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Stretnutie mladých chovatelov Slovenska. 

Bal deň pred štedrým večerom a snehobielou zasneženou kraiinou kráčal muž. Práve vychádzal z lesa, 
a v rukách niesol niekolka ihličnatých vetv/ aby nimi sebe al svojim najbližš/m spdjemnil krásne vianočné 

chvile, pretože vôňa ihličia už od pradávna neodmyslitelhe patri k pnTemnej a nezabudnutelhej vianočnej 
atmosfére. Pre muža to boli najkrajšie sviatky v roku, na ktoré vždy tešil. 

Ked'vychádzal z lesa, podvečerná obloha sa z ničoho-nič zatiahla nevl.údnymi mrakmi a začal fúkafsilný 
vetrisko, ktorý sa zmenil na nepredstaviteihú fujavicu. Zjavila sa nečakane. Nikto ju nepredpovedal. Muž mal 
domov ešte daleko a tak sa rozhodol schovafpod mohutnú jedlu a prečkafnečas. Vietor však neustával, ba 
práve naopak silnel a silnel. Snehová metelica sa oprela aj do jedle. Tá statočne odolávala. Lenže prudký 
nával ju predsa len zlomil a padajúce konáre muža zranili. Krvácal z ruky aj nohy, ale podarilo sa mu uliect: 
Utekal v snehovej melelici a rukami si chránil hlavu, len aby už bol čo najdalej. 

Bežal dlho a ani nevediac kam, až kým oeJ vysilen ia nepadol pri úpäti skaly Skalná stena sa pred nfm 
hrozivo dvihala a zdala sa mu neprekonatelilťJ. Bol premočený, premrznulý až do kosti, triasol sa od zimy 
Nevedel ako dalej a strácal pomaly nádej, že ešte uvid/ svoj domova blfzkych. 

Pod kožu derúci sa chlad a skuvfňajúci vIeiar mu brali silu v boji o život. Chcelo sa mu spaťa pomaly sa 
zmieroval s osudom, že prichádza jeho posledná chv/lka. 

Ale znenazdania sa odniekadial.ozvalo zatrepotanie kridlami a tlmený zvuk nÓraLU Muž sa na chv/liJ prebral. 
Sn/valo sa mu alebo je to fakt? Kde by sa tu v takomio nečase zobralo vtá ča. Muž sa otriasol. Pomaličky sa 
už zmieroval so svojim osudom, ale čo to vtáča? Vlom znovu medzi zúrivým ryčanim metelice začul zretelhý 
zvuk. Vrúúúú. Znelo to ako volanie o pomoc. Niekto ju potreboval. A tak muž v sebe vydOloval Silu zvitaziťnad 
únavou, strachom i zranen/m. On zomrieťmôže, ale až potom, ako zachráni to úbohé zviera. Táto myšlienka 

, v mu dodala SIl. Vstal a započúval sa. TU'7ba PO "omo"e ~vuk saznovuozval, citiac,. žepomOCj,!na~lfzku.'j " Uj Ifl Muzsa vydalsmerom, odklaitenzvukzacul.CasoeJ 
času sa musel zastavi!; pretože metelica mu rozo

dierala obličaj ako ladový bič. A opäfsa ozval ten hlas! Už bol blizko. Tam v krov/. Prehladal jeden kr/k za 
druhým, ale vtáča nenašiel. Až zrazu sa mu zazdalo, že zvuk prichádza spod skaly. Tam niekde to musi byt: 
Dotackal sa k skalnej stene a našiel vyklenok, pod ktorým sedel schúlený zmrznu/)Í holub. Poštak, o čom 
svedčil aj krúžok na jeho nožičke. Muž zdvihol holúbka a odniesol dalej do bezpečia pod skalný výčnelok do 
závetria. Pritisol si ho na prsia, aby ho zahrial. A zrazu eiUI, že aj holúbok zahrieva jeho. Je to vôbec možné, 
aby tak malé telička dokázalo vyžarovaftolko tepla? Citil, že srdiečko holuba bilo a bilo. Jeho tikol vyžaroval 
nesmiernu silu zmiešanú s obrovskou chuťou vrátiť sa po mnohych /)Íždňoch poletovania z holubn/ka na 
holubn/k do svojho rodného holubn/ka. Muž videl v očiach holúbka neskuločnú túžbu po návrate domov, 
do rúk svojho patróna, k holubici, ktorú prednedávnom opustil. Aj muž zrazu cffil, že sa mu do ž/I vracia 
život a túžba po domove, po manželke a deťoch, po mieste, kde je človeku najlepšie a najbezpečnejšie. 

A tak sa vzájomne hriali celú noc. 
Ráno ich oboch prebudil nesmely slnečny papršlek. Po búrke ani stopy. Muž holúbka pohladil apocitil, 

ako sa mu to v malom brušku zaškrkalo od hladu. Aj on mal hlad - a predovšetkým nesmiernu chufžil: Pre 
oboch začinal krásny štedrovečerný deň .. 

Aj do našich domovov pomaličky ohlasujú pr/chod najkrajšie a najradosinejšie sviatky v roku a nás sa 
mimovolhe ale o to nástojčivejšie zmocňuje ich neopakovatelilá atmosféra, presiaknutá túžbou po domove, 
pokoji, láske, odpúštani, vzájomnom porozumeni a pochopeni. Stávame sa lepš/mi, oživujeme tradicie 
svojich predkov a snažime sa čo najviac sprfJemniť si /)Ích pár krátkych chvit: Hladáme vhodné darčeky, 
zdobime stromček, upratujeme, varime, pečieme. Vdelských očkách badaťočakávanie po prvých sneho
vých vločkách, cftiťvôňu domova preplnenú ihličim, vôňou medovnikov, klmčekov. To všetko k Vianociam 
neodmyslitelhe patri. Nezabúdajme však ani na ich druhy rozmer. Dokážme sa pozastavil; porozmýšlať 
a pouvažovaf nad hodnotami okolo nás. Nie bohatstvom majetku sa vystatujme, ale bohatstvom ducha, 
lásky a porozumenia. Dokážme sa podakovaťza pomoc, za prácu, ktorú vykonali niečie ruky pre naše dobro. 
Dokážme sa potešiťaj z maličkosti: z úprimného úsmevu, z podanej ruky. 

V okamihu zblfženia a lásky za sviatočným stolom spojme svoje dlane i srdcia so želanfm zdravia, sily, 
dlhovekosti, múdrosti a vzájomného porozumenia. Nech nám myse/' i srdia pookrejú. 

Milichovatelia, zaprajme si všetci spoločne pr/jemné prežitie vianočných sviatkov a nech 
nesmierna, u mnohych až sebazničujúca a čistá túžba po domove našich zverencov v 
holubnfkoch je pre nás pr/kladom pre naše každodenné ži/ie. 

Do nového roka redakcia želá všetkým, aby sme boli zdravi a svieži, aby sme na· 
chádzali vnútornú rovnováhu a pohodu, aby sme mali dostatok odvahy, optimizmu 
a kliJdnú myseľ, aby sme sa dokázali vyrovnať aj s neúspechmi, keď sa nebude 
človeku darit; aby sme sa dokázali radovaťz každého všedného dtla, aby sme neza
búdali na /)Ích, ktori nás majú radi, aby sme život prežili čo najkrajšie. Redakcia 
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( .Majstrovstvo Slovenska- krátke-trate J 

Por. Meno OZ CHPH Koel. 

1 Ing .Ján Rak LM 6,439 
2 Pavol Bachár TN 7,578 

3 MVDLOndrej Šimko TE 7,797 
4 Gaško team ZA 8,279 

5 Jozef Bednár st. + ml. BJ 11,505 

6 Ing.Mir.Vidhold BB 12,479 
7 Ján Kôpka TI 13,007 

8 Peter Cvaško PB 13,709 

9 Vajda + Záhorský NR 14,122 
10 Vlad.Beňák SE 14,931 

11 Skaličan +Bindas MT 16,194 
12 M. + Vlad.Dvonč TO 18,982 
13 A. + M. Kankara PK 19,069 
14 Jozef Titko MI 19, 54 
15 Alena+ Joz . JakubČák PO 20,026 
16 Ján Kmec PO 20 ,493 
17 M.+ Jozef Brúna TI 21,69 
18 Stefan Šutý KNM 21,79 

19 J. + S. Kasan LE 23,617 
20 MUDr.Tibor Gama! BJ 24,247 
21 Jozef Plačka BY 24 ,263 
22 Peter Matalik PO 24,439 
23 Jozef Culak TI 27,787 
24 MVDLLub.Bodnár PO 27,907 
25 Lubom.Va líček ZA 29,706 
26 Jaz.Tonkovič LE 30,016 
27 Michal Cvacho TE 30.291 
28 Mich.Orolin st +ml PP 30,47 
29 Mgr.Milan Blahovský SNV 31,605 
30 Jozef Velan PO 31,922 
31 Ing Jozef Brzý PB 32,654 
32 Dušan Kuruc ZA 33,058 

33 Franti šek Hanuliak TE 33,643 
34 Peter Matalík Po 35,355 
35 Eduard Buček TVR 35,396 
36 Ludovít Čapla BA 36,530 
37 PIGEONS TEAM Dula SN 38,130 

38 Ing Ján Mokrý PD 38,162 

39 Michal Komačka ZA 38,683 
40 LstVarga+Duriš BA 41 ,250 
41 Vladimír Martinka FI 42,964 
42 Ing.Vladimír Fabian SN 42,474 
43 Pavol+Jozef Huňady PO 43,087 
44 IngP + L. Chytil SE 43,197 

Por. Meno OZ CHPH Koel. 

45 Jankura + Gemainer BA 45.870 
46 Milan Vojtko PO 49,7 15 
47 Miroslav+ Luboš Ďuraň TE 49,787 
48 D.+R. Radočáni TE 51,881 
49 Eugen Sedlák st. + ml. PO 53,028 
50 Eduard Babjak MI 53,617 
51 František Ilčišin MI 54,179 
52 Jozef + Luboš Moravčik ZA 55,229 
53 Vojtech Cermák NI 55,503 
54 Vladimir Sudor ZA 56, 630 
55 Vladimír Kotvan BJ 57,53 1 
56 Peter+Vlad. Blahušia MT 57,538 
57 Marek Vojčik PO 60,031 
58 Peter Dulák SL BJ 61 ,826 
59 Dušan Repčik BA 62,120 
60 Ing.Jar. + Milan Mojzeš PO 62,406 
61 Juraj Laš ZA 65,325 
62 Rudolf Somora TO 68,534 
63 Jozef Buček ZA 69,043 
64 Ivan Nekoranec ZA 71,617 
65 Ondrej Bernát KE 77 ,098 
66 Ladislav Krela MT 82,339 
67 R.Nahalka+ J.Masnica MT 89,800 
68 Dávidik + Štefané ik ZA 99,387 
69 Vladimír Valíček ZA 116.474 
70 Vladimir Fu chs PO 127,379 
71 Jozef Juhás KE 136,804 
72 Ján Včela LM 167,993 
73 Ján Bella LM 183,974 
74 R.+ T. Sulík PO 221,491 

Por.! Meno OZ CHPH I Koef. 

Por.I Meno OZ CHPH I Koel. 

BJ 12,5941 Jozef Bednár st.+ml. 
2 Alena+Joz.JakubČák PO 13,912 

3 Ing.Jozef Brzý PB 14,332 
ZA 18,9514 Vladimir Sudor 

18,9605 Ing Vladimír Fabian SN 
19,6856 Jaro + MiLRichtárik PB 
21,9827 Peter Matalík PO 

LM8 Ing.Ján Rak 27,543 
KE 28,6999 Jozef Juhás 
ZA 32,044lOGaško team 
MT 33,90211 Skaličan+ Bindas 

12 Lubomír Dravecký PP 34,862 
BB 35,84 913 Ing. Miroslav Vidhold 
TE 36,01014 MVDr.Ondrej Simko 
PD 38,47715 Ing.Ján Mokrý 
SE 38,93816 Ing.P. +L Chytil 
SNV 41,27717 MgLMilan Blahovský 
KE 41,36718 Viliam Petráš 
PP 41,43619 Michal Orolín sH ml 
BJ 41,59620 Peter Dulák st. 
PB 49,22521 Peter Cvaško 
LE 49,46722 Jozef Tonkovič 
TE 50,4 1923 Michal Cvacho 
BA 51,97024 Jankura+ Gemaine r 
ZA 52,11825 Juraj Laš 
PO 52,48826 Marek Vajčík 
PO 52,66127 Milan Vo jtko 
BJ 52,74928 MUDr.Tibor Gornal 

29 Štefan Šutý KNM 52,990 
30 Vladimir Kotvan BJ 56,399 

BA 57,49531 I.st.Varga+Duriš 
32 Ing.Jau Milan Mojzeš PO 57,793 

33 M. + Jozef Brúna TI 58,731 
34 Jozef Plačko BY 58,8 60 

TO 61,94835 Rudolf Somora 
TE 63,69736 D.+R. Radočáni 

37 Jozef+ Luboš Moravčík ZA 64 ,698 
TVR 65,62838 Eduard Buček 
TO '65 ,74139 M.+ Vlad.Dvonč 
PO 69,37340 Pavol+Jozef Huňady 

41 Vladimír Valíček ZA 69,551 
42 Pavol Bachár TN 74,715 

ZA 74,926 

44 R.Jtáhalka+JMasnica 
43 Lub~ír Valítek 

MT 77,953 
45 MVDr.Lubomír Bodnár PO 78,719 

46 Peter+Vlad. Blahušiak MT 80,249 

47 Ján Tóth KE 80,906 

48 František Hanuliak TE 83,573 

49 Bartolomej Kropúch PO 85,179 
50 Vladimír Fuchs PO 89,227 

51 JozefVelan PO 91,650 

52 Ivan Nekoranec ZA 94,435 

53 Vajda + Záhorský NR 99,294 

54 Dávidik+ Stefančik ZA 101 ,866 

55 Jozef Titko MI 102,926 
56 Miroslav+Luboš Ďuraňa TE 107,357 
57 Eduard Babjak MI 112,747 

58 A.+ M. Kankara PK 113,770 

59 Pelech M. + Korbaš Ping BA 11 9,267 

60 Marek + Pavol Fuchs PO 123,625 

61 Slavomír Klain PO 125,052 
62 R. + 1. Šulik PO 127,552 

63 Ján Bella LM 140,624 

64 Miroslav Gajdoš BJ 142,678 

65 Marian + MaLml Dzurik PO 143,230 

66 Franti šek Ilčišin MI 148,245 

67 MVDLGabriel Dudáš MI 168,197 

68 Jozef Buček ZA 234, 246 

69 Ján Včela LM 243,915 
70 Ladislav Krela MT 296,374 
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42 Ing.Vladimír Fabian SN 42,474 
43 Pavol+Jozef Huňady PO 43,087 
44 IngP + L. Chytil SE 43,197 

Por. Meno OZ CHPH Koel. 

45 Jankura + Gemainer BA 45.870 
46 Milan Vojtko PO 49,7 15 
47 Miroslav+ Luboš Ďuraň TE 49,787 
48 D.+R. Radočáni TE 51,881 
49 Eugen Sedlák st. + ml. PO 53,028 
50 Eduard Babjak MI 53,617 
51 František Ilčišin MI 54,179 
52 Jozef + Luboš Moravčik ZA 55,229 
53 Vojtech Cermák NI 55,503 
54 Vladimir Sudor ZA 56, 630 
55 Vladimír Kotvan BJ 57,53 1 
56 Peter+Vlad. Blahušia MT 57,538 
57 Marek Vojčik PO 60,031 
58 Peter Dulák SL BJ 61 ,826 
59 Dušan Repčik BA 62,120 
60 Ing.Jar. + Milan Mojzeš PO 62,406 
61 Juraj Laš ZA 65,325 
62 Rudolf Somora TO 68,534 
63 Jozef Buček ZA 69,043 
64 Ivan Nekoranec ZA 71,617 
65 Ondrej Bernát KE 77 ,098 
66 Ladislav Krela MT 82,339 
67 R.Nahalka+ J.Masnica MT 89,800 
68 Dávidik + Štefané ik ZA 99,387 
69 Vladimír Valíček ZA 116.474 
70 Vladimir Fu chs PO 127,379 
71 Jozef Juhás KE 136,804 
72 Ján Včela LM 167,993 
73 Ján Bella LM 183,974 
74 R.+ T. Sulík PO 221,491 

Por.! Meno OZ CHPH I Koef. 

Por.I Meno OZ CHPH I Koel. 

BJ 12,5941 Jozef Bednár st.+ml. 
2 Alena+Joz.JakubČák PO 13,912 

3 Ing.Jozef Brzý PB 14,332 
ZA 18,9514 Vladimir Sudor 

18,9605 Ing Vladimír Fabian SN 
19,6856 Jaro + MiLRichtárik PB 
21,9827 Peter Matalík PO 

LM8 Ing.Ján Rak 27,543 
KE 28,6999 Jozef Juhás 
ZA 32,044lOGaško team 
MT 33,90211 Skaličan+ Bindas 

12 Lubomír Dravecký PP 34,862 
BB 35,84 913 Ing. Miroslav Vidhold 
TE 36,01014 MVDr.Ondrej Simko 
PD 38,47715 Ing.Ján Mokrý 
SE 38,93816 Ing.P. +L Chytil 
SNV 41,27717 MgLMilan Blahovský 
KE 41,36718 Viliam Petráš 
PP 41,43619 Michal Orolín sH ml 
BJ 41,59620 Peter Dulák st. 
PB 49,22521 Peter Cvaško 
LE 49,46722 Jozef Tonkovič 
TE 50,4 1923 Michal Cvacho 
BA 51,97024 Jankura+ Gemaine r 
ZA 52,11825 Juraj Laš 
PO 52,48826 Marek Vajčík 
PO 52,66127 Milan Vo jtko 
BJ 52,74928 MUDr.Tibor Gornal 

29 Štefan Šutý KNM 52,990 
30 Vladimir Kotvan BJ 56,399 

BA 57,49531 I.st.Varga+Duriš 
32 Ing.Jau Milan Mojzeš PO 57,793 

33 M. + Jozef Brúna TI 58,731 
34 Jozef Plačko BY 58,8 60 

TO 61,94835 Rudolf Somora 
TE 63,69736 D.+R. Radočáni 

37 Jozef+ Luboš Moravčík ZA 64 ,698 
TVR 65,62838 Eduard Buček 
TO '65 ,74139 M.+ Vlad.Dvonč 
PO 69,37340 Pavol+Jozef Huňady 

41 Vladimír Valíček ZA 69,551 
42 Pavol Bachár TN 74,715 

ZA 74,926 

44 R.Jtáhalka+JMasnica 
43 Lub~ír Valítek 

MT 77,953 
45 MVDr.Lubomír Bodnár PO 78,719 

46 Peter+Vlad. Blahušiak MT 80,249 

47 Ján Tóth KE 80,906 

48 František Hanuliak TE 83,573 

49 Bartolomej Kropúch PO 85,179 
50 Vladimír Fuchs PO 89,227 

51 JozefVelan PO 91,650 

52 Ivan Nekoranec ZA 94,435 

53 Vajda + Záhorský NR 99,294 

54 Dávidik+ Stefančik ZA 101 ,866 

55 Jozef Titko MI 102,926 
56 Miroslav+Luboš Ďuraňa TE 107,357 
57 Eduard Babjak MI 112,747 

58 A.+ M. Kankara PK 113,770 

59 Pelech M. + Korbaš Ping BA 11 9,267 

60 Marek + Pavol Fuchs PO 123,625 

61 Slavomír Klain PO 125,052 
62 R. + 1. Šulik PO 127,552 

63 Ján Bella LM 140,624 

64 Miroslav Gajdoš BJ 142,678 

65 Marian + MaLml Dzurik PO 143,230 

66 Franti šek Ilčišin MI 148,245 

67 MVDLGabriel Dudáš MI 168,197 

68 Jozef Buček ZA 234, 246 

69 Ján Včela LM 243,915 
70 Ladislav Krela MT 296,374 
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C Majstrovstvo Slovensica - dlh,é trate J ( : Generálne majstrovstvo Slovenska] 
Por. 	Meno 

Ing.Mir.Vidhold 

Vladimír Beňák 

Lubomír Valíček 

Vladimír Kotvan 

MVDrOndrej Šimko 

Ing Jozef Brzý 

Peter Matalík 

Pavol Bachár 

František Hanuliak 

Štefan Šutý 

Bruno Pripko 

Jozef Plačko 

Skaličan + Bindas 

A. +Joz.JakubČák 

IngP+L Chytil 

Ing .Vajda + Zahorský 

Peter Dulák st. 

Ing Ján Rak 

Jozef Titko 

M. + J Bnina 

Jankura +Gemainer 

Miroslav Gajdoš 

Slavomír Klein 

Rudolf Somora 

Ján Šupica 

Jozef Bednár st. + ml 

Eduard Buček 

Jaro + Mil.Richtárik 

M.+ V.Dvonč 

Ing Korbáš + Pelech 

Jozef Jaco 

Miroslav Janík 

I.st.Varga+Duriš 

Ján Včela 

Peter Cvaško 

tl.Nahalka +JMasnica 

MgrMilan Blahovský 

Gaško team 

Jozef +luboš Moravčík 

OZ CHPH 

BB 
SE 

ZA 

BJ 

TE 

PB 

PO 

TN 

TE 

KNM 

SE 

BY 

MT 

PO 

SE 

NR 

BJ 

LM 

MI 

TT 
BA 

BJ 

PO 

TO 

TE 

BJ 

TVR 

PB 

TO 

BA 

PO 

MT 

BA 

LM 

PB 

MT 

SNV 

ZA 

ZA 

Koel. 

9,298 

10,252 

26,294 

27,003 

31.503 

34.262 

35.919 

37.721 

41.952 

44.251 

48,830 

48.884 

50,589 

51,568 

57.382 

57,539 

57,792 

64 .610 

64,947 

66.232 

70.450 

70.777 

71.520 

73,495 

75,087 

75.800 

76.586 

76.897 

77,262 

78,096 

Por. Meno OZ CHP H Koel. 

29 Rudolf Somora TO 203,977 

30 D.+ R. Radočáni TE 206,483 

31 Jozef + Lubo š Moravčík ZA 210,338 

32 Juraj Laš ZA 221,384 

33 R .Nahalka + J.M as níca MT 254,340 

34 Jozef Juhás KE 288,041 

35 Miroslav+ l uboš [) lI raňa TE 293 ,1 49 

36 Dávidik +Stefančik ZA 300,948 

37 Ivan Nekoranec ZA 301 ,304 

38 Ed uard Babjak MI 346,496 

39 František lIčišin MI 382,442 

40 R. +1. Šulik PO 480,114 

41 Ladislav Krela MT 492,980 

42 Vladimir Fuc hs PO 511,827 

43 Jozef B u ček ZA 593,344 

Por. Meno OZ CHPH Koel. 

1 Ing. Miroslav Vidhold BB 57,626 

2 MVDr.Ondrej Šimko TE 75,310 

3 Ing.Jozef Brzý PB 81,248 

4 A. + JJakubčák PO 85,506 

5 Peter Matalík PO 93,255 

6 Ingján Rak LM 98,592 

7 Jozef Bednár st + ml. BJ 99.897 

8 Skaličan + Bindas MT 100,685 

9 J + M. Richlárik PB 117,075 

10 Štefan Šutý KNM 118,941 

11 Pavol Bachár TN 120.014 

12 Gaško leam ZA 128.463 

13 lubomir Valíček ZA 130,926 

14 Jozef Pl ačko BY 132,007 

15 IngP. + LChytil SE 139,517 

16 Vladim.Kotvan BJ 140,933 

17 M+ JBrúna TT 146,653 

18 Peter Cvaško PB 148,690 

19 František Hanuliak TE 159,172 

20 Mgr.Milan Blahovský SNV 160.056 

21 Peter Dulák st. BJ 161,214 

22 M.+ VI.Dvonč TO 161,985 

23 Ing Vajda + Záhorský NR 170,955 

24 Michal Cvacho TE 171 ,686 

25 Eduard Buček TVR 177,610 

26 Jozef Titko MI 187,413 

27 Ing.Ján Mokrý PO 188,465 

28 Vladimír Sudor ZA 200,922 

80.784 

Por. Meno OZ CHPH Koel. 

40 D.+R . Rad očani TE 90.905 

41 Michal Cvacho TE 90.976 

42 D~+Štefančík ZA 99.695 

43 Juraj aš ZA 103.941 

44 Št an Madleňak LM 111 .247 

45 Ing Ján Mokrý PD 111 .826 

46 Ladislav Krela MT 114,267 

47 Jozef Juhás KE 122,538 

48 Vladimír Sudor ZA 125,341 

49 J+ S Kasan LE 130,014 

50 R.+ T. Šulík PO 131,071 

51 Ivan Nekoranec ZA 135,252 

52 Miroslav+Luboš Ďuraňa TE 136,005 

53 Jozef Tonkovič LE 172,066 

54 František Šimko MI 174,997 

55 František lIčišin MI 180,018 

56 Eduard Babjak MI 180,132 

57 lubomír Hovančík PO 190,649 

58 Marian+Marml Ozurik PO 194,368 

59 Marek+Pavol Fuchs PO 197,061 

60 Anton Vraber PO 200,294 

61 Vincent Bujňák PO 217,181 

62 Michal Kopas MI 222,058 

63 Milan +Miloš Ištván PO 234,602 

64 Jozef Buček ZA 290,055 

65 Vladimir Fuchs PO 295,221 	

u 

82 .504 ( Majs~ro,,~tvo . Slovenska : "chov."do"1S ;:okov J
83,919 

84,306 

85.756 

86.587 

87.174 

88.140 

90.412 

Por. Meno OZ CHPH Koel. 

1 Alena Fil"arská BJ 17,31 
2 Jakub Poništiak TO 43,7 4 

3 Matej Chlebík TT 51,44 

4 Jakub Kri štofík TE 63,577 

5 Peter Kešelák SNV 69,769 

Por. Meno OZ CHPH Koel. 

6 Patrik Drusa PO 80,924 

7 Erik Michálek TE 99,859 

8 Slavo Klein ml. PO 146,875 

9 Matej Gergelčik PO 150,471 

10 Marcel Volf TVR 246,632 
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C Majstrovstvo Slovensica - dlh,é trate J ( : Generálne majstrovstvo Slovenska] 
Por. 	Meno 

Ing.Mir.Vidhold 

Vladimír Beňák 

Lubomír Valíček 

Vladimír Kotvan 

MVDrOndrej Šimko 

Ing Jozef Brzý 

Peter Matalík 

Pavol Bachár 

František Hanuliak 

Štefan Šutý 

Bruno Pripko 

Jozef Plačko 

Skaličan + Bindas 

A. +Joz.JakubČák 

IngP+L Chytil 

Ing .Vajda + Zahorský 

Peter Dulák st. 

Ing Ján Rak 

Jozef Titko 

M. + J Bnina 

Jankura +Gemainer 

Miroslav Gajdoš 

Slavomír Klein 

Rudolf Somora 

Ján Šupica 

Jozef Bednár st. + ml 

Eduard Buček 

Jaro + Mil.Richtárik 

M.+ V.Dvonč 

Ing Korbáš + Pelech 

Jozef Jaco 

Miroslav Janík 

I.st.Varga+Duriš 

Ján Včela 

Peter Cvaško 

tl.Nahalka +JMasnica 

MgrMilan Blahovský 

Gaško team 

Jozef +luboš Moravčík 

OZ CHPH 

BB 
SE 

ZA 

BJ 

TE 

PB 

PO 

TN 

TE 

KNM 

SE 

BY 

MT 

PO 

SE 

NR 

BJ 

LM 

MI 

TT 
BA 

BJ 

PO 

TO 

TE 

BJ 

TVR 

PB 

TO 

BA 

PO 

MT 

BA 

LM 

PB 

MT 

SNV 

ZA 

ZA 

Koel. 

9,298 

10,252 

26,294 

27,003 

31.503 

34.262 

35.919 

37.721 

41.952 

44.251 

48,830 

48.884 

50,589 

51,568 

57.382 

57,539 

57,792 

64 .610 

64,947 

66.232 

70.450 

70.777 

71.520 

73,495 

75,087 

75.800 

76.586 

76.897 

77,262 

78,096 

Por. Meno OZ CHP H Koel. 

29 Rudolf Somora TO 203,977 

30 D.+ R. Radočáni TE 206,483 

31 Jozef + Lubo š Moravčík ZA 210,338 

32 Juraj Laš ZA 221,384 

33 R .Nahalka + J.M as níca MT 254,340 

34 Jozef Juhás KE 288,041 

35 Miroslav+ l uboš [) lI raňa TE 293 ,1 49 

36 Dávidik +Stefančik ZA 300,948 

37 Ivan Nekoranec ZA 301 ,304 

38 Ed uard Babjak MI 346,496 

39 František lIčišin MI 382,442 

40 R. +1. Šulik PO 480,114 

41 Ladislav Krela MT 492,980 

42 Vladimir Fuc hs PO 511,827 

43 Jozef B u ček ZA 593,344 

Por. Meno OZ CHPH Koel. 

1 Ing. Miroslav Vidhold BB 57,626 

2 MVDr.Ondrej Šimko TE 75,310 

3 Ing.Jozef Brzý PB 81,248 

4 A. + JJakubčák PO 85,506 

5 Peter Matalík PO 93,255 

6 Ingján Rak LM 98,592 

7 Jozef Bednár st + ml. BJ 99.897 

8 Skaličan + Bindas MT 100,685 

9 J + M. Richlárik PB 117,075 

10 Štefan Šutý KNM 118,941 

11 Pavol Bachár TN 120.014 

12 Gaško leam ZA 128.463 

13 lubomir Valíček ZA 130,926 

14 Jozef Pl ačko BY 132,007 

15 IngP. + LChytil SE 139,517 

16 Vladim.Kotvan BJ 140,933 

17 M+ JBrúna TT 146,653 

18 Peter Cvaško PB 148,690 

19 František Hanuliak TE 159,172 

20 Mgr.Milan Blahovský SNV 160.056 

21 Peter Dulák st. BJ 161,214 

22 M.+ VI.Dvonč TO 161,985 

23 Ing Vajda + Záhorský NR 170,955 

24 Michal Cvacho TE 171 ,686 

25 Eduard Buček TVR 177,610 

26 Jozef Titko MI 187,413 

27 Ing.Ján Mokrý PO 188,465 

28 Vladimír Sudor ZA 200,922 

80.784 

Por. Meno OZ CHPH Koel. 

40 D.+R . Rad očani TE 90.905 

41 Michal Cvacho TE 90.976 

42 D~+Štefančík ZA 99.695 

43 Juraj aš ZA 103.941 

44 Št an Madleňak LM 111 .247 

45 Ing Ján Mokrý PD 111 .826 

46 Ladislav Krela MT 114,267 

47 Jozef Juhás KE 122,538 

48 Vladimír Sudor ZA 125,341 

49 J+ S Kasan LE 130,014 

50 R.+ T. Šulík PO 131,071 

51 Ivan Nekoranec ZA 135,252 

52 Miroslav+Luboš Ďuraňa TE 136,005 

53 Jozef Tonkovič LE 172,066 

54 František Šimko MI 174,997 

55 František lIčišin MI 180,018 

56 Eduard Babjak MI 180,132 

57 lubomír Hovančík PO 190,649 

58 Marian+Marml Ozurik PO 194,368 

59 Marek+Pavol Fuchs PO 197,061 

60 Anton Vraber PO 200,294 

61 Vincent Bujňák PO 217,181 

62 Michal Kopas MI 222,058 

63 Milan +Miloš Ištván PO 234,602 

64 Jozef Buček ZA 290,055 

65 Vladimir Fuchs PO 295,221 	

u 

82 .504 ( Majs~ro,,~tvo . Slovenska : "chov."do"1S ;:okov J
83,919 

84,306 

85.756 

86.587 

87.174 

88.140 

90.412 

Por. Meno OZ CHPH Koel. 

1 Alena Fil"arská BJ 17,31 
2 Jakub Poništiak TO 43,7 4 

3 Matej Chlebík TT 51,44 

4 Jakub Kri štofík TE 63,577 

5 Peter Kešelák SNV 69,769 

Por. Meno OZ CHPH Koel. 

6 Patrik Drusa PO 80,924 

7 Erik Michálek TE 99,859 

8 Slavo Klein ml. PO 146,875 

9 Matej Gergelčik PO 150,471 

10 Marcel Volf TVR 246,632 
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t Majstrovstvo Slovenska .výletky 2006 J VELKA
, 

CENA 
Por. Meno 

1 Štefan Šuty 

Eduard Buček2 
Ing .Jozef Brzý3 

4 Jozef Titko 

Ludovít Holec5 

Jozef Bednár st. + ml.6 

7 Skalíčan + Bindas 

Peter Matalík8 

IngP. + L Chytil9 

Dušan Kuruc10 

Lubomír Valíček11 

Vojtech Čermák12 

13 Jozef Kasan 

14 Dávidik + Štefančík 
Ivan Nekoranec15 

Jakub Krištofík16 
17 J + M. Richtárik 

18 Jozef Obselka Sl. + ml. 

Jozef Hlavatovič19 

Viliam Petráš20 
František Hanuliak21 

22 Nahalka + Masnica 

D+R . RadoČáni23 

24 J + L.Moravčík 

MVDrOndrej Simko25 

26 Jozef Juhas 

27 Ing .Jaroslav Seliga 

Ing.VladFábian28 
Jozef Ňachaj29 

Patrik Drusa30 
31 Ján lIčišin 

Viliam+ Tomáš Škvarka32 
Slavomír Klain33 

OZ CHPH 

KNM 
TVR 

PB 

MI 

NR 

BJ 

MT 

PO 

SE 

KNM 

ZA 

NR 

LE 

ZA 
ZA 

TE 

PB 

PK 

TT 

KE 

TE 

MT 
TE 

ZA 

TE 

KE 

KE 

SNV 
PO 

PO 

MI 

LE 

PO 

Koe!. 

9,075 
16.110 

17,399 

17,487 

18.434 

18.569 

20.310 

21.782 

24 ,973 

27,260 

27,845 

28,943 

30,207 

30,653 

32,032 

35,134 
35 ,334 

38.4 06 
I 

38,598 

44 ,260 
I

44,602 

44,623 

44,875 

46,098 

47,249 

49,151 

56,684 

58,800 I 

58,940 

59,301 
I 

61 ,845 

65,391 I 

69,730 

Por. Meno 

34 MVDr. [ubomlf Bodnar 

3b Ján KriStofik st 

36 Ján Iskra 

37 Ján Gerboc 

38 Ing.Jar. +~ Moj zeš 

39 Mg r.Mllan Blahovský 

40 Milan Vojtko 

41 Lubomír Hovančík 

42 Ladislav J ančovič 

43 Peter+Vlad . Blahušiak 

44 Františ ek I l č išin 

45 František Príhoda 

46 Ondrej + Domin.Adamko 

47 Marek Vojčík 

48 Ján Zicho 

49 MUD r.Peter Roch 

50 Helena Ilčišinová 

51 Marian Šándor 

Ol CHPH 

PO 

TE 

TVR 

MI 

PO 

SNV 

PO 

PO 

MT 

MT 

MI 

PD 

PO 

PO 

MT 

MI 

MI 

BA 
-

Koel. 

70,016 

71.671 

75,670 

76,210 

76,266 

76,714 

85,424 

87,693 

89,619 

92,471 

82,723 

94,681 

95,179 

95,950 

96,563 

103,982 

121,112 

290,409 

SLOVENSKA 2006 

HANNOVER 
Dátum: 01.07.2006 Čas štartu: 6:00:00 Rozpätie: od 679.804 km do 953.632 km 
Počet nasadených holubov: 6667 z toho 20 %: 1333 

Por. Meno chov. ZO CHPH Počet km Cislo holuba Poh Rýchlost' Deň, čas Koef. 
l. Vladimír SUDOR Rajec 709.959km 03-S -1'101 0065 H 1155.376 1.16:1429 0.200 
2. M + V Zmrhala Rajec 71 2.300km 03-S -1401 1204 H 1151.471 1.16:18:36 0.400 
3. Lubomír ŠtaHen Turie 713.222km 04-S -03306 448 H 1148.259 1.16:21 :08 0.600 
4. Macho Rudolf Nováky 731.897km 03-SK-ll 09 528 A 1147.054 1.1 638:04 0.800 
5. Gaško team Rosinky 714.025km 03-S -1410 0851 H 1144.363 1.16:23:57 1.000 
6. Valach Stanislav Púchov 690.821km 04- -013031240 A 1142.325 1.1604:4 5 1.200 
7. Gaško team Rosinky 714 .025km 03-S -1410 0835 H 1138.766 1.16:27:01 1.400 
8. Sobola Štefan Divinka 702.442km 04- -01409375 H 1136.638 1.16:1 800 1600 
9. Rudolf Ďuroška Rosina 711.723km 03-S -1411 0318 H 1136 .242 1.16:2623 1.800 
10. Vrták Pavef Prievidza 726.897km 03- -120 l 1382 A 1135.658 1.16:40:04 2.000 
11. Juraj Laš Višňové 714 .093km 04-SK-55 1104 H 1135.253 1.16:29:01 2.200 
12. Vladimír Sudor Rajec 709.959km 03-5 -1401 0234 H 1132.582 1.16:26:51 2.600 
14. Ivan Nekoranec Rosinky 709.596km 04-S -01406921 H 1132.214 1.1626:44 2.800 
15. Pavol Kučera Višňové 713.739km 03-5 -1412 0633 A 1131.901 1.16:30:34 3.000 
16. Štefan Šutý Žilina -Mesto 706.536km 03-S -141 2 0713 A 1131.363 1.1624:30 3.200 
17. Ing.Miloš Labuda Žilina-Mesto 705 .628km 04-5 -01502 1549 H 1129.426 1.1 6:24 :46 3.400 
18. Cvaško Peter Púchov 687.125km 04- -O 1303 704 A 1128.624 1.16:08:49 3600 
19. Škorvanová Emília P.Bystrica 697.733km 04- -03303 1931 A 11 25.3 15 1.16:20:02 3.800 
20. Michálek + Gločka Slopna 698.083km 04 -01307714 H 1122.561 1.16:2152 4.000 

KoLlN NAD RÝNO M 
Dátum: 01.07.2006 Čas štartu: 6:10:00 Rozpätie: od 764.222 km do 984547 km 
Počet nasadených holubov: 3706 z toho 20 % : 741 

Por. Meno chov. Ol CHPH Počet km Číslo holuba Poh Rýchlosť Deň , čas Koef. 
l. Ing'vajda+Záhorský Nitra 67.632km 03-S -10081026 H 10554 71 1.1 9:52:02 0.270 
2. Košta Celestín Nitra 845.024km 02-S -10 6205 H 1047 .962 1.1 936:21 0.540 
3. Imrich Šuba Nitra 857.S99km 02-S -10 8037 H 1045.024 1.1950:39 0.809 
4. Dr. Marián Dubaj Nitra 849.889km 01-5 -304748 A 1036.682 1.1949:49 1.079 
5. Peter Känig Nitra 855.825km 03-S -3002 0128 A 1034.730 1.1 9:57:06 1.349 
6. Borata + Borotova Nitra 854.826km 02-5 -IO 681 8 H 1024.582 1.20:04: 1 9 1.619 
7. Ing Juraj Kurek Nitra 855.801 km OO-S -30 2931 A 1023.257 1.20:06:21 1.889 
8. Ludovít Holec Nitra 850.352km 03-5 -100 l 0099 H 1023.0 21 1.2001:13 2.159 
9. Ing. Pavel Paul is Nitra 862.362km 00-5 -10 7484 H 1022.685 1.20: 13:14 2.4 28 

10. Gúčik František ml Trenčin 812.327km 01-S -06 3464 H 1017.168 1.19:28:37 2.698 
11. Bachár Pavol Trenčín 816.722km 02-5 -06 221 4 H 1016.603 1.1933:23 2.968 
12. Jurikovič+Červenka Pezinok 801.1 97km 00- -200055 H 1013.019 1.19:2054 3.238 
13. Dušan Borčin Nitra 862.160km 03-5 -10080211 H 1011.509 1.2022:21 3.508(Majstr~vstvo Slovenska . chov. fs:· 25 rokO!] 

Por. Meno OZ CHPH ,KDe!. 

1 Július Gyurosi NZ 60,801 
2 Jozef Olexik TVR 121,256 

3 Lukáš Fidrik TVR 161,574 I 

Por. Meno 

Bruno Pripko ml.4 
Michal Mišek5 
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14. Bachár Pavol TrenUn 816.722km 01-5 -063546 H 1011 .253 1.19:37:38 3.778 
15. Poništiak Jakub Topolčany 849.870km 03- -11070049 H 1009.687 1.20 11:43 4.047 

Koel. 16. StručkaP.s+m Topolčany 856.682km 01- -110366 H 1008.989 1.20:19:03 4.317 
207,357 17. Brnčal Ivan Trenčín 800.815km 03-5 -0603 0255 H 1007.885 1.19:24:33 4.587 

18. Dvonč M+V Toporčany 853.650km 01- -11 0576 H 1006.188 1.20:18:24 4.857236,885 
19. Gúčik Miroslav Trenčín 812.428km 01-S -208410 H 1005.771 1.19:37:46 5.127 
20. Raclavský Mar. MVDr. Trenčin 812.221km 03-S -0608 0260 H 1004.789 1.19:38:21 5.397 
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t Majstrovstvo Slovenska .výletky 2006 J VELKA
, 

CENA 
Por. Meno 

1 Štefan Šuty 

Eduard Buček2 
Ing .Jozef Brzý3 

4 Jozef Titko 

Ludovít Holec5 

Jozef Bednár st. + ml.6 

7 Skalíčan + Bindas 

Peter Matalík8 

IngP. + L Chytil9 

Dušan Kuruc10 

Lubomír Valíček11 

Vojtech Čermák12 

13 Jozef Kasan 

14 Dávidik + Štefančík 
Ivan Nekoranec15 

Jakub Krištofík16 
17 J + M. Richtárik 

18 Jozef Obselka Sl. + ml. 

Jozef Hlavatovič19 

Viliam Petráš20 
František Hanuliak21 

22 Nahalka + Masnica 

D+R . RadoČáni23 

24 J + L.Moravčík 

MVDrOndrej Simko25 

26 Jozef Juhas 

27 Ing .Jaroslav Seliga 

Ing.VladFábian28 
Jozef Ňachaj29 

Patrik Drusa30 
31 Ján lIčišin 

Viliam+ Tomáš Škvarka32 
Slavomír Klain33 

OZ CHPH 

KNM 
TVR 

PB 

MI 

NR 

BJ 

MT 

PO 

SE 

KNM 

ZA 

NR 

LE 

ZA 
ZA 

TE 

PB 

PK 

TT 

KE 

TE 

MT 
TE 

ZA 

TE 

KE 

KE 

SNV 
PO 

PO 

MI 

LE 

PO 

Koe!. 

9,075 
16.110 

17,399 

17,487 

18.434 

18.569 

20.310 

21.782 

24 ,973 

27,260 

27,845 

28,943 

30,207 

30,653 

32,032 

35,134 
35 ,334 

38.4 06 
I 

38,598 

44 ,260 
I

44,602 

44,623 

44,875 

46,098 

47,249 

49,151 

56,684 

58,800 I 

58,940 

59,301 
I 

61 ,845 

65,391 I 

69,730 

Por. Meno 

34 MVDr. [ubomlf Bodnar 

3b Ján KriStofik st 

36 Ján Iskra 

37 Ján Gerboc 

38 Ing.Jar. +~ Moj zeš 

39 Mg r.Mllan Blahovský 

40 Milan Vojtko 

41 Lubomír Hovančík 

42 Ladislav J ančovič 

43 Peter+Vlad . Blahušiak 

44 Františ ek I l č išin 

45 František Príhoda 

46 Ondrej + Domin.Adamko 

47 Marek Vojčík 

48 Ján Zicho 

49 MUD r.Peter Roch 

50 Helena Ilčišinová 

51 Marian Šándor 

Ol CHPH 

PO 

TE 

TVR 

MI 

PO 

SNV 

PO 

PO 

MT 

MT 

MI 

PD 

PO 

PO 

MT 

MI 

MI 

BA 
-

Koel. 

70,016 

71.671 

75,670 

76,210 

76,266 

76,714 

85,424 

87,693 

89,619 

92,471 

82,723 

94,681 

95,179 

95,950 

96,563 

103,982 

121,112 

290,409 

SLOVENSKA 2006 

HANNOVER 
Dátum: 01.07.2006 Čas štartu: 6:00:00 Rozpätie: od 679.804 km do 953.632 km 
Počet nasadených holubov: 6667 z toho 20 %: 1333 

Por. Meno chov. ZO CHPH Počet km Cislo holuba Poh Rýchlost' Deň, čas Koef. 
l. Vladimír SUDOR Rajec 709.959km 03-S -1'101 0065 H 1155.376 1.16:1429 0.200 
2. M + V Zmrhala Rajec 71 2.300km 03-S -1401 1204 H 1151.471 1.16:18:36 0.400 
3. Lubomír ŠtaHen Turie 713.222km 04-S -03306 448 H 1148.259 1.16:21 :08 0.600 
4. Macho Rudolf Nováky 731.897km 03-SK-ll 09 528 A 1147.054 1.1 638:04 0.800 
5. Gaško team Rosinky 714.025km 03-S -1410 0851 H 1144.363 1.16:23:57 1.000 
6. Valach Stanislav Púchov 690.821km 04- -013031240 A 1142.325 1.1604:4 5 1.200 
7. Gaško team Rosinky 714 .025km 03-S -1410 0835 H 1138.766 1.16:27:01 1.400 
8. Sobola Štefan Divinka 702.442km 04- -01409375 H 1136.638 1.16:1 800 1600 
9. Rudolf Ďuroška Rosina 711.723km 03-S -1411 0318 H 1136 .242 1.16:2623 1.800 
10. Vrták Pavef Prievidza 726.897km 03- -120 l 1382 A 1135.658 1.16:40:04 2.000 
11. Juraj Laš Višňové 714 .093km 04-SK-55 1104 H 1135.253 1.16:29:01 2.200 
12. Vladimír Sudor Rajec 709.959km 03-5 -1401 0234 H 1132.582 1.16:26:51 2.600 
14. Ivan Nekoranec Rosinky 709.596km 04-S -01406921 H 1132.214 1.1626:44 2.800 
15. Pavol Kučera Višňové 713.739km 03-5 -1412 0633 A 1131.901 1.16:30:34 3.000 
16. Štefan Šutý Žilina -Mesto 706.536km 03-S -141 2 0713 A 1131.363 1.1624:30 3.200 
17. Ing.Miloš Labuda Žilina-Mesto 705 .628km 04-5 -01502 1549 H 1129.426 1.1 6:24 :46 3.400 
18. Cvaško Peter Púchov 687.125km 04- -O 1303 704 A 1128.624 1.16:08:49 3600 
19. Škorvanová Emília P.Bystrica 697.733km 04- -03303 1931 A 11 25.3 15 1.16:20:02 3.800 
20. Michálek + Gločka Slopna 698.083km 04 -01307714 H 1122.561 1.16:2152 4.000 

KoLlN NAD RÝNO M 
Dátum: 01.07.2006 Čas štartu: 6:10:00 Rozpätie: od 764.222 km do 984547 km 
Počet nasadených holubov: 3706 z toho 20 % : 741 

Por. Meno chov. Ol CHPH Počet km Číslo holuba Poh Rýchlosť Deň , čas Koef. 
l. Ing'vajda+Záhorský Nitra 67.632km 03-S -10081026 H 10554 71 1.1 9:52:02 0.270 
2. Košta Celestín Nitra 845.024km 02-S -10 6205 H 1047 .962 1.1 936:21 0.540 
3. Imrich Šuba Nitra 857.S99km 02-S -10 8037 H 1045.024 1.1950:39 0.809 
4. Dr. Marián Dubaj Nitra 849.889km 01-5 -304748 A 1036.682 1.1949:49 1.079 
5. Peter Känig Nitra 855.825km 03-S -3002 0128 A 1034.730 1.1 9:57:06 1.349 
6. Borata + Borotova Nitra 854.826km 02-5 -IO 681 8 H 1024.582 1.20:04: 1 9 1.619 
7. Ing Juraj Kurek Nitra 855.801 km OO-S -30 2931 A 1023.257 1.20:06:21 1.889 
8. Ludovít Holec Nitra 850.352km 03-5 -100 l 0099 H 1023.0 21 1.2001:13 2.159 
9. Ing. Pavel Paul is Nitra 862.362km 00-5 -10 7484 H 1022.685 1.20: 13:14 2.4 28 

10. Gúčik František ml Trenčin 812.327km 01-S -06 3464 H 1017.168 1.19:28:37 2.698 
11. Bachár Pavol Trenčín 816.722km 02-5 -06 221 4 H 1016.603 1.1933:23 2.968 
12. Jurikovič+Červenka Pezinok 801.1 97km 00- -200055 H 1013.019 1.19:2054 3.238 
13. Dušan Borčin Nitra 862.160km 03-5 -10080211 H 1011.509 1.2022:21 3.508(Majstr~vstvo Slovenska . chov. fs:· 25 rokO!] 

Por. Meno OZ CHPH ,KDe!. 

1 Július Gyurosi NZ 60,801 
2 Jozef Olexik TVR 121,256 

3 Lukáš Fidrik TVR 161,574 I 

Por. Meno 

Bruno Pripko ml.4 
Michal Mišek5 
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14. Bachár Pavol TrenUn 816.722km 01-5 -063546 H 1011 .253 1.19:37:38 3.778 
15. Poništiak Jakub Topolčany 849.870km 03- -11070049 H 1009.687 1.20 11:43 4.047 

Koel. 16. StručkaP.s+m Topolčany 856.682km 01- -110366 H 1008.989 1.20:19:03 4.317 
207,357 17. Brnčal Ivan Trenčín 800.815km 03-5 -0603 0255 H 1007.885 1.19:24:33 4.587 

18. Dvonč M+V Toporčany 853.650km 01- -11 0576 H 1006.188 1.20:18:24 4.857236,885 
19. Gúčik Miroslav Trenčín 812.428km 01-S -208410 H 1005.771 1.19:37:46 5.127 
20. Raclavský Mar. MVDr. Trenčin 812.221km 03-S -0608 0260 H 1004.789 1.19:38:21 5.397 
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Majstri Slovenska 2006 na krátke trate 
Jozef Bednár a Ing. Jozef Bednár ml. 

Na Slovensku máme viacero súrodenec
kých holubárskych dvojíc či dvojic otec 
a syn, ale prípadov, aby holubárIIa celá 
rodina je poskromne. Bednárovci takou 
rodinou sú. Najmladší člen rodiny Peter 
už bol majstrom Slovenska v mládežníckej 
kategórií, Jozefovia sú niekolkonásobní 
majstri OZ CHPH Bardejov. Pani Bednárová 
nielen, že sa stará o dobré zázemie chlapov 
a vytvára Im podmienky na holubárenie, ale 
aktívne sa podlel'a na starostlivosti o holuby 
a rozumie Im lepšie ako priemerný chovate!'. 
Chlapi priznávajú, že občas ich musí upo
zorniť, že na čosi zabudli , alebo sú termíny 
vakcinácii a podobne. Skrátka Bednárovci 
z Komárova sú holubárska rodina každým 
cólom a preto možno povedať, že skutočne 
velKý úspech bol iba otázkou času. O tom 
čo robia a ako vedú svoj chov Vám priblí
žime v nasledujúcom rozhovore. 

eSte niekolkonásobní majstri OZ CH PH 
Bardejov, ale v Majstrovstve Slovenska ste 
vyhrali prvýkrát. Čo ste robili lepŠie, že to 
tohto roku vyšlo lepšie? 

Holuby sme pripravovali rovnako . Zapárili 
sme holuby v rovnakom čase ako v predošlých 
rokoch, nemenili sme systém. Zm eni la sa 
jedine starostlivosť o zdravotný stav. Dali sme 
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si záležať predovšetkým na perfektnom stave 
dýchacích ciest. K tomuto kroku sme pristúpili 
po porade s Vladom Kotvanom a myslíme 
si, že to bola práve tá povestná drobnôstka 
ktorá rozhodla. 
• Ak teda dobre tomu rozumiem, za základ 
úspechU považujete výborný zdravotný 
stav svojich holubov, zrejme to nie je iba 
starostlivosť o dýchacie cesty. Čo robíte 
pre udržanie dobrého zdravotného stavu 
holubov? 

Dospelé holuby vakcinujeme trikrát. Koncom 
novembra proti diftérii prípravkom diftopharm, v 
januári pharmavakom proti paramyxoviróze a v 
marci salmovakom propti salmonelóze. Preven
tívne zašiatkom roka "robíme" trichomonádu 
a o dViytýždne odčervujeme . Vo februári proti 
prípadnej kokcidióze podávame klozanit. Ako 
sme už spomenuli, za najdôležitejšie považu
jeme starostlivosť o dýchacie cesty o ktoré sa 
začíname mimoriadne starať zhruba dva týždne 
pred začiatkom letovej sezóny. Používali sme 
prípravok ornikure. V pretekovej sezóne je to 
podobne ako u iných chovatelbv, zhruba každý 
druhý týždeň v pondelok striedavo podávame 
prípravky na potlačenie trichomoniády a kok
cidiózy. Prípravky proti salmonele podávame 
dvakrát v priebehu celej pretekovej sezóny, 
dýchacie cesty "dávame do poriadku" každý 
druhý týždeň. 
• Máte nejakú štandardnú schému veteri
nárnej starostlivosti o mláďatá? 

V čase krúžkovania tri dni po sebe podá
vame po jednej tretine tabletky entizolu . Ešte 
pred vyletením mláďatá vakcinujeme phar
mavakom a o tri týždne diptopharmom proti 
kiahňam. Počas pretekovej sezóny mladých 
holubov postupujeme rovnako ako pri starých 
holuboch . V posledných rokoch si velký pozor 
dávame na adenovírus, ktorý mnohí chovatelia 
podceňujú . Práve on je príčinou velkých strát 
u mladých holubov, lebo jeho prítomnosť 
vyvoláva dočasnú stratu orientácie . 
• Starostlivosť o zdravie holubov sme 
prebrali, skúsim sa opýtať na kŕmenie. Aké 
krmivo používate? 

Skutočne kvalitné krmivo je vel'mi dôležité, 
sčasti si ho miešame sami a sčasti kupujem e. 
Sezónu obyčajne začíname zmesami, ktoré 
si namiešame sami, ale z vel'mi kvalitných 
osivových zrnín. Od polovice sezóny kŕmim e 
zmesami firmy Natural. Dietu podávame pred 
pretekom a dva dni po preteku. S kŕmen ím 

úzko súvisí podávanie gritov. Za vermi dôležité 
považujeme týždennú výmenu gritu, ktorý si 
zostavujeme zo 4 - 5 druhov. Jedenkrát týž
denne pOdávame aminokyseliny - Belgasol. 
1 - 2 krát do týždňa dávame na kŕmivo pivné 
kvasnice (vitaminor) spolu s cesnakovým 
olejom. Raz do týždňa podávame Naturalvit 
plus a Naturaline. Po prílete z preteku majú 
holuby vo vode elektrolyt. 
• Podávate holubom počas pretekovej 
sezóny zelené krmivo? 

Je dobre pOdávať zelené krmivo 1 - 2 krát 
do týždňa. My podávame na drobno posekaný 
a posolený šalát alebo žihl'avu. 
• A čo hygiena, ako je to u Vás s poriadkom 
a hygienou na holubníku? 

Je to samozrejmosťou , bez 
poriadku a hygieny to nejde. 
Holubníky čistíme denné, pred 
sezónou vypálime plameňom a 
vydezinfikujeme. 
• Ktorý deň po preteku sa dá
vate holubom vykúpať? 

Holuby sa musia vykúpať každý 
pond elok po preteku, do vody 
pridávame aqua šampón od p. 
Nižníka. 
• Akým systémom pretekáte? 

kto ré sú o čosi lepšie v d lhších a ťaŽŠích 
pretekoch, vedia akosi viacej zabojovať. Na 
sezónu si pripravujeme družstvo osemde
siatich pretekárov , s ktorými obletíme celý 
pretekový plán. Krátke a stredné trate lietajú 
všetky holuby. Neraz sa stáva, že po nasadení 
na pretek ostáva holubník prázdny. Na dlhé 
trate nasadzujeme staršie holuby, keď ako 
sa hovorí, že "vyspejú ". Líni e holubov ktoré 
chováme sú schopné lietať trate od 1 OO do 
1 000 kilometrov. 
• Ako a kedy holuby trénujú a či ich pred 
pretekami vyvážate? 

Pri tréningoch holuby trénujú do "ko l ečka". 
Ráno od 5,00 hod . holubice po nich hodinu 
holuby. Večer znova. najskôr holubice po 
nich holuby. Pocas pretekovej sezóny holu
by vôbec nevyvážame. Robíme tak iba pred 
prechodom na vdovstvo . Po rozde lení ich 
vyvezieme na krátku vzdialenosť aj niekolko
krát za deň , kým si nezvyknú, že po prílete si 
nemajú sadal na strechu, ale rovno vletieť do 
holubníka. Ak sa to naučia nie je potrebné 
ho luby vyvážať. 
• Kedy dávate holuby - vdovce do páru 
a akým spôsobom prechádzate na vdov
stvo? 

Holuby zaparíme naraz okolo desiateho 
marca, naraz chovné holuby i cely závodný 
tým. Po znesení vajíčok odoberieme vajíčka 
vdovcom a podložíme pod páry s ktorými bu
deme pretekať. Chovné páry sa do dvoch týž
dňov opäť nanesú , tak získame od chovných 
párov v krátkom čase dve hniezda mláďat 
Budúcim vdovcom necháme po vyliahnutí 
odchovával po jednom mláďat i . Prechod na 

Pretekáme totálnym vdovstvom. 
Lietame teda aj s holubicami, @=WDd. '=T~~=~·@t::l'íJ~ 

.. 
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Majstri Slovenska 2006 na krátke trate 
Jozef Bednár a Ing. Jozef Bednár ml. 

Na Slovensku máme viacero súrodenec
kých holubárskych dvojíc či dvojic otec 
a syn, ale prípadov, aby holubárIIa celá 
rodina je poskromne. Bednárovci takou 
rodinou sú. Najmladší člen rodiny Peter 
už bol majstrom Slovenska v mládežníckej 
kategórií, Jozefovia sú niekolkonásobní 
majstri OZ CHPH Bardejov. Pani Bednárová 
nielen, že sa stará o dobré zázemie chlapov 
a vytvára Im podmienky na holubárenie, ale 
aktívne sa podlel'a na starostlivosti o holuby 
a rozumie Im lepšie ako priemerný chovate!'. 
Chlapi priznávajú, že občas ich musí upo
zorniť, že na čosi zabudli , alebo sú termíny 
vakcinácii a podobne. Skrátka Bednárovci 
z Komárova sú holubárska rodina každým 
cólom a preto možno povedať, že skutočne 
velKý úspech bol iba otázkou času. O tom 
čo robia a ako vedú svoj chov Vám priblí
žime v nasledujúcom rozhovore. 

eSte niekolkonásobní majstri OZ CH PH 
Bardejov, ale v Majstrovstve Slovenska ste 
vyhrali prvýkrát. Čo ste robili lepŠie, že to 
tohto roku vyšlo lepšie? 

Holuby sme pripravovali rovnako . Zapárili 
sme holuby v rovnakom čase ako v predošlých 
rokoch, nemenili sme systém. Zm eni la sa 
jedine starostlivosť o zdravotný stav. Dali sme 
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si záležať predovšetkým na perfektnom stave 
dýchacích ciest. K tomuto kroku sme pristúpili 
po porade s Vladom Kotvanom a myslíme 
si, že to bola práve tá povestná drobnôstka 
ktorá rozhodla. 
• Ak teda dobre tomu rozumiem, za základ 
úspechU považujete výborný zdravotný 
stav svojich holubov, zrejme to nie je iba 
starostlivosť o dýchacie cesty. Čo robíte 
pre udržanie dobrého zdravotného stavu 
holubov? 

Dospelé holuby vakcinujeme trikrát. Koncom 
novembra proti diftérii prípravkom diftopharm, v 
januári pharmavakom proti paramyxoviróze a v 
marci salmovakom propti salmonelóze. Preven
tívne zašiatkom roka "robíme" trichomonádu 
a o dViytýždne odčervujeme . Vo februári proti 
prípadnej kokcidióze podávame klozanit. Ako 
sme už spomenuli, za najdôležitejšie považu
jeme starostlivosť o dýchacie cesty o ktoré sa 
začíname mimoriadne starať zhruba dva týždne 
pred začiatkom letovej sezóny. Používali sme 
prípravok ornikure. V pretekovej sezóne je to 
podobne ako u iných chovatelbv, zhruba každý 
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Pretekáme totálnym vdovstvom. 
Lietame teda aj s holubicami, @=WDd. '=T~~=~·@t::l'íJ~ 

.. 
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• Kolko holubov ročne odchováte? 
Máme 18 chovných párov a sútažné 

družstvo tvorí 80 holubov. Ročne od
chováme a vypustíme 80 až 90 m láďat . 
Niekoll<o sa stratí doma, ostatné musia 
od li etať ce lý náročný pretekový plán 
mladých holubov. Počas pretekov strá
came málo mláďat , v tomto roku sme 
nestratili ani kus . Tie čo ostanú, si všet
ky necháme. Radšej vyradlme starého 
holuba ako mladú nádej. Časť mláďat 
prejde do súťažného družstva vdovcov 
a vdov, s druhou časťou v nasledujúcej 
sezóne lieta brat Peter. Tie ktoré sa 
osvedčia, prejdú v nasledujúcom do 
družstva vdovcov. 
• Aké hlavné kritérium používate pri 
vyraďovaní holubov zo súťažného 

,0]=WJo~m§1)rr družstva? 
Bill @ili) [3:llJ 'í!J % Najdôlei itejšlm kritériom je výkon . 

Ako sme už. povedali , radšej vyradíme 
vdovstvo je zhruba v čase, keď sedia 10 - 12 staršieho holuba ako mláďa aj keď toho vera 
dní na druhých vajíčkach . Odrastené mláďatá z neukázalo. U mladého holuba je ešte šanca, že 
prvej liahne odstavíme. Druhé hniezdo vajíčok sa chytí Starý holub, ktorý podáva iba priemer
zlikvidujeme a ho luby a holubice rozdelíme. ne výkony ostane priemerným i v nasledujúcej 
Od najlepších vdovcov si t iež nechávame po sezóne. Vyradlme holuby, ktoré sa vel'akrát 
jednom mláďati . Po skončeni pretekovej sezó umiestni a na konci vlťazného pora. Dôležité sú 
ny necháme holubom s ktorými sme pretekali holuby, ktoré získavajú špičkové umiestnenia. 
odchovať po jednom mláďati. Je to pre nich Mali sme preteky, v ktorých sme umiestnili viac 
odmena, ktorú si vážia lebo sa o mláďatá vermi ako 40 holubov z 50 nasadených. Preto na 
vzorne starajú holubníku nemôžu ostať holuby ktoré neletia 
• Nezačnú sa holubice po určitom čase "špicu" . Aby holub ostal na holubníku aj v 
páriť? dalšej sezóne musí mať 65% úspešnosť, musia 

Holubice sedia na ačkových sedačkách a to byť umiestnenia do 1 %. Tak sú postavené 
až na malé výnimky nemajú sklony k páreniu podmienky MS i olympijské. 
medzi sebou. Myslíme si, že je to z dôvodu • Aký je pôvod Vašich holubov? 
pravidelného nasadzovania holubíc na prete Základ nášho chovu tvoria holuby od Ing. 
ky. Dva dni po preteku sa dostávajú do formy Vidholda , predovšetkým Ilnia 555. Ďalej ho
a keď začnú byť temperamentné a začnú si luby od pána Potučka, staršie Janssenské 
vŠlmaf svoje družky opäť sú nasadené na IInie a nakoniec holuby z Olympie - Mácha, 
pretek. Ak predsa sa len u niektorej také sklony predovšetkým potomstvo paru č .. 1 a Stiechel
prejavia, oddelíme ich do samotky. bautské holuby. 
• Podľa toho čo ste povedali, holuby Sú • Ako celkovo hodnotíte tohtoročnú pre
ľažného družstvá zapárite pomerne skoro, tekovú sezónu? 
plynulo prejdete na vdovstvo . Nezačnú Bola to vermi dobrá preteková sezóna i keď 
holuby príliš skoro perit'? v niektorých prípadoch nám ušiel výsledok 
Keď holuby rozderujeme, sú v čase, keď tesne pred cierom. V Generálnom majstrovstve 

"vyhodia" prvú letku . Potom je to akoby sa nám doslova .. ušie l" jeden pretek. V A-čku sme 
u holubov perenie zastavilo. Máme aj také mali koeficient 11, na stredných tratia ch tiež 
holuby, ktoré do konca sezóny preperia iba 11 a na dlhých tratiach 75. Z jedného preteku 
jednu letku . bol priemerný koeficient 65, ak by sme ho 
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zaleteli lepšie, výsledok by bol podstatne lepší dlna. Zaujímalo by ma, aká je delba práce 
Rovnako v kategórií Šport A nám holub zaletel medzi Vami dvoma? 
vynikajúco deväť pretekov, ale desiaty dobrý Jozef mladší má na starosti praktické holu
pretek mu chýba. Naopak máme výborného bárenie, výber holubov na pretek, starostlivosť 
holuba v Športe C a ESO ročiakov. o holuby, nasadzovanie. Ja starostlivosť o 
• Ktoré sú Vaše najlepšie výkony jednotli zdravotný stav, som manažérom a financ
vých holubov v tohoročnej sezóne? majstrom . 
Naše najlepšie holuby v sezóne 2006 sú • Ste poslední majstri Slovenska v kategórií 
05 - 02601 - 160 HA - šport ročiak koe!.: krátkych tratí podla doterajších podmienok. 
21 ,781- pôvod . polos estra Vidho ldovho Sú nové podmienky MS na rok 2007 náro
.,5555"1 Janssen x Meulemansl X DV - 05243 čnejšie . Povedzte, trúfate si víťazstvo obhájiť? 
- 96 - 1371 Gronde!. x Houben Ak by sme si netrúfali tak tu nesedíme . 
03 - 2601 - 0309 HA - kateg . C - 19,582 Na nových podmienkach v kategórií krátke 
- pôvod. Janssen x Meulemans - Vidhold X trate mís mrzl, že sa nebudú môcť používať 
99 - 26 - 5341 - 14 x 1 . cena OZ, 1 . cena KD regionálne výsl ecl ky. Vela sa hovori o spá
TVR Žatec 031 - Potuček x Macha - Janssen jani do väčšIch celkov, ale podmienky MS 
06 - 02601 - 466 HA - šport mláďa - 6.6 19 na rok 2007 tomu nenasvedčujú . Privysoká 
1 sestra 03091 OO - 26 - 2837 - v roku 2006 sa nám zclá podmienka minimalneho počtu 
9 x umiestnený v 1 % III za život 5 x 1. cena nasadených holubov na pretek v kategóriách 
OZ Imnoho prvých cien presedel na strechel dlhých tratí. Bo lo by stačilo schválil' iba 300 
pôvod matka. sestra Vidholdovho 5555 x - 350 holubov. 
Janssen Vanwinkel otec. Peiren - Dubský 

V roku 2006 sme mali 12 x 1 .cenu OZ 1Jozef Na záver Vám blahoželám k viťazstvu v 
st+ml 9 X, Peter 3 XI a 4 X 1 cenu KDTVRI Majstrovstve Slovenska 2007 kategórie "A " a 
600 chovatel'ovl do ďalšieh rokov zaželať ešte ve/a podobných 
• Vysvetlili sme si, že holubárite celá ro úspechov. RNDr. Daniel Dudzik 
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~rn®IPlt \y ~[pdJC9fi 
Api.sa{love~u veri l nechce, nvšak I;IŽ 26 rokov prešlo od mojej prvej návštevy Anglicka. 

Najprv lO bolo hlavné mestO Londýn. neskôr sa moje návštevy preúížili aido Lancashire, 
pokOjného mestečka Southport. V roku J 983 Som bol pozvaný kráľovskou holubárskou 
asociáciou (R. P. R. A.) na výstavu poš[Ový~h holubov do mestečka Wigi\n. Po menších 
prieťahoch sqm na základe oficiálneho pozvania dostal povolenie vycestovať. 

Cesta bola dlhá. plná zážitkov, veď len v belgickom Oolitende som v prislave úa lodi 

čakal IO hodin ,ktorú nemohli vypraviť kvôli strašnej bVrke. A~ Iladr~nom o 04.00 hód sa: 

zdvihli kotvy a po v'yše troch hodinách som dorazil Jo anglického Doweru a po prestupe 

na vláčik som dorazi l do Londýna na stanicu ViCl6ria. S pánom Brianom Newsonom 

som bol dohodnutý oa spoločn ej ceste ,;- ]l)' .-. "" 


. na sever, aVŠ'dok anglickí chovIItel ia 

mi pripravili príjémné prekvap,enie v 

poúobe 3 -dňového pobytu V b!rzkosti 

Londýna. 


MQjím hostiteľoftl 0.01 pán Butler 

alebo Lauríc ako som Iro smeloslovo

vať, praktický, p riamočiary. pri výbere 

príÚly chovateľ, majiteľ 50 holubov 

Van Den Br(lck-Meulemans, patriaci 

Hlnglickej ipičke, chovatel~ ktorý sa s 

hoiub<írskym športom narodiJ v srdci 


Po 3-dennom. [lríjemnr,>Ol pobyte nedaleko Londýna son1 sa cezBirmingham vydaj na se-. 
ver Anglicka až do dedin!...')' Banks. kde SO sV(ljimi synmi holubári pán 13ťian Newson, ~ekre
tár oblasti Laucashire, dopisovater-špecialistu do všetkých unglickýťhholubárs-kych novin. 

Hneď ďalši deň som navštívil v jeho prítomnosti výstavu vo Wigane. V prvej veľkej 
hale sa 'konala dražba holubov. vládla tam hesmiema vrava, krik, potlesk, čO SD opakovalo 
stále a stále: V ďalšej hale sa nachádzalo vyše too "kanálových holubov" (t<lk nazývajú 
holuby, ktoré leti,1 prelek z Fr1!-nc(ízskn cez kan;11 La Manche až do Lam:ashire). 

Môj známy mapre.dsroviľ riadltefovi vý~tavy, !...10rýma p.reJ.,,-vapi l neľahkou UlohOll. Mal 
. som vybrať naj lepšieho hql uba,na výstave Lak, že nesmiém ho ch;Yliť do ruky a Všetk)' karty 
boli zalepené v ob,í1ke. Nemal som príliš veľa času a tak pomocou {'Yrac1zovacej metódy 
som dospel k názoru, že holubiéU v klic::tke č. 60 je najdoko nalejšou v stavbt:, výzore l v 
spnívárrf. Označi l som ju teda na lístok ilkO číslo jeden resp. "Bestru show" (Najlepšia na 
vý~tnve) il pri pohári lmavého anglickéhti pívaSQIU čakal, ako to dopadne. Asi po hodine 
ku mne priStúpi l prezident oblasti so slovami .. Veľmi dobré. Štefan, dal si na L miesto 
holubicu, ktorá vyhrala aj min\.lIýrok!" Bola to skutočne nádherná mp holubica S bielymi 
znakmi. Jej pohrad - výraz qČŕpre;zrádz:aJ prešiballo$( a múdrosť s(ič.asne . 

To boj teda môj prvý krok na anglickej holubárskej scéne, Prišli za l1U10ll mnohí' 
holubári a pozýval i ma na svoje holubilíky, len ab~ som im vybral to najlepšie. Veľmi' 
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zdvori lo som ich oLlmieull so s lovami: ,,Naj l ep~íe vyberie kôš, nie moje ruky. KilŽdý si 
najlepšie poznáte svoje rodiny holubov." Spoločen~ký večer bol úžasný,( liároúný zväz 
tni daroval pohárpriateľstva, pričom vefkáfotognifiasa objavila !la riturn~rsťránke no vého 
bolubárskeho týždeUllika. · ' 

Nasledujúcich 14 dní sme spolu s p. Brianom Newsolloll1ch Qdil i po všetkých možný'cb 
dedinkách či m~stecká()h . navštívi Ii sme superchovatefnv ako pp. Dr. Rigga. Billa Jvlathera. 
Toma Rydinga, č i hräót prvoligovéhD fu tbalového klub u p. Bena Hes ion<1, šp i čkovébo 

chovate ľa nil stredných trat iach. Počas týchto ciní som mal v 11*ách okolo 3 000 holubov, 
viič š inou úspešnýcJl v pretekoch i\'tärýd holu bov. Pllslednú návštevu som ab~olv(lval u 
p. Rona:Crossa, obchodníka s proJuklallli [Jre holu by , ktorý choval špičkové palácové 
pekings ké psíky. Angli ckí chovatelia lIl. vteJy ma li prepracované rodiny hOlubov na 
kľátk~, s tredné či dlhé trate. V 10111 časť llnllst!štc Ilébola ~peci.d iz<Í cia. holuby JJetali (id 
200 do I 000 km. M po roku 1903, kedy S(1I11JH! výstave v Žiline nel11ohol ná)sťholuba v 
kateg6rii Aso splneným limitom, dor; Jo pl1stupne k zmená.m. Drob né hol uby boli postupne 
vytl6ť1UJé väčšími, t'ažšími š print~m li . 

Vrátim sa však do Anglic ka " k p. Bullerovi. Tenta chovate)" zači atkom júla oslávil 
vý1.hamné život né jubilemn - 60 r(lkov spoloc:ného manže lStva, diamantovú svadbu s man
želkou Brendou. Pri tejto príležitosti sn zišla celá rodina. V lento sl#vlJos tllý Jeň zaklopala 
na dvere ich domu kr.iľov.ská pOŠla a odovzdala mu blilhoprajný listi1Q angJj.ckej kráľovnej 
ii prianím všetkélw ll<\jJepšieho a s poďakovaní!'!} za ich dlhoročnú pnku, prelo'že v holu
bárskom športe zastával celý rad funkcií až po prezidenta anglickej hórub~t:skej asociácie. 

Anglicko má okolo 30 000 chovateľov a pánButler patril k špičkC!, zí~kal množstvo 
prvých cien. z Ilich I. ceh~ 2 900 km bola ocenená zIatou medailou. SpoIilÍfía, ako holu
by vypllstilí vo Francúzslái v piatok doob~da a jeho bolub prilete l až m~druhý dei1 ako 
jediný v·Anglicku. Lietať ponad kanál.L:a Manche nie je [ah ká záležitosť cl chce to holuby 
s obrovskou odvahou, vrodenou inteJigeneiou, najmä kelfje zlé počasie. . . 

V holubníku sú hol uby Van den Bosch-Meulemans, a Ste ť Van Ree!. ktoré sa vAngJh.;
ku povazujú za lepšie ako Jenllseny. NlIžiný kraj, iné bolllby~ Tie anglické sa vyformovali 
podmienkami, y ktorých sa pretekli:"' č4slévetry, sparno i dáM. H(llu by so suchýnl perf{n:;· 
tra~nJce sa pred "nekonečným" kti l1älom La ,Mänche tu nemajú ži votno~ť. .:~ 

Mesiac júl nebol len významným obdobím spoločného živdral11anže lov BľltJerovych , 

ale znamenal aj deťín itívny ko-o ",..,. ., 
niee pretekárskej i chovateJ'skej ~:4'I'x...i, 
kariéry. Jeho 20-členný preteko
vý lím predajom dostal novéhô 
lllaj(Ieľa. Som rád, že som v ži

. vote mal to šťastie a mobol som 
spoznať osobde. týchto l>'kvelýcb 
.rudí. Ešte raZ. (nl chcem poďa
Icoyať a zapriať veľa zdravia, á 
šťas ti a do l:ipo l očného života. 

Štefu.n Pinč.1k, Žilina 
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~rn®IPlt \y ~[pdJC9fi 
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na vláčik som dorazi l do Londýna na stanicu ViCl6ria. S pánom Brianom Newsonom 

som bol dohodnutý oa spoločn ej ceste ,;- ]l)' .-. "" 
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Hans Eijerkamp - nová generácia 

holubov na Greenfield Stud 


Dnes už sedemdesiatnik Hans Eijerkamp sa 
môže ako chovateľ poštových holubov s uspo
kojenim obzrieť za svojou slávnou kariérou, 
pretože jeho meno môžeme priradiť medzi také 
legendy ako bratia Janssenovi, Jos De Klak . 
Kam Aarden, Jef van Wanroy a celý rad iných. 
Rozdiel je však v tom, že jedine Hans Eijerkamp 
vybudoval holubárske impérium, ktoré bude 
pretrvávať ešte desiatky rokov, nakolko obaja 
synovia - Evert-Jan a Hans-Jaap, pokračujú 
v šľapajách vel'majstra. Je to impérium, ktoré 
nemá obdobu nikde na svete. 

Holubi ranč Greenfield Stud je obklopený 
lúkami a pastvinami , ktoré vyžarujú pokoj 
a kl'ud. Pôvodné jazdecké stajne boli pre
robené na holubársky raj , kde môže Hans 
Eijerkamp kJ'udne užival' živol. a venovať sa 
grandióznej kolekcii špičkových chovných 
holubov, národných viťazov, národných 
es a olympijských účastnikov . Spolu so 
synmi tu má aj pretekárske holubniky . 

V čom je tajomstvo úspechu? Hans Eijer
kamp hovori: "Od začiatku holubárenia som 
ve l'a peňazl a času investoval do špičkových 
holubov. To je jediný kľúč k úspechu . Nie
kolkoročný uvážený chov vyústil k vytvoreniu 
ideálneho pretekového holuba. Všade vo svete 
odchovy z našich holubov lietajú vel'mi úspeš
ne a to bol aj môj ciel' - posunúť holubársky 
šport na vyššiu úroveň ." 

Hans Eijerkamp po celom svete otvoril 
chovné centrá, aby mohol uspokojiť neustále 
rastúci záujem o jeho holuby. Zo všetkých 
kútov sveta, kde sa preteká s holubami, pri
chádzajú informácie, hovoriace o viťazstvách a 
velkých úspechoch potomkov eijerkampovych 
holubov. Je to úspech celej rodiny, ktorá veno
vala svoj život holubárskemu športu . 

V súčasnosti najlepšimi holubami v holub
nikoch u Hansa Eijerkampa a jeho synov sú 
jedince z linie Janssen a van Loon. 

"Blond " - dynastia 
Keď Hans Eijerkamp a synovia kúpili 

úspešného holuba "James Bond" , položili 
tým základ "Bond - dynastie", rozširenej po 
celom svete. Tento modrý holub zIskal titul 1. 

národný eso-holub Holandska 1984 a počet 
vitazov, ktori patria medzi jeho potomkov je 
neuveritel'ný. Ešte aj dnes prichádzajú tele
fonáty, oznamujúce ďalšie a ďalšie úspechy 
Jamesa Bonda". U Eijerkampa sa "Silvester", 
vnuk Jamesa Bionda, stal 1. národným eso
-holubom 1997 a neziskal slávu len ako pre
tekár, ale aj ako chovný holub. V súčasnoti je 
najlepšim potomkom "Jamesa Bonda" holub 
"Porsche Bond". 

"Porsche Bond" je veľmi dobrý pretekár a 
v roku 1996 sa stal 1. eso-holubom pretekár
skeho združenia (konkurencia 1 300 holubov) . 
Okrem toho vyhral 2-krát 1. cenu, ale jeho 
skutočný talent sa rozvinul v chove . Vel'mi 
rýchlo sa jeho priami potomkovia ukázali ako 
vel'mi dobri pretekári - napr. "Joao Pinto" - 8. 
národná cena z Bourges proti 9106 holubom, 
"Caribean Bond" - 1. eso-holub dlhých trati v 
oblasti, kde je konkurencia 4 500 chovatel'ov, 
"Marion Jones" - za tri roky 42 cien, z toho 3x 
do 10. miesta v konkurencii asi 6 000 holubov, 
a taktiež mnoho ďalšich potomkov tohto vyni
kajúceho holuba z 3. a 4. generácie, ktori boli 
úspešni na národnej úrovni. 

V roku 20Q1 vyh ral brilantný "Mister Bond", 
vnuk "Porsche Bonda" , 1. národnú cenu z 
preteku Bourges proti 10.221 holubom. Vyhral 
spolu 3-krát 1. cenu a v roku 2000 sa stal 2. 
eso-holubom dlhých trati a 3. eso-holubom 
v oblasti v konkurencii 4 500 chovateľov. Aj 
v chove sa výborne uplatnil, pretože jeho 
potomkovia vyhrali 1. ceny proti 13 176 či 1 
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526 holubom . Je zároveň dedom Eijerkampo
vho výborného pretekára roku 2004 zvaného 
"Basso", ktorý letel 9. národnú cenu z Bourges 
proti 10 968 holubom a 7. cenu proti 8 510 
holubom. 

Ďalši vnuk "Porsche Bonda" - "Tsunami " 
- najrýchlejšie zvládla holandský holubársky 
národný pretek z Troyes v konkurencii 10 281 
holúbät. Je dcérou holuba "Caribean Bond" a 
vanloonskej holubice z linie "Blauwe von 84", 
ide teda o ďalšie excelentné križenie Janssen 
- van Loon. A do tretice , treti vnuk "Porsche 
Bonda", "Miss Antonia", v roku 2004 vyhrala 
národný pretek z Bourges proti 10 040 holu
bom . Okrem toho vyhrala ešte 2-krát 1. raz 2. 
a raz 3. cenu vo velkej konkurencii.: Aj ona 
pochádza z kombinácie Janssen - van Loon. 
Jej druhým dedom je "Silver Shadow". 

"" 

1 
.I 

PORSCHE BOND 

Á 

Mnoho ďalšich holubov z rodiny "Porsche 
Bonda" ukázalo svoje kvality - 2. národný eso
-holub Holandska 2003 (zo sestry "Porsche 
Bond") , vnuk "Porsche Bond" "Afgekeurde"
S-krát 1. cena, ďalši vnuk letel letel 1. cenu zo 
Sezanne proti 11 117 holubom, z jeho vnuka 
bol aj viťaz preteku z Houdenguproti 10 000 
holubom atď. 

V chove Hansa Eijerkampa sa objavuje ďalši 
vynikajúci potomok "Porsche Bonda"- "Olym
pic Pusk as", 1. eso-ho lub kategórie Šport D na 
olympiáde v Lievin 2003 a jeho vnuk "Ferenc", 
účastnik olympiády v Porte 2005. 

Rasa van Loon "Goede 985" x "Super
040-Duivin" 

Obaja pa rtneri tohto čisto vanloonovského 
páru majú v sebe krv "Oude Schallie", chov
ného holuba Č. 1 u Antoona van Haarena z 

WBOY 

Hensch. Antoon bol jednym z prvých, ktoré 
odhalili extra triedu holubov van Loon a. ktori 
ho priviedli tak vysoko v národnom meradle. 
Eijerkamp zašiel k van Haarenovi a už v 80
-tych rokoch kúpil od neho len to najlepšie z 
najlepšieho. "Goede 985" a "Super-040-Dui
vuin" sú vkrižené na holuba "Oule Schaallie" 
van Haarena. Tento pár perlil v chove a dal 
celý rad viťazov - "Agassi", ktorý sa najskôr 
blysol v pretekoch a neskôr sa z neho vykľul 
výborný chovný holub . Jeho potomkami sú 
"Olympic Boogerd" - 1. eso-holub preteko
vého združenia, "Martina" - 9. a 25. národná 
cena z Mnichova, v iťaz 2. národnej ceny z 
mnichova 2001, "Brooke" - 1. cena proti 2 184 
holubom, 2. proti 1 015,2. proti 1 139,4. proti 
2 407 a 6. proti 2 241 holubom, stará mama 
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Hans Eijerkamp - nová generácia 

holubov na Greenfield Stud 
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robené na holubársky raj , kde môže Hans 
Eijerkamp kJ'udne užival' živol. a venovať sa 
grandióznej kolekcii špičkových chovných 
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V čom je tajomstvo úspechu? Hans Eijer
kamp hovori: "Od začiatku holubárenia som 
ve l'a peňazl a času investoval do špičkových 
holubov. To je jediný kľúč k úspechu . Nie
kolkoročný uvážený chov vyústil k vytvoreniu 
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národný eso-holub Holandska 1984 a počet 
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526 holubom . Je zároveň dedom Eijerkampo
vho výborného pretekára roku 2004 zvaného 
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"" 

1 
.I 

PORSCHE BOND 

Á 

Mnoho ďalšich holubov z rodiny "Porsche 
Bonda" ukázalo svoje kvality - 2. národný eso
-holub Holandska 2003 (zo sestry "Porsche 
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S-krát 1. cena, ďalši vnuk letel letel 1. cenu zo 
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bol aj viťaz preteku z Houdenguproti 10 000 
holubom atď. 
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vynikajúci potomok "Porsche Bonda"- "Olym
pic Pusk as", 1. eso-ho lub kategórie Šport D na 
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WBOY 

Hensch. Antoon bol jednym z prvých, ktoré 
odhalili extra triedu holubov van Loon a. ktori 
ho priviedli tak vysoko v národnom meradle. 
Eijerkamp zašiel k van Haarenovi a už v 80
-tych rokoch kúpil od neho len to najlepšie z 
najlepšieho. "Goede 985" a "Super-040-Dui
vuin" sú vkrižené na holuba "Oule Schaallie" 
van Haarena. Tento pár perlil v chove a dal 
celý rad viťazov - "Agassi", ktorý sa najskôr 
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"Olympic Boogerd" - 1. eso-holub preteko
vého združenia, "Martina" - 9. a 25. národná 
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víťaza 1. národnej ceny z Argentonu 2001 proti 
10 042 holubom. Mnoho dalších potomkov 
páru "Goede 985" x "Super-040-Duivin" lietalo 
a lieta neustále špičkovo. 

Ďalšou vermi silnou líniou holubov van 
Loona, ktorá má velký vplyv na holuby Eijer
kampa, vychádza z páru "Louis" x "Suzanne". 
So začlenením holubov "Silver Shadow" a 
jeho bratov "Silver Shadow II", "Silver Bullet" 
a " Silver Mann" - všetko vnuci páru "Louis" 
x "Suzanne", bola táto línia dokonalá. Sám 
"Silver Shadow" vyhrál 6-krát 1. cenu. Jeho 
odchovy vyhrali celý rad špočkových cien a 
taktiež jeho vnuci lietajú excelentne. V roku 
2004 jeho vnuci "Miss Antonia" - 1. národná 
cena z Bourges proti 10 040 holubom, "Slim 
Shady" - 1. eso-holub krátkych tratí preteko
vého združenia v konkurencii 1 000 chovaterov 
a "Rosa Motta" - 1. náhradník pre olympiádu 
v Porte a 11. eso-holub Holandska 2003 uká
zali, čo v nich je. Výnimočné výkony v chove 
a v pretekoch holubov "Silver Billet" 4-krát 1. 
cena, "Silver Mann" 2-krát 1. cena, "Silver Sha
d OW II" a úspechy dalšieho vnuka páru "Louis" 
x "Suzanne" - "Beach Boy" s 3-krát 1. cenou 
urobili túto líniu jednou z najlepších na svete. 

Úspechy línie "Louis" x "Suzanne" Hansa 
Eijerkampa primäli kúpiť holandskú hviezdu 
- "Don Leo", ktorý pochádza z vnuka tohto 
zázračného páru. Ter,to výnimočný holub 
dvakrát letel medzi desiatimi najlepšími v 
národných pretekoch a stal sa 4. národným 
eso-holubom na dlhých tratiach roku 2004. V 
najťažších pretekoch sa ukázal najlepším na 
svete. Hans Eijerkamp tomuto holubovi pred
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povedá velkú budúcnosť. Eijerkamp kúpil aj 
jeho príbuzných - jeho brata "Fabia", výborné
ho pretekára, jeho sestru "Violu" a "Salimera" 
- pochádzajúci zo sestry "Gladiátora" a 1. 
esa-holuba krátkych tratí oblasti. 

Pár "Chicago x Denver" , známejší pod 
menom "Roodoger-Paar" je výborný chovný 
pár z línie víťaza národného preteku z La 
Soutteraine od Stafa Theeuwese. Odchovali 
sa od nich vynikajúci pretekári - "Go liath" , 
"Gigi" , "Giantra" , atd vyhrali 1. ceny. Priame 
odchovy holuba "Chicago" s inými holubicami 
sú výborní letci ako napr. "Kain" - ako ročný 14 
cien, 1 . cena proti 5535 holubom, "Abel" - ako 
ročný 15 cien, 2. cena proti 8 614 holubom, 
3. cena proti 6 402, 4. cena proti 11 821 , 4. 
cena proti 8 113, 8. cena proti 4 084 holubom, 
"Achilles" - ako ročný 14 cien, 6. eso-holub na 
krátkych tratiach v oblasti, "Helene" - ako roč
ný 12 cien, 2. najlepšie mláda oblasti. Ďalšími 
hviezdami vanloonovskej krvi sú "Gladiátor" 
- vynikajúci chovný holub, "Blauwe Louis " 
- 3-krát 1. cena a vynikajúci chovný holub 
a "Bazooka" - 4. národný eso-holub 1996 a 
otec celého radu výkonných holubov. Úžasná 
chovná holubica starej vanloonovskej krvi je 
tiež "Kournikova" z línie "Blauwe von 84", 
ktorá je mat jou holubice "Catharina Amalia", 
víťazky 1. národnej ceny z Trozes proti 10281 
holubom a starou mamou od "Sugar Ray " 
- 1. cena z Peronne proti 7471 holubom a 2. 
národnej ceny proti 14382 holubom. Všetky 
tieto vynikajúce výsledky potvrdzujú ten fakt, 
prečo Hans Eijerkamp a jeho synovia túto 
rasu starostlivo opatrujú. Zdenek Pavlík 
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(Monacoplein) - 8400 Ostende) s odovzdaním cien 
z majstrovstiev sveta (Maďarsko) a cien z Mondial 
Ranking (Grand prix) 

Sobota 27 Januára 2007, 
10.00 hod 
Otvorenie Olympijskej výstavy 2007 a Národn ýc h 
dní 2006 
11.00 hod 
Odovzdanie Pohára aCeny krála predstavitel'om jeho 
Veli čenstva , král'a Alberta II. 
Odovzdanie zlatej, striebornej a bronzovej medaily 
majstrom Belgicka 2006 (hala C) 
16.00 hod 
Predaj majstrovských belgických holubov (hala A) 
14.00 hod 
Riadiaci výbor Medzinárodnej federácie chovatel'ov 
poštových holubov v hoteli Therrn ae Pal ace (sála 
Boudewijn) 
15.00 hod 
Odovzdanie cien všetkým národným malstrorn RFCB 
2006 (hala C) 
16.00 hod 
Veterinárna konferencia Medzinárodnej federácie 
chovateľov poštových holubov v hote li Therm ae 
Palace (sála Fabiola) 

lB.OO hod 
Ukonče nie výstavy v Media Centre 
19.00 hod 
Večera vkasín eKúpeľná sieň Ostende (sála Delvaux) 
s odovzdaním cien zo sútaže Šport a Štandard 
22.00 hod 
Gal apredstavenie v kasíne Kúperná sieň Ostende 
(Auditórium) 

~edera_28! Januára 2007 
09.30 hod 
Otvorenie Olympijskej výstavy 2007 a Národných 
dní2006 
10.30 hod 
Odovzdanie cien Kritérium mladých a Bourges 
mladých 
13.00 hod 
Rozlúčkový obed pre oficiálnych delegátov arozhod
cov v hoteli Thermae Palece 
15,00 hDd 
Ukončenie Olympiády 2007 a Národných dní 2006 

Od piatku do soboty: velká samoobsluha v hale Ca 
rýchle občerstvenie vbaroch 
Odovzdanie vystavených holubov: nedela 28, 
januára 2007 od 13.00 hod 

Testovacia a porovnávacia stanica Budmerice 


SÉRIA 2006 

Činnosť testovacej a porovnávacej stanice začala 12, mája 2006, ked y do pripravených výstavných 

klietok sa začali umiestňovať mladé holuby od prihl ásených chovateľov, Po diskusii o tOI11 , ako bude 
prebiehať výbe r, sa nakoniec rozhodlo, že sa bude vyberať podľa vkusu a vlastného výberu, rukou a 
očami. Všetko prebehlo k všeobecnej spokojnosti a nasta l čas priú čania, li ečen ia a malých preletov okolo 
holubníkov za účasti už pri učených starších Illhíď<1t ľ. 2006, ktoré holi vo pred pripravené na tento Llčel. 

Napriek veľkej snahe sa nepodarilo zabrán i ľ stratt: j Ľdn': ho hol uba ..Paca" od p, Jaroslava Petrov i č a 

w Ži tavan, ktorý sa strat il 5. júla 2006. K (],-uhcj st ra lC doš lo po prílete ,,Iníka'" 7. n;,Íc vik u, kto rý mal 
zlomenú dolnú časť zobáka a tak musel bylutlatený. Z toho istého preletu sa nevlátil ani holub " Kraj 
Č. 305" Ing, Jána Krajčíka 20 Senice, Po ukonceJl í preletov bolo na preteky pripravených spolu 57 
mladých holubov, 
Hneďprvý pre tek z V, Mezifíčí v milenej miere prcriedi l štartovné pole, veďz preteku sa nevrát ilo 19 

holubov. V preteku z Humpolc<1 vypado l I kus a z pre teku Slaný l sa nevrát ili d'll šie tri, Po týždennom 
oddychu sa uskutočn il sk rátený prctc~ SI.1I1); 2, K u skráteniu došlo kvô li vcfkému záujmu chovate ľov z 
okolia o porovnanie s TAPS, al e aj z ekonomických dôvodov, pretože v tomto termíne sa kon al pretek 
OZ CHPH Pezinok , ktoré IllLidĽ holuby z TAPS-u i okolitým chovateľom prepravovalo 

Štartu sa zúčastnil o 34 1ll1 ~ld ý ch holubov a prvý deň sa ich do odpojeni a hodín vráti lo 24, Na druhý 
deň ráno priletel holu b .. N1l G l'" a po týždni sa vrátil Adamikov ho lu b "A del", ktorý sa pravidelne 
zastavoval u chovateľa Ad ri ,II1 u Ž ilku z Kútov, Snažil som sa tohto mladého chovateľa pres vedč iť, aby 
si ho luba ponecha l, n" on )\;1 to nedbal a neúnavne 205-ku zo svojho holubníka vyp udzoval ' Dňa 25, 
10.2006 sa vrá iii holub Ing , M irka Ivana a zaujímavéje, že pri letel s čipom na nohe, čím dokázal, že 
nie všetci chovateli a ich ods lraňujú . 

CELKOV" REKAPITULÁCIA 
.' , 

Počet ho lul1O\ pred IlrvÝI1l pretekom 57 
Počet hol ubov po pos lednom preleku 27 

Percento ú~pcšl1 os ti 48 % 
Počet ho lubov predan ých na dražbe I 
Darované ho luby 3 
Zostatok v TA PS B udmerice 23 
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Ak milm byťúpril1ln ý, predpokladal som vyššie percen to Llspešnosti , No nestalo sa tak. Príčin u vidím 
v tom, že v prc lck u z V, Mczifíč í , v ktorom došl o k najv1ič,~ílll stratám , bolo na štarte v priebehu IO 
minút vypusten)ich viac ako 8 000 kusov mladých holubov OZ Trenčín, OZ Brati sl<1va a OZ Pezinok, 
na čo ešte nic sme pravdepodobne dosta točne pripravení. Je ce lkom možné, že z nácviku z Brodského 
na prvý pretek bol vell< ý kilometrový skok, Aj keďmôj predpoklad v pe rcen te úspešnosti nevyš iel, nedá 
sa povedať, žeby ma cel kové výsledky neuspokojovali. Práve naopak. Potvrdila sa stará pravda , že na 
výsledkoch až tak nczúkž.í, a le je dobré, ak sa kamaráti stretávajú a navzájom podporujú, 

K výsledkom môže llle dodať iba toľko, že nie vždy sa vyhráva a S ÉRIA 2006 ukázala aj odvrátenú 
tvár našej krásnej záľuby i tým najlepším. Porovnávanie mladých na jednom mieste totiž nesie so 
sebou velké riziko, Ž,C chovateľ nemusí uspieť, Pre miíaje v~ak potešuj(lcilll a cenným ten ťakt. že sa 
testov ania zúčastňujú špičkoví chovatelia a dokážu porážku prijať, 

Som veľm i rád, že v celom priebehu nedošlo k polemi kám o spôsobe porovnávania zo Sl rany účas tní 

kova v podstate bol každý spo kojn ý. Či sa mi podarí presadiť zmeny, ktoré v propozíciách pripraVUJem. 
je zatiaľ otázne, no ak má T APS Budmeri ce prežiť, je potrebné zvážiť, či nevypu sti ť zhotovovan ie 
katal6gu, č i nepri s t úpiť k plateniu pobytu a čo s holubami , ktoré test abso lvujú úspeš ne. 
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Výsledky pOl'ovnávania SÉRIE 2006 TAPS BUDMERICE 

Umiestnenie 

I. 

Clwvatel' 
Bachár Pa.vol 

Bydlisko 
Brunovcc 

Štát 

SR 

Body 
S9 

2. 
3. 
4. 
5. 

Kohút Mi lan 
Petrovič Jaroslav 
SkIbek Marek 
Mrtýnek Ladislav 

D iv iacka Nová Ves 
Zitavany 
V. A lbrechtice 
Ol omouc 

SR 
SR 
CR 
CR 

45 
32 
23 
23 

6. Ing. Ivan Miroslav Ž idlochovice CR 20 
7. Škovran L + S Ncmilanv CR 20 
8. 

9. 

Mgr. Blahovský M ilan 

Jurikovič _Stefan 

SP. Podhradie 

Šenkv ice 

SR 

SR 

17 

17 
IO. 
ll. 

/l damík Zdenek 
MVDr. Polášek M '1- M 

Fryšták CR 
CR 

13 
12 

12. 
13. 
14. 
15. 

Ing . Krajčík Já n 
Mik Alois 
Kondrys Josef 
Ing. Horák Zdenčk 

Senica 
Odrv 
Plzelí -Kotcro v 
Yyšovicc 

SR 
LtR 
lCR 
ČR 

8 
8 
2 
O 

K zmene propozícií musí dôjsť aj z ekonomických dôvodov, nakoll<o výdavková čast bola príliš 
vysoká aj napriek sponzorským darom . Do nasledujúceho ročníka sú prihlásení štyria vyzývatelia, ktorí 
však nezaslali farebnú fotodoku ment:\ciu il tak to ide na náklady TAPS u. Vyvs táva teda otázka , či je 
vôbec záujem o takéto testovanie s vydávaním rarebného katalógu či výmenou mladých. 

Ak chcem pokračovať v testovaní, musím zabezpeč iť na tento účel aj financie, pretože zo SZ CHPH 
som na rozd iel od podobných zariadení v Nitre a na Spiši , nezískal ani korunu. Nehovorím o tom preto, 
aby som tieto financie od Z väzu dostal ale preto, aby si záujemcovia o testovanie v TAPS Budmerice 
uvedomili nutnosť platenia pobytu, s výnimkou ôsmich obhajovatelov z roku 2006, s ktorými si TAPS 
vymení 32 mladých. 

Tennín uzávierky prihlášok pre budúci rok je 31. január 2007. Do tohto terrrunu budem akcepto
vať priblášky s uverejnenými podmienkami - chovateľský životopi s do roku 2006, dodanie farebnej 
fotografie (12,5 x 7,5) a súhlas s úhradou 500.- Sk za holuba. Do testu budú záujemcovia plijatí v 
poradí ako zašlú prihlášky. Počet účastníkov mô7,e byť až 21, čo predstavuje celkom 84 mladých, čo 
by znamenalo čiastočné pokrytie nákladov. Ak do určeného termínu nezašle záväznú prihlá.~ku 13 
vyzývateľov, testovanie sa konaC nebude. Oldrich Šavara, TAPS Budmerice 

Súťaž o ESO HOLUBA v Sérii 2006 TAPS Budmerice 

l. Eso holub 06 SK 0603 328 tmk Pavol Bachá r 8,00 
2. Eso holubica 06 CZ 01801994 mk Ing. Mirek Ivan 9,25 
3. Eso holub 06 SKO l202 20 18 mpš M ilan Kohút 10,75 
4 , Eso holub 06 SK 0603 327 mk Pavol B acbár 12,00 
5. Eso holubica 06 CZ 0198319 mp Marek Skrbek 14,25 
6. Eso holub 06 CZ 02.13 51 m p M rtýnek Ladislav 14,50 
7. Eso holub 06 CZ 02 02 506 mk L + St Škovran 16,75 
8. Eso holub 06 CZ 0266 403 mk MVDr. Polášek M + M 19,00 
9. Eso holubica 06 SK 01005 668 str Ja roslav Pet rovič 19,25 
IO . Eso holub 06 SK 0230T2 764 str 

---~ 

Mgr. Milan Blaho~ J9,75 

Súťaž je vyhodnotená z prie meru štyroch umiestnení v rámci doletu všetkých porovnávaných od 
prvého po štvrtý pretek. 
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ľudia a vtáky 

Známa história vzfahu medzi človekom a vtákom sa 

počíta na tisícky rokov. Vieme o tom z rôznych historických 
prameňov. Hovorí otom aj Písmo Sväté. 

Po mnohých dňoch pobytu v arche, ktoró sa vznášalo 
na vodách potopy, Noe vypustil z archy holubicu, aby sa 
presvedčil, či ustúpili vody z povrchu zeme. Holubica, ne
našla miesto, kde by si mohla sadnúr a vrátilo sa do archy 
Noe zdvihol ruky, chytil ju a zobral do archy Prečkal ešte 
sedem dní, znova vypustil holubicu z archy, tá sa podvečer 
k nemu vrátila, prinášajúc vzobáku čerstvý lístok olivového 
stromu. Podľa toho usúdil, že voda na zemi opadla, Čakal 
ešte sedem dní, po ktorých opäf vypustil holubicu, ale ona 
sa už knemu nevrátila.(Gen.. 

pri ich návrate na holubník. Vtedy sa zabúda na vlastné 
záležitosti, choraby, potreby, obetujúc vtákom každú valnú 
chvíľu. Táto oddanost; vášeň i záľuba do holubov sa časom 
stane pasiau, ktorá celkam pohlcuje človeka. 

Holub je v Písme svätom symbolom Ducha Svätého, 
symbolom čistoty, príjemnosti a prostodušnosti. Evanjelisti 
opisujú zastúpenie Ducha Svätéha vpodobe holubice počas 
krstu Ježiša v rieke Jordán. VEvanjeliu sv. Matúša Ježiš 
hovorí svojim učeníkom' "Budíe neskazení ako holuby", 
Možno spolužitie sholubmi vedie k tomu, že liJdia ktorí ich 
chovajú majú holubičie srdcia, sú krásni ako ich zverenci. 
Ináč pozerajú na život, na iných ľudí, majú viac citu a tepla, 
hoci to vyzerá " nesúčasne" (nednešne). Bližšie majú k Sv. 
Františkovi žijúcemu pred ôsmimi storočiami, pre ktorého 
boli všetky zvieratá našimi menšími bratmi. 

Čo je zaujímavé na chove 
holubov? Hádam to, že je to8, 8·/2). Holubica bola pre 
záľuba čistá adobrá ako saméNoeho zvestovateľom dobrej 
holuby. Táto záľuba spôsobunoviny o tom, že skončil čas 
je, vznik priateľstiev medzipotopy - mohol zísr na pevni· 
ľuámi, ktorí holuby chovajúnu azačarnový ži vot. 
alubia. Vytvárajú jednu velkúTakto zrodené spojenie rudí 
holubársku rodinu. Hraniceaholubov trvá asa rozvlta do
medzi štátmi nemajú pre nichdnes. VSliezku, Velkopoľsku, 

Mazurach, Česku, Slovensku, 
Holandsku, Spojených štátoch, Austrálií a viných zákutiach 
celého sveta, miliány ľudí rôznych povolaní aprofesií, chu
dobných ibohatých, vstodolách, altánkoch, profesionálnych 
holubníkoch chovajú holuby Chovajú ich preto, aby videli ako 
sa pekne vznášajú vo vzduchu, ako sa po dlhom lete vytrvalo 
arýchlo vracajú do holubníka, ako vytvórajú páry, vysedia 
a vychovávajú mláďatá, ktoré potom spolu srodičmi začínajú 
lietaf, možno si tak spíňajú nesplniteľné dávne -detské túžby 
ich majiteľov olietaní. 

ľudia, ktorí milujú holuby hovoria, že každý ich môže 
chovar Nie je to žiadne umenie. Umením je však zahrnúť 
ich láskou a priazňou. Prejavuje sa to veľmi konkrétnym 
spôsobom: vich rozlišovaní, vdávaní mien, vkaždodennej 
starostlivosti, vzatepľovaní holubmka, vliečení rán, v zod
povednom kŕmení, dohľade pri adchove mláďat, sledovaní 
ich ochrany pri preprave na preteky ičakanísbijúcim srdcom 

žiadny význam. Stretávajú so 
acelé hodiny rozprávaiú oholuboch. Počas jarných aletných 
mesiacov, vpretekovej sezóne vyvážajú vtáky stovky kilo· 
metrov od holubnikov, vypúšrajú ich z klietok a očakávajú 

ich návrat domov. 
Po sezóne ľudia milujúci holuby 50 stretávajú na rôznych 

podujatiach. To sú príležitosti na prehliadku akúpu najkrajších 
vtákov, zabezpečenie aobstaranie krmiva, klietok ainých 
potrieb, výmenu skúseností, nadviazanie nových známostí, sú 
to jednoducho sviatky milovníkov holubov. Na tieto podujatia 
prichádzajú scelými rodinami -dedkovia, otcovia, ženy, deti, 
vnuci, pozývajú tiež priateľov aznámych. 

Takým podujatím je každoročne organizovaná Celopoľskó 
výstava paštových holubov. Vtomto roku sa milovníci holubov 
na nej stretli 56-krát. Piotr Pin dur 

Venované spomienke na našich priateľov, 
s ktorými sa už na našich podujatiach nestretneme. 
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Výsledky pOl'ovnávania SÉRIE 2006 TAPS BUDMERICE 
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7. Škovran L + S Ncmilanv CR 20 
8. 

9. 

Mgr. Blahovský M ilan 

Jurikovič _Stefan 

SP. Podhradie 

Šenkv ice 

SR 

SR 

17 

17 
IO. 
ll. 

/l damík Zdenek 
MVDr. Polášek M '1- M 

Fryšták CR 
CR 

13 
12 

12. 
13. 
14. 
15. 

Ing . Krajčík Já n 
Mik Alois 
Kondrys Josef 
Ing. Horák Zdenčk 

Senica 
Odrv 
Plzelí -Kotcro v 
Yyšovicc 

SR 
LtR 
lCR 
ČR 

8 
8 
2 
O 

K zmene propozícií musí dôjsť aj z ekonomických dôvodov, nakoll<o výdavková čast bola príliš 
vysoká aj napriek sponzorským darom . Do nasledujúceho ročníka sú prihlásení štyria vyzývatelia, ktorí 
však nezaslali farebnú fotodoku ment:\ciu il tak to ide na náklady TAPS u. Vyvs táva teda otázka , či je 
vôbec záujem o takéto testovanie s vydávaním rarebného katalógu či výmenou mladých. 

Ak chcem pokračovať v testovaní, musím zabezpeč iť na tento účel aj financie, pretože zo SZ CHPH 
som na rozd iel od podobných zariadení v Nitre a na Spiši , nezískal ani korunu. Nehovorím o tom preto, 
aby som tieto financie od Z väzu dostal ale preto, aby si záujemcovia o testovanie v TAPS Budmerice 
uvedomili nutnosť platenia pobytu, s výnimkou ôsmich obhajovatelov z roku 2006, s ktorými si TAPS 
vymení 32 mladých. 

Tennín uzávierky prihlášok pre budúci rok je 31. január 2007. Do tohto terrrunu budem akcepto
vať priblášky s uverejnenými podmienkami - chovateľský životopi s do roku 2006, dodanie farebnej 
fotografie (12,5 x 7,5) a súhlas s úhradou 500.- Sk za holuba. Do testu budú záujemcovia plijatí v 
poradí ako zašlú prihlášky. Počet účastníkov mô7,e byť až 21, čo predstavuje celkom 84 mladých, čo 
by znamenalo čiastočné pokrytie nákladov. Ak do určeného termínu nezašle záväznú prihlá.~ku 13 
vyzývateľov, testovanie sa konaC nebude. Oldrich Šavara, TAPS Budmerice 

Súťaž o ESO HOLUBA v Sérii 2006 TAPS Budmerice 

l. Eso holub 06 SK 0603 328 tmk Pavol Bachá r 8,00 
2. Eso holubica 06 CZ 01801994 mk Ing. Mirek Ivan 9,25 
3. Eso holub 06 SKO l202 20 18 mpš M ilan Kohút 10,75 
4 , Eso holub 06 SK 0603 327 mk Pavol B acbár 12,00 
5. Eso holubica 06 CZ 0198319 mp Marek Skrbek 14,25 
6. Eso holub 06 CZ 02.13 51 m p M rtýnek Ladislav 14,50 
7. Eso holub 06 CZ 02 02 506 mk L + St Škovran 16,75 
8. Eso holub 06 CZ 0266 403 mk MVDr. Polášek M + M 19,00 
9. Eso holubica 06 SK 01005 668 str Ja roslav Pet rovič 19,25 
IO . Eso holub 06 SK 0230T2 764 str 

---~ 

Mgr. Milan Blaho~ J9,75 

Súťaž je vyhodnotená z prie meru štyroch umiestnení v rámci doletu všetkých porovnávaných od 
prvého po štvrtý pretek. 
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ľudia a vtáky 

Známa história vzfahu medzi človekom a vtákom sa 

počíta na tisícky rokov. Vieme o tom z rôznych historických 
prameňov. Hovorí otom aj Písmo Sväté. 

Po mnohých dňoch pobytu v arche, ktoró sa vznášalo 
na vodách potopy, Noe vypustil z archy holubicu, aby sa 
presvedčil, či ustúpili vody z povrchu zeme. Holubica, ne
našla miesto, kde by si mohla sadnúr a vrátilo sa do archy 
Noe zdvihol ruky, chytil ju a zobral do archy Prečkal ešte 
sedem dní, znova vypustil holubicu z archy, tá sa podvečer 
k nemu vrátila, prinášajúc vzobáku čerstvý lístok olivového 
stromu. Podľa toho usúdil, že voda na zemi opadla, Čakal 
ešte sedem dní, po ktorých opäf vypustil holubicu, ale ona 
sa už knemu nevrátila.(Gen.. 

pri ich návrate na holubník. Vtedy sa zabúda na vlastné 
záležitosti, choraby, potreby, obetujúc vtákom každú valnú 
chvíľu. Táto oddanost; vášeň i záľuba do holubov sa časom 
stane pasiau, ktorá celkam pohlcuje človeka. 

Holub je v Písme svätom symbolom Ducha Svätého, 
symbolom čistoty, príjemnosti a prostodušnosti. Evanjelisti 
opisujú zastúpenie Ducha Svätéha vpodobe holubice počas 
krstu Ježiša v rieke Jordán. VEvanjeliu sv. Matúša Ježiš 
hovorí svojim učeníkom' "Budíe neskazení ako holuby", 
Možno spolužitie sholubmi vedie k tomu, že liJdia ktorí ich 
chovajú majú holubičie srdcia, sú krásni ako ich zverenci. 
Ináč pozerajú na život, na iných ľudí, majú viac citu a tepla, 
hoci to vyzerá " nesúčasne" (nednešne). Bližšie majú k Sv. 
Františkovi žijúcemu pred ôsmimi storočiami, pre ktorého 
boli všetky zvieratá našimi menšími bratmi. 

Čo je zaujímavé na chove 
holubov? Hádam to, že je to8, 8·/2). Holubica bola pre 
záľuba čistá adobrá ako saméNoeho zvestovateľom dobrej 
holuby. Táto záľuba spôsobunoviny o tom, že skončil čas 
je, vznik priateľstiev medzipotopy - mohol zísr na pevni· 
ľuámi, ktorí holuby chovajúnu azačarnový ži vot. 
alubia. Vytvárajú jednu velkúTakto zrodené spojenie rudí 
holubársku rodinu. Hraniceaholubov trvá asa rozvlta do
medzi štátmi nemajú pre nichdnes. VSliezku, Velkopoľsku, 

Mazurach, Česku, Slovensku, 
Holandsku, Spojených štátoch, Austrálií a viných zákutiach 
celého sveta, miliány ľudí rôznych povolaní aprofesií, chu
dobných ibohatých, vstodolách, altánkoch, profesionálnych 
holubníkoch chovajú holuby Chovajú ich preto, aby videli ako 
sa pekne vznášajú vo vzduchu, ako sa po dlhom lete vytrvalo 
arýchlo vracajú do holubníka, ako vytvórajú páry, vysedia 
a vychovávajú mláďatá, ktoré potom spolu srodičmi začínajú 
lietaf, možno si tak spíňajú nesplniteľné dávne -detské túžby 
ich majiteľov olietaní. 

ľudia, ktorí milujú holuby hovoria, že každý ich môže 
chovar Nie je to žiadne umenie. Umením je však zahrnúť 
ich láskou a priazňou. Prejavuje sa to veľmi konkrétnym 
spôsobom: vich rozlišovaní, vdávaní mien, vkaždodennej 
starostlivosti, vzatepľovaní holubmka, vliečení rán, v zod
povednom kŕmení, dohľade pri adchove mláďat, sledovaní 
ich ochrany pri preprave na preteky ičakanísbijúcim srdcom 

žiadny význam. Stretávajú so 
acelé hodiny rozprávaiú oholuboch. Počas jarných aletných 
mesiacov, vpretekovej sezóne vyvážajú vtáky stovky kilo· 
metrov od holubnikov, vypúšrajú ich z klietok a očakávajú 

ich návrat domov. 
Po sezóne ľudia milujúci holuby 50 stretávajú na rôznych 

podujatiach. To sú príležitosti na prehliadku akúpu najkrajších 
vtákov, zabezpečenie aobstaranie krmiva, klietok ainých 
potrieb, výmenu skúseností, nadviazanie nových známostí, sú 
to jednoducho sviatky milovníkov holubov. Na tieto podujatia 
prichádzajú scelými rodinami -dedkovia, otcovia, ženy, deti, 
vnuci, pozývajú tiež priateľov aznámych. 

Takým podujatím je každoročne organizovaná Celopoľskó 
výstava paštových holubov. Vtomto roku sa milovníci holubov 
na nej stretli 56-krát. Piotr Pin dur 

Venované spomienke na našich priateľov, 
s ktorými sa už na našich podujatiach nestretneme. 
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Výber zo zápisnice zo zasadnutia Prezídia SZ CHPH 
zo dňa 17.novembra 2006 vNitre 

Nesplnené uznesenie: bod i - označenie OZ výhradne Štefan, Kasan Jozef, Ing. Chytil Peter, Šimurka Alojz 
len v súlade so stanovami SZ CHPH (náhradník) 
Prezídium prerokovalo a schválilo: 9. prezídium ďalej prerokovalo 
1. schválilo poradie MS 2006 - predložené Ing Seligom, - výklad pretekového poriadku k možnosti spoločných 
predsedom pretekovej komisie pretekov OZ Bardejov s prihraničnými organizáciami 
2. schválilo výsledky VC 2006 CHPH z Pol'ska 
a) Kolín nlR - do poradia neboli zaradené holuby OZ - list - dotaz ZO CHPH Žakovce 
Sereď, Senica, Bratislava, Levice, Komámo, Nové Zámky - právna subjektivita ZO CHPH Sabinov 
aŠurany pre nedodržanie termínu zaslania svojich prete - žiados! Miloša Vojtaša o dodatočné zaradenie do 
kových výsledkov spracovatel'ovi VC p. Paterovej výsledkov MS 2006, vyhodnotenie bolo dodané po 
b) Hanover - predložené poradie bolo schválené termíne 
Ocenení budú prví traja chovatelia z oboch pretekov - delegácie a pozvania na CV v susedných krajinách 
vecnými cenami a prví piati tiež z oboch pretekov aj - vnútrozväzové pravidlá finančného hospodárenia SZ 
finančne podl'a dohodnutých pravidiel CHPH 
3. schválilo návrh rozpočtu na rok 2007 - návrhy zmien zväzových poriadkov 
Predložený návrh rozpočtu s malými zmenami bol - žiados! OZ CHPH Tvrdošín o pôžičku vo výške 200.000 
doporučený predložiť k schváleniu na zasadnutie VZ Sk na prepravný kontajner na holuby 
18. 11. 2006 - žiados! ZO CHPH D. Kubín o prestup zOZ Ružomberok 
4. schválilo návrh MS aVC na rok 2007 do OZ CHPH Tvrdošín 

Prezídium po dlhšom prejednávaní akorigovaní pred Uznesenie zo zasadnutia prezidia zo dňa 17. novembra 
ložených návrhov MS i VC Slovenska pre rok 2007 oba 2006 vNitre. 
schválilo adoporučilo ich predloži! delegátom VZ na ich Prezídium - schvafuje: 
rokovanie 18. 11. 2006 a) - od roku 2006 oceňovať víťazov olympijských ka
5. schválilo návrh zmien zväzových pOriadkov v zmysle tegórií (Šport A, B, C, D, E, Štandard H, HA) osobitnou 
celoštátnej porady funkcionárov zväzu cenou na spoločenskom večierku SZ CHPH 


Členovia prezídia, v rámci diskusie na zasadnutí VZ, 
 b) - poradie MS 2006 
predložia všetky mivrhy zpracovného zasadnutia s funk c) - poradia VC Slovenska Kolín nlR (podl'a bodu 2a) i 
cionármi OZ aUKK adoporučujú ich prijať do zväzových Hanover ako aj ich ocenenia 
dokumentov. d) - posudzovatelov CV v Žiline (podl'a bodu 8) 
6. riešilo porušenie zväzových noriem výborom OZ CHPH e) - vnútrozväzové pravidlá finančného hospodárenia 
Horné Kysuce SZ CHPH 


Prezídium vyslovuje napomenutie členom výboru OZ H. 
 f) - nezaradenie Miloša Vojtaša z OZ H. Kysuce do 
Kysuce za nedodržanie povinností voči zväzu aporušenie poradia MS 2006 
pretekového poriadku. g) - delegátov na CV susedných krajín 


Prezídium vylučuje chovatel'a Mária Podhorského z 
 h) - pôžičku pre OZ CHPH Tvrdošín vo výške 200.000 Sk 
pretekových výsledkov mláďat OZ Horné Kysuce i) - prestup ZO CH PH D. Kubín zOZ Ružomberok do OZ 
7. riešilo žiadosť OZ Šurany CHPH Tvrdošín 

Zamieta sa žiadosť OZ Šurany o odpustenie trestu j) - vylúčen ie chovatel'a Mária Podhorského zvýsledkov 
udeleného prezídiom SZ CHPH pretekov mláďat v roku 2006 OZ CHPH Horné Kysuce 
8. prerokovalo pripravenos! celoštátnej výstavy v Žiline k) - režijné náklady pre členov prezídia a UKK pri vyko
aschválilo posudzovatel'ov návaní činnosti v prospech Zväzu 


Za usporiadatelov CV 07 p. Valíček lubomír, obozná
 - ukladá: 
mil prítomných s povinnosťami pri jej zabezpečovaní a) - vráti! zväzové ocenenia (poháre, zkategórií šport i 
a stavom celkovej pripravenosti CV v Ži line. Predseda štandard) chovatel'ov z OZ Šurany za rok 2005 
posudzovatel'skej komisie Karol Atalovič predložil Zodp .: sekretár zväzu , výbor OZ Šurany Termín: do 
zoznam posudzovatel'ov štandardných holubov v 30.11.06 
zložení: Šiška Vladimír, RNDr. Dudzik Daniel, Santa b) - školský holubník musí byfpostavený len na určenom 
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Zodp.: Ing . Kurek, Šiška, RNDr. Dudzik Termín : dopozemku, kde je so školou uzavretá právoplatná zmluva 
31.12.2006 

Zodp.: vedúci komisie pre mládež Termín: priebežne 
o spôsobe jeho využívania 

- udel'uje: a) napomenutie funkcionárov výboru OZ 
c)- pripraviť prezentáciu Slovenska aSZ CHPH pre olym CHPH H. Kysuce, kton aj napriek zisteniu porušenia 
piádu PH na Slovensku v roku 2011 (prezídium poslalo pretekového poriadku zaradili chovatel'a Podhorského 
návrh na jej uskutočnenie) pre potreby našej kandidatúry do výs ledkov mládat OZ CHPH. 

Uznesenia zo zasadnutia Valného zhromaždenia SZ CHPH 
konaného dňa 18. novembra 2006 v Nitre 

- výnimky je možné udeli! ojedinele so súhlasom prezídia 
a) Správu očinnosti SZ CHPH od posledného Vl preu
Valné zhromaždenie berie na vedomie: 

po vzájomnej dohode OZ resp ZO 
nesenú Ing. J. Kurekom Zodp.: predsedovia OZ,ZO aPrezídium SZ Termín: vtexte 
b) Správu o činnosti pretekovej komisie predncsemJ e) Nezaradiť do výsledkOV MS v naSledujúcich rokoch 
Ing. J. Seligom chovatel'ov, ktorí konštatovali svoje holuby do konšta
c) Správu o činnost i UKK prednescnú Ing. J. Morav tovacích hodín vyrobených do roku 1962. 

Zodp: predsedovia OZ Termín: v texte 
d) Správu výpočtovej komisie podanú Mgr M. Bla
číkom 

f) Ak organizačná zložka SZ CHPH, v ktorej budú zistení 
hovským účastníci preteku s dopísanými holubami, musí byť 
e) Poradia MS 2006 vo všetkých kategóriách nadriadenou zložkou zrušená 
f) Poradia chovatel'ov il holubov VC Slovenska 2006 z Zodp. predsedovia OZ Termín priebežne 
Kolína nlR i Hanovcru g) Nový chovatel' sa môže sta! členom len ZO, ktorá je 
g) Informáciu o práci komisie pre ml ádež najbližšie vzdialená od jeho holubníka anasadzovať svoje 
Schval'uje: holuby musí v najbližšom NS svojej ZO Výnimku môže 
a) Vnútrozväzové pravidlá finančného hospodárenia udeli! výbor OZ do ktorého geografického územia patri. . 
SZ CHPH. Zodp.: predsedovia OZ Termín plati od 18.11 .2006 
b) Rozpočet SZ CHPH na rok 2007 h) Doplniť v pretekovom poriadku v stati EKS: na kaž
c) Velkú cenu Slovenska 2007 L Kielu podla predlože dom nasadzovacom a konštatovacom liste zEKS musí 
ného návrhu Prezídia SZ CHPH s tým, že mftva doba sa by! pečiatka príslušnej organizačnej zložky SZ CHPH 
zruší, pnletom prvého holuba v mŕtvej dobe. Zodp.: vedúci NS Termín priebežne 
d) Podmienky MS 2007 podl'a návrhu predloženého ch) Členovia, ktorí sú dočasne alebo trvale vylúčení zo 
prezídiom SZ CHPH SZ CHPH, alebo nesmú by! prijati za členov, sa nemôžu 
Ukladá: aktívne zúčastňova! života a práce v OZ, ZO. 
a) Od 1. januára2007 musia všetky organizačné zložky Zodp. : predsedovia OZ, ZO Termín: priebežne 
SZ CHPH pou2 ívať označe nia (pečiatky) upravené podla i) Disciplinárne rieši! funkcionárov NS, ktorí umožnili 
vzoru uvedeného na web stránkezväzu. Dokumenty OZ, (nepozornosťou, nedôslednos!ou) porušovanie prete
ZO parafované iným typom označenia nebudú pre SZ kového poriadku v NS počas pretekovej sezóny. Výbor 
CHPH akceptovclll l' . OZ má právo takéto NS zrušiL 
Zodp.: predsedovia OZ Termín: v texte Zodp. predsedovia OZ Termín: v texte 
b) Vykona! dôslednú kontrolu konštatovacích hodín pred il Prezídiu SZ CHPH neschváliť nové OZ a výborom 
pretekovou sezónou 2007 OZ CHPH neschválil nové ZO do konania najbližšieho 
Zodp.: predsedovia OZ Termín: do 15.4.2007 zjazdu SZ CHPH 
c) Zabezpeči! preškolenie výcvikárov všetkých OZ aZO, Zodp.: prezident SZ CHPH Termín : od 18.11.2006 
aby prakticky ovládali existujúce konštatovacie systémy k) Každý urážlivý príspevok zverejnený na web stránke 
a hodiny, mali dobre naštudované stanovy a pretekový zväzu, ktorý sa zakladá na nepravdivých informáciách, 
poriadok SZ CHPH avedeli ho vpraxi aplikovaf. Záznamy bude považovaný za disciplinárny priestupok a bude 
zo školení musia by! ulozené v dokumentácii OZ. riešený disciplinárnym orgánom zväzu . 
Zodp.: predseda pretek. kom. Ing. Seliga, Zodp: prezident SZ CHPH Termin: v texte 
Termín: do 15.4.2007 predsedovia OZ I) Postupne vytvára! poJmlenky, aby v dohl'adnom čase 
d) Oblastným združeniam, zamedzi! svojvolilým precho sa vytvárali OZ v počl~ aspoň 150 členova s väčšImi 
dom chovatelov a ZO deklarovaných podla súradníc k počtami členov v NS 
28.2.2006 mimo vymedzené geografické teritórium OZ Zodp.: predsedovia OZ Termín v texte 
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Výber zo zápisnice zo zasadnutia Prezídia SZ CHPH 
zo dňa 17.novembra 2006 vNitre 

Nesplnené uznesenie: bod i - označenie OZ výhradne Štefan, Kasan Jozef, Ing. Chytil Peter, Šimurka Alojz 
len v súlade so stanovami SZ CHPH (náhradník) 
Prezídium prerokovalo a schválilo: 9. prezídium ďalej prerokovalo 
1. schválilo poradie MS 2006 - predložené Ing Seligom, - výklad pretekového poriadku k možnosti spoločných 
predsedom pretekovej komisie pretekov OZ Bardejov s prihraničnými organizáciami 
2. schválilo výsledky VC 2006 CHPH z Pol'ska 
a) Kolín nlR - do poradia neboli zaradené holuby OZ - list - dotaz ZO CHPH Žakovce 
Sereď, Senica, Bratislava, Levice, Komámo, Nové Zámky - právna subjektivita ZO CHPH Sabinov 
aŠurany pre nedodržanie termínu zaslania svojich prete - žiados! Miloša Vojtaša o dodatočné zaradenie do 
kových výsledkov spracovatel'ovi VC p. Paterovej výsledkov MS 2006, vyhodnotenie bolo dodané po 
b) Hanover - predložené poradie bolo schválené termíne 
Ocenení budú prví traja chovatelia z oboch pretekov - delegácie a pozvania na CV v susedných krajinách 
vecnými cenami a prví piati tiež z oboch pretekov aj - vnútrozväzové pravidlá finančného hospodárenia SZ 
finančne podl'a dohodnutých pravidiel CHPH 
3. schválilo návrh rozpočtu na rok 2007 - návrhy zmien zväzových poriadkov 
Predložený návrh rozpočtu s malými zmenami bol - žiados! OZ CHPH Tvrdošín o pôžičku vo výške 200.000 
doporučený predložiť k schváleniu na zasadnutie VZ Sk na prepravný kontajner na holuby 
18. 11. 2006 - žiados! ZO CHPH D. Kubín o prestup zOZ Ružomberok 
4. schválilo návrh MS aVC na rok 2007 do OZ CHPH Tvrdošín 

Prezídium po dlhšom prejednávaní akorigovaní pred Uznesenie zo zasadnutia prezidia zo dňa 17. novembra 
ložených návrhov MS i VC Slovenska pre rok 2007 oba 2006 vNitre. 
schválilo adoporučilo ich predloži! delegátom VZ na ich Prezídium - schvafuje: 
rokovanie 18. 11. 2006 a) - od roku 2006 oceňovať víťazov olympijských ka
5. schválilo návrh zmien zväzových pOriadkov v zmysle tegórií (Šport A, B, C, D, E, Štandard H, HA) osobitnou 
celoštátnej porady funkcionárov zväzu cenou na spoločenskom večierku SZ CHPH 


Členovia prezídia, v rámci diskusie na zasadnutí VZ, 
 b) - poradie MS 2006 
predložia všetky mivrhy zpracovného zasadnutia s funk c) - poradia VC Slovenska Kolín nlR (podl'a bodu 2a) i 
cionármi OZ aUKK adoporučujú ich prijať do zväzových Hanover ako aj ich ocenenia 
dokumentov. d) - posudzovatelov CV v Žiline (podl'a bodu 8) 
6. riešilo porušenie zväzových noriem výborom OZ CHPH e) - vnútrozväzové pravidlá finančného hospodárenia 
Horné Kysuce SZ CHPH 


Prezídium vyslovuje napomenutie členom výboru OZ H. 
 f) - nezaradenie Miloša Vojtaša z OZ H. Kysuce do 
Kysuce za nedodržanie povinností voči zväzu aporušenie poradia MS 2006 
pretekového poriadku. g) - delegátov na CV susedných krajín 


Prezídium vylučuje chovatel'a Mária Podhorského z 
 h) - pôžičku pre OZ CHPH Tvrdošín vo výške 200.000 Sk 
pretekových výsledkov mláďat OZ Horné Kysuce i) - prestup ZO CH PH D. Kubín zOZ Ružomberok do OZ 
7. riešilo žiadosť OZ Šurany CHPH Tvrdošín 

Zamieta sa žiadosť OZ Šurany o odpustenie trestu j) - vylúčen ie chovatel'a Mária Podhorského zvýsledkov 
udeleného prezídiom SZ CHPH pretekov mláďat v roku 2006 OZ CHPH Horné Kysuce 
8. prerokovalo pripravenos! celoštátnej výstavy v Žiline k) - režijné náklady pre členov prezídia a UKK pri vyko
aschválilo posudzovatel'ov návaní činnosti v prospech Zväzu 


Za usporiadatelov CV 07 p. Valíček lubomír, obozná
 - ukladá: 
mil prítomných s povinnosťami pri jej zabezpečovaní a) - vráti! zväzové ocenenia (poháre, zkategórií šport i 
a stavom celkovej pripravenosti CV v Ži line. Predseda štandard) chovatel'ov z OZ Šurany za rok 2005 
posudzovatel'skej komisie Karol Atalovič predložil Zodp .: sekretár zväzu , výbor OZ Šurany Termín: do 
zoznam posudzovatel'ov štandardných holubov v 30.11.06 
zložení: Šiška Vladimír, RNDr. Dudzik Daniel, Santa b) - školský holubník musí byfpostavený len na určenom 
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Zodp.: Ing . Kurek, Šiška, RNDr. Dudzik Termín : dopozemku, kde je so školou uzavretá právoplatná zmluva 
31.12.2006 

Zodp.: vedúci komisie pre mládež Termín: priebežne 
o spôsobe jeho využívania 

- udel'uje: a) napomenutie funkcionárov výboru OZ 
c)- pripraviť prezentáciu Slovenska aSZ CHPH pre olym CHPH H. Kysuce, kton aj napriek zisteniu porušenia 
piádu PH na Slovensku v roku 2011 (prezídium poslalo pretekového poriadku zaradili chovatel'a Podhorského 
návrh na jej uskutočnenie) pre potreby našej kandidatúry do výs ledkov mládat OZ CHPH. 

Uznesenia zo zasadnutia Valného zhromaždenia SZ CHPH 
konaného dňa 18. novembra 2006 v Nitre 

- výnimky je možné udeli! ojedinele so súhlasom prezídia 
a) Správu očinnosti SZ CHPH od posledného Vl preu
Valné zhromaždenie berie na vedomie: 

po vzájomnej dohode OZ resp ZO 
nesenú Ing. J. Kurekom Zodp.: predsedovia OZ,ZO aPrezídium SZ Termín: vtexte 
b) Správu o činnosti pretekovej komisie predncsemJ e) Nezaradiť do výsledkOV MS v naSledujúcich rokoch 
Ing. J. Seligom chovatel'ov, ktorí konštatovali svoje holuby do konšta
c) Správu o činnost i UKK prednescnú Ing. J. Morav tovacích hodín vyrobených do roku 1962. 

Zodp: predsedovia OZ Termín: v texte 
d) Správu výpočtovej komisie podanú Mgr M. Bla
číkom 

f) Ak organizačná zložka SZ CHPH, v ktorej budú zistení 
hovským účastníci preteku s dopísanými holubami, musí byť 
e) Poradia MS 2006 vo všetkých kategóriách nadriadenou zložkou zrušená 
f) Poradia chovatel'ov il holubov VC Slovenska 2006 z Zodp. predsedovia OZ Termín priebežne 
Kolína nlR i Hanovcru g) Nový chovatel' sa môže sta! členom len ZO, ktorá je 
g) Informáciu o práci komisie pre ml ádež najbližšie vzdialená od jeho holubníka anasadzovať svoje 
Schval'uje: holuby musí v najbližšom NS svojej ZO Výnimku môže 
a) Vnútrozväzové pravidlá finančného hospodárenia udeli! výbor OZ do ktorého geografického územia patri. . 
SZ CHPH. Zodp.: predsedovia OZ Termín plati od 18.11 .2006 
b) Rozpočet SZ CHPH na rok 2007 h) Doplniť v pretekovom poriadku v stati EKS: na kaž
c) Velkú cenu Slovenska 2007 L Kielu podla predlože dom nasadzovacom a konštatovacom liste zEKS musí 
ného návrhu Prezídia SZ CHPH s tým, že mftva doba sa by! pečiatka príslušnej organizačnej zložky SZ CHPH 
zruší, pnletom prvého holuba v mŕtvej dobe. Zodp.: vedúci NS Termín priebežne 
d) Podmienky MS 2007 podl'a návrhu predloženého ch) Členovia, ktorí sú dočasne alebo trvale vylúčení zo 
prezídiom SZ CHPH SZ CHPH, alebo nesmú by! prijati za členov, sa nemôžu 
Ukladá: aktívne zúčastňova! života a práce v OZ, ZO. 
a) Od 1. januára2007 musia všetky organizačné zložky Zodp. : predsedovia OZ, ZO Termín: priebežne 
SZ CHPH pou2 ívať označe nia (pečiatky) upravené podla i) Disciplinárne rieši! funkcionárov NS, ktorí umožnili 
vzoru uvedeného na web stránkezväzu. Dokumenty OZ, (nepozornosťou, nedôslednos!ou) porušovanie prete
ZO parafované iným typom označenia nebudú pre SZ kového poriadku v NS počas pretekovej sezóny. Výbor 
CHPH akceptovclll l' . OZ má právo takéto NS zrušiL 
Zodp.: predsedovia OZ Termín: v texte Zodp. predsedovia OZ Termín: v texte 
b) Vykona! dôslednú kontrolu konštatovacích hodín pred il Prezídiu SZ CHPH neschváliť nové OZ a výborom 
pretekovou sezónou 2007 OZ CHPH neschválil nové ZO do konania najbližšieho 
Zodp.: predsedovia OZ Termín: do 15.4.2007 zjazdu SZ CHPH 
c) Zabezpeči! preškolenie výcvikárov všetkých OZ aZO, Zodp.: prezident SZ CHPH Termín : od 18.11.2006 
aby prakticky ovládali existujúce konštatovacie systémy k) Každý urážlivý príspevok zverejnený na web stránke 
a hodiny, mali dobre naštudované stanovy a pretekový zväzu, ktorý sa zakladá na nepravdivých informáciách, 
poriadok SZ CHPH avedeli ho vpraxi aplikovaf. Záznamy bude považovaný za disciplinárny priestupok a bude 
zo školení musia by! ulozené v dokumentácii OZ. riešený disciplinárnym orgánom zväzu . 
Zodp.: predseda pretek. kom. Ing. Seliga, Zodp: prezident SZ CHPH Termin: v texte 
Termín: do 15.4.2007 predsedovia OZ I) Postupne vytvára! poJmlenky, aby v dohl'adnom čase 
d) Oblastným združeniam, zamedzi! svojvolilým precho sa vytvárali OZ v počl~ aspoň 150 členova s väčšImi 
dom chovatelov a ZO deklarovaných podla súradníc k počtami členov v NS 
28.2.2006 mimo vymedzené geografické teritórium OZ Zodp.: predsedovia OZ Termín v texte 
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Podmienky súťaží Majstrovstva Slovenska pre rok 2007 
A- MS KT- Krátke trale holubov minimálne 500 . Každy zo započítaných pretekov

POé8r l Km .···1· Miň. pocel hoťub'Ov I Použltel'ná je v rozp ätí 500 až 800 kilometrov na holubník chovatela. 
pretekov rozpälie nas.....v. preleku VÝ8.IDdItY Priemerný koeficient z preteku sa vypočíta zo súčtu troch 

6/5 100-350 · , 10PO . OZ najnižších koeficientov, ktoré získali hOluby chovatera 
uvedené na 1. - 10. mieste kontrolného listu v danom 

Súčet piatich priemernych koeficientov získanych v pia preteku Iprvých desat nasadenych/ 

tich pretekoch zo šiestich pretekov vopred deklarovanych 
 Pre výpočet môžu chovatelia použi! vysledky OZ alebo 
v pretekovych plánoch, v ktorých je počet nasadenych regiónu, ak sa na pretek nasadilo minimálne 500 holubov 
holubov minimálne 1000. Každý zo započítaných pretekov aboli tieto preteky vopred deklarované vpretekovom pláne 
je v rozpätí 100 až 350 kilometrov na holubník chovatera. OZ Dany pretek je povolené použi! pre celé OZ iba zjedného 
Priememý koeficient zpreteku sa vypočita zo súčtu piatich regiónu, ktorý je deklarovany pred pretekovou sezónou. 

najnižších koeficientov. ktoré ziskali holuby chovatera 

uvedené na 1. - 30. mieste kontrolného listu v danom 
 O- MS SOT - Superdlhé trate 
preteku I prvych tridsa! nasadenych l. Počel I. . Km '·'1·Min. pocel holubov'I Použllerné

Pre vypočet môžu chovatelia použil iba vysledky OZ, pretekov' rozpätJenas. v preteku výsledky ' 
ak sa na pre,ek nasadilo minimálne 1000 holub ov vo 3/2 nad 800 500 OZ , región 
vysledkoch OZ , ak boli tieto preteky vopred deklarované 

v pretekových plánoch. 
 Súčet dvoch priemernych koeficientov ziskaných v 

dvoch pretekoch z troch pretekov vopred deklarovanych 
B- MS ST - stredne trale v pretekovych plánoch, v ktorych je počet nasadenych 

Počel I -~m IMin. poéel holubov IPoužllerná holubov minimálne 500 . Každý zo započítanych pretekov 
pretekov rozpime nas. v preteku výsledky je nad 800 kilometrov na holubník chovatera. Priemerný 
: ·5/4 300-500 1000 loz, región koeficient zpreteku sa vypočíta zo súčtu dvoch najnižších 

koeficientov, ktoré získali holuby chovate! auvedené na 1. 
Súčet štyroc h priemernych koeficientov ziskanych v - 5. mieste kontrolného li stu v danom preteku Iprvých pä! 

štyroch pretekoch zpiatich pretekov vopred deklarovanych nasadených/. Pre výpočet môžu chovatelia použit vysledky 
v pretekových plánoch, v ktorých je počet nasadených OZ, regiónu alebo SZ CH PH vopred deklarovaných v prete
holubov minimálne 1000 . Každy zo započitanych pretekov kovych plánoch, ak sa na pretek nasadilo minimálne 500 
je v rozpäti 300 až 500 kilometrov na holubník chovatera. holubov. V prípade použitia regionálnych vysledkov ~re 
Priemerný koeficient zpreteku sa vypočíta zo s účtu piatich výpočet koeficientov pre dany pretek, je tento povolené 
najnižších koeficientov, ktoré získali hOluby chovate!a použi! pre celé OZ a iba z jedného regiónu, ktorý je dekla
uvedené na 1. - 30. mieste kontrolného listu v danom rovaný pred pretekovou sezónou. 
preteku I prvých tridsat nasadených/ 

Pre výpočet môžu chovatelia použit vysledky OZ alebo E-GMS - Generálne majstrovstvo Slovenska 
regiónu, ak sa na preteku zúčastnilo minimálne 1000 Počet Km Miri. počet holubov Použiterné 
holubovaboli tieto preteky vopred deklarované v prete prelekpv rozpäUfl nas. v preleku výsledky 
kovom pláne OZ . 135x l00-350 1000. OZ 

V prípade použitia regionálnych výsledkov pre vypočet 4x300 - 500 100Q OZ alebo región 
koeficientov pre daný pretek, je tento povolené použit pre :3 X 5.00 ~ 800 . 500 OZ al~bQJegión 
celé OZ aiba zjedného regiónu, ktorý je deklarovaný pred 1 )( nad 800 . 500 OZ aleb(úégión 
pretekovou sezónou. 

Súčet koeficientov MS KT. MS ST, MS OT a MSSOT - 1 
C- MS OT - DlhéIrate pretek. Pri vyhodnotení tejto súťaže musia byt dodržané 

podmienky všetkychdielčích sútažI. Jeden pretek môže byt 
pretekov rozpatie nas. v preteku výSI,edk,Y 
Počet I Km IMin. pocel holubov IPoužitornlÍ 

použitý iba v jednej dielčej s úťaží zaradenej do GMS. 
4/3 , 5,00;-8QO 500 OZ, region 

F -MS MH - MS holubov ročníka 2007 
Súčet troch priemernych koeficientov získanych v troch - Potet I Km IMin. počet holubov IPoužitefne 

pretekoch zo štyroc h pretekov vopred deklarovaných pretekOV. roZpati.e: nas vPreteku ... V.ýS.fedky 
v pretekových plánoch, v ktorých je počet nasadených 4/3 nad 1ďO . 1000 _ ' ..QZ,región 
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Pre výpočet koeficientu vo všetkých kategóriach sa 
pretekoch zo štyroch pretekov vopred deklarovaných 
Súčet troch pricmernych koeficientov získanych v troch 

používa vzorec: 
v pretekovych plánoch, v ktorých je počet nasadených umiestnenie holuba x 1000 
holubov minimálne 1000. koeficient 


Z každého preteku, ktorý použ ije chovate! do vyhodno
 počet nasadených holubov 
tenia. si vypočíta priemerny koeficient získany 5 holubmi, (t.j . z neobmedzeného počtu nasadenych) 
ktoré sú zapísané na KL do poradového čísla 30 . Pre 
výpočet môžu chovatelia použi! výsledky OZ alebo regiónu Vysvetlenie použitia a deklarácie regiónov: 
vopred dekfarovanych v pretekových plánoch, ak sa na Napr. OZ Košice aOZMichalovce si deklarujú v preteko
pretek nasadilo minimálne 1000 holubov. vom plane tieto regionálne vysledky 


V prípade použitia regionálnych vysledkov pre vYPoéet 
 Rl - OZ KE + MI 
koeficientov pre daný pretek, je tento povolené použit pre R2 - OZ KE + MI + PO 
celé OZ aiba z jedného regiónu, ktorý je deklarovaný pred R3- KOTVR (OZ KE+MI + PO+SNV+BJ+PP+KK) 
pretekovou sezónou. - deklarácie musia byť vytvorené nabalovacím sys

témom II I 
G- MS mladých chovaterov od 12 do 18 rokov Pretek č.7 Prostéjov 2 konany dňa 16. 6. 2007 si zaradí 

Počet .1 Km I Min. poCel holubov I Použite!né OZ KE do kategórie MS - krátke trate, vyhodnoti si v OZ 
pretekOV:, rozpätie nas. v preleku výsledky a Rl aj R2 , pre MS použije vysledky len OZ, pre MS 

5 nad 100 1000 OZ, región nemôže použit výsledky Rl či R2, tieto môže použil iba 
pre výstavné kategórie. 

Zkaždého preteku, ktorý ~oužije chovale!" do vyhodno OZ Ml si môže tento pretek zaradi! do inej kategórie ako OZ 
tenia, si vypočita priemerný kOeficient zIskany 3 holubmi KE, napr. do MS stredné trate apoužil pre MS povedzme 
napísanými na KL do poradia 30. výsledky OZ a R2, ostatné vysledky si móže použil pre 
Súčet piatich priemernych koeficientov získanych v piatich výstavné kategórie. 

pretekoch vopred deklarovanýchvpretekových plánoch OZ Pret ek č. 9 - Prostéjov 4 kona ny 15. 7. 2007 OZ MI si 
na krátkych astrednýchtratiach, v ktorých je počet nasade deklaruje vyhodnotit pretek OZ a R1, R2 aj R3, pre MS 
nych holubov minimálne 1000 Priemerny koeficient zprete stredné trate môže použil výsledky len zOZ alebo R2 ktorý 
ku sa vypočíta zo súttll troC tl najnlzsích koeficientov, ktoré si OZ pre MS deklarovala, avšak pre vys tavné účely môže 
získali hOluby chovate!"J uvedené na 1. - 30. mieste kont použil vysl edky aj R1 či R3. OZ KE si deklaruje pre MS 
rolného listu vdanom preteku/prvych tridsať nasaden ých/' tento pretek v kategórii MS stredných tratí a OZ PO napr. 
Pre vypočet mô1u chovate lia použi! vysledky OZ alebo v kategórii MS krátkych trati. 
regiónu z pretekov, ktoré bol i deklarované v pretekových Pretek č . 17 - Trojmezí konaný dňa 28. 7. vyhodnoti v OZ 
plánoch OZ pre krátke a stredné trate, ak sa na pretek Rl, R2 aj R3, pre MS použije vysledky OZ alebo R3 Idekla
nasadilo minimálne 1000 holubov. rované pre MS/, avšak nemôže pre MS použilvysledky Rl 

V prípade po užitia regionálnych výsledkov pre vypočet či R2,tieto môže použit iba pre výstavnékategórie. 
koeficientov pre daný pretek, je tento povolené použil pre Schválené Valným zhromaždením SZ CHPH, dňa 18. 11. 
celé OZ a iba z jedného regiónu , ktorý je deklarovany pred 2006 Ing. Juraj K UREK 
pretekovou sezónou. Prezident SZ CHPH 

• Chovatelia, ktorí majú záujem odoberať Informačný spravodaj SZ CHPH i v roku 2007, 
môžu si ho predplatiť pritoženou zloženkou alebo zaplat i ť na CV v Žiline. Ak sa rozhodne
te spravodaj predpla t iť zloženkou a máte chuť zjednodušiť nám prácu, urobte tak do 10, 
januára 2007, v tom čase už začneme pripravovať 1. č ís lo ročníka 2007 , 

• Srdečne blahoželáme všetkým majstrom OZ CHPH za rok 2006 a zároveň ich ži adame 
o zaslanie fa rebnej fotografie, aby sme vám mohli pripraviť spomienku na toto víťazstvo 
v podobe galérie majstrov. 

• Výsledky majstrovstiev OZ, ktoré neboli zverejnené v spravodaji 5/2006 budú zverejnené 
v čísle 1/2007, nie od všetkých OZ máme zatiar na zverejnenie súhlas. 
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Podmienky súťaží Majstrovstva Slovenska pre rok 2007 
A- MS KT- Krátke trale holubov minimálne 500 . Každy zo započítaných pretekov

POé8r l Km .···1· Miň. pocel hoťub'Ov I Použltel'ná je v rozp ätí 500 až 800 kilometrov na holubník chovatela. 
pretekov rozpälie nas.....v. preleku VÝ8.IDdItY Priemerný koeficient z preteku sa vypočíta zo súčtu troch 

6/5 100-350 · , 10PO . OZ najnižších koeficientov, ktoré získali hOluby chovatera 
uvedené na 1. - 10. mieste kontrolného listu v danom 

Súčet piatich priemernych koeficientov získanych v pia preteku Iprvých desat nasadenych/ 

tich pretekoch zo šiestich pretekov vopred deklarovanych 
 Pre výpočet môžu chovatelia použi! vysledky OZ alebo 
v pretekovych plánoch, v ktorých je počet nasadenych regiónu, ak sa na pretek nasadilo minimálne 500 holubov 
holubov minimálne 1000. Každý zo započítaných pretekov aboli tieto preteky vopred deklarované vpretekovom pláne 
je v rozpätí 100 až 350 kilometrov na holubník chovatera. OZ Dany pretek je povolené použi! pre celé OZ iba zjedného 
Priememý koeficient zpreteku sa vypočita zo súčtu piatich regiónu, ktorý je deklarovany pred pretekovou sezónou. 

najnižších koeficientov. ktoré ziskali holuby chovatera 

uvedené na 1. - 30. mieste kontrolného listu v danom 
 O- MS SOT - Superdlhé trate 
preteku I prvych tridsa! nasadenych l. Počel I. . Km '·'1·Min. pocel holubov'I Použllerné

Pre vypočet môžu chovatelia použil iba vysledky OZ, pretekov' rozpätJenas. v preteku výsledky ' 
ak sa na pre,ek nasadilo minimálne 1000 holub ov vo 3/2 nad 800 500 OZ , región 
vysledkoch OZ , ak boli tieto preteky vopred deklarované 

v pretekových plánoch. 
 Súčet dvoch priemernych koeficientov ziskaných v 

dvoch pretekoch z troch pretekov vopred deklarovanych 
B- MS ST - stredne trale v pretekovych plánoch, v ktorych je počet nasadenych 

Počel I -~m IMin. poéel holubov IPoužllerná holubov minimálne 500 . Každý zo započítanych pretekov 
pretekov rozpime nas. v preteku výsledky je nad 800 kilometrov na holubník chovatera. Priemerný 
: ·5/4 300-500 1000 loz, región koeficient zpreteku sa vypočíta zo súčtu dvoch najnižších 

koeficientov, ktoré získali holuby chovate! auvedené na 1. 
Súčet štyroc h priemernych koeficientov ziskanych v - 5. mieste kontrolného li stu v danom preteku Iprvých pä! 

štyroch pretekoch zpiatich pretekov vopred deklarovanych nasadených/. Pre výpočet môžu chovatelia použit vysledky 
v pretekových plánoch, v ktorých je počet nasadených OZ, regiónu alebo SZ CH PH vopred deklarovaných v prete
holubov minimálne 1000 . Každy zo započitanych pretekov kovych plánoch, ak sa na pretek nasadilo minimálne 500 
je v rozpäti 300 až 500 kilometrov na holubník chovatera. holubov. V prípade použitia regionálnych vysledkov ~re 
Priemerný koeficient zpreteku sa vypočíta zo s účtu piatich výpočet koeficientov pre dany pretek, je tento povolené 
najnižších koeficientov, ktoré získali hOluby chovate!a použi! pre celé OZ a iba z jedného regiónu, ktorý je dekla
uvedené na 1. - 30. mieste kontrolného listu v danom rovaný pred pretekovou sezónou. 
preteku I prvých tridsat nasadených/ 

Pre výpočet môžu chovatelia použit vysledky OZ alebo E-GMS - Generálne majstrovstvo Slovenska 
regiónu, ak sa na preteku zúčastnilo minimálne 1000 Počet Km Miri. počet holubov Použiterné 
holubovaboli tieto preteky vopred deklarované v prete prelekpv rozpäUfl nas. v preleku výsledky 
kovom pláne OZ . 135x l00-350 1000. OZ 

V prípade použitia regionálnych výsledkov pre vypočet 4x300 - 500 100Q OZ alebo región 
koeficientov pre daný pretek, je tento povolené použit pre :3 X 5.00 ~ 800 . 500 OZ al~bQJegión 
celé OZ aiba zjedného regiónu, ktorý je deklarovaný pred 1 )( nad 800 . 500 OZ aleb(úégión 
pretekovou sezónou. 

Súčet koeficientov MS KT. MS ST, MS OT a MSSOT - 1 
C- MS OT - DlhéIrate pretek. Pri vyhodnotení tejto súťaže musia byt dodržané 

podmienky všetkychdielčích sútažI. Jeden pretek môže byt 
pretekov rozpatie nas. v preteku výSI,edk,Y 
Počet I Km IMin. pocel holubov IPoužitornlÍ 

použitý iba v jednej dielčej s úťaží zaradenej do GMS. 
4/3 , 5,00;-8QO 500 OZ, region 

F -MS MH - MS holubov ročníka 2007 
Súčet troch priemernych koeficientov získanych v troch - Potet I Km IMin. počet holubov IPoužitefne 

pretekoch zo štyroc h pretekov vopred deklarovaných pretekOV. roZpati.e: nas vPreteku ... V.ýS.fedky 
v pretekových plánoch, v ktorých je počet nasadených 4/3 nad 1ďO . 1000 _ ' ..QZ,región 
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Pre výpočet koeficientu vo všetkých kategóriach sa 
pretekoch zo štyroch pretekov vopred deklarovaných 
Súčet troch pricmernych koeficientov získanych v troch 

používa vzorec: 
v pretekovych plánoch, v ktorých je počet nasadených umiestnenie holuba x 1000 
holubov minimálne 1000. koeficient 


Z každého preteku, ktorý použ ije chovate! do vyhodno
 počet nasadených holubov 
tenia. si vypočíta priemerny koeficient získany 5 holubmi, (t.j . z neobmedzeného počtu nasadenych) 
ktoré sú zapísané na KL do poradového čísla 30 . Pre 
výpočet môžu chovatelia použi! výsledky OZ alebo regiónu Vysvetlenie použitia a deklarácie regiónov: 
vopred dekfarovanych v pretekových plánoch, ak sa na Napr. OZ Košice aOZMichalovce si deklarujú v preteko
pretek nasadilo minimálne 1000 holubov. vom plane tieto regionálne vysledky 


V prípade použitia regionálnych vysledkov pre vYPoéet 
 Rl - OZ KE + MI 
koeficientov pre daný pretek, je tento povolené použit pre R2 - OZ KE + MI + PO 
celé OZ aiba z jedného regiónu, ktorý je deklarovaný pred R3- KOTVR (OZ KE+MI + PO+SNV+BJ+PP+KK) 
pretekovou sezónou. - deklarácie musia byť vytvorené nabalovacím sys

témom II I 
G- MS mladých chovaterov od 12 do 18 rokov Pretek č.7 Prostéjov 2 konany dňa 16. 6. 2007 si zaradí 

Počet .1 Km I Min. poCel holubov I Použite!né OZ KE do kategórie MS - krátke trate, vyhodnoti si v OZ 
pretekOV:, rozpätie nas. v preleku výsledky a Rl aj R2 , pre MS použije vysledky len OZ, pre MS 

5 nad 100 1000 OZ, región nemôže použit výsledky Rl či R2, tieto môže použil iba 
pre výstavné kategórie. 

Zkaždého preteku, ktorý ~oužije chovale!" do vyhodno OZ Ml si môže tento pretek zaradi! do inej kategórie ako OZ 
tenia, si vypočita priemerný kOeficient zIskany 3 holubmi KE, napr. do MS stredné trate apoužil pre MS povedzme 
napísanými na KL do poradia 30. výsledky OZ a R2, ostatné vysledky si móže použil pre 
Súčet piatich priemernych koeficientov získanych v piatich výstavné kategórie. 

pretekoch vopred deklarovanýchvpretekových plánoch OZ Pret ek č. 9 - Prostéjov 4 kona ny 15. 7. 2007 OZ MI si 
na krátkych astrednýchtratiach, v ktorých je počet nasade deklaruje vyhodnotit pretek OZ a R1, R2 aj R3, pre MS 
nych holubov minimálne 1000 Priemerny koeficient zprete stredné trate môže použil výsledky len zOZ alebo R2 ktorý 
ku sa vypočíta zo súttll troC tl najnlzsích koeficientov, ktoré si OZ pre MS deklarovala, avšak pre vys tavné účely môže 
získali hOluby chovate!"J uvedené na 1. - 30. mieste kont použil vysl edky aj R1 či R3. OZ KE si deklaruje pre MS 
rolného listu vdanom preteku/prvych tridsať nasaden ých/' tento pretek v kategórii MS stredných tratí a OZ PO napr. 
Pre vypočet mô1u chovate lia použi! vysledky OZ alebo v kategórii MS krátkych trati. 
regiónu z pretekov, ktoré bol i deklarované v pretekových Pretek č . 17 - Trojmezí konaný dňa 28. 7. vyhodnoti v OZ 
plánoch OZ pre krátke a stredné trate, ak sa na pretek Rl, R2 aj R3, pre MS použije vysledky OZ alebo R3 Idekla
nasadilo minimálne 1000 holubov. rované pre MS/, avšak nemôže pre MS použilvysledky Rl 

V prípade po užitia regionálnych výsledkov pre vypočet či R2,tieto môže použit iba pre výstavnékategórie. 
koeficientov pre daný pretek, je tento povolené použil pre Schválené Valným zhromaždením SZ CHPH, dňa 18. 11. 
celé OZ a iba z jedného regiónu , ktorý je deklarovany pred 2006 Ing. Juraj K UREK 
pretekovou sezónou. Prezident SZ CHPH 

• Chovatelia, ktorí majú záujem odoberať Informačný spravodaj SZ CHPH i v roku 2007, 
môžu si ho predplatiť pritoženou zloženkou alebo zaplat i ť na CV v Žiline. Ak sa rozhodne
te spravodaj predpla t iť zloženkou a máte chuť zjednodušiť nám prácu, urobte tak do 10, 
januára 2007, v tom čase už začneme pripravovať 1. č ís lo ročníka 2007 , 

• Srdečne blahoželáme všetkým majstrom OZ CHPH za rok 2006 a zároveň ich ži adame 
o zaslanie fa rebnej fotografie, aby sme vám mohli pripraviť spomienku na toto víťazstvo 
v podobe galérie majstrov. 

• Výsledky majstrovstiev OZ, ktoré neboli zverejnené v spravodaji 5/2006 budú zverejnené 
v čísle 1/2007, nie od všetkých OZ máme zatiar na zverejnenie súhlas. 
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CENA SLOVENSKA KIEL 2007 
PRopozíCIE PRETEKU ným z dôvodov na nezaradenie do pretekovej 

listiny resp. zrušenia ocenenia previnilca. 1. Organizátor preteku: Slovenský zväz cho
Organizátor môže pre účely kontroly od OZ vatel'ov poštových holubov 

2. Účastníci preteku: Preteku sa môže zú CH PH vyžadovať aj ďalšie doklady /kontrolné 
častniť každý č len sz CHPH s holubami, od listy, pásky z konštatovacích hodín, protokoly, 

záznamy z kontroly a pod .! k10rých má doklad o vlastníctve a za dodržania 
Do piatich hodín po konštatovaní holubov je pretekového poriadku SZ CHPH platného od 
účastník preteku povinný mať konštatované23. 4. 2005. Na konštatovanie holubov z tohto 

preteku môžu použiť konštatovacie hodiny holuby k dispozícii pre účely kontroly a pre
vyrobené po roku 1962. V opačnom prípade ukázať ich kontrolným orgánom. 

oz CHPH pre účely kontroly zabezpečia nastráca nárok na ocenenie. Chovatel' prostred
níctvom oz CHPH sa prihlási na tento pretek hlásenie doletených holubov: 
do 30. 4. 2007 na sekretariát zväzu. Poplatok - chovatel' do 15 minút poverenému zástupcovi 
za prihláseného holuba zašle OZ CHPH do 15. OZ CHPH 
5. 2007 na účet zväzu. - OZ CHPH do 15 minút nahlási prvé dva dole
3. Súradnice KIELU: 54 - 18 -oo , 10 -08- OO tené holuby kontrolnému dispečingu. Hlásenie 
Upresnené súradnice, zamerané na mieste holuba obsahuje: meno a priezvisko chovatel'a, 
štartu bude možné získať na webovej stránke miesto doletu, číslo holuba, čas doletu holuba 
SZ CHPH ihneď po preteku. s minútovou presnosťou. V prípade, že holub 
4, Rozpätie vzdialenosti preteku: priletel v mŕtvej dobe, musí oz CH PH oznámiť 
- 800 - 1035 km túto skutočnosť bez odkladu koordinátorovi, 
5. Štart holubov: Pokyn na štart dáva riadiace ktorý zabezpečí oznámenie tejto skutočnosti 
centrum zo Slovenska - Ing.Kurek, pValíček , a iného výpočtu všetkým OZ CHPH. 

9. Koordinácia prepravy: Koordináciu preprap. Seliga. 
Dátum štartu - 4. 7. 2007 - streda, 13.00 hod ., vy holubov, miesto štartu, styk so štartérom 
v prípade nepriaznivého počasia sa štart od bude zabezpečovať - hlavný koordinátor v 
kladá o 24 hodín. zahraničí. 

6. Poplatok za nasadeného holuba: - 60 Sk Dopravu holubov na miesto štartu vykoná 
(30 Sk bude použitých na dopravu, 30 Sk na prepravné vozidlo, k10ré bude vybrané základe 
ocenenie) , poplatok za nasadené holuby uhra výberového konania SZ. 
dí oz na základe vopred nahlásených počtov lO, Povinnosti dopravcu vo vzfahu ku ko
holubov na sekretariát SZ. ordinátorovi: 
7, Mŕtva doba preteku: 22.00 - 4.00 hod . V • po opustení SR sa mu prihlási koordinátor 
prípade konštatovania holuba v mŕtvej dobe, a bude sa riadiť jeho pokynmi 
sa mŕtva doba ruší príletom prvého holuba na • podl'a pokynov koordinátorov dôjsť včas na 
hoci k1orom území Slovenska. Potom mŕtva miesto štartu 
doba sa už v preteku nepočíta na celom • dopravca musí zabezpečiť dopravu tak, aby 
Slovensku. prepravné auto prepravujúce holuby bolo na 
8. Podmienky spracovania údajov: Do štrná mieste štartu 3. 7. 2007 o 22.00 hodine. 
stich dní od otvorenia hodín v danom OZ CHPH • Dopravca musí zabezpečiť ošetrenie holubov 
resp. regióne zašle organizačná zložka SZ počas dopravy a na mieste štartu 
podklady pre spracovanie (databázy z preteku) 11. Informačný dispečing zabezpečujú: 
spracovatel'ovi - Mgr. Milan Blahovský, 053 04 Ing. Juraj Kurek tel.: 0903/791 855 
Štúrova 2, Sp.Podhradie , tel: 0905 207742 , Lubomír Valíček tel.: 0905/276259 
email: blahovsky@spisnet.sk. V prípade, že OZ Ing. Jaroslav Sei iga tel.: 0908/761 886 
r.ebude vyhodnocovať pretek v rámci OZ, zašlú 12. Kontrolný dispečing: Preberá hlásenia 
účastníci preteku KL na adresu spracovatel'a o dolete prvých holubov do OZ a nariaďuje 
do 48 hodín od dňa otvorenia konštatovacích kontroly doletených holubov. 
hodín. Neskoré zaslanie podkladov bude jed- Západoslovenský región 
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Ing.Juraj Kurek 0903/791 855 14. Ocenenie preteku: 
Stredoslovenský región: 1.cena - 25 % z vybraného vkladu 
Lubomír Valíček 0905/276 259 2.cena - 15 % z vybraného vkladu 
Východoslovenský región: 3.cena - 10 % z vybraného vkladu 
Ing. Jaroslav Seliga 0908/761 886 4.-6.cena - 8 % z vybraného vkladu 

7. - 1 O.cena - 5 % z vybraného vkladu 
pri nasadzovaní holubov a počas prepravy 
13. Kontroly doletených hol ubov, kontroly 

15. Súťaž družstiev: Vyhodnotí sa a ocení 
vykonávajú: poradie 3 najúspešnejších družstiev pri sérii 
AJ samostatne/aj jednotlivo/: členovia prezídia 5/3 podra koeficientov, v prípade neumiest
a ÚKK SZ CHPH nenia úplného družstva stráca chovatel' nárok 
B/ vo dvojici - členovia pretekových komisii SZ na ocenenie. 
a OZ CHPH, členovia výborov ZO a OZ CHPH, 16. Ocenenie družstiev: 
členovia kontro lných komisii ZO a OZ CHPH 1. miesto - pohár v hodnote 2500 Sk 
Zo všetkých kontrol vykonaných pri preteku 2. miesto - pohár v hodnote 2000 Sk 
KIEL musí byť spísan ý záznam s podpismi 3. miesto - pohár v hodnote 1500 Sk 
členov SZ CHPH, ktorí kontro lu vykonali a Ocenenie súťaže družstiev zabezpečí organi
kontrolovaných chovate l'ov alebo príslušníkov zátor preteku - SZ CHPH , odovzdanie cien sa 
funkcionárov kontro lovaných organizácií. uskutoční na celoštátnej výstave PH 2008. 
Všetky záznamy z kontrol sú súčasťou agen 17. Pretek Kiel je možné použiť do súťaže 
dy preteku a uschovajú sa podl'a príslušných MS SOT ako aj GMS bez deklarácie OZ v 
predpisov. pretekových plánoch. V Nitre 17. 11 . 2006 
Funkcionári OZ CHPH povinne vykonajú kon Ing. JaroslavSeiiga , 
trolu prvého doleteného holuba v OZ CHPH predseda pretekovej komisie 
najneskoršie do dvoch hodín po prílete. Ing. Juraj Kurek, prezident SZ CHPH 

Pioniersky let Oblastného združenia Sereď z Katowic 
Sedem mesiacov po katovickej tragédií slovenskí chovatelia z Oblastného združenia S ereď, ako výraz 

účasti na tejto smutn ej udalosti zorganizovali pretek mladých holubov z Katowic. Týmto spôsobom si uctili 
pamiatku chovatelov a priatelov holubárov, ktor; na tomto podujatí prišli oživot. Pretek bol špecifický hlavne 
preto, že účastn íci vysla li svoje holuby na pretek zo smeru z Ictorého bežne nelietajú. Bežný západný smer 
zmenili na severný a holuby museli prekonal' pásmo Beskýd. Ráno 28 . augusta 2006 predseda OZ pán 
František Navrátil spoločne so sprievodom a pánom TadeuszomNowakom redaktorom časopisu Zlatý holub 
položili veniec na miestetragédie a po tomto pietnom akteboli o 7,20 odštartované slovenské holuby. Holuby 
bez zakrúženia nad miestom štartu sa vydali na cestu domov, správnym smerom na juh. Napriek obavám, 
pretek dopadol nad očakávanie všetkých zúčastnených chovatel'ov. Prvé holuby boli konštatované o 10,36 
a percentá sa vyčerpalí za 30 minút. Vzhfa dom na výnimočnosť preteku sa organizátori rozhodli odmenil' 
prvých desal' družstiev krásnymi keramickými pohármi dovezenými z Pol'ska. Zvíl'azil o družstvo chovate l'ov 
Lastovka - Jasovský zo ZO Sereď. Pre zaujímavost' uvádzame poradie prvých desať doletených holubov. 

Katowice 
DÁTUM: 27. 8. 2006 tAS ŠTARTU: 7:2000 USPORIADATEL: OZ CHPH SEREĎ 
1.Stefanik Mari an S ereď 239.159km 06-S -03003 50 H 1210.523 
2.Lastovka +Jasovský+ P Sereď 240048km 06-S -03003 770 H 1208.802 
3. Lastovka +Jasovský + P Sereď 240048km 06-S -03003 774 H 1208093 
4.Lastovka +Jasovský+ P Sereď 240.048km 06-S -03003 792 H 1207.789 
5.Lastovka +Jasovský+ P Sered 240048km 06-S -03003 766 H 1203.952 
6.Bulejko Marian Sereď 239.666km 06-M -55 1122 H 1199.429 
7.Gyurovszky Agnes O.Štál 277401 km 06-S -0805 1061 H 1199.399 
8.Gyurovszky Agnes O.Štál 277.401 km 06-S -0805 1115 H 1199.140 
9.Kubik Bohus Galanta 249.385km 06-S -03001 217 H 1198.774 
1O.Gyurovszky Agnes O.Štál 277.401 km 06-s -0805 1182 H 1194.321 

l 
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CENA SLOVENSKA KIEL 2007 
PRopozíCIE PRETEKU ným z dôvodov na nezaradenie do pretekovej 

listiny resp. zrušenia ocenenia previnilca. 1. Organizátor preteku: Slovenský zväz cho
Organizátor môže pre účely kontroly od OZ vatel'ov poštových holubov 

2. Účastníci preteku: Preteku sa môže zú CH PH vyžadovať aj ďalšie doklady /kontrolné 
častniť každý č len sz CHPH s holubami, od listy, pásky z konštatovacích hodín, protokoly, 

záznamy z kontroly a pod .! k10rých má doklad o vlastníctve a za dodržania 
Do piatich hodín po konštatovaní holubov je pretekového poriadku SZ CHPH platného od 
účastník preteku povinný mať konštatované23. 4. 2005. Na konštatovanie holubov z tohto 

preteku môžu použiť konštatovacie hodiny holuby k dispozícii pre účely kontroly a pre
vyrobené po roku 1962. V opačnom prípade ukázať ich kontrolným orgánom. 

oz CHPH pre účely kontroly zabezpečia nastráca nárok na ocenenie. Chovatel' prostred
níctvom oz CHPH sa prihlási na tento pretek hlásenie doletených holubov: 
do 30. 4. 2007 na sekretariát zväzu. Poplatok - chovatel' do 15 minút poverenému zástupcovi 
za prihláseného holuba zašle OZ CHPH do 15. OZ CHPH 
5. 2007 na účet zväzu. - OZ CHPH do 15 minút nahlási prvé dva dole
3. Súradnice KIELU: 54 - 18 -oo , 10 -08- OO tené holuby kontrolnému dispečingu. Hlásenie 
Upresnené súradnice, zamerané na mieste holuba obsahuje: meno a priezvisko chovatel'a, 
štartu bude možné získať na webovej stránke miesto doletu, číslo holuba, čas doletu holuba 
SZ CHPH ihneď po preteku. s minútovou presnosťou. V prípade, že holub 
4, Rozpätie vzdialenosti preteku: priletel v mŕtvej dobe, musí oz CH PH oznámiť 
- 800 - 1035 km túto skutočnosť bez odkladu koordinátorovi, 
5. Štart holubov: Pokyn na štart dáva riadiace ktorý zabezpečí oznámenie tejto skutočnosti 
centrum zo Slovenska - Ing.Kurek, pValíček , a iného výpočtu všetkým OZ CHPH. 

9. Koordinácia prepravy: Koordináciu preprap. Seliga. 
Dátum štartu - 4. 7. 2007 - streda, 13.00 hod ., vy holubov, miesto štartu, styk so štartérom 
v prípade nepriaznivého počasia sa štart od bude zabezpečovať - hlavný koordinátor v 
kladá o 24 hodín. zahraničí. 

6. Poplatok za nasadeného holuba: - 60 Sk Dopravu holubov na miesto štartu vykoná 
(30 Sk bude použitých na dopravu, 30 Sk na prepravné vozidlo, k10ré bude vybrané základe 
ocenenie) , poplatok za nasadené holuby uhra výberového konania SZ. 
dí oz na základe vopred nahlásených počtov lO, Povinnosti dopravcu vo vzfahu ku ko
holubov na sekretariát SZ. ordinátorovi: 
7, Mŕtva doba preteku: 22.00 - 4.00 hod . V • po opustení SR sa mu prihlási koordinátor 
prípade konštatovania holuba v mŕtvej dobe, a bude sa riadiť jeho pokynmi 
sa mŕtva doba ruší príletom prvého holuba na • podl'a pokynov koordinátorov dôjsť včas na 
hoci k1orom území Slovenska. Potom mŕtva miesto štartu 
doba sa už v preteku nepočíta na celom • dopravca musí zabezpečiť dopravu tak, aby 
Slovensku. prepravné auto prepravujúce holuby bolo na 
8. Podmienky spracovania údajov: Do štrná mieste štartu 3. 7. 2007 o 22.00 hodine. 
stich dní od otvorenia hodín v danom OZ CHPH • Dopravca musí zabezpečiť ošetrenie holubov 
resp. regióne zašle organizačná zložka SZ počas dopravy a na mieste štartu 
podklady pre spracovanie (databázy z preteku) 11. Informačný dispečing zabezpečujú: 
spracovatel'ovi - Mgr. Milan Blahovský, 053 04 Ing. Juraj Kurek tel.: 0903/791 855 
Štúrova 2, Sp.Podhradie , tel: 0905 207742 , Lubomír Valíček tel.: 0905/276259 
email: blahovsky@spisnet.sk. V prípade, že OZ Ing. Jaroslav Sei iga tel.: 0908/761 886 
r.ebude vyhodnocovať pretek v rámci OZ, zašlú 12. Kontrolný dispečing: Preberá hlásenia 
účastníci preteku KL na adresu spracovatel'a o dolete prvých holubov do OZ a nariaďuje 
do 48 hodín od dňa otvorenia konštatovacích kontroly doletených holubov. 
hodín. Neskoré zaslanie podkladov bude jed- Západoslovenský región 
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Ing.Juraj Kurek 0903/791 855 14. Ocenenie preteku: 
Stredoslovenský región: 1.cena - 25 % z vybraného vkladu 
Lubomír Valíček 0905/276 259 2.cena - 15 % z vybraného vkladu 
Východoslovenský región: 3.cena - 10 % z vybraného vkladu 
Ing. Jaroslav Seliga 0908/761 886 4.-6.cena - 8 % z vybraného vkladu 

7. - 1 O.cena - 5 % z vybraného vkladu 
pri nasadzovaní holubov a počas prepravy 
13. Kontroly doletených hol ubov, kontroly 

15. Súťaž družstiev: Vyhodnotí sa a ocení 
vykonávajú: poradie 3 najúspešnejších družstiev pri sérii 
AJ samostatne/aj jednotlivo/: členovia prezídia 5/3 podra koeficientov, v prípade neumiest
a ÚKK SZ CHPH nenia úplného družstva stráca chovatel' nárok 
B/ vo dvojici - členovia pretekových komisii SZ na ocenenie. 
a OZ CHPH, členovia výborov ZO a OZ CHPH, 16. Ocenenie družstiev: 
členovia kontro lných komisii ZO a OZ CHPH 1. miesto - pohár v hodnote 2500 Sk 
Zo všetkých kontrol vykonaných pri preteku 2. miesto - pohár v hodnote 2000 Sk 
KIEL musí byť spísan ý záznam s podpismi 3. miesto - pohár v hodnote 1500 Sk 
členov SZ CHPH, ktorí kontro lu vykonali a Ocenenie súťaže družstiev zabezpečí organi
kontrolovaných chovate l'ov alebo príslušníkov zátor preteku - SZ CHPH , odovzdanie cien sa 
funkcionárov kontro lovaných organizácií. uskutoční na celoštátnej výstave PH 2008. 
Všetky záznamy z kontrol sú súčasťou agen 17. Pretek Kiel je možné použiť do súťaže 
dy preteku a uschovajú sa podl'a príslušných MS SOT ako aj GMS bez deklarácie OZ v 
predpisov. pretekových plánoch. V Nitre 17. 11 . 2006 
Funkcionári OZ CHPH povinne vykonajú kon Ing. JaroslavSeiiga , 
trolu prvého doleteného holuba v OZ CHPH predseda pretekovej komisie 
najneskoršie do dvoch hodín po prílete. Ing. Juraj Kurek, prezident SZ CHPH 

Pioniersky let Oblastného združenia Sereď z Katowic 
Sedem mesiacov po katovickej tragédií slovenskí chovatelia z Oblastného združenia S ereď, ako výraz 

účasti na tejto smutn ej udalosti zorganizovali pretek mladých holubov z Katowic. Týmto spôsobom si uctili 
pamiatku chovatelov a priatelov holubárov, ktor; na tomto podujatí prišli oživot. Pretek bol špecifický hlavne 
preto, že účastn íci vysla li svoje holuby na pretek zo smeru z Ictorého bežne nelietajú. Bežný západný smer 
zmenili na severný a holuby museli prekonal' pásmo Beskýd. Ráno 28 . augusta 2006 predseda OZ pán 
František Navrátil spoločne so sprievodom a pánom TadeuszomNowakom redaktorom časopisu Zlatý holub 
položili veniec na miestetragédie a po tomto pietnom akteboli o 7,20 odštartované slovenské holuby. Holuby 
bez zakrúženia nad miestom štartu sa vydali na cestu domov, správnym smerom na juh. Napriek obavám, 
pretek dopadol nad očakávanie všetkých zúčastnených chovatel'ov. Prvé holuby boli konštatované o 10,36 
a percentá sa vyčerpalí za 30 minút. Vzhfa dom na výnimočnosť preteku sa organizátori rozhodli odmenil' 
prvých desal' družstiev krásnymi keramickými pohármi dovezenými z Pol'ska. Zvíl'azil o družstvo chovate l'ov 
Lastovka - Jasovský zo ZO Sereď. Pre zaujímavost' uvádzame poradie prvých desať doletených holubov. 

Katowice 
DÁTUM: 27. 8. 2006 tAS ŠTARTU: 7:2000 USPORIADATEL: OZ CHPH SEREĎ 
1.Stefanik Mari an S ereď 239.159km 06-S -03003 50 H 1210.523 
2.Lastovka +Jasovský+ P Sereď 240048km 06-S -03003 770 H 1208.802 
3. Lastovka +Jasovský + P Sereď 240048km 06-S -03003 774 H 1208093 
4.Lastovka +Jasovský+ P Sereď 240.048km 06-S -03003 792 H 1207.789 
5.Lastovka +Jasovský+ P Sered 240048km 06-S -03003 766 H 1203.952 
6.Bulejko Marian Sereď 239.666km 06-M -55 1122 H 1199.429 
7.Gyurovszky Agnes O.Štál 277401 km 06-S -0805 1061 H 1199.399 
8.Gyurovszky Agnes O.Štál 277.401 km 06-S -0805 1115 H 1199.140 
9.Kubik Bohus Galanta 249.385km 06-S -03001 217 H 1198.774 
1O.Gyurovszky Agnes O.Štál 277.401 km 06-s -0805 1182 H 1194.321 

l 
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Vela zdravia, štastia a chovateiských úspechov k 54. narodeninám želajú 
Mgr. Jaroslavovi Bujnov; členovia oblastného výboru Sered: Zároveň 
da kujú za dlhoročnú funkcionársku prácu. 

Milý Jaroslav, NECH TJ TO DOBRE LÍTA. 

Stretnutie mladých chovatelov Slovenska. 

Dňa 18. decembra 2006 oslávi okrúhle 50. narodeniny pán Stanislav Valach cl~QCl
c>:p<:l a 1. januára 2007 o 10 rokov viac oslávi pán Miroslav Luhový obidvaja 
~ľr:iy) dlhoroční členovia ZO CHPH Púchov. 

Do dalších rokov Vám priatelia želáme hlavne vera, vera zdravia, šťastia,)ý' rodinnej pohody a porozumenia. Mnoho potešenia z nášho spoločného 
koníčka i radosti zo spoločných stretnutí. 

IT 
Smútotni olnám~ni~ 

S hlbokým zármutkom oznamujeme chovateiskej verejnosti, že dňa 9. novem
bra 2006 náhle naše rady navždy opustíl vo veku 52 rokov náš priater, kamarát 
a dlhoročný chovale!' Ing . TIbor Griza. Členom SZ CHPH bol od roku 1968 
a vell<ou mierou sa v roku 1977 podieľal na založeni ZO CHPH l emešany. V zo
snulom strácame nielen dobrého chovateľa ale hlavne výborného pri ate ra. 
ČesI' leho pamiatke. Členovia ZO CHPH 

• Predám 30 kusov poštových holubov roční a videokazety SLÁVNI CHOVATELIA. Telefón: 

ka 2006 z dôvodu nezávodenia v pretekovej 0904153331. 

sezóne 2007. Holuby absolvovali 8 nácvikov, 

všetky preteky mláďat a v OZ som s nimi • Kúpim kvalitné konštatovacie hodiny na 15 

získal 5. miesto. Pôvod holubov: Meulemans, až 30 konštatovaní. Informácie v redakcií: tel. 

Janssen, Kriva, K. v. O. Berg, Chovná stanica - 052/7780264 večer, 0524523039 dopoludnia. 

Balária Jindra Strížik. Zároveň predám aj OVO Realizácia na CV v Žiline. 


• Anton Laš, Čadečka 1482, 022 01 Čadca 05801 Poprad, te l. 052/7743730 hlási zaletené 
hlási zaletené holuby: SK 06 - 0405 -1688, SK holuby Sk 03 - 2503 - 1071, PL 03 - 0317 
05 - 01302 - 881, PL 06 - 0257 - 1534 - 4480, PL 06 - 0125 - 3639 
• Miroslav Michlík, Jarná Č. 10,05971 Lubica • Štefan Michaleje, Lovčica 183, 966 23 
hlási zaletené holuby: PL 06 - 0295 -1955, SK Lovčica - Trubín, tel. 045/6790149 hlási: 06 
06 - 02508 - 144, SK 06 - 0999 - 3562 - 02904 - 754, 06 - 02906 - 419, 06 - 02104 
• Jaroslav Horňák, 972 17 Kanianka 272/12, - 340, 06 - 02502 - 883, 06 - 02708 - 511 ,06 
tel: 046/5400585 hlási holuba: CZ 06 - 093 - 02302 - 1676, 06 - 01904 - 447, 06 - 01905 
- 1757 - 999,05 - 01406 - 209, 03 - 2407 - 0665 
• Ing. Ján Kondula, Ústeckoorlická 2345/10, (starý krúžok) 
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