkov. 

Chovateľby rnal dbať na to, aby mal zdravé holu
by, s dobrou výkonnostou potas celej sezóny Väčši
na liekov, ktoré chovateľnasadzuje, má svoje nebez
pečné vedlajšie účinky Fatálnosť takýchto liekov je 
zrejmá - na krátky tasť spôsobia celkový rast výkon
nosti, ale potom nasleduje jej rapídny pokles. Zvlášť 
pri suchej nádche to už každý chovateľ urtite zažil. 
Namiesto toho, aby sme sa vzdali zlých praktIk, potvr
dených skúsenosťou, podávame stále novšie asilnej
šie lieky, od ktorých očakávame lietebné útinky .. A 
zatarovaný kruh sa uzatvára .. 
Liečivé rastliny a čaje 

Existuje vela chovatelov, ktorí udržiavajú svoje 
holuby v dobrom zdravotnom stave práve prostred
níctvom aplikácie liečivých rastlín a tajov. Preto nech 
mi nikto nevravf, že bez liekov to nejde. Tie sú nutné 
len vtedy, keďbol preukázaný skutočný plJviJdca cho
roby, Aj tak to musí byt len konkrétny liek a len na 
nevyhnutné obdobie liečby Potom sa musf užívaniu 
liekov urobif/roniec, ak sa nechceme dostaťuž do spo
menutého začarovaného kruhu. 
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Mnohí si hádarn spomenú, aký úspech dosiahli 
pomocou mnou doporučeného čaju a Kropf-mixu. 
Ked je však niekto úspešný a holuby mu dobre le
tia, stáva sa postupne menej opatrným až nedban
Iivým. Azabudne aj na to, že práve prírodné prepa
ráty mu pomohli k úspeChu. Táto nedbanlivosťmôže 
chovatela tiež priviesť do začarovaného kruhu, pre
tože sa zrazu opäťobjavia infektné choroby A tie je 
možné zdolať len antibiotikami aim podobnými liek
mi. Nato chovateľzvolá .' "Bez liekov to predsa nej
de." 

Udržať zdravie je vždy trvalý proces. Nikto ne
smie pola vif a stOjíto vela práce. Úspech záleží teda 
na každom chovatelovi, a aplikácia prírodných pre
parátov sa mu vždy bohato oplali. 
Výživu v zime zmenil', 

Aj týmto príspevkom vás chcem priviesťk tomu, 
aby ste vsadili vo SVOjich chovoch na prirodnú vý
živu. Holubom pravidelne podávajte čaj. Dva dni čaj 
apotom dva dni čistú vodu. Kŕmte ich raz týždenne 
"Kropf-mixom ", ktorého recept nájdete v závere. 

V zime musia byť holuby selektované podra 
zdravia. Pred a po tejto selekcii je možné optimál
nou starostlivostbu s použitím výživných látok a 
správnych čajov zabezpečit ich dobrý zdravotný 
stav. Verte mi, že ak si budete takto potinať, v na
sledujúcom roku vám táto metóda zabezpeči kmeň 
zdravých holubov, aký ste predtým nikdy nemali. 

Pretekanie s takým ito holubami je skutočná ra
dost: A chova tel' zároveň ušetri nemalé finančne 
prostriedky. V minulosti som informovalo roznych 
rastlinách, ktorými mažme nahradiť antibiotiká. 

V tomto príspevku by som sa chcel zmieniť o 
rastlinách, ktoré by mali byť obsiahnuté v odhlie
ňovacom oleji. Zvlášť chcem informovať chovate/~ 
skú verejnosť o liečivých účinkoch vŕb0vej kory Je 
to moj tajný typ, ktorý takmer zapadol do zabudnu
tia. 
Problém suchej nádChy 

Základným problémom pre holuby je prach. Ten 
je pričinou tzv. suchej nádchy S týmto problémom 
bojujú už celé generéicie chovatelov, ale nikdy sa 
nestretli s tak častým výskytom ako dnes. Má to 
však svoju prítinu. 

Holub je stvorenie volnej oblohy Keď divé ho
luby pri vzlete zvíria prach, nemôžu ho maťna sebe, 
lebo z nich opadne. Celkom inát je to v holubniku. 
Tam je prach vždy vo vzduchu. S každým úderom 
krídiel je zvírený nový prach. Keďnasadíme výkon
né čističe vzduchu s ionizátormi a vysávačmi vzdu
chu, je po probléme. Je však velá chovatelov, ktorí 
nechávajú holuby od prchnutia až do jari v holubní
ku. Vzniká tak velký prOblém hlavne pre holuby, s 

ktorými pretekáme, ak nie je k dispozícii voliéra. Ho
luby takýmto spôsobom 5 mesiacov nemilosrdne 
vylučujú prach. Vela chovateľov síce nespozoruje, 
to sa s holubami deje, ale ked od holubov vyžadujú 
výkon, zistia, že majú suchú nádchu. 

Tá sa vytvorila vzime. A to sa vytváralo vprie
behu piatich mesiacov, to sa nedá tak láhko vyko
reniť vpriebehu dvoch týždňov. Následok je zrejmý 
- preteková sezóna je vo väčšine prípadov stratená. 
Aby k tomu nedochádzalo, je potrebné prijať opat
renia už v zime. Holub musí nadýchaný prach v čo 
najkrajšom čase dostať zo seba von. Keď sa to ne
podarf, vytvoria sa infekcie, ktoré vedú k chorobám 
a nepriaznivo ovplyvňujú výkon. 

HOluby so suchou nádchou spoznáte jednodu
cho. Takéto zvieratá sa škrabú na hlave, mykajÚ hla
vou, pierka na hlave a v okolf ušných otvorov im 
odstávajú. V tejto súvislosti hovoríme o je kyselina acetylsalicylová. Ked sa táto 
tzv. tučnej hlave. Keď sa takéto holuby útinná látka izolovala, prišla na trh ako 
vrátia z letu, vždy sa upravujú Itešúl aspirfn, ktorý každý pozná ako jeden 
. Holuby pofrkávajú a kýchajú, z najdôležitejšich liekov. Holubom 
zvlášť v noci a pritom nánosky sa však podávaťnesmie. Avšak čaj 
môžu mať ešte pekné biele. z vŕb0vej kory a túžobnika áno, 
Odhlieňovací čaj pretože rastlina obsahuje ešte 

Na odhlienenie dýchacích isté množstvo inej útinnej lát
ciest a ich uvolnenie od prachu ky, ktorá je rovnako doležitá a 
je vhodné použit rozne účinné podporuje lietivé účinky dro
drogy Doporučuje sa kombi gy. 
novaťhlien zdržujúce, odkašlia Práve preto sú taje také 
vacie a antibakteriálne drogy dôležité, práve preto ich odpo

Chovatelom dávam do po rúčam všetkým chovatelom . 
zornosti dva recepty, ktoré pozo Chodte cestou podávania tých
stávajú zo štyroch hlavných drog. to čajov, čim sa zlepši nielen 

- podbeľ liečivý Ikvet,listkyl, zdravotný stav vašich holubo v, ale 
pluzgierka islandská, dúška tymiá predovšetkým aj ich výkony Urči
nová Icelá rastlinal a skorocel kopijo te to neolutujete. 
vitý Ilistyl 

telom, lepŠie sa vyrovnať s prachom v holubníku. 
Vibová Icóra a túiobnflc brestový 

Veľa bylinožravcov rado obhrýza vrbové prútie, 
nakoľko kôra je šťavnatá a drevo jemné. Zvieratá 
akoby poznali blahodárny účinok tejto rastliny To 
isté platí aj o túžobnfku. 

Obidve rastlinné drogy sú výdatnou pomocou 
pri liečení všetkých zápalových procesov, pri prob
lémoch s kíbmi, pri reumatických tažkostiac/l. Po 
tažkých pretekoch, ked sa ohlási svalová horúčka, 
je velini útinné podať holubom v deň návratu čaj z 
týchto dvoch komponentov. Obidve rastliny účin
kUjú aj ako povzbudzovače výkonu, nakolko pomá
hajú riediť krv. To je pre holuby velini dôležité, lebo 
čím je krv tekutejš ia, tým je rýchlejší transport vý
živných látok a kyslíka 

NajdÔležitejŠOU útinnou látkou u oboch rastlfn 

ka trOjfarebná Ikoreň a kvietky/, mydlica lekárska 
alebo lišajník bradatý 

Poznámka autora. Všetky tieto byliny Obsahujú 
silicové drogy, ktoré pôsobia antimikrobiálne nie
len vpriamom kontakte, ale aj inhaláciou v hlbších 
partiách. Po vstrebaní do zažívacieho traktu sa z 
veľkej časti vylučuje silica dýchacími cestami, kde 
pôsobí antisepticky, sektretomotoricky a expekto
račne. 

Veľmi dôležitá je aj aplikácia éterických olejov, 
ktoré povzbudzujú ria sinky v prieduškách k rých
lejšiemu kmitaniu, am sa hlien aprach lepšie vylu
tujú. Éterické oleje tiež dezinfikujú dýchacie cesty a 
tak zabraňujú, aby vdýchnuté zárodky nenadobudli 
prevahu. A zároveň pomáhajú aj samotným chova
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MIX Ihrvoľový mix!, ktorý považujem za najlepšiu 
prevenciu proti infekcii hrvoľa, žalúdka a čriev. 

Prfprava. 2-4 Ipodl'a velkostil červené lostrél ci
bule, 4cesnakové strútiky, l polievková lyžica 10%
ného jablčného octu a 10·15 kvapiek propolisu ale
bo myrha propolisu. Všetko dať do mixéra azmixo
vať na kašu. Do zmesi primiešať jednu plnú lyžicu 
nechtíkovýchkvietkov, jednu zarovnanú lyžicu sko
rocelu a pol lyžice lístkov z ríbezli. Podávať pravi
delne 1-2 krát týždenne na zrno. Toto množstvo stačf 
pre približne 40 holubov. 

Účinok. skorocel útinkuje antibioticky, nech/ik 
pomáha proti trichomonádam a červom, rfbezľové 
listy účinkujú proti virusom a baktériam. 

Milan Blahovský 
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Nedaleko "mekky" chovateľov celého sveta 
- Putte - lež( malé mestečko Itegem, V tomto 
mesteeku žijú hned dvaja ve likán i holubiarske
ho ŠPO/1u - jef Houben a jeho švagor Hubert 
Schroyens, 

Hubert Schroyens sa zača! venovať holubom 
pomerne neskoro, až v roku 7978, Dovtedy sko
ro dVildsať rokov ošetrova l holuby svojmu švag
rovi jeiovi Houbenovi, Základ jeho chovu tvo
ria práve holuby jeffa Houbena, Ide o potom
kov holubov Sony, Radio, Baron, Slape, jonge 
Artiest, Počas dvadsia tich rokov do svojho cho
vu prikúpil na dražbe len dva holuby, nakoľko 
aj dnes ho doplňa len holubami od jefa Hoube
na, 

Výsledk)', ktoré holubntk sús tavne dosahu
je, sú obdivuhodné, Každoročne si pripisuje cel)' 
rad špičkových umiestnenin 2 všetk,lícfl vzdiale
nostiach, 

Často poeúvame od našich chovateľov, že v 
Belgicku je cenené v({Jzs tvo aj zo 780 nasade
ných holubov, Lenže málokto vie, že tých 780 
holubov nasadi 7OO chovatefov, pretože za na
sadenie za pretek sa drah o platí. Každý teda pri
nesie na prelek len to najlepšie, Holuby predur
čené na stratu sa dávajú do košov iba u nás. 

Hubert Schroyens preteká v k lube, ktorý sa 
volá Club Fond Walfonie Fleuers, ktorý združu
je 7 060 chovatefov. Preteká na stredných a 
dlhých tratiach, Praktizuje metódu kla sického 
vdovstva , Holubice pretekajú len ako holúbátá, 
často až na vzdialenosť 595 km ILa souterain! 

Minuloročný pretek holúbät z Argentonu bol 
jednym z najtvrdštch, Hubert nasadil 27 kusov 
a zaregistroval stratu IO ho lúbät. V pretel(lJ z La 

souterainu z 7O nasadených umiestnil ,štyri do 
desiateho miesta, Holúbätá pretekajlí zo seda
eiek, Majú zhodný režim s vdovcami, trénujú 
dve hodiny len rán o a po dolele musia do ho
lubn rka, Cestovanie po strechách chovateľ netr
pí. 

Ročiaci musia povinne absolvova ť až 700 
km, ked niektoré nepresvedčia alebo sú pomal
šie musia (sl ešte na 900 km. Celkovo sa let( 78 
pretekov a ročia ci musia (s t' do koša 7S-krát. 
Staršie holuby idú do koša týždeň čo týžde /l. 
teda 18-krát, Holuby na dlhé trate sú nasaclzo
vané každý druhý týždeň, 

Huhert Schroyens chová asi 200 holubov a 
/(aždoročne odchová 70 holúbät pre svoju po
trebu , Holubn/k)' sú umiestnené v záhrade ro
dinného domu, čistil a udržiaval ich pomáha 
jeho syn so svojIm kamarálOm. 

Holuby pári každý rok už začiatkom decem
bra a nechá ich vychoval holúbät,? Potom na
sleduje rozdelenie podfa pohlavia a znovu sa 
pária až začiatkom apr(/a, Holuby zasadnú, ne
chajú sedieť zhruba osem dnľ, Ked je pekné po
časie súkromne ich precvičtnie viac ako na 7OO 
km. Holubice pred nasaden(m vždy ukazuje a 
po dolete môžu pa /1neri byl hodinu spolu, Po 
lažšom preteku zostávajú partnerky pri partne
rovi ešte o hodinu dlhšie, Teda žiadne zvláštne 
triky pre z lepšen ie motivácie pán Schroyens ne
pouHva a hoci vyskúšal už neviemčo, nenašiel 
nie také, čo by lepšie nahradilo jeho starú osved
čentí metódu, Vyskúšal aj to, že nechal partne
rov spolu dlhšie ako jednu č i dve hodiny, ale sa 
to neosvedčilo - ro<'iaci leteli ako-tak, staršt to
tálne vyhoreli, 

Po návrate z preteku holuby dostávajú diét
nu stravu, potom vdovskú zmiešanú s diétnou v 
pomere jedna ku jednej a až na tretie krmenie 
dostanú plnú dávku. Casf potravy je vo forme 

,----::--IIiI:I------'!L,.,,.'~, .,.:,-:::·:;:\.,.·.~,~. . úspešn/ Musiš mať ešte veľmi vera šťastia!".. ;"...~lC"....·.~'I Pred holubníkom <::. rndlnnu r~~~ 
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"BLAUWE TOURS" 

gral1ulr. K pitiu majú holuby k dispoztcii 
elektro lyt s hroznovým cukrom. Pred pre
tekmi vykonáva 4 - 5 dennú kúru a po
lom ešte počas sezóny raz za 4 týždne 
dvojdennú kúru proti trichomoniáde. An
tibiotiká podáva len ked je to nevyhnut
né, Holubntky sú situované na západ a 
preto počas dažda musia byl dobre uza v
reté, čo spôsobuje problémy pri vetran( 
M usia sa denne čistiC lebo v opačnom 
prípade Sil IO hned prejavI na holuboch, 
u ktorých sa objavľ nádcha. 

A <lko ,'yberá hollIby? " Ked mám byl 
úprimný, neviem, eo si vlastne miÍm na 
holubovi vŠlÍna ( Oko, perie, kddlo, sva l, 
stavbU lela? To mi vôbec nič neho von: je

j =: ===-=-=--=---.:: 21c 

diným meradlom sú pre mňa výsledky v prete
koch, Mnoh(chovatelia, ktor( boli roky na špici a 
už si mysleli, že tomu rozumia, zrazu prestali do
sahovať dobré výsledk)'- Dnes sú už mnohé roky 
v druhej polovici štartového poľa a nemôžu sa 
dostať späť medzi elitu, Nie je za ručené, že ked 
nakúpiš desiatich šampiónov, určite s nimi budeš 

Pre úplnosi uvedme niekolko výsledkov z 
roku 7999 

7. majster Fond Club Nordewijk 
7, majster ročiakov Fond Club Nordewijk 
7, majster holúbät Fond Club Nordewijk 

majster Fond Club Antwerpen 
miesto Šampión mladých Fond Fleurs 
miesto Šampión jongen Flying Club 
miesto Šampión mladých Fond 2000 
majsler klubu V. M. K, 
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Nedaleko "mekky" chovateľov celého sveta 
- Putte - lež( malé mestečko Itegem, V tomto 
mesteeku žijú hned dvaja ve likán i holubiarske
ho ŠPO/1u - jef Houben a jeho švagor Hubert 
Schroyens, 

Hubert Schroyens sa zača! venovať holubom 
pomerne neskoro, až v roku 7978, Dovtedy sko
ro dVildsať rokov ošetrova l holuby svojmu švag
rovi jeiovi Houbenovi, Základ jeho chovu tvo
ria práve holuby jeffa Houbena, Ide o potom
kov holubov Sony, Radio, Baron, Slape, jonge 
Artiest, Počas dvadsia tich rokov do svojho cho
vu prikúpil na dražbe len dva holuby, nakoľko 
aj dnes ho doplňa len holubami od jefa Hoube
na, 

Výsledk)', ktoré holubntk sús tavne dosahu
je, sú obdivuhodné, Každoročne si pripisuje cel)' 
rad špičkových umiestnenin 2 všetk,lícfl vzdiale
nostiach, 

Často poeúvame od našich chovateľov, že v 
Belgicku je cenené v({Jzs tvo aj zo 780 nasade
ných holubov, Lenže málokto vie, že tých 780 
holubov nasadi 7OO chovatefov, pretože za na
sadenie za pretek sa drah o platí. Každý teda pri
nesie na prelek len to najlepšie, Holuby predur
čené na stratu sa dávajú do košov iba u nás. 

Hubert Schroyens preteká v k lube, ktorý sa 
volá Club Fond Walfonie Fleuers, ktorý združu
je 7 060 chovatefov. Preteká na stredných a 
dlhých tratiach, Praktizuje metódu kla sického 
vdovstva , Holubice pretekajú len ako holúbátá, 
často až na vzdialenosť 595 km ILa souterain! 

Minuloročný pretek holúbät z Argentonu bol 
jednym z najtvrdštch, Hubert nasadil 27 kusov 
a zaregistroval stratu IO ho lúbät. V pretel(lJ z La 

souterainu z 7O nasadených umiestnil ,štyri do 
desiateho miesta, Holúbätá pretekajlí zo seda
eiek, Majú zhodný režim s vdovcami, trénujú 
dve hodiny len rán o a po dolele musia do ho
lubn rka, Cestovanie po strechách chovateľ netr
pí. 

Ročiaci musia povinne absolvova ť až 700 
km, ked niektoré nepresvedčia alebo sú pomal
šie musia (sl ešte na 900 km. Celkovo sa let( 78 
pretekov a ročia ci musia (s t' do koša 7S-krát. 
Staršie holuby idú do koša týždeň čo týžde /l. 
teda 18-krát, Holuby na dlhé trate sú nasaclzo
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chajú sedieť zhruba osem dnľ, Ked je pekné po
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"BLAUWE TOURS" 

gral1ulr. K pitiu majú holuby k dispoztcii 
elektro lyt s hroznovým cukrom. Pred pre
tekmi vykonáva 4 - 5 dennú kúru a po
lom ešte počas sezóny raz za 4 týždne 
dvojdennú kúru proti trichomoniáde. An
tibiotiká podáva len ked je to nevyhnut
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preto počas dažda musia byl dobre uza v
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diným meradlom sú pre mňa výsledky v prete
koch, Mnoh(chovatelia, ktor( boli roky na špici a 
už si mysleli, že tomu rozumia, zrazu prestali do
sahovať dobré výsledk)'- Dnes sú už mnohé roky 
v druhej polovici štartového poľa a nemôžu sa 
dostať späť medzi elitu, Nie je za ručené, že ked 
nakúpiš desiatich šampiónov, určite s nimi budeš 

Pre úplnosi uvedme niekolko výsledkov z 
roku 7999 

7. majster Fond Club Nordewijk 
7, majster ročiakov Fond Club Nordewijk 
7, majster holúbät Fond Club Nordewijk 

majster Fond Club Antwerpen 
miesto Šampión mladých Fond Fleurs 
miesto Šampión jongen Flying Club 
miesto Šampión mladých Fond 2000 
majsler klubu V. M. K, 
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Dňa 1. apríla 2000 sa dožíva životného 
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p. Štefan VYBíRAL z Hlohovca 
Všetko naj lepšie, vera z<;Jravia, 
šťastia, rodinnej pohody a úspe

. chov s holubami prajú chovatelia 
z OZ CHPH Trnava. 

Dňa 4. februára 2000 oslávil svoje Dňa 15. marca 2000 oslávil svoje 
50. narodeniny 70. narodeniny dlhoročný chova

pán Ján HANZEL teI' pán 
z Dunajskej Lužnej. Viktor ŠPINDOR 

Všetko najlepšie, do ďalš ích roz Dunajskej Lužnej. 
kov vera zdravia , chovate l'ských K okrúhlemu životnému jubileu 

vera zdravia, osobnej i ro úspechov a pevné - .. 
nervy pri prete koch 1( dinnej pohody a vera úspe
holubov mu praj ú č l e chov v chove poštových 
novia ZO CH PH Duholubov mu prajú členovia 
najská Lužná. ZO CHPH Dunajská Lužná. 

Deň 22. január 2000 bol pre p. luboša SÄDOVSKÉHO
,-'{/-C~ sviatkom, kedy v kruhu svojej rodiny
(~;j a chovatel'ov oslávil svoje 50. narodeniny. 

My, chovatelia zo ZO CHPH Mýtne Ludany ako aj OZ CHPH 
Levice, mu prajeme pri príležitosti tohto jubilea predovšetkým 

pevné zdravie, pohodu a vera chovatel'ských úspechov. 
ct~ 

Chovatelia ZO CHPH Tvrdošín so zármutkom ozna
mujú, že dňa 28. januára 2000 vo veku 53 rokov, 
náhle opustil naše rady chovatel' poštových holu
bov a vel'mi dobrý človek a kamarát 

p. Štefan VROBEL. 
Česť jeho pamiatke. 
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• Majster Slovenska na krátkych tratiach a vfťaz sútaže 

VERSELE-LAGA ing. Ján RAK, 032 05 Smrečany 182, 

tel. 0849/5586401 predá tretiu a ďalšie liahne holúbät 

odchovanych po chovných holuboch a posezónny od

chov po vdovcoch. 

• Generálny majster Slovenska Vladimír SUDOR ponúka 

na predaj mládiJtá, celú prvú liaheň po vdovcoch, tretiu a 

ďalšie liahne z chovnej voliéry acelú liaheň po vdovcoch 

odchovanú po pretekovej sezóne - línie Janssen, Meule

mans, Verstraete, Schelens, Lietaer aBerg. Katalóg chov

nych párov zašlem dobierkou. 

Kontakt: Vladimír Sudo!', Hollého 16, 015 01 Rajec, tel. 

0823/542 2976 /domov/, 0823/541 1111 Iprácal 

• Predám výletky poštových holubov po volierovaných 

najlepších holuboch OLYMPIA - V. Mácha, janssenskY pár 

č. 1 po všetkYch súrodencoch, doplnenych o ďalšie špič


kové hOluby janssenské hOluby J. Mercks, Wonderboy 

05 -06, D. Klak, Scherpen, J. Bond, Raket, Romário, Flits, 

BuHel, Meulemans - Kadet - Piet, V. Loon. Sú to super 

holuby na krátke astredné trate. 

Ponúkam dalej osvedčené kombinácie na stredné adlhé 

trate: V. Parijs x Delbar, Janssen x Horemans, Arden x 

Delbar, V. Wanroy xArden. Výsledky : 2. miesto OZ Tatry 

- vyše 200 chovaterov 

Adresa: Fedor Hazucha, Mlynská 15, 031 01 Liptovský 

Mikuláš, tel. 0849/5524285 

• Ponúkam po cely rok výletky poštových holubov. Cena 

za kus - 400 Sk. 
Dosiahnuté umiestnenia: 
- MS 1998 dlhé trate - 2. miesto 
- generálne MS 1998 - 16. miesto 
- generálne MS 1999 - 13. miesto 
- CV Šurany 1999 - Šport 3 - 6. miesto 
- CV Gbely 2000 - Šport 2 - 15 miesto 
- Šport 3 - 7. miesto 
- Šport 4 - 15. miesto 
Adresa: František ZakarovskY, 082 16 Fintice 172, tel. 
09117766407 

• Predám niekolko výletiek 

ne roku 2000 zosvedčeného dlhoročného chovu, založe

ného na holuboch pp. Pinčáka, Sabu, Koštála a Máchu. 

Cena za kus 150.- Sk + poštovné. 

Adresa: František TvrzickY, Banská 1039, 049 25 Dobši

ná, teL 094217941217 

• Prijímam objednávky na vyletky PH ročník 2000. 

Umiestnenie v OZ CH PH Spišská Nová Ves za posled

nych 10 rokov som mal vždy do 5. miesta, pričom som 

raz bol majstrom OZ. 

Adresa: Vladimír VernarskY, Zelená 32, 058 14 Spišsky 

štvrtok, tel. 0966/4598237 alebo 0905/915 936 

• Predám )lotragickej smrti syna '/YKônné 'éhovn~ holu' 
by a odchovy po nicl). H91uby poct1ádzájú od pp. KolarF 
ka, Pinčál<a, Fuksu aVójci~ . Zári;)veň ponúkam aJ kon
štat6Vacie hodiny. Cena dohodou. . . 
Adresa: Martin Krtlóšek, Bud1ltI\'lska lehota-15t, pd~ 
023~6 Radola. .~.. _~ . _ .. . _" . .' 
• Predám chov poštových holubov a konštatovacie ho
diny ELEKTROČAS zo zdravotnych dôvodov. Celkom asi 

80 ks, cena 10.000. - Sk. 

Adresa: Pavol Káčer, 013 02 Gbel'any 184, teL 0891 

692581 . 

• Kúpim hodiny ELEKTROČAS bez hodinového strojče
ka. Milan Brtaň, 032 31 Hybe 661. 
• Z rodinných a pracovných dôvodov Idochádzka 14 
km za holubami, zamestnany ako strážnik, nemôžem 
sa zúčastni! všetkYch pretekovi ponúkam na predaj 
mláďatá r. 2000 pÔVOdu Ko Nipius, Van Loon od p. 
Jurčfka z Hurbanova, Stichelbaut od MVDr. Páleša z 
Brezna, pochádzajúce od p. A. Csurmu z Lábu . 
Úspechy: 1- miesto ZO L. Mikuláš, 10. miesto OZ liptov
skY Mikuláš z265 chovatel'ovr. 1991 , 2. miesto Superho
lubica 1993, 5. miesto časopisu DOLET 1994,3. miesto 
ZO liptovskY Mikuláš, 6. miesto OZ liptovskY Mikuláš na 
OT 1997.50 % úspešnost NP Wismar 1 a 2/772 km/ 61 
3, 6 sa vrátilo vrátane ročiaka v roku 1999 v OZ Tatry. 
Cena od 300.- Sk/ks + poštovné. Osobný odber vítany. 
Adresa: Majerčiak Rudolf, Za mlynom 2, 031 01 liptov
skY Mikuláš, teL do práce 0849/5537111 /112 

• Ing. Jozef Dvorak, Stržišté 890, 289 22 Lysá nad La
bem hlási 99-02-8370 

• Peter Blanárik, Osu ského 530. 906 13 Brezová pod 
Bradlom, tel. 0802/942885 hlási 98-05-8125 
• JánTrebuňák, 09435 Čaklov 324, tel. 0931 /4496520 
hlási: 99-25-4579 ČK - H, 99-PL0160-5268 M- H, 99
CZ0199-1920 MK 
• Bohu š Hojsák, 08213 Tulčík 103, tel. 091/7789919 
hradá: 92S-80129 H, 99-26-7254 Ha a hlási: 98-15
4795 Ha. 99-PL024-418 H 
• Od roku 1999 sa spolu so svokrom snažíme zistit 
adresy majiterov dvoch hOlubov zo Slovenska : 
- 97-01-4740 Ha TK strak , 99-02-4460 HČK strak. 
Za pomoc vopred mnohokrát ďakujeme. S pozdravom 
Dušan Záviška. Sídlište 522, 664 62 Hrušovany u Brna 
• PZHGP Oddzial Wroclaw, SEKCIA ŠRÓOMIEŠCIE, 
kontaktná adresa JerZy Kelar, 50-310 Wroclaw, Ul. Das
zynskiego No 61/5 hlási holuby: 92-CS1958-39, 91
CS175427, 91-CS4085-72,92-CS2768, CS90-37-2817, 
91-CS1129-28,93-CS1628-S10 
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• Zdenék Bor, Hradská 80, 344 01 Domažlice hlási 98
06-8370 
• Found pigeons toreign counties, Dutch Pigeons Or
ganisation - VRIES R C DE, Kerkpad 7. 1261 TH Blari
cum, tel. 035-5316107 hlási 91-CS-S-157694 
• Josef Baminger, Durnberg 4, A 4794 Kopfing Ooe
rosterreich hlási 99-19-1428 
• Pavel Stena, SNP 355 , 962 23 Očová hlási : 99-17
1570, 97-14-2502 
• Vladimír BálIek, Jegorovova 4, 974 01 Banská Bystri
ca hlási : 99-25-7607 H, 98-26-1928 H, 98-24-9757 
Ha, 98-22 -5585 Ha 
• Eduard Jančiga , Slovenského raja 5/3, 053 01 Leta
novce hlási, že v katastri železn i čnej stanice boli nájde
né mŕtve holuby dodovych obručiek: 98-23-1647, 99
28-4206, 99-19-4198, 98-PL0198-405, 98-PL0230
1899 a hlási vorne lietajúce hOluby na svoj om holubní
ku 98-23-2217,99-23-6048 

POŠTOVÝ HOLUB 212000 
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tel. 0849/5586401 predá tretiu a ďalšie liahne holúbät 

odchovanych po chovných holuboch a posezónny od
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ného na holuboch pp. Pinčáka, Sabu, Koštála a Máchu. 
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Adresa: Pavol Káčer, 013 02 Gbel'any 184, teL 0891 
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4795 Ha. 99-PL024-418 H 
• Od roku 1999 sa spolu so svokrom snažíme zistit 
adresy majiterov dvoch hOlubov zo Slovenska : 
- 97-01-4740 Ha TK strak , 99-02-4460 HČK strak. 
Za pomoc vopred mnohokrát ďakujeme. S pozdravom 
Dušan Záviška. Sídlište 522, 664 62 Hrušovany u Brna 
• PZHGP Oddzial Wroclaw, SEKCIA ŠRÓOMIEŠCIE, 
kontaktná adresa JerZy Kelar, 50-310 Wroclaw, Ul. Das
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~., --- - ~= :=..J 23 

• Zdenék Bor, Hradská 80, 344 01 Domažlice hlási 98
06-8370 
• Found pigeons toreign counties, Dutch Pigeons Or
ganisation - VRIES R C DE, Kerkpad 7. 1261 TH Blari
cum, tel. 035-5316107 hlási 91-CS-S-157694 
• Josef Baminger, Durnberg 4, A 4794 Kopfing Ooe
rosterreich hlási 99-19-1428 
• Pavel Stena, SNP 355 , 962 23 Očová hlási : 99-17
1570, 97-14-2502 
• Vladimír BálIek, Jegorovova 4, 974 01 Banská Bystri
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novce hlási, že v katastri železn i čnej stanice boli nájde
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1899 a hlási vorne lietajúce hOluby na svoj om holubní
ku 98-23-2217,99-23-6048 
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__ 

• František Kráľ, Štúrova 24, 968 01 Nová Baňa, tel. 
0858/6855398 hlási: 99-27-4537, 98-24-4121 , 96-14
11266,99-12-4263,97-16-5472,96-25-04972 
• František Zeman, 5. kvétna 35, 439 81 Kryry, ČR hlá
si : 98-21-0440 Ha, MK. Čaká informáciu od majiteľa. 
• František Záchenský, Ružiná 232, 985 52 p. Divín, 
tel. 0863/4396638 hlási: 98-24-8890 Ha, 99-11-2696 
H, 99-27-4047 Ha 
• Peter Jakubčák, Chalúpkova 26, 058 01 Poprad-Sp. 
Sobota, tel. 092/7769356 hlási: 99-06-2853, 99
PL0295-897 
• Jozel POláče k, Lúčky 337, 763 31 Brumov-Bylnica 
hlási: 95-22-0577. Žiada majiteľa oinformáciu ako s ho
lubom naložil. 
• Stanislav Korenko, Nám. sv. Egfdia 25/59,05801 Po
prad , tel. 092/7723899 hlási : 99-19-4589 
• Sekretariát Kráľovskej holubiarskej asociácie v Lan
cashire - Anglicko žiada meno a adresu chovatera holu
ba 94-04-5697. Kontakt: Štefan Pinčák, Severná 31, 
010 01 žilina, tel. 0897234779 resp. 0905/606060 
• Miroslav Arendáč, 065 11 Nová lubovňa 16 hlási 
voľne lietajúce holuby: 90-S-138223 H, 97-DVOI23
973 H, usmrtené holuby: 97-PI0315/6/-4580, 99
PLOI25-7729. Za odmenu hl'adá: 93-S22-5772 Ha MK, 
93-S22-5773 H M str, 96-22-3087 Ha MK, 96-22-3088 
H MK 
• p. Tärek hlási: 99-22-1237. Informácie v redakcii. 
• Ján Tisoň, 033 21 Bobrovec 653 hlási : 99-22-2732 
• Ján Juházy, Štefánikova 30, 053 11 Smižany, Č. t. 
0965/31023 hlási: 98-19-0211 
• Milan Letko, Dlhé pole 1055, 01332 Žilina, tel. 089/ 
5696345 hlási 98-06-6061. Ak majiteľ nemá o holuba 
záUjem, nech zašle preukaz a rodokmeň . 
• Antonín Kocjan, 75362 Potštat - Boškov 93, Česko 
hlási: 94-25-1999 MP H, 96-24-5657 MP Ha, 99-26
2843 TMK str H. Za posledné tri roky som hlásil 16 ho
lubov, nedostal som jedinú odpoveď. 
• Štefan Krajčí, VI. Prúdy l, 914 42 Horné Srnie 447, 
tel. 831/6588660 hlási: 99-22-2319, 99-22-11020 
• RNDr. Daniel Dudzik, Hlavná 1432, 059 51 Poprad -
Matejovce hlási : 97-PL0348-6992, 98-22-3504 
• Miroslav Zelený, Francisciho 30, 054 01 Levoča zo 
ZO CHPH Levoča hlási: 99-28-5517, 99-15-5671, 97
25-0439 
• Miroslav Ďurana, Gbeľany 117, 013 02 Žilina, tel. 089/ 
5980486 resp. 0905/833028 hlási: 98-CZ 02514129 
• Pavol Sagula, Sadová ul. 447, 053 14 Spišský Štvr
tok tel. 0966/4598342 hlási holuba 95-S27-2605 
• Jaroslav Rusnák, Záhradná ul. 316, 05314 Spišský
Štvrtok, tel. 0966/4598254 hlási holuba 97-281-DV
09058 
• Ladislav Javorský, Záhradná ul. 312, 05314 Spišský
Štvrtok, tel. 0966/4598104 hlási holuby 98-S25-0407, 
96-S25-00635, 95-S25-4876, 98-S10-3422, 97-S15
4211, 97-S15-5720, 98-S27-0507, 96-S27-2239, 99
S28-1 051, 99-PL0174-5845, 99-PL0312-6578, 98
PL0238-8258, 97-PL0233-1183, 98-PLOI32-2074, 96
HUNG-6024-1844, 95-CS026-8712 
• Ján Martinek, Požiarnická l , 010 03 Žilina 3 hlási 98 
22-1201 

POŠTOVÝ HOLUB 2/2000 ? -== 24 


• Jozef Rojček, Cintorínska 14, 962 01 Zvolenská Siati

na hľadá: 


96-19-02044 MKŠ H, 94-19-6433 MK Ha, 94-19-6434 

MP H, 96-19-02055 MK H. Za odmenu zašle mladé. 

• Miroslav Suchánek, 671 62 Oleksovice 212, ČR hlási: 
99-01-6509 H, 98-01-8216 Ha. Ak má majite"o ne záu
jem, nech sa prihlási, ak nie, nech zašle preukazy. 
• Alois Halata, Ferdiše Dusi 941, 73911 Fýd lant nad 
Ostravici, tel. 0658/678749 hlási: 96-05-00798, 97-04
1402. HOluby boli už niekolkokrát hlásené na oblasti, 
ale nikto mu neodpfsal. Pretože sú holuby u mňa už dva 
roky, žiadam o zaslanie preukazovaako protihodnotu 
za každého ponúkam dve mláďatá . Moje holuby sú sta
rých línif Espt, Brnare a Fabry /od pána Hniličky/. Som 
73-ročný dôchodca. 
• Peter Moravec, Záhradná 5, 060 01 Kežmarok, tel. 
0968/4524169, 0903/319502 hlási 97-23-4960 H, 99
23-3657 Ha, 98-26-0586 Ha, 98-28-4041 Ha, 94-CZ023
5542 Ha, 97-DV105-07269 H, 98-PL0267-2966 Ha, 95
HUNG1316-6142 H. 
• Majiteľom holubice čfslo 99-22-4~54 je František Ku
bík, 05934 Spišská Teplica 458. 
• Zden~k Suchánek, Machatova 19, 783 01 Olomouc -
Slavonín, ČR hlási: 99-14-8713 
• Dušan Záviška, Sídlišt~ 522, 664 62 Hrušovany u Brna 

ČR hlási : 

99-02-4450 H, 97-01-4740 Ha. Ak majitelia nechcú ho

luby spät, nech zašlú preukazy. 

• Miroslav Rojši, Zbečnfk 318, 349 31 Hronov 3, ČR 
hlási: 99-04-2529 
• Jif[ Kyslík, 471 52 Radvanec 34, ČR hlási : 96-23
4552 MK 
• Petr Kincl , Nád ražní 158, 59301 Bystrice nad Per
štejnem, ČR hlási: 95-25-3164 H, 98-16-5875 H, 99
20-3242 Ha 
• Roman Homola, Na hrádku 11, 789 01 Zábreh, tel. 
0604/761 070 ČR hlási: 99-06-6550 Ha, 92-S-4961 OH, 
93-20-6497 - má poranené krídlo. Ako s holubami na
ložil? 
• Karel Šorma, Blahoslavova 1646, 50801 Honce, ČR 
hlási: 99-06-5258. V prípade nezáujmu o holuba žia
dam o zaslanie preukazu. 
• Jaromír Číhal, Valšovice 7, 753 54 SoMchleby, ČR 
hlási: 99-04-3293- čierna . 
• František Fujdala, 038 40 Žabokreky 191 , okr. Martin, 
tel. 0842/4388413 , večer 0842/4276990 hlási: 99-23
0843, 99-23-2877, 99-23-4397, 99-23-4650, 99-23
4262. 
• Jozef Šoltis, Magurská l , 058 01 Poprad, tel. 092/ 
7767701 hlási: 98-23-4200, 98-28-5554 
• Peter Crkoň, Lichardova 363, 020 01 Púchov, tel. 
0825/4677154 hlási 99-17-3075, 99-26-3228, 99-14
1537,99-19-10198.97-21-0049, 97-15-5645,99-17
2316. Zároveň zo sekretariátu dostane duplikáty preu
kazov k holubom č. 95-14-13874 a 98-19-2712. 
• Jarkovský Anton , 086 43 Buclovany 60, tel. 0935/ 
4792217 hfadá 98-S26-5520 MK Ha, ktorá uletela pri 
krmenf zholubníka. Poctivého nálezcu odmením a ná
klady uhradfm. Odmena podra výberu - hOlúbatá, od
ber čistokrvných králikov alebo peňažná odmena. 

:: ' 

Ing:,; "CHYTILPeter·a Lukáš 

Ing. FIALA Alexandf!r 
.' ,Vás pozývajú na 

, DRAŽBU cca 5Q' n'I.lád'at 
Z' prvej liahne' po najlepšícl:1 )1oluboch· 

Miestokonania - . , 
K-'E :Ž M"'A R OK 

.f, 

I .v v Sr d i ···1" hn d ." ·k i v kolte ocVlcna t,e neJ po no.. os,,.o . é!ľs eJ s. __ y 
Termín: 8. apríl 2000,(sobotW o 10.00 hod. 

Informácie o él,Kpli.podá: 
mobil: 

tng_Peter -Chytil, ,0801/682038 
! 477 637 

~ ______, _ _ _ ~~____ ~__ ~_~~ ...<:W __ 

" 
DRAZBA MAJSTROV 

ZO CHPH Spišské Podhradie usporiada 
dňa 1. mája 2000 /pondelok/ dražbu výle
tiek 4- násobného majstra Slovenska roku 
1999 Vladimíra SUDORA, ako aj výletky 
víťaza NP Wismar p. Michala KOMAČKU. 
Spestrením dražby budú aj výletky maj

stra Slovenska v Superdružstve dlhých 
tratí roku 1999 p. Martina VANTROBU 
/Imbrecht x Van Lear/. 
O občerstvenie a nákup chovatel'ských 

potrieb bude postarané. 

Miesto konania: te l ocvičňa ZŠ Spišské Podhradie 


Začiatok : 10.00 hod. 


Dražba o 12,00 hod. Prekvapenie = tombola 




__ 

• František Kráľ, Štúrova 24, 968 01 Nová Baňa, tel. 
0858/6855398 hlási: 99-27-4537, 98-24-4121 , 96-14
11266,99-12-4263,97-16-5472,96-25-04972 
• František Zeman, 5. kvétna 35, 439 81 Kryry, ČR hlá
si : 98-21-0440 Ha, MK. Čaká informáciu od majiteľa. 
• František Záchenský, Ružiná 232, 985 52 p. Divín, 
tel. 0863/4396638 hlási: 98-24-8890 Ha, 99-11-2696 
H, 99-27-4047 Ha 
• Peter Jakubčák, Chalúpkova 26, 058 01 Poprad-Sp. 
Sobota, tel. 092/7769356 hlási: 99-06-2853, 99
PL0295-897 
• Jozel POláče k, Lúčky 337, 763 31 Brumov-Bylnica 
hlási: 95-22-0577. Žiada majiteľa oinformáciu ako s ho
lubom naložil. 
• Stanislav Korenko, Nám. sv. Egfdia 25/59,05801 Po
prad , tel. 092/7723899 hlási : 99-19-4589 
• Sekretariát Kráľovskej holubiarskej asociácie v Lan
cashire - Anglicko žiada meno a adresu chovatera holu
ba 94-04-5697. Kontakt: Štefan Pinčák, Severná 31, 
010 01 žilina, tel. 0897234779 resp. 0905/606060 
• Miroslav Arendáč, 065 11 Nová lubovňa 16 hlási 
voľne lietajúce holuby: 90-S-138223 H, 97-DVOI23
973 H, usmrtené holuby: 97-PI0315/6/-4580, 99
PLOI25-7729. Za odmenu hl'adá: 93-S22-5772 Ha MK, 
93-S22-5773 H M str, 96-22-3087 Ha MK, 96-22-3088 
H MK 
• p. Tärek hlási: 99-22-1237. Informácie v redakcii. 
• Ján Tisoň, 033 21 Bobrovec 653 hlási : 99-22-2732 
• Ján Juházy, Štefánikova 30, 053 11 Smižany, Č. t. 
0965/31023 hlási: 98-19-0211 
• Milan Letko, Dlhé pole 1055, 01332 Žilina, tel. 089/ 
5696345 hlási 98-06-6061. Ak majiteľ nemá o holuba 
záUjem, nech zašle preukaz a rodokmeň . 
• Antonín Kocjan, 75362 Potštat - Boškov 93, Česko 
hlási: 94-25-1999 MP H, 96-24-5657 MP Ha, 99-26
2843 TMK str H. Za posledné tri roky som hlásil 16 ho
lubov, nedostal som jedinú odpoveď. 
• Štefan Krajčí, VI. Prúdy l, 914 42 Horné Srnie 447, 
tel. 831/6588660 hlási: 99-22-2319, 99-22-11020 
• RNDr. Daniel Dudzik, Hlavná 1432, 059 51 Poprad -
Matejovce hlási : 97-PL0348-6992, 98-22-3504 
• Miroslav Zelený, Francisciho 30, 054 01 Levoča zo 
ZO CHPH Levoča hlási: 99-28-5517, 99-15-5671, 97
25-0439 
• Miroslav Ďurana, Gbeľany 117, 013 02 Žilina, tel. 089/ 
5980486 resp. 0905/833028 hlási: 98-CZ 02514129 
• Pavol Sagula, Sadová ul. 447, 053 14 Spišský Štvr
tok tel. 0966/4598342 hlási holuba 95-S27-2605 
• Jaroslav Rusnák, Záhradná ul. 316, 05314 Spišský
Štvrtok, tel. 0966/4598254 hlási holuba 97-281-DV
09058 
• Ladislav Javorský, Záhradná ul. 312, 05314 Spišský
Štvrtok, tel. 0966/4598104 hlási holuby 98-S25-0407, 
96-S25-00635, 95-S25-4876, 98-S10-3422, 97-S15
4211, 97-S15-5720, 98-S27-0507, 96-S27-2239, 99
S28-1 051, 99-PL0174-5845, 99-PL0312-6578, 98
PL0238-8258, 97-PL0233-1183, 98-PLOI32-2074, 96
HUNG-6024-1844, 95-CS026-8712 
• Ján Martinek, Požiarnická l , 010 03 Žilina 3 hlási 98 
22-1201 

POŠTOVÝ HOLUB 2/2000 ? -== 24 


• Jozef Rojček, Cintorínska 14, 962 01 Zvolenská Siati

na hľadá: 


96-19-02044 MKŠ H, 94-19-6433 MK Ha, 94-19-6434 

MP H, 96-19-02055 MK H. Za odmenu zašle mladé. 

• Miroslav Suchánek, 671 62 Oleksovice 212, ČR hlási: 
99-01-6509 H, 98-01-8216 Ha. Ak má majite"o ne záu
jem, nech sa prihlási, ak nie, nech zašle preukazy. 
• Alois Halata, Ferdiše Dusi 941, 73911 Fýd lant nad 
Ostravici, tel. 0658/678749 hlási: 96-05-00798, 97-04
1402. HOluby boli už niekolkokrát hlásené na oblasti, 
ale nikto mu neodpfsal. Pretože sú holuby u mňa už dva 
roky, žiadam o zaslanie preukazovaako protihodnotu 
za každého ponúkam dve mláďatá . Moje holuby sú sta
rých línif Espt, Brnare a Fabry /od pána Hniličky/. Som 
73-ročný dôchodca. 
• Peter Moravec, Záhradná 5, 060 01 Kežmarok, tel. 
0968/4524169, 0903/319502 hlási 97-23-4960 H, 99
23-3657 Ha, 98-26-0586 Ha, 98-28-4041 Ha, 94-CZ023
5542 Ha, 97-DV105-07269 H, 98-PL0267-2966 Ha, 95
HUNG1316-6142 H. 
• Majiteľom holubice čfslo 99-22-4~54 je František Ku
bík, 05934 Spišská Teplica 458. 
• Zden~k Suchánek, Machatova 19, 783 01 Olomouc -
Slavonín, ČR hlási: 99-14-8713 
• Dušan Záviška, Sídlišt~ 522, 664 62 Hrušovany u Brna 

ČR hlási : 

99-02-4450 H, 97-01-4740 Ha. Ak majitelia nechcú ho

luby spät, nech zašlú preukazy. 

• Miroslav Rojši, Zbečnfk 318, 349 31 Hronov 3, ČR 
hlási: 99-04-2529 
• Jif[ Kyslík, 471 52 Radvanec 34, ČR hlási : 96-23
4552 MK 
• Petr Kincl , Nád ražní 158, 59301 Bystrice nad Per
štejnem, ČR hlási: 95-25-3164 H, 98-16-5875 H, 99
20-3242 Ha 
• Roman Homola, Na hrádku 11, 789 01 Zábreh, tel. 
0604/761 070 ČR hlási: 99-06-6550 Ha, 92-S-4961 OH, 
93-20-6497 - má poranené krídlo. Ako s holubami na
ložil? 
• Karel Šorma, Blahoslavova 1646, 50801 Honce, ČR 
hlási: 99-06-5258. V prípade nezáujmu o holuba žia
dam o zaslanie preukazu. 
• Jaromír Číhal, Valšovice 7, 753 54 SoMchleby, ČR 
hlási: 99-04-3293- čierna . 
• František Fujdala, 038 40 Žabokreky 191 , okr. Martin, 
tel. 0842/4388413 , večer 0842/4276990 hlási: 99-23
0843, 99-23-2877, 99-23-4397, 99-23-4650, 99-23
4262. 
• Jozef Šoltis, Magurská l , 058 01 Poprad, tel. 092/ 
7767701 hlási: 98-23-4200, 98-28-5554 
• Peter Crkoň, Lichardova 363, 020 01 Púchov, tel. 
0825/4677154 hlási 99-17-3075, 99-26-3228, 99-14
1537,99-19-10198.97-21-0049, 97-15-5645,99-17
2316. Zároveň zo sekretariátu dostane duplikáty preu
kazov k holubom č. 95-14-13874 a 98-19-2712. 
• Jarkovský Anton , 086 43 Buclovany 60, tel. 0935/ 
4792217 hfadá 98-S26-5520 MK Ha, ktorá uletela pri 
krmenf zholubníka. Poctivého nálezcu odmením a ná
klady uhradfm. Odmena podra výberu - hOlúbatá, od
ber čistokrvných králikov alebo peňažná odmena. 

:: ' 

Ing:,; "CHYTILPeter·a Lukáš 

Ing. FIALA Alexandf!r 
.' ,Vás pozývajú na 

, DRAŽBU cca 5Q' n'I.lád'at 
Z' prvej liahne' po najlepšícl:1 )1oluboch· 

Miestokonania - . , 
K-'E :Ž M"'A R OK 

.f, 

I .v v Sr d i ···1" hn d ." ·k i v kolte ocVlcna t,e neJ po no.. os,,.o . é!ľs eJ s. __ y 
Termín: 8. apríl 2000,(sobotW o 10.00 hod. 

Informácie o él,Kpli.podá: 
mobil: 

tng_Peter -Chytil, ,0801/682038 
! 477 637 

~ ______, _ _ _ ~~____ ~__ ~_~~ ...<:W __ 

" 
DRAZBA MAJSTROV 

ZO CHPH Spišské Podhradie usporiada 
dňa 1. mája 2000 /pondelok/ dražbu výle
tiek 4- násobného majstra Slovenska roku 
1999 Vladimíra SUDORA, ako aj výletky 
víťaza NP Wismar p. Michala KOMAČKU. 
Spestrením dražby budú aj výletky maj

stra Slovenska v Superdružstve dlhých 
tratí roku 1999 p. Martina VANTROBU 
/Imbrecht x Van Lear/. 
O občerstvenie a nákup chovatel'ských 

potrieb bude postarané. 

Miesto konania: te l ocvičňa ZŠ Spišské Podhradie 


Začiatok : 10.00 hod. 


Dražba o 12,00 hod. Prekvapenie = tombola 



