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Holubárska spoločnosfje v období hod
: notenia výsledkov tohtoročnej prete

kovej sezóny. Prehodnocujeme úspechy, 
neúspechy, h/'adáme ich pdčiny, počítame 
umiestnenia, koeficienty, kilometre, rozho
dujeme o tom, čo na holubníku zostane a 
čo pôjde preč, 

Podla zverejnených predbežných vý
sledkov sa preteková 
sezóna vydarila, Ne- Steve na ÚOIJ~ nás viac rozdelil ako zjed
uskutočnil sa síce štart 
Ve/'kej ceny Slovenska z Kasselu, ale ná
hradné vypustenie holubov z Walterhau
senu bolo úspešné a holuby doleteli bez 
väčšieh strát. Počasie prinútilo poriada te
lov v niektorých prípadoch holuby nevy
pustif a doviezf ich naspäf alebo vypusti( 
z kratšej vzdialenosti. Pri značne rozsiah-
Iych pretekových plánoch OZ CHPH to 
nemôže mar vplyv na kvalitu výsledkov 
holubov na CV v Trenčíne. 

Chovatelia a funkcionári z Trenčína a 
okolia už začali výsta vu pripravovaf a 
všetci veríme, že ich úsilie, odhodlanie a 
snaha budú korunované dobrou výstavou 
a budú poctení veľkou účasfou našich i 
zahraničných chovateľov a výstava bude 
pekným vyvrcholením sezóny 2001 . 

PotešiIeiné je, že Prezídium SZ CHPH 
na svojom septembrovom zasadnutí ne
muselo, ako po iné roky, rieši( množstvo 
s(ažností chovateľov na prácu a postup 
výborov ZO a OZ CHPH pri riešeni prie
stupkov a porušeniach pretekového po
riadku. Svedči to o zlepšení a skva litnení 

I práce funkcionárov pri riešení problémov 
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i dodržiavaní stanovených pravidiel a zvä
zových noriem, Iste, nájdu sa aj takí cho
vatelia, ktorí majú na niečo ťažké srdce, 
ale sú to zrejme problémy, ktoré sa dajú 
vyriešlf tak povediac doma v základných 
organizáciach a oblastiach. 

Na druhej strane cítif a badaf, že ani VI. 
zjazd nevyriešil všetky zásadné problémy, 

že v niektorých prípadoch 

noti/, Pokial' sa týka sídla 
Z väzu, nevieme sa zjednotif ani po polro
ku, Pre činnost Zväzu to nie je tá najpod
statnejšia otázka. Dôležité je, aby VZa Pre
zídium prijali dobré riešenia a rýchlo ich pre
niesli do práce v základných organizáciach, 
kde sa sústreďuje holubársky život. 

V tomto smere významné rozhodnu
tla prijalo Prezídium SZ CHPH na svojom 
septembrovom zasadnutí. V dUChu kom
petenclí, ktoré mu prislúchajú už z nových 
Stanov SZ CHPH, rozhodol o zaregistro
vaní stanov bez sídla Zväzu, rozhodol, že 
členom VZ na novembrovom zasadnutí 
bude predložený návrh na kúpu vhodné
ho objektu pre budúce sídlo sekretariá tu . 
Momentálne máme na kúpu peniaze, kto
ré patria všetkým členom a my sa musl~ 
me postaraf, aby sme o ne neprišli a zá
roveň boli použité v prospech chovate/'ov. 

Veríme, t e tieto dve veci sa do zasad
nutía VZ SZ CHPH podaria vyriešil a do 
plnenia ďalšfch úloh, ktoré sme si vytýčili 
na zjazde, vykročíme všetci spoločne v 
duchu dohodnutých noriem a vo vzájom
nom porozumení. RNDr. Daniel Dudzlk 
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ZÁPISNICA zOJAMONUTIA: 

PREZrOlA stCHPH 


Dátum; 21. -22. 09. 2001 
Mieslo ; Velká Lomnica 
Zapisovaler. p. Jozef Sýkora 
Overovaletis: Ing. Juraj Kurek, RNDr Daniel Dudzik 
PrIIomni: pp Dudzik, Kurek, Mokrý, Majstrík Rákossy 
Neprflomnf: pp. Zubaj, Krommer, Siška 
Program: 
1. Otvorenie, 2. Kontrola plnenia uznesenr, 3. Príprava vyhodno
tenia MS, 4. Priprava vyhodnoteniasezóny2001, 5. Prejednanie 
smernice CV 2002, 6. Príprava VZ, 7. Priprava návrtlu rokova
cieho poriadku, 8. Rôzne, 9. Záver 

SlnJčuý prehľad rokovania : 
1. Zasadnu1ie otvonl D. Dudzik, ospravedlnil neprIlomných čle


nova navrliol postup pri prerokovaní programu, ktorý bol prijalý 

2. Š. Majstrík vykonal kontrolu plnenia uznesenr, prijatých na 

zasadnut( Prezídia v Nrrre dňa 5. júla 2001. 

Uznesenia boli splnené at na: 


- nebola rozposlaná zápisnica zo zasadnutia 
- nebol vydaný obežník opriebehu konania VC 

3. Prezídium prejednalo predložené tabul,,' na vyhodnotenie 
MS apo doplnení ich schválilo. Stanovilo termín zaslania tabu
liek na sekretariát Zväzu - 15. 11. 2001 
4. Pnlomní čle novia prejednali spôsob, miesto vyhodnotenia 
MS a v súlade s uznesením z posledného VZ SZ CH PH rozhod
li, že ocenenie bude v Trenčíne počas prvého dňa V'jstavy. 
Z dôvodu, že sa pre nepriaznivé počasie neuskutočnil pretek 
Kassel ale Walterhausen, Prezídium SZ CHPH vypracovalo pre 
VZ SZ CHPH nový návrh na ocenenie chovatefov zpreteku VC 
5. Smemica CV vTrenčíne bola telefonicky prerokovanás Ing. 

Krommerom aboli vhrubých rysoch prejednané jednotlivé body 

s tým, že Ing. Krommer ju do 48 hodín doplní o požadované 

údaje. 

Definrrívne boli vybratí traja posudzovateliakategóJie ŠTAN DARD 

asgôsob doplnenia na celkový počet - sedem. 

6. Clenovia prejednali aschválili program jesenného zasadnu

tia VZ SZ CHPH - NITra - 24.11.2001. 

ScI1valenj program: 
1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Informatívne správy: 

- o činnosti Prezídia SZ CHPH od posledného zasadnutia /0. 

Dudzik/ 

- VC Slovenska avyhodnotenie pretekovej sezóny /J. Kurek/ 

- termínovník podujatí na roky 2002- 2005/písomne -O. Dudzik/ 

3. Prijatie Rokovacieho poriadku SZ CHPH ID. Dudzik/ 
4. Výber miesta sekretariátu SZ CHPH /J. Kurek/ 
5. Odovzdanie zaregistrovaných Stanov SZ CHPH jŠ. Majstrík! 
6. Rôzne 
7. Záver 
7. Pnlomníčlenovia prejednali návrh rokovacieho poriadku, ktorý 
vypracoval p. Vladislav Havel. Po drobných doplnkoch sa roz
hodli, že bude v písomnej pOdobe predložený na rokovanie VZ 
SZ CHPH dňa 24. 11. 2001 
8. Vtomto bodeboli prerokované 

- termínovníkzasadnutí Prezídia SZ CHPH aVZ 
na roky 2001 . 2005 

- Verká cena Slovenska aNP 
- výber sídla sekretariátu SZ CHPH 
- spôsob zaregistrovania Stanov SZ CHPH 
- odvolania astatnosti chovatefov 
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- zabezpečenie krúžkov agumičiek na sezónu2002 
- hospodárske otázky 

Po všeobecnej zhode boli kjednotlivým bodom pnialé uznese
nia 
9. Po vyčerpaníprogramu aschváleníuznesenízasadnutie ukon
čil D. Du dzik 
Overovatelia: Ing. Juraj Kurek, RND r. Daniel Dudzik 

Uznesenie a~very lO zasadnutia Prezfdia SZ 
CHPH konaného vdnoch 21. - 22. 09. 2001 

Prez(dium sz CHp'H schvalllje ; 
l. Doplnené tabul1<y na vyhodnotenie MS 2001 
2. Termín podania vyhodnotenia MS 2001. Chovatef musí riad
ne vyplnené apotvrdené/OZ CHPH/tabu l1<y zaslaf na sekretariát 
Zväzu do 15. novembra 2001. 
3. Termínovník zasadnutí Prezídia aVZ SZ CHPH na roky 
2001 - 2005 s tým, že rotačným sp6sobom budú zasad
nutia v Nitre, Liline a Poprade. 
4. Od roku 2002 

- Velkú cenu Slovenska/KieU so štartom vždy 4. júla, sdole
tom holubov 5. júla a ocenením 50.000.- Sk 
- národné preteky Koblenz aWiesmar podla výberu OZ CHPH, 
dva týždne po konaní VC 
5. Termín konania CV PH v Trenčíne na 5. - 6. januára 2002 
- miesto· EXPO MÓDY 
- poplatok za klietku: 50.- Sk 
- zloženie sú!atných kolekcií OZ CH PH: 

1. Šport A 2. Šport B 3. Šport C 4. Šport O 
5. Výkon Hza rok 2001 6. Výkon Ha za rok 2001 
7. Štandard H 8. Štandard Ha 
9. - 10. varné sú!atné holuby 11.· 12. majster OZ CH PH 

- Majster Slovenska 	 - kat A- 3 holuby 
. kat B - 3 holuby 
- kat C - 3holuby 
- kat 0-3 holuby 

- generálny majster - 3 hOluby 
- majster mláďat - 3 holuby 
- majsterchovalefov do 18 r- 2 holuby 
- majster chovalefov do 25 r- 2 holuby 
- prvýCh 10 ESO holubov Slovenska 
- prvých 5 holubov zVelkej ceny Slovenska 
- výber posudzovatelbv na CV v Trenčíne: pp. Atalavič Karol, 
Kasan Jozef, Kuska Vladimír + 4 najúspešnejší zo školenia po
sudzovatelbv 

Termín· 30. november 2001 Zodpovedný RNDr Dudzik 
Prez[dium SZ CHPH doporučuje VZ na schyálenie· 
1. Zmenu ocenenia Velkej ceny Slovenska 2001 
2. Schválrt predložený Rokovací poriadok SZ CH PH 
Prezídium SZ CH PH ukladá· 
alOlCHPH 
1. Zaplati! vklad zachovatel'a na VC Slovenskat20- Sk/v zmysle 
uznesenia VZ SZ CHPH. Vprípade, že niektoré OZ CHPH úlohu 
do 15. 11. 2001 nesplní, chovatelia dotyčného OZ nebudú zara
dení do MS 2001. 
Termín vtexte Zodpovední predsedovia OZ CHPH 
2. Zúčastn~ sa skompletnou kolekciou holubov na CV vTrenčíne 
Termín: 5.- 6.1. 2002 ZOdpovední: predsedovia OZ CHPH 
bičlenom Prez/dia sl CHPH· 
1. Zabezpečff poháre na vyhodnotenie MS 2001 vzmysle uzne
senia VZ SZ CHPH - Veíká Lomnica 
Termín: 5.- 6.1.2001 Zodpovedný Ing. Kurek 
2. Zvolať apripravi! písomné podklady na rokovanie VZ SZ CHPH 
24.11.2001 

Termín: v texte Zodpovedný RNDr Dudzik 
10.11.2001 
3. Vyda! obežník kvyhodnoteniu MS anajbližším úlohám 

Termín: 15. 10. 2001 Zodpovedný RNDr Dudzik 

4. Vybra! apredložil na najbližšie rokovanie VZ SZ CH PH miesto 

pre sídlo sekretariátu SZ CH PH 

Termín 24.11.2001 Zodpovedný' Ing. Kurek 

5. Do 8. 11. 2001 zabezpečil výrobu adovezenie rodových ob

ručiek a pretekových gumičiek /obrúčky - biele alebo fialové, 

ružovél 

Termín: v texte Zodpovední: Ing. Kurek, p. Majstrfk 

6. Písomne odpoveda! na statnosť p. Gvota s nasledovným 

riešením: Napomenú! p. Petrániha. 

Termín: 21. 10 2001 Zodpovedný: RNDr. Dudzik 

7. Zvolať mimoriadne zasadnutie Prezídia SZ CH PH na preroko

vanie sťatnosti ZO Rosinky. 

Termín 31. 10. 2001 Zodpovedný: RNDr Dudzik 


8. Ukladá p. Šiškovi zdokladova! pevzatie finančných prostried

kov: -150.000.- Sk na Olympiádu PH v Kapskom Meste 

- prostriedky nazabezpečenie chodu sekretariátu 

Termín 31. 10. 2001 Zodpovedný p. Šiška 

9. Zaregistroval Stanovy SZ CH PH na MV SR s tým, že sa 

v nich vynechá sídlo Zväzu Podklady pripraví RNDr. Du

dzik. 

Termín: 31.10.2001 Zodpovedný: p. Majstrík, RNDr Dudzik 

CI pracovmkovi sekretariátu sl CHPH 
1. Posla! upresnenie farby rodových obručiek do Belgicka 
Termín: ihneď Zodpovedný: p, Sýkora 
2. Vyžiadal materiályOZ CHPH Zilina na preverenie statnosti ZO 
Rosin ky 
Termín ihneď Zodpovedný: p. Sýkora 
3. Vo svojej činnosti na sekretariáte sa riadrt výhradne pokynmi 
Ing. Kureka aRNDr. Dudzika 
Termín stály Zodpovedný: p. Sýkora 

TERMíNOVNíK ZASADNUTí PREZíDIA, VALNÉHO 

ZHROMAžDENIA APODUJATí NA ROKY 2001 - 2005 

I ROK 2001 I 
21. - 22. september Zasadnutie Prezídia SZ CHPH 
23. november Zasadnutie Prezídia SZ CHPH - NITra 
24. november Zasadnutie VZ SZ CHPH - Nitra 

I ROK 2003 ". I 
Jan uár Celoštátna výstava PH 

Zasadnutie Prezídia SZCHPH pri CV PH 
Január Olympiáda FCI - Lille 
28. február . posledný termín zaslania evidencie, 

zaplatenia členských poplatkov, 
podania pretekových plánov 

22. marec Zasadnutie Prezídia SZ CHPH - Nitra 
23. marec Zasadnutie VZ SZ CHPH . Nitra 
31. marec - posledný termín zaslania objednávok 

materiálu 
5. júl VELKÁ CENA SLOVENSKA/štart 4. júla! 

18. júl NARODNE PRETEKY iKoblenz, Wiesmar/ 
27. - 28. sept. Zasadn utie PrezídiaSZ CHPH - Nízke Tatry 
15. november - posledný termín zaslania pretekových 

výsledkov a vyhodnotenie MS 
22. november Zasadnutie Prez ídia SZ CH PH - Žilina 
23. november Zasadnutie VZ SZ CH PH - Žilina 

c= ROK-2002 I 
Január Celoštátna výstava PH - Trenčín 

Zasadnutie Prezídia SZ CH PH 
. Trenčín 

28. február - posledný termín zaslania evidencie, 
zaplatenia členských poplatkov, 
podania pretekových plánov _ 

16. marec Zasadnutie Prezídia SZ CH PH - Zillna 
17. marec Zasadnutie VZ SZ CHPH - Žilina 
31. marec - posledný termín zaslania 

objednávok materiálu 
5. júl VELKÁ CENA SLOVENSKA /štart 4. Júla! 

20. júl NÁRODNÉ PRETEKY /Koblenz, 
Wiesmar/ 

20. - 21 sept. Zasadnutie Prezídia 
SZ CHPH - Nové Mesto nN 

15. november· posledný termín zaslania pretekových 
výsledkov a vyhodnotenie MS 

23. november Zasadnutie Prezídia SZ CH PH . Poprad 
24. november Zasadnutie VZ SZ CHPH . Poprad 

I ROK 2005 I 

I ROK 2004 I 
Január Celoštátna výstava PH 

Zasadnutie Prezídia SZ CHPH pri CV PH 
29. február - posledný termín zaslania evidencie, 

zaplatenia členských poplatkov, 
podania pretekových plánov 

20. marec Zasadnutie Prezídia SZ CHPH - Poprad 
Zasadnutie VZ SZ CHPH - Poprad 

31. marec . posledný termín zaslania objednávok 
materiáluJanuár Celoštátna výstava PH 

Zasadnutie Prezídia pri CV PH 5. júl VElKÁ CE NA SLOVENSKA/šta rt 4. júla!
Olympiáda FCI- Portugalsko 17. júl NÁRODNÉ PRETEKY iKoblenz, Wiesmar/ 

11. - 12. február Zasadnutie Prezídia SZ CHPH 25. - 26. sept. Zasadnutie Prezfdia SZ CH PH 
- sekretariát 15. november - posledný termín zaslania pretekových 

25. - 26. február Zasadnutie Prezídia SZ CHPH výsledkov a vyhodnotenie MS 
- Žilina 20. november Zasadnutie Prezíd ia SZ CH PH - Nitra 
VII. zjazd SZ CHPH - Žilina 21. november Zasadnutie VZ SZ CH PH - Nitra 
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ZÁPISNICA zOJAMONUTIA: 

PREZrOlA stCHPH 


Dátum; 21. -22. 09. 2001 
Mieslo ; Velká Lomnica 
Zapisovaler. p. Jozef Sýkora 
Overovaletis: Ing. Juraj Kurek, RNDr Daniel Dudzik 
PrIIomni: pp Dudzik, Kurek, Mokrý, Majstrík Rákossy 
Neprflomnf: pp. Zubaj, Krommer, Siška 
Program: 
1. Otvorenie, 2. Kontrola plnenia uznesenr, 3. Príprava vyhodno
tenia MS, 4. Priprava vyhodnoteniasezóny2001, 5. Prejednanie 
smernice CV 2002, 6. Príprava VZ, 7. Priprava návrtlu rokova
cieho poriadku, 8. Rôzne, 9. Záver 

SlnJčuý prehľad rokovania : 
1. Zasadnu1ie otvonl D. Dudzik, ospravedlnil neprIlomných čle


nova navrliol postup pri prerokovaní programu, ktorý bol prijalý 

2. Š. Majstrík vykonal kontrolu plnenia uznesenr, prijatých na 

zasadnut( Prezídia v Nrrre dňa 5. júla 2001. 

Uznesenia boli splnené at na: 


- nebola rozposlaná zápisnica zo zasadnutia 
- nebol vydaný obežník opriebehu konania VC 

3. Prezídium prejednalo predložené tabul,,' na vyhodnotenie 
MS apo doplnení ich schválilo. Stanovilo termín zaslania tabu
liek na sekretariát Zväzu - 15. 11. 2001 
4. Pnlomní čle novia prejednali spôsob, miesto vyhodnotenia 
MS a v súlade s uznesením z posledného VZ SZ CH PH rozhod
li, že ocenenie bude v Trenčíne počas prvého dňa V'jstavy. 
Z dôvodu, že sa pre nepriaznivé počasie neuskutočnil pretek 
Kassel ale Walterhausen, Prezídium SZ CHPH vypracovalo pre 
VZ SZ CHPH nový návrh na ocenenie chovatefov zpreteku VC 
5. Smemica CV vTrenčíne bola telefonicky prerokovanás Ing. 

Krommerom aboli vhrubých rysoch prejednané jednotlivé body 

s tým, že Ing. Krommer ju do 48 hodín doplní o požadované 

údaje. 

Definrrívne boli vybratí traja posudzovateliakategóJie ŠTAN DARD 

asgôsob doplnenia na celkový počet - sedem. 

6. Clenovia prejednali aschválili program jesenného zasadnu

tia VZ SZ CHPH - NITra - 24.11.2001. 

ScI1valenj program: 
1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Informatívne správy: 

- o činnosti Prezídia SZ CHPH od posledného zasadnutia /0. 

Dudzik/ 

- VC Slovenska avyhodnotenie pretekovej sezóny /J. Kurek/ 

- termínovník podujatí na roky 2002- 2005/písomne -O. Dudzik/ 

3. Prijatie Rokovacieho poriadku SZ CHPH ID. Dudzik/ 
4. Výber miesta sekretariátu SZ CHPH /J. Kurek/ 
5. Odovzdanie zaregistrovaných Stanov SZ CHPH jŠ. Majstrík! 
6. Rôzne 
7. Záver 
7. Pnlomníčlenovia prejednali návrh rokovacieho poriadku, ktorý 
vypracoval p. Vladislav Havel. Po drobných doplnkoch sa roz
hodli, že bude v písomnej pOdobe predložený na rokovanie VZ 
SZ CHPH dňa 24. 11. 2001 
8. Vtomto bodeboli prerokované 

- termínovníkzasadnutí Prezídia SZ CHPH aVZ 
na roky 2001 . 2005 

- Verká cena Slovenska aNP 
- výber sídla sekretariátu SZ CHPH 
- spôsob zaregistrovania Stanov SZ CHPH 
- odvolania astatnosti chovatefov 
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- zabezpečenie krúžkov agumičiek na sezónu2002 
- hospodárske otázky 

Po všeobecnej zhode boli kjednotlivým bodom pnialé uznese
nia 
9. Po vyčerpaníprogramu aschváleníuznesenízasadnutie ukon
čil D. Du dzik 
Overovatelia: Ing. Juraj Kurek, RND r. Daniel Dudzik 

Uznesenie a~very lO zasadnutia Prezfdia SZ 
CHPH konaného vdnoch 21. - 22. 09. 2001 

Prez(dium sz CHp'H schvalllje ; 
l. Doplnené tabul1<y na vyhodnotenie MS 2001 
2. Termín podania vyhodnotenia MS 2001. Chovatef musí riad
ne vyplnené apotvrdené/OZ CHPH/tabu l1<y zaslaf na sekretariát 
Zväzu do 15. novembra 2001. 
3. Termínovník zasadnutí Prezídia aVZ SZ CHPH na roky 
2001 - 2005 s tým, že rotačným sp6sobom budú zasad
nutia v Nitre, Liline a Poprade. 
4. Od roku 2002 

- Velkú cenu Slovenska/KieU so štartom vždy 4. júla, sdole
tom holubov 5. júla a ocenením 50.000.- Sk 
- národné preteky Koblenz aWiesmar podla výberu OZ CHPH, 
dva týždne po konaní VC 
5. Termín konania CV PH v Trenčíne na 5. - 6. januára 2002 
- miesto· EXPO MÓDY 
- poplatok za klietku: 50.- Sk 
- zloženie sú!atných kolekcií OZ CH PH: 

1. Šport A 2. Šport B 3. Šport C 4. Šport O 
5. Výkon Hza rok 2001 6. Výkon Ha za rok 2001 
7. Štandard H 8. Štandard Ha 
9. - 10. varné sú!atné holuby 11.· 12. majster OZ CH PH 

- Majster Slovenska 	 - kat A- 3 holuby 
. kat B - 3 holuby 
- kat C - 3holuby 
- kat 0-3 holuby 

- generálny majster - 3 hOluby 
- majster mláďat - 3 holuby 
- majsterchovalefov do 18 r- 2 holuby 
- majster chovalefov do 25 r- 2 holuby 
- prvýCh 10 ESO holubov Slovenska 
- prvých 5 holubov zVelkej ceny Slovenska 
- výber posudzovatelbv na CV v Trenčíne: pp. Atalavič Karol, 
Kasan Jozef, Kuska Vladimír + 4 najúspešnejší zo školenia po
sudzovatelbv 

Termín· 30. november 2001 Zodpovedný RNDr Dudzik 
Prez[dium SZ CHPH doporučuje VZ na schyálenie· 
1. Zmenu ocenenia Velkej ceny Slovenska 2001 
2. Schválrt predložený Rokovací poriadok SZ CH PH 
Prezídium SZ CH PH ukladá· 
alOlCHPH 
1. Zaplati! vklad zachovatel'a na VC Slovenskat20- Sk/v zmysle 
uznesenia VZ SZ CHPH. Vprípade, že niektoré OZ CHPH úlohu 
do 15. 11. 2001 nesplní, chovatelia dotyčného OZ nebudú zara
dení do MS 2001. 
Termín vtexte Zodpovední predsedovia OZ CHPH 
2. Zúčastn~ sa skompletnou kolekciou holubov na CV vTrenčíne 
Termín: 5.- 6.1. 2002 ZOdpovední: predsedovia OZ CHPH 
bičlenom Prez/dia sl CHPH· 
1. Zabezpečff poháre na vyhodnotenie MS 2001 vzmysle uzne
senia VZ SZ CHPH - Veíká Lomnica 
Termín: 5.- 6.1.2001 Zodpovedný Ing. Kurek 
2. Zvolať apripravi! písomné podklady na rokovanie VZ SZ CHPH 
24.11.2001 

Termín: v texte Zodpovedný RNDr Dudzik 
10.11.2001 
3. Vyda! obežník kvyhodnoteniu MS anajbližším úlohám 

Termín: 15. 10. 2001 Zodpovedný RNDr Dudzik 

4. Vybra! apredložil na najbližšie rokovanie VZ SZ CH PH miesto 

pre sídlo sekretariátu SZ CH PH 

Termín 24.11.2001 Zodpovedný' Ing. Kurek 

5. Do 8. 11. 2001 zabezpečil výrobu adovezenie rodových ob

ručiek a pretekových gumičiek /obrúčky - biele alebo fialové, 

ružovél 

Termín: v texte Zodpovední: Ing. Kurek, p. Majstrfk 

6. Písomne odpoveda! na statnosť p. Gvota s nasledovným 

riešením: Napomenú! p. Petrániha. 

Termín: 21. 10 2001 Zodpovedný: RNDr. Dudzik 

7. Zvolať mimoriadne zasadnutie Prezídia SZ CH PH na preroko

vanie sťatnosti ZO Rosinky. 

Termín 31. 10. 2001 Zodpovedný: RNDr Dudzik 


8. Ukladá p. Šiškovi zdokladova! pevzatie finančných prostried

kov: -150.000.- Sk na Olympiádu PH v Kapskom Meste 

- prostriedky nazabezpečenie chodu sekretariátu 

Termín 31. 10. 2001 Zodpovedný p. Šiška 

9. Zaregistroval Stanovy SZ CH PH na MV SR s tým, že sa 

v nich vynechá sídlo Zväzu Podklady pripraví RNDr. Du

dzik. 

Termín: 31.10.2001 Zodpovedný: p. Majstrík, RNDr Dudzik 

CI pracovmkovi sekretariátu sl CHPH 
1. Posla! upresnenie farby rodových obručiek do Belgicka 
Termín: ihneď Zodpovedný: p, Sýkora 
2. Vyžiadal materiályOZ CHPH Zilina na preverenie statnosti ZO 
Rosin ky 
Termín ihneď Zodpovedný: p. Sýkora 
3. Vo svojej činnosti na sekretariáte sa riadrt výhradne pokynmi 
Ing. Kureka aRNDr. Dudzika 
Termín stály Zodpovedný: p. Sýkora 

TERMíNOVNíK ZASADNUTí PREZíDIA, VALNÉHO 

ZHROMAžDENIA APODUJATí NA ROKY 2001 - 2005 

I ROK 2001 I 
21. - 22. september Zasadnutie Prezídia SZ CHPH 
23. november Zasadnutie Prezídia SZ CHPH - NITra 
24. november Zasadnutie VZ SZ CHPH - Nitra 

I ROK 2003 ". I 
Jan uár Celoštátna výstava PH 

Zasadnutie Prezídia SZCHPH pri CV PH 
Január Olympiáda FCI - Lille 
28. február . posledný termín zaslania evidencie, 

zaplatenia členských poplatkov, 
podania pretekových plánov 

22. marec Zasadnutie Prezídia SZ CHPH - Nitra 
23. marec Zasadnutie VZ SZ CHPH . Nitra 
31. marec - posledný termín zaslania objednávok 

materiálu 
5. júl VELKÁ CENA SLOVENSKA/štart 4. júla! 

18. júl NARODNE PRETEKY iKoblenz, Wiesmar/ 
27. - 28. sept. Zasadn utie PrezídiaSZ CHPH - Nízke Tatry 
15. november - posledný termín zaslania pretekových 

výsledkov a vyhodnotenie MS 
22. november Zasadnutie Prez ídia SZ CH PH - Žilina 
23. november Zasadnutie VZ SZ CH PH - Žilina 

c= ROK-2002 I 
Január Celoštátna výstava PH - Trenčín 

Zasadnutie Prezídia SZ CH PH 
. Trenčín 

28. február - posledný termín zaslania evidencie, 
zaplatenia členských poplatkov, 
podania pretekových plánov _ 

16. marec Zasadnutie Prezídia SZ CH PH - Zillna 
17. marec Zasadnutie VZ SZ CHPH - Žilina 
31. marec - posledný termín zaslania 

objednávok materiálu 
5. júl VELKÁ CENA SLOVENSKA /štart 4. Júla! 

20. júl NÁRODNÉ PRETEKY /Koblenz, 
Wiesmar/ 

20. - 21 sept. Zasadnutie Prezídia 
SZ CHPH - Nové Mesto nN 

15. november· posledný termín zaslania pretekových 
výsledkov a vyhodnotenie MS 

23. november Zasadnutie Prezídia SZ CH PH . Poprad 
24. november Zasadnutie VZ SZ CHPH . Poprad 

I ROK 2005 I 

I ROK 2004 I 
Január Celoštátna výstava PH 

Zasadnutie Prezídia SZ CHPH pri CV PH 
29. február - posledný termín zaslania evidencie, 

zaplatenia členských poplatkov, 
podania pretekových plánov 

20. marec Zasadnutie Prezídia SZ CHPH - Poprad 
Zasadnutie VZ SZ CHPH - Poprad 

31. marec . posledný termín zaslania objednávok 
materiáluJanuár Celoštátna výstava PH 

Zasadnutie Prezídia pri CV PH 5. júl VElKÁ CE NA SLOVENSKA/šta rt 4. júla!
Olympiáda FCI- Portugalsko 17. júl NÁRODNÉ PRETEKY iKoblenz, Wiesmar/ 

11. - 12. február Zasadnutie Prezídia SZ CHPH 25. - 26. sept. Zasadnutie Prezfdia SZ CH PH 
- sekretariát 15. november - posledný termín zaslania pretekových 

25. - 26. február Zasadnutie Prezídia SZ CHPH výsledkov a vyhodnotenie MS 
- Žilina 20. november Zasadnutie Prezíd ia SZ CH PH - Nitra 
VII. zjazd SZ CHPH - Žilina 21. november Zasadnutie VZ SZ CH PH - Nitra 
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z1 Slovenský zväz chovatel'ov poštových holubov Bratislava 

OBEZNIK 1/2001 
Sekretariát Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov pre usmernenie činnosti or 

ganizačných zložiek vydáva následovné pokyny : 
1. Vyhodnotenie MS 2001 
al Všetky pretekové výsledky deklarované OZ CHPH v pretekových plánoch musia by1 zasla

né na sekretariát SZ CH PH do 15. novembra 2001, ak ich chcú chovatelia použiť pre výstav

nícku činnos!. Výsledky môžu by1 zaslané na CD alebo zviazané - prinajmenšom hrebeňovou 


väzbou 

bi Vyhodnotenie všetkých kategórií MS 2001 podávajú chovatelia, ktorí majú záujem o zara

denie do rubov ornej kategórie MS spracované v tabul"ke , vydanej ako príloha k Informačnému 


spravodaju Poštový holub Č . 5/2001 . Vyhodnotenie sa podáva za každú kateg óriu zvláš!. 

cl Vyhodnocovacia tabuJ"ka 

1. Musí by1 vaplnená čitaterne 
2. Musí by1 opatrená pečiatkou OZ CHPH 
3. 	Musí by1 podpísaná predsedom OZ CH PH alebo výcvikárom resp. tajomníkom. Podpísaný 

funkcionár preberá zodpovednost za správnosf vypísania údajov o získaných koeficientoch 
4. Musí by1 podpísaná chovatel'om 
5. Musia byt čitaternne vypísané nacionálie chovateJ'a 
6. Musí by1 odoslaná na sekretariát Zväzu do 15. novembra 2001 
7. Vyhodnotenia zaslané po termíne nebudú zaradené do poradia 
8. 	Do vyhodnotenia nebudú zaradené taburky chovateľov z OZ CHPH, ktoré nesplnili 

uznesenie zo zasadnutia VZ SZ CH PH, ktoré sa konalo 24. 03. 2001 
2. Celoštátna výstava PH 2002 v Trenčíne 
al Každé OZ CHPH povinne vystaví kolekciu holubov vlastného OZ CHPH 
bi Kolekcia OZ CHPH bude pozostávaf : Šport A, Šport B, Šport C, Šport D, Výkon 2001 H, 
Výkon 2001 Ha, Štandard H, Štandard Ha, dva holuby podra vlastného rozhodnutia, dva 
holuby majster OZ CHPH 
cl Pri zabezpečen í účasti kolekcie OZ CHPH na CV sa budú OZ CHPH r i adiť Smernicou CV, 
vydan ou OZ CHPH Trenčín a schválenou Prezídiom SZ CHPH. 
3. OZ CHPH uhradia príspevok na vyhodnotenie VC Slovenska, ktorý bol schválený VZ 
SZ CHPH dňa 24. marca vo Vencej lomnici. 
al poplatky neuhradili OZ CHPH - Košice, Levice, Liptovský Mikuláš, Nitra, Pezinok, Revúca, 
Rimavská Sobota, Sabinov, Senica, Šurany, Topol'čany, Trenčín, Trnava, Tvrdošín 
bi uhradili v neúplnej výške - Bardejov, Kysucké Nové Mesto 
4. Rodové obrúčky a pretekové gumlčky na sezónu 2002 budú dovezené v priebehu me
siaca novembra. Z tohto dôvodu žiadame OZ CHPH uhradi! poplatky za objednaný mate
riál hneď po obdržaní zloženky. aby mohol byt zo sekretariátu plynule distribuovaný. 
5. Seminár a preškolenie rozhodcov 

Seminár a preškolenie rozhodcov sa uskutoční v druhej polovici novembra v Západosloven
skom regióne. Prihlášky na podujatie si záujemcovia zasielajú individuálne, nie cestou OZ CHPH. 

Štyria najúspešnejší posudzovatelia, ktorí v testovom bodovaní holubov sa najviac priblížia 
k priemeru hodnotených holubov, dostanú príležitosť posudzovať štandardné holuby na CV v 
Trenč íne. 

Náklady na podujatie nebudú účastníkom uhradené z prostriedkov Zväzu. 
Písomné prihlášky je potrebné zasláf do 30. októbra 2001 na adresu predsedu posudzova

terskej komisie RNDr. Daniela Dudzika. 
V Bratislave 27. 09. 2001 RNDr. Daniel Dudzlk 

prezident SZ CHPH 
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Vážení športoví priatelia, mi/{ hostia! 
Dovoľte nám, aby sme Vás pozvali na 9. celo

štátnu výstavu poštových holubov v Trenčíne, kto
rá sa uskutoční v dňoch 5. - 6. januára 2002 vareáli 
výstaviska Trenčín mesto mÓdy - TMM. 

Mesto Trenčín, najvýznamnejšie stredisko stred
ného Povatia. vzniklo na križovatke starých dialko
vých ciest -povaiskej a moravskej, vedúcich z údo
lia Vláry cez vatsky brod do Ponitria. Najväčší roz
kvet mesto aj hrad zaznamenali v 14. storočí, keď 
na hrade sídlillegandami opradený oligarcha "pán 
Váhu a Tatier", Matúš Čák Trenčiansky. 

V súčasnosti je Trentfn strediskom textilného 
priemyslu, módy, výtvarného umenia, niekolkých 
stredných škôl, univerzft, ~tátnej jazykovej škaly, vý
stavníctva, vrcholového športu. Trenčín s počtom 
viac ako 56 tisíc obyvaterov je najváčším okresným 
mestom stredného Povatia. 

V Trenčíne Vás po rokoch privítame ul po tre
tlkrát. Prvýkrát sa konala Celoštátna výstava holu
bov v roku 1964 a Trenčín mal tú čest privítať aj 
účastnikov CeloUátnej výstavy mladých holubov. 
Záštitu nad 9. celoštátnou výstavou prevzal minis
te r pl5dohaspodárstva Ing. Pavol Koncoš. 

Usp oriadateľom výstavy je OZ CHPH Trenčín, kto
ré má v súčasnos ti v desiatielI organizáciach vsvo
jich radoch viac ako 150 chova tero v, ktorr vyn ikajú 
svojou organizátorskou, publicistickou a ctlO vatef
skou prácou a umiestňovali sa aaj vsúčastnosli sa 
umiestňujú na popredných miestach na celoštátnych 
výstavách, olympiádach poštových holubov, ako aj 
v rôznych klUbových súfatiach v rámci Slovenska. 
Mená zo sta ršel generácie ako Ing. Miroslav 
Rathuský, Jozef Stefanovič, Milan Jamárik, Michal 
Atalovič, Dr. Marian Raclavský, Jozef Bulko a ďa lší, 
zo strednej generácie Karo l Atalo vič, bratia Miro
slav a František Gúčiko vci, Fran tišek Čechvala, Jo
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zef Banka, Jozef LejaIle a ďalší, z nastupujúcej mla
dej generácie Pavol Bachar, Ondrej Koprlvňanský, 
František Dohňanský, Ján Hološ a dalšt: iste nie sú 
našej chovateľskej verejnosti neznáme. Naši chova
telia dokázali, za tvrdého odriekania postav/( v 
dnešnej zložitej ekonomickej situácii, moderné pre
pravné vozidlo, z ktorého sa teraz všetci úprimne 
tešíme a ktoré pohodlnou a rýchlou prepravou pri
spieva k ešte lepším výsledkom našich holubov. 

Rok 2002 nie je olympijským rokom, preto 
mMe byt výstava organizovaná vornejšie, pestrej
šie . Prip ravujeme pre Vás bohatú tombolu, kde 
budete môcť vyhrať mnot stvo hodnotných cien. 
Nesmieme sa tešíme, že po rokoch opäť privítame 
v Trenčíne zástupcov všetkých ob lastných združe
ní v rámci Slovenska. Zároveň nám dovolte priví
taf všetkých návštevnľkov výsta vy a pop riať prr
jemné kultúrne aj športové vyžitie. Pre tých cho
vatero v, kto rí sa budú chcieť zaba viť na tanečnej 
zábave, sme prip ra vili spoločenský večierok v zá
vodnom klube trenčianskej Meriny. Chovatelia si 
budil môct prezrieť najnovšie produkty firiem z 
oblasti krmív, vitamfnov, liečív a ostatných chova
terských potrieb. Pre rast odbornej chovateľskej 
úrovne pripravujeme prednášky o krmení a zdra
votnom stave holubov a tým, ktorí si chcú udiat 
kontakt so sveto vým progresom v konštatovaního
lubov, bude venovaná prednáška o elektronických 
konštatovacích systémoch. 

V mene výstavného výboru ml dovoľte popriat 
všetkýmprijemné chova teľské zážitky, aby vsrdciach 
prevládala VŽdy radas r, tolerancia, priateľstvo a aby 
ste sa v Trenčíne cftili v maximálnej pohode. Želá
me si, aby sa celoštátna výstava v Trenčíne zapfsala 
do povedomia všetkých návštevníkov a zaradila sa 
medzi tie výstavy, na ktoré sa nezabúda. 

Ing. Imrich Krommer. riadit8ľ výstavy 

-POŠTOVÝ HOLUB 5/2001 



z1 Slovenský zväz chovatel'ov poštových holubov Bratislava 

OBEZNIK 1/2001 
Sekretariát Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov pre usmernenie činnosti or 

ganizačných zložiek vydáva následovné pokyny : 
1. Vyhodnotenie MS 2001 
al Všetky pretekové výsledky deklarované OZ CHPH v pretekových plánoch musia by1 zasla

né na sekretariát SZ CH PH do 15. novembra 2001, ak ich chcú chovatelia použiť pre výstav

nícku činnos!. Výsledky môžu by1 zaslané na CD alebo zviazané - prinajmenšom hrebeňovou 


väzbou 

bi Vyhodnotenie všetkých kategórií MS 2001 podávajú chovatelia, ktorí majú záujem o zara

denie do rubov ornej kategórie MS spracované v tabul"ke , vydanej ako príloha k Informačnému 


spravodaju Poštový holub Č . 5/2001 . Vyhodnotenie sa podáva za každú kateg óriu zvláš!. 

cl Vyhodnocovacia tabuJ"ka 

1. Musí by1 vaplnená čitaterne 
2. Musí by1 opatrená pečiatkou OZ CHPH 
3. 	Musí by1 podpísaná predsedom OZ CH PH alebo výcvikárom resp. tajomníkom. Podpísaný 

funkcionár preberá zodpovednost za správnosf vypísania údajov o získaných koeficientoch 
4. Musí by1 podpísaná chovatel'om 
5. Musia byt čitaternne vypísané nacionálie chovateJ'a 
6. Musí by1 odoslaná na sekretariát Zväzu do 15. novembra 2001 
7. Vyhodnotenia zaslané po termíne nebudú zaradené do poradia 
8. 	Do vyhodnotenia nebudú zaradené taburky chovateľov z OZ CHPH, ktoré nesplnili 

uznesenie zo zasadnutia VZ SZ CH PH, ktoré sa konalo 24. 03. 2001 
2. Celoštátna výstava PH 2002 v Trenčíne 
al Každé OZ CHPH povinne vystaví kolekciu holubov vlastného OZ CHPH 
bi Kolekcia OZ CHPH bude pozostávaf : Šport A, Šport B, Šport C, Šport D, Výkon 2001 H, 
Výkon 2001 Ha, Štandard H, Štandard Ha, dva holuby podra vlastného rozhodnutia, dva 
holuby majster OZ CHPH 
cl Pri zabezpečen í účasti kolekcie OZ CHPH na CV sa budú OZ CHPH r i adiť Smernicou CV, 
vydan ou OZ CHPH Trenčín a schválenou Prezídiom SZ CHPH. 
3. OZ CHPH uhradia príspevok na vyhodnotenie VC Slovenska, ktorý bol schválený VZ 
SZ CHPH dňa 24. marca vo Vencej lomnici. 
al poplatky neuhradili OZ CHPH - Košice, Levice, Liptovský Mikuláš, Nitra, Pezinok, Revúca, 
Rimavská Sobota, Sabinov, Senica, Šurany, Topol'čany, Trenčín, Trnava, Tvrdošín 
bi uhradili v neúplnej výške - Bardejov, Kysucké Nové Mesto 
4. Rodové obrúčky a pretekové gumlčky na sezónu 2002 budú dovezené v priebehu me
siaca novembra. Z tohto dôvodu žiadame OZ CHPH uhradi! poplatky za objednaný mate
riál hneď po obdržaní zloženky. aby mohol byt zo sekretariátu plynule distribuovaný. 
5. Seminár a preškolenie rozhodcov 

Seminár a preškolenie rozhodcov sa uskutoční v druhej polovici novembra v Západosloven
skom regióne. Prihlášky na podujatie si záujemcovia zasielajú individuálne, nie cestou OZ CHPH. 

Štyria najúspešnejší posudzovatelia, ktorí v testovom bodovaní holubov sa najviac priblížia 
k priemeru hodnotených holubov, dostanú príležitosť posudzovať štandardné holuby na CV v 
Trenč íne. 

Náklady na podujatie nebudú účastníkom uhradené z prostriedkov Zväzu. 
Písomné prihlášky je potrebné zasláf do 30. októbra 2001 na adresu predsedu posudzova

terskej komisie RNDr. Daniela Dudzika. 
V Bratislave 27. 09. 2001 RNDr. Daniel Dudzlk 

prezident SZ CHPH 

POŠTOVÝ HOLUB 5/2001 A ------

Vážení športoví priatelia, mi/{ hostia! 
Dovoľte nám, aby sme Vás pozvali na 9. celo

štátnu výstavu poštových holubov v Trenčíne, kto
rá sa uskutoční v dňoch 5. - 6. januára 2002 vareáli 
výstaviska Trenčín mesto mÓdy - TMM. 

Mesto Trenčín, najvýznamnejšie stredisko stred
ného Povatia. vzniklo na križovatke starých dialko
vých ciest -povaiskej a moravskej, vedúcich z údo
lia Vláry cez vatsky brod do Ponitria. Najväčší roz
kvet mesto aj hrad zaznamenali v 14. storočí, keď 
na hrade sídlillegandami opradený oligarcha "pán 
Váhu a Tatier", Matúš Čák Trenčiansky. 

V súčasnosti je Trentfn strediskom textilného 
priemyslu, módy, výtvarného umenia, niekolkých 
stredných škôl, univerzft, ~tátnej jazykovej škaly, vý
stavníctva, vrcholového športu. Trenčín s počtom 
viac ako 56 tisíc obyvaterov je najváčším okresným 
mestom stredného Povatia. 

V Trenčíne Vás po rokoch privítame ul po tre
tlkrát. Prvýkrát sa konala Celoštátna výstava holu
bov v roku 1964 a Trenčín mal tú čest privítať aj 
účastnikov CeloUátnej výstavy mladých holubov. 
Záštitu nad 9. celoštátnou výstavou prevzal minis
te r pl5dohaspodárstva Ing. Pavol Koncoš. 

Usp oriadateľom výstavy je OZ CHPH Trenčín, kto
ré má v súčasnos ti v desiatielI organizáciach vsvo
jich radoch viac ako 150 chova tero v, ktorr vyn ikajú 
svojou organizátorskou, publicistickou a ctlO vatef
skou prácou a umiestňovali sa aaj vsúčastnosli sa 
umiestňujú na popredných miestach na celoštátnych 
výstavách, olympiádach poštových holubov, ako aj 
v rôznych klUbových súfatiach v rámci Slovenska. 
Mená zo sta ršel generácie ako Ing. Miroslav 
Rathuský, Jozef Stefanovič, Milan Jamárik, Michal 
Atalovič, Dr. Marian Raclavský, Jozef Bulko a ďa lší, 
zo strednej generácie Karo l Atalo vič, bratia Miro
slav a František Gúčiko vci, Fran tišek Čechvala, Jo
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zef Banka, Jozef LejaIle a ďalší, z nastupujúcej mla
dej generácie Pavol Bachar, Ondrej Koprlvňanský, 
František Dohňanský, Ján Hološ a dalšt: iste nie sú 
našej chovateľskej verejnosti neznáme. Naši chova
telia dokázali, za tvrdého odriekania postav/( v 
dnešnej zložitej ekonomickej situácii, moderné pre
pravné vozidlo, z ktorého sa teraz všetci úprimne 
tešíme a ktoré pohodlnou a rýchlou prepravou pri
spieva k ešte lepším výsledkom našich holubov. 

Rok 2002 nie je olympijským rokom, preto 
mMe byt výstava organizovaná vornejšie, pestrej
šie . Prip ravujeme pre Vás bohatú tombolu, kde 
budete môcť vyhrať mnot stvo hodnotných cien. 
Nesmieme sa tešíme, že po rokoch opäť privítame 
v Trenčíne zástupcov všetkých ob lastných združe
ní v rámci Slovenska. Zároveň nám dovolte priví
taf všetkých návštevnľkov výsta vy a pop riať prr
jemné kultúrne aj športové vyžitie. Pre tých cho
vatero v, kto rí sa budú chcieť zaba viť na tanečnej 
zábave, sme prip ra vili spoločenský večierok v zá
vodnom klube trenčianskej Meriny. Chovatelia si 
budil môct prezrieť najnovšie produkty firiem z 
oblasti krmív, vitamfnov, liečív a ostatných chova
terských potrieb. Pre rast odbornej chovateľskej 
úrovne pripravujeme prednášky o krmení a zdra
votnom stave holubov a tým, ktorí si chcú udiat 
kontakt so sveto vým progresom v konštatovaního
lubov, bude venovaná prednáška o elektronických 
konštatovacích systémoch. 

V mene výstavného výboru ml dovoľte popriat 
všetkýmprijemné chova teľské zážitky, aby vsrdciach 
prevládala VŽdy radas r, tolerancia, priateľstvo a aby 
ste sa v Trenčíne cftili v maximálnej pohode. Želá
me si, aby sa celoštátna výstava v Trenčíne zapfsala 
do povedomia všetkých návštevníkov a zaradila sa 
medzi tie výstavy, na ktoré sa nezabúda. 

Ing. Imrich Krommer. riadit8ľ výstavy 

-POŠTOVÝ HOLUB 5/2001 



S' MER N . I~ C A 

CE~ŠT~~,EJ VÝSTAVY POŠTOVÝCH HOLUBOV 2002 • TRENeíN . 


1. Celoštátna výstava poštových holubov sa bude 
konaf v dňoch 5. - 6. januára 2002 v Treneine lna 
výstavisku Trenefn - mesto módy! 
2. Výstavu organizuje OZ CHPH Trenčín 
3. Výstavné kategórie a podmienky výstavy 
N ŠTANDABD 

- holub najmenej 3.000 km a holubica najmenej 
2.500 km za 2 roky 12000-2001 1 umiestnených v 
20% na tratiach od 100 km v konkurencii najme
nej 150 ks PH nasadených na pretek a pri účasti 
najmemej 20 chovatelov. Holub mu sí s pln iť naj
menej 900 km a holubica 750 km umiestnených v 
20 % v roku 2001 
BI ŠPORT 
Kal. I!relek v km tral í chov/hol. Km v20% 

A 100 - 400 IO 20 250 2000 20 

B 300 - 600 11 20 250 3()()0 20 

C nad 500 6 20 150 3500 20 

O 100 - 400 = 3-5 20 ISO 20 
300 - 6()() II = 2-6 20 150 3000 20 
nad SOO = 1-3 20 150 20 

Vzorec pre výpočet koeficientu: 

umiestnen ie holuba x 1.000 
koeficient = ---:.::....-------------------počet nasadených holubov na pretek 

Imax. 50001 

C! VÝKON ZA ROK 2001 
- v tejto kategórii budú vystavené holUby a holubi

ce. ktoré v pretekovej sezóne do 15. 8. 2001 nalietali 
najvyšší súčet km v 20 % víťazov pri splnení pod
mienok kategórie ŠPORT 

DI ESO SLOVENSKA ZA ROK 2001 

- v tejto kategórii budú vystavené holuby alebo holu

bice, ktoré získali v pretekoch od 300 do 600 km sú

čet 6 najlepších koeficientov 

Vzorec pre výpočet koeficientu: 


počet nasadených holubov + 1 
" t mín us umiestnenie holuba

koefIClen = -...:.:.:..:.::..:.....::.:..:.:.:.:..::..:~...:.:.:..::..::..:..::= x 100 
počet nasadených holubov 

El MAJSTER SLOVENSKA: 
krátke trate - 3 kusy 
st redné trate - 3 kusy 
dlhétrate - 3 kusy 
generálny majster - 3 kusy 

majster mláďat 2001 - 3 kusy 
majster chovateľov do 18 rokov - 2 kusy 
majster chovateľov do 25 rokov - 2 kusy 
El VfŤAZI NÁRODNÝCH A REGIONÁLNYCH pRm
~ 
- prvých 5 holubov z Walterhausenu NG SR! 
- majster Západného reg iónu - 3 kusy 
- majster OT Východného regiónu - 3 kusy 
- ESO Slovenska - 10 najlepších holubov 
41 Limitv Pre OZ CHPH 

Každé OZ CHPH bude vystavovať 12 kusov holubov: 
Majster OZ 2 ks 
šport A 1 ks 
šport B 1 ks 
šport C 1 ks 
šport O 1 ks 
Štandard holub 1 ks 
Štandard holubica 1 ks 
Výkon za rok holub 1 ks 
Výkon za rok holubica 1 ks 
Lubovoľný výber OZ 2 ks 
51 Vyhodnotenie poradia OZ CHPH 

Poradie OZ CHPH sa zostaví podla získaného 
priemerného bodového zisku 10 holubov kategó 
rii štandard, výkon a šport. Každá z 8 kategórií je 
povinná. Dva ľubovorné holuby, si OZ do súťažnej 
kategórie zvolia podla vlastného rozhodnutia 
61 Vyhodnotenie y kategórI! ŠTANPARD 

Holuby vystavované v tejto kategórii budú hod
notené podla medzinárodného štandardu. Posu
dzovanie vykoná 7 pos udzovateľov. Najvyššia anaj 
nižšia bodová hodnota sa bude škrtať a zo zostá
vajúcich 5 hodnôt sa vypoč íta priemer. 
71 Ocenenie 
al ŠTANDARD- holuby - l . až 3. miesto 

holubice - 1. až 3. miesto 
bI ŠPORT  A kategória - 1. až 3. miesto 

B kategória - 1. až 3. miesto 
C kategória - 1. až 3. miesto 
Okategória - 1. až 3. miesto 

cl VÝKON ZA ROK - holuby - 1. až 3. miesto 
holubice - 1. až 3. miesto 

dl ESO H, Ha SLOVENSKA - 1. až 3. miesto 
el MAJSTROVSTVO SLOVENSKA - ocení Prezídium 
SZ CHPH 
fI MAJSTRI OZ - každý majster OZ prevezme od 
usporiadateľa če stnú plaketu . Podmienkou je po

skytnutie 1 holuba do dražby bez nároku na finanč


né vyrovnanie. 

81 Preberenie holuboy 


al Dodané holuby musia byf zdravé, o čom bude 
predložený doklad, vyhotovený príslušnou regio
nálnou veterinárnou správou, nie starší ako 3 dni 

bI Holuby budú dodané v ucelených zásielkach 
a poverený zástupca DZ CHPH odovzdá spolu s 
holubami dvojmo vyhotovený zoznam odovzda
ných holubov a veterinárne potvrdenie . Jedna kó
pia zoznamu bude odovzdávajúcemu potvrdená a 
vrátená. Po termíne dodané holuby má usporiada
tel právo odmietnuť prevziať. 

cl Výstavné karty budú vyplnené strojom, pres
ne, úhladne avo všetkýchpožadovaných rubrikách. 
V rubrike "Dátum preteku" treba vždy uviesť deň , 

mesiac, rok. V rubrike "Použité výsledky" treba 
uvies ť, z akých výsledkov bol uvedený pretek. Po
užité môžu byf len predom deklarované výsledky. 
Karty budú opatrené pečiatkou OZ CHPH a podpí
sané zodpovedným funkcionárom. 

dl Výstavné karty na všetké holuby budú doru
čené najneskôr do 03. 01. 2002 na adresu výcvi
kára OZ CHPH Tren čín p. Dohňanského Františka 

el Náklady spojené s dopravou holubov na vý
stavu si hradia OZ CHPH. Za prevzaté holuby zod
povedá usporiadateľ výstavy a zabezpečuje aj ve
terinárny dozor. 

fI Výstavný poplatok je 600.- Sk za každé OZ, kto
rý bude uhradený zástupcom 02 CHPHpri odovzda
ní holubov. 

gI odovzdávanie holubov bude po ukončení vý
stavy povereným zástupcom OZ CHPH na základe 
predloženého potvrdeného dokladu z preberania 
holubov. 
91 Program Celoštátnej yÝStayy lIoStových holuboy 

04 . 01. 2002!piatokJ 
09.00 - 13.00 - preberenie holubov 
13.00 - 14.00 - inštruktáž posudzovateľov 
14.00 - 16.00 - posudzovanie holubov 
16.00 - spracovanie výS ledkov 

05 . 01. 2002 Isobota! 
08.00 - otvoren ie výstavy 
10.00 - 11 .00 - prednáška o elektronických 

konštatovacich systémoch 
11 .30 - 11 .30 - vyhodnotenie výsledkov výstavy 
1130 - 12.30 -vyhodnotenie MS 2001 aVC 2001 
12.30 - 13.00 - losovanie tomboly 13.00 
15.00 - dražba holubov 
15.00 - 16.00 - prednáška okrmení aliečivách 
18.00 - ukončenie 1. dňa výstavy 
20.00 - spoločen ský večierok 

IO __ . ' 

06. 01. 2002 Inederal 
08.00 - 12.00 - otvoren ie výstavy 
12.00 - výdaj holubov 

101praŽba hOluboV 
Hol ub y do dražby je potrebné nahlásiť do 

30.11.2001 na adresu Ing. Krommer Imrich, Ul. 
Riečna 5, 915 01 Nové Mesto nNáhom Poriada
teľ výstavy si vyhradzuje právo výberu počtu holu
bov do dražby. Chovate ľ, ktorý prihlási holuby do 
dražby je povinný po s lať fotokópiu rodokmeňa , 
uvie sť ce nu holuba a priložiť preukaz o vlastníctve 
holuba. Poplatok za klietku je 50.' Sk. Poriadate
ľov i zostáva 10 % z vydraženej ceny holuba. 
11 1 Občerstvenie 
Zabezpečí usporiadateľ výstavy priamo vo výstav
ných halách a v areál i výstaviska. 
12/ predaj chovaterských potrieb 
Priamo vo výstavných halách budú inštalované 
stánky pre predajcov chovaterských potrieb. 
131 Ubytovanie a spoločenský ve Čer 
-lacnejšie ubytovanie bude zabezpečené vedra vý

stavného areálu v cene 200. - SkIposter 
- luxusnejšie ubytovanie zabezpečíme v hoteloch 

Brezina alebo Tatra 
- s poločenský večer sa u sk utoční v závodnom klu

be podniku Merina dňa 05. 01 . 2002 o 20.00 hod. 
Nachádza sa 300 m od výstavného areálu. 
Vstupné vrátane večere a občerstvenia - 300. - Sk. 
Rezervácie na ubytovanie as poločenský večer for

nou záväznýCh objednávok a ich platieb je potreb
né smerovaf na p. Bachara Pavla do 30. 11 . 2001. 
141ROzne 
- bliWe informácie, súvisiace s organizáciou CV 
budú poskytnuté na adresách: 
Ing. Krommer Imrich, Riečna 5. 91501 Nové 
Mesto nNáhom - riaditeľvýstavy, tel. 0327714701 , 
mobil 0905 238909 
DOhňanský František, 913 11 Tren č ia nske Stan 
kovce 828 - zástupca riaditera výstavy. tel. 032 
6496521. 0327464164 Izaml 
Bachar Pavol, 916 25 Brunovce 245 - ekonóm vý 
stavy, tel. 032 7797277, mobil 0905 535134 
Koprivňanský Ondrej, 913 33 Horná Súča 372 
ved úci výstavy, tel. 032 6493333, mobil 0905 
892058 

Smernica CV poštových holubov bola spracovaná 
v spolupráci s Prezídiom SZ CHPH dňa 21. 09. 2001. 

Dohňanský Franti~ek RNDr. Daniel Dudlik 
výcvikár OZ CHPH Trenčín prezident SZ CHPH 

Bulko Peter, predseda OZ CHPH Trenčín 
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S' MER N . I~ C A 

CE~ŠT~~,EJ VÝSTAVY POŠTOVÝCH HOLUBOV 2002 • TRENeíN . 


1. Celoštátna výstava poštových holubov sa bude 
konaf v dňoch 5. - 6. januára 2002 v Treneine lna 
výstavisku Trenefn - mesto módy! 
2. Výstavu organizuje OZ CHPH Trenčín 
3. Výstavné kategórie a podmienky výstavy 
N ŠTANDABD 

- holub najmenej 3.000 km a holubica najmenej 
2.500 km za 2 roky 12000-2001 1 umiestnených v 
20% na tratiach od 100 km v konkurencii najme
nej 150 ks PH nasadených na pretek a pri účasti 
najmemej 20 chovatelov. Holub mu sí s pln iť naj
menej 900 km a holubica 750 km umiestnených v 
20 % v roku 2001 
BI ŠPORT 
Kal. I!relek v km tral í chov/hol. Km v20% 

A 100 - 400 IO 20 250 2000 20 

B 300 - 600 11 20 250 3()()0 20 

C nad 500 6 20 150 3500 20 

O 100 - 400 = 3-5 20 ISO 20 
300 - 6()() II = 2-6 20 150 3000 20 
nad SOO = 1-3 20 150 20 

Vzorec pre výpočet koeficientu: 

umiestnen ie holuba x 1.000 
koeficient = ---:.::....-------------------počet nasadených holubov na pretek 

Imax. 50001 

C! VÝKON ZA ROK 2001 
- v tejto kategórii budú vystavené holUby a holubi

ce. ktoré v pretekovej sezóne do 15. 8. 2001 nalietali 
najvyšší súčet km v 20 % víťazov pri splnení pod
mienok kategórie ŠPORT 

DI ESO SLOVENSKA ZA ROK 2001 

- v tejto kategórii budú vystavené holuby alebo holu

bice, ktoré získali v pretekoch od 300 do 600 km sú

čet 6 najlepších koeficientov 

Vzorec pre výpočet koeficientu: 


počet nasadených holubov + 1 
" t mín us umiestnenie holuba

koefIClen = -...:.:.:..:.::..:.....::.:..:.:.:.:..::..:~...:.:.:..::..::..:..::= x 100 
počet nasadených holubov 

El MAJSTER SLOVENSKA: 
krátke trate - 3 kusy 
st redné trate - 3 kusy 
dlhétrate - 3 kusy 
generálny majster - 3 kusy 

majster mláďat 2001 - 3 kusy 
majster chovateľov do 18 rokov - 2 kusy 
majster chovateľov do 25 rokov - 2 kusy 
El VfŤAZI NÁRODNÝCH A REGIONÁLNYCH pRm
~ 
- prvých 5 holubov z Walterhausenu NG SR! 
- majster Západného reg iónu - 3 kusy 
- majster OT Východného regiónu - 3 kusy 
- ESO Slovenska - 10 najlepších holubov 
41 Limitv Pre OZ CHPH 

Každé OZ CHPH bude vystavovať 12 kusov holubov: 
Majster OZ 2 ks 
šport A 1 ks 
šport B 1 ks 
šport C 1 ks 
šport O 1 ks 
Štandard holub 1 ks 
Štandard holubica 1 ks 
Výkon za rok holub 1 ks 
Výkon za rok holubica 1 ks 
Lubovoľný výber OZ 2 ks 
51 Vyhodnotenie poradia OZ CHPH 

Poradie OZ CHPH sa zostaví podla získaného 
priemerného bodového zisku 10 holubov kategó 
rii štandard, výkon a šport. Každá z 8 kategórií je 
povinná. Dva ľubovorné holuby, si OZ do súťažnej 
kategórie zvolia podla vlastného rozhodnutia 
61 Vyhodnotenie y kategórI! ŠTANPARD 

Holuby vystavované v tejto kategórii budú hod
notené podla medzinárodného štandardu. Posu
dzovanie vykoná 7 pos udzovateľov. Najvyššia anaj 
nižšia bodová hodnota sa bude škrtať a zo zostá
vajúcich 5 hodnôt sa vypoč íta priemer. 
71 Ocenenie 
al ŠTANDARD- holuby - l . až 3. miesto 

holubice - 1. až 3. miesto 
bI ŠPORT  A kategória - 1. až 3. miesto 

B kategória - 1. až 3. miesto 
C kategória - 1. až 3. miesto 
Okategória - 1. až 3. miesto 

cl VÝKON ZA ROK - holuby - 1. až 3. miesto 
holubice - 1. až 3. miesto 

dl ESO H, Ha SLOVENSKA - 1. až 3. miesto 
el MAJSTROVSTVO SLOVENSKA - ocení Prezídium 
SZ CHPH 
fI MAJSTRI OZ - každý majster OZ prevezme od 
usporiadateľa če stnú plaketu . Podmienkou je po

skytnutie 1 holuba do dražby bez nároku na finanč


né vyrovnanie. 

81 Preberenie holuboy 


al Dodané holuby musia byf zdravé, o čom bude 
predložený doklad, vyhotovený príslušnou regio
nálnou veterinárnou správou, nie starší ako 3 dni 

bI Holuby budú dodané v ucelených zásielkach 
a poverený zástupca DZ CHPH odovzdá spolu s 
holubami dvojmo vyhotovený zoznam odovzda
ných holubov a veterinárne potvrdenie . Jedna kó
pia zoznamu bude odovzdávajúcemu potvrdená a 
vrátená. Po termíne dodané holuby má usporiada
tel právo odmietnuť prevziať. 

cl Výstavné karty budú vyplnené strojom, pres
ne, úhladne avo všetkýchpožadovaných rubrikách. 
V rubrike "Dátum preteku" treba vždy uviesť deň , 

mesiac, rok. V rubrike "Použité výsledky" treba 
uvies ť, z akých výsledkov bol uvedený pretek. Po
užité môžu byf len predom deklarované výsledky. 
Karty budú opatrené pečiatkou OZ CHPH a podpí
sané zodpovedným funkcionárom. 

dl Výstavné karty na všetké holuby budú doru
čené najneskôr do 03. 01. 2002 na adresu výcvi
kára OZ CHPH Tren čín p. Dohňanského Františka 

el Náklady spojené s dopravou holubov na vý
stavu si hradia OZ CHPH. Za prevzaté holuby zod
povedá usporiadateľ výstavy a zabezpečuje aj ve
terinárny dozor. 

fI Výstavný poplatok je 600.- Sk za každé OZ, kto
rý bude uhradený zástupcom 02 CHPHpri odovzda
ní holubov. 

gI odovzdávanie holubov bude po ukončení vý
stavy povereným zástupcom OZ CHPH na základe 
predloženého potvrdeného dokladu z preberania 
holubov. 
91 Program Celoštátnej yÝStayy lIoStových holuboy 

04 . 01. 2002!piatokJ 
09.00 - 13.00 - preberenie holubov 
13.00 - 14.00 - inštruktáž posudzovateľov 
14.00 - 16.00 - posudzovanie holubov 
16.00 - spracovanie výS ledkov 

05 . 01. 2002 Isobota! 
08.00 - otvoren ie výstavy 
10.00 - 11 .00 - prednáška o elektronických 

konštatovacich systémoch 
11 .30 - 11 .30 - vyhodnotenie výsledkov výstavy 
1130 - 12.30 -vyhodnotenie MS 2001 aVC 2001 
12.30 - 13.00 - losovanie tomboly 13.00 
15.00 - dražba holubov 
15.00 - 16.00 - prednáška okrmení aliečivách 
18.00 - ukončenie 1. dňa výstavy 
20.00 - spoločen ský večierok 

IO __ . ' 

06. 01. 2002 Inederal 
08.00 - 12.00 - otvoren ie výstavy 
12.00 - výdaj holubov 

101praŽba hOluboV 
Hol ub y do dražby je potrebné nahlásiť do 

30.11.2001 na adresu Ing. Krommer Imrich, Ul. 
Riečna 5, 915 01 Nové Mesto nNáhom Poriada
teľ výstavy si vyhradzuje právo výberu počtu holu
bov do dražby. Chovate ľ, ktorý prihlási holuby do 
dražby je povinný po s lať fotokópiu rodokmeňa , 
uvie sť ce nu holuba a priložiť preukaz o vlastníctve 
holuba. Poplatok za klietku je 50.' Sk. Poriadate
ľov i zostáva 10 % z vydraženej ceny holuba. 
11 1 Občerstvenie 
Zabezpečí usporiadateľ výstavy priamo vo výstav
ných halách a v areál i výstaviska. 
12/ predaj chovaterských potrieb 
Priamo vo výstavných halách budú inštalované 
stánky pre predajcov chovaterských potrieb. 
131 Ubytovanie a spoločenský ve Čer 
-lacnejšie ubytovanie bude zabezpečené vedra vý

stavného areálu v cene 200. - SkIposter 
- luxusnejšie ubytovanie zabezpečíme v hoteloch 

Brezina alebo Tatra 
- s poločenský večer sa u sk utoční v závodnom klu

be podniku Merina dňa 05. 01 . 2002 o 20.00 hod. 
Nachádza sa 300 m od výstavného areálu. 
Vstupné vrátane večere a občerstvenia - 300. - Sk. 
Rezervácie na ubytovanie as poločenský večer for

nou záväznýCh objednávok a ich platieb je potreb
né smerovaf na p. Bachara Pavla do 30. 11 . 2001. 
141ROzne 
- bliWe informácie, súvisiace s organizáciou CV 
budú poskytnuté na adresách: 
Ing. Krommer Imrich, Riečna 5. 91501 Nové 
Mesto nNáhom - riaditeľvýstavy, tel. 0327714701 , 
mobil 0905 238909 
DOhňanský František, 913 11 Tren č ia nske Stan 
kovce 828 - zástupca riaditera výstavy. tel. 032 
6496521. 0327464164 Izaml 
Bachar Pavol, 916 25 Brunovce 245 - ekonóm vý 
stavy, tel. 032 7797277, mobil 0905 535134 
Koprivňanský Ondrej, 913 33 Horná Súča 372 
ved úci výstavy, tel. 032 6493333, mobil 0905 
892058 

Smernica CV poštových holubov bola spracovaná 
v spolupráci s Prezídiom SZ CHPH dňa 21. 09. 2001. 

Dohňanský Franti~ek RNDr. Daniel Dudlik 
výcvikár OZ CHPH Trenčín prezident SZ CHPH 

Bulko Peter, predseda OZ CHPH Trenčín 
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Výpis výsledkov z preteku : VEtKÁ CENASLOVENSKA 2001 
I, .wALTE,~HAUSE~ · -1 
Dátum: 14. 07. 2001 Prvý holub: 97-030203, 


prílet: , 1.18:13:17 , 


Štart: 8 :40:00 . .' rýchlosf:114'7 ,757 m/rnin 

vzdialenost '657,990.km 


Súradnice: 50 :55:30, 10:33:20 chovateľ: Novák Pavol 


Minimálna 'vzdialenosť: 526,243 km 

Maximálna vzdialenost: 875,031 km Posledný holub: 97"240335 


prílet: • 2,07:30:27 


Počet nasadených holubov; rýchlost: 797,185 m/min 

13 194 z toho 20 % - 2639 vzdialenosf: 805,516 km 


Počet zúčastnených chovateľov: 1799 chovateľ: Plesko Dušan 


Číslo a názov OZ 
Počet 

chovatel'ov 
Počet 

holubov 
Umiest-
nených 

% umlest
nených 

% 
vl. um. 

Počet 

bodov 

O 1 Bratislava 87 643 134 5.86 20.84 16900 

20 Pezinok 46 549 104 4.55 18.94 13840 

19 Banská Bystrica 34 199 17 0.74 8.54 1598 

11 Toporčany 42 373 82 3.59 21.98 9326 

12 Prievidza 62 424 86 3.76 20.28 10222 

06 Trenčín 62 490 98 4.29 20.00 13998 

10 Nitra 59 449 90 3.94 20.04 9220 

09 Šurany 92 796 80 3.50 10.05 6700 

02 Senica 69 472 94 4.11 19.92 12564 

08 Nové Zámky 35 245 16 0.70 6.53 2088 

07 Komárno 60 407 74 3.24 18.18 9166 

30 Dolná Nitra 46 386 62 2.71 16.06 6512 

18 Levice 27 181 7 0.31 3.87 872 

13 Považská Bystrica 73 557 111 4.85 19.93 16622 

05 Trnava 88 731 146 6.38 19.97 18304 

28 Sabinov 33 269 41 1.79 15.24 3790 

26 Bardejov 67 377 29 1.27 7.69 3894 

22 Poprad 58 390 24 1.05 6.15 2320 

27 Michalovce 38 321 7 0.31 2.18 670 

23 Spišská Nová Ves 47 336 33 1.44 9.82 3752 

25 Prešov 83 604 44 1.92 7.28 4106 

16 Čadca 44 375 75 3.28 20.00 12258 

29 Orava Tvrdošín 43 319 44 1.92 13.79 5046 

03/17 Ružomberok/Martin 81 512 102 4.46 19.92 10610 

24 Košice 53 401 6 0.26 1.50 396 
31 Liptovský Mikuláš 37 206 52 2.27 25.24 5874 

32 Revúca 51 334 2 0.09 0.60 278 

14 Žilina 123 925 362 15.83 39.14 12428 

15 Kysucké Nové Mesto 73 574 176 7.70 30.66 15954 

04 Terchová 56 349 89 3.89 25.50 3156 

Por, IČlslo holuba IPohlčas Chovatef· " '. IOlllaÍl~cilr ', IRýchloSt' IPoeat km I Koel 
1. 97-03-0203 H 1.18:1 3:17 Novák Pavol Ru1omberok 1147,757 657.990 0.200 
2. 96-14-12018 A 1.1740:38 Gaňa Peter Žilina 1129,165 610A64 OAOO 
3. 99-04-0435 A 1.180429 Puéek Miroslav Terchová 1108,499 625.729 0.600 
4. 98-14-0993 H 1.17:57:06 Valíček lubomír Žilina 1108,095 617.320 0.800 
5. 98-15-5822 H 1.17:4605 Červenčík Peter Kysucké N.Mesto 1103,81 3 602.774 1.000 
6. 98-14-00315 H 1.180045 Laš Vladimir Žlina 1103,331 618.693 1.200 
7. 98-04-2171 A 1.18:01:09 Markuš MirotMilan Terchová 1100,196 617.375 1.400 
8. 98-14-0585 A 1.18:02:26 Komačka Michal Žilina 1096,793 616.873 1.600 
9. 99-14-11121 H 1.18:04:59 Laš Vladimír Žilina 1095,064 618.693 1.800 

10. 98-13-4355 H 1.17:37:31 CVaško Peter Považská Bystrica 1094,431 588.275 2.000 
11. 98-14-0230 A 1.180630 GaškovátMajtan Žilina 1093,368 619.393 2.200 
12. 98-S20-0883 H 1.19:05:57 Niňaj Dušan Liptovský Mikuláš 1089,154 681.756 2.400 
13. 99-08-4764 H 1.17:52:23 Richtárik JtM Pov. Bystrica 1081,376 597.334 2.600 
14. 96-14-00126 H 1.18:1258 Majtaník Richard Žilina 1079,986 618.796 2.800 
15. 97-14-00631 A 1.18.13:13 Ma~aník Richard Žilina 1079,515 618.796 3.000 
16. 99-13-5229 H 1.18:57:05 Meško Marcel Orava 1078,266 665.380 3.200 
17. 98-14-8304 A 1.174641 CVaško Peter Pov. Bytrica 1076,080 588.275 3AOO 
18. 96-14-00128 H 1.18:16:10 GaškovátMajtan Žilina 1075,024 619.393 3.600 
19 97-16-1375 H 1.18:16:01 Turňaj Rudolf Čadca 1073,205 618.184 3.800 
20. 99-14-12951 H 1.18:16:54 Šenkár Pavol Žilina 1072,900 618.956 4.000 
21. 98-S20'0853 A 1.19:1541 Niňaj Dušantsyn Lipt Mikuláš 1072,477 681.756 4.200 
22. 99-15-6561 H 1.18:1440 Katrenčín Jozef Kys. N. Mesto 1071,407 615.702 4.400 
23. 96-14-00713 H 1.1812:41 Sudor Vladimír Žilina 1070,208 612.890 4.600 
24. 98-04-0346 H 1.18:31:25 OndruštBerešík Terchová 1009,229 632.360 4.800 
25. 98-S20-0876 A 1.19.17:50 Niňaj Dušantsyn Lipt Mikuláš 1068,862 681.756 5.000 
26. 97-16-0033 A 1.18:10:11 Gužik František Čadca 1068,256 609.102 5.200 
27. 98-S20-0669 H 1.19:1747 Ing. Rak Jántsyn Lipt Mikuláš 1066,221 680.018 5.400 
28. 99-03-0014 A 1.18:51:47 Bernolák Štefan Ružomberok 1005,841 652.064 5.600 
29. 98-15-1008 A 1.18:15:56 Šutý Štefan Kys. N. Mesto 1005,033 613.388 5.800 
30. 97-14-00478 H 1.18:19:18 Komaéka Michal Žilina 1064,859 616.873 6.000 
31 . 95-03-1416 H 1.18:52:29 Bernolák Štefan Ružomberok 1004 ,623 652.064 6.200 
32. 96-14-06769 H 1.18:17:37 Zmrhala VlncenttMar Žilina 1064,349 614.786 6.400 
33. 96-CZ0612-125 A 1.18:21:25 Ma~anik Richard Žilina 1064,290 618.796 6.600 
34. 97-16-1349 H 1.18:22:15 Turňa Rudolf Čadca 1001,716 618.184 6.800 
35. 98-S20-0607 H 1.19:21 :47 Ing. Rak Ján Lipt Mikuláš 1059,576 680018 7.000 
36. 98-16-6004 A 1.18:21:33 Zborovančík Štefan Čadca 1059,384 616.085 7.200 
37. 99-14-3659 A 1.1811:34 Majstrík ŠtefantMa Žilina 1055,737 603A24 7.400 
38. 99-14-12070 H 1.18:27:28 GaškovátMajtan Ži lina 1054,346 619393 7.600 
39. 99-14-9890 A 1.18:27:07 Malík JordántPavol Ži lina 1054,056 618.854 7.800 
40. 99-03-2867 A 1.18:47:24 Dávidík Marian Ružomberok 1052,387 639.220 8.000 
41. 00-14-10741 A 1.18:07:18 Kahák Alexander st. Čadca 1051,114 596.297 8.200 
42. 95-23-3722 H 1.2033:34 Lesnický Jozef Sp. Nová Ves 1051,086 750.020 8.400 
43. 98-14-8689 A 1.18:07:43 Kahák Alexander st . Čadca 1050,343 596.297 8.600 
44. 98-14-1303 H 1.18:31 :32 Puček Dušan Žilina 1050,316 621.297 8.800 
45. 98-14-3042 H 1.18:27:13 Ing. Moravéik JtL Žilina 1050,287 616.746 9.000 
46. 97-25-1334 H 1.18:23:34 Sudor Vladimír Žilina 1050,248 612.890 9.200 
47. 96-14-07302 H 1.18:23:39 Sudor Vladimír Žilina 1050,099 612.890 9.400 
48. 99-16-2116 A 1.18:26:50 Zborovančík Štefan Čadca 1049,847 616.085 9.600 
49. 99-16-1058 H 1.18:28:59 Turňa Rudolf Čadca 1049,578 618.184 9.800 
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Výpis výsledkov z preteku : VEtKÁ CENASLOVENSKA 2001 
I, .wALTE,~HAUSE~ · -1 
Dátum: 14. 07. 2001 Prvý holub: 97-030203, 


prílet: , 1.18:13:17 , 


Štart: 8 :40:00 . .' rýchlosf:114'7 ,757 m/rnin 

vzdialenost '657,990.km 


Súradnice: 50 :55:30, 10:33:20 chovateľ: Novák Pavol 


Minimálna 'vzdialenosť: 526,243 km 

Maximálna vzdialenost: 875,031 km Posledný holub: 97"240335 


prílet: • 2,07:30:27 


Počet nasadených holubov; rýchlost: 797,185 m/min 

13 194 z toho 20 % - 2639 vzdialenosf: 805,516 km 


Počet zúčastnených chovateľov: 1799 chovateľ: Plesko Dušan 


Číslo a názov OZ 
Počet 

chovatel'ov 
Počet 

holubov 
Umiest-
nených 

% umlest
nených 

% 
vl. um. 

Počet 

bodov 

O 1 Bratislava 87 643 134 5.86 20.84 16900 

20 Pezinok 46 549 104 4.55 18.94 13840 

19 Banská Bystrica 34 199 17 0.74 8.54 1598 

11 Toporčany 42 373 82 3.59 21.98 9326 

12 Prievidza 62 424 86 3.76 20.28 10222 

06 Trenčín 62 490 98 4.29 20.00 13998 

10 Nitra 59 449 90 3.94 20.04 9220 

09 Šurany 92 796 80 3.50 10.05 6700 

02 Senica 69 472 94 4.11 19.92 12564 

08 Nové Zámky 35 245 16 0.70 6.53 2088 

07 Komárno 60 407 74 3.24 18.18 9166 

30 Dolná Nitra 46 386 62 2.71 16.06 6512 

18 Levice 27 181 7 0.31 3.87 872 

13 Považská Bystrica 73 557 111 4.85 19.93 16622 

05 Trnava 88 731 146 6.38 19.97 18304 

28 Sabinov 33 269 41 1.79 15.24 3790 

26 Bardejov 67 377 29 1.27 7.69 3894 

22 Poprad 58 390 24 1.05 6.15 2320 

27 Michalovce 38 321 7 0.31 2.18 670 

23 Spišská Nová Ves 47 336 33 1.44 9.82 3752 

25 Prešov 83 604 44 1.92 7.28 4106 

16 Čadca 44 375 75 3.28 20.00 12258 

29 Orava Tvrdošín 43 319 44 1.92 13.79 5046 

03/17 Ružomberok/Martin 81 512 102 4.46 19.92 10610 

24 Košice 53 401 6 0.26 1.50 396 
31 Liptovský Mikuláš 37 206 52 2.27 25.24 5874 

32 Revúca 51 334 2 0.09 0.60 278 

14 Žilina 123 925 362 15.83 39.14 12428 

15 Kysucké Nové Mesto 73 574 176 7.70 30.66 15954 

04 Terchová 56 349 89 3.89 25.50 3156 

Por, IČlslo holuba IPohlčas Chovatef· " '. IOlllaÍl~cilr ', IRýchloSt' IPoeat km I Koel 
1. 97-03-0203 H 1.18:1 3:17 Novák Pavol Ru1omberok 1147,757 657.990 0.200 
2. 96-14-12018 A 1.1740:38 Gaňa Peter Žilina 1129,165 610A64 OAOO 
3. 99-04-0435 A 1.180429 Puéek Miroslav Terchová 1108,499 625.729 0.600 
4. 98-14-0993 H 1.17:57:06 Valíček lubomír Žilina 1108,095 617.320 0.800 
5. 98-15-5822 H 1.17:4605 Červenčík Peter Kysucké N.Mesto 1103,81 3 602.774 1.000 
6. 98-14-00315 H 1.180045 Laš Vladimir Žlina 1103,331 618.693 1.200 
7. 98-04-2171 A 1.18:01:09 Markuš MirotMilan Terchová 1100,196 617.375 1.400 
8. 98-14-0585 A 1.18:02:26 Komačka Michal Žilina 1096,793 616.873 1.600 
9. 99-14-11121 H 1.18:04:59 Laš Vladimír Žilina 1095,064 618.693 1.800 

10. 98-13-4355 H 1.17:37:31 CVaško Peter Považská Bystrica 1094,431 588.275 2.000 
11. 98-14-0230 A 1.180630 GaškovátMajtan Žilina 1093,368 619.393 2.200 
12. 98-S20-0883 H 1.19:05:57 Niňaj Dušan Liptovský Mikuláš 1089,154 681.756 2.400 
13. 99-08-4764 H 1.17:52:23 Richtárik JtM Pov. Bystrica 1081,376 597.334 2.600 
14. 96-14-00126 H 1.18:1258 Majtaník Richard Žilina 1079,986 618.796 2.800 
15. 97-14-00631 A 1.18.13:13 Ma~aník Richard Žilina 1079,515 618.796 3.000 
16. 99-13-5229 H 1.18:57:05 Meško Marcel Orava 1078,266 665.380 3.200 
17. 98-14-8304 A 1.174641 CVaško Peter Pov. Bytrica 1076,080 588.275 3AOO 
18. 96-14-00128 H 1.18:16:10 GaškovátMajtan Žilina 1075,024 619.393 3.600 
19 97-16-1375 H 1.18:16:01 Turňaj Rudolf Čadca 1073,205 618.184 3.800 
20. 99-14-12951 H 1.18:16:54 Šenkár Pavol Žilina 1072,900 618.956 4.000 
21. 98-S20'0853 A 1.19:1541 Niňaj Dušantsyn Lipt Mikuláš 1072,477 681.756 4.200 
22. 99-15-6561 H 1.18:1440 Katrenčín Jozef Kys. N. Mesto 1071,407 615.702 4.400 
23. 96-14-00713 H 1.1812:41 Sudor Vladimír Žilina 1070,208 612.890 4.600 
24. 98-04-0346 H 1.18:31:25 OndruštBerešík Terchová 1009,229 632.360 4.800 
25. 98-S20-0876 A 1.19.17:50 Niňaj Dušantsyn Lipt Mikuláš 1068,862 681.756 5.000 
26. 97-16-0033 A 1.18:10:11 Gužik František Čadca 1068,256 609.102 5.200 
27. 98-S20-0669 H 1.19:1747 Ing. Rak Jántsyn Lipt Mikuláš 1066,221 680.018 5.400 
28. 99-03-0014 A 1.18:51:47 Bernolák Štefan Ružomberok 1005,841 652.064 5.600 
29. 98-15-1008 A 1.18:15:56 Šutý Štefan Kys. N. Mesto 1005,033 613.388 5.800 
30. 97-14-00478 H 1.18:19:18 Komaéka Michal Žilina 1064,859 616.873 6.000 
31 . 95-03-1416 H 1.18:52:29 Bernolák Štefan Ružomberok 1004 ,623 652.064 6.200 
32. 96-14-06769 H 1.18:17:37 Zmrhala VlncenttMar Žilina 1064,349 614.786 6.400 
33. 96-CZ0612-125 A 1.18:21:25 Ma~anik Richard Žilina 1064,290 618.796 6.600 
34. 97-16-1349 H 1.18:22:15 Turňa Rudolf Čadca 1001,716 618.184 6.800 
35. 98-S20-0607 H 1.19:21 :47 Ing. Rak Ján Lipt Mikuláš 1059,576 680018 7.000 
36. 98-16-6004 A 1.18:21:33 Zborovančík Štefan Čadca 1059,384 616.085 7.200 
37. 99-14-3659 A 1.1811:34 Majstrík ŠtefantMa Žilina 1055,737 603A24 7.400 
38. 99-14-12070 H 1.18:27:28 GaškovátMajtan Ži lina 1054,346 619393 7.600 
39. 99-14-9890 A 1.18:27:07 Malík JordántPavol Ži lina 1054,056 618.854 7.800 
40. 99-03-2867 A 1.18:47:24 Dávidík Marian Ružomberok 1052,387 639.220 8.000 
41. 00-14-10741 A 1.18:07:18 Kahák Alexander st. Čadca 1051,114 596.297 8.200 
42. 95-23-3722 H 1.2033:34 Lesnický Jozef Sp. Nová Ves 1051,086 750.020 8.400 
43. 98-14-8689 A 1.18:07:43 Kahák Alexander st . Čadca 1050,343 596.297 8.600 
44. 98-14-1303 H 1.18:31 :32 Puček Dušan Žilina 1050,316 621.297 8.800 
45. 98-14-3042 H 1.18:27:13 Ing. Moravéik JtL Žilina 1050,287 616.746 9.000 
46. 97-25-1334 H 1.18:23:34 Sudor Vladimír Žilina 1050,248 612.890 9.200 
47. 96-14-07302 H 1.18:23:39 Sudor Vladimír Žilina 1050,099 612.890 9.400 
48. 99-16-2116 A 1.18:26:50 Zborovančík Štefan Čadca 1049,847 616.085 9.600 
49. 99-16-1058 H 1.18:28:59 Turňa Rudolf Čadca 1049,578 618.184 9.800 
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Por. Ielslo holuba.. Poli IČas IChovater . IOlllanjzji:i{ • fAyctlloSr IPočet km IKDe!. 
50. 96-13-1183 A 1.21:03:13 Bors Jozef Prešov 1049,565 780.054 10.00J 
51 . 97-14-11101 H 1.18:15:07 MajstnK ŠtefantMa Žilina 1049,220 603.424 10.200 
52. 99-29-2367 H 1.19:04:49 Luka Bohumil Orava 1048,904 655.373 10.400 
53. 99-16-1565 A 1.18:27:18 Časnocha PetertPavol Čadca 1047,506 615.200 10.600 
54. 97-15-0530 H 11827:50 Katrenčin Jozef Kys.Nové Mesto 1047,409 615.702 10.800 
55. 99-14-1946 A 1.18:26:44 Sýkora Vladimír Žilina 1047,055 614.342 11.00J 
56. 98-14-8625 A 1.18:09:38 Kahák Alexander st. Čadca 1046,808 596.297 11.200 
57. 98-S06-4797 H 1.17:54:01 Bulko Jozef Trenčín 1046,593 579.830 11.400 
58. 99-S19-10044 H 1.19:21:47 Ing. Vidhold Miroslav ~. Bystrica 1046,429 671.581 11.600 
59. 98-16-00100 H 1.18:07:46 Koniar Miroslav Cadca 1046,271 594.038 11.800 
60. 99-14-10168 H 1.18:23:36 Gaňa Peter Žilina 1046,032 610.464 12.00J 
61 . 99-14-2929 H 1.18:11 :40 Brzý Jozef Pov. Bystrica 1045,256 597.538 12200 
62. 99-14-12037 A 1.18:33:17 GaškovátMa~án Žilina 1044,009 619.393 12.400 
63. 97-14-06993 A 1.18:31:57 Ďuriš Júliust Ondák Žilina 1043,453 617.672 12.600 
64. 97-14-05521 H 1.18:33:27 Turský Milan tRoman Žilina 1043,126 619.043 12.800 
65. 00-11-6489 H 1.18:29:38 Struhár Eduard Toporčany 1042,718 614.821 13.00J 
66. 99-16-1581 H 1.18:30:32 Časnocha Peter tPavol Čadca 1041 ,770 615.20013.200 
67. 97-04-0980 A 1.18:33:51 Ozaniak Jozefä Terchová 1041,697 618.612 13.400 
68. 99-16-5511 H 1.18:14:15 ZajactBaliga Čadca 1041 ,182 597.899 13.600 
69. 99-15-1679 A 1.18:30:38 Macejko lubomír Kys. Nové Mesto 1040,786 614.723 13.800 
70 98-14-0894 H 1.18:05:20 Cvaško Peter Pov Bystrica 1040,581 588.275 14.00J 
71 . 00-11-1036 A 1.18:37:20 Ouchovič J. sttml Toporčany 1040,421 621.478 14.200 
72. 97-1 0-4596 H 1.18:32:11 Hečko Marian Nitra 1040,026 615.886 14.400 
73. 97-14-06398 H 1.18:29:30 Šimko Jozef Žilina 1039,209 612.614 14.600 
74. 99-16-2256 A 118:11 :54 Koniar Miroslav Čadca 1038,710 594.038 14.800 
75. 97-07-4010 H 1.18:32:51 Gyurovsky Vo~ech Komárno 1037,913 615.327 15.00J 
76. 91-CS62-4446 H 1.17:54:19 Guči1< František ml. Trenčín 1037,748 575.241 15.200 
77. 99-16-4168 H 1.18:33:31 Sekáč t Jendrišák Čadca 1037,578 615.820 15.400 
78. 97-S05-06645 H 1.18:09:06 HudáktLackovič Trnava 1036,958 590.133 15.600 
79. 98-S22-5488 H 1.20:33:34 Krempaský VltL Poprad 1035,358 738.797 15.800 
80. 99-03-1037 A 1.19:09:02 Široký PtJ Ružomberok 1035,265 651.216 16.00J 
81. 97-16-0388 A 1.18:37:18 Turňa Rudolf Čadca 1034,964 618.184 16.200 
82. 00-12-1306 A 1.18:35:02 Ďuriš OtM Pov. Bystrica 1034,803 615.742 16.400 
83. 99-13-2704 H 1.18:10:15 HoremužtLuhový Pov. Bytrica 1034,627 589.996 16.600 
84. 00-14-7122 H 1.18:38:18 MaliK JordantPavol Žilina 1034,354 618.854 16.800 
85. 99-15-7229 A 1.18:26:50 JaŠIK Luboš Kys. Nové Mesto 1033,380 606.422 17.00J 
86. 97-S06-7737 A 1.18:01:16 Čechvala František Trenčín 1033,051 579.817 17.200 
87. 98-S06-8958 H 1.17:56:51 Guči1< František ml Trenčín 1033,027 575.241 17.400 
88. 98-S28-5971 A 1.20:49:53 PríhodatPjura Sabinov 1031 ,954 753.206 17.600 
89. 98-S02·0161 A 1.17:11:00 Chytil Lukáš ~enica 1031 ,763 527.231 17.800 
90. 98-14-932 1 H 1.18:18:34 KapamK Jozef gadca 1031,243 596.643 18.00J 
91. 99-14-7125 H 1.18:38:47 Ďuroška Rudolf Zilina 1031,199 617.465 18.200 
92. 90-S-90860 H 1.18:39:18 Hulka Roman Terchová 1031,118 617.949 18.400 
93. 98-14-8971 A 1.18:27:29 Kuruc Dušan Kys. Nové Mesto 1031,022 605.708 18.600 
94 99-13-00665 H 1.18:40:11 Ma~anik Richard ~ilina 1031 ,012 618.796 18.800 
95. 97-14-00452 H 1.18:38:58 Komačka Michal Zilina 1029,895 616.873 19.00J 
96. 98-S02-0451 A 1.17:12:13 Smolinský PtP Senica 1029,683 527.421 19.200 
97. 97-23-6432 A 1.20:53:23 Kalafut Juraj Sp. Nová Ves 1029,677 755.148 19.400 
98. 97-14-07214 H 1.18:39:42 Ďuroška Rudolf Žilina 1029,623 617.465 19.600 
99. 97-S20-3305 H 1.19:4029 Ing. Rak Ján Lip\. Mikuláš 1029,576 680.018 19.800 

100. 98-15-1340 A 1.18:43:15 Bielik Jozef Terchová 1029,338 620.948 20.00J 
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Tak ako po iné roky, keď sa skončí preteková sezóna, začínajú nácviky a preteky 
mláďat. A to je aj náplňou činnosti testovacej stanice v Leviciach. V tomto roku prebehol 
už tretí ročn ík týchto nácvikov a pretekov. Do určeného termínu bolo k nám zaslaných 
380 kusov mláďat od 64 chovateJ'ov zo Slovenska, Čiech, Nemecka, Rakúska a Maďar
ska. Teší nás, že záujem chovateJ'ov o testovanie v našej stanici narastá a to aj vďaka 
propagácii popredných chovateľov ako sú pp. Dubský, Kondrys a Majstrík . 

Holuby sme od chovate!'ov prebrali v určenom termíne v dobrom zdravotnom stave. 
Po príchode sa vštky podrobili cyklu preventívnych preliečení na všetky choroby. O dob
rý zdravotný stav sa stará skúsený dlhoročný chovate!' p. Po prac za odbornej asistencie 
MVDr. Dubaja. Od polovice júla sme začali s nácvikmi od 10 do 80 km. Mláďatá absol
vovali 10 nácvikov zo všetkých smerov, na ktorých sme zaznamenali len malé straty. 

V tomto roku sme pri pretekoch použi li elektronický konštatovací systém TIPES, kto
rý zaručuje objektívnosť pri konštatovaní doletených holubov. Pre dobrú informovanosť 
chovateJ'ov boli každý týždeň aktuálne zverejňované nasádzacie listy a výsledky z jed
notlivých pretekov na internetovej stránke SZ CHPH. Vo výsledkoch sa vyhodnocovalo 
družstvo chovateJ'a , ktoré tvorili prvé dva doletené holuby z preteku z celého družstva, 
ktoré chovateJ' doručil do testovacej stanice. Celkove boli vyhodnotené prvé tri druž
stvá, ktoré nazbierajú najviac bodov zo všetkých pretekov, ESO holuby z najlepšími 
koeficientami zo štyroch pretekov a prvé tri holuby z každého preteku. 

Testovacia stanica Levice 
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Por. Ielslo holuba.. Poli IČas IChovater . IOlllanjzji:i{ • fAyctlloSr IPočet km IKDe!. 
50. 96-13-1183 A 1.21:03:13 Bors Jozef Prešov 1049,565 780.054 10.00J 
51 . 97-14-11101 H 1.18:15:07 MajstnK ŠtefantMa Žilina 1049,220 603.424 10.200 
52. 99-29-2367 H 1.19:04:49 Luka Bohumil Orava 1048,904 655.373 10.400 
53. 99-16-1565 A 1.18:27:18 Časnocha PetertPavol Čadca 1047,506 615.200 10.600 
54. 97-15-0530 H 11827:50 Katrenčin Jozef Kys.Nové Mesto 1047,409 615.702 10.800 
55. 99-14-1946 A 1.18:26:44 Sýkora Vladimír Žilina 1047,055 614.342 11.00J 
56. 98-14-8625 A 1.18:09:38 Kahák Alexander st. Čadca 1046,808 596.297 11.200 
57. 98-S06-4797 H 1.17:54:01 Bulko Jozef Trenčín 1046,593 579.830 11.400 
58. 99-S19-10044 H 1.19:21:47 Ing. Vidhold Miroslav ~. Bystrica 1046,429 671.581 11.600 
59. 98-16-00100 H 1.18:07:46 Koniar Miroslav Cadca 1046,271 594.038 11.800 
60. 99-14-10168 H 1.18:23:36 Gaňa Peter Žilina 1046,032 610.464 12.00J 
61 . 99-14-2929 H 1.18:11 :40 Brzý Jozef Pov. Bystrica 1045,256 597.538 12200 
62. 99-14-12037 A 1.18:33:17 GaškovátMa~án Žilina 1044,009 619.393 12.400 
63. 97-14-06993 A 1.18:31:57 Ďuriš Júliust Ondák Žilina 1043,453 617.672 12.600 
64. 97-14-05521 H 1.18:33:27 Turský Milan tRoman Žilina 1043,126 619.043 12.800 
65. 00-11-6489 H 1.18:29:38 Struhár Eduard Toporčany 1042,718 614.821 13.00J 
66. 99-16-1581 H 1.18:30:32 Časnocha Peter tPavol Čadca 1041 ,770 615.20013.200 
67. 97-04-0980 A 1.18:33:51 Ozaniak Jozefä Terchová 1041,697 618.612 13.400 
68. 99-16-5511 H 1.18:14:15 ZajactBaliga Čadca 1041 ,182 597.899 13.600 
69. 99-15-1679 A 1.18:30:38 Macejko lubomír Kys. Nové Mesto 1040,786 614.723 13.800 
70 98-14-0894 H 1.18:05:20 Cvaško Peter Pov Bystrica 1040,581 588.275 14.00J 
71 . 00-11-1036 A 1.18:37:20 Ouchovič J. sttml Toporčany 1040,421 621.478 14.200 
72. 97-1 0-4596 H 1.18:32:11 Hečko Marian Nitra 1040,026 615.886 14.400 
73. 97-14-06398 H 1.18:29:30 Šimko Jozef Žilina 1039,209 612.614 14.600 
74. 99-16-2256 A 118:11 :54 Koniar Miroslav Čadca 1038,710 594.038 14.800 
75. 97-07-4010 H 1.18:32:51 Gyurovsky Vo~ech Komárno 1037,913 615.327 15.00J 
76. 91-CS62-4446 H 1.17:54:19 Guči1< František ml. Trenčín 1037,748 575.241 15.200 
77. 99-16-4168 H 1.18:33:31 Sekáč t Jendrišák Čadca 1037,578 615.820 15.400 
78. 97-S05-06645 H 1.18:09:06 HudáktLackovič Trnava 1036,958 590.133 15.600 
79. 98-S22-5488 H 1.20:33:34 Krempaský VltL Poprad 1035,358 738.797 15.800 
80. 99-03-1037 A 1.19:09:02 Široký PtJ Ružomberok 1035,265 651.216 16.00J 
81. 97-16-0388 A 1.18:37:18 Turňa Rudolf Čadca 1034,964 618.184 16.200 
82. 00-12-1306 A 1.18:35:02 Ďuriš OtM Pov. Bystrica 1034,803 615.742 16.400 
83. 99-13-2704 H 1.18:10:15 HoremužtLuhový Pov. Bytrica 1034,627 589.996 16.600 
84. 00-14-7122 H 1.18:38:18 MaliK JordantPavol Žilina 1034,354 618.854 16.800 
85. 99-15-7229 A 1.18:26:50 JaŠIK Luboš Kys. Nové Mesto 1033,380 606.422 17.00J 
86. 97-S06-7737 A 1.18:01:16 Čechvala František Trenčín 1033,051 579.817 17.200 
87. 98-S06-8958 H 1.17:56:51 Guči1< František ml Trenčín 1033,027 575.241 17.400 
88. 98-S28-5971 A 1.20:49:53 PríhodatPjura Sabinov 1031 ,954 753.206 17.600 
89. 98-S02·0161 A 1.17:11:00 Chytil Lukáš ~enica 1031 ,763 527.231 17.800 
90. 98-14-932 1 H 1.18:18:34 KapamK Jozef gadca 1031,243 596.643 18.00J 
91. 99-14-7125 H 1.18:38:47 Ďuroška Rudolf Zilina 1031,199 617.465 18.200 
92. 90-S-90860 H 1.18:39:18 Hulka Roman Terchová 1031,118 617.949 18.400 
93. 98-14-8971 A 1.18:27:29 Kuruc Dušan Kys. Nové Mesto 1031,022 605.708 18.600 
94 99-13-00665 H 1.18:40:11 Ma~anik Richard ~ilina 1031 ,012 618.796 18.800 
95. 97-14-00452 H 1.18:38:58 Komačka Michal Zilina 1029,895 616.873 19.00J 
96. 98-S02-0451 A 1.17:12:13 Smolinský PtP Senica 1029,683 527.421 19.200 
97. 97-23-6432 A 1.20:53:23 Kalafut Juraj Sp. Nová Ves 1029,677 755.148 19.400 
98. 97-14-07214 H 1.18:39:42 Ďuroška Rudolf Žilina 1029,623 617.465 19.600 
99. 97-S20-3305 H 1.19:4029 Ing. Rak Ján Lip\. Mikuláš 1029,576 680.018 19.800 

100. 98-15-1340 A 1.18:43:15 Bielik Jozef Terchová 1029,338 620.948 20.00J 
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Tak ako po iné roky, keď sa skončí preteková sezóna, začínajú nácviky a preteky 
mláďat. A to je aj náplňou činnosti testovacej stanice v Leviciach. V tomto roku prebehol 
už tretí ročn ík týchto nácvikov a pretekov. Do určeného termínu bolo k nám zaslaných 
380 kusov mláďat od 64 chovateJ'ov zo Slovenska, Čiech, Nemecka, Rakúska a Maďar
ska. Teší nás, že záujem chovateJ'ov o testovanie v našej stanici narastá a to aj vďaka 
propagácii popredných chovateľov ako sú pp. Dubský, Kondrys a Majstrík . 

Holuby sme od chovate!'ov prebrali v určenom termíne v dobrom zdravotnom stave. 
Po príchode sa vštky podrobili cyklu preventívnych preliečení na všetky choroby. O dob
rý zdravotný stav sa stará skúsený dlhoročný chovate!' p. Po prac za odbornej asistencie 
MVDr. Dubaja. Od polovice júla sme začali s nácvikmi od 10 do 80 km. Mláďatá absol
vovali 10 nácvikov zo všetkých smerov, na ktorých sme zaznamenali len malé straty. 

V tomto roku sme pri pretekoch použi li elektronický konštatovací systém TIPES, kto
rý zaručuje objektívnosť pri konštatovaní doletených holubov. Pre dobrú informovanosť 
chovateJ'ov boli každý týždeň aktuálne zverejňované nasádzacie listy a výsledky z jed
notlivých pretekov na internetovej stránke SZ CHPH. Vo výsledkoch sa vyhodnocovalo 
družstvo chovateJ'a , ktoré tvorili prvé dva doletené holuby z preteku z celého družstva, 
ktoré chovateJ' doručil do testovacej stanice. Celkove boli vyhodnotené prvé tri druž
stvá, ktoré nazbierajú najviac bodov zo všetkých pretekov, ESO holuby z najlepšími 
koeficientami zo štyroch pretekov a prvé tri holuby z každého preteku. 

Testovacia stanica Levice 
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Dátum: 18.08.2001 Vzdialenost: 118,642 km Štart: Nasadených: 326 holubov 

-
Por. Člslo holuba MajIteľ Bydlisko :' . : !;; .... 

. 

PrI/et ; ~ý'Chlost 
1. 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7 . 
8, 
9. 

lO. 
65. 

01 -SK30-3326 
01-CZ085-269 
01-CZ254-556 
01-DV5234-970 
01-DV5080-521 
01-SK11 -4209 
01-CZ030-725 
01-SK19-8726 
01-SK20·5261 
01·SK19·8724 
01 -CZ139

Kasan Jozef 
Špilár Václav 
Uherek Miroslav 
Olympia klub 
Olympia klub 
Kubri cký Anton 
Gomolak Ivan 
Ing. Jakubec Ludovft 
Sadloň Michal 
Ing. Jakubec Ludovít 
Pav lfček Jozef 

Tekovská Breznica 
Tymahov/ČR 
Uherské Hradište /ČR 
NSR 
NSR 
Krušovce 
Tachov/ČR 
Tomášovce 
Limbach 
Tomášovce 
Brno 

08:21 :04 
08:21:12 
08:21:12 
08:21 :1 4 
08:21 :16 
08:21 :16 
08:21 :1 8 
08:21 :1 8 
08:21 :19 
08:21 :22 
08:24:09 

905.203 
904.284 
904.284 
904.054 
903.824 
903.824 
903.595 
903.595 
903.480 
903.1 36 
884.398 
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Desiatka najlepších v jednotlivých pretekoch 
_. 

.. . :.n::'fr-11EJal~1IJ _~: _.~. 

Dátum: 25.08.2001 Vzdialenost: 181,1 22 km Štart: Nasadených: 262 holubov 

'ROf1: é(Sio holUba Majiteľ Bydlisko j., ': Prflet RýCh'OS( 

1. 01-SK18-1765 Gálík Alexander Levice 09:56:06 1028.51 8 
2. 01 -CZ037-1 101 Pecko Ivan Plzeň 09:56:13 1027.837 
3. 01 -830-3326 Kasan Jozef Tek. Breznica 09:56:1 4 1027.740 
4. 01 -CZ1 53-280 Ing, Ranocha Václav Frídek-Mrslek 09:56: 19 1027.254 
5. 01 -SK18-420 Brza Tibor Horné Semerovce 09:56:1 9 1027.254 
6. 01 -SK11-4206 Kubrický Anton Krušovce 09:56:22 1026.963 
7. 01 -CZ030-719 Gomolák Ivan Tachov 09:56:23 1026.866 
8. 01 -CZ01 7-2030 Dubský-Bohémia Liberec 09:56:31 1026.090 
9. 01 -SK12-3670 Štefík Emil Stará Kremnička 09:56:35 1025.703 

10. 01 -CZ307-493 Konopík Jii'í Domažiice 09:56:37 1025.509 
52. 01 -CZ037 -1166 Kondrys Josef Plzeň 10:05:25 976.838 
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I :..l'iSlf!l:10 CI r.:{J11'" 
Dátum: 18.08.2001 Vzdialenost: 118,642 km Štart: Nasadených: 326 holubov 

-
Por. Člslo holuba MajIteľ Bydlisko :' . : !;; .... 

. 

PrI/et ; ~ý'Chlost 
1. 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7 . 
8, 
9. 

lO. 
65. 

01 -SK30-3326 
01-CZ085-269 
01-CZ254-556 
01-DV5234-970 
01-DV5080-521 
01-SK11 -4209 
01-CZ030-725 
01-SK19-8726 
01-SK20·5261 
01·SK19·8724 
01 -CZ139

Kasan Jozef 
Špilár Václav 
Uherek Miroslav 
Olympia klub 
Olympia klub 
Kubri cký Anton 
Gomolak Ivan 
Ing. Jakubec Ludovft 
Sadloň Michal 
Ing. Jakubec Ludovít 
Pav lfček Jozef 

Tekovská Breznica 
Tymahov/ČR 
Uherské Hradište /ČR 
NSR 
NSR 
Krušovce 
Tachov/ČR 
Tomášovce 
Limbach 
Tomášovce 
Brno 

08:21 :04 
08:21:12 
08:21:12 
08:21 :1 4 
08:21 :16 
08:21 :16 
08:21 :1 8 
08:21 :1 8 
08:21 :19 
08:21 :22 
08:24:09 

905.203 
904.284 
904.284 
904.054 
903.824 
903.824 
903.595 
903.595 
903.480 
903.1 36 
884.398 
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Desiatka najlepších v jednotlivých pretekoch 
_. 

.. . :.n::'fr-11EJal~1IJ _~: _.~. 

Dátum: 25.08.2001 Vzdialenost: 181,1 22 km Štart: Nasadených: 262 holubov 

'ROf1: é(Sio holUba Majiteľ Bydlisko j., ': Prflet RýCh'OS( 

1. 01-SK18-1765 Gálík Alexander Levice 09:56:06 1028.51 8 
2. 01 -CZ037-1 101 Pecko Ivan Plzeň 09:56:13 1027.837 
3. 01 -830-3326 Kasan Jozef Tek. Breznica 09:56:1 4 1027.740 
4. 01 -CZ1 53-280 Ing, Ranocha Václav Frídek-Mrslek 09:56: 19 1027.254 
5. 01 -SK18-420 Brza Tibor Horné Semerovce 09:56:1 9 1027.254 
6. 01 -SK11-4206 Kubrický Anton Krušovce 09:56:22 1026.963 
7. 01 -CZ030-719 Gomolák Ivan Tachov 09:56:23 1026.866 
8. 01 -CZ01 7-2030 Dubský-Bohémia Liberec 09:56:31 1026.090 
9. 01 -SK12-3670 Štefík Emil Stará Kremnička 09:56:35 1025.703 

10. 01 -CZ307-493 Konopík Jii'í Domažiice 09:56:37 1025.509 
52. 01 -CZ037 -1166 Kondrys Josef Plzeň 10:05:25 976.838 

POŠTOVÝ HOLUB 5/ZOO1 ~_12 

II 

~ 
J>. 
~ 

I 

0'1 o 
=r 
O 
C 

[ 

W.... 
t 

.j:o. 
O 
=r o 
c: 
[ 

tv 
, .. 
I 

W o 
=r 
O 
E' 

[ 

..... 
I 

"-> o 
:T 
O 
C 
o" 

~ 

'1) 
:::J. 
::s
al 
lG a.
(1) 
::I 

N 
0'1 
:l 

~ 
~ VI<
ro' 
e 
3 

~ 
:r o 
C 
g 
< 

~ 
.j:o. 
::::I 

~ 

t& 
iD' 
e 
3
a;' 
(I)-:r 
Q. 
e 
o" o 
< 

N 
W 
::::I 

~ 
~ VI<
ro' 
e 
3 
iD' 
~ 
:r 
O 
C 
g 
< 

-

N 

"-> 
::s 
~ 
~ VI<
ro' 
e 
3
a;' 
(I) 
r 
:r 
o 
C 

~ 

-U 
::I, 
(1) 

3 
(1) 

~. 
" o 
(1) 
:::!I 
o
a;' 
::::I.. 
N 

~ 
(1) 

m 
" e 

ul 
::I 
~,
::I 
Né 
CI)C 

g: 
" o 
(1) 
:"" 

.j:o. 
::I 
~,

::::I 
Né 
c/)o

ro' 
"g 
:"" 

W 
::s 
~,
::I 

~ 
a;' 
~ g 
:"" 

"-> 
::I 
~,
::::I 

~ 
a;' 

"g 
:"" 

rg, 
(1) 

3 
(1).., 

N<~ ~-(.
C>N.~
~a.OgCD-(')o
35!!1 
''O "aOmm 
""ftc-

o o 
~ffi 

3.~'Oo0<
j 
(1) 

g. 

l 
o 

o.. 
o 

~ 
8. 
::J 

::J

*"or 
~, 

~ 

ot 

S 
'o 
::J,
(1) 

g 
3 

,<o,.. 
~ g, 
::J..... 
::I 
al 
(I) 

CD o.. 
o 
<
::I 

,<o 

3 

š: 
č: 

cn 
-i 
::o 
O 

<
cn 

~. 

cn 
r-
O 

< 
m z 

cn 

~ 




Tabuľka pre vyhodnotenie MS - CHPH 	 Pri strelnici č.13 
821 04 BRATISLAVA Doručiť na sekretariát Zväzu do 15. novembra 2001 

(tabuľky zasiela chovatel) 

Kategória MS - CHPH: 	 Meno a priezvisko chovatera: 

Adresa chovatera: 

Dátum narodenia: 

pečiatka a podpis OZ CHPH 

.. 


~ c: 

E .a 
'C'II 
"o 

'6 
~ 
C':Ic: 

MS 2001 základný holub 1. základný holub 2 . 

, 
) + holub Č. 3 + holub Č. 4 + holub Č. 5 priemerný koeficient 

.... 
>(j 
.lo!: 
~ e co 

člslo holuba 

použil výsledky 

koeficient 

km 

N 
>(j 
.lo!: 
!!! 
4>... 
co 

člslo holuba 

použil výsledky 

koeficient 

km 

c") 

.o 
.lo!: 
.!!! e co 

člslo holuba 

použil výsledky 

koeficient 

km 

~ 
>(j 
.lo!: 
GI 

~ 
co 

člslo holuba 

použil výsledky 

koeficient 

km \.. 
It) 

.o 

.lti! 
!!! 
aJ... 
co 

čislo holuba 

použil výsledky t } 

koeficient 

km 

súčet km súčet PK 

Podpis chovateľa: ........................... . 




Tabuľka pre vyhodnotenie MS - CHPH 	 Pri strelnici č.13 
821 04 BRATISLAVA Doručiť na sekretariát Zväzu do 15. novembra 2001 

(tabuľky zasiela chovatel) 

Kategória MS - CHPH: 	 Meno a priezvisko chovatera: 

Adresa chovatera: 

Dátum narodenia: 

pečiatka a podpis OZ CHPH 

.. 


~ c: 

E .a 
'C'II 
"o 

'6 
~ 
C':Ic: 

MS 2001 základný holub 1. základný holub 2 . 

, 
) + holub Č. 3 + holub Č. 4 + holub Č. 5 priemerný koeficient 

.... 
>(j 
.lo!: 
~ e co 

člslo holuba 

použil výsledky 

koeficient 

km 

N 
>(j 
.lo!: 
!!! 
4>... 
co 

člslo holuba 

použil výsledky 

koeficient 

km 

c") 

.o 
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.!!! e co 

člslo holuba 

použil výsledky 

koeficient 

km 

~ 
>(j 
.lo!: 
GI 

~ 
co 

člslo holuba 

použil výsledky 

koeficient 

km \.. 
It) 
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!!! 
aJ... 
co 

čislo holuba 

použil výsledky t } 

koeficient 

km 

súčet km súčet PK 

Podpis chovateľa: ........................... . 
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Dátu

Por. 

m: 31.08.2001 Vzdialenosť: 257,271 km Start: 6.30 hod. Nasadených: 224 holubov 

Cfslo.holuba MaJltel' elo'c;lUsko Prilet Rýol1losf 

1. 01·SI<20·5262 Sadloň Michal Li mbach 11 :01:22 948.057 
2. 01·DV1063-456 Hermes Raymund Hamm-Sieg INSR 11 :01:24 947.940 
3. 01-CZ030-541 Gomolák Ivan Tachov 11 :01 :26 947.829 
4. 01-CZ180-231 Ivan Ladislav Blučina 11 :01 :54 946.197 
5. 01-CZ208-246 Novák Libor Olomouc 11 :02:00 945.849 
6. 01-CZ030-743 Gomolák Ivan Tachov 11 :02:04 945.617 
7. 01-CZ017-2030 Dubský Bohémia Liberec 11 :02:05 945.560 
8. 01-DV5054-220 Qlympia klub NSR 11 :02:17 944.865 
9. 01-SK01-5125 Silo Igor Kostolná pri Dunaji 11 :02: 18 944.807 

10. 01-AT3230-566 Wenz Alfred FalkensteinúRakúsko 11 :02:23 944.518 
45. 01 -DV5080-497 Olympia klub NSR 11 :08:40 923.221 

l:lT:lT::'t ~~~,JJ:. '1,' ,l ~ [I] 
Dátum: 07.09.2001 Vzdialenosť: 390,452 km Start: 7.00 hod. Nasadených: 224 holubov 

Por. Číslo holuba Malltel' . Bydlisko Prílet Rýchlost 

1. 01-CZ037-1166 Kondrys Josef Plzeň 11:22:46 1485.927 
2. 01 -CZ017-2178 Qubský BC!.h émia Liberec 11 :22:49 1485. 644 
3. 01-SK30-2516 Stefanč ík Stefan Tek. Breznica 11 :22:52 1485.361 
4 . 01-SK31-1950 Ha zucha Fedor Liptovský Mikuláš 11 :22:56 1484.985 
5. 01-DV51 54-21 7 Olympia klub NSR 11 :22:57 1484.891 
6. 01-SI<23-2289 Broško Dušan Smižany 11 :22:58 1484.797 
7. 01-SK18-1735 Gálik Alexander Levice 11 :23:00 1484.608 
8. 01-CZ030-541 Gomolák Ivan Tachov 11 :23:05 1484. 138 
9. 01-CZ280-446 Wenz Alfred Falkenste in//Rak. 11 :23:06 1484.044 

10. 01-SK09-4529 Hajko František Starý Tekov 11 :23: 08 1483.856 
45. 01 -SK12-0013 OZ CHPH Prievidza Prievidza 11 :31 :00 1440.782 

l :nol r::r.:.\'§ ~l~ ~ [.] .'ll l.i "11'J . 
Dátum: 15.09.2001 Vzdialenosf: 450,257 km Start: 7.00 hod. Nasadených: 205 holubov 
p\)~. Crslo holuba Maltteľ Bydlisko Prílet Rýchlost 

1. 01-DV7505-868 Lauer Willi Althombach/NSR 13:30:20 1153.519 
2. 01-CZ023-343 Vacek Jozef Cheb 13:30:21 1153.470 
3. 01-CZ037 -1184 Kondrys Josef Plzeň 13:31:08 1151.160 
4. 01 -CZ037-453 Šmolik Jozef Starý Plzenec 13:35:50 1137.491 
5. 01 -DV7505-808 LauerWilli Althornbach 13:35:56 11 37.204 
6. 01 -DV5054-220 Olympia klub NSR 13:36:00 1137.01 3 
7 . 01 -DV5054-201 Olympia klub NSR 13:36:02 1136.917 
8. 01 -CZ030-743 Gomolák Ivan Tachov 13:36:05 1136.773 
9. 01 -SK30-3322 Kasan Jozef Tek. Brezn ica 13:36:08 1136.630 

10. 01 -SK1 2-1 743 OZ CHPH Prievidza Prievidza 13:36:16 11 36.247 
41. 01-CZ030-541 Gomolák Ivan Tachov 13:42:46 111 7. 91 0 

~ ~. 13 rošTOVÝ HOLUB 51200l 
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Dátu

Por. 

m: 31.08.2001 Vzdialenosť: 257,271 km Start: 6.30 hod. Nasadených: 224 holubov 

Cfslo.holuba MaJltel' elo'c;lUsko Prilet Rýol1losf 

1. 01·SI<20·5262 Sadloň Michal Li mbach 11 :01:22 948.057 
2. 01·DV1063-456 Hermes Raymund Hamm-Sieg INSR 11 :01:24 947.940 
3. 01-CZ030-541 Gomolák Ivan Tachov 11 :01 :26 947.829 
4. 01-CZ180-231 Ivan Ladislav Blučina 11 :01 :54 946.197 
5. 01-CZ208-246 Novák Libor Olomouc 11 :02:00 945.849 
6. 01-CZ030-743 Gomolák Ivan Tachov 11 :02:04 945.617 
7. 01-CZ017-2030 Dubský Bohémia Liberec 11 :02:05 945.560 
8. 01-DV5054-220 Qlympia klub NSR 11 :02:17 944.865 
9. 01-SK01-5125 Silo Igor Kostolná pri Dunaji 11 :02: 18 944.807 

10. 01-AT3230-566 Wenz Alfred FalkensteinúRakúsko 11 :02:23 944.518 
45. 01 -DV5080-497 Olympia klub NSR 11 :08:40 923.221 

l:lT:lT::'t ~~~,JJ:. '1,' ,l ~ [I] 
Dátum: 07.09.2001 Vzdialenosť: 390,452 km Start: 7.00 hod. Nasadených: 224 holubov 

Por. Číslo holuba Malltel' . Bydlisko Prílet Rýchlost 

1. 01-CZ037-1166 Kondrys Josef Plzeň 11:22:46 1485.927 
2. 01 -CZ017-2178 Qubský BC!.h émia Liberec 11 :22:49 1485. 644 
3. 01-SK30-2516 Stefanč ík Stefan Tek. Breznica 11 :22:52 1485.361 
4 . 01-SK31-1950 Ha zucha Fedor Liptovský Mikuláš 11 :22:56 1484.985 
5. 01-DV51 54-21 7 Olympia klub NSR 11 :22:57 1484.891 
6. 01-SI<23-2289 Broško Dušan Smižany 11 :22:58 1484.797 
7. 01-SK18-1735 Gálik Alexander Levice 11 :23:00 1484.608 
8. 01-CZ030-541 Gomolák Ivan Tachov 11 :23:05 1484. 138 
9. 01-CZ280-446 Wenz Alfred Falkenste in//Rak. 11 :23:06 1484.044 

10. 01-SK09-4529 Hajko František Starý Tekov 11 :23: 08 1483.856 
45. 01 -SK12-0013 OZ CHPH Prievidza Prievidza 11 :31 :00 1440.782 

l :nol r::r.:.\'§ ~l~ ~ [.] .'ll l.i "11'J . 
Dátum: 15.09.2001 Vzdialenosf: 450,257 km Start: 7.00 hod. Nasadených: 205 holubov 
p\)~. Crslo holuba Maltteľ Bydlisko Prílet Rýchlost 

1. 01-DV7505-868 Lauer Willi Althombach/NSR 13:30:20 1153.519 
2. 01-CZ023-343 Vacek Jozef Cheb 13:30:21 1153.470 
3. 01-CZ037 -1184 Kondrys Josef Plzeň 13:31:08 1151.160 
4. 01 -CZ037-453 Šmolik Jozef Starý Plzenec 13:35:50 1137.491 
5. 01 -DV7505-808 LauerWilli Althornbach 13:35:56 11 37.204 
6. 01 -DV5054-220 Olympia klub NSR 13:36:00 1137.01 3 
7 . 01 -DV5054-201 Olympia klub NSR 13:36:02 1136.917 
8. 01 -CZ030-743 Gomolák Ivan Tachov 13:36:05 1136.773 
9. 01 -SK30-3322 Kasan Jozef Tek. Brezn ica 13:36:08 1136.630 

10. 01 -SK1 2-1 743 OZ CHPH Prievidza Prievidza 13:36:16 11 36.247 
41. 01-CZ030-541 Gomolák Ivan Tachov 13:42:46 111 7. 91 0 
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·:: "Celkové por,adie , 

.zúčastnených, ,;cijovateľov 


BodyBydliskoPor, Chovateľ 

NSROLYMPIA klub1. 555 
2, LauerWilli Althorbach 510 

Tachov3. Gomolák Ivan 429 
Tekovská Brez4. Kasan Jozef 396 

5 PlzeňKondrys Josef 393 
Stará Kremnič6. Kováč Daniel 393 
Olomouc7. Novák Libor 372 
Horné Semerov8. Brza llbor 366 

9 LiberecDubský - Bohemia 354 
Felkenstein R10. WenzAlfred 345 
Prievidza11 . OZ Prievidza 339 

12 Kostolná priŠillo Igor 303 
Hamm-Sieg NSRHermes Raymund13 300 
BlučinaIvan Ladislav mi.14 300 
Liptovský Mik 27915. Hazucha Fedor 
BrnoPavlíček Josef 27316 
Cheb 25217. Vacek Josef 
Tomašovce 24318_ Ing Jakubec ludovfi 
Krušovce19. Kubrický Anton 219 
Limbach20. Sadloň Michal 219 
Stará Kremnič 20421 . Štefík Emil 
Plzeň 20122. Pecko Ivan 
Uherské Hradi 18923. Uherek Miroslav 
TymákovŠpilár Václav 15624. 
HodonínPospíšil Peter 15325. 
DomažliceKonopík Jlfí 15326. 
Starý PlzenecŠmolík Josef 14727. 
BlučinaIvan Miroslav 14428. 
Tekovská Brez 144Štefančík Štefan29. 
RybanyŠkreka Marian 14130. 
Frýdek-Místek31. Ing. Ranocha Václav 141 
Neumarkt/NSR! 129Kolbl Ludwig32. 
BlučinaIvan Ladislav st. 12333. 
LeviceGalik Alexander 11734. 
SmižanyBroško Dušan 11135. 
Tekovská Breznica 10536. Brieška Jozef 
Nitra IvánkaIng. Kurek Juraj 9037. 
Uherské Hradište 84Uherek Zdenek38. 
Dobrá NivaIng. Vidhold Miroslav 1839. 
Starý TekovHajko František 5440. 
Levice41 . Sádovský luboslav 54 
BrnoTesať Vladimír42. 54 
HlohovecHudák+Lackovič 5143. 
HodonínLamáček Jozef 4844. 
Tekovská Breznica 4245. Škvarka Viliam 
HrnčiarovceHolec ludovn46. 42 
Turč. TepliceKanis Viktor47. 39 
šahyStanev Peter48. 36 
Kotešová49. Majstrik Štefan 36 
Budapešť50. Jakus Béla 36 
Menín51. Lešnovský Zdeno 33 
Dobfíš52. Lundák Pavel 33 

rošTOVÝ HOLUB 5/200 I 14 

Poradie ESO holubov:,.. ii 

/zoštyroch najlepších prete'kov/ 
1. PECKO Ivan 01-CZ-0371101 H ESO =373.693 

2 Brno 2/262 181 ,122 km 99,618 
1 Kúty 14/325 118,642 km 96,000 
5 Chomutov 13/205 450,257 km 94,146 
3 Jihlava 37/224 257,271 km 83,929 

2 Šillo Igor 01-S-01 5125 H ESO =363,942 
3 Jihlava 9/224 257,271 km 96,429 
5 Chomutov 15/205 450,257 km 93,171 
4 Kladno 20/224 390,452 km 91,518 
1 Kúty 46/262 181 ,122 km 82,824 

3. Lauer Willi 01-DV-7505808 H ESO =360,083 
5 Chomutov 5/205 450,257 km 98,049 
4 Kladno 14/224 390,452 km 94,196 
3 Jihlava 31/224 257,271 km 86,607 
1 Kúty 62/325 118,642 km 81,231 

4. Wenz Alfred 01-CZ-280 441 H ESO =355,928 
5 Chomutov 21/205 450,257 km 90,244 
2 Brno 27/262 181,122 km 90,076 
4 Kladno 26/224 390,452 km 88,839 
1 Kúty 44/325 118,642 km 86,769 

5. Novák Libor 01-CZ-208233 H ESO = 352,422 
5 Chomutov ?0/205 450,257 km 90,732 
1 Kúty 37/325 118,642 km 88,923 
3 Jihlava 28/224 257,217 km 87,946 
4 Kladno 35/224 390,452 km 84,821 

6. Kováč Daniel 01-S-12 3633 H ESO =336,81 3 
4 Kladno 28/224 390,452 km 87,946 
1 Kúty 46/325 118,642 km 86,154 
5 Chomutov 39/205 450,257 km 81,463 
3 Jihlava 43/224 257,271 km 81,250 

Také sú výsledky práve skončeného tretieho ročníka čin
nosti testovacej stanice v Leviciach. Najpodstatnejšie je, že 
prežila, že prekonala detské neduhy akto sa zúčastnil dole
tu holubov z posledného preteku holubov z Chomutova, 
musel si odniesť tie najlepšie dojmy. Výborná chovatefská 
spoločnost. správna holubárska atmosféra, výbo mé ob
čerstvenie. NajdOležitejšívšak bol výbomý dolet zo 450 ki
lometrového preteku, v nie práve najlepšom počasí. 

Bolo doslova potešen(m sledova! prnet holubov za mier
neho dažďa. Prilietavali v skupinách i jednotlivo a v priebe
hu pár minút sa vyčerpali percentá aza 30 minút bola viac 
ako polovica holubov na holubníku. To svedčilo otom, že 
boli dobre ošetrované, zdravé aVýborne trénované. 

Je velkou škodou, že naši najlepš( chovatelia neposlali 
svoje holuby do testovacej stanice. aby vpriamej konfron
tácii mohli ich holuby dokáza! svoje kvality, pretože aj tr, 
ktor( tam svoje holuby mali, podra vyjadrení, neposlali to 
najlepšie. čo chovajú. V~azstvo si totiž až prniš suverénne 
znova odniesli chovatelia OLYMPIA klubu z Nemecka, keď 
až vposledných pretekoch im začal ako-tak dýcha! na chr
bát Lauer Willi zAlthornbachu, 

Svoje kvality potvrdili chovné stanice i chovatelia zČiech. 
Česť našich chovatefov sa podarilo zachrániť Kasanovi Jo
zefovi, Kováčovi Danielovi aBrzovi llborovi, ktorí sa doká
zali dostať do prvej desiatky celkového poradia. 

Paradoxom je, že mnohí chovatelia robia velKé nákupy 
niekedy vObec nepreverených holubov na rôznych draž
bách, ale opreverené holuby ztestovacej stanice nie je do
statočný záUjem. Prrtom zúčastnené holuby okrem výbor
ného pOvodu, v piatich náročných pretekoch museli preu
kázať aj svoje letové schopnosti a vOrové vlastnosti. Neza
nedbatefnou skutočnosťou je fakt, že výfažok z dražby ide 
na dobročinné ciele, a to sa vo vyspelých spoločnostiach 
výrazne cen f. 

Na záver chcem pOďakovať majrtefovi testovacej stanice 
p. Igorovi Šilovi, že sa nevzdal, že vydržal aj vtedy, keď sa 
nedarilo. Rovnako patrí poďakovanie všetkým, ktor( sa o 
holuby starali apripravovali ich na preteky. Nemalú zásluhu 
na tom, že stanica prežila atreti ročník bol vermi úspešný, 
majú jej propagátori pp. Kondrys, Dubský, Majstrík, ktorí 
dokázali zabezpeč~ účas! zahraničných holubov v stanici. 

Treba verif, že stanica bude pokračovať v činnosti aj v 
roku 2002 apodstatne viac našich chovatefov zašle svoje 
holuby na testovanie. Veď vo svete sa kvality holubov mu
sia dokáza! vpriamej, spoločnej súfaži, za úplne rovnakých 
podmienok. Príkladom mOžu byt testovacie stanice asúťa
že v Číne, Portugalsku, Južnej Afrike, Tchajwane aďalš rch 
krajináCh. 

Do ďalšieho ročníka želám organizátorom vera optimiz
mu achovatefom, ktorí sa zúčastnia testovania, nech sa im 
podarí vybraftie najlepšie holuby. RNDr. Daniel Dudzik 

_ ......r... 15 

Odpovie niekto na list 
79-ročnej panej z Čiech? 

z mestského magistrátu sa k nám do
stal rozsahom krátky, no obsahom milý a 
zaujímavý list od starších dám z Čiech. Ako 
sa môžete z listu presvedčiť, chov pošto
vých holubov má svojich fanúšikov, pre 
ktorých nie sú rozhodujúce ani hranice ani 
vek. V redakcii nášho spravodaja veríme, 
že v chovateľskej základni sa nájde adre
sát listu a dámam z obce lovčice odpise. 

-:- .:. (. 

Vážení Slováci, 

v nedeli pred týdnem mne šla navštívit sou

sedka Suchochlebová. Šla po záhrade oko

lo stodolyanajednou volá: " Tady je mrtvý 

holub, jeste je teplý." Pŕinesla ho a podle kro

užku na noze jsme zjistili, že je to "pošťák". 


Škoda, že nedolet!'!1 k rybnrku, který je 
vzdálen asi 100 m. Holub byl zrejme hodne 
vyčerpaný, bylo ve stínu 28 stupňú. Soused
ka vzala holuba domú a ptala se známých 
holubá!'u. zda je jejich. Ale ani jeden ze čty!' 
holubá!'ú nepestuje "pošťáky". Na mé pi'ání 
odstranila kroužek z nohy holuba a já pak 
večer studovala adresu. 2S let jme žili na 
Trutnovsku a manžel choval poš(áky. Vím, 
jakou mnel radost, když se mu vrátila holu
bice až z madarské 8ekesczáby. 

Holub mnel na kroužku číslo 0739. Men
ším písmem je tam: Slovensko a pod názvem 
je rok 1997 - 2S. 

Páni z mestského úradu, prosím Vás, pi'e
dejte tento dopis kroužku holubái'ú, možná, 
že se najde majite/. Prosím odepíšte, zda 
jsem udelala nekomu radost. 

Naše obec Lovčice je 6 km za Chlum
cem nad Odlinou, když se jede z Hradce 
Králové na Podébrady a do Prahy. 

Srdečne zdraví 
josefa Vejrová /79 let/ 
Suchochlebová /S7 let! 
Náves 233 
S03 61 Lovčice u Nov. 8ydžova 

P. S. Holub byl svetle šedÝ. 

_ ,_ POŠtový HOl.U~/2001 
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BodyBydliskoPor, Chovateľ 

NSROLYMPIA klub1. 555 
2, LauerWilli Althorbach 510 

Tachov3. Gomolák Ivan 429 
Tekovská Brez4. Kasan Jozef 396 

5 PlzeňKondrys Josef 393 
Stará Kremnič6. Kováč Daniel 393 
Olomouc7. Novák Libor 372 
Horné Semerov8. Brza llbor 366 

9 LiberecDubský - Bohemia 354 
Felkenstein R10. WenzAlfred 345 
Prievidza11 . OZ Prievidza 339 

12 Kostolná priŠillo Igor 303 
Hamm-Sieg NSRHermes Raymund13 300 
BlučinaIvan Ladislav mi.14 300 
Liptovský Mik 27915. Hazucha Fedor 
BrnoPavlíček Josef 27316 
Cheb 25217. Vacek Josef 
Tomašovce 24318_ Ing Jakubec ludovfi 
Krušovce19. Kubrický Anton 219 
Limbach20. Sadloň Michal 219 
Stará Kremnič 20421 . Štefík Emil 
Plzeň 20122. Pecko Ivan 
Uherské Hradi 18923. Uherek Miroslav 
TymákovŠpilár Václav 15624. 
HodonínPospíšil Peter 15325. 
DomažliceKonopík Jlfí 15326. 
Starý PlzenecŠmolík Josef 14727. 
BlučinaIvan Miroslav 14428. 
Tekovská Brez 144Štefančík Štefan29. 
RybanyŠkreka Marian 14130. 
Frýdek-Místek31. Ing. Ranocha Václav 141 
Neumarkt/NSR! 129Kolbl Ludwig32. 
BlučinaIvan Ladislav st. 12333. 
LeviceGalik Alexander 11734. 
SmižanyBroško Dušan 11135. 
Tekovská Breznica 10536. Brieška Jozef 
Nitra IvánkaIng. Kurek Juraj 9037. 
Uherské Hradište 84Uherek Zdenek38. 
Dobrá NivaIng. Vidhold Miroslav 1839. 
Starý TekovHajko František 5440. 
Levice41 . Sádovský luboslav 54 
BrnoTesať Vladimír42. 54 
HlohovecHudák+Lackovič 5143. 
HodonínLamáček Jozef 4844. 
Tekovská Breznica 4245. Škvarka Viliam 
HrnčiarovceHolec ludovn46. 42 
Turč. TepliceKanis Viktor47. 39 
šahyStanev Peter48. 36 
Kotešová49. Majstrik Štefan 36 
Budapešť50. Jakus Béla 36 
Menín51. Lešnovský Zdeno 33 
Dobfíš52. Lundák Pavel 33 

rošTOVÝ HOLUB 5/200 I 14 

Poradie ESO holubov:,.. ii 

/zoštyroch najlepších prete'kov/ 
1. PECKO Ivan 01-CZ-0371101 H ESO =373.693 

2 Brno 2/262 181 ,122 km 99,618 
1 Kúty 14/325 118,642 km 96,000 
5 Chomutov 13/205 450,257 km 94,146 
3 Jihlava 37/224 257,271 km 83,929 

2 Šillo Igor 01-S-01 5125 H ESO =363,942 
3 Jihlava 9/224 257,271 km 96,429 
5 Chomutov 15/205 450,257 km 93,171 
4 Kladno 20/224 390,452 km 91,518 
1 Kúty 46/262 181 ,122 km 82,824 

3. Lauer Willi 01-DV-7505808 H ESO =360,083 
5 Chomutov 5/205 450,257 km 98,049 
4 Kladno 14/224 390,452 km 94,196 
3 Jihlava 31/224 257,271 km 86,607 
1 Kúty 62/325 118,642 km 81,231 

4. Wenz Alfred 01-CZ-280 441 H ESO =355,928 
5 Chomutov 21/205 450,257 km 90,244 
2 Brno 27/262 181,122 km 90,076 
4 Kladno 26/224 390,452 km 88,839 
1 Kúty 44/325 118,642 km 86,769 

5. Novák Libor 01-CZ-208233 H ESO = 352,422 
5 Chomutov ?0/205 450,257 km 90,732 
1 Kúty 37/325 118,642 km 88,923 
3 Jihlava 28/224 257,217 km 87,946 
4 Kladno 35/224 390,452 km 84,821 

6. Kováč Daniel 01-S-12 3633 H ESO =336,81 3 
4 Kladno 28/224 390,452 km 87,946 
1 Kúty 46/325 118,642 km 86,154 
5 Chomutov 39/205 450,257 km 81,463 
3 Jihlava 43/224 257,271 km 81,250 

Také sú výsledky práve skončeného tretieho ročníka čin
nosti testovacej stanice v Leviciach. Najpodstatnejšie je, že 
prežila, že prekonala detské neduhy akto sa zúčastnil dole
tu holubov z posledného preteku holubov z Chomutova, 
musel si odniesť tie najlepšie dojmy. Výborná chovatefská 
spoločnost. správna holubárska atmosféra, výbo mé ob
čerstvenie. NajdOležitejšívšak bol výbomý dolet zo 450 ki
lometrového preteku, v nie práve najlepšom počasí. 

Bolo doslova potešen(m sledova! prnet holubov za mier
neho dažďa. Prilietavali v skupinách i jednotlivo a v priebe
hu pár minút sa vyčerpali percentá aza 30 minút bola viac 
ako polovica holubov na holubníku. To svedčilo otom, že 
boli dobre ošetrované, zdravé aVýborne trénované. 

Je velkou škodou, že naši najlepš( chovatelia neposlali 
svoje holuby do testovacej stanice. aby vpriamej konfron
tácii mohli ich holuby dokáza! svoje kvality, pretože aj tr, 
ktor( tam svoje holuby mali, podra vyjadrení, neposlali to 
najlepšie. čo chovajú. V~azstvo si totiž až prniš suverénne 
znova odniesli chovatelia OLYMPIA klubu z Nemecka, keď 
až vposledných pretekoch im začal ako-tak dýcha! na chr
bát Lauer Willi zAlthornbachu, 

Svoje kvality potvrdili chovné stanice i chovatelia zČiech. 
Česť našich chovatefov sa podarilo zachrániť Kasanovi Jo
zefovi, Kováčovi Danielovi aBrzovi llborovi, ktorí sa doká
zali dostať do prvej desiatky celkového poradia. 

Paradoxom je, že mnohí chovatelia robia velKé nákupy 
niekedy vObec nepreverených holubov na rôznych draž
bách, ale opreverené holuby ztestovacej stanice nie je do
statočný záUjem. Prrtom zúčastnené holuby okrem výbor
ného pOvodu, v piatich náročných pretekoch museli preu
kázať aj svoje letové schopnosti a vOrové vlastnosti. Neza
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holuby starali apripravovali ich na preteky. Nemalú zásluhu 
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Treba verif, že stanica bude pokračovať v činnosti aj v 
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holuby na testovanie. Veď vo svete sa kvality holubov mu
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podmienok. Príkladom mOžu byt testovacie stanice asúťa
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Odpovie niekto na list 
79-ročnej panej z Čiech? 

z mestského magistrátu sa k nám do
stal rozsahom krátky, no obsahom milý a 
zaujímavý list od starších dám z Čiech. Ako 
sa môžete z listu presvedčiť, chov pošto
vých holubov má svojich fanúšikov, pre 
ktorých nie sú rozhodujúce ani hranice ani 
vek. V redakcii nášho spravodaja veríme, 
že v chovateľskej základni sa nájde adre
sát listu a dámam z obce lovčice odpise. 

-:- .:. (. 

Vážení Slováci, 

v nedeli pred týdnem mne šla navštívit sou

sedka Suchochlebová. Šla po záhrade oko

lo stodolyanajednou volá: " Tady je mrtvý 

holub, jeste je teplý." Pŕinesla ho a podle kro

užku na noze jsme zjistili, že je to "pošťák". 


Škoda, že nedolet!'!1 k rybnrku, který je 
vzdálen asi 100 m. Holub byl zrejme hodne 
vyčerpaný, bylo ve stínu 28 stupňú. Soused
ka vzala holuba domú a ptala se známých 
holubá!'u. zda je jejich. Ale ani jeden ze čty!' 
holubá!'ú nepestuje "pošťáky". Na mé pi'ání 
odstranila kroužek z nohy holuba a já pak 
večer studovala adresu. 2S let jme žili na 
Trutnovsku a manžel choval poš(áky. Vím, 
jakou mnel radost, když se mu vrátila holu
bice až z madarské 8ekesczáby. 

Holub mnel na kroužku číslo 0739. Men
ším písmem je tam: Slovensko a pod názvem 
je rok 1997 - 2S. 

Páni z mestského úradu, prosím Vás, pi'e
dejte tento dopis kroužku holubái'ú, možná, 
že se najde majite/. Prosím odepíšte, zda 
jsem udelala nekomu radost. 

Naše obec Lovčice je 6 km za Chlum
cem nad Odlinou, když se jede z Hradce 
Králové na Podébrady a do Prahy. 

Srdečne zdraví 
josefa Vejrová /79 let/ 
Suchochlebová /S7 let! 
Náves 233 
S03 61 Lovčice u Nov. 8ydžova 

P. S. Holub byl svetle šedÝ. 
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Chvtilovci pol storočia na vrchole 

ludovít 15 olympijských hier 
Peter 25 holubov na nich 
Lukáš 2 olympijské víťazstvá «5(9 

Vo svete je dosť príkladov, ked' syn po otcovi úspešne pokračuje v chove pošto
vých holubov. Zriedkavé sú prípady náväznosti troch generácií. Ak by sme sa záro
veň pozreli na úspechy na olympiádach FC/, museli by sme skonštatoval, že Chytl
lovcom sa nikto nevyrovná. Ich úspechy sú skutočneJedinečné a niekedy si to doma 
na Slovensku ani neuvedomujeme. V tomto roku sme sl pripomenuli Jubileum orga
nizovaného chovateľstva poštových holubov na Slovensku a to bolo dôvodom, aby 
sme navštívili chovateľov, ktorí pre Slovensko získali na olympiádach najvise vavrí
nov. Navštívili sme Ich na takmer dokončenej stavbe rodinného domu v Kopčanoch. 
Majú už postavený prekrásny holubník a časfholubov je v ňom už usadená. Spomí
nali sme na začiatky a hovorili tiež o tom, čo by mohlo by( v našom športe lepšie. 

Peter o otcovi: Začínal niekedy v roku 1952. 81 /64 - olympiáda v Londýne 
Prvé holuby získal od miestnych chovatel'ov. O 2048 - účast na dvoch olympiádach 
jeho umení vybrafsi holuby svedčí fakt, že prvý 983 - odchovaný po 515 a 2048, bol to 
pár holubov, od ktorého chcel odchováva!. si náš najlepší pretekár, štandardný holub, ktorý 
zapísal do vel'mi prehľadne vedených záznamov vyhral štyri preteky v jednom roku, otec ho ale 
až v roku 1954, hoci mal okrem toho desa( ďa/- nemal rád, nebol dosf pekný. 
šfch párov holubov. Vývoj chovu môžeme postup- 2117 - olympiáda Katovice/69 
ne s/edovafv roku 1955 - výbomé holuby č. 2341, Jedného holuba doniesol od Hamrlička, kto
2342 po holubovi 275154, ktorého pôvod siaha k 
pánu Soukupovi. zapisoval si všetky holuby, dnes 
to robí väčšina z nás až ked sa holub osvedčí. 

Prvou skutočne kvalitnou a úspešnou holu
bicou bela 61 6-tka, bela náhradníčkou na olym
piádu do ESENU. Okrem toho aj špičkovo lete 
la, keď sa chovatelia stavili po "desetikorune" 
na vítaza z preteku, ale otec nemohol na ňu sta
vít, lebo ostatní hneď stratili záujem o stávku. 

Roku 1957 je osadenstvo holubníka už kom
pletné - 20 párov. V tomto roku bol vychovaný 
holub Č . 802, ktorého mi ako 5-ročnému daro
val. To bol holub na ktorého, keď letel z preteku 
som kričal "Leti muj". Záznamy podchytávajú aj 
príbuzenskú plemenitbu /42+41/, 

Najúspešnejšia slovenská holubica v štandar
de - 515 sa vyliahla v roku 1960. Matkou bola spo
mínaná 616 a otcom ročný holub Č. 213. Nielenže 
bola na troch olympiádach, ale bola vôbeC prvým 
slovenským holubom, ktorý olympiádu vyhral. Po
stupne sú v holubníku s dVadsiatimi pármi holu 
bov odchované ďalšie úspešné holuby: 

POŠTOVÝ HOLUB 5/~OQ1 

rý oživil kvalitu letovej stránky a následne roz- Zlom nastal až na olympiáde v Dortmunde. Stre
šíril holubník o 5 budníkov. My dokážeme dnes tli sme sa tam s Angličanmi . Bol tam aj spolu
za rok rozšírif holubník o 25 budníkov. autor knihy o očnej teórii {je v predaji v Belgic

1053/69 - vynikajúca holubica, dala famóz- ku/. Najprv si myslel , že ho chcem slovenskou 
ne potomstvo slivovicou otrávif, keď to prežil, daroval mi túto 

2048/69 - olympiáda Katovice. Tam sme mali knihu . Preložili sme ju a keď som kvôli chorobe 
dva holuby a naše holuby na dojem dostali pobudol v roku 1987 istý čas v nemocnici , 
známku osem - najnižšiu zo všetkých pre veľ- podrobne som ju preštudoval. Nemohol som sa 
ké "nosy". dočkaf, kedy si naštudované veci preverím na 

Roky 68/69 ďalšie úspešné holuby. vlastných holuboch. Trápili ma myšlienky z kni
,,42" - druhý na olympiáde v Bruseli hy: "Keď sa chceš naučif očnú teóriu, zabudni 

1008 - 6. na olympiáde ' na to, čo si doteraz vedel, zahoď to za hlavu a 
V 1971 roku sme postavili druhý holubník, v začni od začiatku". Peter pokračuje: Čo som 

ktorom som už ja mal 16 párov holubov. Boli to do tejto doby tušil , bol úplný nezmysel oproti 
ročné holuby a staršie holubice k nim mi poži- tomu, čo je pravdou. Keď chceš študovaf oči, 

čal otec. Nezdravá súfaživosf viedla k tomu, že dá sa to iba s lupou a pri dobrom osv·etlení. 
sme sa rozdelili a neskôr opatovne spOJili. Na Prezrel som naše holuby a Zistil -4
chovných záznamoch je už napísané L a P. Ja " som, že malú solídne oči , niektoré sú 
som suverénnejšie pretekal, v roku 1974 som chovné, niektoré nie, niektoré malú 
bol šiesty v oblasti a tatko ďaleko za mnou. dobré OČI, niektoré nie. Začal som hra-
Holub 18 746 /syn olympion ika 142/~' . daf kvalitné OČI a naŠiel som Ich u vý
najvýkonnejší vo vel kom OZ Brati- ..."'"'- ;" konných holubov. 
slava. Mohol postúplf na olymplá- • • Hneď prvý, ktorého som SI vybral u p. 
du v štandarde i výkone. Nakoniec .~ Machu a odchoval jediné mláďa - dosta
sme sa rozhodli pre štandard. Odvtedy sme mali Io sa na olympiádu. Bolo to kríženie štandard 
dva holubníky, ja nad kuchyňou a otec nad brá- krát výkon . V tom čase som sa bránil Jans
nou, hoci v zápisoch funguje L + P. senským holubom, kvôli miernej híbkosti i 

Kronika chovu sa na základe záznamov ro- tomu, že nemajú točenú prsnú kosf, vybral som 
bila po sezóne, iba keď som písal ja, je trocha si Torekens holuby - dlhotrafové. 
škaredšie napísaná. Roku 1982 sa vyliahla • Lukáš, v čom je lepší otec? 
10014 po vynikajúcom pretekárovi , ktorého som - Skoro vo všetkom, hlavne má väčšiu prax, 
kúpil proti vôli otca . Matka bola dovezená z Brna je to verký učiteľ, chovateľ. Ja na to idem viac 
po Soukupových holuboch. Na olympiáde v matematicky- štatisticky "čo to je a kedy to lett. 
Porte roku 1985 zvífazila, bola však neplodná. Lepšíje v párení, výbere chovného materiálu, 80% 
Správala sa ako holub i holubica podra toho, čo výberu robí otec. On tomu rozumie, on je záruka 
bolo na holubníku voľné, Letela dobre iba keď udržania kvality, ja mu do toho nehovorím. 
robila samicu. Lietala vynikajúco a už ako roč- Peter sa zapája do rozhovoru a diskusia sa 
ná bola na Cv. odvíja spontánne - Vo výbere holubov do druž-

Podrobnú evidenciu si vediem dodnes, iba stva na preteky v tom sme rovnocenní. Ak má 
L. už znamená Lukáš. Záznamy sú vermi pre- Lukáš o pol hodiny viac času prehliadaf holuby, 

cízne i to, že od súčasných chovaných holubov tak ich vyberá on . 

"Schellensa" "Herbotsa" s rôznymi holubicami Lukáš. Otec ma cit pre chovné holuby, vie 

dokážeme odchovaf 40 mláďat za rok. Niekto- vybraf unikátneho holuba. Vie daf do chovu 

ré z týchto holubov majú v kuse po dve holubi- holuba ani raz "neupichlého". 

ce iba ich prehadzujem z klietky do klietky. Je Peter: Môj otec bol lepší v príprave holubov, 

tu presne zapísané, s ktorou holubicou vycho- vedel lepšie posúdif holuba, párif i keď som to 

val korko holubičiek, koľko holubov. troška zdedil. Vedel vybraf holuby so znakmi a 


• Otec bol predstaviterom štandardu a Ty, vlastnosfami , ktoré potrebujeme. /Mnohí cho-
Peter, výkonu. Je to skutočne tak? vatelia sa do holuba zamilujú a neposudzujú 

-Na začiatku som nefahal k výkonu, skôr som ho reálne/. Vedel vynikajúco pripravif štandard
fahal k tomu, aby sa s holubami viac lietalo. né holuby. Naše holuby boli menšie a v lete keď 
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pretekali nevyzerali ako špičkové "štandardy", 
Preto naše "štandardy" vynikali aj vo výkone, 
mali sme aj najvýkonnejšie holuby v OZ Brati
slave, Ntedy tam patrili Tmava, Trenčín , Seni
ca a Pezinok!, Naša 515 bola prvá holubica, 
ktorá prerazila z tzv, "menších", ale mala vyni
kajúci sval, jemné, bohaté operenie, Naproti 
tomu dovtedy úspešnejšie Lesove a Kopalkove 
holuby boli podstatne väčšie , Otec neznášal dlho
nohé, kostnaté holuby aké vidíme u Herbotsov, 

Peter: Lukáš je na štandard alerg ický, je na 
nich ako "pes", Nič im neodpúšťa, 

Lukáš: O holuby som sa začal zaujímaf v 
roku 1990 a v roku 1992 som už prepadol hol u
bárstvu, Sláva štandardu šla v tom čase vermi 
dole, Výsledky štandardných holubov sa skres
rovali napr. vo Verone, kde to bola fraška, Nikdy 
som nezažil eufóriu štandardu, Dopredu šiel 
výkon, preto som neprišiel na chu! štandardu, 

Peter. Lukáš tiež nie je proti všetkým štan
dardom, ale musia maf vermi pružný sval a fa
mózne lieta! - ako "vykoňáci", 

• Pôjde štandard dopredu? 
Peter. Pôjde, ale iba schopný Inie iba 

z Popradu po MikulášI. Napríklad trénujem 
mladé holuby, doletia všetky naraz iba dva štan
dardné s 5 minútovou stratou, Ak to 2-krát zo
pakujú, utratím ich. Oni sa dobre zorientovali, 
ale nestačili rých los!ou. 

Lukáš: Musíme si uvedomi!, že štandardné 
holuby musia porazif v pretekoch 80% svojich 
súperov 

• A ko lietate? 
Peter. Pri rodzenou metódou, totálnym i kla

sickým vdovstvom, 
• Kedy párite v totálnom vdovstve? 
- Zaparfme tak, aby nám to vyšlo, holuby 

musia dvakrá! zahniezdil, kým začneme prete
.....,..... .. - -- ihiii 

kat Druhé vajíčka sa vyhodia 7 -8 dní pred 
prvým pretekom. Na pretek už idú holuby ako 
vdovce, V minulosti sme "lietali" prvý pretek z 
vajíčok, aby vdovce vydržali dlhšie, Osvedčilo 
sa nám suché vdovstvo, ale musí tu by! záze
mie kvalitných holubov, 

Toho roku mali páry zaradené do totálneho 
vdovstva prvú znášku 10, - 13, marca sedeli 5 
dní, vajíčka sme zobrali a podložili. Následne 
sme hol uby a holubice na 10 dní rozdelili. Dru
hú znášku mali 9, - 10, apríla, po siedmych 
dňoch sme vajíčka vyhodili. Po sedemdňovom 
nácviku vdovstva - krátkymi tréningami z 15 
30 kilometrov, boli nasadené na prvý pretek, 
Dôležité je, aby holubice znášali naraz, 

• Ukazujete holubice vdovcom pred nasa
dením? 

Peter. Samozrejme, zrkadlo nestačí. 
Lukáš: Sú ojedinelé prípady, keď je vdovec 

vo vrcholnej forme uprostred sezóny po vpus
tení holubice nejaví záujem a vlastnú holubicu 
dokonca bije, V tom napätí by snáď letel na zr
kadlo, mohol by letie! o "bank", Pre 95% vdov
cov to neplatí, lepšia je holubica, je to istota. 

• Kolko máte vdovcov? 
- Tento rok 36, v jednom holubníku 20, a 

v druhom 16, 
• Aký je vek vdovcoV? 
- Pretože sa nám rok predtým darilo, mali 

sme iba 12 ročiakov t j, 1/3, Malo by ich by! 
trošku viac, Je to v spodnej hranici. Vrchná hra
nica je polovica ročných, 

• Aké holubice ste použ(vali ako vdový? 
- Máme 16 klasických vdovcov a vdovy im 

robia ročné holubice, ktoré boli ako mladé in
tenzívne cvičené, Po roku idú do totálneho vdov
stva a výborne lietajú, 

• Kofko máte holubov? 
• - 40 v totálnom vdov

stve, 32 klasickí vdovci a 
vdovy, 20 párov prirodze
nej metódy a 26 chovných 
holubov. S týmto stavom 
sme leteli na dve samo
sta tné evidencie, Lietali 
sme aj dvoj preteky (štyri 
kontrol;né listyl, Darilo sa 
nám dobre, Lukáš mal na 
dlhých tratiach 75% úspeš
nosti, pričom ráno sme už 
nekonštatovali i keď do 

percent chýbalo aj 6% holubov, Radi spíme. Zo 
štyroch dlhých trat( mal Lukáš sériu 1018, 1Of? , 
10f?, 10/8, Nasadzoval na t ieto trate 5 vdov
cov, ktoré boli úspešné na 100%, Na dlhé trate 
boli nasadzované staršie holuby 196/, ale i dvoj
ročné, tie prešli súfažami ako mláďatá, ročiaky 

a v druhom roku boli stopercentné. 

• Čím to je? 
- Dozreli sme my aj holuby. , 
• Prirodzená metóda? 
- Je výsledkom nešfastného MS, ktoré nás 

rozdelilo, Museli sme da! priestor štandardným 
holubom i "učňom", Ak by sme to neurobili mu
seli by sme zháňa! koeficienty aj na nich, Z toho 
dôvodu dva kontrolné listy pre vykoňákov a dru
hý pre učňov a štandardy. Bolo viac práce, MS 
by malo by! podstatne tvrdšie, nie 10%, ale 50% 
bodujúcich holubov. O majstra Slovenska ne
mOžu bojovať všetci, iba t í, čo si to svojou prá
cou zaslúžia. 

Lukáš: MS by malo by! majstrovstvom umu 
chovatera a holub nech súťaží na Cv. Musí by! 
o umení vybra! holuby napr, 1017 alebo 1517, 
Samozrejme okrem výberu musí mat aj dobré 
holuby, sporahlivé, To by ukazovalo, kde je kva
lita, kde je možné kúp iť kvalitu. Dva holuby 
z dvadsiatich dokáže umiestnit hocikto, 

• Čo ďalej, ako budete doplňovať choV? 
- Dopl ňovať sa bude, ale chovných bude 

čoraz menej, Už viem čo je dobré, ale každý 
rok sa musí niečo doniesť, aspoň jeden holub a 
musíme si myslief, že je lepší ako máme doma. 
Aj toho roku sme doniesli famóznu holubicu od 
Herbotsa, "starečka" pôvod z Machovej páry 

. ."""'....;.~ --~~ . 

číslo 1 a od Hermesa, V chovnom holubníku 
musí by! aj sen, nielen istota. Snom sú donese
né hol uby, 

Rovnako chovné oddelenie aj sútažné druž
stvo sa musí dopíňaf, nesmie prestarnúf, musí 
sa vediet vyradzovaf. Lukáš urobí štatistiku a 
čo je pod čiarou, ide preč , Likvidujeme aj holu
by čo sa do roka osemkrát umiestnili, Pre cho
vatera sú dôležité slová G.V. Abelle - "Aj víťaza, 
ktorý vyhral po vetre som schopný utrati!", Nie
kedy vyhrajú outsideri, sú aj výnimky. 

Lukáš: Kval ita sa ukazuje v protivetre, Ten 
čo vyhrá, vtedy má šancu to zopakoval. Proti
vietor to je s úťaž do kopca, Kto vyhrá je "Am
strong", 

• Čo by ste chceli povedaf na záver? 
Peter : Mali by sme urobitvšetko pre záchra

nu štandardu, Mali by sme ho vystavovaf od
delene od výkonu. Štandardné holuby by ne
mali by! v kolekciách OZ CH PH, Kto by si za
platil, ten by vystavoval. Niekde "štandard" vô
bec nechovajll , inde sa na jedno miesto tisnú aj 
tri kvalitné holuby a ísf môže iba jeden. To cho
vaterov znechucuje, Posudzovaf by sme tieto 
holuby nemali pod v isačkou OZ CHPH Mali by 
by! oddelené. Zvláš! posudzova! holuby a ho
lubice. Väčšina rozhodcov prechodyfažko zvlá
da , /striedavo holub, holubica!, Skvalitnif by sa 
mal výber posudzovaterov na CV. ČO najskôr 
by sa mal založil Štandard klub, 

Ďakujeme za rozhovor 8 prajeme veľa ďal-
ších úspechov. Mária OUdzJková ml. 
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merú podávam čaj z kôry vŕby /dve tretiny/ a 
duba /jednu tretinu/o V piatok ráno do vodyAlfOto robím ? 
pridám gervit W s tým, že ho podávam v po
lovičných dávkach po dva týždne pred pre
tekmi.RYSZARD WOLCZANSKI 

Po preteku pridávam do čaju v trojlitrovej 
Mnoho našich chovateľov s nízkym sta napájačke vefkú lyŽIcu medu . Holuby boli 

vom holl/bov poukazuje na to, že nie je mOŽ ch udé, ale súčasne veľmi živé. Spôsob krme
né konkl/rovar' chovateľom, ktorí majú vyso nia som však nezmeni l, aj keď som mal aj vý
ké stavy holubov a nasadzujú velký počet IIa padky. Možnosti svojich holubov som poznal 
preteky. a preto už pred sezónou som si vytypoval 10 

O opaku tohto tvrdetlUJ nás môže presved holubov, ktoré mali byť nasadzované iba na 
čiť článok úspešného po[~kého chovateľa a dlhé trate. Na kratšie trate som tieto holuby 
povzbudiť tých našich chovateľov, ktori strá nasadzoval iba tréningovo. Týždeň pred ko
cajtí vieru v IÍspech iba preto, že s; môžu do šovarúm som ich každodenne prelietaval zo 
volil.' chovať iba malé ml/ožstvo holuhol'. vzdialenosti 10 km, v záujme uvedenia do čin-

nosti ich orientačných zmyslov. 
Už v roku 1995 sa moje holuby zača li uka- Pri systéme bodovania 6 z 8 nasadených, 

zavar z dobrej stránky, ale na uspokojivý vý dokázali urobiť plné série v klubovom i ob
sledok som musel čakal ešte rok. Vtedy som lastnom vyhodnotení . Pri výbere súťažného 
lietal prirodzenou metódou. Nasledujúcu se- dm7-stva pri domácich i za hraničných pn::le
zónu /1996/ som nezačal naj šťas tnej šie . V máji koch som zaradil holuby po pozornom 
som mal nehodu /úraz oka! a do septembra som .' ~l... sledovnrú, stave hniezda a zistení ak
nepracoval. Pozitívom tejto skutočnosti ~.,. tll álnej formy. Stávalo sa, že holub uro
bolo, že som mohol byť s ho- ~" bil dobrý výsledok v združení, ale kon
lubami od rána do večera. ~~~*!§i čila pozícia 14-dňového mláďaťa, preto 
Moje finančné možnosti však , ~ u celého páru vstúpili do činnosti iné hor
boli obmedzené. Preteková sezóna sa po- ~ móny a výs ledkom bola pauza. Jednym 
maly začínala a ja som si nemohol dovoliť kúpiť slovom, košované boli holuby v najlep
hotovú pretekovú zmes, nehovoriac uz o vý- šej aktuálnej forme. 
živných zmesiach č i vitamínoch. Tzv. lepšie V holubník u som používal rôzne triky. Tak 
krmivo som si zaobstaral nákupom po 2- 3 kg napnl<lad 3. alebo radšej 4. vajce. Vo štvrtok 
hrachu, viky a slnečnice - všetkého som mal jedno dodatkové, v piatok druhé, v sobotu kôš. 
IO kg. Zároveň som bol presvedčený, že žiad- Keď boli holuby hladné, ukázal som im 
ne vitamíny holubom nepomôžu, keď ich ne- dobré krmivo, oni sa zlie tavali na ruky, v tom 
budem primerane kŕmi ť. momente som nasypal trochu do budnJka na 

Svoje holuby som kŕmil "lenko" - do stredy pretek pripravovaného holuba. Do jeho bud
iba jačmeň, potom lepšie krmivo, aj keďzákla- rub ihneď vletelo niekolko ďalších holubov. 
dom zostal jačmeň. Vo štvrtok už neprevažoval Vlastník budníka nežral, ale s veIkou energiou 
jačmeň a v piatok večer som dával iba ,,1<00- bránil svoje teritórium. Inokedy som pustil zo
krétne" krmivo, t. j.len vytypovaným holubom. pár ročných samčekov, čo uhniezdiacich /sú
Všetko som robil so zreteľom, 'll! tých 10 kg ťažných! holubov vyprovokovalo nepokoj a 
lepšieho krmiva mi musí vystačiť do výplaty. pozorne až žiarlivo si stráž ili svoje miesta. 

Vyznám sa trochu v liečivých bylinkách. Moje holuby mali výlet otvorený celý deň, 
Sám si ich zbieram a už od skorej jari pripra- takže jastraby sa tiež podieľali na ich fo rme. 
vujem Z nich čaje , ktoré dostávajú moje holu- Boli čulé /bývam vedľa oevelkého lesa a tak 
by namiesto vody. Najčastejšie do 5 litrQV vody hol uby musia byťvdmi ostražité/ a na môj sig
dávam hrsť žihľavy, mäty, medovky, skoroce- nál bez vzdoru zlie tali , iba zriedkakedy sa stá
lu. niekofko kve tov púpavy. Neskôr pridávam valo, že niektorý z holubov m al problém vliet
pýr a myší chvost. V stredu pri večernom kr- nu ť do holubníka. 
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Uvediem pnl<lad, ako moja holubica ZÍs- nou metódou, kŕmim tak, ako som to predsta
kala 2. miesto zo vzdialenosti 760 km. Na pre- vil v pn1dade Z roku 1996, s tým rozdielom, 
tek somju pripravoval tak, aby sa mladé liahli že pretekové krmivo je bohaté v sortimente aj 
v deň návratu. Vo štvrtok košovanie, no v pon- v akosti. 
delok som spozoroval mladé v hniezde. M u- Moje vdovce v prvej sezóne obstáli rôzne. 
seI som sa pomýliť. Nebola by to zlá pozícia, Z desiatky zostali 3 kusy. Jedného zobral jas
ale spanikári l som. Vzal som mladé aj holuba. trab, ale z troch ktoré zostali, jeden urob il 13 
Holubica nemohla pochopiť, čo sa stalo a vy- pretekov, druhý 12 a ročný 6. Tie prvé dva 
letovala von, aby sa o chvíl'u vrátila späť. Ob- vedeli o čo ide hneďod začiatk u, no ďalšie boli 
rátil som hniezdo. Na dmhý deň sa trochu nestabilné - napr. dokázali priletieť ako prvé v 
upokojila, v stredu bola celý deň smutná, ako- klube, no z nasledujúceho pretcku sa nevráti
by rezignovala, neopúšťala svoj budník . Vo li. Dopustil som sa niekoJ'kých chýb z neskú
štvrtok okolo poludnia som k nej vpustil ho- senosti a nedostatočnej systematickosti. Z pri
luba. Explózia radosti . O 16.00 hod. som ju rodzenej metódy holuby lietali lepšie. 
nakošoval. K akým záverom som dospel? Po prvé -

Výsledkom môjho "šetrného" krmenia a vdovce potrebujú málo krmiva, po druhé - nie 
každodennej starostlivosti o hollIby bol tirul každý holub sa hodí na vdovstvo, po tretie 
vicemajstra klubu Strze1ce Opolskie vo veľmi š koda holubíc, nelietajú. Pochopil som, že 
silnej konkurencii. Stal som sa majstrom v vdovská metóda dáva viac možností chovare
kategórii ,.C", mal som aj najlepšieho holuba ľom. ktorí nemajú vera voľného času. 
v tejto kategórii v našej oblasti - Opole a zís- Sezóna 1999 nebola až taká zlá. Stal som 
kal som 2. cenu v oblasti na dlhých tra-~ sa vicemajstrom klubu s dospelými i mladý
tiach. mi. Z veľmi ťažkého preteku z Heide som mal 

V nasledujúcom roku to bolo o nie- najrýchlejšiu sériu v našej oblasti a moje 
čo horšie, ale nie zlé. Z katastrofálneho , )~__ dva vdovce dopadli veľmi dob
letu sa nevrátilo niekolko dobrých holu- ./~.-- re. 
bov. V zime roku 1998/99 som zmenil nie- V sezóne 2000 som sa za meral na to
len klub, ale aj taktiku. Prerobil som ho-~" tálne vdovstvo z hniezda - vybral som 6 ho
lubník na vdovskú metódu . Vyselektoval lubíc na preteky kategó rie C, mali za partne
som vcelku 10 priemerných holubov, medzi rov ročné holuby. Z tohto dôvodu som musel 
ktorými boli 3 jednoročiaci. Na jar už od pr- postupne zmeniť holubníky, uskutočniť ich mo
vého preteku lietali vdovskou metódou. Kŕ- demizáciu v hnjezdovom oddelení, z ktorého 
mil som ich zmesou pre vdovcov, výdatne ráno mali lietať vdovce i vdovy. S tienkou som roz
po prelete a podobne večer. Používal som pre- delil pôvodné oddelenie, z ktorého vznikli dve, 
paráty proti kokcidióze a trichomoniáze . V pre holubice iba so sedačkami . Holubiciam 
pondelok striedavo raz jeden, raz druhý. Pred som urobil tiež malý výlet. Holuby som dal 
sezónou som nasadil mrkvovú kúru počas sied- do páru koncom marca tak, aby v deň prvého 
mych dní, až dovted y, kým tnlS nemal jej po- preteku mali malé niekolkodňové mláďatá . Po 
dobu a cesnak v sirupe raz-dva razy do týždňa prvom preteku som páry rozdelil. Tréningy 
okolo stredy. samce dvojnásobne /dvojfázovo/, samičky 

Prelety nevynucujem a nikdy neplaším svo- večer, do lietania som ich nenútil. Prelet po
je holuby, kúpele v pondelky. poludní vyzeral následovne - holuby lietali pol 

Aj naďalej kŕmim šetrne a postupne pridá- hodiny, keď mali za sebou polovicu, otvoril 
vam krmivo, avšak po veľmi malých dávkach. som výlet holubiciam. Po nakrmerú hlubov 
V piatok maximálne, v sobotu ráno - diéta . prehnal som ich do oddelenia holubíc , kde 
Gervit podávam v piatok večer, na začiatku zotrvali celú noc. Nasledne som vpustil hol u
sezóny. Polovičné dávky, ktorými začínam, bice, pOlom krmenie a ony zos tali pri vlast
pomaličky zvyšujem tak, že pred poslednými ných mláďatá ch. Nasledujúce ráno som vypus
dvoma pretekmi sezóny dostali holuby dávku til vdovce malým výletom, v tom čase krme
podľa návodu. Jloluby, ktoré lietajú prirodze- nie holubíc a prehnanie do holubníka vdov. 
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merú podávam čaj z kôry vŕby /dve tretiny/ a 
duba /jednu tretinu/o V piatok ráno do vodyAlfOto robím ? 
pridám gervit W s tým, že ho podávam v po
lovičných dávkach po dva týždne pred pre
tekmi.RYSZARD WOLCZANSKI 

Po preteku pridávam do čaju v trojlitrovej 
Mnoho našich chovateľov s nízkym sta napájačke vefkú lyŽIcu medu . Holuby boli 

vom holl/bov poukazuje na to, že nie je mOŽ ch udé, ale súčasne veľmi živé. Spôsob krme
né konkl/rovar' chovateľom, ktorí majú vyso nia som však nezmeni l, aj keď som mal aj vý
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dom zostal jačmeň. Vo štvrtok už neprevažoval Vlastník budníka nežral, ale s veIkou energiou 
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dávam hrsť žihľavy, mäty, medovky, skoroce- nál bez vzdoru zlie tali , iba zriedkakedy sa stá
lu. niekofko kve tov púpavy. Neskôr pridávam valo, že niektorý z holubov m al problém vliet
pýr a myší chvost. V stredu pri večernom kr- nu ť do holubníka. 
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Všetko najlepšie, vera zdravia, rodinnej pohody 
a radosti z poštových holubov pri príležitosti ži
votného jubilea 60 . narodenín 

p. Jozefovi ČULAKOVI 
p. Emanuelovi JIRKALOVI 

p. Jaroslavovi KONíKOVI 
prajú členovi a ZO CHPH Hlohovec 

Dňa 10. septembra 2001 oslávil svoje 
60. narodeniny 

p. Jozef PLOŠČICA z Rakús 
Všetko najlepšie, pevné zdravie, rodin 
nú pohodu a mnoho pekných chova

teľských úspechov 
mu prajú chovatelia 
poštových holubov 

ZO CH PH Kežmarok 

Vdovce po pre lete vlietali už do p lného kr
mílka celý deň sa starali o mladé. Po treťom 
preteku som odobral mladé a od toho momen
tu sa začína totálne vdovstvo. 

Pravidelné prelety vdovcov a vdov robím 
2-krát denne a vyuuvamm metódu odháňrulli1 . 

Hlavný problém spočíva v udržaní holubíc vo 
vdovstve pri dobrom krmive a lietaní s nimi. 

Chcem ešte podotknú ť, že k rmenie sa vždy 
deje v hlavnom holubníku. Pred pretekom som 
holubice vypúšťal tak, že dvere som otváral 
všetkým naraz. Tie prevážne vedelj, ku ktoré 
mu holubovi majú ísť, medzj vdovami 
boli 2 holubice navyše. Keď som vi 
del, že páry sú už vytvorené, zobral 
som ich do koša. Nekošoval som vše tky ho
lubice , takže ak sa holub vrátil prvý, niektorá 
z vdov sa mu venovala, s tým neboli starosti. 

Po preteku podávam diétne krmivo, v na
pájačke je očistný čaj s medom alebo s glukó
zou. Do stredy diétu, od stredy do piatku kŕ
mim prelekovou zmesou a V piatok večer po
dávam to, čo je aktuálne pre nasadenie. Gritje 
k dispozícii celý týždeň, v stredu čaj /du b + 
vŕba/ o 

Počas prvých dvoch pretekov, vždy v stre
du - pôst, ale pravdaže plná napájačka. Záro
veň pozorujem holuby počas pravidelných pre
letov. V holubníku sa snaž ím neprekáž.:lť. 

VáženI športoví priatelia, máme za se
bou pretek Beroun 2, konan.ý 

30.06.2001 a po ňom ďalšiu záhadu, ktON 
sme sa snažili vyriešiť, ale,nepodarilo sa. 

V tento_deň. ~ totiž vrátli z preleku mia
dámu chovatel'ovl nášho OZ holub a s 
nem modro kapratá. .. .. , . 
holubica. - .cudzla. AJ toto sa stava ... potom nasadzova-
PotlaI' by tc(bolo v 
poriadku, -nakolko holuby sa vracajú z 
pretekov po jednom, dvoch či aj via
cerých. Záhada, ktorú sl nevieme vysvet
lif, spočíva v tom, že táto cudzia holubl
ca sa tlež vracala z preteku, preto~ mala 
.na Jedriej nohe pretekov ú gumičku, ale 
dve rodové obrúčky - a to SK-13-99-1693 
a SK-26-97-1308?1 

Samozrejme, že je to proti preteková
mu poriadku, ktorý vydal Slovenský zväz 
poštOvýCh holubov. Myslíme sl, že aj z 
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Nebránim sa vaj íčkam u vdov. Jedna z llich 
zniesla vajíčka, urobil som jej hlliezdo, na kto
ré usadln týždeň pred posledným pre tekom z 
Aachenu. Počas toh to týždňa nemala chuť lie
tM, hned· bola v holubniku a ča kala iba na 
vpustellie do oddielu pre vdovy, kde bolo jej 
hniezdo. V spomínanom preteku obsadila 5. 
rillesto v oblasti a v klube zvíťazila so znač
ným náskokom. Bolo to jej siedme umiest
nenie . 

V roku 2000 som získal titul majstra 
kl ubu lak u dospelých holubov ako aj u 
holubíc a na dôvažok titul vicemajstra u 
mláďat. V tomto roku som korigoval chy
by, som bohatší o ďal šie skúsenosti z pr

vého roku vdovstva. Verím, že k01egovia 
holubári si čosi zoberú z rnojich skúseností do 
svojich vlastných chovov. 

Snažil som sa ich predstaviť tak, aby to bolo 
zrozumiteľné v čo najširšej chovateľskej ve
rejnosti. 

Na okraj uvádzam, že úspech sa nedostaví 
bez zápalu a viery vo vlas tné sily. Som pre 
svedčený, že t.1k ako srne my naladení, v akej 
sme psychickej kondícii, tak lietajú aj naše 
holuby. Olli totiž dokážu od nás načerpať 7..á 
pal , silu i vieru. 

Všetkým pmjem veľa vynaliezavosti a 
úspechov. 

hradiska chovatefského čl medzJŕudsl<é
ho spolunažívania to nie Je celkom v po
l'ladku. ProslU by sme preto kompetent
ilých z horeuvedených OZ, aby nÉlm to 
vysvetlili. Je možné, že Je to len "kotr
melec" mladého chovatefa, ktorý len te

taz začrna. Ale čo 

cla komlsla?1 
Doporučovall by sme zvýšenú ostražI

tosf pri nasadzovan(, aby preteky preble
hall regulárne a nedávali tak 'podnety k 
porušovaniu pretekového poriadku, ale 
naopak, upevňujme dobré chovatel'ské 
vzf.ahy a aj takýmto spôsobom prispie
vaJme- k rozširovaniu našej chovateľskej 
základne. čakáme na odpoveď s prlanrm 
'verml hodnotných úspechov všetkým 
chovatel'om na Slovensku. . 

Ján Šuhaj, tajomnO< OZ.CHP'H . Lev ic~ 

'~[ľ} 


OZ CI-IPH K}':sucké Nové Mesto a Žilina - mestQ usporiada 

OBLASTNÚ VÝSTAVU 

dňa 17. novembra 2001 


v kultúrnom dome v Brodne 

Na výstave radi p rivítame všetkých priaznivcov nášho športu. 

Výstavný výbor 

ZO CHPH Poprad· Veľká pozýva- širokú chovaterskú verejnost na 

. . REGIONÁLNU VÝSTAVU POŠTOvÝCH HOLUBOV,
,,"< . 

ktorá so bude konaf dň6 ·15. decembra 200T 
., . 

V kine Má·i, ·Scherfellovo ul., Poprad~yeľká 
~ ~: 

O dobré obéer:,stvenie postarané ~ 

:.....
Tešíme so na Vašu účasf. 

23: . . ·POŠTOVÝ HOLIJB-S/200 1 


Významného životného jubilea 60 ro
kov sa dožil dňa 2. septembra 2001 

p. Alojz MIŠAK 
Vš etko naj lepšie, vel'a 
zdravia, rodinnej pohody a ";':;;"2"o~ 
veľa radosti z poštových /p,~..'< -,~
holubov mu prajú é4~~'' ~' 0 ~\ ~..-;z.-:: 
kolegovia zo r7' 

ZO CHPH Horňany 
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Smútočni oznám~nir 
V sobotu dňa 13. októbra 2001 sa uskutoční 

S hlbokým zármutkom oznamujeme chovateľskej verejnosti, že dňa 
21. augusta 2001, vo veku 55 rokov nás náhle a nečakane opustil 
dobrý kamarát. vášnivý chovateľ poštových holubov 

p. Ján CVINČEK 
Náš zosnulý priateľ bol zakladajúcim člen om ZO CHPH Turzovka. 

Naša organizácia v ňom stráca výborného a obetavého chovateľa. 
Pri poslednej rozlúčke mu posledný krát zamávali krídlami pošto

vé holuby, ktoré mal tak rád . Uchováme si na neho vzácnu spomien
ku. Chovatelia ZO CHPH Turzovka 

Dňa 12. septembra 2001 opustil naše chovateľské rady vo veku ne
dožitých 62 rokov dlhoročný funkcionár 

p. Štefan ŠTEFANEC 
Navždy bude zapísaný v pamäti chovaterov ako dobrý holubár. 

obetavý funkcionár a vynikajúci človek . 
Štefanovi naposledy svojimi krídlami zamávali jeho obľúbené ho

luby. Čest jeho pamiatke. 
Členov i a ZO CHPH Kameničany 

• Brieffanbensammelstelle Weding, WalterZoske, Siedier Str 
21 tel. po 18.00 hod. 0461/91608 0-24941 Weding hlási 98
10-9139 
• Schultz H.  H., ROm 13. tel.04873/1529.0·24613 Aukrug

• Predám štandardné poštovéholuby ročnika 2001 a staršie. 
Ján Procházka, Murgašova 36. 94001 Nové Zámky 

cca 50 kusov mladých poštových holubov línie K. Schellens /Jansen! 

belgického teamu Mariette Van de Weyer 


lBooischot - Belgium! 

v športovej hale Havrice pri Uherskom Brode 


Program: 
10.00 hod. - prehliadka dražených holubov 
13.00 hod. - vlastná dražba 
Základná vyvolávacia cena 100 DM /možnosť platby aj v Kč, Skl 
Licituje: Jaroslav Strnad 

Občerstvenie a predaj chovateľských potrieb. 

• Jozef SOltýs. Magurská 1,05801 Poprad. tel. 052/7767701 
hlási 01-PL0124-3226, 99-PL0355-5065. OO-PL0318-4492, 
00-HUNG01·29335. 97-HUNG50-08576. 99·CZ0283-375. 00
CZOl-971, 99-03-2891. 99-14-0158 
• Dňa 31.07.2001 mi doniesli poštového holuba PL01-0234 
4741 mp V'}letok. ktorého zrazilo auto. Krúžok holuba sa na
chádza na adrese: Anton Jarkovský. 086 43 Buclovany 60. 
tel. 054/4792217 
• Ján Kaminský. Jánoš,kova 188/24. 082 71 lipany. tel. 051/ 
4572246 hlási 01·26·0131, 01-26-3485. 01·04-0135 
• Hlásim nález mŕtveho holuba Č. 96-11·2261. Prete ková gu
mička 5951·232. Ak má majiteľ záujem. mate si ich vyzdvih
núť na adrese Ladislav Salvet. Mánesova 2. 687 71 Bojkovice 
910, tel. 0633/642047 
• Ondrej Gancarčík. Jurkovičová 118, 059 35 Batizovce. tel. 
052/7752259 hlási 01-25·0617, 01-28-0431,99-25·0445,96
25-03019. 98-25-4993, 99 -07-5273, 00-28-3032, 97-28
3434, 01-28-3127, 01 -28-5375, 01-27-44-06. 01·27-1630, 
01-24-6873. 01-23-8993 
• Tiberius Mohr, Prakt. Tie ram. Jahnstrasse 1. tel. 06404/ 
950809 fax 06404/95081 1, 35463 Fernwald hlási 99-1 0-6823 
• J. ČUboň, Stred 410. 023 54 Turzovka, tel. 041 /4352024 
hlási vorne lietajúceho mp holuba 00-29-0860. Majitel' nech 
sa prihlási aak nemá záuiem, nech pošle preukaz. 
• Noffke F, HOfelsheimer Str. 4. tel 0671/26769, fax 0671/ 
451 59. O - 55593 RUdesheim hlási 00-22-0329 
• Häse K., Hugo Buschmann Str 1. tel. 04861/63430-25832 
Täning hlási 99·01·8476 

OOŠTOUÝ HOLUB 5L20Q1 24 

Boken hlási 99-16·4847 
• RNDr. Daniel Dudlik. Hlavná 1432, 059 51 Poprad-Mate
joyce tel. 05217780264 /večer/ hlási01-28-2963.01-22-1340. 
00- 23-1970/mláďa/, 01-CZ31 8-0247. Holuby chcem vráti!, o 
preukazy nemám záujem. 

• Prezfdium SZ CHPH vypisuje konkurz na návrh zna

ku - loga Slovenského zväzu chovaterov poštOvýCh ho

lubov. Autor vl!azného návrhu bude odmenený sumou 

1.000.- Sk. 

• Zladame chovate ľov, prihlásených dosúfaží : 

,Sup~rdruZstvo mladých 2001 

- Superholub 2Q01 

- 5U'QetholUbicá 2001 . 

ako áj všetkýCh chciVátaro\l.ktorf sachcú ?účastnif su' 

fa2e Memoriál Pavla Hufana-ESO SLQVEN$KA2001,

aby dosiahnuté výsledky zaslali na adrésu • R NDr~ D'á- ' 

niél Dudzik, Hlavná 1432. 059 51 Poprad - Matejovce 

do 30. oktObra20Ql 


• t iadame funkcionárov OZ CHPH, aby výsledky maj

strovstiev OZ CHPH VS zaslali spoločne s fotografiou 

majstra OZ CHPH do 15. novembra 2001 na adresu re

dakcie. 
• Redakcia Informaéného sprav\lda)a :Poštqvý hplub 
sa ospravedhfuja p. Kotvanovi. že' 'jetioomam nepOl 
uverejnený v spravodaji E. 4. . Oakujame. , 

S tan i ca p oštových holubov B OHEMI A, 
Nad Teplárnou 605, 46001 Liberec IV - Jil'í DUBSKÝ 

poria d a a zároveň Vás pozýva na 
, 

PREDAJNU AUKCIU 

tohtoročných mláďat, výletiek a originálov chovných párov, 


ktorá sa uskutoční 13. 10. 2001 /sobota/ 

v areáli Doprastavu Žilina, 


Kragujevacká 2028. oproti čerpacej stanici Slovnaft. výpadovka na Bratislavu, smer Strážov. 

Predaj sa bude kona! na 1. a2. poschOdí od 10.00 hod. 


Ob~erstvenie zabezpečené. 


Pre záujemcov o informácie o kmeňoch holubov bude usporiadané posedenie v piatok 

12. 10.2001 od 19.00 hod. v hoteli Doprastavu /vedra dražobnej miestnosti/o 


Ubytovanie je možné zabezpečif 


na č. tel. 00421/41/4213202. 4201303. Ing. Králik. 

Predaj produktov pre holuby je zabezpečený. 


Informácie: Jiťí Dubský na tel. číslach 00420/48/2710428,2710756 od 9.00 do 16.00 hod. 


Srdečne vás pozývame. 



Smútočni oznám~nir 
V sobotu dňa 13. októbra 2001 sa uskutoční 

S hlbokým zármutkom oznamujeme chovateľskej verejnosti, že dňa 
21. augusta 2001, vo veku 55 rokov nás náhle a nečakane opustil 
dobrý kamarát. vášnivý chovateľ poštových holubov 

p. Ján CVINČEK 
Náš zosnulý priateľ bol zakladajúcim člen om ZO CHPH Turzovka. 

Naša organizácia v ňom stráca výborného a obetavého chovateľa. 
Pri poslednej rozlúčke mu posledný krát zamávali krídlami pošto

vé holuby, ktoré mal tak rád . Uchováme si na neho vzácnu spomien
ku. Chovatelia ZO CHPH Turzovka 

Dňa 12. septembra 2001 opustil naše chovateľské rady vo veku ne
dožitých 62 rokov dlhoročný funkcionár 

p. Štefan ŠTEFANEC 
Navždy bude zapísaný v pamäti chovaterov ako dobrý holubár. 

obetavý funkcionár a vynikajúci človek . 
Štefanovi naposledy svojimi krídlami zamávali jeho obľúbené ho

luby. Čest jeho pamiatke. 
Členov i a ZO CHPH Kameničany 

• Brieffanbensammelstelle Weding, WalterZoske, Siedier Str 
21 tel. po 18.00 hod. 0461/91608 0-24941 Weding hlási 98
10-9139 
• Schultz H.  H., ROm 13. tel.04873/1529.0·24613 Aukrug

• Predám štandardné poštovéholuby ročnika 2001 a staršie. 
Ján Procházka, Murgašova 36. 94001 Nové Zámky 

cca 50 kusov mladých poštových holubov línie K. Schellens /Jansen! 

belgického teamu Mariette Van de Weyer 


lBooischot - Belgium! 

v športovej hale Havrice pri Uherskom Brode 


Program: 
10.00 hod. - prehliadka dražených holubov 
13.00 hod. - vlastná dražba 
Základná vyvolávacia cena 100 DM /možnosť platby aj v Kč, Skl 
Licituje: Jaroslav Strnad 

Občerstvenie a predaj chovateľských potrieb. 

• Jozef SOltýs. Magurská 1,05801 Poprad. tel. 052/7767701 
hlási 01-PL0124-3226, 99-PL0355-5065. OO-PL0318-4492, 
00-HUNG01·29335. 97-HUNG50-08576. 99·CZ0283-375. 00
CZOl-971, 99-03-2891. 99-14-0158 
• Dňa 31.07.2001 mi doniesli poštového holuba PL01-0234 
4741 mp V'}letok. ktorého zrazilo auto. Krúžok holuba sa na
chádza na adrese: Anton Jarkovský. 086 43 Buclovany 60. 
tel. 054/4792217 
• Ján Kaminský. Jánoš,kova 188/24. 082 71 lipany. tel. 051/ 
4572246 hlási 01·26·0131, 01-26-3485. 01·04-0135 
• Hlásim nález mŕtveho holuba Č. 96-11·2261. Prete ková gu
mička 5951·232. Ak má majiteľ záujem. mate si ich vyzdvih
núť na adrese Ladislav Salvet. Mánesova 2. 687 71 Bojkovice 
910, tel. 0633/642047 
• Ondrej Gancarčík. Jurkovičová 118, 059 35 Batizovce. tel. 
052/7752259 hlási 01-25·0617, 01-28-0431,99-25·0445,96
25-03019. 98-25-4993, 99 -07-5273, 00-28-3032, 97-28
3434, 01-28-3127, 01 -28-5375, 01-27-44-06. 01·27-1630, 
01-24-6873. 01-23-8993 
• Tiberius Mohr, Prakt. Tie ram. Jahnstrasse 1. tel. 06404/ 
950809 fax 06404/95081 1, 35463 Fernwald hlási 99-1 0-6823 
• J. ČUboň, Stred 410. 023 54 Turzovka, tel. 041 /4352024 
hlási vorne lietajúceho mp holuba 00-29-0860. Majitel' nech 
sa prihlási aak nemá záuiem, nech pošle preukaz. 
• Noffke F, HOfelsheimer Str. 4. tel 0671/26769, fax 0671/ 
451 59. O - 55593 RUdesheim hlási 00-22-0329 
• Häse K., Hugo Buschmann Str 1. tel. 04861/63430-25832 
Täning hlási 99·01·8476 

OOŠTOUÝ HOLUB 5L20Q1 24 

Boken hlási 99-16·4847 
• RNDr. Daniel Dudlik. Hlavná 1432, 059 51 Poprad-Mate
joyce tel. 05217780264 /večer/ hlási01-28-2963.01-22-1340. 
00- 23-1970/mláďa/, 01-CZ31 8-0247. Holuby chcem vráti!, o 
preukazy nemám záujem. 

• Prezfdium SZ CHPH vypisuje konkurz na návrh zna

ku - loga Slovenského zväzu chovaterov poštOvýCh ho

lubov. Autor vl!azného návrhu bude odmenený sumou 

1.000.- Sk. 

• Zladame chovate ľov, prihlásených dosúfaží : 

,Sup~rdruZstvo mladých 2001 

- Superholub 2Q01 

- 5U'QetholUbicá 2001 . 

ako áj všetkýCh chciVátaro\l.ktorf sachcú ?účastnif su' 

fa2e Memoriál Pavla Hufana-ESO SLQVEN$KA2001,

aby dosiahnuté výsledky zaslali na adrésu • R NDr~ D'á- ' 

niél Dudzik, Hlavná 1432. 059 51 Poprad - Matejovce 

do 30. oktObra20Ql 


• t iadame funkcionárov OZ CHPH, aby výsledky maj

strovstiev OZ CHPH VS zaslali spoločne s fotografiou 

majstra OZ CHPH do 15. novembra 2001 na adresu re

dakcie. 
• Redakcia Informaéného sprav\lda)a :Poštqvý hplub 
sa ospravedhfuja p. Kotvanovi. že' 'jetioomam nepOl 
uverejnený v spravodaji E. 4. . Oakujame. , 

S tan i ca p oštových holubov B OHEMI A, 
Nad Teplárnou 605, 46001 Liberec IV - Jil'í DUBSKÝ 

poria d a a zároveň Vás pozýva na 
, 

PREDAJNU AUKCIU 

tohtoročných mláďat, výletiek a originálov chovných párov, 


ktorá sa uskutoční 13. 10. 2001 /sobota/ 

v areáli Doprastavu Žilina, 


Kragujevacká 2028. oproti čerpacej stanici Slovnaft. výpadovka na Bratislavu, smer Strážov. 

Predaj sa bude kona! na 1. a2. poschOdí od 10.00 hod. 


Ob~erstvenie zabezpečené. 


Pre záujemcov o informácie o kmeňoch holubov bude usporiadané posedenie v piatok 

12. 10.2001 od 19.00 hod. v hoteli Doprastavu /vedra dražobnej miestnosti/o 


Ubytovanie je možné zabezpečif 


na č. tel. 00421/41/4213202. 4201303. Ing. Králik. 

Predaj produktov pre holuby je zabezpečený. 


Informácie: Jiťí Dubský na tel. číslach 00420/48/2710428,2710756 od 9.00 do 16.00 hod. 


Srdečne vás pozývame. 


