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ĎAKUJEM VAM 
r-",--~

za spoluprácu v roku 2000, 


za radu, pochopenie a trpezlivosť, 


za úprimné slovo, pochvalné i la·itické 


a 

ŽELÁM VAM 
" šťastný vstup do roku nového MILENIA, 

radosť, zdravie a lásku 

v dňoch sviatočných i po nicll, 

pocit uspokojenia, 

že žijeme tak ako máme žit~ 

dostatok sily, 

aby sme mohli prekonávať i Pl-íkoria 

a boli šťastní i v skromnosti, 

ktol-ou nás dnešok ponúka. 

S úctou V mene Prezídia SZ CIIPll 
KVDr. Daniel Dudzik 

POŠTOVÝ Informačný spravod~J S/?venského zväzu chovatelov 
postovych holubov 

HOLUB vydávaný pre vnútornú potrebu členov 
Vydal: Slovenský zväz chovatel'ov poštových holubov 
Organ izačne spracoval: Mgr. Ján Angelovič, RNDr. Daniel Dudzik 

Pokora a striedmosť 
VÁŽENÉ PRŕíOMNÉ LUDCTVO, 
povedzme si to prámo: človek dokLíže skoro šecko. 
Urobit dýru so sveta, ale aj do ozónu, 
urobit si pekný dom i peknu lumbu, 
oduševnene kričat hurá ifuj, 
vydrat jako pekný hrdina, ale aj ako pekný idiot, 
niekedy dokáže byt aj sto rokov na svete, 
ale ani tri minúty pod vodou, 
ví dobre hrát no klnvíri a na nervy, 
operúvat srdco v tyle neprátela, 
skákat o tyči a do reti, 
a tuším vdeej myslet na dalšé generiÍc ie počítačov jako /naturantov. 
No äovek by si až tak I11noho ne/nal namýšlal, lebo je len - človek! 
Any pri najlepšej vóli nedokLíže preletet v petmetrovej výške z niÍmestá Hranyčárov 
na Kollárové ruimestý - any za ideálnych poveternostných podmínek. 
NedokLíže vonat jako lipa a len tak sa rovnnožovat po vetre. To dokáže božá Príroda. 
A preto by ml/V äovek celkom skrO//lne povedat : 
až tak //Illoho toho /levím, a preto sa tu na svete budem radšej čudovat, jako svet menyt. 
Pri čtu10váný 10tyŽ nelftajú trísky a nekapú ryby, rastú stromy a padá snah - šecko je na 
svojom //I[ste a v porádku, 
- jako tedy ked je na jar naozaj jar; 
v lete leto, 
na jablony jabfčko, 
na človekovi hlava 
a v človekovi srdco. Stanislav Štepka 

Dovolím si v tento sviatočný, predvianočný čas uviesť ešte jeden príklad na načrtnutú tému. V roku 
1953 vystúpili dvaja muži na vrchol Mount Everestu. Bol to sir Edmund Hillary - vedec a športovec a 
šerpa Tenzing - príslUŠn/k primitívneho domorodého kmeňa horalov. Ako sa zachovali, keď završili tento 
ojedinelý výkon? 

Pán Hillary zapichol vlajku Velkej Británie do snehu s pýchou, te dobyl a porazil najvyššiu horu sveta. 
Šerpa Tenzing padol na kolená a prosil bohov hôr o odpustenie, že ich vyrušil. 

Na jednej strane vidno pýchu človeka, že pokoril horu, ktorá tu bola dávno pred človekom a bude tu, 
keď už možno ľudský rod zanikne. Na druhej strane pokoru ľudskej bytosti pred niečim, čoho je človek 
iba maličkou súčasťou. 

Vážen{ čitatelia, chovatelia poštových holubov, skúsme sa nad uvedenými vetami v tase vianočnom 
zamyslieť a preniesť pokoru, striedmosť, ľudskosť do našej športovej činnosti. RNDr. Daniel Dudzik 
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UZNESENIE zo usadnutia 

Valn6ho zhromaideoia SZ CHPH, 


konaného dňa 12. novembra 2000 v Trnave 


I N VZ SU;UPU berie oa vedomie: 
1/ Informáciu oplneni uzneseni zjarného zasadnutia VZ 
SZ CHPH, konaného v Žiline 
2/ lnformáciu o zabezpečeni účasti našich holubov na 
olympiáde v Južnej Afrike a účas! našich delegátov na 
kongrese FCI 

BI VZ SZ CUPU schvaruje' 
1/ Správu o činnosti Prezídia SZ CH PH za obdobie od 
Jarného zasadnutia VZ SZ CH PH 
2/ Správu výCVikovej a výpočtovej komisie o kontrole 
pretekovej dokumentácie za rok 2000 
3/ Zmenu terminu CV v Púchove na 29. - 30. 12. 2000 
4/ Posudzovatelov na CV v Púchove: Ing. Petra Chytila, 
Ing. Juraja Kureka, Dr. Vladimíra Šišku, Jaroslava Mikuša. 
RNDr. Daniela Dudzika nahradi zástupca PZHGP. 
5/ Pri rovnosti bodov vkategórii ŠTANDARD stanovenie 
poradia podla tabulky, ktorú vydalo FCI na určenie poradia 
vkategórii štandard na olympiáde 2001 
6/ Použitie koeficientov holubov v pretekoch, ktoré boli 
deklarované vpretekových plánoch na rok 2000 apotvrde
né pretekovou komisiou SZ CHPH, pričom každá použitá 
kombinácia musi by! doložená kompletnými výsledkami 
zo vsetkých pretekov, uvedených vpretekovom pláne. 
7/ Poriadanie Velkej ceny Slovenska,počnúc rokom 2001 
svypúš!aclm miestom Kassel s ranným štartom. V roku 
2001 sa pretek bude kona! 14.07.2001. 
8/ Náhrady nutných výdavkov členom Prezidia a ÚDR 
podla predloženého návrhu. 

Cf VZ SZ CHPU ukladá: 
1/ Prezidentovi SZ CHPH zvola! VI. zjazd SZ CHPH na 3. 
marca 2001 do Žiliny 
2/ Prezídiu SZ CHPH zabezpečil dôstojnú prlpravu VI 
zjazdu SZ CHPH 
3/ Prezídiu SZ CH PH vypracova! koncepciu rozvoja SZ 
CHPH na obdobie rokov 2001 - 2010 
4/Výborom OZ CH PH vyda! pokyny na prlpravu apliebeh 
výročných členských schôdzi ZO CH PH akonferencii OZ 
CHPH, aby sa tieto konali v termíne do 28. 1. 2001. 
5/ MVDr. Jurajovi Rakossymu zistil metodiku diagnistiko 
vania zakázaných preparátov pri pretekoch poštových ,ho 
lubov učlenov veterinárnej komisie FCI 

0/ VZ CHPU s I a o o Y II i e: 

1/ Klúč delegátov na VI. zjazd SZ CHPH shlasom rozho

dujúcim - na každých 100 i začlnajúcich členov OZ CHPH 

jed en delegát, podla evidencie za rok 2000 


EJ VZ SZ CHPU II s I a n o Y II je : 

1/ Kornisiu na prlpravu zmeny stanov vzloženi :Vladislav 

Havel, Ing.Juraj Kurek, Dušan Repčlk, Miroslav Petráni, 

Dr. Vladimír Šiška aMarián Pelech. Komisiu bude zvolá

val RNDr. Daniel Dudzik. 

2/ Komisiu pre vypracovanie pretekového poriadku vzlo

ženi: Ing . Peter Chytil, Mgr. Milan Blahovský, Michal 

Komačka, František Navrátil, Ing .MiroslavVidhold aŠte

fan Majstrfk.. Komisiu bude zvolával Ing Peter Chytil. 


Uvedené presne podľazvukového záznamu urobeného na 
zasadnutr Vl Sl CHPH až na bod Cl l , ktorý pôvodne 
udáva, te zjazd zvoláva VZ, čo odporuje Stanovám Sl 
CHPH Ipar. 8, odsek 4/ 

SLOVENSKÝ zvÄZ CHOVATEI:.OV POŠTOVÝCH HOLUBOV, Pri strelnici 13, 821 04 Bratislava 


Obežník · SZ CHPH 1/2000 


Valné zhonmaždenie Slovenského zväzu chovatefov pošto
výCh holubov na svojom zasadnuti 12. 11. 2000 rozhodlo 
zvolal VI. zjazd SZ CH PH na 3. marca 2001 v Žiline 
Prípravou zjazdu bolo poverené prezídium SZ CHPH. Boli 
zvolené komisie: 
a) pre spracovanie návrtlU zmeny stanov, 
b) pre vypracovanie návrhu pretekového poriadku. 

1. 	Výročné členské schôdze ZO SZ 
CHPH a oblastné konferencie 

Výbory OZ CHPH vydajú pokyny pre zvolanie výročných 
členských schôdzi ZO CHPH aoblastných konferencif CHPH 
tak, aby sa tieto uskutočnili do 31. 01. 2001 . 

2. Počty delegátov s hlasom 
rozhodujúcim na VI. zjazd SZ CHPH 

OZ CHPH na každých i začlnajúcich 100 členov podla 
evidencie za rok 2000 delegUjÚ jedného delegáta s hlasom 
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rozhodujúcim. S hlasom rozhodujúcim sa VI. zjazdu SZ 

CHPH vzmysle § 8, odstavec 2stanov SZ CHPH zúčastňujú : 


a) prezident Zväzu. 

b) predseda Ústrednej dozomej rady. 

OZ CHPH do 10. 02. 2001 nahlásia na sekretariát SZ CHPH 

a) delegátov shlasom rozhodujúcim, 

b) zástupcu OZ CHPH do valného zhromaždenia SZ CHPH, 

ktorého potvrdí zjazd (nemusi byl delegát). 

Oblastné združenia CHPH môžu navrhnúl zradov vlastných 

delegátov kandidátov do: 

a) Prezídia SZ CHPH 

b) Ústrednej dozomej rady SZ CHPH. 


Po spracovaní návrhu zmien stanov SZ CHPH budú tieto 
zaslané na pripomienkové konanie OZ CHPH. KvalifiKované 
pripomienky budú zapracované astanovy kompletne predlože
né na rokovanie VI. zjazdu SZ CHPH. 

Vladi mírŠi~, Viceprezident 

Slovenský zväz chovalelov poštových 
holubov, Pri slrelnici Č . 13 BRATISLAVA 

Ústredná dozorná rada SZ CHPH na svo
jom zasadnutí dňa 10. decembra 2000 pre
rokovala závery VZ SZ CHPH prijaté na za
sadnutí dňa 12. novembra 2000 a prijala 
následovné 

ROZHODNUTIE 

v zmysle Stanov SZ CHPH § 11, odsek 5 
ruši rozhodnutie o použití koeficientov ho
lubov z výsledkov, ktoré OZ CHPH deklaro
vali v pretekových plánoch, zaslaných na 
sekretariát Zväzu do 28. februára, pokiaľ sú 
v rozpore s platným Pretekovým poriad
kom SZ CHPH. Zároveň ruší aj pôvodný 
opravný list predsedu ÚDR a prezidenta 
Zväzu, zaslaný tajomníkom i predsedom OZ 
CHPH. 

Od6vodnenlel 

Platný Pretekový poriadok SZ CHPH schvá
lený 22. novembra 1998 s platnosťou od 
1. januára 1999 v hlave 1., odsek 3 stano
vuje: Všetky preteky, ktorých výsledky budú 
použité pre plnenie podmienok, musia byt 
zaradené v pretekových plánoch ZO, VS, 
OZ, ŠK CHPH, ktoré musia byt doručené na 
sekretariát Zväzu do 28. februára bežného 
roku. V prípade spracovania výsledkov i v 
rámci VS, musia byt spolu s pretekovým 
plánom doručené na sekretariát Zväzu v 
stanovenom termíne i deklarácia o ustano
vení stredisk v rámci OZ. Doporučuje sa v 
evidencii OZ CHPH u základných organizácií 
uviesť číslo VS, do ktorého je organizácia 
zaradená. 

Pou6enle: 

Voči tomuto rozhodnutiu možno podať 
písomné odvolanie v zmysle stanov SZ 
CHPH. 

V Bratislave 10. decembra 2000 

Dušan Rep~ik ~/' 
- predseda UDR 
Dušan Kasan 

- člen ÚDR __-f-__---'
c-

Vladim!r TUč ~ ",- -...-. 
- člen UDR "'-- " 

~=e=~ 


Deklarované pretekové výsledky, 
ktoré môžu použlf Jednotlivé oz CHPH 

pre výstavnícku činnosf 

OZ Banská Bystrica 

OZ Bardejov 

OZ Bratislava 

OZ Čadca 

OZ Dolná Nitra 

OZ Komárno 

OZ Košice 

OZ Kys.N .Mesto 

+ Žilina mesto 

OZ Levice 

OZ Liptovský Mikuláš 

OZ Martin 

OZ Michalovce 

OZ Nitra 

OZ Nové Zámky 

OZ Pezinok 

OZ Poprad 

OZ Považská Bystrica 

OZ Prešov 

OZ Prievidza 

OZ Rimavská Sobota 

OZ Ružomberok 

OZ Sabinov 

OZ Senica 

OZ Spišská Nová Ves 

OZ Šurany 

OZ Terchová 

OZ Topoľčany 

OZ Trenčín 

OZ Trnava 

OZ Orava - Tvrdošín 

OZ Žilina 

VS SEVER, VS JUH, OZ 

OZ, KDTVR 

VS 1, VS 2, VS 3, OZ 

VS 1, VS 2, OZ 

VS 1, VS 2, OZ, REGiÓN 

VS 1, VS 2, OZ 

VS 1, VS 2, OZ, KDTVR 

VS 1, VS 2, OZ, REGiÓN 

OZ, REGiÓN 

OZ, REGiÓN 

OZ, REGiÓN 

VS 1, VS 2, OZ, KDTVR 

VS 1, VS 2, VS 3, OZ 

OZ, REGiÓN 

VS 1, VS 2, VS 3, OZ 

VS 1, VS 2, OZ, REGiÓN 

VS 1, VS 2, OZ 

VS 1, VS 2, VS 3, OZ, 

REGiÓN OT 

VS 1, VS 2, OZ 

VS 1, VS 2, OZ, KDTVR 

VS, OZ 

OZ, KDTVR 

VS 1, VS 2, OZ 

OZ, KDTVR, REGiÓN 

VS 1, VS 2, OZ 

OZ, REGiÓN 

VS 1, VS 2, OZ 

VS 1, VS 2, VS 3, OZ 

VS 1, VS 2, OZ 

VS 1, VS 2, OZ, REGiÓN 

VS 1, VS 2, VS 3, OZ 

3 ks 

2ks 

4 ks 

3 ks 

4ks 

3 ks 

4 ks 

4 ks 

2 ks 

2 ks 

2 ks 

4 ks 

4 ks 

2 ks 

4 ks 

4 ks 

3 ks 

5 ks 

3 ks 

4 ks 

2 ks 

2 ks 

3 ks 

3 ks 

3 ks 

2 ks 

3 ks 

4 ks 

3 ks 

4 ks 

4ks 

Poznámka: Regionálne výsledky sa dajú 

použiť, ak boli deklarované obojstranne 


(obidvoma OZ CHPH ), 

prípadne viacerými OZ CHPH. 
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7/ Poriadanie Velkej ceny Slovenska,počnúc rokom 2001 
svypúš!aclm miestom Kassel s ranným štartom. V roku 
2001 sa pretek bude kona! 14.07.2001. 
8/ Náhrady nutných výdavkov členom Prezidia a ÚDR 
podla predloženého návrhu. 

Cf VZ SZ CHPU ukladá: 
1/ Prezidentovi SZ CHPH zvola! VI. zjazd SZ CHPH na 3. 
marca 2001 do Žiliny 
2/ Prezídiu SZ CHPH zabezpečil dôstojnú prlpravu VI 
zjazdu SZ CHPH 
3/ Prezídiu SZ CH PH vypracova! koncepciu rozvoja SZ 
CHPH na obdobie rokov 2001 - 2010 
4/Výborom OZ CH PH vyda! pokyny na prlpravu apliebeh 
výročných členských schôdzi ZO CH PH akonferencii OZ 
CHPH, aby sa tieto konali v termíne do 28. 1. 2001. 
5/ MVDr. Jurajovi Rakossymu zistil metodiku diagnistiko 
vania zakázaných preparátov pri pretekoch poštových ,ho 
lubov učlenov veterinárnej komisie FCI 

0/ VZ CHPU s I a o o Y II i e: 

1/ Klúč delegátov na VI. zjazd SZ CHPH shlasom rozho

dujúcim - na každých 100 i začlnajúcich členov OZ CHPH 

jed en delegát, podla evidencie za rok 2000 


EJ VZ SZ CHPU II s I a n o Y II je : 

1/ Kornisiu na prlpravu zmeny stanov vzloženi :Vladislav 

Havel, Ing.Juraj Kurek, Dušan Repčlk, Miroslav Petráni, 

Dr. Vladimír Šiška aMarián Pelech. Komisiu bude zvolá

val RNDr. Daniel Dudzik. 

2/ Komisiu pre vypracovanie pretekového poriadku vzlo

ženi: Ing . Peter Chytil, Mgr. Milan Blahovský, Michal 

Komačka, František Navrátil, Ing .MiroslavVidhold aŠte

fan Majstrfk.. Komisiu bude zvolával Ing Peter Chytil. 


Uvedené presne podľazvukového záznamu urobeného na 
zasadnutr Vl Sl CHPH až na bod Cl l , ktorý pôvodne 
udáva, te zjazd zvoláva VZ, čo odporuje Stanovám Sl 
CHPH Ipar. 8, odsek 4/ 

SLOVENSKÝ zvÄZ CHOVATEI:.OV POŠTOVÝCH HOLUBOV, Pri strelnici 13, 821 04 Bratislava 


Obežník · SZ CHPH 1/2000 


Valné zhonmaždenie Slovenského zväzu chovatefov pošto
výCh holubov na svojom zasadnuti 12. 11. 2000 rozhodlo 
zvolal VI. zjazd SZ CH PH na 3. marca 2001 v Žiline 
Prípravou zjazdu bolo poverené prezídium SZ CHPH. Boli 
zvolené komisie: 
a) pre spracovanie návrtlU zmeny stanov, 
b) pre vypracovanie návrhu pretekového poriadku. 

1. 	Výročné členské schôdze ZO SZ 
CHPH a oblastné konferencie 

Výbory OZ CHPH vydajú pokyny pre zvolanie výročných 
členských schôdzi ZO CHPH aoblastných konferencif CHPH 
tak, aby sa tieto uskutočnili do 31. 01. 2001 . 

2. Počty delegátov s hlasom 
rozhodujúcim na VI. zjazd SZ CHPH 

OZ CHPH na každých i začlnajúcich 100 členov podla 
evidencie za rok 2000 delegUjÚ jedného delegáta s hlasom 
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rozhodujúcim. S hlasom rozhodujúcim sa VI. zjazdu SZ 

CHPH vzmysle § 8, odstavec 2stanov SZ CHPH zúčastňujú : 


a) prezident Zväzu. 

b) predseda Ústrednej dozomej rady. 

OZ CHPH do 10. 02. 2001 nahlásia na sekretariát SZ CHPH 

a) delegátov shlasom rozhodujúcim, 

b) zástupcu OZ CHPH do valného zhromaždenia SZ CHPH, 

ktorého potvrdí zjazd (nemusi byl delegát). 

Oblastné združenia CHPH môžu navrhnúl zradov vlastných 

delegátov kandidátov do: 

a) Prezídia SZ CHPH 

b) Ústrednej dozomej rady SZ CHPH. 


Po spracovaní návrhu zmien stanov SZ CHPH budú tieto 
zaslané na pripomienkové konanie OZ CHPH. KvalifiKované 
pripomienky budú zapracované astanovy kompletne predlože
né na rokovanie VI. zjazdu SZ CHPH. 

Vladi mírŠi~, Viceprezident 

Slovenský zväz chovalelov poštových 
holubov, Pri slrelnici Č . 13 BRATISLAVA 

Ústredná dozorná rada SZ CHPH na svo
jom zasadnutí dňa 10. decembra 2000 pre
rokovala závery VZ SZ CHPH prijaté na za
sadnutí dňa 12. novembra 2000 a prijala 
následovné 

ROZHODNUTIE 

v zmysle Stanov SZ CHPH § 11, odsek 5 
ruši rozhodnutie o použití koeficientov ho
lubov z výsledkov, ktoré OZ CHPH deklaro
vali v pretekových plánoch, zaslaných na 
sekretariát Zväzu do 28. februára, pokiaľ sú 
v rozpore s platným Pretekovým poriad
kom SZ CHPH. Zároveň ruší aj pôvodný 
opravný list predsedu ÚDR a prezidenta 
Zväzu, zaslaný tajomníkom i predsedom OZ 
CHPH. 

Od6vodnenlel 

Platný Pretekový poriadok SZ CHPH schvá
lený 22. novembra 1998 s platnosťou od 
1. januára 1999 v hlave 1., odsek 3 stano
vuje: Všetky preteky, ktorých výsledky budú 
použité pre plnenie podmienok, musia byt 
zaradené v pretekových plánoch ZO, VS, 
OZ, ŠK CHPH, ktoré musia byt doručené na 
sekretariát Zväzu do 28. februára bežného 
roku. V prípade spracovania výsledkov i v 
rámci VS, musia byt spolu s pretekovým 
plánom doručené na sekretariát Zväzu v 
stanovenom termíne i deklarácia o ustano
vení stredisk v rámci OZ. Doporučuje sa v 
evidencii OZ CHPH u základných organizácií 
uviesť číslo VS, do ktorého je organizácia 
zaradená. 

Pou6enle: 

Voči tomuto rozhodnutiu možno podať 
písomné odvolanie v zmysle stanov SZ 
CHPH. 

V Bratislave 10. decembra 2000 

Dušan Rep~ik ~/' 
- predseda UDR 
Dušan Kasan 

- člen ÚDR __-f-__---'
c-

Vladim!r TUč ~ ",- -...-. 
- člen UDR "'-- " 

~=e=~ 


Deklarované pretekové výsledky, 
ktoré môžu použlf Jednotlivé oz CHPH 

pre výstavnícku činnosf 

OZ Banská Bystrica 

OZ Bardejov 

OZ Bratislava 

OZ Čadca 

OZ Dolná Nitra 

OZ Komárno 

OZ Košice 

OZ Kys.N .Mesto 

+ Žilina mesto 

OZ Levice 

OZ Liptovský Mikuláš 

OZ Martin 

OZ Michalovce 

OZ Nitra 

OZ Nové Zámky 

OZ Pezinok 

OZ Poprad 

OZ Považská Bystrica 

OZ Prešov 

OZ Prievidza 

OZ Rimavská Sobota 

OZ Ružomberok 

OZ Sabinov 

OZ Senica 

OZ Spišská Nová Ves 

OZ Šurany 

OZ Terchová 

OZ Topoľčany 

OZ Trenčín 

OZ Trnava 

OZ Orava - Tvrdošín 

OZ Žilina 

VS SEVER, VS JUH, OZ 

OZ, KDTVR 

VS 1, VS 2, VS 3, OZ 

VS 1, VS 2, OZ 

VS 1, VS 2, OZ, REGiÓN 

VS 1, VS 2, OZ 

VS 1, VS 2, OZ, KDTVR 

VS 1, VS 2, OZ, REGiÓN 

OZ, REGiÓN 

OZ, REGiÓN 

OZ, REGiÓN 

VS 1, VS 2, OZ, KDTVR 

VS 1, VS 2, VS 3, OZ 

OZ, REGiÓN 

VS 1, VS 2, VS 3, OZ 

VS 1, VS 2, OZ, REGiÓN 

VS 1, VS 2, OZ 

VS 1, VS 2, VS 3, OZ, 

REGiÓN OT 

VS 1, VS 2, OZ 

VS 1, VS 2, OZ, KDTVR 

VS, OZ 

OZ, KDTVR 

VS 1, VS 2, OZ 

OZ, KDTVR, REGiÓN 

VS 1, VS 2, OZ 

OZ, REGiÓN 

VS 1, VS 2, OZ 

VS 1, VS 2, VS 3, OZ 

VS 1, VS 2, OZ 

VS 1, VS 2, OZ, REGiÓN 

VS 1, VS 2, VS 3, OZ 

3 ks 

2ks 

4 ks 

3 ks 

4ks 

3 ks 

4 ks 

4 ks 

2 ks 

2 ks 

2 ks 

4 ks 

4 ks 

2 ks 

4 ks 

4 ks 

3 ks 

5 ks 

3 ks 

4 ks 

2 ks 

2 ks 

3 ks 

3 ks 

3 ks 

2 ks 

3 ks 

4 ks 

3 ks 

4 ks 

4ks 

Poznámka: Regionálne výsledky sa dajú 

použiť, ak boli deklarované obojstranne 


(obidvoma OZ CHPH ), 

prípadne viacerými OZ CHPH. 
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Majstrovstvo Slovenska 2000 • krátke trate 

Por, Chovateľ koeficient OZ CHPH 
1 CHLEBíK Ján 48,257 Pezinok 
2 Holec Ludovft 51,655 Nitra 
3 Sudor Vladimír 54,902 ~lina 
4 Duchovič Jst+ml 55,193 Topofčany 

5 Ing.Vidhold Miroslav 60,172 B.Bystrica 
6 Ing. Rak Ján 78,986 Lipt Mikuláš 
7 Juhas Jozef 80,154 Prešov 
8 Hanuliak František 96,199 Terchová 
9 PhDr. Ninčák M. + M. 114,14 Košice 
O Ing Mokrý Ján 126,337 Prievidza 
1 Kôpka Ján 127,027 Trnava 
2 Ing Chytil P+L 133,704 Senica 
3 Szalai Viliam 145,25 Šurany 
4 Gorozdos lud. 149,382 Komárno 
5 Lukáč Miroslav 161 ,248 Šurany 
6 Meško Marcel 189,257 Tvrdošln 
7 Mgr.Belanik Ján 196,885 ~lina 
8 Laš Vladimír 207 ,891 ~lina 
9 Kacian Peter 212,17 Šurany 

20 Laszlo František 217,825 Bratislava 

Majstrovstvo Slovenska 2000 • stredné trate 

Por, Chovale!' koeficienl OZ CHPH 
1 HOLEC Ludovít 34,628 Nitra ,: I 
2 Chlebik Ján 39,315 Pezinok 
3 Kôpkaján 48,571 Trnava 
4 Ing.vidhold Miroslav 55,505 B Bystrica 
5 Sudor Vladimir 59,584 ~Iina 
6 Lukáč Miroslav 62,619 Šurany 
7 Duchovič J st + ml. 66,101 TopolCany 1 l 

8 Štefančík Štefan 74,704 Dolná Nitra \1 
9 Hanuliak František 78,695 Terchová 

10 Laszlo František 90,434 Bratislava 
11 Gorozdos ludovít 109,399 Komámo 
12 Pelech Marian 132,649 Bratislava 
13 Vidiščák luboš 133,345 Bratislava 
14 Kacian Peter 137,803 Šurany 
15 Poprac Voftech 164,489 Levice 
16 Balvan Boh uslav 166,374 PovBystrica 
17 Repáň Rudolf 167,553 Nitra 
18 Kiko Ján, M+P 167,816 Nitra 
19 BeňákVladimir 178,376 Senica 
20 Bopko Arpad 185,17 Dolná Nitra 

Majstrovstvo Slovenska 2000 • dlhé trate 

PDf. Chovater koeficient OZ CHPH 
1 Michal KOMAČKA 27,31 ~lina 
2 Ing. Miroslav Vidhold 70,557 BBystrica 
3 Peter Matalil< 83,284 Sabinov 
4 Alexander Kahák 96,171 Čadca 
5 Anton Óváry 103,87 Komámo 
6 Ján Mathé 108,028 Prešov 
7 Ján Chlebík 113,984 Pezinok 
8 Voftech Poprac 121,928 Levice 
9 Jaroslav Kocsis 124,299 Pov.Bystrica 

10 Bohuslav Balvan 136,419 Pov Bystrica 
11 Viktor Zubaj 144,066 Ružomberok 
12 Ladislav Tanko 153,687 Bratislava 
13 Anton Kankara 153,75 Trnava 
14 František Hanuliak 155,595 Terchová 
15 M. + M. Markuš 156,132 Terchová 
16 Dezider Gacsal 181,694 Komárno 
17 Ján Schwarcz 186,888 Šurany 
18 PavelOstrol úcky 207,879 B. Bystrica 
19 Michal Michalil< 212,063 Prievidza 
20 Ing. Jozef Br.zy 216,729 ~lina 
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GENERÁLNE MAJSTROVSTVO 2000 
pot Chovateľ kBeficient OZ CHPH 

1 Ing.VIDHOLD Miroslav 108.432 B. Bystrica 
2 ChleblkJán 123,358 Pezinok 
3 Hanuliak František 190,532 Terchová 
4 Sudor Vladimír 202,013 ~Iina 
5 Kôpkaján 254,603 Trnava 
6 Duchovič Jozef st+ml 299,382 TopoiCany 
7 Gorozdos ludovn 322,931 Komárno 
8 Juhas Jozef 323,407 Prešov 
9 Michalil< Michal 356,442 Prievidza 

10 Ing. Chytil P+L 375,41 Senica 
11 Balvan Bohuslav 380,202 Pov. Bystrica 
12 Maftaml< Richard 458,399 ~lina 
13 Michálek Juraj 472,483 Pov.Bystrica 
14 Lukáč Miroslav 491,121 Šurany 
15 Ing. Rak Ján 513,272 Lip. Mikuláš 
16 Laš Vladimír 530,005 ~lina 
17 Ing Mokrý Ján 531,025 Prievi dza 
18 Dvonč M+V 536,082 TopoiCany 
19 Kacian Peter 538,123 Šurany 
20 MarkušM+M 549,414 Terchová 

4 -V 
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NAZORY CHOVATEOOV 

Je ~1l~a~Dj svslém riadenia OZ leo !lailell~r? 

K napísaniu tohto príspevku som sa rozhodol 
po vzniku viacerých problémov, ktoré vzniknúť 
vôbec nemuseli. 

Už počas rokovania oblastnej konferencie CHPH 
Čadca v roku 1999 sme viacerí delegáti navrhova
li, aby v oblastnom výbore mali zastúpenie všetky 
ZO a to pomerne, podra počtu svojich členov. Ta
kýto orgán - Predsedníctvo, prípadne Rada zá
kladných organizácii - by rozhodoval o zásadných 
veciach, ako napr. schválenie pretekového plánu, 
jeho zmeny a ďalšie vážne otázky. Mohol by to byť 
zároveň aj odvolací orgán a tomuto by bol pod ria
dený aj oblastný výbor. Takýto návrh neprešiel, 
dokonca sa ani o ňom nehlasovalo s odôvodne
ním, že takýto veľký počet členov by sa ani nezišiel 
a nebol by uznášaniaschopný. 

O tom, že takýto orgán je skutočne potrebný, 
sme sa viackrát presvedčili v priebehu pretekovej 
sezóny. Pre ilustráciu uvediem aspoň jeden pri
klad. 

Pri nasadzovaní mladých holubov na prvý ná
cvik sme sa dozvedeli, že došlo k zmene preteko
vého plánu a to namiesto zo smeru západného 
IČRI na smer južný - Bratislava. Zdôvodňované to 
bolo tým, že do Českej republiky nie je platné STK 
na prepravné auto a tiež tým, že sa ušetria finančné 
prostriedky /veterinárne poplatky/. Viacerí chova
telia, a to nielen z našej ZO Turzovka, mali k tomuto 
rozhodnotiu pripomienky, pretože chovatelia boli 
postavení pred hotovú vec na poslednú chvíľu. 

Po treťom preteku z Bratislavy došlo opät k 
zmene. Keď bol určený pretek Louny IČRI, teda z 
juhu na západ a u rozpätia km z približne 180 na 
360 km. Odôvodnené to bolo tým, že bolo priazni
vé počasie, chovatelia nevytratili holuby, a tak icn 
treba vytratiť. OZ CH PH Čadca je asi jediné OZ na 
svete , ktoré chová holuby na vy1ratenie. Viacerí 
chovatelia na tento pretek nenasadzovali. 

Tí chovatelia, ktorí mali pomerne dobre roz
behnuté preteky riskovali a holuby nasadili. Je 
možné, že boli aj takí, ktori chceli vedome holuby 
vytratiť. Výsledok bol taký, s akým nerátal ani naj
väčší pesimista. Prvý deň do otvorenia hodín boli 
konštatované v ZO Turzovka z 269 holubov len 
štyri a celkovo do večera 6 holubov. Pretek trval 
týždeň a z 1.334 holubov v OZ CHPH Čadca bolo 
celkove konštatovaných 135 holubov, t. j. niečo 
málo cez 10 %. Tešiť to môže azda len tých chova

~ , 

terov, ktorí vytratiť holuby chceli. Sú chovatelia, ktorí 
nekonštatovali žiadneho z 50 - 60 holubov. V sú
časnej dobe sa údajne nenájde osoba, ktorá by 
zobrala na seba za toto zodpovednosť. 

Som presvedčený, že ak by bol akceptovaný 
návrh, spomínaný v úvode, takýto pretek by sa 
nebol uskutočnil a nebol by dvakrát svojvoľne 
zmenený pretekový plán. Za asi 130 členov OZ 
CHPH Čadca rozhodujú piati členovia výboru OZ, v 
skutočnosti to nie sú ani piati. Čo je to za rozhodo
vanie, ak za inej situácie sa predseda OZ vyjadrí, že 
ani nebolo potrebné zvolávať výbor OZ, pretože 
traja členovia by zostávajúcich dvoch aj tak prehla
sovali. 

Toto je ten najistejší spôsob, ako docieliť rozde
lenie OZ. Myslím si, že by stálo za zváženie, aby 
jednoducho v Stanovách SZ CHPH boli ustanove
né ako orgány OZ CHPH - Výbor OZ CHPH a Pred
sedníctvo IRada/ OZ CHPH s určením kompeten
cií. 

Účelom môjho príspevku nie je dopisovať si s 
výborom OZ CHPH prostredníctvom informačné-
ho spravodaja SZ CHPH. Cierom je predísť podob
ným problémom do budúcnosti a tiež vyvolať dis
kusiu' na podobné témy a spoločne hradať také 
riešenia, ktoré by vyhovovali ak už nie všetkým, tak 

! aspoň veľkej väčšine členov. Doposiaľ aspoň v OZ 
CHPH Čadca tomu tak nie je. 

Jozel tubu" výcvikár ZO CH PH Turzovka 

Poznalo "hov!llda 
So záujmom som si prečítal informačný spra

vodaj Poštový holub číslo 5/2000. Každého zauj
me niečo iné . Pozornosť jedného je zameraná na 
výsledky svojich súperov na tratiach národných 
pretekov, iní zas sledujú chovateľské metódy po
predných borcov nášho náročného športu . Ako 
vždy, ,som dôkladne preštudoval celý a niekoľko-
krát. Upútala ma však úvodná časť časopisu . Pred 
posledným zasadnutím ... , to je názov článku, au
torom ktorého je prezident SZ CHPH RNDr. Du
dzik.vefmi fundovaný článok so správnymi poznat
kami. Pán prezidnet vyzýva členov Valného zhro
maždenia, ale aj členov - chovateľov k zapojeniu sa 
do prípravy zjazdu. Nabáda k príprave a pred lože
niu materiálov, podnetov, ktoré by napomohli a 
zlepšili situáciu v našom športe. Uvádza, že zjazd 0

vé rokovanie je časovo obmedzené a bez dobrej 
prípravy matriálov sa toho vera prerokovať nestih
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Majstrovstvo Slovenska 2000 • krátke trate 

Por, Chovateľ koeficient OZ CHPH 
1 CHLEBíK Ján 48,257 Pezinok 
2 Holec Ludovft 51,655 Nitra 
3 Sudor Vladimír 54,902 ~lina 
4 Duchovič Jst+ml 55,193 Topofčany 

5 Ing.Vidhold Miroslav 60,172 B.Bystrica 
6 Ing. Rak Ján 78,986 Lipt Mikuláš 
7 Juhas Jozef 80,154 Prešov 
8 Hanuliak František 96,199 Terchová 
9 PhDr. Ninčák M. + M. 114,14 Košice 
O Ing Mokrý Ján 126,337 Prievidza 
1 Kôpka Ján 127,027 Trnava 
2 Ing Chytil P+L 133,704 Senica 
3 Szalai Viliam 145,25 Šurany 
4 Gorozdos lud. 149,382 Komárno 
5 Lukáč Miroslav 161 ,248 Šurany 
6 Meško Marcel 189,257 Tvrdošln 
7 Mgr.Belanik Ján 196,885 ~lina 
8 Laš Vladimír 207 ,891 ~lina 
9 Kacian Peter 212,17 Šurany 

20 Laszlo František 217,825 Bratislava 

Majstrovstvo Slovenska 2000 • stredné trate 

Por, Chovale!' koeficienl OZ CHPH 
1 HOLEC Ludovít 34,628 Nitra ,: I 
2 Chlebik Ján 39,315 Pezinok 
3 Kôpkaján 48,571 Trnava 
4 Ing.vidhold Miroslav 55,505 B Bystrica 
5 Sudor Vladimir 59,584 ~Iina 
6 Lukáč Miroslav 62,619 Šurany 
7 Duchovič J st + ml. 66,101 TopolCany 1 l 

8 Štefančík Štefan 74,704 Dolná Nitra \1 
9 Hanuliak František 78,695 Terchová 

10 Laszlo František 90,434 Bratislava 
11 Gorozdos ludovít 109,399 Komámo 
12 Pelech Marian 132,649 Bratislava 
13 Vidiščák luboš 133,345 Bratislava 
14 Kacian Peter 137,803 Šurany 
15 Poprac Voftech 164,489 Levice 
16 Balvan Boh uslav 166,374 PovBystrica 
17 Repáň Rudolf 167,553 Nitra 
18 Kiko Ján, M+P 167,816 Nitra 
19 BeňákVladimir 178,376 Senica 
20 Bopko Arpad 185,17 Dolná Nitra 

Majstrovstvo Slovenska 2000 • dlhé trate 

PDf. Chovater koeficient OZ CHPH 
1 Michal KOMAČKA 27,31 ~lina 
2 Ing. Miroslav Vidhold 70,557 BBystrica 
3 Peter Matalil< 83,284 Sabinov 
4 Alexander Kahák 96,171 Čadca 
5 Anton Óváry 103,87 Komámo 
6 Ján Mathé 108,028 Prešov 
7 Ján Chlebík 113,984 Pezinok 
8 Voftech Poprac 121,928 Levice 
9 Jaroslav Kocsis 124,299 Pov.Bystrica 

10 Bohuslav Balvan 136,419 Pov Bystrica 
11 Viktor Zubaj 144,066 Ružomberok 
12 Ladislav Tanko 153,687 Bratislava 
13 Anton Kankara 153,75 Trnava 
14 František Hanuliak 155,595 Terchová 
15 M. + M. Markuš 156,132 Terchová 
16 Dezider Gacsal 181,694 Komárno 
17 Ján Schwarcz 186,888 Šurany 
18 PavelOstrol úcky 207,879 B. Bystrica 
19 Michal Michalil< 212,063 Prievidza 
20 Ing. Jozef Br.zy 216,729 ~lina 
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GENERÁLNE MAJSTROVSTVO 2000 
pot Chovateľ kBeficient OZ CHPH 

1 Ing.VIDHOLD Miroslav 108.432 B. Bystrica 
2 ChleblkJán 123,358 Pezinok 
3 Hanuliak František 190,532 Terchová 
4 Sudor Vladimír 202,013 ~Iina 
5 Kôpkaján 254,603 Trnava 
6 Duchovič Jozef st+ml 299,382 TopoiCany 
7 Gorozdos ludovn 322,931 Komárno 
8 Juhas Jozef 323,407 Prešov 
9 Michalil< Michal 356,442 Prievidza 

10 Ing. Chytil P+L 375,41 Senica 
11 Balvan Bohuslav 380,202 Pov. Bystrica 
12 Maftaml< Richard 458,399 ~lina 
13 Michálek Juraj 472,483 Pov.Bystrica 
14 Lukáč Miroslav 491,121 Šurany 
15 Ing. Rak Ján 513,272 Lip. Mikuláš 
16 Laš Vladimír 530,005 ~lina 
17 Ing Mokrý Ján 531,025 Prievi dza 
18 Dvonč M+V 536,082 TopoiCany 
19 Kacian Peter 538,123 Šurany 
20 MarkušM+M 549,414 Terchová 
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NAZORY CHOVATEOOV 

Je ~1l~a~Dj svslém riadenia OZ leo !lailell~r? 

K napísaniu tohto príspevku som sa rozhodol 
po vzniku viacerých problémov, ktoré vzniknúť 
vôbec nemuseli. 

Už počas rokovania oblastnej konferencie CHPH 
Čadca v roku 1999 sme viacerí delegáti navrhova
li, aby v oblastnom výbore mali zastúpenie všetky 
ZO a to pomerne, podra počtu svojich členov. Ta
kýto orgán - Predsedníctvo, prípadne Rada zá
kladných organizácii - by rozhodoval o zásadných 
veciach, ako napr. schválenie pretekového plánu, 
jeho zmeny a ďalšie vážne otázky. Mohol by to byť 
zároveň aj odvolací orgán a tomuto by bol pod ria
dený aj oblastný výbor. Takýto návrh neprešiel, 
dokonca sa ani o ňom nehlasovalo s odôvodne
ním, že takýto veľký počet členov by sa ani nezišiel 
a nebol by uznášaniaschopný. 

O tom, že takýto orgán je skutočne potrebný, 
sme sa viackrát presvedčili v priebehu pretekovej 
sezóny. Pre ilustráciu uvediem aspoň jeden pri
klad. 

Pri nasadzovaní mladých holubov na prvý ná
cvik sme sa dozvedeli, že došlo k zmene preteko
vého plánu a to namiesto zo smeru západného 
IČRI na smer južný - Bratislava. Zdôvodňované to 
bolo tým, že do Českej republiky nie je platné STK 
na prepravné auto a tiež tým, že sa ušetria finančné 
prostriedky /veterinárne poplatky/. Viacerí chova
telia, a to nielen z našej ZO Turzovka, mali k tomuto 
rozhodnotiu pripomienky, pretože chovatelia boli 
postavení pred hotovú vec na poslednú chvíľu. 

Po treťom preteku z Bratislavy došlo opät k 
zmene. Keď bol určený pretek Louny IČRI, teda z 
juhu na západ a u rozpätia km z približne 180 na 
360 km. Odôvodnené to bolo tým, že bolo priazni
vé počasie, chovatelia nevytratili holuby, a tak icn 
treba vytratiť. OZ CH PH Čadca je asi jediné OZ na 
svete , ktoré chová holuby na vy1ratenie. Viacerí 
chovatelia na tento pretek nenasadzovali. 

Tí chovatelia, ktorí mali pomerne dobre roz
behnuté preteky riskovali a holuby nasadili. Je 
možné, že boli aj takí, ktori chceli vedome holuby 
vytratiť. Výsledok bol taký, s akým nerátal ani naj
väčší pesimista. Prvý deň do otvorenia hodín boli 
konštatované v ZO Turzovka z 269 holubov len 
štyri a celkovo do večera 6 holubov. Pretek trval 
týždeň a z 1.334 holubov v OZ CHPH Čadca bolo 
celkove konštatovaných 135 holubov, t. j. niečo 
málo cez 10 %. Tešiť to môže azda len tých chova

~ , 

terov, ktorí vytratiť holuby chceli. Sú chovatelia, ktorí 
nekonštatovali žiadneho z 50 - 60 holubov. V sú
časnej dobe sa údajne nenájde osoba, ktorá by 
zobrala na seba za toto zodpovednosť. 

Som presvedčený, že ak by bol akceptovaný 
návrh, spomínaný v úvode, takýto pretek by sa 
nebol uskutočnil a nebol by dvakrát svojvoľne 
zmenený pretekový plán. Za asi 130 členov OZ 
CHPH Čadca rozhodujú piati členovia výboru OZ, v 
skutočnosti to nie sú ani piati. Čo je to za rozhodo
vanie, ak za inej situácie sa predseda OZ vyjadrí, že 
ani nebolo potrebné zvolávať výbor OZ, pretože 
traja členovia by zostávajúcich dvoch aj tak prehla
sovali. 

Toto je ten najistejší spôsob, ako docieliť rozde
lenie OZ. Myslím si, že by stálo za zváženie, aby 
jednoducho v Stanovách SZ CHPH boli ustanove
né ako orgány OZ CHPH - Výbor OZ CHPH a Pred
sedníctvo IRada/ OZ CHPH s určením kompeten
cií. 

Účelom môjho príspevku nie je dopisovať si s 
výborom OZ CHPH prostredníctvom informačné-
ho spravodaja SZ CHPH. Cierom je predísť podob
ným problémom do budúcnosti a tiež vyvolať dis
kusiu' na podobné témy a spoločne hradať také 
riešenia, ktoré by vyhovovali ak už nie všetkým, tak 

! aspoň veľkej väčšine členov. Doposiaľ aspoň v OZ 
CHPH Čadca tomu tak nie je. 

Jozel tubu" výcvikár ZO CH PH Turzovka 

Poznalo "hov!llda 
So záujmom som si prečítal informačný spra

vodaj Poštový holub číslo 5/2000. Každého zauj
me niečo iné . Pozornosť jedného je zameraná na 
výsledky svojich súperov na tratiach národných 
pretekov, iní zas sledujú chovateľské metódy po
predných borcov nášho náročného športu . Ako 
vždy, ,som dôkladne preštudoval celý a niekoľko-
krát. Upútala ma však úvodná časť časopisu . Pred 
posledným zasadnutím ... , to je názov článku, au
torom ktorého je prezident SZ CHPH RNDr. Du
dzik.vefmi fundovaný článok so správnymi poznat
kami. Pán prezidnet vyzýva členov Valného zhro
maždenia, ale aj členov - chovateľov k zapojeniu sa 
do prípravy zjazdu. Nabáda k príprave a pred lože
niu materiálov, podnetov, ktoré by napomohli a 
zlepšili situáciu v našom športe. Uvádza, že zjazd 0

vé rokovanie je časovo obmedzené a bez dobrej 
prípravy matriálov sa toho vera prerokovať nestih
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ne. Uvádza zároveň situáciu, ku ktorej došlo v mi
nulosti ako výstrah u - navrhnutie materiálov po
čas zjazd u a ich schválenie, z torých mnohých bolela 
hlava. Za posledné obdobie v našom športe došlo 
k mnohým zmenám. Kladné treba ponechať , na 
nedostatky poukázať a hľadať riešenia na zlepšenie 
daného stavu. O tom všetkom vlastne pán prezi
dent hovorí. 

Moja osobná pripomienka s počíva v násle
dovnom. Štyri roky je obdobie, počas ktorého sa 
dá rozlíš iť a zosumarizovať to dobré, čo sa udialo v 
našom športe, podobne ako to zlé. A práve na 
záver tohto obdobia t. j. pred nastávajúcim zjaz
dom nedostatky, návrhy nových aktivl1 - to by mali 
byť materiály zaslané k verejnej diskusii chovateľ
skej verejnosti. Ich zhodnotenie, hlasovanie za ale
bo proti na oblastných konferenciách a ich pre
zentovanie prostredníctvom zástupcu OZ na zjaz
de. To by mal byť podľa mňa ten správny postup. 
Kto by mal tieto návrhy predložiť? Jednoznačne 
jestvujúci zvolení funkcionári zväzu l V opačnom 
prfpade prijaté opatrenia či už VZ alebo zjazdom sú 
odobrením, schválením, ktoré vyhovujú len sku
pine ľudf, ak nie jednotlivcom. A takýto postup je 
veľmi vzdialený od objektívneho stanovi ska, mien
ky radového chovateľa. Mn ohí mi môžu opono
vať. Veď zástupcu VZ a zjazdu si volíme. Áno, je to 
pravda, ale zúčastňuje sa bez mandátu ku hlaso
vaniu o konkrétnom návrhu, o ktorom nikto z člen
skej základne nevedel a ktorý vznikol alebo bol na
vrhnutý počas zasadnutia. Čí názor reprezentuje? 
Jednoznačne svoj, tak ako aj ostatní účastníci l Nie 
však členskej základne. V tom je podstatný rozdiel. 
V tejto súvislosti, Vám pán prezident, pretože vy 
ste dali podnet k diskusii, navrhujem, aby: 

- pred každým VZ a zjazdom bol chovateľskej 
verejnosti predložený program, t. j. body rokova
nia, ktoré budú predmetom diskusie a rozhodnutí 
v jednotlivých OZ 

- tieto prejednané rozhodnutia boli až následne 
svojím zástupcom prezentované na vyššej úrovni. 

Témou dnešných dní sú medziľudské vzťahy, 
rešpektovanie sa navzájom. Táto stať je o holubár
skom športe a preto si neodpustím načrieť aj do 
tejto tak nepopulárnej oblasti. Prečo nepopulár
nej? Pretože nasledujúce riadky sú dôkazom, že 
vzájomná úcta, rešpektovanie chovateľa chovate
ľom sú pre mnohých cudzím pojmom. Dnes, a nie 
je to nič nové, udávajú tón aj v tomto hnutí len silní 
- silní finančne. Oblasti sa rozpadávajú na malé 
celky. Kto ich rozbíja? Znovu tí istí - tí, ktorí majú 
finančné prostriedky a ich cieľom je byť "majsrtom 
sveta", veď predpisy FCI to dovoľujú . 
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K problematike nasadzovania holubov na pre
teky v OZ musím uviesť, že "silní" nasadzujú na 
pretek kol1<o chcú, pretože im to finančná situácia 
dovoľuje , a oni to aj tak na verejnosti prezentujú . 
Keď sú takí výborní chovatelia, prečo sa vyhýbajú 
systému bodovania, prístupnému väčšine chova
teľov, napr. 20fl, zaznamenaných na kontrolných 
listoch. Práve naopak, čo nasadia si zaplatia, to 
musí bodovať v OZ. 

Donekonečna omieľanou problematikou je omie
ľanie členskej základne. Sú to len prázdne slová - len 
aby bolo čosi povedané. Komu zo silných /finančnej 
záleží, či nás bude v klube dosť, aby sme mohli plni! 
pretekový poriadok? Oni môžu ísť inam, do vzdiale
nejšej OZ, lebo si to môžu dovoliť. A že znechucujú 
radových chovateľov je realita. Ako príklad uvádzam 
prípad, keď chovateľ nasadí 70 holubov na pretek, 
konštatuje všetko, čo doletí. Je málo takých, ktorí 
nechajú priestor aj tým ostatným, čiže konštatujú druž
stvo + nejakého náhradníKa. Nech sa tešia a umiestnia 
aj kolegovia, ktorí si nemôžu dovoliť chovať také stavy. 
Je to však len sen, len utópia. 

Názor silných - veď som si ich zaplatil, je síce 
pravda, ale etika športu , vzájomných vzťahov v 
kluboch, po ktorých stále voláme, je v niečom inom. 
Rešpektovanie aj toho druhého, ktorý by mal ra
dos! aj s konštatovania umiestnenia, čo i len jedné
ho holúbka. Krásne o tom píše p. Jaroslav Benka 
v spravodaji Poštový holub Č . 1/2000. Tohto pána 
vôbec nepoznám, ale čo píše je pravda a jeho kon
štatovanie, že ak to pôjde v našom špo rte takto 
ďalej, nebudú mať s kým lietať. Myslí tým tých sil
ných, ktorf v našom športe presadili podmienky pod
ľa vlastného vkusu. 

Za posledné obdobie vďaka pánu prezidentovi 
Dudzikovi sa udialo v našom športe aj veľa pozitívne
ho. V nasledujúcom období, t j. po zjazde sa musí 
obklopiť funkcionármi, ktorí vytvoria schopný riadiaci 
orgán, presadzujúci názory väčšiny chovateľskej zá
kladne. Musí existovať systém riadenia oddola nahor. 

Bol by som veľmi rád, keby horeuvedené riadky 
boli chápané ako názor chovateľa , ktorému záleží na 
tom, aby nás bolo čo najviac a chov poštových holu
bov, tento náročný šport tak finančne i časovo, bol 
pre nás oddychom a nie za každú cenu biznisom. 

Juraj Beňacka. Bánovce nad Bebravou 

Čo ma IrápL 
Veľmi ma potešil a zároveň aj zarmútil článok v 

informačnom spravodaji Poštový holub 5/2000. 
Potešil som sa, keď som čítal článok o OZ CHPH 
Dolná Nitra a zarmútilo ma to, čo sa deje v našej OZ 
CHPH Banská Bystrica. 

Som síce mladý chovateľ, ale nedá mi, aby som 
sa k dianiu v našej oblasti nevyjadril. OZ CHPH 
Banská Bystrica mala do konca pretekovej sezóny 
cca 150 chovateľov, ktorí boli integrovaní v ôsmich 
ZO /Brezno, Banská Bystrica, Zvolen , Zvolenská 
Slatina, Kriváň, Tomášovce, Malé Zlievce, Kleno
vec/o Chovatelia z Brezna sa vyjadrili, že v roku 
2001 už s nami pretekať nebudú. 

U nás je to horšie ako v politike, tiež prebehlo 
referendum . Zorganizovalo ho pár ľudí, ktorým 
vadia kluby v Tomášovciach a Malých Zlievciach . 
Ich argumenty spočívali v tom, že oblasť je roztiah
nutá na 80 km a poukazovali na zložitosť zvozu 
holubov. Pravda je taká, že jadro oblasti má rozpä
tie 40 - 45 km a tých 80 km tvoria jednotlivci. 
Napríklad Zvolen má jedného člena z Ladomier
skej Viesky. Tento chovateľ má holubník 20 km od 
Zvolena a hneď je rozpätie 60 - 65 km . Keď to 
zoberieme spätne, do ZO Tomášovce dochádzajú 
4 vzdialenejší chovatelia, ktorí zväčšujú rozpätie o 
tých 10 km a hneď máme 75 - 80 km Čiže suma 
sumárum rozpätie na 80 km robí maximálne 10 - 15 
chovateľov /Najväčšie rozpätie nám robili chovatelia z 
Brezna, týCh však nepočnam , kedže na budúci rok už 
s nami pretekať nebudú/o 

V súvislosti so zvozom holubov boli pripomienky 
k tomu že Malé Zlievce sú vzdialené od hlavnej cesty 11/ 
50 okolo 40 km a auto každý pretek nabehá o 80 km 
naviac. Pravda je však taká, že tllo chovatelia si dovolili 
vyhrať niektorý pretek a voľakomu zobrali koeficient a 
prvé miesto. A v tom vidím hlavný dôvod rozdelenia 
oblasti anie proklamované rozpätie či zvoz. Tak sa zdá, 
že niekomu už nestačí 9 - 10 prvých miest v OZ za rok, 
ale chcel by mať prvého holuba stále a podľa možnosti 
aby to bol vždy ten istý holub. Samozrejme, potom ho 
chce dobre predať. Niektorí "holubári" to už neberú 
ako koníček či hobby, ale vidinu finančných zdrojov. 
Vadí im to, že niektoré prvémiesta získali iní chovatelia 
lpodľa nich slabší/. 

Položme si otázku: Prečo chovám holuby? Mám 
ich rád a každé dobré umiestnenie poteši. Slabší cho
vateľ nemá nárok sem-tam na dobré umiestnenie? 
Ďalšia vec, ktorú nevedia ovplyvni! ani najmocnejší 
tohto sveta, je počasie . Je pravdou, že niekedy práve 
počasie dopomohlo k úspechu. Fúkol "dobrý" vietor 
a bolo. Priznám sa, že aj mojim holubom počasie 
pomohlo. Ako som písal, som začiatočnik, ale mal 
som štvrtého najvýkonnejšieho holuba v OZ /viď Poš
tový holub č. 5/, deviatu najvýkonnejšiu holubicu v 
OZ a v súťaži Superholub ZO Tomašovce som získal 
2. miesto /H 98-19-0008/. 

Pri vzniku OZ Dolná Nitra viem pochopiť, že sú tam 
silní chovatelia a v OZ Nrtra ich nechceli. To dáva logi

ku. Avšak v OZ Banská Bystrica rozštiepenie iniciujú 
poprední chovatelia. ZO Tomášovce je pritom najsil
nejším klubom a stabilne nasadzuje najviac holubov. 
Prvé miesto v rámci OZ získala naša organizácia je
denkrát a chovatelia majú radi holuby a nešpekulujú 
ako sa si lou-mocou dostať k prvým miestam. Nevra
vím, že sme nedosiahli aj výborné umiestnenia, ale 
prvé miesta bohužiaľ nie. Situáciu v OZ nevnímam ako 
kamarátsku, skôr vládne napätie. 

Vrátim sa však ešte k referendu. Jeho podstatou 
bolo bolo zistiť, či chovatelia sú za štyri kluby /Banská 
Bystrica, Zvolen, Zvolenská Slatina, Kriváň/ alebo šesť 
klubov /spomínané + Tomášovce a Malé Zlievce/. 
V referende prvý variant /4 kluby/ získal 56 hlasov 
a druhý variant /6 klubov/53 hlasov, pričom ZO 
Klenovec hlasovacie lístky neobdržala, lebo orga
nizátori referenda "počuli", že odchádzajú z OZ. 
Omyl. Oni sú členmi OZ do konca roku 2000 a 
mali právo hlasovať. Myslím si, že by výsledky boli 
iné, lebo chovatelia tejto ZO by podporili variant 6 
klubov v OZ. Podľa mňa ide o diskrimináciu cho
vateľov, ktorých sa chcú zbaviť. Chovatelia, ktorí 
chcú mať koeficienty, mali by rozmýšľať, aby sa čo 
najviac zvýšila členská základňa v OZ atým aj počet 
nasadzovaných holubov a nie rozbíjať OZ. 

V pretekovej sezóne 2000 sa nevyskytli žiadne 
nedostatky. Doprava bola zabezpečená výborne. Ing. 
Fekiač pre tento účel kúpil LIAZ-ku s prívesom a kapa
citou 6000 prepravovaných holubov. Samozrejme, 
že chodila len liazka. Jeden kilometer nás stál 13 Sk. Je 
to holubiar telom i dušou. Nechcel na nás zarobiť, ale 
nám pomôcť. Výsledky boli týždeň čo týždeň. Zabez
pečoval ich Ing. Vidhold. A zrazu toto referendum. V 
OZ Dolná Nitra novozvolené vedenie OZ pomohlo. U 
nás sme vymenili starších chovateľov vo výbore OZ a 
nahradili mladšrmi v dobrej viere, že sme spravili dob
re. Bohužiaľ, prerátali sme sa, lebo nenapomáhajú k 
tomu, aby OZ zostala celá. Pre niektorých funkcioná
rov - podnikateľov, ktorí sa neboria lfo finančnej tlesni , 
ako väčšina chovateľov, nie je problémom, keď do
prava zdražie. Ak doteraz platil napr. 3000 Sk a bude 
platiť 6000 Sk, nevnfma to ako problém a je mu to 
jedno. Môžu však takto uvažova! všetci? Dovolfm si 
tvrdi!, že 95 % chovateľov OZ Banská Bystrica či celé
ho Slovenska asi nie. Dôsledok je jednoznačný. Niek
torí prestávajú chovať holuby a členská základná sa 
znižuje. 

Tieto riadky píšem aj preto, aby privied li k zamys
leniu aj tých chovateľov, ktorí hlasovali za rozpad ob
lasti. Aviem aj to, že aj keď oblasť zostanecelá tak ako 
je, už to bude asi iné, lebo priateľstvo je ako nit', tá keď 
sa roztrhne a ty ju zviažeš spä!, uzol zostane. 

Robert Molnár, Tomášovce 

7 POŠTOW HOLUB 6/2000 



ne. Uvádza zároveň situáciu, ku ktorej došlo v mi
nulosti ako výstrah u - navrhnutie materiálov po
čas zjazd u a ich schválenie, z torých mnohých bolela 
hlava. Za posledné obdobie v našom športe došlo 
k mnohým zmenám. Kladné treba ponechať , na 
nedostatky poukázať a hľadať riešenia na zlepšenie 
daného stavu. O tom všetkom vlastne pán prezi
dent hovorí. 

Moja osobná pripomienka s počíva v násle
dovnom. Štyri roky je obdobie, počas ktorého sa 
dá rozlíš iť a zosumarizovať to dobré, čo sa udialo v 
našom športe, podobne ako to zlé. A práve na 
záver tohto obdobia t. j. pred nastávajúcim zjaz
dom nedostatky, návrhy nových aktivl1 - to by mali 
byť materiály zaslané k verejnej diskusii chovateľ
skej verejnosti. Ich zhodnotenie, hlasovanie za ale
bo proti na oblastných konferenciách a ich pre
zentovanie prostredníctvom zástupcu OZ na zjaz
de. To by mal byť podľa mňa ten správny postup. 
Kto by mal tieto návrhy predložiť? Jednoznačne 
jestvujúci zvolení funkcionári zväzu l V opačnom 
prfpade prijaté opatrenia či už VZ alebo zjazdom sú 
odobrením, schválením, ktoré vyhovujú len sku
pine ľudf, ak nie jednotlivcom. A takýto postup je 
veľmi vzdialený od objektívneho stanovi ska, mien
ky radového chovateľa. Mn ohí mi môžu opono
vať. Veď zástupcu VZ a zjazdu si volíme. Áno, je to 
pravda, ale zúčastňuje sa bez mandátu ku hlaso
vaniu o konkrétnom návrhu, o ktorom nikto z člen
skej základne nevedel a ktorý vznikol alebo bol na
vrhnutý počas zasadnutia. Čí názor reprezentuje? 
Jednoznačne svoj, tak ako aj ostatní účastníci l Nie 
však členskej základne. V tom je podstatný rozdiel. 
V tejto súvislosti, Vám pán prezident, pretože vy 
ste dali podnet k diskusii, navrhujem, aby: 

- pred každým VZ a zjazdom bol chovateľskej 
verejnosti predložený program, t. j. body rokova
nia, ktoré budú predmetom diskusie a rozhodnutí 
v jednotlivých OZ 

- tieto prejednané rozhodnutia boli až následne 
svojím zástupcom prezentované na vyššej úrovni. 

Témou dnešných dní sú medziľudské vzťahy, 
rešpektovanie sa navzájom. Táto stať je o holubár
skom športe a preto si neodpustím načrieť aj do 
tejto tak nepopulárnej oblasti. Prečo nepopulár
nej? Pretože nasledujúce riadky sú dôkazom, že 
vzájomná úcta, rešpektovanie chovateľa chovate
ľom sú pre mnohých cudzím pojmom. Dnes, a nie 
je to nič nové, udávajú tón aj v tomto hnutí len silní 
- silní finančne. Oblasti sa rozpadávajú na malé 
celky. Kto ich rozbíja? Znovu tí istí - tí, ktorí majú 
finančné prostriedky a ich cieľom je byť "majsrtom 
sveta", veď predpisy FCI to dovoľujú . 
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K problematike nasadzovania holubov na pre
teky v OZ musím uviesť, že "silní" nasadzujú na 
pretek kol1<o chcú, pretože im to finančná situácia 
dovoľuje , a oni to aj tak na verejnosti prezentujú . 
Keď sú takí výborní chovatelia, prečo sa vyhýbajú 
systému bodovania, prístupnému väčšine chova
teľov, napr. 20fl, zaznamenaných na kontrolných 
listoch. Práve naopak, čo nasadia si zaplatia, to 
musí bodovať v OZ. 

Donekonečna omieľanou problematikou je omie
ľanie členskej základne. Sú to len prázdne slová - len 
aby bolo čosi povedané. Komu zo silných /finančnej 
záleží, či nás bude v klube dosť, aby sme mohli plni! 
pretekový poriadok? Oni môžu ísť inam, do vzdiale
nejšej OZ, lebo si to môžu dovoliť. A že znechucujú 
radových chovateľov je realita. Ako príklad uvádzam 
prípad, keď chovateľ nasadí 70 holubov na pretek, 
konštatuje všetko, čo doletí. Je málo takých, ktorí 
nechajú priestor aj tým ostatným, čiže konštatujú druž
stvo + nejakého náhradníKa. Nech sa tešia a umiestnia 
aj kolegovia, ktorí si nemôžu dovoliť chovať také stavy. 
Je to však len sen, len utópia. 

Názor silných - veď som si ich zaplatil, je síce 
pravda, ale etika športu , vzájomných vzťahov v 
kluboch, po ktorých stále voláme, je v niečom inom. 
Rešpektovanie aj toho druhého, ktorý by mal ra
dos! aj s konštatovania umiestnenia, čo i len jedné
ho holúbka. Krásne o tom píše p. Jaroslav Benka 
v spravodaji Poštový holub Č . 1/2000. Tohto pána 
vôbec nepoznám, ale čo píše je pravda a jeho kon
štatovanie, že ak to pôjde v našom špo rte takto 
ďalej, nebudú mať s kým lietať. Myslí tým tých sil
ných, ktorf v našom športe presadili podmienky pod
ľa vlastného vkusu. 

Za posledné obdobie vďaka pánu prezidentovi 
Dudzikovi sa udialo v našom športe aj veľa pozitívne
ho. V nasledujúcom období, t j. po zjazde sa musí 
obklopiť funkcionármi, ktorí vytvoria schopný riadiaci 
orgán, presadzujúci názory väčšiny chovateľskej zá
kladne. Musí existovať systém riadenia oddola nahor. 

Bol by som veľmi rád, keby horeuvedené riadky 
boli chápané ako názor chovateľa , ktorému záleží na 
tom, aby nás bolo čo najviac a chov poštových holu
bov, tento náročný šport tak finančne i časovo, bol 
pre nás oddychom a nie za každú cenu biznisom. 

Juraj Beňacka. Bánovce nad Bebravou 

Čo ma IrápL 
Veľmi ma potešil a zároveň aj zarmútil článok v 

informačnom spravodaji Poštový holub 5/2000. 
Potešil som sa, keď som čítal článok o OZ CHPH 
Dolná Nitra a zarmútilo ma to, čo sa deje v našej OZ 
CHPH Banská Bystrica. 

Som síce mladý chovateľ, ale nedá mi, aby som 
sa k dianiu v našej oblasti nevyjadril. OZ CHPH 
Banská Bystrica mala do konca pretekovej sezóny 
cca 150 chovateľov, ktorí boli integrovaní v ôsmich 
ZO /Brezno, Banská Bystrica, Zvolen , Zvolenská 
Slatina, Kriváň, Tomášovce, Malé Zlievce, Kleno
vec/o Chovatelia z Brezna sa vyjadrili, že v roku 
2001 už s nami pretekať nebudú. 

U nás je to horšie ako v politike, tiež prebehlo 
referendum . Zorganizovalo ho pár ľudí, ktorým 
vadia kluby v Tomášovciach a Malých Zlievciach . 
Ich argumenty spočívali v tom, že oblasť je roztiah
nutá na 80 km a poukazovali na zložitosť zvozu 
holubov. Pravda je taká, že jadro oblasti má rozpä
tie 40 - 45 km a tých 80 km tvoria jednotlivci. 
Napríklad Zvolen má jedného člena z Ladomier
skej Viesky. Tento chovateľ má holubník 20 km od 
Zvolena a hneď je rozpätie 60 - 65 km . Keď to 
zoberieme spätne, do ZO Tomášovce dochádzajú 
4 vzdialenejší chovatelia, ktorí zväčšujú rozpätie o 
tých 10 km a hneď máme 75 - 80 km Čiže suma 
sumárum rozpätie na 80 km robí maximálne 10 - 15 
chovateľov /Najväčšie rozpätie nám robili chovatelia z 
Brezna, týCh však nepočnam , kedže na budúci rok už 
s nami pretekať nebudú/o 

V súvislosti so zvozom holubov boli pripomienky 
k tomu že Malé Zlievce sú vzdialené od hlavnej cesty 11/ 
50 okolo 40 km a auto každý pretek nabehá o 80 km 
naviac. Pravda je však taká, že tllo chovatelia si dovolili 
vyhrať niektorý pretek a voľakomu zobrali koeficient a 
prvé miesto. A v tom vidím hlavný dôvod rozdelenia 
oblasti anie proklamované rozpätie či zvoz. Tak sa zdá, 
že niekomu už nestačí 9 - 10 prvých miest v OZ za rok, 
ale chcel by mať prvého holuba stále a podľa možnosti 
aby to bol vždy ten istý holub. Samozrejme, potom ho 
chce dobre predať. Niektorí "holubári" to už neberú 
ako koníček či hobby, ale vidinu finančných zdrojov. 
Vadí im to, že niektoré prvémiesta získali iní chovatelia 
lpodľa nich slabší/. 

Položme si otázku: Prečo chovám holuby? Mám 
ich rád a každé dobré umiestnenie poteši. Slabší cho
vateľ nemá nárok sem-tam na dobré umiestnenie? 
Ďalšia vec, ktorú nevedia ovplyvni! ani najmocnejší 
tohto sveta, je počasie . Je pravdou, že niekedy práve 
počasie dopomohlo k úspechu. Fúkol "dobrý" vietor 
a bolo. Priznám sa, že aj mojim holubom počasie 
pomohlo. Ako som písal, som začiatočnik, ale mal 
som štvrtého najvýkonnejšieho holuba v OZ /viď Poš
tový holub č. 5/, deviatu najvýkonnejšiu holubicu v 
OZ a v súťaži Superholub ZO Tomašovce som získal 
2. miesto /H 98-19-0008/. 

Pri vzniku OZ Dolná Nitra viem pochopiť, že sú tam 
silní chovatelia a v OZ Nrtra ich nechceli. To dáva logi

ku. Avšak v OZ Banská Bystrica rozštiepenie iniciujú 
poprední chovatelia. ZO Tomášovce je pritom najsil
nejším klubom a stabilne nasadzuje najviac holubov. 
Prvé miesto v rámci OZ získala naša organizácia je
denkrát a chovatelia majú radi holuby a nešpekulujú 
ako sa si lou-mocou dostať k prvým miestam. Nevra
vím, že sme nedosiahli aj výborné umiestnenia, ale 
prvé miesta bohužiaľ nie. Situáciu v OZ nevnímam ako 
kamarátsku, skôr vládne napätie. 

Vrátim sa však ešte k referendu. Jeho podstatou 
bolo bolo zistiť, či chovatelia sú za štyri kluby /Banská 
Bystrica, Zvolen, Zvolenská Slatina, Kriváň/ alebo šesť 
klubov /spomínané + Tomášovce a Malé Zlievce/. 
V referende prvý variant /4 kluby/ získal 56 hlasov 
a druhý variant /6 klubov/53 hlasov, pričom ZO 
Klenovec hlasovacie lístky neobdržala, lebo orga
nizátori referenda "počuli", že odchádzajú z OZ. 
Omyl. Oni sú členmi OZ do konca roku 2000 a 
mali právo hlasovať. Myslím si, že by výsledky boli 
iné, lebo chovatelia tejto ZO by podporili variant 6 
klubov v OZ. Podľa mňa ide o diskrimináciu cho
vateľov, ktorých sa chcú zbaviť. Chovatelia, ktorí 
chcú mať koeficienty, mali by rozmýšľať, aby sa čo 
najviac zvýšila členská základňa v OZ atým aj počet 
nasadzovaných holubov a nie rozbíjať OZ. 

V pretekovej sezóne 2000 sa nevyskytli žiadne 
nedostatky. Doprava bola zabezpečená výborne. Ing. 
Fekiač pre tento účel kúpil LIAZ-ku s prívesom a kapa
citou 6000 prepravovaných holubov. Samozrejme, 
že chodila len liazka. Jeden kilometer nás stál 13 Sk. Je 
to holubiar telom i dušou. Nechcel na nás zarobiť, ale 
nám pomôcť. Výsledky boli týždeň čo týždeň. Zabez
pečoval ich Ing. Vidhold. A zrazu toto referendum. V 
OZ Dolná Nitra novozvolené vedenie OZ pomohlo. U 
nás sme vymenili starších chovateľov vo výbore OZ a 
nahradili mladšrmi v dobrej viere, že sme spravili dob
re. Bohužiaľ, prerátali sme sa, lebo nenapomáhajú k 
tomu, aby OZ zostala celá. Pre niektorých funkcioná
rov - podnikateľov, ktorí sa neboria lfo finančnej tlesni , 
ako väčšina chovateľov, nie je problémom, keď do
prava zdražie. Ak doteraz platil napr. 3000 Sk a bude 
platiť 6000 Sk, nevnfma to ako problém a je mu to 
jedno. Môžu však takto uvažova! všetci? Dovolfm si 
tvrdi!, že 95 % chovateľov OZ Banská Bystrica či celé
ho Slovenska asi nie. Dôsledok je jednoznačný. Niek
torí prestávajú chovať holuby a členská základná sa 
znižuje. 

Tieto riadky píšem aj preto, aby privied li k zamys
leniu aj tých chovateľov, ktorí hlasovali za rozpad ob
lasti. Aviem aj to, že aj keď oblasť zostanecelá tak ako 
je, už to bude asi iné, lebo priateľstvo je ako nit', tá keď 
sa roztrhne a ty ju zviažeš spä!, uzol zostane. 

Robert Molnár, Tomášovce 
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Testovacia stanica Levice 

V druhom roku pôsobenia testovacej stanice poštových holubov bola jej či nnos! hodnotená 

ako menej vydarená a ovplyvnená mnohými faktormi. 
Podarilo sa nám zabezpečit širokú účas! chovatel'ov a holubov z Belgicka, Nemecka, Čes

ka, porska a Slovenska Do testovacej stanice bolo dodaných viac ako 400 kusov holubov. V 
dôsledku vysokého počtu dodaných holubov a rôznorodého zdravotného stavu sa prejavili 
rôzne choroby najmä u neskoro dodaných holubov. Väčšina z nich bola dodaná v júni a vyskytli 
sa však aj pripady dodania holubov v júli , čo spôsobilo rôzne in fekčné tlaky aj na staršie holuby. 

Vzhradom k tomu, že testovacia stanica funguje aj ako karanténa, v budúcnosti bude potreb· 
né zabezpečit dodržanie stanovených termínov naskladnenia holubov v čo najkratšom čase . 
Nevydarenos! tohtoročnej sezóny spôsobili vysoké tropické horúčavy v druhej dekáde augusta, 
keď pri dvoch tréningových letoch z 20 · 50 km, sa nevrátilo 3/4 holubov. V týchto dňoch takmer 
nad celou strednou a západnou Európou sa prejavila verká sl nečná erupcia, ktorá vyvolala 
elektromagnetické poruchy v atmosfére, čo pôsobilo na orientáciu resp. dezorientáciu vypuste· 
ných holubov. Za takmer tristo holubami akoby sa zem prepadla a nezostala po nich ani stopa. 

Aj touto celou prosíme chovalel'ov, ak by mali nejaké informácie o holuboch, aby sa prih lásili 
a poskytli nám o ich. Testovacia stanica na základe propozícií pre rok 2000 zorganizovala 5 
pretekov. Všetky bol i vyhodnotené a spracované do následovných pretekových výsledkov : 

KÚTY 

(20.08.2000,118,190 km, počasie : tropické teplo, nasadených 163 holubov, 20 %, 33 holubov) 


1. Kováč 
2. Sobota 
3. Olympia SAD 

BRNO 
(27.08.2000, 181 ,171 km, počasie 
holubov) 

l . Kováč 
2. Kondris 
3. Benadik 

JIHLAVA 
(02.09.2000, 257,201 km, počasie 
%, 21 holubov) 

l . Dubský 
2 . Kováč 
3. l epuch 

KLADNO 

00-1 2-3938 9:48:22 

00-12-5718 9 :49:42 

00-DV05154-54 9 :49:55 


: juhovýchodný vietor, nasadených 121 holubov, 20 %, 24 

00-12-3938 8:47:31 

00-B6306241 8:47:39 

00-12-2056 8 :47:42 


: zamračené, západný vietor, nasadených 107 holubov, 20 

00-CZ0171220 11 :48:31 

00-12·3938 11 :52 :52 

00-Pl0370-9558 II :53:20 


(09.092000, počasie : jasno, premenlivý vietor, nasadených 109 holubov, 20 %, 22 holubov) 

1. Ivan 00-CZ0180-2350 12:10:02 
2. Kondris 00-B6306241 12:10:23 
3. Olympia 00-DV05054-352 12: 1 0 :48 

PRAHA-ÁíČANY 

(16.09.200, 367,395 km, počasie: sychravo, juhovýchodný vietor) 


1. Pospíšil 00-CZOI61-241 14:27 :56 
2. Olympia SRN 00-DV05054-352 14:28:26 
3. Chrasti! 00-CZ037-724 14:28:3 

Poznámka : Uskutočnif sa mal pretek Chomutov, ale pre zlé počasie boli holuby stiahnuté. 
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Regulárnos! doletov z posledného preteku bola zabezpečená elektronickým konštatova
cfm systémom Tauris. Chovatelia, sledujúci dolet holubov p ri poslednom preteku, sa výsledky 
dozvedeli o niekol'koh sekúnd po dolete jednotlivých holubov. 

PO konštatovaní viac ako 25 % holubov bolo zabezpečené slávnostné vyhodnotenie jed
notlivých súfaží a odovzdanie ocenení. Na záver sa uskutočnila dražba doletených holubov. 
Posledný pretek aj pri neskoršom štarte bol pre všetkých chovatel'ov /cca 120/ dňom napätia 
ale aj pohody pri kvalitnom občerstvení a s množstvom chovatel'ských zážitkov. 

Už dnes pripravuje kolektív dobrovoľných chovaterov podmienky testovacej stanice pre 

sezónu roku 2001. 

Poradie chovateľov II roku 2000 
lz piatIch pretekov bodovali najviac dva holubyl 

1. CHRASTIL 

2. Majstrik 

3. Kováč 

4. Dubský 

5. Klement 

6. Uherekovi 

7. Kurek 

8. Kondris 

9. Homola 

10. Hláčik 

11. Pospíšil 

12. Varga 

13. Olympia 

14. Šillo 

15. Stanev 

16. Test. stanica 

17. Schwarcz 

18. Čierňava 
19. Beňadik 

20. Kvál 

Starý Plzenec 36 3 21. Miklánek Prievidza 123 

Žilina 330 22. Sobota Prievidza 117 

Prievidza 285 23. I štvánek Strážnice 114 

Liberec 276 24. Lauer Willi SRN 102 

Olympia, SRN 267 25. Sadlo ň Pezin ok 99 

Uherské Hrad išté 24 6 26. Ivan Brno Venkov 99 

Dolná Nitra 

Plze ň 

24 3 

225 

27 . Vacek 

28 . Králik 

Cheb 
Kys. Nové Mesto 

93 

87 
I 

Bratislava 21 0 29. Fiala Šurany 84 

Napájedla 207 30 . Jakubec Banská Bystrica 84 

Mor. Nová Ves 192 31 . Mar1:inek Olom ouc 78 

Bratislava 177 32. Eb. Schisler SNR 69 

SRN 177 33. Lepúch Pofsko 57 

Bratislava 171 34. Peroutka Valašské Mezifíčí 54 

Levice 16 8 35. Schwind SNR 51 

Levice 159 36. Novák Pu stimer 48 

Šurany 135 37. Cesnek Nitra 39 

Pezinok 135 38. Bojo Prievidza 36 

Prievidza 135 39 . Hermes SNR 33 

Bratislava 123 40. Vítek Hodonín 33 

Najlepšie ESO holuby z piatich pretekov 

1. Kováč levice 	 00-12-3938 H 396,13 

l. Kúty 	 1/163 118,1 96 KM 

2 . Brno 	 1/121 181,171 KM 

3. Jihlava 	 2/107 257,201 KM 

4. Kladno 	 4/109 390,445 KM 

2. 	Chrasti! levice OO·CZ-037-724 H 378,781 

3/116 367,395 KM 5. 	Praha 
4/163 11 8,196 KM l. Kúty 
7/1 09 390,445 KM 4. 	Kladno 
14/107 257,201 KM3. Jihlava 

~~~ r 	 9 -- 

100,000 
100,000 

99,065 
97,248 

98,276 
98,169 
94,495 
87,850 
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2. Kondris 00-B6306241 12:10:23 
3. Olympia 00-DV05054-352 12: 1 0 :48 

PRAHA-ÁíČANY 

(16.09.200, 367,395 km, počasie: sychravo, juhovýchodný vietor) 


1. Pospíšil 00-CZOI61-241 14:27 :56 
2. Olympia SRN 00-DV05054-352 14:28:26 
3. Chrasti! 00-CZ037-724 14:28:3 

Poznámka : Uskutočnif sa mal pretek Chomutov, ale pre zlé počasie boli holuby stiahnuté. 
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Regulárnos! doletov z posledného preteku bola zabezpečená elektronickým konštatova
cfm systémom Tauris. Chovatelia, sledujúci dolet holubov p ri poslednom preteku, sa výsledky 
dozvedeli o niekol'koh sekúnd po dolete jednotlivých holubov. 

PO konštatovaní viac ako 25 % holubov bolo zabezpečené slávnostné vyhodnotenie jed
notlivých súfaží a odovzdanie ocenení. Na záver sa uskutočnila dražba doletených holubov. 
Posledný pretek aj pri neskoršom štarte bol pre všetkých chovatel'ov /cca 120/ dňom napätia 
ale aj pohody pri kvalitnom občerstvení a s množstvom chovatel'ských zážitkov. 

Už dnes pripravuje kolektív dobrovoľných chovaterov podmienky testovacej stanice pre 

sezónu roku 2001. 

Poradie chovateľov II roku 2000 
lz piatIch pretekov bodovali najviac dva holubyl 

1. CHRASTIL 

2. Majstrik 

3. Kováč 

4. Dubský 

5. Klement 

6. Uherekovi 

7. Kurek 

8. Kondris 

9. Homola 

10. Hláčik 

11. Pospíšil 

12. Varga 

13. Olympia 

14. Šillo 

15. Stanev 

16. Test. stanica 

17. Schwarcz 

18. Čierňava 
19. Beňadik 

20. Kvál 

Starý Plzenec 36 3 21. Miklánek Prievidza 123 

Žilina 330 22. Sobota Prievidza 117 

Prievidza 285 23. I štvánek Strážnice 114 

Liberec 276 24. Lauer Willi SRN 102 

Olympia, SRN 267 25. Sadlo ň Pezin ok 99 

Uherské Hrad išté 24 6 26. Ivan Brno Venkov 99 

Dolná Nitra 

Plze ň 

24 3 

225 

27 . Vacek 

28 . Králik 

Cheb 
Kys. Nové Mesto 

93 

87 
I 

Bratislava 21 0 29. Fiala Šurany 84 

Napájedla 207 30 . Jakubec Banská Bystrica 84 

Mor. Nová Ves 192 31 . Mar1:inek Olom ouc 78 

Bratislava 177 32. Eb. Schisler SNR 69 

SRN 177 33. Lepúch Pofsko 57 

Bratislava 171 34. Peroutka Valašské Mezifíčí 54 

Levice 16 8 35. Schwind SNR 51 

Levice 159 36. Novák Pu stimer 48 

Šurany 135 37. Cesnek Nitra 39 

Pezinok 135 38. Bojo Prievidza 36 

Prievidza 135 39 . Hermes SNR 33 

Bratislava 123 40. Vítek Hodonín 33 

Najlepšie ESO holuby z piatich pretekov 

1. Kováč levice 	 00-12-3938 H 396,13 

l. Kúty 	 1/163 118,1 96 KM 

2 . Brno 	 1/121 181,171 KM 

3. Jihlava 	 2/107 257,201 KM 

4. Kladno 	 4/109 390,445 KM 

2. 	Chrasti! levice OO·CZ-037-724 H 378,781 

3/116 367,395 KM 5. 	Praha 
4/163 11 8,196 KM l. Kúty 
7/1 09 390,445 KM 4. 	Kladno 
14/107 257,201 KM3. Jihlava 

~~~ r 	 9 -- 

100,000 
100,000 

99,065 
97,248 

98,276 
98,169 
94,495 
87,850 
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3. Homola Levice 00-01 ·4139 HA 377,026 
1. Kúty 6/163 
5. Praha-Ríčany 5/116 
3. Jihlava 8/107 
2. Brno 13/121 

4. Kurek Levice 00-30-2913 H 366,641 
2. Brno 6/121 
5. Praha- Ríčany 8/116 
4. Kladno 11 /109 
3. Jihlava 16/107 

5. Pospíšil Levice OO-CZ-0161 -241 
5. Praha-Ríčany 1/116 
4. Kladno 6/109 
2. Brno 16/121 
1. Kúty 29/163 

H 365,838 

6. Majstrik Levice 00-140186 H 362,968 
5. Praha-Ríčany 1/116 
4. Kladno 6/109 
2. Brno 16/121 
1. Kúty 29/163 
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118,196 KM 
367,395 KM 
257,201 KM 
181,171 KM 

181 ,171 KM 
367,395 KM 
390,445 KM 
257,201 KM 

96,933 
96,552 
93,458 
90,083 

95,863 
93,966 
90,826 
85,981 

367,395 KM 
390,445 KM 
181 ,171 KM 
118,196 KM 

367,395 KM 
390,445 KM 
181 ,171 KM 
118,196 KM 

100,000 
95,413 
87,603 
82,822 

100,000 
95,413 
87,603 
82,822 
Ing. Juraj Kurek 

PRo pozíCIE TESTOVACEJ STANICE 

POŠTOVÝCH HOLUBOV LEVICE PRE ROK 2001 


Vážení športoví priatelia, 

po predchádzajúcej sezóne opä! otvárame nový 

ročn ík testovania mladých poštových holubov v 

testovacej stanici v Leviciach. 


V tomto ročníku sa budeme snažiť roM testo 
vanie poštových holubov na vyššej úrovni pouče

ní skúsenosťami z minulého ročníka . 
Účas! prisľúbilo viacero zahraničných chovate

rov z Porska, Česka, Nemecka, Holandska, Belgicka 
a Maďarska. 

Preberanie mladých poštových ho lu bov bude 
vykonané od 1. 5. 2001 do 31. 5. 2001. Družstvá . 
OZ aj jednotlivcov budú preberané v ucelených 
zásielkach s rodokmeňmi a preukazmi o vlastníc
tve poštového holuba. Zároveň je potrebné preu
káza! zaplatenie poplatkuza zásielku v hodnote 250,
Sk/1 holub s presnou adresou chovateľa. Testo
vanie bude započaté 5 nácvikmi od 20 km do 120 
km a n asledovať budú preteky: 
18.08.2001 - Holíč 

25.08.2001 - Brno 
01.09,2001 - Jihlava 
08.09.2001 - Kladno 
15.09 .2001 - Chom utov 

Pretekať budú družstvá oblastných združení a 
chovaterov v počte, v k1orom budú dodané, z kto
rých prvé dva budú bodova! do súťaže. 
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Vyhodnotenie sa vykoná v súťaži družstiev podľa 
bodov a jednotlivých holubov podľa dosiahnutych 
koeficientov. 

Pri každom preteku očakávame vašu účas! pri 
dolete. Konštatovanie holubov z tréningov a pre
tekov bude zabezpečené elektronickým konštato
vacim systémom . Výsledky budeme zverejňovať 
ihneď po preteku cez internetovú stránku . Po celý 
pobyt holubov v testovcej stanici budú odborníci 
veterinárnej slu žby a poprední chovatelia zabezpe
čova! optimálne podmienky pre všetky dodané 
holuby 

Na posledný pretek je pripravené bohaté ob
čerstvenie pre chovaterov. Po preteku sa uskuto č 

ni celkové vyhodnotenie testovacej stanice spoje
né s dražbou holubov. Prvi traja chovatelia z každé
ho preteku budú oce není diplomom , vecnou ce
nou /pohár/ a finan č ne . V celkovom poradi budú 
ocenené prvé tri družstvá dip lomom. vecnou ce
nou /pohár/ a finan čne . Všetky vecné ocenenia 
budú vysokej hodnoty. 

Výnos z dražby a sponzorský dar bude veno
vaný detskému domovu. 

Te šíme sa na hojnú účas! a zostávame s po
zdravom Letu zdar! 

Igor Šilo, 
majiteľ testovacej stanice 
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Vážení športoví priatelia, 

po predchádzajúcej sezóne opä! otváram

e nový 

ročn

ík testovania m
ladých poštových holubov v 


testovacej stanici v Leviciach. 

V

 tom
to 

ročníku sa budem
e 

snažiť roM
 testo

vanie poštových holubov na vyššej úrovni 
pouče



ní skúsenosťami z m
inulého 

ročníka
. 

Účas! prisľúbilo viacero zahraničných chovate
rov z Porska, Česka, N

em
ecka, H

olandska, Belgicka 
a Maďarska. 

Preberanie m
ladých poštových ho lu bov bude 

vykonané od 1. 5. 2001 do 31. 5. 2001. D
ružstvá . 

O
Z aj jednotlivcov budú preberané v ucelených 

zásielkach s r
o
d
o
k
m
e
ň
m
i
 a preukazm

i o vlastníc
tve poštového holuba

. Zároveň je potrebné preu
káza! zaplatenie poplatku

za zásielku v hodnote 250,
Sk/1 

holub s pre
snou adresou 

chovateľa. Testo
vanie bude 

započaté 5 nácvikm
i od 20 km

 do 120 
km

 a n
asledovať budú preteky: 

18.08.2001 
-
Holíč 

25.08.2001 
-

B
rno 

01.09,2001 
-

Jihlava 
08.09.2001 

-
K

ladno 
15

.09
.2001 

-
C

hom
utov 

Pretekať budú družstvá oblastných združení a 
chovaterov v počte, v k1orom

 budú dodané, z kto
rých prvé dva budú bodova! do 

súťaže. 
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Vyhodnotenie sa vykoná v súťaži družstiev podľa 
bodov a jednotlivých holubov podľa dosiahnutych 
koeficientov. 

Pri každom
 preteku 

očakáva
m
e
 vašu 

účas! pri 
dolete. K

onštatovanie holubov z tréningov a pre
tekov bude 

zabezpečené elektronickým
 konštato

vacim
 systé

m
om

. V
ýsledky budem

e 
zverejňovať 

ihneď po preteku cez internetovú stránku
. Po celý 

pobyt holubov v testovcej stanici budú odborníci 
veterinárnej slu žby a poprední chovatelia zabezpe
čova! optim

álne podm
ienky pre všetky dodané 

holuby 
Na posledný pretek je pripravené bohaté ob

čerstvenie pre chovaterov. Po preteku sa 
uskuto

č

ni celkové vyhodnotenie testovacej stanice spoje
né s dražbou holubov. P

rvi traja chovatelia z každé
ho preteku budú oce není diplom

om
 , vecnou ce

nou /pohár/ a finan
čne

. V
 celkovom

 poradi budú 
ocenené prvé tri družstvá dip

lom
om

. vecnou ce
nou /pohár/ a finan

čne
. V

šetky vecné ocenenia 
budú vysokej hodnoty. 

Výnos z dražby a sponzorský dar bude veno
vaný detském

u dom
ovu. 

Te ším
e sa na hojnú 

účas! a zostávam
e s po

zdravom
 Letu zdar! 

Igor Šilo, 
majiteľ testovacej stanice 
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SUPERDRUZSTVO 2000 
Por. Chovalef Srdlo holubnlka oz CHPH Sú~et koeficientov 

1. Ján CHLEBIK Zavar Pezinok 
2. Rudolf Balogh Jesenské Rimavská Sobota 
3, Vojtech POllr3C Levice Levice 
4. Ing. M.lroslav Vltlhold Dobrá Niva Banská Bystrica 
5. Jozef Duchovie Ko lačno Toparčany

6 Pavol Bachár Brunovce Trenčrn 

7 Ing. Jozef Brzy PovažSká Bystrica 1illna 
8. štefan Šutý Brodno Kys, Nové Mesto 
9 Ing Ján Mokrý Prievidza Prievidza 

10. Mgr. Ján Lehofák Rut iná Banská Bystrica 
11 . VladimIr LaS VjS~O'l~ tlllna 
12. Peter Matalfk Brezovica nITorysou Sabinov 
13. Milan Majtán Vlšňollé llllna .

14, František Zakarovsl<ý Flnlice 
 Bardejov 
15, František lacheoský Ružiná Banská Bystrica
16. Jozef Tltko • Rakovec o/Ondavou Michalovce 
17. Vladimfr Kotvan Bardejov Bardejov
18 Jaroslav Bagin • Kalllflnl1!any Trenčrn 

, nesplnené podmienky na dlhých tratiach 

223,612 
261,420 
654,276 
712,211 
904,351 

1034,421 
1129,363 
1 217,592 
1362,378 
1420,928 
1624,413 
1825,839 
1882,810 
2140,263 
4070,792 
2680,692 
2842.888 
3330,77'4 

OCENENIE SÚŤAží 

Súfaž Sút'ainý vklad Oolácia SZ 1. mieslo 2. miesto 3. mies to 
Supe rdr užstvo 4.500 .. 3.00 0. pohá r po há r po hár 

2.250.' 1.350. 900. -
Superholu bica 1.800. 3.000.' pohá r pOh ár pohár 

900.' 540 · 360. -
Superh ol ub 2.000.' 3.000. - pohár poh ár pohár 

1000.' 600 . 400.
ESO - - po hár - -

Ocenenia hudú odovzdané pri vyhodnotenI CV v Púchove. 

Po rokoch opäť medzi špičkou OZ 
Cbovatefom, ktorému dnes dáme slovo,je Mllfcel MEŠKO /1947/, ktorý po niekoľ· 

kých rokoch sa opäť zaradil medzi špičku chovateľov v OZ CHPH Tvrdošín. 

• Kedy ste začali s c1IO\'om poštových holubov a aký mali pôvod? 
. Hol uby som lačul chovať .... fIIku I%2, ~p(llu s kamarátmi Knapom 

a Vróbclom . za holubarni sme pochodili celú repuhliku. Svojimi cenný· 
m i radami nám vefml pomohol p. Jankulilik, klorý už vtedy hol považ.o
vaný 1.iI svetobelnil<a. 

Prvé holuby poch.ádzali od p. DoHhaIa a flo Hôlmrli~ka I Moravy. Po 
ab~olvovaní vojenskej sluJ.by v roku 1971 som doviezo l holuby I . Cho
mutuva od p. Fmntiška Jirgala, ktorý je dudn~, mojím kamarálom. PO 
zapárení týchto holubov ,om dosia l solídny l ák lad, ktorý sum rukll 
1976 doplnil holubarni rHl p. Jankuliaka.imporlovunými z Belgicka. 
Tieto hnluby fučali výbonle lietaL Získlll som s nimi tilul majstra nblasti 

POŠTOVÝ HOLUB 612000 12 

melll:i 440 chovateľmi a 4-kIát som som sa umiest
nil na druhom mieste. V roku 1989 mi pu treťom 
preteku vykrall li holubnil< . Po čase sa odcudze
né holuby vrátili. chov som obnovil a dnplnil o 
holu by od p. Jozefa Bučeka, ktoré importoval,. 
Belgicka. No lielO pôvoune holuby ne~tači l i nn 
nové, rýchlej šie ra,y, ktnré boli dnvezené na 
Oravu. II tak som sa musel pobzcrať pu nových 
holuboch. Do chovu som teda vč leni l holuby od 
môjh u konkurenta z vedJajšej ulice Eduardll Bu
čeka, od p. Jozefa Kupču a p. Jozefa Bučeka z 
Rajca. SkIíi.ením týchIn holubov dllm uostal vý
borných pretekárov na krátkych a streJných tra
ti ach. s k\(Jrými s()m sa pu' lUpne prepracova l .Jo 
prvej päťk y na O rave / 1 99~ . 3. m ieSIO v OZ, 
1999 - 2. miesto v OZ, 2000 - l. miest %~ ~ V 
s účasnos li som donieso l holuby línie Lietaer a 
takliež holuby od pp. Zacku a Michalka. 

• Akú metódu pretckania uprednostňujete? 
- Dopo~iaľ snm pretekaj priror.Il.enou metú· 

dou a v roku 2000 som po diskusiach s d1llVuteľ· 
ml II prešludovaní odbornej Iltera lúry ~k lhil aj 
vdovskú metódu. V roku 2000 som mal 20 vdov· 
COV, nll v nepriaLnivom počas í , ktorč býva na 
Orave dosť časté, sa ~ z nich na holubník nevrá
tiiu, tak7.c 1.l1Se pomáhala primt!'lená metóda. 

• Ako pripravujete svoje holuby n.a pre
tek'! 

· Kúdý holub potrebuje ind ividuálnu prí
pravu, lakie pri vdovcoch je tli iné ako pri priro· 
dl'enej melóde. V globále lo môže m mmú( as i 
takto ráno trénujem vdovee II S.30 hou. Po 
skončení tréni ngu vd()vcov nastupuje prirodze
ná metóda, ktorä licl. trénuje asi 30 minút. Ne· 
zriedka sa sláva, l e pri Iréningu ich ponaháňa 

dravec. Keď prídem I. práce, vypu~lím naj~kúr 
prirod/..cnú metúdu II ti 19.00 hod. vdovcov. Podra 
môjho pm;orovania vdovec , kturý vera ce/. tý}· 

deň netré noval , v nederu býval na čele preteko· 
vého pofa. V t ý~dn j som vyvá~al prirodzenú 
melódu na nácvik ou 15 do 30 km. Vdovec ne
bol i vyvážané na tré ning. Rnč né holu by nepre
t'a~ujem, ale za dobrého počasia tiel. nasadím. 
M ojou zá~ adou je, že ročný holub nic je ešte 
vyzrelý, preto ho ne treba pre raži!'. S mladými 
holubarn i robím najskôr 3 - 5 nácvikovapolom 
sa napojím na preteky v rámc i OZ. 

• Čim kŕmi te svoj ich zverencov a ako ich 

pl'eliečujet e? 
. Kňnim dostupným km1ivnm, ktoré sa skla· 

dá ~ kukurice, hrachu, pšenice . sl nečnice , jačme· 
ňa a kupujem ešle l.ávodnú zmes od chovateTa z 
Partil.ánskeho. Grit si miešam sám a takliež vyu
i.ívam gri t ti m1Y Natural. Holubom sa vždy sna
Lím dať dos!' mi nerálov a vitamínov. Používam 
cesnakuvý olej a pivné kvasnice. Do vody dá
vam vitamíny spolu s hroznovým cukrom. Kaž
dých 14 dn í pre l i ečuj em m iedavo proli Iricho· 
moniá1.e a dýchacie ces ty. Liečen ie vyko návam 
I.hruba lak ako v äčši na chovate ľov, no používam 
l.ásadne lieky slovenskej výroby. 

• Čim hy sIe chceli osloviť c1lOvateľskú ve
rej nosf? 

- Chcel by som povedať. aby sme sa neuza
tvárali a nehrali sa na v lasinom piesočku . N a.~a 

OZ ponúkla spoluprácu okolitým oblaSIným zdru· 
i'eniam, aby bola vä.č ši a konkurencia. Niektoré 
OZ to odmietaj ú uj nie kolko rokov a ozaj sa 
hrajú na vlastnom piesočku . Verím však.. j.e silU
lkia sa zmení, 'Ii! poch<lpia opod~(atnenosf také 
hoto postupu. 

Velký podiel na ú~pechoch moj ich holubov 
mH moja man/i!lka, ktorá mi pomáha pri čis ten í a 
konštatovaní holu hov a poi' as mojej neprílom
nosti ma na 100 % l.aslú pi . PalI í jej moja velká 
vúilka IA t.isk titulu majwa OZ. Miloš Buček 
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SUPERDRUZSTVO 2000 
Por. Chovalef Srdlo holubnlka oz CHPH Sú~et koeficientov 

1. Ján CHLEBIK Zavar Pezinok 
2. Rudolf Balogh Jesenské Rimavská Sobota 
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7 Ing. Jozef Brzy PovažSká Bystrica 1illna 
8. štefan Šutý Brodno Kys, Nové Mesto 
9 Ing Ján Mokrý Prievidza Prievidza 

10. Mgr. Ján Lehofák Rut iná Banská Bystrica 
11 . VladimIr LaS VjS~O'l~ tlllna 
12. Peter Matalfk Brezovica nITorysou Sabinov 
13. Milan Majtán Vlšňollé llllna .

14, František Zakarovsl<ý Flnlice 
 Bardejov 
15, František lacheoský Ružiná Banská Bystrica
16. Jozef Tltko • Rakovec o/Ondavou Michalovce 
17. Vladimfr Kotvan Bardejov Bardejov
18 Jaroslav Bagin • Kalllflnl1!any Trenčrn 
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223,612 
261,420 
654,276 
712,211 
904,351 

1034,421 
1129,363 
1 217,592 
1362,378 
1420,928 
1624,413 
1825,839 
1882,810 
2140,263 
4070,792 
2680,692 
2842.888 
3330,77'4 

OCENENIE SÚŤAží 

Súfaž Sút'ainý vklad Oolácia SZ 1. mieslo 2. miesto 3. mies to 
Supe rdr užstvo 4.500 .. 3.00 0. pohá r po há r po hár 

2.250.' 1.350. 900. -
Superholu bica 1.800. 3.000.' pohá r pOh ár pohár 

900.' 540 · 360. -
Superh ol ub 2.000.' 3.000. - pohár poh ár pohár 

1000.' 600 . 400.
ESO - - po hár - -

Ocenenia hudú odovzdané pri vyhodnotenI CV v Púchove. 

Po rokoch opäť medzi špičkou OZ 
Cbovatefom, ktorému dnes dáme slovo,je Mllfcel MEŠKO /1947/, ktorý po niekoľ· 

kých rokoch sa opäť zaradil medzi špičku chovateľov v OZ CHPH Tvrdošín. 

• Kedy ste začali s c1IO\'om poštových holubov a aký mali pôvod? 
. Hol uby som lačul chovať .... fIIku I%2, ~p(llu s kamarátmi Knapom 

a Vróbclom . za holubarni sme pochodili celú repuhliku. Svojimi cenný· 
m i radami nám vefml pomohol p. Jankulilik, klorý už vtedy hol považ.o
vaný 1.iI svetobelnil<a. 

Prvé holuby poch.ádzali od p. DoHhaIa a flo Hôlmrli~ka I Moravy. Po 
ab~olvovaní vojenskej sluJ.by v roku 1971 som doviezo l holuby I . Cho
mutuva od p. Fmntiška Jirgala, ktorý je dudn~, mojím kamarálom. PO 
zapárení týchto holubov ,om dosia l solídny l ák lad, ktorý sum rukll 
1976 doplnil holubarni rHl p. Jankuliaka.imporlovunými z Belgicka. 
Tieto hnluby fučali výbonle lietaL Získlll som s nimi tilul majstra nblasti 
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melll:i 440 chovateľmi a 4-kIát som som sa umiest
nil na druhom mieste. V roku 1989 mi pu treťom 
preteku vykrall li holubnil< . Po čase sa odcudze
né holuby vrátili. chov som obnovil a dnplnil o 
holu by od p. Jozefa Bučeka, ktoré importoval,. 
Belgicka. No lielO pôvoune holuby ne~tači l i nn 
nové, rýchlej šie ra,y, ktnré boli dnvezené na 
Oravu. II tak som sa musel pobzcrať pu nových 
holuboch. Do chovu som teda vč leni l holuby od 
môjh u konkurenta z vedJajšej ulice Eduardll Bu
čeka, od p. Jozefa Kupču a p. Jozefa Bučeka z 
Rajca. SkIíi.ením týchIn holubov dllm uostal vý
borných pretekárov na krátkych a streJných tra
ti ach. s k\(Jrými s()m sa pu' lUpne prepracova l .Jo 
prvej päťk y na O rave / 1 99~ . 3. m ieSIO v OZ, 
1999 - 2. miesto v OZ, 2000 - l. miest %~ ~ V 
s účasnos li som donieso l holuby línie Lietaer a 
takliež holuby od pp. Zacku a Michalka. 

• Akú metódu pretckania uprednostňujete? 
- Dopo~iaľ snm pretekaj priror.Il.enou metú· 

dou a v roku 2000 som po diskusiach s d1llVuteľ· 
ml II prešludovaní odbornej Iltera lúry ~k lhil aj 
vdovskú metódu. V roku 2000 som mal 20 vdov· 
COV, nll v nepriaLnivom počas í , ktorč býva na 
Orave dosť časté, sa ~ z nich na holubník nevrá
tiiu, tak7.c 1.l1Se pomáhala primt!'lená metóda. 

• Ako pripravujete svoje holuby n.a pre
tek'! 

· Kúdý holub potrebuje ind ividuálnu prí
pravu, lakie pri vdovcoch je tli iné ako pri priro· 
dl'enej melóde. V globále lo môže m mmú( as i 
takto ráno trénujem vdovee II S.30 hou. Po 
skončení tréni ngu vd()vcov nastupuje prirodze
ná metóda, ktorä licl. trénuje asi 30 minút. Ne· 
zriedka sa sláva, l e pri Iréningu ich ponaháňa 

dravec. Keď prídem I. práce, vypu~lím naj~kúr 
prirod/..cnú metúdu II ti 19.00 hod. vdovcov. Podra 
môjho pm;orovania vdovec , kturý vera ce/. tý}· 

deň netré noval , v nederu býval na čele preteko· 
vého pofa. V t ý~dn j som vyvá~al prirodzenú 
melódu na nácvik ou 15 do 30 km. Vdovec ne
bol i vyvážané na tré ning. Rnč né holu by nepre
t'a~ujem, ale za dobrého počasia tiel. nasadím. 
M ojou zá~ adou je, že ročný holub nic je ešte 
vyzrelý, preto ho ne treba pre raži!'. S mladými 
holubarn i robím najskôr 3 - 5 nácvikovapolom 
sa napojím na preteky v rámc i OZ. 

• Čim kŕmi te svoj ich zverencov a ako ich 

pl'eliečujet e? 
. Kňnim dostupným km1ivnm, ktoré sa skla· 

dá ~ kukurice, hrachu, pšenice . sl nečnice , jačme· 
ňa a kupujem ešle l.ávodnú zmes od chovateTa z 
Partil.ánskeho. Grit si miešam sám a takliež vyu
i.ívam gri t ti m1Y Natural. Holubom sa vždy sna
Lím dať dos!' mi nerálov a vitamínov. Používam 
cesnakuvý olej a pivné kvasnice. Do vody dá
vam vitamíny spolu s hroznovým cukrom. Kaž
dých 14 dn í pre l i ečuj em m iedavo proli Iricho· 
moniá1.e a dýchacie ces ty. Liečen ie vyko návam 
I.hruba lak ako v äčši na chovate ľov, no používam 
l.ásadne lieky slovenskej výroby. 

• Čim hy sIe chceli osloviť c1lOvateľskú ve
rej nosf? 

- Chcel by som povedať. aby sme sa neuza
tvárali a nehrali sa na v lasinom piesočku . N a.~a 

OZ ponúkla spoluprácu okolitým oblaSIným zdru· 
i'eniam, aby bola vä.č ši a konkurencia. Niektoré 
OZ to odmietaj ú uj nie kolko rokov a ozaj sa 
hrajú na vlastnom piesočku . Verím však.. j.e silU
lkia sa zmení, 'Ii! poch<lpia opod~(atnenosf také 
hoto postupu. 

Velký podiel na ú~pechoch moj ich holubov 
mH moja man/i!lka, ktorá mi pomáha pri čis ten í a 
konštatovaní holu hov a poi' as mojej neprílom
nosti ma na 100 % l.aslú pi . PalI í jej moja velká 
vúilka IA t.isk titulu majwa OZ. Miloš Buček 
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Jozel Bednár sl. a Jozel Bednár ml• . 
BARDEJOV 

Galéria majstrov oblastných združení za rok 2000 




Jozel Bednár sl. a Jozel Bednár ml• . 
BARDEJOV 

Galéria majstrov oblastných združení za rok 2000 




Majster OZ :CHPH Nitra pre rok 2000 


Holubník 
Je to účelová stavba, ktorá zabezpečuje 

holubom to najdôležitejšie - vzduch , sínko a 
sucho. Holubník je otočený na juh a má veľké 
pletivové okná. Je vysoko a preto nefahá vlh
kosf zo zeme a holuby sa tu cítia bezpečne , čo 
je pri dolete dôležité. 

Prízemie slúži ako komora, na poschodí je 
murovaný holubník pre chovné páry, tento je 
počas jesene a zimy jednoduchou stenou z 
drevených latiek rozdelený na dve časti , Jedna 
je pre holubice a dnJhá pre holuby. Nad týmto 
holubníkom je postavený drevený holubník, 
ktorý má štyri oddelenia: prvé zľava pre mlá
d'atá, druhé a tretie pre vdovcov a štvrté pre 
prirodzenú metódu. 

V tomto holubníku si holub miesto musi za
slúžif. Marián by rád choval viac holubov a sníva 
o dlhočiznom holubníku, no zatiar robí každý 
rok vermi prísny výber. Holuby, ktoré sa neu
miestňuj ú, musia z holubníka a ked" Io nestačí, 
musia z holubníka aj t ie, ktoré sa umiestnili naj· 
menej krát. V prvom oddelení majú mláďatá len 
sedačky, v druhom, tretom a štvrtom sú prak
tické búdniky. Keď holuby nehniezdia, majú 
misku zdvihnutú. 

Preteková metóda 
Marián lieta prevážne vdovskou metódou. 

Reaguje však veľmi pružne a keď je to vhodné 
a potrebné, prejde na pri rodzenú metódu, na
príklad keď sa predpokladá, že dlhé trate budú 
náročné pre zhoršujúce sa počas ie. Keď pri 
vdovcovi nie je holubica, miska sa strčí medzi 
dvierka búdnika, keď sa holubica vráti , stačí JU 
položif. Lieta s holubami i holubicami. Holubice 
vôbec nezaostávajú za holubmi. 

Holuby vypúšfa ráno a večer a núli ich ho
dinu lietaf, i náč sú celý deň zavreté, krmivo 
dostanú keď zosadnú. Základom krmiva je jač
meň, o ostatných zložkách rozhoduje poča
sie, dížka nasledovného preteku a do úvahy 
berie aj všetky ostatné okolnosti. Má vždy pri
pravený širší sortiment zrnín a krmIvo mieša 
len v menších množstvách a nie do zásoby. 

Na preteky sú nasadzovaní vždy skoro 
všetci pretekári, iba koncom sez6ny robí vý
nimku u tých holubov, ktoré už veľa dokázali a 
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klesla im forma. Takým priznáva právo sem
tam si oddýchnuť. 

Holuby, s ktorými Marián preteká, nie sú z 
jednej Irnie. Sú tam esá na dlhé trate, esá úspeš
né za protivetru, ale I holuby, ktoré počasie a 
dfžka trate neovplyvňuje . Výber, systém lieta
nia, výber párov a naučené zvyky ich stmelili 
do jednoliateho celku, sú to "Hečkovci" - vylie
tali svojmu majiteľovi titul majstra roku 2000. 

Holuby 
Častosadenstva tvoria pôvodné holuby, kto

ré Marián má už dlhé roky a z ktorých neustá
lou selekciou boli vybrané esá. Medzi najdôle
žiteJšrch patri potomstvo holubice od p. Čičala 
a holuba z Olomouca, ktorého mal Marián ešte 
od svojho brata. Potomstvo týchlO holubov 
zbiera bohatú úrodu bodov hlavne na dlhých 
tratiach. Z pôvodných tu ešte zostalo potom
stvo holubov p. Csutkaya, BaMra, Vidu, Kňa
žického, Zábredského. S nimi sa stal majstrom 
Nitrianskej oblasti v roku 1991 , keď sa Jietali 
ešte iné dlhšie trate. 

V poslednej sez6ne sa lietalo 15 pretekov 

na vzdialenost do 400 km a na týchlo traliach 
sa osvedčili Holecovci, hlavne za horúcich lel
ných dnr a proli vetru nenašli tieto holuby pre
možiteTov. 

V Nitrianskej oblasti je viacero chovateľov, 

kton pretek čo pretek brali body za 7 holubov 
výnimkou sú dlhé trate - medzi ktorých patria 
pp. C. Košta, L. Holec, P. Tasáry, J. Tonkovič , 
M. Kelemen, J.M.P. Kikovci, R. Komár, Ing. M. 
Daniš a J Horka. Nikto z nich však nemá tak 
rôznorodý a pritom vyrovnaný chov ako sú 
hečkovci a preto sa ich majiteľ stal majstrom. 
Hečkove holuby podra typu sú veľmi dobre 
osvalnené, šprinléri majú prsné svalstvo mi
moriadne vyvinuté a pevné, radi lietajú. Prsné 
svalstvo vytrvalcov je trochu predlžené, ale 
tiež pevné a bohaté. Kostra všetkých holubov 
je pevná, u pár holubov je kratšia prsná kost 1 
pôvod ESPTI. Kndla pekné a celkový dojem 
zaujrmavý. 

Hygiena a zdravie 
V oddeleniach mláďat, vdovcov a vdov rc 

sa čistí denne. V oddeleniach chovných holu
bov vždy keď je čas . Holubník pravidelne vy
paľuje . Starostlivo sleduje tnJs, pri zmene tru
su robí opatrenia, prípaadne i l ieči . ProU tricho
moniáze lieči prakticky stále, po 9-dňovej kúre 
pred sez6nou ešte počas sezóny dáva krát
kodobo preventívnu dávku Iväčšinou Metro
zolI. 

Liečenie antibiotikami je už zložitejšia zále
žitost, lebo liečba má negatívny vplyv na dolet, 
no pri ochorení niet inej cesty. V predchádzajú
cich dvoch rokoch ho to stálo popredné umiest
nenie. Preventfvne krátkodobé podávanie 
menšrch dávok podra rady veterinára vyskú
šal bez negatívneho dopadu. Vitamfny podáv 
raz týždenne. 

Chyby 
Priatelia vedia, že v roku, ked' Marián urobí 

málo chýb, je vždy majstrom. Keďže má ná
ročné zamestnanie, prichádza niekedy až 
predvečerom, holuby už nevypustí. Niekedy 
nemá čas medzi pretekmi holuby vyviezf ale
bo ich vyvezie a púšta neskoro k večeru . Sla
ne sa, že nemá čas sledova! poCasie a nie 
vždy vyberie ten najsprávnejší tým, nenakfmi 
primerane či nadávkuje nové vrtaminy podľa 
oka. 

S otvorením hraníc k nám prišli aj nové cho
roby, ktoré sa spoločným nasadzovanfm rýchlo 

šíria. V roku 1998, kým Mariánovi urobili roz
bor trusu, bol skoro koniec sezóny a začal 
liečit neskoro. Aj Io je dôvod, prečo vypaľuje 
holubník, odháňa každého cudzieho holuba, 
pozome sleduje trus a zdravie každého holu
ba - prevencia je lepšia ako neskorý zásah . 

Keďže sezóna je dlhá a Marián pri svojej 
dôslednej starostlivosti unavený, často na to 
doplácajú mráďatá. Spoločne necvičr, potom 
doháňa pred pretekmi mladých. Keď takto vy
pustí z cv ičenr mladých pred večerom, je to 
pre mláďatá šok. Iste sa dopúšta aj iných chýb, 
no tie nie sú lak podstatné a zjavné. 

Sezóna 2000 
Od začiatku sezóny držal Marián krok s 

najlepšími, len s malou st ratou bodov. Zlom 
však priniesli dlhé trate a tu sa ukázala skutoč
ná sila pestrého Marianovho týmu. "Do koča I 
do voza" takto by sme ho moh li charakterizo
vat. Hlavne preteky Schwerin a Koblenz roz
l iahli peletón rozhodli o majstrovi oblasti. 

Dlhé trate významne pomohl i Mariánovi k 
zisku Utulu. Neboli to stále tie isté holuby, čo je 
na škodu veci. K výraznému úspechu v Maj
strovstve Slovenska je nutné zbierať koeficien
ty a to sa nedarilo. Aby bol obraz úplný, pridá
vame výpis z pretekov na dlhých tratiach: 

HALLE 
(03.06.200/, štart 5:30, 84 chovaterov nasadilo 
633 holubov, bodovanie 80/3) 
Marián Hečko nasadil 10, umiestnil 5 
563,870 km 

27 97-10-4868 A 1/14:24:33 
35 97-10-3865 A 1/14:28:20 
54 97-10-4596 H 1/14:36:42 
60 95-10-1795 A 1/14/37:43 
82 97-10-3882 A 1/14:44:18 
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Majster OZ :CHPH Nitra pre rok 2000 


Holubník 
Je to účelová stavba, ktorá zabezpečuje 

holubom to najdôležitejšie - vzduch , sínko a 
sucho. Holubník je otočený na juh a má veľké 
pletivové okná. Je vysoko a preto nefahá vlh
kosf zo zeme a holuby sa tu cítia bezpečne , čo 
je pri dolete dôležité. 

Prízemie slúži ako komora, na poschodí je 
murovaný holubník pre chovné páry, tento je 
počas jesene a zimy jednoduchou stenou z 
drevených latiek rozdelený na dve časti , Jedna 
je pre holubice a dnJhá pre holuby. Nad týmto 
holubníkom je postavený drevený holubník, 
ktorý má štyri oddelenia: prvé zľava pre mlá
d'atá, druhé a tretie pre vdovcov a štvrté pre 
prirodzenú metódu. 

V tomto holubníku si holub miesto musi za
slúžif. Marián by rád choval viac holubov a sníva 
o dlhočiznom holubníku, no zatiar robí každý 
rok vermi prísny výber. Holuby, ktoré sa neu
miestňuj ú, musia z holubníka a ked" Io nestačí, 
musia z holubníka aj t ie, ktoré sa umiestnili naj· 
menej krát. V prvom oddelení majú mláďatá len 
sedačky, v druhom, tretom a štvrtom sú prak
tické búdniky. Keď holuby nehniezdia, majú 
misku zdvihnutú. 

Preteková metóda 
Marián lieta prevážne vdovskou metódou. 

Reaguje však veľmi pružne a keď je to vhodné 
a potrebné, prejde na pri rodzenú metódu, na
príklad keď sa predpokladá, že dlhé trate budú 
náročné pre zhoršujúce sa počas ie. Keď pri 
vdovcovi nie je holubica, miska sa strčí medzi 
dvierka búdnika, keď sa holubica vráti , stačí JU 
položif. Lieta s holubami i holubicami. Holubice 
vôbec nezaostávajú za holubmi. 

Holuby vypúšfa ráno a večer a núli ich ho
dinu lietaf, i náč sú celý deň zavreté, krmivo 
dostanú keď zosadnú. Základom krmiva je jač
meň, o ostatných zložkách rozhoduje poča
sie, dížka nasledovného preteku a do úvahy 
berie aj všetky ostatné okolnosti. Má vždy pri
pravený širší sortiment zrnín a krmIvo mieša 
len v menších množstvách a nie do zásoby. 

Na preteky sú nasadzovaní vždy skoro 
všetci pretekári, iba koncom sez6ny robí vý
nimku u tých holubov, ktoré už veľa dokázali a 
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klesla im forma. Takým priznáva právo sem
tam si oddýchnuť. 

Holuby, s ktorými Marián preteká, nie sú z 
jednej Irnie. Sú tam esá na dlhé trate, esá úspeš
né za protivetru, ale I holuby, ktoré počasie a 
dfžka trate neovplyvňuje . Výber, systém lieta
nia, výber párov a naučené zvyky ich stmelili 
do jednoliateho celku, sú to "Hečkovci" - vylie
tali svojmu majiteľovi titul majstra roku 2000. 

Holuby 
Častosadenstva tvoria pôvodné holuby, kto

ré Marián má už dlhé roky a z ktorých neustá
lou selekciou boli vybrané esá. Medzi najdôle
žiteJšrch patri potomstvo holubice od p. Čičala 
a holuba z Olomouca, ktorého mal Marián ešte 
od svojho brata. Potomstvo týchlO holubov 
zbiera bohatú úrodu bodov hlavne na dlhých 
tratiach. Z pôvodných tu ešte zostalo potom
stvo holubov p. Csutkaya, BaMra, Vidu, Kňa
žického, Zábredského. S nimi sa stal majstrom 
Nitrianskej oblasti v roku 1991 , keď sa Jietali 
ešte iné dlhšie trate. 

V poslednej sez6ne sa lietalo 15 pretekov 

na vzdialenost do 400 km a na týchlo traliach 
sa osvedčili Holecovci, hlavne za horúcich lel
ných dnr a proli vetru nenašli tieto holuby pre
možiteTov. 

V Nitrianskej oblasti je viacero chovateľov, 

kton pretek čo pretek brali body za 7 holubov 
výnimkou sú dlhé trate - medzi ktorých patria 
pp. C. Košta, L. Holec, P. Tasáry, J. Tonkovič , 
M. Kelemen, J.M.P. Kikovci, R. Komár, Ing. M. 
Daniš a J Horka. Nikto z nich však nemá tak 
rôznorodý a pritom vyrovnaný chov ako sú 
hečkovci a preto sa ich majiteľ stal majstrom. 
Hečkove holuby podra typu sú veľmi dobre 
osvalnené, šprinléri majú prsné svalstvo mi
moriadne vyvinuté a pevné, radi lietajú. Prsné 
svalstvo vytrvalcov je trochu predlžené, ale 
tiež pevné a bohaté. Kostra všetkých holubov 
je pevná, u pár holubov je kratšia prsná kost 1 
pôvod ESPTI. Kndla pekné a celkový dojem 
zaujrmavý. 

Hygiena a zdravie 
V oddeleniach mláďat, vdovcov a vdov rc 

sa čistí denne. V oddeleniach chovných holu
bov vždy keď je čas . Holubník pravidelne vy
paľuje . Starostlivo sleduje tnJs, pri zmene tru
su robí opatrenia, prípaadne i l ieči . ProU tricho
moniáze lieči prakticky stále, po 9-dňovej kúre 
pred sez6nou ešte počas sezóny dáva krát
kodobo preventívnu dávku Iväčšinou Metro
zolI. 

Liečenie antibiotikami je už zložitejšia zále
žitost, lebo liečba má negatívny vplyv na dolet, 
no pri ochorení niet inej cesty. V predchádzajú
cich dvoch rokoch ho to stálo popredné umiest
nenie. Preventfvne krátkodobé podávanie 
menšrch dávok podra rady veterinára vyskú
šal bez negatívneho dopadu. Vitamfny podáv 
raz týždenne. 

Chyby 
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vame výpis z pretekov na dlhých tratiach: 

HALLE 
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27 97-10-4868 A 1/14:24:33 
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60 95-10-1795 A 1/14/37:43 
82 97-10-3882 A 1/14:44:18 
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KASSEL 
(17.06.2000, start 5:30, 77 chovaterov nasadi
lo 560 holubov, bodovanie 100/4) Marián Heč
ko nasadil 10, umiestnil 4 - 703, 992 km 

46 97-10-4868 A 1/13:41:08 
62 98-10-4813 H 1/13:46:03 
75 98-10-7349 H 1/13:48:48 

111 98-10-7325 A 1/13:53:56 

SCHWERIN • WIZMAR 
(01 .07.2000, štart 6:30, 80 chovaterov nasadi
lo 573 holubov, bodovanie 100/4) Marián Heč
ko nasadil 10, umiestnil 8 - 777, 847 km 

1 98-10-7318 A 1/16:20:25 
2 97-10-4596 H 1/16:27:46 
9 97-10-3865 A 1/16:43:33 

10 98-10-7325 A 1/16:46:33 
15 96-1 0-7325 A 1/16:55:52 
62 98-10-4813 H 1/17:47:26 
67 98-10-7349 H 1/17:53:50 
95 95-10-1795 A 1/18:16:21 

KOBLENZ 
(15.07.200, štart 6:45, 75 chovateľov nasadilo 
495 holubov, bodovanie 100/4) 
Marián Hečko nasadil 10, umiestnil 5 - 778, 
550 km 

2 

42 

45 

46 

49 


98-1 0-7364 H 1/18:34:02 
98-10-7325 A 2/08:20:52 
97-10-4853 H 2/08:28:19 
98-10-4812 H 2/08:28:26 
98-1()"7349 H 2/08:39:28 

KOLíN NIRÝNOM 
(29.07.2000, š1art 7:30, 72 chovaterov nasadi
lo 324 holubov, bodovanie 150 15) 

36 98-10-4813 H 1/18:06:13 
40 98-1()"7364 H 1/18:15:59 
56 98-10-7319 A 1/18:47:01 
57 98-10-7349 H 1/18:56:1 6 

František Navrátil, majster OZ CHPH Dolná Nitra 

ISkrátené pokračovanie reportáže Porazil "malú Belgiu" 
a KKB - vyhral všetko, čo vyhrať mohoV 

Majster regiónu, pozostávajúceho z OZ 
CHPH Levice, Nové lámky a Dolná Nitra a 
majster OZ CHPH Dolná Nitra ako aj majster 
1. VS tohto oblastného združenia pán Franti 
šek NAVRÁTIL oslávil 24. augusta 55 rokov. 

Hovorí sa o ňom, že sa narodil s holubom 
v srdci, nakorko všetci jeho piati bratia chovali 
holuby a prvé holuby vo svojich deviatich ro
koch dostal od svojho otca. Oni sa mu stali 
celoživotnou láskou, konrčkom i potešenrm, 

Na Mlynárskej ulici, kde ako chlapec vy
rastal , teraz má vybudovaný vlastný rodinný 
dom, nikdy nebola o holubiarsku konkurenciu 
núdza. Holuby sa chovali v každom dome a 
práve tie Ferimu učarovali najviac. Spočiatku 
to boli holuby iba pre potešenie a rados! a ne
skoršie aj ako dôvod stretnutí s priateľmi - cho
vateľmi zo Serede a okolia. Chodieval ku ko 
šovaniu holubov na železničnú stanicu, preto
že v tých časoch sa holuby na preteky prepra
vovali po železnici. Sviatkom i potešením bolo 
vypúšfanie holubov počas prvomájových osláv. 

Po základnej vojenskej službe sa oženil, 
ale na Mlynársku ulicu z obce Bríza pri Plzni 
ne prišla iba mladá pani Navrátilová, ale aj vý
bomý chovný "materiál" od p. Herziga a Neu 
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wirtha. Tieto holuby pochádzali od p. Díviša a 
úspešne ich páril s holubami známych Idnes 
už nebohých! novozámockých chovaterov p. 
Hrdlika a Kántora. Odchov týchto holubov sa 
postupne úspešne presadzoval na všetkých 
tratiach. 

V 70-tych rokoch organizácie chovaterov 
poštových holubov okresu Galanta patrili do 
Oblastného združenia Nové Zámky spolu s 
organizáciami z okresov Levice, Komámo a 
Dunajská Streda. Chovaterom z okresu Ga

lanta sa v tak rozs iahlom združení presadzo
valo vermi (ažko. Tu však Feri začína získava! 
prvé funkcionárske skúsenosti pod vedením 
p. Fučika . 

V roku 1979 sa rodí a utvára nové oblastné 
združenie Galanta. Na jeho čele stojí p. Franti
šek Navrátil . V tom čase nové OZ Galanta má 
220 členov. K zabezpečeniu dopravy si vtedy 
nové OZ zakúpilo vozidlo Avia a boxy. Holuby 
p. Navrátila v tom čase dosahovali slušné vý
kony, čo mu prinieslo vífazstvo v OZ i v ďalšieh 
rokoch sa umiestňoval do piateho miesta v rám
ci oblastného združenia. 

V roku 1983 zasiahla chovy poštových ho
lubov na Slovensku dovtedy nepoznaná cho
roba paramixovir6za. Slovenská chovaterská 
verejnosf nemala žiadne skúsenosti s touto 
chorobou a tak sa rozhodli likvidovaf celý chov. 
Začína s novými holubmi z Nemecka z chov
nej stanice ROHNFAIED a zároveň nadväzu
je spoluprácu s pánom Vladimírom Kolaríkom z 
Dobfíša. Spolupracuje so starým priatel'om z 
rokov chovu štandardných holubov, p. Gabri
elom Raškom z Nových Zámkov. S holubami 
privezenými zo stanice Rohnfried to bola, ako 
spomína p. Navrátil, veľmi náročná a dlhodobá 
práca. PO dlhých rokoch sa u Feriho začína 

vyjasnieva! a jeho holuby sa začínajú objavo
vat v popredí pretekových výsledkov. Pohy
buje sa na 9. - 10. mieste v oblastnom združe
nf. Takmer tradične vyniká najmä v pretekoch 
s te plým počasím a s protivetrom. Vtedajšia 
konkurencia tieto výsledky ešte nebrala váž
ne. 

V tom čase dostal ponuku na reprezentá
ciu slovenských chovaterov v olympijskom ho
lubníku v holandskom Utrechte. V celkovom 

hodnotení slovenské družstvo skončilo na 9 . 
mieste a v celosvetovom meranf Ha p. Navrá
tila na 32. mieste. Pri pn1ežitosti nasledujúcej 
Olympiády vo Švajčiarskom Bazileji dostáva 
Ferino opäf ponuku na reprezentáciu sloven
ských chovaterov pri pretekoch mláďat. Slo
venské družstvo opätovne v celosvetovom 
hodnoteni dosahuje verml pekné 5. miesto, pri
čom sa na úspechu podierali holuby p. Csurmu 
z Lábu a Navrátila zo Serede. Na tento úspech 
spomína trpko, keď si uvedomuje, že napriek 
tak úspešnej reprezentácii Slovenského zvä
zu CHPH si jeho vedenie túto skutočnos! ne
všimlo. 

V roku 1991 odchádza do SRN na dovolen
ku. Stretáva sa tam s p. Milanom Kujovičom, 
taktiež výborným chovaterom poštových ho
lubov, ktorý ho zoznamuje s chovatermi zo Štut
gartu, ktorí mali postavaných 10 - 12 holubní
kov v zahradkárske) osade. Pri chladenom 
sereďskom šampanskom trvali debaty v dob
rej nálade do rána. Darom od p. Jerkowicza, 
ktorý patrí medzi 10 najlepších chovaterov v 
SRN, priváža domov nlekorko holubov. Tento 
dar od pána Jerkowicza prijfma odmietavo a s 
poznámkami o tom, že doma má už dos! holu
bov a starostí s nimi a načo mu budú ďalšie . 
Neboli to však nakoniec starosti ale radost. 
Nakríženírn týchto holubov na holuby od pána 
Vladimíra Kolarika vychoval špičkových prete
károv. 

Keď však niekto má smolu, tak tá sa ho 
rahko nepustí. Aj u Feriho zostala dlhšie, keď 
už vytvorené a vytestované chovné oddelenie 
zo spomínaných holubov navštívi l najmenej 
očakávaný dravec. 

Feriho však hocičo nepoloží a tak sa roz
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hOdol, že začne znova v tom, čo sa mu osved
čilo . V roku 1997 sa odhodlal opä! k návšteve 
p. Jerkowicza v Nemecku, od ktorého odkúpil 
všetko čo sa momentálne dalo kúpi! z chovné
ho oddelenia a dohodol i ďalší odber od vdov
cov, ktoré boli na posledný pretek z La Man
che svojim chovaterom fantasticky priprave
né. Tento poznatok a moment utkvel v pamäti 
nášho Feriho s tým, že toto musI na konci se
zóny dokáza! aj on. Vtedy sa rozhodol vyradil 
doma všetky holuby okrem holubov od pána 
Kolafíka a padlo rozhodnutie "Kolaň'k, Kolafik -
Jerkowicz" ostatné musi preč . 

K úspechu napomáhajú aj vytvorené pod
mienky pre holuby v jeho holubníku, ktorého 
základ pozostáva z nadstavby nad garážou. 
Je rozdelená na tri oddelenia a patrí vdovcom. 
Mnohí by ho hodnotili ako nesprávne oriento
vaný, nakol'ko jeho vlety a výlety sú nasmero
vané na S - Z . K tejto časti patrí v tej istej úrovni 
i nadstavba napevno pripojená ku garáži, kto
rá pozostáva z dvoch oddelení natočených v 
smere J-Z. V prízemí pod touto časlou sú ďal
šie dve oddelenia, slúžiace pre chovné páry a 
pre vdovice. Samostatné sú oddelenie pre mlá
ďatá , v ktorom sa môže pohodlne dpchováva! 
cca 80 ks výletiek. K tomu patrí i 10 priestor
ných 1 x 1 x 1 meter veľkých a navzájom spo
jenýCh oddeleni tzv. kasámí pre jednotlivé chov
né pary. Všetky oddelenia sú vo výbomom sta
ve po renovácii, v homej čas~ s roštami s prí
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vadom vody a spodná murovaná čas! je vyku
rovaná. 

Každý rok odchová priememe 100 mlá
ďat , z ktorých sa malé percento stratí v okolí 
holubníka, n iečo dostanú známi a so zvyškom 
preteká. V pretekovej sezóne mláďat v roku 
2000 začínal s 55 výletkami a preteky mu ukon
čilo 49. Straty sú minimálne, čím vznik.á ďalší 
problém, čo s nimi cez zimu a na jar, keď z 
hlavnej sezóny u starších holubov mal iba mi
nimálne straty a priestorov je nedostatok. Musí 
prís! aj výber v ruke. Mláďatá sú dochovávané 
iba od chovných pár , ktorých má 20. 

V roku 1999 napárii chovné holuby na vdo
vy a chovné holubice spáril s vdovcami. Vytvoril 
tak krížence Kola fík - Jerkowicz. Tak sa mu 
podari lo hneď z prvej liahne vo februári docho
va! 81 kusov mláďat . Čo z toho vzišlo, nikto z 
nás v oblasti ani netušil. V mesiaci júl mu to 
nedalo a 10 dní pred otvoreným pretekom sta
rých holubov začal tento stav mláďat precvi
čova! samostatne. Postupne ich vyviezol 5
krát na rôzne vzdialenosti až po hranice s ČR. 

Aký bol výsledok? Bol to tvrdý pretek s 
vysokými teplotami vzduchu a protivetrom. Boli 
pri tom aj zvedavci aj konkurencia. Na konšta
tovanie zvyčajne použfva dvoje hodín. V tomto 
preteku vlastne keď on začínal konštatovaf do 
druhých hodin my sme ešte len začínali a aj to 
s takými pauzami, že sa dalo odbehnú! aj na 
pivo. Z prvých 30 holubov v OZ boli takmer 
všetky jeho. Iba niekol'ko jedincov sa zmestilo 
medzi jeho špičku . 

Aby presvedčil niektorých, že to nebola 
náhoda, nasadil tieto mláďatá i v ďalšom prete
ku starých holubov z Berouna, čo je približne 
300 km. Výsledok bol opä! nad očakávanie, 
keď v konkurencii 1200 starých holubov sa 
práve jeho 8 mláďat dostalo na prvých 8 miest. 
Takto vyskúšané výletky s uspokojením pre
miestnil do jednotlivých oddelení, pričom v prie
behu tohtoročnej sezóny sa z nich stali výbor
nl ročnl pretekári. Skúška bola vermi tvrdá, ale 
ako sa neskôr ukázalo, veľmi účinná . 

Zvyšok dochovaných mláďat absolvovalo 
pretekový plán mláďat. Mláďatá ako už bolo 
spomínané sú odstavované do samostatného 
oddelenia na sedačky, a práve pri nich strávi 
najviac času . Tak sa vytvára konlakt medzi 
holubami a chovaterom, až sa pomaly stáva 
jedným z nich. Bez takého postupu si nevie 
vlastne predstaviť výcvik mláďat. Sú priúčané 
signálom. Akonáhle sa u nich prejavi snaha 

dostat sa k lietaniu, sú vypúšfané na prelet a to 
poväčšine v ranných hodinách. Ak začnú sa
dal, signálom sú privolané na oddelenia na se
dačky. Nie je im dopriané posedáva! na stre
chách okolitých budov. Ako hovorí je Io fantas
tický pocit sledovaf mláďatá v obrovských výš
kach takmer v nedohradne. Samozrejme že, 
pri návratoch ich čaká vyčistený holubník, čis
tá čerstvá voda a zodpovedajúce množstvo i 
kvalita krmiva. A ako je to u neho s vdovstvom? 
Tvrdi, že o tejto problematike toho bolo popísa
né neúrekom. Venuje sa jej od roku 1979, čo je 
už pekných pár rokov. Prvé informácie a ško
lenia sa mu dostali od pána Ladislava Potúčka. 
S cieľom zdokonalenia sa a dosiahnutia dob
rých výsledkov touto metódou, zača l študoval 
všetku dostupnú literatúru a články. Nadobudol 
presvedčenie , že táto metóda sa nedá robiť šab
lónovite a nie je možné touto metódou u holubov 
udržal formu počas celej pretekovej sezóny. 

Na každý kalendámy rok si vypracuváva 
svoj vlastný plán a program, ktorý prísne dodr
žiava. S plnením postavených predsavzatí sú 
spojené samozrejme i vysoké nároky na čas a 
finančné prostriedky. Pri tomto nezabúda na 
konkurenciu a nepodcenňuje žiadne čo i len 
čiastkové úspechy súperov, ktoré ho držia 
sústavne v pozornosti. 

Plne uznáva úspechy konkurentov, nakor· 
ko vie, akú námahu museli vynaložil na ich 
dosiahnutie. Pri hodnotení vlastných úspechov 
je až prmš skromný. K dosiahnutiu výbomých 
výsledkov musí maf každý chovater okrem 
vynaloženého úsilia aj kus štast ia. Riadi sa 
heslom, napísaným vo flámštine na stene ho
lubníka: "Rasové holuby a trpezl ivos!" . Tr
pezlivos! a výber holubov ako sa vyjadruje sa 
mu plne vyplatíli , keď krok za krokom dospel k 
nasledovným úspechom. V roku 1998 to bolo 
8. miesto v OZ, 1. miesto v pásme I, 19. miesto 
u mláďat. V roku 1999 to boto 2. miesto v OZ a 
aj 2. miesto v pásme t, u mláďat obsadil 3. 
miesto. Najúspešnejší rok 2000 znamenal do
siahnutie všetkých prvých miest, ktoré len 
mohol dos iahnuť a to ako v oblastnom združe
ní, v pásme I, mláďatá ročník 2000 a na dôva
žok aj prvé miesto vo vyššie pop(sanom regio
nálnom merani sn v konkurencii OZ Dolná Nit
ra , Levice, Nové Zámky. Môžme teda pove
dať, že Kolaflcf porazili v tunajších podmien
kach všetko čo sa tu nachádza, vrátane osved
čených holubov Ifnií Van Den Berg, Janssen a 
importov najmä z kollsky holubiarstva Belglc
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ka i Holandska. O udržiavaní zdravotného sta
vu sa vyjadruje, že by mal by! založený v pr
vom rade na prirodzenej odolnosti, tak ako to 
zistil a odpozoroval u pána Kolafíka. 

Už v decembri necháva vyšetri! trus a krv 
a taktiež výtery z hrvorov. V tomto období robí 
prvú vakcináciu Salgenom. V nasledujúcom 
mesiaci poMča trichomoniádu a podľa výsled
kov vyšetrení urobí potrebné prel iečenie holubov. 

Vo februári robí vakcináciu Galivakom a v 
marci poslednú vakcináciu osvedčeným Coli
nakom NH. Obávanej kokcidióze nevenuje 
takmer žiadnu pozornosť, nakoľko ako tvrdí, je 
vecou hygieny na holubnIKu. Holubník čistí tri
krát denne. Výkonným vysávačom vysáva 
prach a drobné perie na jednotlivých oddele
niach s náväzným vyparovaním a dezinfek
ciou, nie však chemickými prostriedkami. Môže 
sa sta!, že po vyšetrení i v pretekovej sezóne 
je potrebné na pokyn veterinára niečo preliečil. 

Riadi sa zásadou, že najmä počas pretekovej 
sezóny treba čo najmenej preliečovaf. iba v 
tom vidí cestu k úspechu. 

K vitamínovým prípravkom, dostupným na 
trhu, sa stavia zdržanlivo a nedôverčivo , pre
tože z minulých sezón má s nimi i nepríjem
né skúsenosti . Plne využíva to , čo poskytuje 
príroda. Použlva ovocný ocot, v lastné prí
pravky s cesnakom, pivné kvasnice a vera 
zeleniny. 

Spôsob a systém kŕmenia holubov pova
žuje za "umenie". Ako však zvláda časovo tak 
náročný program? Sám sa venuje podnikater
skej činnosti v distribúcii kvetov z Holandska. 
Ako možno zistil a sám to potvrdzuje, holuby 
sú pre neho tak dôležité ako samotné podnika
nie. Neraz si aj zavzdychá, nie však ako by sa 
zdalo z podnikania, ale povzdychy patria holu
bom. Všetko však nahradí výsledky po vyda
renom dolete z preteku. 

Zato, že sa mu podari lo dosiahnu! tieto mi
mo riadné úspechy ďaku je predovšetkým 
manželke, ktorá zomrela v auguste minulého 
roku, ale mala verké pochopenie pre jeho ko
níčka. Vďačný je aj najbližším známym, priate
rom a kolegom, ktorí mu fandia. Dvojnásobne 
ďakuje tým, ktorí mu nepriali, a tým ho vlastne 
ešte viac inšpirovali k dosiahnutiu ešte lepších 
výsledkov. 

Ferino, prajem ti pevné zdravie do budú
cich letových sezón, rýchle a početné dolety v 
náročnom koníčku ako i úspechy v osobnom 
živote. Milan Pazúr 
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hOdol, že začne znova v tom, čo sa mu osved
čilo . V roku 1997 sa odhodlal opä! k návšteve 
p. Jerkowicza v Nemecku, od ktorého odkúpil 
všetko čo sa momentálne dalo kúpi! z chovné
ho oddelenia a dohodol i ďalší odber od vdov
cov, ktoré boli na posledný pretek z La Man
che svojim chovaterom fantasticky priprave
né. Tento poznatok a moment utkvel v pamäti 
nášho Feriho s tým, že toto musI na konci se
zóny dokáza! aj on. Vtedy sa rozhodol vyradil 
doma všetky holuby okrem holubov od pána 
Kolafíka a padlo rozhodnutie "Kolaň'k, Kolafik -
Jerkowicz" ostatné musi preč . 

K úspechu napomáhajú aj vytvorené pod
mienky pre holuby v jeho holubníku, ktorého 
základ pozostáva z nadstavby nad garážou. 
Je rozdelená na tri oddelenia a patrí vdovcom. 
Mnohí by ho hodnotili ako nesprávne oriento
vaný, nakol'ko jeho vlety a výlety sú nasmero
vané na S - Z . K tejto časti patrí v tej istej úrovni 
i nadstavba napevno pripojená ku garáži, kto
rá pozostáva z dvoch oddelení natočených v 
smere J-Z. V prízemí pod touto časlou sú ďal
šie dve oddelenia, slúžiace pre chovné páry a 
pre vdovice. Samostatné sú oddelenie pre mlá
ďatá , v ktorom sa môže pohodlne dpchováva! 
cca 80 ks výletiek. K tomu patrí i 10 priestor
ných 1 x 1 x 1 meter veľkých a navzájom spo
jenýCh oddeleni tzv. kasámí pre jednotlivé chov
né pary. Všetky oddelenia sú vo výbomom sta
ve po renovácii, v homej čas~ s roštami s prí
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vadom vody a spodná murovaná čas! je vyku
rovaná. 

Každý rok odchová priememe 100 mlá
ďat , z ktorých sa malé percento stratí v okolí 
holubníka, n iečo dostanú známi a so zvyškom 
preteká. V pretekovej sezóne mláďat v roku 
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vysokými teplotami vzduchu a protivetrom. Boli 
pri tom aj zvedavci aj konkurencia. Na konšta
tovanie zvyčajne použfva dvoje hodín. V tomto 
preteku vlastne keď on začínal konštatovaf do 
druhých hodin my sme ešte len začínali a aj to 
s takými pauzami, že sa dalo odbehnú! aj na 
pivo. Z prvých 30 holubov v OZ boli takmer 
všetky jeho. Iba niekol'ko jedincov sa zmestilo 
medzi jeho špičku . 

Aby presvedčil niektorých, že to nebola 
náhoda, nasadil tieto mláďatá i v ďalšom prete
ku starých holubov z Berouna, čo je približne 
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Takto vyskúšané výletky s uspokojením pre
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behu tohtoročnej sezóny sa z nich stali výbor
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Zvyšok dochovaných mláďat absolvovalo 
pretekový plán mláďat. Mláďatá ako už bolo 
spomínané sú odstavované do samostatného 
oddelenia na sedačky, a práve pri nich strávi 
najviac času . Tak sa vytvára konlakt medzi 
holubami a chovaterom, až sa pomaly stáva 
jedným z nich. Bez takého postupu si nevie 
vlastne predstaviť výcvik mláďat. Sú priúčané 
signálom. Akonáhle sa u nich prejavi snaha 
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chách okolitých budov. Ako hovorí je Io fantas
tický pocit sledovaf mláďatá v obrovských výš
kach takmer v nedohradne. Samozrejme že, 
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Tvrdi, že o tejto problematike toho bolo popísa
né neúrekom. Venuje sa jej od roku 1979, čo je 
už pekných pár rokov. Prvé informácie a ško
lenia sa mu dostali od pána Ladislava Potúčka. 
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čiastkové úspechy súperov, ktoré ho držia 
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nasledovným úspechom. V roku 1998 to bolo 
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u mláďat. V roku 1999 to boto 2. miesto v OZ a 
aj 2. miesto v pásme t, u mláďat obsadil 3. 
miesto. Najúspešnejší rok 2000 znamenal do
siahnutie všetkých prvých miest, ktoré len 
mohol dos iahnuť a to ako v oblastnom združe
ní, v pásme I, mláďatá ročník 2000 a na dôva
žok aj prvé miesto vo vyššie pop(sanom regio
nálnom merani sn v konkurencii OZ Dolná Nit
ra , Levice, Nové Zámky. Môžme teda pove
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mo riadné úspechy ďaku je predovšetkým 
manželke, ktorá zomrela v auguste minulého 
roku, ale mala verké pochopenie pre jeho ko
níčka. Vďačný je aj najbližším známym, priate
rom a kolegom, ktorí mu fandia. Dvojnásobne 
ďakuje tým, ktorí mu nepriali, a tým ho vlastne 
ešte viac inšpirovali k dosiahnutiu ešte lepších 
výsledkov. 
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I -Kmeň,linia, rodina ,holubov 

V minulosti kmene holubov vytvárali 

neraz generácie chovaterov (otec a syn) 
viac ako polstoročie. O kmeni možno 
hovoriť, ak vznikol z Ifni í, rodfn toho 
istého genetického základu a všetky 
holuby v chove majú rovnaké dispozí
cie t. j. vlohy uložené v chromozómoch. 
Musia byť aj fenotypicky /vzhradom/ 
vermi podobné a svoje vlastnosti pre
nášajú na potomstvo. 

línia. holubov je skupina, ktorá vznik
la po zakladaterovi /holub, holubica/ a 
po viacero generácií nesie gény plemen
ného jedinca. R!u!.i.na je širšia skupina 
potom kov rodičovského páru, často 
bez uniformity, pokiar sa rozmnožila v 
následných generáciach. Spravidla po 
čase sa rozplynie prílivom cudzích je
dincov / geneticky/ . To znamená, že 
uvádzané kmene nemusia byť ešte ge
neticky ustálené ako boli v minulosti 
Wegge, Bricoux, Sion a pod. 

Je zdokumentované, že napr. kmeň 
Duray nebol ešte vytvorený a ustálený, 
len vznikal rozličnou kombináciou ho
lubov Bricoux, Sion, Marschal, Ziffe a 
Basset. Jenssen holuby mali základ pre
vážne vo Wegge, neskoršie Sion, ale aj 
iných. Dnešné Jenssen holuby nie sú 
také ako ich poznáme z historickej do
kumentácie. Ako som mal možnosť vi
dief, je medzi nimi velká variabilita, teda 
aj rozdielnosť vlastnostf, Neviem sa zba
viť dojmu, že tu ide aj o manipuláciu s 
rodokmeňmi alebo o omyly. Meulemans 
holuby, ako som pozoroval u dosť vel'
kého počtu chovatel'ov, sú vermi unach · 
tilé, ale aj náročnejšie. Veľmi sa neho
dia do tvrdších horských a podhorských 
oblastf /obdobne ako holuby Delbar/. 
Dlhšie trvá a ťažko sa dostávajú do le
tovej formy, často iba postupom veku. 
Nemajú takú bystrosť a pohybové re
flexy ako naše, u nás aklimatizované 
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typy holubov. Je nutné ich dlhšiu dobu 
zatvárať a množiť vo voliérach. O holu 
boch Hermes môžme povedať, že loka
lity ich chovu sú nie tak drsné ako u 
nás. 

Za zmienku stojí spôsob práce p. 
Hermesa. Má peniaze /mnoho peňazí/ 
a zrejme velkú záľubu v holuboch. Je v 
tom aj velká mozgová kapacita. Nemár
ni čas manuálnymi prácami a starosťa
mi. Môže si zaplatiť naslovovzatých od
borníkov a chovať stovky holubov. Pri 
prelekaní s holubami súťaží s masou 
holubov ak chce obstáť v konkurencii. 
Kto sa mu môže u nás rovnať? Zrejme 
na dražbách nakupuje vel'mi drahý a 
cenný plemenný materiál. Aby si udržal 
dobré meno, predáva tiež kvalitu a dá 
si za ňu patrične zaplatiť. Chov holu
bov chápe ako ďalšiu podnikatersky vý
nosnú aktivitu. V jeho chove jasne ne
dominujú kmene, ale trnie najslávnejších 
pretekárov z chovov Aarden, Espt ako 
"Steenberger", "Karel NL" atd. Sú to ne
dostižné, typovo a geneticky rozdielne 
holuby. Ich kombináciou sa tvoria špič
koví pretekári. V dvoch vzdialených 
chovoch praktizuje tzv. priestorovú 
izoláciu, osvedčenú metódu prevencie 
tzv. únave /úpadku/ chovu, čo sa dá 
praktizovať aj u nás. 

V dávnejšej minulosti som aj ja bol 
priekopnflcom kooperácie medzi chova 
termi so športovým záujmom v chove 
poštových holubov a medzi šľachtiter
mi. V súčasnom chovaterskom svete je 
skôr typické, že športovo zameraný 
chovater poštových holubov si neláme 
hlavu nad selekciou holubov, výberom 
chovných pár, ale necháva to na odbor
nfIcov - genetikov a znalcov, čo okrem 
vedomostí majú skúsenosti a vel'ký ži
votný rozhl'ad. 

MVDr. Koubek 

Generálne majstrovstvo Pol'ska 

Koeficienty, pomocou ktorých sa hodnoH výkon pošto

výCh holubov podfa podmienok daných FCI na olympiádach, 
prevzali na vyhodnotenie vlastných súfatívo Viacerých štátoch. 
Po čase zistili to isté, čo cnime aj my, že koeficientychovatefov 
viac rozdel'ujú ako spájajú. Z týchto dôvodov naši severnf su
sedia pre rok 2000 vypracovali nové podmienky ny vyhodno
tenie generálneho majstrovstva/GMP!. Vyhodnotenie vkategó
riach A, B, C, Dponechali nezmenené. 

Podobné problémy máme aj my, preto bude dobré, ak s 
podmienkami ich GM sa oboznámime podrobnejšie. 
Propozfcie Generálneho majstrovstva porska /GMP/ 
• Chovate!, súfažiaci vGMP podá do 15.mája evidenciu súťaž

ných holubov, do ktorej môže zaradi! maximálne 50 holubov 

• Každý klub, zúčastňujúcisa GMP pred prvým súťažným pre

tekom predložf /za!ile/ materskej oblasti /okrengu/ evidenciu 

súťažiacich členov , holubov aplán pretekov svyznačenfm ka

tegórif A, B, C. 

• Do pretekového plánu mOže byt zaradených maximalne 

14 prelekov v nasledujúcich kategóriach: 

- kategória A- preteky od 100 do 400 km 

- kategória B - preteky od 300 do 600 km 

- kalegória C - preteky nad 500 km 

• Body, započilané do vyhodnotenia GM P, sú priraďované s 

maximálnym poklesom 20 %, to znamená, že holuby môžu 

zfska! nasledovný počet : 


- kategória A - prvý 20 bodov aposledný 16 

- kategória B - prvý 40 bodov aposledný 32 

- kategória C - prtj 65 bodov aposledný 52 

• Na pretek, z ktorého body sa holubovi započítajú do vyhod

notenia GMP musf byt nasadených minimálne 500 holubov. 

Kluby, ktoré vpriebehu pretekovej sezóny nedokáZu splniltúto 

podmienku, musia vpretekovom pláne vyznač il, ským vydajÚ 

spoločnú výsledkovú listinu, piainú pre GM? 

• V pretekoch GMP sa vyhodnocuje 20 % vllazných holubov. 

• Chovatersa každého pretekuzaradeného do GMP môže zú

častnil so všetkými 50-timi holubami. 

• Po absolvovanf pretekov chovateľ zahlási 4 holuby, ktoré 

zfskali 7 umiestnenfv nasledujúcich kategóriach: 

- kategória A - 3 umiestnenia 

- kategória B - 2umiestnenia 

- kategória C -2 umiestnenia 

• Min imálna kilometrát pre započilané preteky vjednotlivých 

kategóriach" 

- kategóriaA - 600 km/3 preteky/ 

- kategória B - 750 km /2 pretekyl 

- kategória C - 1300 km 12 preteky/ 

• Maximálne môže jeden holubzfska1 270 bodov adru1stvo 1080 

bodov.Vyplí'\la to ztejto skutočnosti pre jedného holuba: 

- kalegória A- 3 preteky = 60 bodov 

- kategória B - 2 preteky = 80 bodov 

- kategória C - 2 preteky - 130 bodov 

• Vyhodnotenia sa môže chovatefzúéastnrt iba s jednym vy

hodnoteným družstvom, t. j. so ~tyrmi holubami. 

• Individuálne zostavy výsledkov, dosiahnutych v GMPcho

vatefmi po ich verrtikácii splnou pretekovoudokumentáciou sa 

vyhodnotí vmaterSkých oblastiach do 31 . augusta. Oblastné 

výbory po dokonalej kontrole postupia zostavy na vyhodno

lenie v regiónoch do 30. septembra. Regióny dokumentáciu 
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postúpia sekretariátu PZ HGP do 31 októbra. 
• Do individuálnej zostavy výsledkov vsúfaži GMP patrí: 
- pretekový plán /maximálne 14 pretekov/ 
- eviden cia holubov /maximálne 50 holubov/ 
- kontrolnélisty zpreleku 
- pásky Zkonštatovacfch hodín 
- výsledkové listiny 
- protokol o štarte holubov 
• Body do GMP na výsledkOvýCh listin áchsa vypočn aj ú po dfa 
wo~a: Bz C 
Body dosiahnuté zdaného lelu = A---

O 
A =maximálne body pre danú kategóriu /20, 40, 65/ 
B = 20 % maximálnych bodov danej kategórie /4, 8, 13/ 
C = poradie holubov v 20 % v~azov v preteku 
D = počet holubov v 20 % v«azov 

Príklady na výpočet: 


Číslo 1 : Pretek kategórie B, 20 % vífazov predstavuje 200 ho

lubov, holub zfskal1 OO. cenu. 


BxC 8 x 100 
A---=40 · --=40 - 4= 36 bodov 

D 200 
Číslo 2: Pretekkategórie C, 20 % vílazov predstaVUje 282 ho
lubov, holub sa umiestnil na 32. miesle. 

BxC 13x32 
A --= 65 --- = 65 -1 ,475 = 63,525 bodov 

D 282 
Generálne majstrovstvo porska - regi6n IV. KRAKOW 

!takmer 50000 chovaterov je rozdelených do 4 regiónovi I 
Cbovater Región Body 
1. GOLDA Zbigniew Rzes,z ów 1065,96 
2. Handerek A+W Bielsko-Biala 1058,32 
3. Halos,zka Stanislaw Rzeszów 1058,1 9 
4. Bracia Rybczynscy Rzes,zów 1055,96 ' 
5. Smorag Mieczyslaw Kielce 1055,9 1 
6. Hart Eugeniusz Rze s,zów 1051,74 
7. Dziuban Jan Rzeszów 1051,46 
8. Pa wlica Zbigniew Kielce 1050.74 
9. Obie rzynski St+J Krakow 1048,74 
10. Gnatek Mare k Tarnobrzeg 1047,57 
11. Konior Józef Bielsko-Biala 1044,19 
12. SoltysRtJ Rzes,zów 1043,33 
13. Skórski Jan Rzeszów 1042,70 
14. MlakKrzysztof Bielsko-Biala 1039,73 
15. Krzyk Dariu sz Krak6w 1037,75 
16.Nicalek Karo l Tarnobrzeg 1037,57 I 
17. Barlóg Stanislaw KIeIce 1036, 63 
18. Lekki Andl!ej Bielsko-Biala 1035,98 
19. Lekas Aleks ander Kielce 1032,77 
20. NowakMtW Kielce 1032,69 
21. Micyk Wie slaw Tarnobl!eg 1032,43 
22, Karkowski Ryszard KrakOw 1032, 09 I 
23, Matuszyn Stanislawy Bielsko-Biala 1032,06 
24. Rzepka Franciszek Rzeszów 1031,73 
25. Drapich Marian Kraków 1031,29 
26, GladyszTadeu sz Kielcc 1030,96 
27. Socha Wladysl aw Rzeszów 1029,79 
28. Beras Jan Kielce 1027,96 
29. Styczen L t M Kielce 1027,91 
30, Kusak Wlodzimierz Kielce 1027,85 I 
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I -Kmeň,linia, rodina ,holubov 

V minulosti kmene holubov vytvárali 

neraz generácie chovaterov (otec a syn) 
viac ako polstoročie. O kmeni možno 
hovoriť, ak vznikol z Ifni í, rodfn toho 
istého genetického základu a všetky 
holuby v chove majú rovnaké dispozí
cie t. j. vlohy uložené v chromozómoch. 
Musia byť aj fenotypicky /vzhradom/ 
vermi podobné a svoje vlastnosti pre
nášajú na potomstvo. 

línia. holubov je skupina, ktorá vznik
la po zakladaterovi /holub, holubica/ a 
po viacero generácií nesie gény plemen
ného jedinca. R!u!.i.na je širšia skupina 
potom kov rodičovského páru, často 
bez uniformity, pokiar sa rozmnožila v 
následných generáciach. Spravidla po 
čase sa rozplynie prílivom cudzích je
dincov / geneticky/ . To znamená, že 
uvádzané kmene nemusia byť ešte ge
neticky ustálené ako boli v minulosti 
Wegge, Bricoux, Sion a pod. 

Je zdokumentované, že napr. kmeň 
Duray nebol ešte vytvorený a ustálený, 
len vznikal rozličnou kombináciou ho
lubov Bricoux, Sion, Marschal, Ziffe a 
Basset. Jenssen holuby mali základ pre
vážne vo Wegge, neskoršie Sion, ale aj 
iných. Dnešné Jenssen holuby nie sú 
také ako ich poznáme z historickej do
kumentácie. Ako som mal možnosť vi
dief, je medzi nimi velká variabilita, teda 
aj rozdielnosť vlastnostf, Neviem sa zba
viť dojmu, že tu ide aj o manipuláciu s 
rodokmeňmi alebo o omyly. Meulemans 
holuby, ako som pozoroval u dosť vel'
kého počtu chovatel'ov, sú vermi unach · 
tilé, ale aj náročnejšie. Veľmi sa neho
dia do tvrdších horských a podhorských 
oblastf /obdobne ako holuby Delbar/. 
Dlhšie trvá a ťažko sa dostávajú do le
tovej formy, často iba postupom veku. 
Nemajú takú bystrosť a pohybové re
flexy ako naše, u nás aklimatizované 
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typy holubov. Je nutné ich dlhšiu dobu 
zatvárať a množiť vo voliérach. O holu 
boch Hermes môžme povedať, že loka
lity ich chovu sú nie tak drsné ako u 
nás. 

Za zmienku stojí spôsob práce p. 
Hermesa. Má peniaze /mnoho peňazí/ 
a zrejme velkú záľubu v holuboch. Je v 
tom aj velká mozgová kapacita. Nemár
ni čas manuálnymi prácami a starosťa
mi. Môže si zaplatiť naslovovzatých od
borníkov a chovať stovky holubov. Pri 
prelekaní s holubami súťaží s masou 
holubov ak chce obstáť v konkurencii. 
Kto sa mu môže u nás rovnať? Zrejme 
na dražbách nakupuje vel'mi drahý a 
cenný plemenný materiál. Aby si udržal 
dobré meno, predáva tiež kvalitu a dá 
si za ňu patrične zaplatiť. Chov holu
bov chápe ako ďalšiu podnikatersky vý
nosnú aktivitu. V jeho chove jasne ne
dominujú kmene, ale trnie najslávnejších 
pretekárov z chovov Aarden, Espt ako 
"Steenberger", "Karel NL" atd. Sú to ne
dostižné, typovo a geneticky rozdielne 
holuby. Ich kombináciou sa tvoria špič
koví pretekári. V dvoch vzdialených 
chovoch praktizuje tzv. priestorovú 
izoláciu, osvedčenú metódu prevencie 
tzv. únave /úpadku/ chovu, čo sa dá 
praktizovať aj u nás. 

V dávnejšej minulosti som aj ja bol 
priekopnflcom kooperácie medzi chova 
termi so športovým záujmom v chove 
poštových holubov a medzi šľachtiter
mi. V súčasnom chovaterskom svete je 
skôr typické, že športovo zameraný 
chovater poštových holubov si neláme 
hlavu nad selekciou holubov, výberom 
chovných pár, ale necháva to na odbor
nfIcov - genetikov a znalcov, čo okrem 
vedomostí majú skúsenosti a vel'ký ži
votný rozhl'ad. 

MVDr. Koubek 

Generálne majstrovstvo Pol'ska 

Koeficienty, pomocou ktorých sa hodnoH výkon pošto

výCh holubov podfa podmienok daných FCI na olympiádach, 
prevzali na vyhodnotenie vlastných súfatívo Viacerých štátoch. 
Po čase zistili to isté, čo cnime aj my, že koeficientychovatefov 
viac rozdel'ujú ako spájajú. Z týchto dôvodov naši severnf su
sedia pre rok 2000 vypracovali nové podmienky ny vyhodno
tenie generálneho majstrovstva/GMP!. Vyhodnotenie vkategó
riach A, B, C, Dponechali nezmenené. 

Podobné problémy máme aj my, preto bude dobré, ak s 
podmienkami ich GM sa oboznámime podrobnejšie. 
Propozfcie Generálneho majstrovstva porska /GMP/ 
• Chovate!, súfažiaci vGMP podá do 15.mája evidenciu súťaž

ných holubov, do ktorej môže zaradi! maximálne 50 holubov 

• Každý klub, zúčastňujúcisa GMP pred prvým súťažným pre

tekom predložf /za!ile/ materskej oblasti /okrengu/ evidenciu 

súťažiacich členov , holubov aplán pretekov svyznačenfm ka

tegórif A, B, C. 

• Do pretekového plánu mOže byt zaradených maximalne 

14 prelekov v nasledujúcich kategóriach: 

- kategória A- preteky od 100 do 400 km 

- kategória B - preteky od 300 do 600 km 

- kalegória C - preteky nad 500 km 

• Body, započilané do vyhodnotenia GM P, sú priraďované s 

maximálnym poklesom 20 %, to znamená, že holuby môžu 

zfska! nasledovný počet : 


- kategória A - prvý 20 bodov aposledný 16 

- kategória B - prvý 40 bodov aposledný 32 

- kategória C - prtj 65 bodov aposledný 52 

• Na pretek, z ktorého body sa holubovi započítajú do vyhod

notenia GMP musf byt nasadených minimálne 500 holubov. 

Kluby, ktoré vpriebehu pretekovej sezóny nedokáZu splniltúto 

podmienku, musia vpretekovom pláne vyznač il, ským vydajÚ 

spoločnú výsledkovú listinu, piainú pre GM? 

• V pretekoch GMP sa vyhodnocuje 20 % vllazných holubov. 

• Chovatersa každého pretekuzaradeného do GMP môže zú

častnil so všetkými 50-timi holubami. 

• Po absolvovanf pretekov chovateľ zahlási 4 holuby, ktoré 

zfskali 7 umiestnenfv nasledujúcich kategóriach: 

- kategória A - 3 umiestnenia 

- kategória B - 2umiestnenia 

- kategória C -2 umiestnenia 

• Min imálna kilometrát pre započilané preteky vjednotlivých 

kategóriach" 

- kategóriaA - 600 km/3 preteky/ 

- kategória B - 750 km /2 pretekyl 

- kategória C - 1300 km 12 preteky/ 

• Maximálne môže jeden holubzfska1 270 bodov adru1stvo 1080 

bodov.Vyplí'\la to ztejto skutočnosti pre jedného holuba: 

- kalegória A- 3 preteky = 60 bodov 

- kategória B - 2 preteky = 80 bodov 

- kategória C - 2 preteky - 130 bodov 

• Vyhodnotenia sa môže chovatefzúéastnrt iba s jednym vy

hodnoteným družstvom, t. j. so ~tyrmi holubami. 

• Individuálne zostavy výsledkov, dosiahnutych v GMPcho

vatefmi po ich verrtikácii splnou pretekovoudokumentáciou sa 

vyhodnotí vmaterSkých oblastiach do 31 . augusta. Oblastné 

výbory po dokonalej kontrole postupia zostavy na vyhodno

lenie v regiónoch do 30. septembra. Regióny dokumentáciu 
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postúpia sekretariátu PZ HGP do 31 októbra. 
• Do individuálnej zostavy výsledkov vsúfaži GMP patrí: 
- pretekový plán /maximálne 14 pretekov/ 
- eviden cia holubov /maximálne 50 holubov/ 
- kontrolnélisty zpreleku 
- pásky Zkonštatovacfch hodín 
- výsledkové listiny 
- protokol o štarte holubov 
• Body do GMP na výsledkOvýCh listin áchsa vypočn aj ú po dfa 
wo~a: Bz C 
Body dosiahnuté zdaného lelu = A---

O 
A =maximálne body pre danú kategóriu /20, 40, 65/ 
B = 20 % maximálnych bodov danej kategórie /4, 8, 13/ 
C = poradie holubov v 20 % v~azov v preteku 
D = počet holubov v 20 % v«azov 

Príklady na výpočet: 


Číslo 1 : Pretek kategórie B, 20 % vífazov predstavuje 200 ho

lubov, holub zfskal1 OO. cenu. 


BxC 8 x 100 
A---=40 · --=40 - 4= 36 bodov 

D 200 
Číslo 2: Pretekkategórie C, 20 % vílazov predstaVUje 282 ho
lubov, holub sa umiestnil na 32. miesle. 

BxC 13x32 
A --= 65 --- = 65 -1 ,475 = 63,525 bodov 

D 282 
Generálne majstrovstvo porska - regi6n IV. KRAKOW 

!takmer 50000 chovaterov je rozdelených do 4 regiónovi I 
Cbovater Región Body 
1. GOLDA Zbigniew Rzes,z ów 1065,96 
2. Handerek A+W Bielsko-Biala 1058,32 
3. Halos,zka Stanislaw Rzeszów 1058,1 9 
4. Bracia Rybczynscy Rzes,zów 1055,96 ' 
5. Smorag Mieczyslaw Kielce 1055,9 1 
6. Hart Eugeniusz Rze s,zów 1051,74 
7. Dziuban Jan Rzeszów 1051,46 
8. Pa wlica Zbigniew Kielce 1050.74 
9. Obie rzynski St+J Krakow 1048,74 
10. Gnatek Mare k Tarnobrzeg 1047,57 
11. Konior Józef Bielsko-Biala 1044,19 
12. SoltysRtJ Rzes,zów 1043,33 
13. Skórski Jan Rzeszów 1042,70 
14. MlakKrzysztof Bielsko-Biala 1039,73 
15. Krzyk Dariu sz Krak6w 1037,75 
16.Nicalek Karo l Tarnobrzeg 1037,57 I 
17. Barlóg Stanislaw KIeIce 1036, 63 
18. Lekki Andl!ej Bielsko-Biala 1035,98 
19. Lekas Aleks ander Kielce 1032,77 
20. NowakMtW Kielce 1032,69 
21. Micyk Wie slaw Tarnobl!eg 1032,43 
22, Karkowski Ryszard KrakOw 1032, 09 I 
23, Matuszyn Stanislawy Bielsko-Biala 1032,06 
24. Rzepka Franciszek Rzeszów 1031,73 
25. Drapich Marian Kraków 1031,29 
26, GladyszTadeu sz Kielcc 1030,96 
27. Socha Wladysl aw Rzeszów 1029,79 
28. Beras Jan Kielce 1027,96 
29. Styczen L t M Kielce 1027,91 
30, Kusak Wlodzimierz Kielce 1027,85 I 
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Západoslovenskí chovatelia spolupracujú 

Dňa 18. 11. 2000 v Budmericiach pri prlle

žitosti dražby holubov popredného západo 
nemeckého chovateľ p. Wagnera sa zišli zá
stupcovia OZ Bratislava, Sen ica, Pezinok, 
Trenčín , Topoľčany, Prievidza, Nit ra, Dolná 
Nitra, Tmava a Nové Zámky. Cierom stretnu
tia bola dohoda o termínoch a trasách prete
kov na dlhých tratiach pre rok 2001. Pritomní 
zástupcovia OZ odsúhlasil! tieto preteky : 16. 
06. 2001 - Koblenz, 30. 06. 2001 - Aachen , 
14. 07. 2001 - Kassel idohodnutý na VZ! a 28. 
07. 200 1 - ľubovorný IHa Ile, Koblenz a iné/. 

Pri prvých troch lv prípade zhody aj štvr
tého pretekul sa zástupcovia zaviazali , že 
sú ochotnf u robiť spoločné vyhodnotenie pre
tekov vo výsledkovej listine, ktorú na zákla
de ďalšieh pokynov spracuje p. Pate ra. Pre 
každý pretek každé OZ poskytne na ocene
nia 1,000.- Sk. Tieto peniaze navrhujeme 
rozde l iť následovne : 500.- Sk pre každého 
víťaza /prvého holuba! v každom OZ a ostat
né peniaze prvým trom holubom zo spoloč
ných výsledkov v pomere - 1. miesto 50 %, 

LÁSKA A POVINNOSŤ 

De$8( rokov zo žívota 

dal by som - hovori Eve, 

keby som ešte hodinku 

mohol osta( pri tebe. 


A nem6žeš by(? - vrav! ona. 

Ostaň ked máš chlJf, 

prečo bys odchádzal 

neViem na teba zabudnú(. 

Ostaň teda ked máš vôru, 

tak nám dobre bolo spolu. 


Mám takú povinnos(, 

ostal by som VĎačne, 


ale vieš, UŽ je päl f/odfn, 

košovanie začne. 


Košovan;e skončI, 


vrátim sa ja k tebe. 

Budeš sa ty cltif. 

ako v siedmom nebi. 


Mgr. Milan Blahovský 
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2. miesto - 30 %, 3. miesto - 20 'Yo. Napríklad, 
ak sa preteku zúčastní 10 OZ, vyberie sa 
10.000.- Sk. Pre každého vífaza OZ sa pou
žije 500.- Sk , čiže v o vše tkých zúčastne
ných to bude spolu 5.000.- Sk. Zvyšných 
5.000.- Sk sa použije na celkové vyhodnote
nie: 1. miesto ISO %1 - 2.500.- Sk, 2. miesto 
130 %1 - 1.500.- Sk, 3. miesto 120 %/ - 1.000.
Sk. Namiesto peňazí sa zakúpia poháre a 
zvyšok do hodnoty dohodnutej ceny sa vy
plali v hotovosti. 

Zástupcovaia sa tiež dohodli na spoloč
nom vypúšfaní a spracovaní výsledkov na 
stredných tratiach z následovných pretekov : 
10.06.2001 - Chomutov, 24. 06. 2001 - Cheb. 

Podobným spôsobom ako v pretekoch na 
dlhých tratiach, navrhujeme urobif vyhodno
tenie a ocenenie aj na stredných tratiach , t j. 
vklad OZ 1.000.- Sk atď. 

Vyzývame aj ďal šie OZ, ktoré sa nezú 
častni li spomínaného stretnutia, aby sa pripo
ji li a prihlásil i do týchto súťažI. Podmienkou je, 
aby si tieto preteky deklarovali v pretekovom 
pláne. 

Koord inátormi dohodnutých pretekov sú p. 
Navrátil z OZ Dolná Nitra a p. Dohňanský z 
OZ Trenčín , ktorí spolupracujú a vydajú ďal
šie pokyny pre zvoz, vypúšťan ie , výpočty atď. 

Ing. Juraj Kurek, predseda OZ CHPH 
Dolná Nitra 

Naši sa zatial' v Južnej 
Afrike nestratili 

Na celosvetových pretekoch pošto
vých holubov, dotovaných miliónom do
lárov, v Južnej Afrike, ktoré prebiehajú v 
tomto roku sa pri tréningoch slovenským 
holubom, ktoré tam zasIali našl popred
ní chovatelia, darí a v silnej konkurencii 
sl počínajú úspešne. 

Dňa 25. 11. 200 pri meranom tréningu 
zo vzdialenosti 180 km sa spomedzi 2190 
vypustených holubov na 11 . mieste 
umiestnil holub Ludovíta Holeca - Roger 
M. 10007/. Vo výsledkovej listine sa obja
vili aj holuby ďalších chovateľov - Ing. 
VIdholda, Miloša Kučeru, Ing. Kureka . 

Treba len verif, že rovnako sa im bude 
dariť aj v oficiálnych súťažných pretekoch. 

PRETEKovA SEZÓNA 2000 vo výsledkoch 

oz CHPH ŽiLINA i 

Generálne majstrovstvo 

l. SUDOR Vladimir 89.315 
2. Majtanik Richard 107, 134 
3. Las Vladimir 136,866 
4. Belaník Ján 200, 105 
5. Majtan Milan 200,831 
6. Ing. Moravčlk J+L 255.292 
7. Komačka Michal 288,363 
8. Ing, Brzý Jozef 298,708 
9. Šimko Ondrej 355 ,566 


IO. Danišek Dušan 368.503 

II. Pucek Dušan 373.647 
12. Nekoranec Ivan 375.024 
13. Michalec Stanislav 386.665 
14. Buček Jozef 423,289 
15. Turský M+R 436,106 
16. Hlaváč A. st+ml 441.528 
17. Hrinik F+M+V 451 ,690 
18. Mikurda Peter 457 ,774 
19. Čerňanský Š+L 461 ,897 
20. Ďuroška Rudolf 462.213 
21. Kavecký Urban 485.925 
22. Las Ján 500,202 

23 , Mar10nik Pavol 501,797 

24 . Gašpierik Peter 505,529 
25. Zmrhala V+M 521.511 


Majstrovstvo OZ CHPH - krátke trate 


l. SUDOR Vladimír 92,601 
2. Las Vladimir 134,775 
3. Majtaník Richard 135,198 
4. Belanik Ján 153.538 
5. majtan Milan 191,920 
6. Valíček lubomlr 294,070 
7. Ing, MoravčlkJ+L 343,151 

8 Simko Jozaf 358,602 

9. Černanský Š+L 383.962 

10. Hlaváč Anton st+ml 437 ,469 

Majstrovstvo OZ CHPH - stredné trate 
l . MAJTANIK Richard 104.951 

2, SudorVladimír 125,496 

3. Belanik Ján 139,422 
4. Las Vladimir 191,511 
5. Ing. Moravčfk J+L 253,029 
6. Majtan Milan 253,526 

7.lng. Bl1ý Jozef 347.948 

8, Nekoranec Ivan 348,351 

9. Michalec Stanislav 369,666 

10. Pucek Dušan 378,405 

Majstrovstvo OZ CHPH - dlhé trate 

l, KOMAČKA Michal 57,538 
2 Sudor Vladimir 86,956 
3. Majtanik Richard 150,384 
4. Las Vladimir 164,870 

5. Ing. Moravčík J+L 211,926 
6. Ing. Brzý Jozef 222,548 
7. Danisek Dušan 242,495 
8. Pucek Dusan 255.038 
9. Majtan Milan 328,703 

10 Simko Jozef 333,194 
Majstrovstvo OZ CHPH • staré holuby 

l. SUDOR Vladimir 388.677 
2. Majtanik Richard 482,118 
3. Las Vladimir 616,404 
4. Ing. Moravčik J+L 972,008 
5. Belanik Ján 975,951 
6. Majtan Milan 1024,064 
7. Komacka Michal 1160,259 
8. Ing. Brzý Jozef 1225.310 
9. Pucek Dusan 1427,480 

10. Simko Jozef 1439,110 
11 . Michalec Stanislav 1574.137 
12. Nekoranec Ivan 1618,920 
13. Bucek Jozef 1626,085 
14. Cernanský Š+L 1642,172 
15. Danisek Dusan 1668.881 

OZ CHPH PEZINOK (upravené poradie) 
Generálne majstrovstvo 

l. CHLEBíK Ján 5915 
2. Šavara Oldrich 5572 
3. Patera Jaroslav 5489 
4. Gúčik Miroslav 5358 
5. Kučera Miloš 5203 
6. Kušerová Jana 5152 
7. Krajčovič Karol 5007 
8. Hlavatovič Jozef 4913 
9. Chreno Ján 486 6 

10. Lendel Ladislav 4776 
Majstrovstvo OZ CH PH • krátke trate 

l . CHLEBrK Ján 1620 
2. Lendel Ladislav 1582 
3. Šavara Oldrich 1542 

Majstrovstvo OZ CHPH • stredné trate 
l . CHLEB rK Ján 2860 
2. Gúčik Miroslav 2826 
3. Kučerová Jana 2718 

Majstrovstvo OZ CH PH - dlhé trate 
l . CHLEBrK Ján 1435 
2. Šavara Oldrich 1423 
3. Patera Jaromír 1405 

Majstrovstvo OZ CHPH - mladé holuby 
l . CHLEBrK Ján 796 
2. Hlavatovič Jozef 760 
3. Kučerová Jana 725 
4. Jurikovič Štefan 721 
5. Zmajkovič Pavol 708 
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Západoslovenskí chovatelia spolupracujú 

Dňa 18. 11. 2000 v Budmericiach pri prlle

žitosti dražby holubov popredného západo 
nemeckého chovateľ p. Wagnera sa zišli zá
stupcovia OZ Bratislava, Sen ica, Pezinok, 
Trenčín , Topoľčany, Prievidza, Nit ra, Dolná 
Nitra, Tmava a Nové Zámky. Cierom stretnu
tia bola dohoda o termínoch a trasách prete
kov na dlhých tratiach pre rok 2001. Pritomní 
zástupcovia OZ odsúhlasil! tieto preteky : 16. 
06. 2001 - Koblenz, 30. 06. 2001 - Aachen , 
14. 07. 2001 - Kassel idohodnutý na VZ! a 28. 
07. 200 1 - ľubovorný IHa Ile, Koblenz a iné/. 

Pri prvých troch lv prípade zhody aj štvr
tého pretekul sa zástupcovia zaviazali , že 
sú ochotnf u robiť spoločné vyhodnotenie pre
tekov vo výsledkovej listine, ktorú na zákla
de ďalšieh pokynov spracuje p. Pate ra. Pre 
každý pretek každé OZ poskytne na ocene
nia 1,000.- Sk. Tieto peniaze navrhujeme 
rozde l iť následovne : 500.- Sk pre každého 
víťaza /prvého holuba! v každom OZ a ostat
né peniaze prvým trom holubom zo spoloč
ných výsledkov v pomere - 1. miesto 50 %, 

LÁSKA A POVINNOSŤ 

De$8( rokov zo žívota 

dal by som - hovori Eve, 

keby som ešte hodinku 

mohol osta( pri tebe. 


A nem6žeš by(? - vrav! ona. 

Ostaň ked máš chlJf, 

prečo bys odchádzal 

neViem na teba zabudnú(. 

Ostaň teda ked máš vôru, 

tak nám dobre bolo spolu. 


Mám takú povinnos(, 

ostal by som VĎačne, 


ale vieš, UŽ je päl f/odfn, 

košovanie začne. 


Košovan;e skončI, 


vrátim sa ja k tebe. 

Budeš sa ty cltif. 

ako v siedmom nebi. 


Mgr. Milan Blahovský 
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2. miesto - 30 %, 3. miesto - 20 'Yo. Napríklad, 
ak sa preteku zúčastní 10 OZ, vyberie sa 
10.000.- Sk. Pre každého vífaza OZ sa pou
žije 500.- Sk , čiže v o vše tkých zúčastne
ných to bude spolu 5.000.- Sk. Zvyšných 
5.000.- Sk sa použije na celkové vyhodnote
nie: 1. miesto ISO %1 - 2.500.- Sk, 2. miesto 
130 %1 - 1.500.- Sk, 3. miesto 120 %/ - 1.000.
Sk. Namiesto peňazí sa zakúpia poháre a 
zvyšok do hodnoty dohodnutej ceny sa vy
plali v hotovosti. 

Zástupcovaia sa tiež dohodli na spoloč
nom vypúšfaní a spracovaní výsledkov na 
stredných tratiach z následovných pretekov : 
10.06.2001 - Chomutov, 24. 06. 2001 - Cheb. 

Podobným spôsobom ako v pretekoch na 
dlhých tratiach, navrhujeme urobif vyhodno
tenie a ocenenie aj na stredných tratiach , t j. 
vklad OZ 1.000.- Sk atď. 

Vyzývame aj ďal šie OZ, ktoré sa nezú 
častni li spomínaného stretnutia, aby sa pripo
ji li a prihlásil i do týchto súťažI. Podmienkou je, 
aby si tieto preteky deklarovali v pretekovom 
pláne. 

Koord inátormi dohodnutých pretekov sú p. 
Navrátil z OZ Dolná Nitra a p. Dohňanský z 
OZ Trenčín , ktorí spolupracujú a vydajú ďal
šie pokyny pre zvoz, vypúšťan ie , výpočty atď. 

Ing. Juraj Kurek, predseda OZ CHPH 
Dolná Nitra 

Naši sa zatial' v Južnej 
Afrike nestratili 

Na celosvetových pretekoch pošto
vých holubov, dotovaných miliónom do
lárov, v Južnej Afrike, ktoré prebiehajú v 
tomto roku sa pri tréningoch slovenským 
holubom, ktoré tam zasIali našl popred
ní chovatelia, darí a v silnej konkurencii 
sl počínajú úspešne. 

Dňa 25. 11. 200 pri meranom tréningu 
zo vzdialenosti 180 km sa spomedzi 2190 
vypustených holubov na 11 . mieste 
umiestnil holub Ludovíta Holeca - Roger 
M. 10007/. Vo výsledkovej listine sa obja
vili aj holuby ďalších chovateľov - Ing. 
VIdholda, Miloša Kučeru, Ing. Kureka . 

Treba len verif, že rovnako sa im bude 
dariť aj v oficiálnych súťažných pretekoch. 

PRETEKovA SEZÓNA 2000 vo výsledkoch 

oz CHPH ŽiLINA i 

Generálne majstrovstvo 

l. SUDOR Vladimir 89.315 
2. Majtanik Richard 107, 134 
3. Las Vladimir 136,866 
4. Belaník Ján 200, 105 
5. Majtan Milan 200,831 
6. Ing. Moravčlk J+L 255.292 
7. Komačka Michal 288,363 
8. Ing, Brzý Jozef 298,708 
9. Šimko Ondrej 355 ,566 


IO. Danišek Dušan 368.503 

II. Pucek Dušan 373.647 
12. Nekoranec Ivan 375.024 
13. Michalec Stanislav 386.665 
14. Buček Jozef 423,289 
15. Turský M+R 436,106 
16. Hlaváč A. st+ml 441.528 
17. Hrinik F+M+V 451 ,690 
18. Mikurda Peter 457 ,774 
19. Čerňanský Š+L 461 ,897 
20. Ďuroška Rudolf 462.213 
21. Kavecký Urban 485.925 
22. Las Ján 500,202 

23 , Mar10nik Pavol 501,797 

24 . Gašpierik Peter 505,529 
25. Zmrhala V+M 521.511 


Majstrovstvo OZ CHPH - krátke trate 


l. SUDOR Vladimír 92,601 
2. Las Vladimir 134,775 
3. Majtaník Richard 135,198 
4. Belanik Ján 153.538 
5. majtan Milan 191,920 
6. Valíček lubomlr 294,070 
7. Ing, MoravčlkJ+L 343,151 

8 Simko Jozaf 358,602 

9. Černanský Š+L 383.962 

10. Hlaváč Anton st+ml 437 ,469 

Majstrovstvo OZ CHPH - stredné trate 
l . MAJTANIK Richard 104.951 

2, SudorVladimír 125,496 

3. Belanik Ján 139,422 
4. Las Vladimir 191,511 
5. Ing. Moravčfk J+L 253,029 
6. Majtan Milan 253,526 

7.lng. Bl1ý Jozef 347.948 

8, Nekoranec Ivan 348,351 

9. Michalec Stanislav 369,666 

10. Pucek Dušan 378,405 

Majstrovstvo OZ CHPH - dlhé trate 

l, KOMAČKA Michal 57,538 
2 Sudor Vladimir 86,956 
3. Majtanik Richard 150,384 
4. Las Vladimir 164,870 

5. Ing. Moravčík J+L 211,926 
6. Ing. Brzý Jozef 222,548 
7. Danisek Dušan 242,495 
8. Pucek Dusan 255.038 
9. Majtan Milan 328,703 

10 Simko Jozef 333,194 
Majstrovstvo OZ CHPH • staré holuby 

l. SUDOR Vladimir 388.677 
2. Majtanik Richard 482,118 
3. Las Vladimir 616,404 
4. Ing. Moravčik J+L 972,008 
5. Belanik Ján 975,951 
6. Majtan Milan 1024,064 
7. Komacka Michal 1160,259 
8. Ing. Brzý Jozef 1225.310 
9. Pucek Dusan 1427,480 

10. Simko Jozef 1439,110 
11 . Michalec Stanislav 1574.137 
12. Nekoranec Ivan 1618,920 
13. Bucek Jozef 1626,085 
14. Cernanský Š+L 1642,172 
15. Danisek Dusan 1668.881 

OZ CHPH PEZINOK (upravené poradie) 
Generálne majstrovstvo 

l. CHLEBíK Ján 5915 
2. Šavara Oldrich 5572 
3. Patera Jaroslav 5489 
4. Gúčik Miroslav 5358 
5. Kučera Miloš 5203 
6. Kušerová Jana 5152 
7. Krajčovič Karol 5007 
8. Hlavatovič Jozef 4913 
9. Chreno Ján 486 6 

10. Lendel Ladislav 4776 
Majstrovstvo OZ CH PH • krátke trate 

l . CHLEBrK Ján 1620 
2. Lendel Ladislav 1582 
3. Šavara Oldrich 1542 

Majstrovstvo OZ CHPH • stredné trate 
l . CHLEB rK Ján 2860 
2. Gúčik Miroslav 2826 
3. Kučerová Jana 2718 

Majstrovstvo OZ CH PH - dlhé trate 
l . CHLEBrK Ján 1435 
2. Šavara Oldrich 1423 
3. Patera Jaromír 1405 

Majstrovstvo OZ CHPH - mladé holuby 
l . CHLEBrK Ján 796 
2. Hlavatovič Jozef 760 
3. Kučerová Jana 725 
4. Jurikovič Štefan 721 
5. Zmajkovič Pavol 708 
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OZ CHPH PRIEVIDZA 
Generálne majstrovstvo 

1. MICHALfK Michal 6910 14. Pavlák Dušan 4522 
2. Ing. Mokrý Ján 6899 15. Vrták P+M 4448 
3. Pavlík Pavol 6237 16. Ďuriš D+M 4362 
4. Sobota A+V 6237 17. Slošiar Andrej 4260 
5. Miklánek Jaroslav 5847 18. Demko Jozef 4170 
6. BeňadikJán 5477 19. Horňák Jaroslav 4079 
7. Mališ Vladimír 5447 20. Nemec Tibor 4066 
8. Vavro Ján 5438 21. Hliva Jozef 4010 
9. Sedivec Marián 5137 22. Sovčrk Jozef 39 47 

10. Púčik Marián 6128 23. Holub Július 377 4 
11. Kováč+Šteffk 5047 24. Hrmo Július 3720 
12. Kováč Mik. st+ml 4774 25. Bojo Jozef 3652 
13. Krajči Július 4600 

Majstrovstvo OZ CHPH - krátke trate 

1. MICHALfK Michal 4090 6. Miklánek Jaroslav 3537 
2. Ing. Mokrý Ján 4057 7. Beňadik Ján 3423 
3. Pavlfk Pavol 3933 8. Pavlák Dušan 3378 
4. Sobota A+V 3926 9. Vavro Ján 3350 
5. Púčik Marián 3798 10. Vrták P+M 3073 

Majstrovstvo OZ CHPH - stredné trate 

1. MICHAlÍK Michal 3144 6. Vavro Ján 2730 
2. Ing. Mokrý Ján 2964 7. Vrták P+M 2697 
3. Pavirk Pavol 2874 8. Beňadik Ján 2676 
4. Sobota A+V 2802 9. MiklánekJaroslav 2565 
5. Púčik Marián 2772 10. MališVladimlr 2562 

Majstrovstvo OZ CHPH - dlhé trate 
1. Ing. MOKRÝJán 1700 
2. Michalfk Michal 1690 

6. Sobota A+V 1170 
7. Šedivec Marián 1130 

3. Mališ Vladimír 1545 8. Ďuriš D+M 1110 
4. Miklánek Jaroslav 1350 9. Kováč Mik. st+ml 1045 
5. Pavlík Pavol 1265 10. Vavro Ján 1010 

Majstrovstvo OZ CHPH - staré holuby 
1. MICHALfK Michal 6548 9. Beňadik Ján 4815 
2. Ing. Mokrý Ján 6432 10.Šedivec Marian 4647 
3. Pavlík Pavol 5837 11 . Kováč+Stefi'k 4335 
4. Sobota A+V 5744 12. Kováč Mik st+ml 4270 
5. MiklánekJaroslav 5460 13. ĎuriŠ D+M 4159 
6. Púčik Marián 5226 14. Krajči Július 4042 
7. MališVladimír 5105 15.VrtákP+M 4025 
8. Vavro Ján 5035 

Majstrovstvo OZ CHPH - mladé holuby 

1. MATIASKO Miroslav 1148 
2. Sobota A+V 1114 
3. Ing. Mokrý Ján 1094 
4. Kováč+Steffk 976 
5. Petriska Frant. 942 
6. Dolinský+Výbošlok 940 
7. Michallk Michal 927 
8. Slošiar Andrej 912 
9. MališVladimir 883 

10. Madaj Stanislav 880 

OZ CHPH TOPOLCANY 
Generálne majstrovstvo 

1. DUC HOVIC J. st+m l 8008 
2. Dvonč M+V 7788 
3. Mlátko J+A 7478 
4. Gogora Jaroslav 7422 
5. Stručka P. st+m l 7088 
6. Struhár Eduard 6790 
7. Kúdela Boris 6708 
8. Antal+Pon ištiak 6657 
9. Kohút M+B 6576 

10. Kišš Ladislav 6462 
11 . Guniš Marian 6438 
12. Barborka+Fábry 5911 
13. Macho R. st+ml 5660 
14. Pietrik Jozef 5641 
15. Gogora Milan 563 1 

Majstrovstvo OZ CHPH - krátke trate 

1. DUCHOVIC J. st+ml 4572 
2. Dvonč M+V 4440 
3. Guniš Marian 4346 
4. Mlátko J+A 4254 
5. Antal+Poništiak 4229 
6. Kišš Ladislav 4034 
7. Kúdela+Boris 4012 
8. Stručka P. st+ml 3956 
9. Gogora Jaroslav 3922 

10. Struhár Eduard 3838 

Majstrovstvo OZ CHPH • stredné trate 
1. DUCHOVIC J. st+ml 4792 
2. Dvonč M+V 4640 
3. Mlátko J+A 4604 
4. Guniš Marian 4428 
5. Gogora Jaroslav 4404 
6. Kúdela+ Boris 4394 
7. Stručka P st+ml 4362 
8. Antal+Poništiak 4235 
9 Kohúl M+B 4206 

10. Kišš Ladislav 4062 

Majstrovstvo OZ CHPH - dlhé trate 

1. GOGORA Jaroslav 1940 6. Stručka P. st+m11560 
2. Dvonč M+V 1864 7. Kohút M+B 1552 
3. DuchovičJ.st+ml 1824 8. LysičanJozef 1380 
4. Mlátko J+A 1704 9. Pietrik Jozef 1348 
5. Struhár Eduard 1624 10. KoJlárik Ján 1264 

Majstrovstvo OZ CHPH - mladé holuby 
1. KOHÚT M+B 1038 6. Guniš Vladimír 990 
2. Dvonč M+V 1026 7. Basarab Marián 986 
3. Guniš Marian 1020 8. Cernický Anton 918 
4. Struhár Eduard 1008 9. Adamfk Milan 882 
5. Somora Rudolf 1008 10. Svec J+V 874 

Oblastným združeniam, ktorých výsledky 
sme pre nedostatok miesta nemohli zvetrejnif 
sa ospravedlňujeme a zverejníme ich v na
sledujúcom čísle spravodaja. Ďakujeme 
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S hlbokým zármutkom a vel1<ým žiarom oznamujeme 
chovaterskej verejnosti, že nás navždy opustil zaklada
Júci člen OZ CHPH Nítra vo veku 67 rokov 

pán Ján HORKA 
Členovia OZ CHPH Nitra 

t OZ CHPH a ZO Komárno so zármutkom v srdci oznamujú širokej chovatel'skej 
verejnosti, že naše rady opustil vo veku 71 rokov pán Vojtech RÓZSA, zaklada
júci člen našej organizácie. Časf jeho pamiatke 

• Ešte raz uve rejňujeme výsledky Generál
neho majstrovstva OZ CHPH Martin, nakoľ
ko v predchádzajúcom čísle ch ovatelia , 
umiestnení na 11. až 20. mieste, nemali uve
dený počet bodov. 

1. VIŠŇOVEC V+A Martin 5594 
2. Jančovič Ladi slav Sučany 5567 
3. Blahušiak V+P Nartin 5167 
4. Poništ Rudolf T. Teplice 4860 
5. Polony Milan T. Teplice 4797 
6. Stacho Ján Martin 45 65 
7. Kunštár Vladimir Martin 44 60 
8. Zicho Ján Martin 4366 
9. Hlavata Jaroslav Sučany 4269 
10. Čadecký J+I Sučany 42 06 
11. Kováč Ivan Ležiachov 41 40 
12. Krela Ladislav T. Teplice 3975 
13. Remeň + Rakyta Martin 3774 
14. Skaličan Ján Mart in 3736 
15. Zorkocy Ladislav T. Teplice 3591 
16. Bulejčík J. st. + ml. T. Teplice 3113 
17. Sušienka M+J Martin 3026 
18. Janík Mi roslav Ležiachov 2852 
19. Ďanovsky + Achimský Ležiachov 2703 
20. Spodniak + Lenarth Martin 2529 

I 
• V majstrovstve OZ CHPH Trenčín sa na 18. 
mieste umiestnil chovateľ Dušan MAŇO. 
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• Predám celý chov poštových holubov línie Espt 

- Fábry, Delbar, Janssen, ivieullemans a konšta 

tovacie hodiny na 11 konštatovaní vo výbornom 

stave. Cena dohodou. 

Marián Terek, Jánošíkova 430, 976 69 Pohorelá , 

tel. 0867/6196454 /volaf po 20.00 hod.! 


• Ján Pirožek, 059 76 Rakúsy 121 hlási: 99-22
9294, 97-25-1199 a hradá 98-22-319, 99-22
4245, 99-22-4228 , 98-22-1844, 98-22-1850, 
98-28-3015 
• Alojz Bútora, Kúpeľná cesta 686/10, 039 01 
Trenčianske Teplice, 
tel. 0841/4923542 hlási voľne lietajúce holuby: 
00-03-3551, 00-03-2964, 00-19-5263, 00-13
1765, 00-CZ051-178, 99-03-4531 , 99-11-723, 
99-10-559, 99-HUNG10-2398, 98-21-6753, 97
04-0005 
• Jozef Laban , Stavbárska 48, 058 01 Poprad 
hlási 99-PL0238-2806, 97-DV08217-841 . 
• Gebauer O. Am Sportplatz 10, tel. 05509-325, 
37 133 Friedland, BRO hlási SLO 99-133.098. 
/P ravde podobne nejde o slovenského holuba.! 
• Jozef M ráček, 252 17 Tachlovice 158, Praha 
západ hlási holuba s narazeným krídlom Č. 00 
01-4679. Nech majiter oznám i, ako s ním naložif. 
• Vladimír Vernarský, Štefánikova 22, 053 11 
Smižany hlási : 97-22-4445, 99-03-1370, R097
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OZ CHPH PRIEVIDZA 
Generálne majstrovstvo 

1. MICHALfK Michal 6910 14. Pavlák Dušan 4522 
2. Ing. Mokrý Ján 6899 15. Vrták P+M 4448 
3. Pavlík Pavol 6237 16. Ďuriš D+M 4362 
4. Sobota A+V 6237 17. Slošiar Andrej 4260 
5. Miklánek Jaroslav 5847 18. Demko Jozef 4170 
6. BeňadikJán 5477 19. Horňák Jaroslav 4079 
7. Mališ Vladimír 5447 20. Nemec Tibor 4066 
8. Vavro Ján 5438 21. Hliva Jozef 4010 
9. Sedivec Marián 5137 22. Sovčrk Jozef 39 47 

10. Púčik Marián 6128 23. Holub Július 377 4 
11. Kováč+Šteffk 5047 24. Hrmo Július 3720 
12. Kováč Mik. st+ml 4774 25. Bojo Jozef 3652 
13. Krajči Július 4600 

Majstrovstvo OZ CHPH - krátke trate 

1. MICHALfK Michal 4090 6. Miklánek Jaroslav 3537 
2. Ing. Mokrý Ján 4057 7. Beňadik Ján 3423 
3. Pavlfk Pavol 3933 8. Pavlák Dušan 3378 
4. Sobota A+V 3926 9. Vavro Ján 3350 
5. Púčik Marián 3798 10. Vrták P+M 3073 

Majstrovstvo OZ CHPH - stredné trate 

1. MICHAlÍK Michal 3144 6. Vavro Ján 2730 
2. Ing. Mokrý Ján 2964 7. Vrták P+M 2697 
3. Pavirk Pavol 2874 8. Beňadik Ján 2676 
4. Sobota A+V 2802 9. MiklánekJaroslav 2565 
5. Púčik Marián 2772 10. MališVladimlr 2562 

Majstrovstvo OZ CHPH - dlhé trate 
1. Ing. MOKRÝJán 1700 
2. Michalfk Michal 1690 

6. Sobota A+V 1170 
7. Šedivec Marián 1130 

3. Mališ Vladimír 1545 8. Ďuriš D+M 1110 
4. Miklánek Jaroslav 1350 9. Kováč Mik. st+ml 1045 
5. Pavlík Pavol 1265 10. Vavro Ján 1010 

Majstrovstvo OZ CHPH - staré holuby 
1. MICHALfK Michal 6548 9. Beňadik Ján 4815 
2. Ing. Mokrý Ján 6432 10.Šedivec Marian 4647 
3. Pavlík Pavol 5837 11 . Kováč+Stefi'k 4335 
4. Sobota A+V 5744 12. Kováč Mik st+ml 4270 
5. MiklánekJaroslav 5460 13. ĎuriŠ D+M 4159 
6. Púčik Marián 5226 14. Krajči Július 4042 
7. MališVladimír 5105 15.VrtákP+M 4025 
8. Vavro Ján 5035 

Majstrovstvo OZ CHPH - mladé holuby 

1. MATIASKO Miroslav 1148 
2. Sobota A+V 1114 
3. Ing. Mokrý Ján 1094 
4. Kováč+Steffk 976 
5. Petriska Frant. 942 
6. Dolinský+Výbošlok 940 
7. Michallk Michal 927 
8. Slošiar Andrej 912 
9. MališVladimir 883 

10. Madaj Stanislav 880 

OZ CHPH TOPOLCANY 
Generálne majstrovstvo 

1. DUC HOVIC J. st+m l 8008 
2. Dvonč M+V 7788 
3. Mlátko J+A 7478 
4. Gogora Jaroslav 7422 
5. Stručka P. st+m l 7088 
6. Struhár Eduard 6790 
7. Kúdela Boris 6708 
8. Antal+Pon ištiak 6657 
9. Kohút M+B 6576 

10. Kišš Ladislav 6462 
11 . Guniš Marian 6438 
12. Barborka+Fábry 5911 
13. Macho R. st+ml 5660 
14. Pietrik Jozef 5641 
15. Gogora Milan 563 1 

Majstrovstvo OZ CHPH - krátke trate 

1. DUCHOVIC J. st+ml 4572 
2. Dvonč M+V 4440 
3. Guniš Marian 4346 
4. Mlátko J+A 4254 
5. Antal+Poništiak 4229 
6. Kišš Ladislav 4034 
7. Kúdela+Boris 4012 
8. Stručka P. st+ml 3956 
9. Gogora Jaroslav 3922 

10. Struhár Eduard 3838 

Majstrovstvo OZ CHPH • stredné trate 
1. DUCHOVIC J. st+ml 4792 
2. Dvonč M+V 4640 
3. Mlátko J+A 4604 
4. Guniš Marian 4428 
5. Gogora Jaroslav 4404 
6. Kúdela+ Boris 4394 
7. Stručka P st+ml 4362 
8. Antal+Poništiak 4235 
9 Kohúl M+B 4206 

10. Kišš Ladislav 4062 

Majstrovstvo OZ CHPH - dlhé trate 

1. GOGORA Jaroslav 1940 6. Stručka P. st+m11560 
2. Dvonč M+V 1864 7. Kohút M+B 1552 
3. DuchovičJ.st+ml 1824 8. LysičanJozef 1380 
4. Mlátko J+A 1704 9. Pietrik Jozef 1348 
5. Struhár Eduard 1624 10. KoJlárik Ján 1264 

Majstrovstvo OZ CHPH - mladé holuby 
1. KOHÚT M+B 1038 6. Guniš Vladimír 990 
2. Dvonč M+V 1026 7. Basarab Marián 986 
3. Guniš Marian 1020 8. Cernický Anton 918 
4. Struhár Eduard 1008 9. Adamfk Milan 882 
5. Somora Rudolf 1008 10. Svec J+V 874 

Oblastným združeniam, ktorých výsledky 
sme pre nedostatok miesta nemohli zvetrejnif 
sa ospravedlňujeme a zverejníme ich v na
sledujúcom čísle spravodaja. Ďakujeme 
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S hlbokým zármutkom a vel1<ým žiarom oznamujeme 
chovaterskej verejnosti, že nás navždy opustil zaklada
Júci člen OZ CHPH Nítra vo veku 67 rokov 

pán Ján HORKA 
Členovia OZ CHPH Nitra 

t OZ CHPH a ZO Komárno so zármutkom v srdci oznamujú širokej chovatel'skej 
verejnosti, že naše rady opustil vo veku 71 rokov pán Vojtech RÓZSA, zaklada
júci člen našej organizácie. Časf jeho pamiatke 

• Ešte raz uve rejňujeme výsledky Generál
neho majstrovstva OZ CHPH Martin, nakoľ
ko v predchádzajúcom čísle ch ovatelia , 
umiestnení na 11. až 20. mieste, nemali uve
dený počet bodov. 

1. VIŠŇOVEC V+A Martin 5594 
2. Jančovič Ladi slav Sučany 5567 
3. Blahušiak V+P Nartin 5167 
4. Poništ Rudolf T. Teplice 4860 
5. Polony Milan T. Teplice 4797 
6. Stacho Ján Martin 45 65 
7. Kunštár Vladimir Martin 44 60 
8. Zicho Ján Martin 4366 
9. Hlavata Jaroslav Sučany 4269 
10. Čadecký J+I Sučany 42 06 
11. Kováč Ivan Ležiachov 41 40 
12. Krela Ladislav T. Teplice 3975 
13. Remeň + Rakyta Martin 3774 
14. Skaličan Ján Mart in 3736 
15. Zorkocy Ladislav T. Teplice 3591 
16. Bulejčík J. st. + ml. T. Teplice 3113 
17. Sušienka M+J Martin 3026 
18. Janík Mi roslav Ležiachov 2852 
19. Ďanovsky + Achimský Ležiachov 2703 
20. Spodniak + Lenarth Martin 2529 

I 
• V majstrovstve OZ CHPH Trenčín sa na 18. 
mieste umiestnil chovateľ Dušan MAŇO. 
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• Predám celý chov poštových holubov línie Espt 

- Fábry, Delbar, Janssen, ivieullemans a konšta 

tovacie hodiny na 11 konštatovaní vo výbornom 

stave. Cena dohodou. 

Marián Terek, Jánošíkova 430, 976 69 Pohorelá , 

tel. 0867/6196454 /volaf po 20.00 hod.! 


• Ján Pirožek, 059 76 Rakúsy 121 hlási: 99-22
9294, 97-25-1199 a hradá 98-22-319, 99-22
4245, 99-22-4228 , 98-22-1844, 98-22-1850, 
98-28-3015 
• Alojz Bútora, Kúpeľná cesta 686/10, 039 01 
Trenčianske Teplice, 
tel. 0841/4923542 hlási voľne lietajúce holuby: 
00-03-3551, 00-03-2964, 00-19-5263, 00-13
1765, 00-CZ051-178, 99-03-4531 , 99-11-723, 
99-10-559, 99-HUNG10-2398, 98-21-6753, 97
04-0005 
• Jozef Laban , Stavbárska 48, 058 01 Poprad 
hlási 99-PL0238-2806, 97-DV08217-841 . 
• Gebauer O. Am Sportplatz 10, tel. 05509-325, 
37 133 Friedland, BRO hlási SLO 99-133.098. 
/P ravde podobne nejde o slovenského holuba.! 
• Jozef M ráček, 252 17 Tachlovice 158, Praha 
západ hlási holuba s narazeným krídlom Č. 00 
01-4679. Nech majiter oznám i, ako s ním naložif. 
• Vladimír Vernarský, Štefánikova 22, 053 11 
Smižany hlási : 97-22-4445, 99-03-1370, R097
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17 0791. Má záujem o preukazy a rodokmene 
zverejnených holubov. 
• Lubomír Dravecký, Ústecko-orlická 26, 058 
01 Poprad hlási: 00-PL152-2917, 99-PL0295
6630. 
• Václav Škuthan, Martneves 5, 411 19 Mšené 
Lázne hlási 00-01-0537, 00-16-5686. Bol by rád, 
keby sa majitelia ozvali. 
• Fuchs J. Denkmalstr. 28 , tel. 09871-571, 915 
75 Windsbach , BRO hlási 00-22-73330. 
• Ján Včela, Stodolova 4/1882, 031 01 Liptov
ský Mikuláš, tel. 0849/5524542 hlási: 00-25
8048, 00-19-7938, 00-PL0234-3518. 
• Ján Martínek, Požiarnická 1, Považský Chlmec, 
010 03 Žilina hlási: 98-22-1201 H, 99-22-6695 
Ha a 99-23-5512 H. Holub č. 1201 už bol hláse
ný . 
• Ladislav L6rincz, Slovenskej jednoty 11, 040 
01 Košice, tel. 095/6336316 hlási 00-25-8435 
mp, 00-14-8695 mk, 00-19-4023 mkš, 00-26
5377 mps, 93-RP14-99687 tk, 94-DV31-0866, 
97-DV53-06045, 99-DV136-03072. 
• Jifí Telín, Vrchlického 33, 419 01 Duchcov, ČR 
hlási 00-02-7965. 
• Ladislav Csernok, Farská Lúka 56, 986 01 
Firakovo, tel. 0863/4383104 hlási: 00-06-0564 . 
• MUDr. František Vysloužil, 032 61 Vážec 69 
hlási : 00-22-7218, 00-22-7222, 00-22-12785, 
00-23-1927, 00-23-7706 , 00-25-7762, 00-28
0246, 00-28-4040, 00-AUS315-262, 97-CZ032
3109, 99-22-10529, 99-22-12724, 99-22
12827. 
• Milan lštvan, 082 71 Krivany 99, okr. Sabinov 
hlási: 93-DV184-03965 Ha, 98-DV627-0606 Ha. 
• 	 Ing. Ján Kondula, Ústecko-orlická 2345/10, 

058 01 Poprad hlási: 97-14-04408 tk, 99
PL0230-2668 pi , 99-PL0230-14589 tk, 00-28
4333 tk. 
• František Pláteník, Haanova 13/20, 851 04 Bra
tislava 5 oznamuje: V prípade ak u niekoho lietajú 
moje holuby čísiel 1999-01 č. 8873, 8901 , 8902, 
8917, 8923, 8948, 8950, 1999-06 č. 3153, 
2000-01 č. 1741 , 1745, 1752, 1753,6551, 
6557, 6559, 6560, 6569, 6570, 6573, 6578, 
6579, 6580, 6582, 6583, 6584, 6586, 6953, 
6954 a 6955. Som ochotný za 20.- Sk zas lat 
preukaz o vlastníctve krúžku holuba. 
• Jozef Kapaník, Verké Rovné 340, 013 62 Byt
ča, tel. 821/5582015 hlási: 95-RP14-313358 H, 
95-14-10068 Ha, 00-14-13367 H, 00-16-3563 
Ha, 00-03-1506 Ha, 99-12-8014 H. 
• ZO CHPH Martin hlási: 00-S29-6885, 00-S03
1611,00-22-0331, 00-PL-14581 Derby, OO
PLO 195-3034, OO-P L023 8-1790, 00-PL0238
5342,96-25-02360, 96-27-0093, 96-14-1100, 
98-14-0450, 98-15-6433 , 98-16-6115, 98-22
6540, 98-025CZ-4185, 99-0276CZ-633, 99-10
5268, 99-23-0722 , 00-14-7008, 00-23-0574, 
00-14 -8473, 00-29-6894. 
ZO CHPH Martin hradá: 94-DV-0217-07259, 95
17-1401 , 98-17-0437, 97-17-1556, 97-17
3956, 97-03-1924. Kontakt: Ján Stacho, Jáno
šíkova 35, 036 01 Martin, tel. 0842/4131912, 
mobol 0905 721094 . 
• Vladimír Kostroš , 029 64 Oravská Jasenica 
129, tel. 0846/5525087 hlási: 99-22-7703. 
• Ondrej Gancarčík, 059 35 Batizovce 118, lei. 
092/7752259 hlási: 99-25-0445, 96-25-03019, 
98-22-5681, 98-22-5061 , 97-23-1368, 97-28
3434, 99-28-0012, 00-28-3211, 00-28-3179 

INFORMAČNÝ SPRAVODAJ 

POŠTOVÝ HOLUB 2001 

Spravodaj na rok 2001 si môžu záujemci predplatif priloženou pokáž

kou typu C. Boli by sme radi, keby tí chovatelia, ktorí majú o spravodaj 
záujem, uhradili predplatné do 10. januára 2001 , nakol'ko do konca januára 
2001 vyjde 1. čís lo . 

Na budúci rok plánujeme vydaf 6 čísiel. Iba v prípade zvyšenia ceny 
papiera a poštovného vyjde iba 5 čísiel s tým, že posledné dve čísla budú 
mat rozšírený obsah, aby sa nemuselo zvýšiť predplatné_ 
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•
atls 

BENZING 

NovA ÉRA v HOLUeARSKOM ŠPORTE 

storočná tradfcia a najmodernejšia elektronika 


MOŽNOSŤ KONŠTATOVANIA NA JEDNOM VLETE 

UŽ OD 15 400.- Sk 


Výhody elektronického konŠtatovania 
• 	 rýchla a presná registrácia holuba pri nasadzovaní Icca 30 holubov za 5 minúV 
• 	 šp ičkové zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii 
• 	 pri dolete holubov chovateľ iba prihliada - odpadá chytanie holuba a jeho streso 

vanie - konštatovanie prebieha aj bez pritom nosti chovate/'a 
• 	 možnosť konštatovania nieko/'kých pretekov súčasne 
• 	 rýchle vyhodnotenie výsledkov preteku ljedny hodiny za minútu, odpadajú omylyl 
• 	 možnost prepnutia na súkromný tréningový let 

Výhody elektronického konŠtatovania atls BENZING : 
• 	 ako jedin! pracujeme v českom jazyku 
• 	 predaj v SR ~,
• 	 servis po celej republike 

Ipo dobu pretekovej sezóny do piatich dníl 't.~a"a 6 °/0 

Ponúkame; 
• vyhrievače vody s tepelnou poistkou lod 300.- Skl, skladacie sedačky 150.- Sk/, 
signalizácia prnetu holubov - 1 viet /1.400.- Skl, 2 vlety 12.200.- Sk/, 4 vlety 12.600.
Skl, rôzne krmivá 

Distribútor : TRIX, lubomír DRGAŇ, Oravická ulica, 028 01 Trstená 
http:/www.trix.sk./holuby e-mail: holuby@trix.sk. tel. 0905 423259 

mailto:holuby@trix.sk
http:/www.trix.sk./holuby
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• 	 možnosť konštatovania nieko/'kých pretekov súčasne 
• 	 rýchle vyhodnotenie výsledkov preteku ljedny hodiny za minútu, odpadajú omylyl 
• 	 možnost prepnutia na súkromný tréningový let 

Výhody elektronického konŠtatovania atls BENZING : 
• 	 ako jedin! pracujeme v českom jazyku 
• 	 predaj v SR ~,
• 	 servis po celej republike 

Ipo dobu pretekovej sezóny do piatich dníl 't.~a"a 6 °/0 

Ponúkame; 
• vyhrievače vody s tepelnou poistkou lod 300.- Skl, skladacie sedačky 150.- Sk/, 
signalizácia prnetu holubov - 1 viet /1.400.- Skl, 2 vlety 12.200.- Sk/, 4 vlety 12.600.
Skl, rôzne krmivá 

Distribútor : TRIX, lubomír DRGAŇ, Oravická ulica, 028 01 Trstená 
http:/www.trix.sk./holuby e-mail: holuby@trix.sk. tel. 0905 423259 

mailto:holuby@trix.sk
http:/www.trix.sk./holuby

