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Informačný spravodaj 

Slovenského zväzu chovatelov poštových holubov 


vydávaný pre vnútornú potrebu členov 




Jarné zasadnutie 

Valného 


zhromaždenia 

SZ CHPH 


Ocenenia si prevzali 
chovatelia, 
ktorí nás reprezentovali 
na olympiáde 
v Oostende. 

ocenenie prevzali 
spoločne 

• 	 Pohl"ad na rokovanie 
Valného zhromaždenia 
SZ CHPH 

Preteková sezóna doslovne klope na dve
re, prípravy na ňu sú v plnom prúde. Podla 
momentálnej situácie by sa mala bezpro
blémovo začat: Tentoraz nás nestraš/. vtáčia 

chrípka a veterinárne nariadenia by sa mali 
dať zvládnut: 

Keďnieto problémov, tak si ich treba vyrobit: 
Takto sa často správame my rudia a holu
bári nie sú výnimkou. Tento dojem som mal 
na zasadnutí Valného zhro- S I 
maždenia SZ CHPH, ktoré O U O n a u U O jedno zasadnutie VZ, ktoré 

malo byť inak. Nie nadarmo sa hovori.,Dvakrát 
meraj a raz strihaj" a preto po kritických vetách 
skutočne treba pochváliť múdre rozhodnutie 
členov VZ, že odročilo prijať navrhované 
zmeny pretekového poriadku až na jesenné 
zasadnutie. Myslím si, že týmto rozhodnutím 
sa najviac urobilo pre' chovatelov, lebo meniť 
zabehnutý systém tri týždne pred pretekovou 
sezónou nie je dobré. Niekedy si mys11m, že' d snáď by stačilo do roka aj 

sa konalo 31 . marca tohto 
roku. Zasadn[jťie malo byť viac slávnostné, 
veďplVýkrát nám bola FCI pridelená možnosť 
organizovaťolympiádu a rysuje sa možnosťuž 
v januári 2008 zorgan"izovaťEurópsku výstavu 
poštových holubov. Na zasadnutie boli pozvaní 
chovatelia, ktorých holubynás vzorne repre
zentovali na Olympiáde v Oostende. Títo naši 
kolegovia si skutočne zaslúžili pozornosťi úctu, 
lebo svojou prácou, starostlivostou o holuby 
nám vo svete, v ktorom sa všetko porovnáva, 
urobili dobré meno. 

Žial; rokovanie z tohto rámca výrazne vybo
čilo. Miestami skôrpripomínalo turecký trh ako 
kultúrnu spoločnos(f'udí, ktorých spája ušlach
tilý koníček. Myslfm si, že táto atmosféra vznikla 
po nepripravených návrhoch zo strany prezl: 
dia. Návrhy posúdili pr/tomnf členovia valného 
zhromaždenia a samotný fakt, že ich popadné 
schválenie bolo odročené na jesenné zasad
nutie o čomsi svedč/' Čosi má vlastne radový 
člen Zväzu mysliet; ak niektorí čelní funkcionári 
jedno ustanovenie Pretekového poriadku SZ 
CHPH vysvetl'ujú v októbri určitým spôsobom 
a v marci ho otočia o 180°. Odpoveď je jed
noduchá, že si to funkcionári vysvetlújú ako 
im to momentálne pasuje. A to by sa stávať 
nemalo. V dobre fungujúcom demokratickom 
štáte, spoločnosti, organizácii, a my taký Zväz 
chceme mat; nerozhodujú lúdia, funkcionári 
ale zákony, pravidlá, smernice a uzneseniá. 
Nie je ich možné interpretovať podla toho, či 
sa :mi to práve hodí alebo nehodí. 

Návrhy a podnety, ktoré sú prednesené, 
-sú-neraz nedomyslené, neargumentuje sa 
tým, čo zmena prinesie, nie sú zmapované 
dôsledky rozhodnutia. K tomu všetkému sa 
navzájom nepočúvame. Potom ich v časovej 
tiesni schválime a po týždni už vieme, že to 

by sa konalo v jeseni a bolo 
by dvojdňové. Tak bysa našlo viac priestoru 
na prediskutovanie navrhovaných zmien a do-o 
plnkov. Členovia VZ by mohli s.voje návrhy aj 
nefórmálne v kuloároch prejednat: Viac by 
poznali problémy vo svojich regiónoch. No
vembrové zasadnutie je vhodným termínom, 
chovatelia sú v tomto čase menej vyťaženf 
a ak sa príjmu závažné zmeny, ostáva do 
pretekovej sezóny ešte dostatok času na ich 
uvedenie do života v novej sezóne. Takéto 
zasadnutie by nebolo ani finančne náročnejšie. 

Niekto si môže položiť otázku, či vôbec 
mám právo na takúto kritiku? Myslím si, že 
každý z členov Zväzu má právo každého kriti
zovaťpokiaľide o slušnú kritiku bez osobných 
invektíva osočovania. Každý ma možnosť 
svoj názor vyjadriť aj v našom (nie mojom) 
spravodaji. Každému, kto napísal svoj názor 
a pritom iného člena neurážal, sme v spravoda
ji prfspevok zverejnili. Ibaže nie všetci rovnako 
radi píšeme. 

Koniec-koncov osobne si nechcem vybo
jovať žiadne lepšie súťažné podmienky. Kto 
reálne uvažuje iste vie, že nech sú podmienky 
akékqlvek, vyhrá ten, čo najviac robil s kvalit
nými holubmi. Ide mi o to, a som presvedčený 
že väčšine z nás, aby naše rokovania boli 
dôstojné, aby prijaté závery neboli účelové 
a chovateibm viac pomáhali a menej strpčovali 
život. Väčšina chovateľov to aj bez holubov 
nemá v živote jednoduché. 

Do novej sezóny prajem všetkým chovateIbm 
a ich holubom dobré zdravie, štastnú ruku pri 
výbere súťažných družstiev, výborné dolety 
a pokojnú ale súľaživú atmosféru v nasadzo
vadch strediskách a veľa, vela porozumenia 
v rodinách počas pretekovej sezóny 

Danie! Dudzik 
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'Uznesenia zo zasadnutia VZ SZ CHPH 
. zo dňa 31. marca 2007 

Valné zhromaždenie potvrdzuje: 
a) nových zástupcov OZ vo VZ: za OZ Čadca - Ján 
Krajča, Prievidza - Mikuláš Kováč ml. , Tvrdošin - Ján 
Š tepančik 
berie na vedomie: 
a) Správu očinnosti SZ CHPH prednesenú Ing. Kurekom 
b) Správu o činnosti ÚKK prednesenú Ing. Moravčikom 
c) Informáciu Ing. Kureka zo zasadnutia FCI o pri
pravovanej európskej výstave PH v januari 2008 na 
Slovensku 
d) Správy predsedov odborných komisii SZ 
Schval'uje: 
a) Overovatel'ov zapi snice zo zasadnutia VZ: Mgr. 
Blahovský, Ing. Rak 
b) Zapisovatela rokovania Ing. Mokrého 
c) Rozšírenie programu rokovania o 3 body: 
- žiados! OZ Prešov oúpravu podmienok MS pre ich OZ 
- prehodnotiflist OZ Pezinok adresovaný prezidiu SZ CHPH. 
- žiados! Maratón klubu 
d) Účtovnú uzávierku SZ CHPH za rok 2006 
e) Sc hval'uje , aby navrhované zmeny do pretekového 
poriadku boli riešené vždy len na jesennom zasadaní VZ 
f) CV v roku 2008 v Nitre s polo č ne s európskou výsta
vou PH a CV v roku 2009 v Poprade 
f) Termíntermin školenia výcvikárov OZ na 14.4.2007 
o 10.00 hod. v Agroinštitúte v Nitre 
Ukladá: 
a) predajcom EKS, kto ré v zápise klubového Usla pri 
tlači dokumentov nepíšu nulu pred klubový m č íslam , 
zabez peči! opravu uvedenej nezrovnalosti do začiatku 
pretekovej sezóny 2008 

1. Oblastné združenieoznámi na sekretariát SZ CHPH: 
al nasadzovacie strediská, ich adresy, vedúceho a 
zastupcu NS, zbemý plán - odchod áut 
bi zápisnice zo školenia vedúcich NS a výcvikárov ZO 
cl záznam o vykonanej kontro le konštatovacích hodin. 
Podklady z kontroly zostanú na OZ CHPH a tvoria ich 
páska zhodín s otlačkami spustenia minimálne dvoma 
nasledujúcimi otlačkami, overením zatvárania aotvárania 
hodín (dierka pred a po otlačku , zistenie súladu sekun
dových a minútových ruč i čiek a preskúmania celého 
mechanizmu hodín), Zvýšenú pozornos! treba venova! 
hodinám Elektročas avšetkým typom starších hodín, 
dl zasielať do 5 dní po preteku protokoly o štarte s 
vyplnenými údajmi (štart a podpis a razítko štartéra 
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Zodp. predajcovia EKS Termin: v texte 
b) stanovi! kritéria, za splneniektorých bude schválené 
používanie EKSna Slovensku 
Zodp.: preteková komisia Termín: do 31.5,2007 
c) prezídiu, organizačne zabezpeči! prípravu Olympiády 
PH v roku 2013 na Sloven sku podl'a vypracovaného 
programu do najbližšieho Zjazdu SZ CHPH 
Zodp.: prezident SZ Termín apríl 2007 
d) zabezpe č i! zvere jnenie opraveného poradia v kate
góriáCh šport a štandardzCV 2006 v časopise poštový 
holub a web stránke zväzu I spôsobené vylú čením 

holubov a chovatel'ov z OZ Šuranyl 
Zodp .: RNDr. Dudzik, Mgr. Blahovský 

Termín do 15.4.2007 
e) zabezpeči! zverejnenieporadia holubov akoeficientov 
v športových kategóri áchna web stránke zväzu. Nena· 
hlásený holub nemôže by! v celkovom poradí SR 
Zodp .: Mgr. Blahovský Termin do 31.10,2007 
t) Po 15.6.2007 môže predajca EKS preda! systém len 
so slovenským softwarom a musi tlači! na všetkých 
dokumentoch skutočné č islo holubalaj nuly avšetkyl 
Zodp.: predaj ca EKS Termin: v texte 
g) OZ neporiada! pretek mladých holubov v termíne 
16.9.2007 z dôvodu termínu finálového preteku v TS 
SZ v Doln ých Krškanoch 
Zodp,:predsedovia OZ Termin v texte 
- zamieta: 
a) žiados! Maratón klubu - možnos! použi! preteky 
Maratón klubu do súťaže MS 
b) oblastnému združeniu Pezinok návrh do kategórie 
CMS - min. potrebný počet nasadených holubov na 
pretek 400 
Uznesenia bolo prijaté. Jeden hlas bol proti 

Prezident SZ CHPH Ing Juraj Kurek 

- chovateiskej organizác ie) 
hl znerejni! do dvoch týždňov po preteku výsledky 
pretekov na webovej stránke Zväzu 
2. Oblastné združenia Ifalej zabezpečia : 
al osádka auta prepravujú ca holuby musí ma! so sebou 
zapečatenú obálku zkaždého nasadzovacieho strediska, 
v ktorej bude druhá či tatel'ná kópia kontrolných listov 
resp. protokol o nasadení IEKSI avyplnený protokol o 
nasadení holubov. Po preteku budú zapečaten é obálky 
uvýcvikára OZ resp. uorganizátora preteku, Tieto obálky 
sa môžu otvori ť vý luč ne len pri kontrole a v tom pripade 
musí byť spísaný zápis. 
bi smernicu o používani pretekových gumičiek a s ňou 
oboznámia NS 

cl u EKS protokol o priraďovaní čipov aprípadná každa 
zmena sa musí robi! 2x a to jedna pre výcvikára OZ a 
druhá ostáva v NS. Protokol okaždom priraďova ní musí 
byt zaslaný výcvikárovi OZ vždy pred pretekom, na ktorý 
budú holuby po novom priradení nasadené, 
dl havárijnú situáciu štartu musia funkcionári OZ oznámiť 
ešte pred pretekom predsedovi pretekovej komisie č. 

I. 0908 761 886, Havarijná situác ia sa musí ri ešiť tiež 
zabezpečením štartéra v zmys le pretekového poriadku, 
el nasadzovanie holubov na pretek je platné, ak sa ho zú· 
častní sedem chovatel'ov lč l enovl starších ako 18 rokov 
zo siedmych rôznych súradníc - účastníkov preteku 
fi zatv<i ranie aotváranie konštatovacich hodín sa môže 
uskutoč ni ť, ak je prítomnýCh minimálne pä! konštatova
cích hodín asedem chovatelov - účastníkov preteku. 
gi držanie a hlásenie holubov pri nasadzovaní holubov 
na pretek nesmie vykonávať chovatel'/vlastníkl 
hl všetky protokoly lo uzatváraní konštatovacich hodín, 
o pridelovani čipov , o nasadzovaní holubovi kontrolné 
listy, pásky z hodín vždy podpisujú traja č lenovia 

prislušnej komisie · éitatel'ne mena avedra sa podpisuje. 

Tam, kde to vyžaduje predpis sa podpisujeaj chovatel. 
Vprípade neprítomnosti chovatel'a podpisuje kontrolný 
list v zastúpení vedúci NS. 
il u EKS protokol onasadzovaní holubovmusí obsahova! 
pečiatku príSlušného NS, 
jl vykonávanie kontrol pri nasadzovaní holubov, otváraní 
konšl. hodín resp. pri dolete holubov, Kontrolova( sa 
musia predovšetkým poprední chovatelia oblastného 
združenia. O každej kontrole musi by! spísaný Protokol 
o vykonanej kontro le, z ktorého musí byť jasné, kto a 
čo kontroloval, čo bolo zistené a podpisy. Na úrovni 
OZ a ZO môžu kontrolu vykonáva! dvaja funkcionári t 
j. č lenovia výboru OZ a ZO resp. ko ntrolnej komisie OZ 
a ZO. Predsedovia OZ a ZO re sp. výbory môžu poveriť 

aj ďalších č lenov na kontrolu, ale musia by! minimálne 
dvaja. Ku kontrole sa vyjadruje aj kontrolovaný a potvrd
zuje podpisom,Kontrolnú činnos! vykonáva! v súlade zo 
smernicou pre kontrolnú č innosť schválenou Valným 
zhromaždenim dňa 1. 4. 2006. 

Spracoval: Ing. Jaroslav Seliga, 
predseda výcvikovej komisie SZ CHPH 

EVIDENC IA ČLENOV SZ ClI pn - 2 007 

P . č. Obla s tn t! Zdrll L.e n IC Počet ZO Počet c hova t e.: ľov Počet hul u boy 
I. 19 B a n skú B ys lric a 7 143 8450 
2 . 26 Barúejov Ó I IO 7J (,') 
3. 01 Bn.lt is l:I'.:u 9 11\1 1' 14.1 
4 , 11 Rytča 7 117 72 71 
5 _ 2 1 Fiľ~kovo 4 RO 4 11-:5 
Ó . 16 C aúe" 9 12X 7 1 (l~ 

7 _ 2H K c2.rna rok 5 98 (,505 
8. 07 Konl<:inlo 3 SO 5430 
9. 24 KO Šice 7 115 95()O 

IO. 15 Kysu<:k é N ove M " SIO 7 11 5 6522 
II . I ~ Le v ice l! II S ~ 725 

P. 3 I Lipto vs k \ ' M ikul"s 5 99 5353 
13 . 17 M artll1 6 JOS 6267 
14. 27 M ichalovce 9 133 12725 
15. lu N ll ra 7 169 12SXO 
16. O~ No vé Zámk v 6 95 ~260 

17. 2 0 Pezinok 7 12 0 ~ 335 
l l; , 22 ropr~d 6 !S I -l no 
19 13 Pov u2s kú Bvsll'lca 6 157 ~ 34 :! 

2 0. 2 <; Prešov 13 243 14440 
2 1. L2 P.-i e\. idza l 122 602u 
22_ 12 Rc vu ca 7 104 7()IO 
23. 02 S e n ica 7 118 X085 
24 _ 30 Sereď X 124 11)661) 
25. 23 .s 'li~ s k é:i Nova Vc~ R 162 11 530 
2 ti _ 09 S uruny 7 11 3 73113 
')7 04 T c n:; hova 7 13~ 66XO 
2 l-i . I 1 Topoľčany Ó 89 (,4 >;:5 
29, 06 Tre n č i n II 190 15257 
30 . 05 T rn ::lva II 171\ 112tlx 
31. 29 TvrdClš in 7 137 ~9 1 5 

32.. 14 L tI ino 'I 17(, 1 ()~ 2 0 

S(Jo lu 22t-: 4 138 274432 
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'Uznesenia zo zasadnutia VZ SZ CHPH 
. zo dňa 31. marca 2007 

Valné zhromaždenie potvrdzuje: 
a) nových zástupcov OZ vo VZ: za OZ Čadca - Ján 
Krajča, Prievidza - Mikuláš Kováč ml. , Tvrdošin - Ján 
Š tepančik 
berie na vedomie: 
a) Správu očinnosti SZ CHPH prednesenú Ing. Kurekom 
b) Správu o činnosti ÚKK prednesenú Ing. Moravčikom 
c) Informáciu Ing. Kureka zo zasadnutia FCI o pri
pravovanej európskej výstave PH v januari 2008 na 
Slovensku 
d) Správy predsedov odborných komisii SZ 
Schval'uje: 
a) Overovatel'ov zapi snice zo zasadnutia VZ: Mgr. 
Blahovský, Ing. Rak 
b) Zapisovatela rokovania Ing. Mokrého 
c) Rozšírenie programu rokovania o 3 body: 
- žiados! OZ Prešov oúpravu podmienok MS pre ich OZ 
- prehodnotiflist OZ Pezinok adresovaný prezidiu SZ CHPH. 
- žiados! Maratón klubu 
d) Účtovnú uzávierku SZ CHPH za rok 2006 
e) Sc hval'uje , aby navrhované zmeny do pretekového 
poriadku boli riešené vždy len na jesennom zasadaní VZ 
f) CV v roku 2008 v Nitre s polo č ne s európskou výsta
vou PH a CV v roku 2009 v Poprade 
f) Termíntermin školenia výcvikárov OZ na 14.4.2007 
o 10.00 hod. v Agroinštitúte v Nitre 
Ukladá: 
a) predajcom EKS, kto ré v zápise klubového Usla pri 
tlači dokumentov nepíšu nulu pred klubový m č íslam , 
zabez peči! opravu uvedenej nezrovnalosti do začiatku 
pretekovej sezóny 2008 

1. Oblastné združenieoznámi na sekretariát SZ CHPH: 
al nasadzovacie strediská, ich adresy, vedúceho a 
zastupcu NS, zbemý plán - odchod áut 
bi zápisnice zo školenia vedúcich NS a výcvikárov ZO 
cl záznam o vykonanej kontro le konštatovacích hodin. 
Podklady z kontroly zostanú na OZ CHPH a tvoria ich 
páska zhodín s otlačkami spustenia minimálne dvoma 
nasledujúcimi otlačkami, overením zatvárania aotvárania 
hodín (dierka pred a po otlačku , zistenie súladu sekun
dových a minútových ruč i čiek a preskúmania celého 
mechanizmu hodín), Zvýšenú pozornos! treba venova! 
hodinám Elektročas avšetkým typom starších hodín, 
dl zasielať do 5 dní po preteku protokoly o štarte s 
vyplnenými údajmi (štart a podpis a razítko štartéra 
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Zodp. predajcovia EKS Termin: v texte 
b) stanovi! kritéria, za splneniektorých bude schválené 
používanie EKSna Slovensku 
Zodp.: preteková komisia Termín: do 31.5,2007 
c) prezídiu, organizačne zabezpeči! prípravu Olympiády 
PH v roku 2013 na Sloven sku podl'a vypracovaného 
programu do najbližšieho Zjazdu SZ CHPH 
Zodp.: prezident SZ Termín apríl 2007 
d) zabezpe č i! zvere jnenie opraveného poradia v kate
góriáCh šport a štandardzCV 2006 v časopise poštový 
holub a web stránke zväzu I spôsobené vylú čením 

holubov a chovatel'ov z OZ Šuranyl 
Zodp .: RNDr. Dudzik, Mgr. Blahovský 

Termín do 15.4.2007 
e) zabezpeči! zverejnenieporadia holubov akoeficientov 
v športových kategóri áchna web stránke zväzu. Nena· 
hlásený holub nemôže by! v celkovom poradí SR 
Zodp .: Mgr. Blahovský Termin do 31.10,2007 
t) Po 15.6.2007 môže predajca EKS preda! systém len 
so slovenským softwarom a musi tlači! na všetkých 
dokumentoch skutočné č islo holubalaj nuly avšetkyl 
Zodp.: predaj ca EKS Termin: v texte 
g) OZ neporiada! pretek mladých holubov v termíne 
16.9.2007 z dôvodu termínu finálového preteku v TS 
SZ v Doln ých Krškanoch 
Zodp,:predsedovia OZ Termin v texte 
- zamieta: 
a) žiados! Maratón klubu - možnos! použi! preteky 
Maratón klubu do súťaže MS 
b) oblastnému združeniu Pezinok návrh do kategórie 
CMS - min. potrebný počet nasadených holubov na 
pretek 400 
Uznesenia bolo prijaté. Jeden hlas bol proti 

Prezident SZ CHPH Ing Juraj Kurek 

- chovateiskej organizác ie) 
hl znerejni! do dvoch týždňov po preteku výsledky 
pretekov na webovej stránke Zväzu 
2. Oblastné združenia Ifalej zabezpečia : 
al osádka auta prepravujú ca holuby musí ma! so sebou 
zapečatenú obálku zkaždého nasadzovacieho strediska, 
v ktorej bude druhá či tatel'ná kópia kontrolných listov 
resp. protokol o nasadení IEKSI avyplnený protokol o 
nasadení holubov. Po preteku budú zapečaten é obálky 
uvýcvikára OZ resp. uorganizátora preteku, Tieto obálky 
sa môžu otvori ť vý luč ne len pri kontrole a v tom pripade 
musí byť spísaný zápis. 
bi smernicu o používani pretekových gumičiek a s ňou 
oboznámia NS 

cl u EKS protokol o priraďovaní čipov aprípadná každa 
zmena sa musí robi! 2x a to jedna pre výcvikára OZ a 
druhá ostáva v NS. Protokol okaždom priraďova ní musí 
byt zaslaný výcvikárovi OZ vždy pred pretekom, na ktorý 
budú holuby po novom priradení nasadené, 
dl havárijnú situáciu štartu musia funkcionári OZ oznámiť 
ešte pred pretekom predsedovi pretekovej komisie č. 

I. 0908 761 886, Havarijná situác ia sa musí ri ešiť tiež 
zabezpečením štartéra v zmys le pretekového poriadku, 
el nasadzovanie holubov na pretek je platné, ak sa ho zú· 
častní sedem chovatel'ov lč l enovl starších ako 18 rokov 
zo siedmych rôznych súradníc - účastníkov preteku 
fi zatv<i ranie aotváranie konštatovacich hodín sa môže 
uskutoč ni ť, ak je prítomnýCh minimálne pä! konštatova
cích hodín asedem chovatelov - účastníkov preteku. 
gi držanie a hlásenie holubov pri nasadzovaní holubov 
na pretek nesmie vykonávať chovatel'/vlastníkl 
hl všetky protokoly lo uzatváraní konštatovacich hodín, 
o pridelovani čipov , o nasadzovaní holubovi kontrolné 
listy, pásky z hodín vždy podpisujú traja č lenovia 

prislušnej komisie · éitatel'ne mena avedra sa podpisuje. 

Tam, kde to vyžaduje predpis sa podpisujeaj chovatel. 
Vprípade neprítomnosti chovatel'a podpisuje kontrolný 
list v zastúpení vedúci NS. 
il u EKS protokol onasadzovaní holubovmusí obsahova! 
pečiatku príSlušného NS, 
jl vykonávanie kontrol pri nasadzovaní holubov, otváraní 
konšl. hodín resp. pri dolete holubov, Kontrolova( sa 
musia predovšetkým poprední chovatelia oblastného 
združenia. O každej kontrole musi by! spísaný Protokol 
o vykonanej kontro le, z ktorého musí byť jasné, kto a 
čo kontroloval, čo bolo zistené a podpisy. Na úrovni 
OZ a ZO môžu kontrolu vykonáva! dvaja funkcionári t 
j. č lenovia výboru OZ a ZO resp. ko ntrolnej komisie OZ 
a ZO. Predsedovia OZ a ZO re sp. výbory môžu poveriť 

aj ďalších č lenov na kontrolu, ale musia by! minimálne 
dvaja. Ku kontrole sa vyjadruje aj kontrolovaný a potvrd
zuje podpisom,Kontrolnú činnos! vykonáva! v súlade zo 
smernicou pre kontrolnú č innosť schválenou Valným 
zhromaždenim dňa 1. 4. 2006. 

Spracoval: Ing. Jaroslav Seliga, 
predseda výcvikovej komisie SZ CHPH 

EVIDENC IA ČLENOV SZ ClI pn - 2 007 

P . č. Obla s tn t! Zdrll L.e n IC Počet ZO Počet c hova t e.: ľov Počet hul u boy 
I. 19 B a n skú B ys lric a 7 143 8450 
2 . 26 Barúejov Ó I IO 7J (,') 
3. 01 Bn.lt is l:I'.:u 9 11\1 1' 14.1 
4 , 11 Rytča 7 117 72 71 
5 _ 2 1 Fiľ~kovo 4 RO 4 11-:5 
Ó . 16 C aúe" 9 12X 7 1 (l~ 

7 _ 2H K c2.rna rok 5 98 (,505 
8. 07 Konl<:inlo 3 SO 5430 
9. 24 KO Šice 7 115 95()O 

IO. 15 Kysu<:k é N ove M " SIO 7 11 5 6522 
II . I ~ Le v ice l! II S ~ 725 

P. 3 I Lipto vs k \ ' M ikul"s 5 99 5353 
13 . 17 M artll1 6 JOS 6267 
14. 27 M ichalovce 9 133 12725 
15. lu N ll ra 7 169 12SXO 
16. O~ No vé Zámk v 6 95 ~260 

17. 2 0 Pezinok 7 12 0 ~ 335 
l l; , 22 ropr~d 6 !S I -l no 
19 13 Pov u2s kú Bvsll'lca 6 157 ~ 34 :! 

2 0. 2 <; Prešov 13 243 14440 
2 1. L2 P.-i e\. idza l 122 602u 
22_ 12 Rc vu ca 7 104 7()IO 
23. 02 S e n ica 7 118 X085 
24 _ 30 Sereď X 124 11)661) 
25. 23 .s 'li~ s k é:i Nova Vc~ R 162 11 530 
2 ti _ 09 S uruny 7 11 3 73113 
')7 04 T c n:; hova 7 13~ 66XO 
2 l-i . I 1 Topoľčany Ó 89 (,4 >;:5 
29, 06 Tre n č i n II 190 15257 
30 . 05 T rn ::lva II 171\ 112tlx 
31. 29 TvrdClš in 7 137 ~9 1 5 

32.. 14 L tI ino 'I 17(, 1 ()~ 2 0 

S(Jo lu 22t-: 4 138 274432 
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Pretekové plány OZ CHPH na rok 2007 
Nitraj.evite ď Šurany Ban. Bystrica I' Afakovo Komárno N. Zám~v Tp~oléaqyD~tum 

Chtelnica 14.4. Driemota154 Bratislava214. 15.4. N. Mesto 15.4.N. Mesto 
Uh. Hradište H olíč 25.4. Rados.Holič22.4. Rosice Rosice 

28.4. 
Znojmo OlomoucSe nec Budmerice Prostéjol' ProstéjovJihlava Jihlava29.4. 

1.5. 
5.5. 

Pardubice Tabor SvitavyMirošovice Mirošovice Slavkov uBma Brno Pardubice6.5. 
8.5. 


135 
 Velké Mezinéi Jihlava Dlvišov Strakonice KolínSlaný Slaný Divisov 
Strakonice SlivenecVlašim Mélník MélnlkGera Gera Vlašim20.5. 
StrakoniceJihlava Chomutov Chomutov LounyMirošovice Mirosovice Slaný27.5. 

MillnikMillnik2.6. 
Kitzingen Kitzingen KiizingenAš Aš Kitzingen3.6. Gera Gera 

Strakonice Liberec3.6. 
MélmK Klatovy-Kd. LounyMirošovice Mirošovice Vlašim Vlašim Mélnik10.6. 

Eisenach Kolín n/R Strakonice LiberecKolin rtlR Kolin nlR Slavkov uBma Kolin rtlR16.6. 
Brno Divišov Divišov Ko lín n/R Kolín n/R16.6. Rosice Rosice Eisenach 

17.6. 
Vlašim Kitzingen Kitzingen24.6. Hranice Hranice Vlašim Chomutov Chomutov 

Kolin nR Klatovy-Kd. SlivenecKolin rtlR Kolin n/R Velké Meziiíči Ei senach Kolin n/R30.6. 
Brno Divišov Divišov Kolín n/R Kolin n/RMirošovice Mirošovice Eisenach30.6. 

17. 
KielKiel Kiel Kiel Kiel 4.7. 

5.7. 
Vlašim Kitzingen KllzingenChomutov Chomutov Staný Lipsko Lipsko8.7. 

13.7. 
Slavkov uBma Kolin rtlR Kolfn n/R Kolin n/R Klatový-Kd Louny 


lU 

Kolinn/R Kolin n/R14.7. 

Slavkov uBrna DiVISOV Divišov Kolin ilIR Kolin r\1RMirošovice Mirošovice Kolín n/Rýnom 
15.7. 
21.7. 

LounyLipsko Lipsko Klatový-Kd.Gera Vlašim Vlašim22.7. Gera 
28.7. 
28.7. 

{IŠ KilzingenLipsko KitzingenMirošovice Aš lipsko29.7. Miro šovice 
29.7. 

Chtelnica12.8. 
18.8. 

Tr. Jastrabie Radošovce19.8. 
Uh. HradištéMikulovBytéa26.8. 

27.8. 
Nove Mesto29.8. Nové Mesto 

1.9. 
OlomoucZnojmoRosice Senec Budmerice ProstéloV ProstéloV2.9. Rosice 
SvrtavyJih lava Jihlava Te l čJihlava Slavkov uBma Bmo 9.9. Jihlava 
HumpolecHumpolec Humpolec Jind. HradecMirošovice Velke Muirič i Budmerice15.9. Mirošovice 

16.9. 
Divišov Jind. Hradec KolinVlašim DiviSovRičany Riéany23.9. 

29.9. 
DivišovDivlšov30.9. 
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Pretekové plány OZ CHPH na rok 2007 

Dátum Trenč ín Bratfsl3va Siroica Trnava Sereď Pezinok TVJdQšin Lip. Mikuláš: 

21.4. Hu stopeée 
22.4. Pohoŕelice I 

28.4. Pre rov Jindr. Hradec 
29.4. Prerov Prostéjol' Velké Mezifiči tadca 

1.5. V. MeZÍfíéi Ŕičany Jindf. Hradec Mohelnice Hranice na Mor Hran. na Mor I 

5.5. Praha 
6.5. Humpolec Kladno Kolin Vysoké Mýto Frýdek-Mistek Prostéjov Prostéjov 
8.5. Praha 

13.5. Slany Cheb Zalec Kladno Hr. KráJove Hradec Kralove Litomyšl Litomysl 
20.5. Chomutov Wursburg Wursburg Chomutov Praha Doksy Kolin Kolin 
27.5. Cheb Chomutov Žatec Erturt Cho mutov Chomutov Kolin Kolin 

2.6. Kladno/Frankfurt FrankfurVChom Franfu rktiChomut Doksy/Franlurkt 
3.6. Gotha Praha Trojmezi Trojmezi 
3.6. Prostéjol' Prostéjov 

10.6. Erfurt Cheb Hrani ce uAše Vysoké Mýto Cheb Cheb Kolin KoIin 
16.6. Humpolec Kladno Chomutov Chomutov Rokycany Frýdek-Mistek 
16.6. Kolin roIR Kassel Kassel Kassel Eisenach Kassel 
17.6. TrojmezilLnomyšl TrojJLitom 
24.6. Erfurt Chomutov Hranice uAše Liberec Chomutov Chomutov Kolín Kolin 
30.6. Slaný Kladno Chomutov Chomutov Aachen Aachen 
30.6. Kolin n/R Aachen Aachen Aachen Ei senach Frýdek·Mistek 

1.7. Trojmezi/Litomyšl Troj JLitom. 
47 Kiel Kiel Kiel Kie l 
5.7. Slaný 
8.7. Slaný Cheb Hranice uAse Beroun Cheb Chomutov Kolin Kolin 

13.7. Harnburg Hamburg 
14.7. Slaný Kladno Chomutov Chomutov Frýdek-Mistek 
14.7. Kolin/R Aachen Aachen Aachen Aachen Aachen 
15.7. Rokycany Trojmezí Trojmezí 
21.7. 
22.7. Gotha Cheb Che b Kladno Cheb Chomu tov Kolin Kolin 
28.7. 
28.7. Hannover Hannover 
29.7. Cheb Wa~er11auzen Waltershausen Walter11ausen Walters hausen Waltershausen 
29.7. 5.8Wurzburg Prostéjol' Pros téjov 
12.8. Humpolec tadca 
18.8. Prerov 
19.8. Prerov Jindr. Hradec Vysoké Mýto 
26.8. V Mezinéi Prostéjol' Prah a Velké Mezinéi Katowice Mohelnice Hranice na Mor Hran. na Mor 
27.8 
29.8. 
1.9. 
2.9. Humpolec Ŕičany Praha Velké Mezifiči Hr. KráJove Frýdek-Misiek Lrtovel ProstéloV 
9.9. Riéany Louny Chomutov Kolin Praha Hradec Kralove Vysoké Mi10 Vysoké Mýto 

15.9. Kladno Louny Pruhonice Cheb Doksy Vysoké Mýto Vysoké Mýto 
16.9. 
23.9. Vysoké Ivlýto Vy soké Mýto 
29.9. 
30.9. 
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Pretekové plány OZ CHPH na rok 2007 
Nitraj.evite ď Šurany Ban. Bystrica I' Afakovo Komárno N. Zám~v Tp~oléaqyD~tum 

Chtelnica 14.4. Driemota154 Bratislava214. 15.4. N. Mesto 15.4.N. Mesto 
Uh. Hradište H olíč 25.4. Rados.Holič22.4. Rosice Rosice 

28.4. 
Znojmo OlomoucSe nec Budmerice Prostéjol' ProstéjovJihlava Jihlava29.4. 

1.5. 
5.5. 

Pardubice Tabor SvitavyMirošovice Mirošovice Slavkov uBma Brno Pardubice6.5. 
8.5. 


135 
 Velké Mezinéi Jihlava Dlvišov Strakonice KolínSlaný Slaný Divisov 
Strakonice SlivenecVlašim Mélník MélnlkGera Gera Vlašim20.5. 
StrakoniceJihlava Chomutov Chomutov LounyMirošovice Mirosovice Slaný27.5. 

MillnikMillnik2.6. 
Kitzingen Kitzingen KiizingenAš Aš Kitzingen3.6. Gera Gera 

Strakonice Liberec3.6. 
MélmK Klatovy-Kd. LounyMirošovice Mirošovice Vlašim Vlašim Mélnik10.6. 

Eisenach Kolín n/R Strakonice LiberecKolin rtlR Kolin nlR Slavkov uBma Kolin rtlR16.6. 
Brno Divišov Divišov Ko lín n/R Kolín n/R16.6. Rosice Rosice Eisenach 

17.6. 
Vlašim Kitzingen Kitzingen24.6. Hranice Hranice Vlašim Chomutov Chomutov 

Kolin nR Klatovy-Kd. SlivenecKolin rtlR Kolin n/R Velké Meziiíči Ei senach Kolin n/R30.6. 
Brno Divišov Divišov Kolín n/R Kolin n/RMirošovice Mirošovice Eisenach30.6. 

17. 
KielKiel Kiel Kiel Kiel 4.7. 

5.7. 
Vlašim Kitzingen KllzingenChomutov Chomutov Staný Lipsko Lipsko8.7. 

13.7. 
Slavkov uBma Kolin rtlR Kolfn n/R Kolin n/R Klatový-Kd Louny 


lU 

Kolinn/R Kolin n/R14.7. 

Slavkov uBrna DiVISOV Divišov Kolin ilIR Kolin r\1RMirošovice Mirošovice Kolín n/Rýnom 
15.7. 
21.7. 

LounyLipsko Lipsko Klatový-Kd.Gera Vlašim Vlašim22.7. Gera 
28.7. 
28.7. 

{IŠ KilzingenLipsko KitzingenMirošovice Aš lipsko29.7. Miro šovice 
29.7. 

Chtelnica12.8. 
18.8. 

Tr. Jastrabie Radošovce19.8. 
Uh. HradištéMikulovBytéa26.8. 

27.8. 
Nove Mesto29.8. Nové Mesto 

1.9. 
OlomoucZnojmoRosice Senec Budmerice ProstéloV ProstéloV2.9. Rosice 
SvrtavyJih lava Jihlava Te l čJihlava Slavkov uBma Bmo 9.9. Jihlava 
HumpolecHumpolec Humpolec Jind. HradecMirošovice Velke Muirič i Budmerice15.9. Mirošovice 

16.9. 
Divišov Jind. Hradec KolinVlašim DiviSovRičany Riéany23.9. 

29.9. 
DivišovDivlšov30.9. 
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Pretekové plány OZ CHPH na rok 2007 

Dátum Trenč ín Bratfsl3va Siroica Trnava Sereď Pezinok TVJdQšin Lip. Mikuláš: 

21.4. Hu stopeée 
22.4. Pohoŕelice I 

28.4. Pre rov Jindr. Hradec 
29.4. Prerov Prostéjol' Velké Mezifiči tadca 

1.5. V. MeZÍfíéi Ŕičany Jindf. Hradec Mohelnice Hranice na Mor Hran. na Mor I 

5.5. Praha 
6.5. Humpolec Kladno Kolin Vysoké Mýto Frýdek-Mistek Prostéjov Prostéjov 
8.5. Praha 

13.5. Slany Cheb Zalec Kladno Hr. KráJove Hradec Kralove Litomyšl Litomysl 
20.5. Chomutov Wursburg Wursburg Chomutov Praha Doksy Kolin Kolin 
27.5. Cheb Chomutov Žatec Erturt Cho mutov Chomutov Kolin Kolin 

2.6. Kladno/Frankfurt FrankfurVChom Franfu rktiChomut Doksy/Franlurkt 
3.6. Gotha Praha Trojmezi Trojmezi 
3.6. Prostéjol' Prostéjov 

10.6. Erfurt Cheb Hrani ce uAše Vysoké Mýto Cheb Cheb Kolin KoIin 
16.6. Humpolec Kladno Chomutov Chomutov Rokycany Frýdek-Mistek 
16.6. Kolin roIR Kassel Kassel Kassel Eisenach Kassel 
17.6. TrojmezilLnomyšl TrojJLitom 
24.6. Erfurt Chomutov Hranice uAše Liberec Chomutov Chomutov Kolín Kolin 
30.6. Slaný Kladno Chomutov Chomutov Aachen Aachen 
30.6. Kolin n/R Aachen Aachen Aachen Ei senach Frýdek·Mistek 

1.7. Trojmezi/Litomyšl Troj JLitom. 
47 Kiel Kiel Kiel Kie l 
5.7. Slaný 
8.7. Slaný Cheb Hranice uAse Beroun Cheb Chomutov Kolin Kolin 

13.7. Harnburg Hamburg 
14.7. Slaný Kladno Chomutov Chomutov Frýdek-Mistek 
14.7. Kolin/R Aachen Aachen Aachen Aachen Aachen 
15.7. Rokycany Trojmezí Trojmezí 
21.7. 
22.7. Gotha Cheb Che b Kladno Cheb Chomu tov Kolin Kolin 
28.7. 
28.7. Hannover Hannover 
29.7. Cheb Wa~er11auzen Waltershausen Walter11ausen Walters hausen Waltershausen 
29.7. 5.8Wurzburg Prostéjol' Pros téjov 
12.8. Humpolec tadca 
18.8. Prerov 
19.8. Prerov Jindr. Hradec Vysoké Mýto 
26.8. V Mezinéi Prostéjol' Prah a Velké Mezinéi Katowice Mohelnice Hranice na Mor Hran. na Mor 
27.8 
29.8. 
1.9. 
2.9. Humpolec Ŕičany Praha Velké Mezifiči Hr. KráJove Frýdek-Misiek Lrtovel ProstéloV 
9.9. Riéany Louny Chomutov Kolin Praha Hradec Kralove Vysoké Mi10 Vysoké Mýto 

15.9. Kladno Louny Pruhonice Cheb Doksy Vysoké Mýto Vysoké Mýto 
16.9. 
23.9. Vysoké Ivlýto Vy soké Mýto 
29.9. 
30.9. 
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Pretekové plány OZ CHPH na rok 2007 Pretekové plány OZ CHPH na rok 2007 

Dátum Kežmarok Poprad Prešov Bardejov Sp. Nová Ves Kosiee Michalovce ;f\~~U~~;K. N. Mesló CadcaPr(avlaza TercbováPov. Bystrica Žilina Martin Dátum Bytča 

21.4. StrbaLipník iVBeč21.4. 
22.4. ŠtrbaŠtrbaVal. Mezinči22.4. 

Lipl Hrádok Lipt. Hrádok Važec Lipt Mikuláš Lipt Mikuláš28.4.Litovel28.4. 
Ružomberok Lipt Hrádok Lipt. Mikuláš Ružomberok29.4.HolíčPrerovZnojmo29.4. 

1.5. Ružomberok Ružomberok Ružomberok Ružomberok Ružomberok RužomberokVysoké MýtoProstejov Prostéjov1.5. 
Ružomberok Ružomberok5.5. Ružomberok Trenčín Nitra5.5. 
Pov. Bystrica6.5. Bytča Bytča Trenčín 1 Nitra/ŽílinaČáslav KolínTišnov ČáslavBrno ZlechovHumpolec Brno6.5. 

8.5. Hranice na Mor Pov. Bystrica Makov Makov Val. Mezinčí Trenčín Trenčin 2 12.5IVes8.5. 
Prostéjov Makov prerov/12.5. Prostej ov Prostej ov lPraha Louny Litomyšl Makov 13.5.MakovPraha 13.5.Znojmo Brno Havl. BrodVysoké MýtoKladno13.5. 

20.5. Chrudim LITovel Litovel Česká Tŕebová Litomyšl litomyšlI 19.5 BrnCl'OLMilevsko KcJín ChrudimHumpolec Čáslav MilevskoPelhfímovBeroun Kolín20.5. 
27.5. Chrudim Vysoké Mýto Vysoké Mýto Kolin Praha Praha 26.5Pel./ZdiarRokycany Chomutov ChrudimRokycanyPísek Pruhonice PrahaPrahaCheb27.5. 

Mélnlk 2.6.2.6. 
Chomutov Chomutov Bytča Chomutov Chomutov3.6. Chomutov Chomutov Ždiar niSKronach KronachKronach KronachPísek KronachKladno3.6. Kronach 

Litovel Trenčín Trenčín 3 Chomutov3.6. Hranice na Mor Prostejov LITovel ChomutovKronach PrahaKronachBeroun3.6. ! 
Vysoké Mýto Vysoké Mýto Pferov/96 Prostejov Prostéjov 2 Ždlar/Ŕíčany10.6. Chrudim ChrudimPelhfimov Pelhfímov ChebBeroun i Beroun BerounBerounBeroun10.6. 

Trojmezí Trojmezí l Trojmezí16.6. Trojmezí Trojmezí Trojmezí Trojmezí TrojmezíKoblenzPŕíbram ' KoblenzKoblenz Kladno16.6. 
Litovel Litovel Česká Tŕebova Trenčín Trenčín 4 Bmo16.6. Hranice na Mor ProstejovKolínPrahaKoblenz Koblenz Pruhonice16.6. Beroun 

Ždiar iVS17.6.SulzfRok. SulzbachSulzbachlRokycany1?6. 
Chrudim Makov Makov Kolín Litomyšl litomYšl 2 23.6 Žd/Hebíč24.6. ChrudimROkycany SlanyKronach RokycanyKronach Kronach Kronach24.6. Kronach 

Trojmezí Trojmezí Trojmezí Trojmezí 2 Ždiar iVS30.6. Trojmezí Trojmezí TrojmezíKoblenz MélnlkKoblenz30.6. 
Trenčín 5Val. MezinU Trenčín Pelh/TrojmezíHranice na Mor Prostej ov30.6.Mijevsko Milevsko Koblenz30.6. 

Vysoké Mýto Vysoké Mýto1.7.Beroun BerounBeroun Beroun Beroun17. 
Kiel Kiel KielKiel Kiel Kiel4.7. Kiel KielKielKiel Kiel KielKiel Kiel4.7. 

Pov. Bystrica Ružomberok Ružomberok5.7.5.7. 
Litomyšl 3 Olom/ZáhVesŽatec Žatec Litomyšl8.7. Chomutov Chomutov ŽatecKladno Praha Praha PlzeňKladno KladnoKladno Kladno8.7. 

Hamburg Hamburg Hamburg HamburgHamburg Hamburg Hamburg13.7. Hamburg13.7. 
TrenčIn Trenčín 6 TfebičChrudim Chrudim Vysoké Mýto Vysoké Myto Česká Tŕebova147KoblenzPruhonice Pruhonice KoblenzKladno14.7. 

147Pnuhonice SlanyKoblenz PruhoniceKoblenz14.7. Koblenz 
Ždíar iVS15.7.BayrJLouny BayreuthBayreutM.ouny15.7. 

KobJLouny Koblenz 21.7.KoblenzlLouny217. 
Kolín Proslejov Prostej ov 3 Ždiar/PelhChrudim Vysoké Mýto Vysoké Mýto22.7. ChrudimChomutovErturt ErturtEr1urt Er1urtErturt22.7. 
Hannover Hanover Hannover OlomoucHannover Hanover Hannover Hannover28.7.28.7. 

Makov Makov Česká Tfebová Aš/HannoverBytča28.7.28.7. 
29.7.Kronach Kronach KronachKronach KronachPruhonice Pruhonice29.7. Beroun 
29.7.PruhOIliceKronach PruhoniceKronach29.7. Kronach 
12.8.fulnek12.8. 

Važec18.8. Strba18.8. 
Lipt. Mikuláš Ružomberok Lipt. Mikulaš Lipt Mikuláš 25.8. ~lina19.8. LipL Hrádok 25. 8. L. HradLipnik iVBečZlín19.8. 
Ružomberok Martin Ružomberok Ružomberok Nitra25.a 26. Ružom Lipt. HrádokLitovel 26.8.HolíčOlomouc26.8. 

27.8.27.8. 
Ružomberok Martin29.8. RužomberokZlechov29.8. 

ŽilinaRužomberok1.9.1.9. 
SučanyRužomberok Púchov Bytča Sučany Nilla2.9. Bytča Pov. BystricaMor. WebováSlav. uBma Bfeclav BfeclavBrnoBrnoLitovel2.9. Brno 

Ružomberok Litovel Bytča Trenčín TrenčIn 8.9. Mak /Z.Ves9.9. Hranice na Mor Pov. BystricaVel. Me/i nčí Vysoké MýtoBrno-Rosice Tišnov Vel. MezinčiZnojmoVel. Mezinči Brno9.9. 
Hranice na M. Makov!BmoMakov Val. rv1ezinči Hranice na M.Hranice na Mor Pov. Bystrica15.9.Čáslav ChnudimHavl. Brod ČáslavPelfimov HumpolecVysoké MýtoKolín15.9. 

16.9.16.9. 
Ŕečany rVU22.9Hranice na Mor Pov. Bystrica Makov23.9.Praha Praha PŕeloučČaslavPruhonice BenešovKolín23.9. Praha 

29.9.29.9. 
Litovel30.9.Louny LounyPlzeň30.9. Plzeň, Aš Benešov/?10AŠ 
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Pretekové plány OZ CHPH na rok 2007 Pretekové plány OZ CHPH na rok 2007 

Dátum Kežmarok Poprad Prešov Bardejov Sp. Nová Ves Kosiee Michalovce ;f\~~U~~;K. N. Mesló CadcaPr(avlaza TercbováPov. Bystrica Žilina Martin Dátum Bytča 

21.4. StrbaLipník iVBeč21.4. 
22.4. ŠtrbaŠtrbaVal. Mezinči22.4. 

Lipl Hrádok Lipt. Hrádok Važec Lipt Mikuláš Lipt Mikuláš28.4.Litovel28.4. 
Ružomberok Lipt Hrádok Lipt. Mikuláš Ružomberok29.4.HolíčPrerovZnojmo29.4. 

1.5. Ružomberok Ružomberok Ružomberok Ružomberok Ružomberok RužomberokVysoké MýtoProstejov Prostéjov1.5. 
Ružomberok Ružomberok5.5. Ružomberok Trenčín Nitra5.5. 
Pov. Bystrica6.5. Bytča Bytča Trenčín 1 Nitra/ŽílinaČáslav KolínTišnov ČáslavBrno ZlechovHumpolec Brno6.5. 

8.5. Hranice na Mor Pov. Bystrica Makov Makov Val. Mezinčí Trenčín Trenčin 2 12.5IVes8.5. 
Prostéjov Makov prerov/12.5. Prostej ov Prostej ov lPraha Louny Litomyšl Makov 13.5.MakovPraha 13.5.Znojmo Brno Havl. BrodVysoké MýtoKladno13.5. 

20.5. Chrudim LITovel Litovel Česká Tŕebová Litomyšl litomyšlI 19.5 BrnCl'OLMilevsko KcJín ChrudimHumpolec Čáslav MilevskoPelhfímovBeroun Kolín20.5. 
27.5. Chrudim Vysoké Mýto Vysoké Mýto Kolin Praha Praha 26.5Pel./ZdiarRokycany Chomutov ChrudimRokycanyPísek Pruhonice PrahaPrahaCheb27.5. 

Mélnlk 2.6.2.6. 
Chomutov Chomutov Bytča Chomutov Chomutov3.6. Chomutov Chomutov Ždiar niSKronach KronachKronach KronachPísek KronachKladno3.6. Kronach 

Litovel Trenčín Trenčín 3 Chomutov3.6. Hranice na Mor Prostejov LITovel ChomutovKronach PrahaKronachBeroun3.6. ! 
Vysoké Mýto Vysoké Mýto Pferov/96 Prostejov Prostéjov 2 Ždlar/Ŕíčany10.6. Chrudim ChrudimPelhfimov Pelhfímov ChebBeroun i Beroun BerounBerounBeroun10.6. 

Trojmezí Trojmezí l Trojmezí16.6. Trojmezí Trojmezí Trojmezí Trojmezí TrojmezíKoblenzPŕíbram ' KoblenzKoblenz Kladno16.6. 
Litovel Litovel Česká Tŕebova Trenčín Trenčín 4 Bmo16.6. Hranice na Mor ProstejovKolínPrahaKoblenz Koblenz Pruhonice16.6. Beroun 

Ždiar iVS17.6.SulzfRok. SulzbachSulzbachlRokycany1?6. 
Chrudim Makov Makov Kolín Litomyšl litomYšl 2 23.6 Žd/Hebíč24.6. ChrudimROkycany SlanyKronach RokycanyKronach Kronach Kronach24.6. Kronach 

Trojmezí Trojmezí Trojmezí Trojmezí 2 Ždiar iVS30.6. Trojmezí Trojmezí TrojmezíKoblenz MélnlkKoblenz30.6. 
Trenčín 5Val. MezinU Trenčín Pelh/TrojmezíHranice na Mor Prostej ov30.6.Mijevsko Milevsko Koblenz30.6. 

Vysoké Mýto Vysoké Mýto1.7.Beroun BerounBeroun Beroun Beroun17. 
Kiel Kiel KielKiel Kiel Kiel4.7. Kiel KielKielKiel Kiel KielKiel Kiel4.7. 

Pov. Bystrica Ružomberok Ružomberok5.7.5.7. 
Litomyšl 3 Olom/ZáhVesŽatec Žatec Litomyšl8.7. Chomutov Chomutov ŽatecKladno Praha Praha PlzeňKladno KladnoKladno Kladno8.7. 

Hamburg Hamburg Hamburg HamburgHamburg Hamburg Hamburg13.7. Hamburg13.7. 
TrenčIn Trenčín 6 TfebičChrudim Chrudim Vysoké Mýto Vysoké Myto Česká Tŕebova147KoblenzPruhonice Pruhonice KoblenzKladno14.7. 

147Pnuhonice SlanyKoblenz PruhoniceKoblenz14.7. Koblenz 
Ždíar iVS15.7.BayrJLouny BayreuthBayreutM.ouny15.7. 

KobJLouny Koblenz 21.7.KoblenzlLouny217. 
Kolín Proslejov Prostej ov 3 Ždiar/PelhChrudim Vysoké Mýto Vysoké Mýto22.7. ChrudimChomutovErturt ErturtEr1urt Er1urtErturt22.7. 
Hannover Hanover Hannover OlomoucHannover Hanover Hannover Hannover28.7.28.7. 

Makov Makov Česká Tfebová Aš/HannoverBytča28.7.28.7. 
29.7.Kronach Kronach KronachKronach KronachPruhonice Pruhonice29.7. Beroun 
29.7.PruhOIliceKronach PruhoniceKronach29.7. Kronach 
12.8.fulnek12.8. 

Važec18.8. Strba18.8. 
Lipt. Mikuláš Ružomberok Lipt. Mikulaš Lipt Mikuláš 25.8. ~lina19.8. LipL Hrádok 25. 8. L. HradLipnik iVBečZlín19.8. 
Ružomberok Martin Ružomberok Ružomberok Nitra25.a 26. Ružom Lipt. HrádokLitovel 26.8.HolíčOlomouc26.8. 

27.8.27.8. 
Ružomberok Martin29.8. RužomberokZlechov29.8. 

ŽilinaRužomberok1.9.1.9. 
SučanyRužomberok Púchov Bytča Sučany Nilla2.9. Bytča Pov. BystricaMor. WebováSlav. uBma Bfeclav BfeclavBrnoBrnoLitovel2.9. Brno 

Ružomberok Litovel Bytča Trenčín TrenčIn 8.9. Mak /Z.Ves9.9. Hranice na Mor Pov. BystricaVel. Me/i nčí Vysoké MýtoBrno-Rosice Tišnov Vel. MezinčiZnojmoVel. Mezinči Brno9.9. 
Hranice na M. Makov!BmoMakov Val. rv1ezinči Hranice na M.Hranice na Mor Pov. Bystrica15.9.Čáslav ChnudimHavl. Brod ČáslavPelfimov HumpolecVysoké MýtoKolín15.9. 

16.9.16.9. 
Ŕečany rVU22.9Hranice na Mor Pov. Bystrica Makov23.9.Praha Praha PŕeloučČaslavPruhonice BenešovKolín23.9. Praha 

29.9.29.9. 
Litovel30.9.Louny LounyPlzeň30.9. Plzeň, Aš Benešov/?10AŠ 
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OPRAVENÉ PORADIE Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN Sp~~.t(n~ deklarované regiónyna ~ezóri~. 2~_0.ľ Po vyradení OZ CH PH Šurany z vyhodnotenia sezóny 2005 doš lo k zmene poradia chova

Západoslovenské oblasti - 14 OZ CHPH 
é. reg. 

R 1 
R2 

R3 
R4 
R5 
R6 

R7 
R 8 
R9 
R 10 
R 11 
R12 
R13 
R 14 

R15 
R16 
R17 
R18 

Oblastné združenia, ktoré tvoria región 
Levice + Šurany 
Banská Bystrica + Filakovo 

Komárno + Nové Zámky 
Nitra + Topol'éany 
Bratislava + Senica 
Senica + Trnava 

Bratislava + Sereď 
R2 + Sereď 
R1 + R2 
R9 + R3 + R4 + Trenčín 
R1 + R3 + R4 + Trenčín 
R3 + R 17 
R3 + R4 
R18 + R6 

R5 + Sereď 
R14 + Sered 
R7 + Pezinok 
Pezinok + Bratislava 

Preteky zaradené do regiónu 
Všetky preteky pretekových plánov 
Aš 3. 6, Eisenach 16. 6., Eisenach 30.6., 
Käln 2 14. 7., Slavkov 14. 7, Aš 29. 7. 
Deklarácia na celú sezónu 
Kitzingen 3. 6 , 24. 6., 8. 7. , 29. 7. 
Wurzburg 20. 5. 
Kassel 14. 6., Frankfurt 2. 6., Aachen 30. 6. 
a 14. 7., Chomutov 1,2,3,4, Walterhausen 29. 7 

Cheb 8. 7. 

Eisenach 16. 6, Ei senach 30. 6. 

Käln 14. 7. 

Käln 14. 7. 

Käln 16. 6. a 30. 6. 

Chomutov 27.5. a 24. 6. 

Kitzingen 3. 6. 

Kassel 16. 6., Frankfurt 2. 6, 

Aachen 30.6. a 14. 7., Walterhausen 28 . 7. 

Cheb 22. 7. 

Aachen 30. 6. a 14 . 7., Walterhausen 

Cheb 10. 6. 

vid región R 14 


~.m~~~'mBD 
P. č. M en o chovateľa OZCt-IPt-l K oe ficie n t 

log. Miroslav VlDHOLDI . Banská Bvstrica 19.70R 
2. Jaro + Milan Richtárik Považská Bvstri ca 25 , 185 
3. JozefCulák Trnava i 29.360 

~~mI1~. .. ~ 

KATEGÓRIA ŠPORT C 

P. č . Meoo c hova tcl'n Císlo holu ba IPohlavie OZ Cllľll Koc licic nt 

I. František GUČIK Ol SK 067676 H Trenčí n 27,38 
2. Ing. Miros lav Vidhold Ol SK 19 16 10 H Banská B ystrica 42.99 

3. Jaro + Mi lan Richtárik O I SK 150028 Ha P ovažská B ystrica 75,85 

KATEGÓRlA V'Í' KON II 

P. Č. Meno chovateťa Císto holuha I'o hla vic OZCHľH Koeficient 

l. Matei CHLEBIK 02 SK 05 520 8 H Trnava 6340.58 
2. Milan ŠtovCik Ol H08403 18 H K ošice 6284 ,90 

3. Ing. Ján Krajčík Ol SK 02 5432 H Seni ca 5843, 14 

KATEG Ó RIA ŠTANDARD t-I 

P. Č. Meno ch ov!l(cl'a Č íslo holu ba IPohlavie OZCHPH Km Body 

I. Vendelín SA DLAK O I SK 1326 15 fi Povazská Bys tri ca 3152 .79 92 .R3 
2. Leopold Pri pko 03 SK0208 0504 H Senica 3655,81 92,58 

3. Jozef Plačko OO S K 14 11 525 H By lča 50 12,00 92,50 

KATEGÓRIA ŠTANDARD Ila 

P. č . l\1"no chovatcl'a Cis lo holuba Po hlavie OZCl-lľl1 Km Bod y 

I. Leopold PR IPKO 04 S K 0208 11 3 [-I a Senica 25 17,03 92,08 
2. Ing. Ján Mokrý 99 SK 12 8 121 Ha Prievidza 2743.40 92 .08 
3. Milan Lutica 03 SK0902 1975 1-1 a T vrdoš ín 63 49,02 92 ,08 

~~~~~1~_~~~~1 " 

P. Č. Mcuo chovatcl'a Číslo holuba ľohlavie RÝchlosť 

I. Tibor KV.tu. 03 SK 0 1070676 II 1080,640 
2. Vajda + Záhorský OJ S I O 1026 H 1055,47 I 
3. Ján Rei cher 03 SK 0108 08 15 H 1052,RG6 
4. Celestín Košta 02 S I 06205 I-l 1047,962 
5. Imrich Šuba 02 SIO 803 7 H 1045 ,024 
6. Dr. Imrich Dubaj O I S30 4748 Ha IO.>6,ó82 
7. JozefCingel ml. Ol SOI 404 0 H 1035 .90 I 
8. Peter Käni g 03 S3002 OJ 28 Ha 1034.730 
9. Ladislav Tanko 04SK OI07151 H 1030.049 
IO. Borota I Bo rotová 02 S lD 681 8 H I024.5R2 

Žilina, Turiec, Horná Nitra· 5 OZ CHPH 
é. reg. Oblastné zdru.že nia, ktoré tvoria región 

R 1 Bytča + Považská Bystrica 

R2 Martin + Prievidza 

R3 R2 + Žilina 
R4 R3 + Bytča 
R5 Martin + Žilina 
RS R1 + R3 

Preteky zaradené do regiónu 
Kronach 1,2,3, Koblenz 1,2, Kiel , Beroun 3,5, 
Kladno 2, Erfurt 
Kronach 1,2,3, , Kladno 8. 7., Koblenz 1,2, 
Pruhonice 14. 7. a 29. 7.,Erfurt 
Vid. R2 a R5 
Pruhonice 14. 7. a 29. 7. 
Beroun 10. 6. a 1. 7. 
Vid. R1 

Orava, Liptov, Kysuce - 5 OZ CHPH 
é. reg. Oblastné združenia, ktoré tvoria región Preteky zaradené do regiónu 

R 1 Tvrdošín + Liptovský Mikuláš Spoločné preteky od 20. 5. 
R 2 Kysucké Nové Mesto + Terchova Na celú sezónu vrátane mladých PH 
R 3 R2 + Čadca Kronach 1 a 2, Sulzbach, Koblenz 1 a 2, Bayreuth 
R 4 Čadca + OS Tťinec Všetky preteky okrem R8 

Východoslovenské oblasti -7 OZ CHPH 
Č . reg. Oblastné združen ia, ktoré región tvoria 
R 1 Košice + Michalovce 
R2 Prešov + Bardejov 
R3 Kežmarok + Poprad 
R4 R2 + Spišská Nová Ves 

R5 R1 + R4 + R3 

Preteky zaradené do regiónu 
Všetky preteky v sezóne 2007 
Všetky preteky pretekového plánu OZ Prešov 
Všetky preteky na ST,DT,SDT 
Chomutov 3. 6 , Trojmezí 16. 6. a 30. 6, 
Žatec 8. 7., Hamburg, Hanover, Kiel 
Chomutov 3. 6., Trojmezí 1,2, 
Hamburg. Hanover, Kiel 

telov vo výsledkovej listine na CV 2006 v Nitre i MS 2005 
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OPRAVENÉ PORADIE Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN Sp~~.t(n~ deklarované regiónyna ~ezóri~. 2~_0.ľ Po vyradení OZ CH PH Šurany z vyhodnotenia sezóny 2005 doš lo k zmene poradia chova

Západoslovenské oblasti - 14 OZ CHPH 
é. reg. 

R 1 
R2 

R3 
R4 
R5 
R6 

R7 
R 8 
R9 
R 10 
R 11 
R12 
R13 
R 14 

R15 
R16 
R17 
R18 

Oblastné združenia, ktoré tvoria región 
Levice + Šurany 
Banská Bystrica + Filakovo 

Komárno + Nové Zámky 
Nitra + Topol'éany 
Bratislava + Senica 
Senica + Trnava 

Bratislava + Sereď 
R2 + Sereď 
R1 + R2 
R9 + R3 + R4 + Trenčín 
R1 + R3 + R4 + Trenčín 
R3 + R 17 
R3 + R4 
R18 + R6 

R5 + Sereď 
R14 + Sered 
R7 + Pezinok 
Pezinok + Bratislava 

Preteky zaradené do regiónu 
Všetky preteky pretekových plánov 
Aš 3. 6, Eisenach 16. 6., Eisenach 30.6., 
Käln 2 14. 7., Slavkov 14. 7, Aš 29. 7. 
Deklarácia na celú sezónu 
Kitzingen 3. 6 , 24. 6., 8. 7. , 29. 7. 
Wurzburg 20. 5. 
Kassel 14. 6., Frankfurt 2. 6., Aachen 30. 6. 
a 14. 7., Chomutov 1,2,3,4, Walterhausen 29. 7 

Cheb 8. 7. 

Eisenach 16. 6, Ei senach 30. 6. 

Käln 14. 7. 

Käln 14. 7. 

Käln 16. 6. a 30. 6. 

Chomutov 27.5. a 24. 6. 

Kitzingen 3. 6. 

Kassel 16. 6., Frankfurt 2. 6, 

Aachen 30.6. a 14. 7., Walterhausen 28 . 7. 

Cheb 22. 7. 

Aachen 30. 6. a 14 . 7., Walterhausen 

Cheb 10. 6. 

vid región R 14 


~.m~~~'mBD 
P. č. M en o chovateľa OZCt-IPt-l K oe ficie n t 

log. Miroslav VlDHOLDI . Banská Bvstrica 19.70R 
2. Jaro + Milan Richtárik Považská Bvstri ca 25 , 185 
3. JozefCulák Trnava i 29.360 

~~mI1~. .. ~ 

KATEGÓRIA ŠPORT C 

P. č . Meoo c hova tcl'n Císlo holu ba IPohlavie OZ Cllľll Koc licic nt 

I. František GUČIK Ol SK 067676 H Trenčí n 27,38 
2. Ing. Miros lav Vidhold Ol SK 19 16 10 H Banská B ystrica 42.99 

3. Jaro + Mi lan Richtárik O I SK 150028 Ha P ovažská B ystrica 75,85 

KATEGÓRlA V'Í' KON II 

P. Č. Meno chovateťa Císto holuha I'o hla vic OZCHľH Koeficient 

l. Matei CHL EBIK 02 SK 05 520 8 H Trnava 6340.58 
2. Milan ŠtovCik Ol H08403 18 H K ošice 6284 ,90 

3. Ing. Ján Krajčík Ol SK 02 5432 H Seni ca 5843, 14 

KATEG Ó RIA ŠTANDARD t-I 

P. Č. Meno ch ov!l(cl'a Č íslo holu ba IPohlavie OZCHPH Km Body 

I. Vendelín SA DLAK O I SK 1326 15 fi Povazská Bys tri ca 3152 .79 92 .R3 
2. Leopold Pri pko 03 SK0208 0504 H Senica 3655,81 92,58 

3. Jozef Plačko OO S K 14 11 525 H By lča 50 12,00 92,50 

KATEGÓRIA ŠTANDARD Ila 

P. č . l\1"no chovatcl'a Cis lo holuba Po hlavie OZCl-lľl1 Km Bod y 

I. Leopold PR IPKO 04 S K 0208 11 3 [-I a Senica 25 17,03 92,08 
2. Ing. Ján Mokrý 99 SK 12 8 121 Ha Prievidza 2743.40 92 .08 
3. Milan Lutica 03 SK0902 1975 1-1 a T vrdoš ín 63 49,02 92 ,08 

~~~~~1~_~~~~1 " 

P. Č. Mcuo chovatcl'a Číslo holuba ľohlavie RÝchlosť 

I. Tibor KV.tu. 03 SK 0 1070676 II 1080,640 
2. Vajda + Záhors ký OJ S I O 1026 H 1055,47 I 
3. Ján Rei cher 03 SK 0108 08 15 H 1052,RG6 
4. Celestín Košta 02 S I 06205 I-l 1047,962 
5. Imrich Šuba 02 SIO 803 7 H 1045 ,024 
6. Dr. Imrich Dubaj O I S30 4748 Ha IO.>6,ó82 
7. JozefCingel ml. Ol SOI 404 0 H 1035 .90 I 
8. Peter Käni g 03 S3002 OJ 28 Ha 1034.730 
9. Ladislav Tanko 04SK OI07151 H 1030.049 
IO. Borota I Bo rotová 02 S lD 681 8 H I024.5R2 

Žilina, Turiec, Horná Nitra· 5 OZ CHPH 
é. reg. Oblastné zdru.že nia, ktoré tvoria región 

R 1 Bytča + Považská Bystrica 

R2 Martin + Prievidza 

R3 R2 + Žilina 
R4 R3 + Bytča 
R5 Martin + Žilina 
RS R1 + R3 

Preteky zaradené do regiónu 
Kronach 1,2,3, Koblenz 1,2, Kiel , Beroun 3,5, 
Kladno 2, Erfurt 
Kronach 1,2,3, , Kladno 8. 7., Koblenz 1,2, 
Pruhonice 14. 7. a 29. 7.,Erfurt 
Vid. R2 a R5 
Pruhonice 14. 7. a 29. 7. 
Beroun 10. 6. a 1. 7. 
Vid. R1 

Orava, Liptov, Kysuce - 5 OZ CHPH 
é. reg. Oblastné združenia, ktoré tvoria región Preteky zaradené do regiónu 

R 1 Tvrdošín + Liptovský Mikuláš Spoločné preteky od 20. 5. 
R 2 Kysucké Nové Mesto + Terchova Na celú sezónu vrátane mladých PH 
R 3 R2 + Čadca Kronach 1 a 2, Sulzbach, Koblenz 1 a 2, Bayreuth 
R 4 Čadca + OS Tťinec Všetky preteky okrem R8 

Východoslovenské oblasti -7 OZ CHPH 
Č . reg. Oblastné združen ia, ktoré región tvoria 
R 1 Košice + Michalovce 
R2 Prešov + Bardejov 
R3 Kežmarok + Poprad 
R4 R2 + Spišská Nová Ves 

R5 R1 + R4 + R3 

Preteky zaradené do regiónu 
Všetky preteky v sezóne 2007 
Všetky preteky pretekového plánu OZ Prešov 
Všetky preteky na ST,DT,SDT 
Chomutov 3. 6 , Trojmezí 16. 6. a 30. 6, 
Žatec 8. 7., Hamburg, Hanover, Kiel 
Chomutov 3. 6., Trojmezí 1,2, 
Hamburg. Hanover, Kiel 

telov vo výsledkovej listine na CV 2006 v Nitre i MS 2005 
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Niekoľko otázok pre Ing. Jaroslava Seligu, 

predsedu výcvikovej komisie SZ CHPH 


o niekoľko málo dní sa naplno rozbehne preteková 
sezóna. Prípravy sú v plnom prúde. Chovatelia pri 
pravujú svoje holuby a povinnosťou funkcionárov je 
zabezpečiť sezónu po organizačnej stránke - postarať 

sa o dopravu holubov na preteky, vybaviť veterinár
ne potvrdenia, osvedčenia pre dopravcov, štaJ·térov 
a množstvo iných záležitostí. Počas pretekovej sezóny 
hlavné ťažisko práce bude na fWlkcionároch, ktorí 
zabezpečujú výcvik poštových holubov - výcvikári 
a , 'edúci NS. Predsedom výcvikovej komisie SZ CHPlI 
je Ing. Jaroslav Seliga, ktorý už v tomto prípravnom 
období má práce neúrekom. Kontroluje pretekové plá
ny všetkých oblastllých združelli, deklaráciu regiónov, 
deklaráciu Pl'etekov zaradených do MS, zostavovanie 

VS atd. Medzi jeho povinnosti patrí aj zorganizovanie školenia výcvik árov OZ CHPH. 
Počas pretekovej sezóny jeho úlohou bude sledovanie dodrliavania pretekového 
poriadku všetkými zložkanú SZ CHPll. Z toho dôvodu som mu pred sezónou polož.il 
nickollw otázok, ktoré by mohli zaujímať viacerých chovateľov. 

• Pán predseda výcvikovej komisie, 
sme na začiatku pretekovej sezóny. Mno
hé veci sú všetkým jasné, ale sú aj usta
novenia predpisov, ktorých výklad nic je 
jednoz·načný. Iste sa to ujasni na školení 
výcvikárov OZ, ktoré sa uskutočni o týž
deň v Nitre. Preto by som bol rád, keby 
si chovateľom i funkcionárom povedal, 
na čo je nutné položiť dôraz pre úspešné 
zvládnutie pretekovej sezóny? 

- Najväčším problémo m na Slo vensku 
je kva lita funkcionárov . Tam, kde sú J...-val it 

ní a zodpovední funkcionári je práca dobní, 
kde sa však výberu funkcionárov venuje 
málo p ozornosti je to horšie. Tam z ne
znalo sti a možno i z nezoupovednosti do 
c hádza k poru šova niu pretekového p oriad

ku . Pre dobrý výs ledok je naJdô le ži tej ~ ia 

práca funkc io nárov na základnom s tupni , 
teda v základných organizáciách. Najväčšie 
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problémy sú v tý c h ZO, ktoré zakladajÚ 
funkcio nári kvôli to mu, že z toho chcú mať 

nadštandartnú výhodu. 

• Celá výcviková komisia podrobne 
prekontrolovala minuloročnú pretekovú 
dokumentáciu. Mohol by si nám pove 
dať, ktoré chyby sa v nej najčastejšie 
vyskytujú? 

- Žiaľ nie všade to v NS prebieha podľa 
pretekové ho poriadku. C hys tá me sa pripra
viť aj návod práce, resp. činnost í v N S pri 

nasadzovaní poštových ho lubov na preteky , 
zatváraní a o tváran í konštatovacích hodí n. 

N ajdôlež.itej šie je , aby ľunkcionári i chova
telia v p lnej miere dodržiavali platný Pre te

kový pori adok SZ CHPH . Zvlášť ch cem po
dot knúť, že v NS musí byi presná eviden cia 
pretekovýc h gumič iek. V žiadnom prípade 

c hovate lia nesm ú mať pretekové gumičky 
doma. Vedúci NS pred začatím práce vydá 
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pretekové gumičky nasadzovacím komisiám 

a nie jednotlivým chovateľom. Gumi čky 
sa vydávajú zarado m podľa čísel, vedúci 
NS si o tom vedie evidenciu. Komisia na 
hrebeň po nasadení holubov napíše: meno 
c h ovate ľa, kto rého holubom gumičky boli 
nasadené, pretek a dátum preteku. Po lľa
gumič kovaní holubov vedúci NS hrebene, 

porov ná s evidenc io u ktorú vedie o vydáva

ní gumič iek na preteky a zapečatené ich bez
pečne uschová. Povinnosťou vedúceho NS 
je aj striktne urč iť z loženie nasadzovacíc h 

komisií . Chovateľ je povinný nasadzovacej 

komisii odovzdať ho luby na na sadzova nie 
a ďalej s nimi už narába iba nasadzovacia 

komisia. To isté platí i o EKS. Zvláš ť je 

neprípustné, aby si chovateľ pri nasadzovan í 
držal vlastného holuba. 

• Povedal si, že o použití gumičiek 
by sa v NS malá viesť evidencia. Ako to 
myslíš? 

- Skutočne o použití gumičiek by sa mala 
v N S viesť evidencia. Ak by to tak bolo , 
na konci sezóny by s me presne ve de li, na 
ktorý pretek bo la dotyč ná gumička holubovi 
- chovateľov i daná a ak sa holub konštatoval, 

musí byť v NS aj usc hovaná. Jas ne by s me 

vedel i koľko gumičiek si ZO kúpila a ako ich 
použila. Veľmi dôležité je, aby boli gumi čky 

vydávané zaradom podľa čísel. Tak sa dá 

predísť možným špekuláciam. 
• Konštatujeme, že na Slovensku máme 

málo mladých chovateľov. Na druhej 
st rane VZ SZ CHPH neschválilo, aby 
chovatelia od 15 do 18 rokov mohli riadne 
pracovať v komi~iách vytváraných v NS. 
Napriek tomu že vieme, v koJkých rokoch 
sme mi začinali pracovať a čo všetko sme 
moh.l i robiL Čo teda môže v NS robiť 
chovateľ, ktorý m:\ viac ako 15 rokov, ale 
nemá 18 rokov? 

- Nakolko sme neschválili navrhova né 

zmeny, mladý c hovateľ sa si s íce v plnej 
miere môže zúčastľíovai v NS na práci všet

59 


kých komi sií, a le pod dohľadom plnoletých 
č l e n ov. V praxi to z namená , že komisia 

v ktorej pracuje takýto mladý chova teľ má 
byť štvorčlenná. K ontrolné listy, pásky pod
pisujú všetc i č len ov ia komisie, teda štyria . 
Tak sa dajú dodržai platné ustanov en ia 

pretekového poriadku i dať šanca mladým. 
Aj mňa mrzí, že sme zmenu neschválili, lebo 
mladí c hovatelia sú často šikovnejší, a le 

treba priznať, že nemusia v plnom rozsahu 
ovládať prerekový poriadok. 

• Rozhodnutím VZ SZ CHPH cho
vatelia, súťažiaci o MS nemôžu použí
vať staršie typy konštatovacích hodín , 
prestane byť problémom dôveryhodnosť 
konštatovania v drevených bcnzinkách 
a elektl'očaskách . Črtá sa tu však nový 
problém - na Slovensku j e možné pou
žívať viacero systémov EKS. Nie všetci 
chovatelia, ba často aj maji telia týmto 
systémom rozumejú. Majitelia čas to všet
ky pripomienky odhijú konšta tovaním, 
že kto l'oužíva EKS nemôžc podvádzať. 

Prax nás presviedča o čomsi inom. Pýtam 
sa preto, kto má právo urobil priradzo
vanie čípov? Zvlášť v prípadoch, ak istý 
konšultovací systém vlastní iba jeden člen 
OZ a nikto nebol o jeho potdívaní v OZ 
preškoJený a zu dodržia\'anie \'šetkých 
predpisov v OZ počas prctekovej sezóny 
sú zodpovední funkcionári OZ. 

- Podľa platn ýc h predpisov priradzovanie 
pretekových čípov môže robii iba trojčlenná 

komisia. Z nej aspoň jede n člen musí mať 
certifiká t, že absolv ova l ško leni e o použí
vaní príslušného kon šta tovac ie ho systé mu. 

Ak v OZ niet ani j edn é ho č l e n a , ktorý 
absolvoval školenie o prirad zova ní čípov 
dotyčného EKS, môžu komi sionálne urobiť 
prirad zovanie čípov i školení č l enovia iného 

OZ . Za s práv n osť v ~ak nesú zodpovednosť 
oni. Treba podotknúť, že Jeden podpísaný 

protoko l mu sí byť ul ožený u výcv ibíra OZ 
CHPH a druhý v NS . ľo is té platí o prípad

POŠTOVÝ HOLUB 3/2001 
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Niekoľko otázok pre Ing. Jaroslava Seligu, 

predsedu výcvikovej komisie SZ CHPH 


o niekoľko málo dní sa naplno rozbehne preteková 
sezóna. Prípravy sú v plnom prúde. Chovatelia pri 
pravujú svoje holuby a povinnosťou funkcionárov je 
zabezpečiť sezónu po organizačnej stránke - postarať 

sa o dopravu holubov na preteky, vybaviť veterinár
ne potvrdenia, osvedčenia pre dopravcov, štaJ·térov 
a množstvo iných záležitostí. Počas pretekovej sezóny 
hlavné ťažisko práce bude na fWlkcionároch, ktorí 
zabezpečujú výcvik poštových holubov - výcvikári 
a , 'edúci NS. Predsedom výcvikovej komisie SZ CHPlI 
je Ing. Jaroslav Seliga, ktorý už v tomto prípravnom 
období má práce neúrekom. Kontroluje pretekové plá
ny všetkých oblastllých združelli, deklaráciu regiónov, 
deklaráciu Pl'etekov zaradených do MS, zostavovanie 

VS atd. Medzi jeho povinnosti patrí aj zorganizovanie školenia výcvik árov OZ CHPH. 
Počas pretekovej sezóny jeho úlohou bude sledovanie dodrliavania pretekového 
poriadku všetkými zložkanú SZ CHPll. Z toho dôvodu som mu pred sezónou polož.il 
nickollw otázok, ktoré by mohli zaujímať viacerých chovateľov. 

• Pán predseda výcvikovej komisie, 
sme na začiatku pretekovej sezóny. Mno
hé veci sú všetkým jasné, ale sú aj usta
novenia predpisov, ktorých výklad nic je 
jednoz·načný. Iste sa to ujasni na školení 
výcvikárov OZ, ktoré sa uskutočni o týž
deň v Nitre. Preto by som bol rád, keby 
si chovateľom i funkcionárom povedal, 
na čo je nutné položiť dôraz pre úspešné 
zvládnutie pretekovej sezóny? 

- Najväčším problémo m na Slo vensku 
je kva lita funkcionárov . Tam, kde sú J...-val it 

ní a zodpovední funkcionári je práca dobní, 
kde sa však výberu funkcionárov venuje 
málo p ozornosti je to horšie. Tam z ne
znalo sti a možno i z nezoupovednosti do 
c hádza k poru šova niu pretekového p oriad

ku . Pre dobrý výs ledok je naJdô le ži tej ~ ia 

práca funkc io nárov na základnom s tupni , 
teda v základných organizáciách. Najväčšie 
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problémy sú v tý c h ZO, ktoré zakladajÚ 
funkcio nári kvôli to mu, že z toho chcú mať 

nadštandartnú výhodu. 

• Celá výcviková komisia podrobne 
prekontrolovala minuloročnú pretekovú 
dokumentáciu. Mohol by si nám pove 
dať, ktoré chyby sa v nej najčastejšie 
vyskytujú? 

- Žiaľ nie všade to v NS prebieha podľa 
pretekové ho poriadku. C hys tá me sa pripra
viť aj návod práce, resp. činnost í v N S pri 

nasadzovaní poštových ho lubov na preteky , 
zatváraní a o tváran í konštatovacích hodí n. 

N ajdôlež.itej šie je , aby ľunkcionári i chova
telia v p lnej miere dodržiavali platný Pre te

kový pori adok SZ CHPH . Zvlášť ch cem po
dot knúť, že v NS musí byi presná eviden cia 
pretekovýc h gumič iek. V žiadnom prípade 

c hovate lia nesm ú mať pretekové gumičky 
doma. Vedúci NS pred začatím práce vydá 
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pretekové gumičky nasadzovacím komisiám 

a nie jednotlivým chovateľom. Gumi čky 
sa vydávajú zarado m podľa čísel, vedúci 
NS si o tom vedie evidenciu. Komisia na 
hrebeň po nasadení holubov napíše: meno 
c h ovate ľa, kto rého holubom gumičky boli 
nasadené, pretek a dátum preteku. Po lľa
gumič kovaní holubov vedúci NS hrebene, 

porov ná s evidenc io u ktorú vedie o vydáva

ní gumič iek na preteky a zapečatené ich bez
pečne uschová. Povinnosťou vedúceho NS 
je aj striktne urč iť z loženie nasadzovacíc h 

komisií . Chovateľ je povinný nasadzovacej 

komisii odovzdať ho luby na na sadzova nie 
a ďalej s nimi už narába iba nasadzovacia 

komisia. To isté platí i o EKS. Zvláš ť je 

neprípustné, aby si chovateľ pri nasadzovan í 
držal vlastného holuba. 

• Povedal si, že o použití gumičiek 
by sa v NS malá viesť evidencia. Ako to 
myslíš? 

- Skutočne o použití gumičiek by sa mala 
v N S viesť evidencia. Ak by to tak bolo , 
na konci sezóny by s me presne ve de li, na 
ktorý pretek bo la dotyč ná gumička holubovi 
- chovateľov i daná a ak sa holub konštatoval, 

musí byť v NS aj usc hovaná. Jas ne by s me 

vedel i koľko gumičiek si ZO kúpila a ako ich 
použila. Veľmi dôležité je, aby boli gumi čky 

vydávané zaradom podľa čísel. Tak sa dá 

predísť možným špekuláciam. 
• Konštatujeme, že na Slovensku máme 

málo mladých chovateľov. Na druhej 
st rane VZ SZ CHPH neschválilo, aby 
chovatelia od 15 do 18 rokov mohli riadne 
pracovať v komi~iách vytváraných v NS. 
Napriek tomu že vieme, v koJkých rokoch 
sme mi začinali pracovať a čo všetko sme 
moh.l i robiL Čo teda môže v NS robiť 
chovateľ, ktorý m:\ viac ako 15 rokov, ale 
nemá 18 rokov? 

- Nakolko sme neschválili navrhova né 

zmeny, mladý c hovateľ sa si s íce v plnej 
miere môže zúčastľíovai v NS na práci všet

59 


kých komi sií, a le pod dohľadom plnoletých 
č l e n ov. V praxi to z namená , že komisia 

v ktorej pracuje takýto mladý chova teľ má 
byť štvorčlenná. K ontrolné listy, pásky pod
pisujú všetc i č len ov ia komisie, teda štyria . 
Tak sa dajú dodržai platné ustanov en ia 

pretekového poriadku i dať šanca mladým. 
Aj mňa mrzí, že sme zmenu neschválili, lebo 
mladí c hovatelia sú často šikovnejší, a le 

treba priznať, že nemusia v plnom rozsahu 
ovládať prerekový poriadok. 

• Rozhodnutím VZ SZ CHPH cho
vatelia, súťažiaci o MS nemôžu použí
vať staršie typy konštatovacích hodín , 
prestane byť problémom dôveryhodnosť 
konštatovania v drevených bcnzinkách 
a elektl'očaskách . Črtá sa tu však nový 
problém - na Slovensku j e možné pou
žívať viacero systémov EKS. Nie všetci 
chovatelia, ba často aj maji telia týmto 
systémom rozumejú. Majitelia čas to všet
ky pripomienky odhijú konšta tovaním, 
že kto l'oužíva EKS nemôžc podvádzať. 

Prax nás presviedča o čomsi inom. Pýtam 
sa preto, kto má právo urobil priradzo
vanie čípov? Zvlášť v prípadoch, ak istý 
konšultovací systém vlastní iba jeden člen 
OZ a nikto nebol o jeho potdívaní v OZ 
preškoJený a zu dodržia\'anie \'šetkých 
predpisov v OZ počas prctekovej sezóny 
sú zodpovední funkcionári OZ. 

- Podľa platn ýc h predpisov priradzovanie 
pretekových čípov môže robii iba trojčlenná 

komisia. Z nej aspoň jede n člen musí mať 
certifiká t, že absolv ova l ško leni e o použí
vaní príslušného kon šta tovac ie ho systé mu. 

Ak v OZ niet ani j edn é ho č l e n a , ktorý 
absolvoval školenie o prirad zova ní čípov 
dotyčného EKS, môžu komi sionálne urobiť 
prirad zovanie čípov i školení č l enovia iného 

OZ . Za s práv n osť v ~ak nesú zodpovednosť 
oni. Treba podotknúť, že Jeden podpísaný 

protoko l mu sí byť ul ožený u výcv ibíra OZ 
CHPH a druhý v NS . ľo is té platí o prípad
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nom dočípovaní holubov, resp. havarijnom 

kon štatovaní. Treba povedať, že používanie 
všetkých sys témov EKS sme schválili , ale 
v pra xi nemáme overenú ich bezpečnosť. 

Mám na mysli napr. plávajúce kódy . 
• Povedal si, že lo platí i pre havárijné 

nasadzovanie. Čo v takom prípade, ak sa 
laké nasadzovanie urobí v poslednom NS 
a výcvikárovi OZ už nikto nemá ~ancu 
doručiť novú zostavu o priradzovanf 
holubov? 

- V takom prípade sajedna zostava uloží 

s ostatnou dokumentáciou do prepravného 
auta, ktoré vezie holuby na pretek. T akto 

sa po návrate auta z preteku ihneď dostáva 

k výcvikárovi OZ, prípadne pri kontrole 
prepravovaných holubov na pretek sa dá 
priradzova nie s kontrolovať, presvedčiť sa, 

či holubov i bol pridelený prislušný číp. 

• Kofko lis lOv - zostav (I dolete má byť 
vytlačených otváracou komisiou po pre
teku'? Jednotlivé kon,Štatovacie systémy 
sú rôzne prednaslavené. 

- M in i málne mu sia byť vytlačené tri 

zostavy. Jedna ostáva v NS , druhá ide vý
cvikárovi OZ CHPH a tretia na spracovanie 

pretekových výs ledkov k výpočtárov i . Pri 

nasadzovaní ho lubov stačia dve zostavy. 
Jedna ide do auta a druhá ostáva v NS. 

• Teraz otázka z inej oblasti. Aký je 
tvoj názor na havarijné štarty? Uznávať 

vôbec havarijné štarty? 
- Vše ličo sa stáva. V ieme vakom stave 

sú niektoré prepra vné vozidlá, no majo 

by ich byť čo najmenej Ak by sa už také 
niečo stal o , usporiadatelia pretekov vedia 
čo musia dodrža ť. Predovšetký m oznámiť 

túto skutočnosť výcvikárovi SZ CHPH, 
mat" potvrdenie o čerpaní PHM v mieste 

a čase štartu, prípadne iné nahrádzajúce 
potvrdenie z pokladne, na klorom je za
znamenaný čas. Je všeobecne známe, že 

do IS minút po štarte musí byť "bločík" 
- pokladničný doklad. N ajjednoduchšie je 
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zohnať si náhradného štartéra . H avarijný 

štart môže byť iba z trasy preprav y holubov 
na miesto riadne deklarovaného štartu. 

V ž iadnom prípade nemôžu byť vypustené 
holuby z iného smeru ako je deklarované 
miesto pôvodného štartu. 

• Táto preteková sezóna sa ale v tomto 
smere výrazne líši od predchádz:tjúcich. 
Preteky započitavané do MS sú presne 
deklarované, presne je stanovený termin 
i miesto šta rtu. Čo sa s Lane v takom 
prípade, ak nastane havarijný štart, prí
padne usporiadater preteku kvôlj počasiu 
holuby stiahne holuby bližšie. Bude sa 
tento pretek počítať do MS? 

- Podľa propozícií MS máme do každej 
kategórie deklarovaný jeden rezervný pre 
teko Nestanovi li sme žiadne iné možnosti , 

náhradné preteky. Kto nevypustí v stanove
nom termíne na ,tanovenom mieste, tak si 
pretek bohužiaľ do MS započítať nemôže. 

• Ak mám lomu rozumieť, tak to zna
mená, že kto hude mať dva takéto preteky 
v príslušnej kategúrH, tak s vyhodnote
nim v MS oemôže počítať'? 

- Podra schv ál ených propozícií je to 
skutočne tak. K to dvakrát nevypustí na 

stanovenom mieste v stanovenom termíne, 

sám sa vyradil Z MS.Takéto podmienky sme 

schválili pre MS 2007. 
• Čo by si chcel povedať funkcionárom 

a chovateľom oa prahu novej sezóny? 
- Predovšetkým, aby jednoznačne do

drži avali všetky ustanovenia pretekového 
poriadk u, nakoľko presné pravidlá robia 
dobrých priateľov a holubárenie je aj o po

tešení z holubov, radosti zo stretnutí s pria
te ľm i, o dobrej športovej atmosfére v NS. 
Prajem všetkým dobré športové výsledky, 

dobré dolety holubov, dobré počasie pri 
pretekoch a hlavne dobrú súťažnú atmosféru 
v kluboch i NS. 

D akujem za rozhovor. 
Pripravil: RNDr. Daniel D udzik 

t.c· : ___ l;:: .... 

~~ ~[L®~~~~ ~®®u 
V poslednom čísle spravodaja 2006 sme predslavili majstra Slovenska na krátkych Iratiach 
adnesvám, vážení čitatelia, sprostredkujeme rozhovor smajstrom na strednétrate Ing. Jánom 
Rakom a majstrom na dlhé trate s Ing. Miroslavom Vidholdom, ktorý sa stal aj celkovým víta 
zom, teda generálnym majsirom Slovenska na rok 2006. Rozhodli sme sa ich predstavif akoby 
v jednom článku nie preto, že obaja sú lesní inžinieri, ale prelo, že majú vera spoločného pri 
vedení chovu i príprave holubov na preteky. Ak by som ich mal charakterizoval" jednou vetoul asi by som povedal : Pri príprave liolubov n ič neneChávajú na náhodu. Teda všelko čo robia 
je premyslené do detailov a plnia Io do "puntíka". Superkvalitné holuby, poriadok, čislota,J vzorná starostlivosť a premyslený systém pretekania. 

Odpovedá Ing, Ján Rak - Maísler Slovenska 
na. slrednélrale,za rok 2007 

1. Co zmenil niekolkonásobný majster OZ na príprave 
holubov, aby sa stal majstrom Slovenska? 
- Na príprave holubov roky nič nemením. Mam osved
čenú prípravu, ktorá nie je náročná na čas adostatočne 

motivuje holuby. Podmienkou je ale výborný zdravotný 
stav holubov. 
2. Č o leda robíš pre dobré udržanie zdravotného 
stavu? 
- Ce lé osadenstvo holubníka, nielen pretekárske holuby 
preliečim už v decembri proti trichomoniáze Metrozo
lom, následne odčervujem Aldifa lom. Po trojtýždňovej 
pauze nasleduje Klozanit a po ukonče ní podávania tohto 
prípravku nasleduje v priebehu nasledu júceho týždňa 
zaočkovanie Salgenom. PO d·alšej pauze očkovanie 
proti pararnyxoviroze Pharmavacom. Minimálne 10 dní 
pred zapárením podávam 2 dni prípravok s obsahom 
10 % Ronidazolu. Dýchacie cesty prel ie čujem vtedy, 
keď hOluby sedia na prvých vajíčkach. Po každom 
preliečení podávam na upravenie črevnej flóry jogurt. 
Tento postup ma ešte nesklamal. 
Musím sa ale priznať. Minulý rok som podlahol mož
nosti ušetriť čas pri liečbe . Podal som širokospektrálny 
liek a do troch dní, tak ako doporučil predajca, som 
holuby zaočkoval širokospektráInou vakcínou. Efekt bol 
opačný, a tak som s experimentmi nadlho skončil. 
Vpretekovej sezóne preventívne každý pondelok strie

J 
I davo podávam preparát proti trichomoniaze, kokcidioze 

a na dýchacie cesty 
3. Aká je starostl ivost' o mláĎatá? 
- Minimálne podavanie lie č i v . Obmedzujem sa na 
prevenciu proti trichomoniade, podávam pravidelne 
jablčný ocot s prísadami zeleniny vyrobený priatelom 
Brtáňom. Očkujem proti paramyxoviróze a 3 týždne 
pred nácvikmi preliečim preparátom 4 x I. 
4. Ako a č Im kŕmiš? 
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- Kŕmeni u prikladám 
vell\ý význam. Dá sa 
povedal, že príprava 
krmiva pre pretekárske 
holuby predstavujú 
u mňa každodenný 
rituál. Nakupujem nie
kolko druhov krmiva 
od 1. Versele Laga , 
Bayers, ale kvali tné 
sú aj niektoré porské 
krmivá. V deň nasa
denia, doletu holubov 
z preteku, pondelok 
a utorok kŕmim diét
nou zmesou, streda je postupný prechod na prete
kovú zmes. Všetko sa ale prispôsobuje charakteru 
- obtiažnosti preteku. Ako doplnkovú výživu používam 
Herbotsov systém obmedzený na Zell Oxygen, Optimix 
a Aminovit zvitamínov Gervit z firmy Ronfit, po prílete 
z preteku elektrolyt. Dnes nám trh ponúka nespočetné 
množstvo preparátov, ktorými nám výrobca zaručuje 
úspech. Cas od času som niečo vyskúšal aj ja, ale 
bez výrazného výs ledku. Nakoniec som sa vždy vrátil 
k osvedčenému systému prípravy Podstata úspechu 
je v kvalite holubov. 
Zelené krmivo - nepodávam 
5. Co starostlivost' ohygienu? Je všeo becne zná me, 

že si ve lký pedant? 

- Pred sezónou holubníky dôkladne vydenzifikujem. 

Počas pretekov čistím vdovský holubník 2-krát za deň, 


vždy pri tréningu vdovcov. Chovný holubník aholubník 

mladých čistím raz za tý ždeň . 


6. Ako č asto sa dávaš kúpal holubom? 

- Holuby dostávajú možnost kúpania vo štvrtok. Holuby 

vo forme už na to netrpezlivo čakajú. Do vody pridávam 

Aqua šampón od p. Nižníka. Holuby sa kúpu v holub

níku (na podlahu prestriem tkaninu) . 
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nom dočípovaní holubov, resp. havarijnom 

kon štatovaní. Treba povedať, že používanie 
všetkých sys témov EKS sme schválili , ale 
v pra xi nemáme overenú ich bezpečnosť. 

Mám na mysli napr. plávajúce kódy . 
• Povedal si, že lo platí i pre havárijné 

nasadzovanie. Čo v takom prípade, ak sa 
laké nasadzovanie urobí v poslednom NS 
a výcvikárovi OZ už nikto nemá ~ancu 
doručiť novú zostavu o priradzovanf 
holubov? 

- V takom prípade sajedna zostava uloží 

s ostatnou dokumentáciou do prepravného 
auta, ktoré vezie holuby na pretek. T akto 

sa po návrate auta z preteku ihneď dostáva 

k výcvikárovi OZ, prípadne pri kontrole 
prepravovaných holubov na pretek sa dá 
priradzova nie s kontrolovať, presvedčiť sa, 

či holubov i bol pridelený prislušný číp. 

• Kofko lis lOv - zostav (I dolete má byť 
vytlačených otváracou komisiou po pre
teku'? Jednotlivé kon,Štatovacie systémy 
sú rôzne prednaslavené. 

- M in i málne mu sia byť vytlačené tri 

zostavy. Jedna ostáva v NS , druhá ide vý
cvikárovi OZ CHPH a tretia na spracovanie 

pretekových výs ledkov k výpočtárov i . Pri 

nasadzovaní ho lubov stačia dve zostavy. 
Jedna ide do auta a druhá ostáva v NS. 

• Teraz otázka z inej oblasti. Aký je 
tvoj názor na havarijné štarty? Uznávať 

vôbec havarijné štarty? 
- Vše ličo sa stáva. V ieme vakom stave 

sú niektoré prepra vné vozidlá, no majo 

by ich byť čo najmenej Ak by sa už také 
niečo stal o , usporiadatelia pretekov vedia 
čo musia dodrža ť. Predovšetký m oznámiť 

túto skutočnosť výcvikárovi SZ CHPH, 
mat" potvrdenie o čerpaní PHM v mieste 

a čase štartu, prípadne iné nahrádzajúce 
potvrdenie z pokladne, na klorom je za
znamenaný čas. Je všeobecne známe, že 

do IS minút po štarte musí byť "bločík" 
- pokladničný doklad. N ajjednoduchšie je 
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zohnať si náhradného štartéra . H avarijný 

štart môže byť iba z trasy preprav y holubov 
na miesto riadne deklarovaného štartu. 

V ž iadnom prípade nemôžu byť vypustené 
holuby z iného smeru ako je deklarované 
miesto pôvodného štartu. 

• Táto preteková sezóna sa ale v tomto 
smere výrazne líši od predchádz:tjúcich. 
Preteky započitavané do MS sú presne 
deklarované, presne je stanovený termin 
i miesto šta rtu. Čo sa s Lane v takom 
prípade, ak nastane havarijný štart, prí
padne usporiadater preteku kvôlj počasiu 
holuby stiahne holuby bližšie. Bude sa 
tento pretek počítať do MS? 

- Podľa propozícií MS máme do každej 
kategórie deklarovaný jeden rezervný pre 
teko Nestanovi li sme žiadne iné možnosti , 

náhradné preteky. Kto nevypustí v stanove
nom termíne na ,tanovenom mieste, tak si 
pretek bohužiaľ do MS započítať nemôže. 

• Ak mám lomu rozumieť, tak to zna
mená, že kto hude mať dva takéto preteky 
v príslušnej kategúrH, tak s vyhodnote
nim v MS oemôže počítať'? 

- Podra schv ál ených propozícií je to 
skutočne tak. K to dvakrát nevypustí na 

stanovenom mieste v stanovenom termíne, 

sám sa vyradil Z MS.Takéto podmienky sme 

schválili pre MS 2007. 
• Čo by si chcel povedať funkcionárom 

a chovateľom oa prahu novej sezóny? 
- Predovšetkým, aby jednoznačne do

drži avali všetky ustanovenia pretekového 
poriadk u, nakoľko presné pravidlá robia 
dobrých priateľov a holubárenie je aj o po

tešení z holubov, radosti zo stretnutí s pria
te ľm i, o dobrej športovej atmosfére v NS. 
Prajem všetkým dobré športové výsledky, 

dobré dolety holubov, dobré počasie pri 
pretekoch a hlavne dobrú súťažnú atmosféru 
v kluboch i NS. 

D akujem za rozhovor. 
Pripravil: RNDr. Daniel D udzik 

t.c· : ___ l;:: .... 
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V poslednom čísle spravodaja 2006 sme predslavili majstra Slovenska na krátkych Iratiach 
adnesvám, vážení čitatelia, sprostredkujeme rozhovor smajstrom na strednétrate Ing. Jánom 
Rakom a majstrom na dlhé trate s Ing. Miroslavom Vidholdom, ktorý sa stal aj celkovým víta 
zom, teda generálnym majsirom Slovenska na rok 2006. Rozhodli sme sa ich predstavif akoby 
v jednom článku nie preto, že obaja sú lesní inžinieri, ale prelo, že majú vera spoločného pri 
vedení chovu i príprave holubov na preteky. Ak by som ich mal charakterizoval" jednou vetoul asi by som povedal : Pri príprave liolubov n ič neneChávajú na náhodu. Teda všelko čo robia 
je premyslené do detailov a plnia Io do "puntíka". Superkvalitné holuby, poriadok, čislota,J vzorná starostlivosť a premyslený systém pretekania. 

Odpovedá Ing, Ján Rak - Maísler Slovenska 
na. slrednélrale,za rok 2007 

1. Co zmenil niekolkonásobný majster OZ na príprave 
holubov, aby sa stal majstrom Slovenska? 
- Na príprave holubov roky nič nemením. Mam osved
čenú prípravu, ktorá nie je náročná na čas adostatočne 

motivuje holuby. Podmienkou je ale výborný zdravotný 
stav holubov. 
2. Č o leda robíš pre dobré udržanie zdravotného 
stavu? 
- Ce lé osadenstvo holubníka, nielen pretekárske holuby 
preliečim už v decembri proti trichomoniáze Metrozo
lom, následne odčervujem Aldifa lom. Po trojtýždňovej 
pauze nasleduje Klozanit a po ukonče ní podávania tohto 
prípravku nasleduje v priebehu nasledu júceho týždňa 
zaočkovanie Salgenom. PO d·alšej pauze očkovanie 
proti pararnyxoviroze Pharmavacom. Minimálne 10 dní 
pred zapárením podávam 2 dni prípravok s obsahom 
10 % Ronidazolu. Dýchacie cesty prel ie čujem vtedy, 
keď hOluby sedia na prvých vajíčkach. Po každom 
preliečení podávam na upravenie črevnej flóry jogurt. 
Tento postup ma ešte nesklamal. 
Musím sa ale priznať. Minulý rok som podlahol mož
nosti ušetriť čas pri liečbe . Podal som širokospektrálny 
liek a do troch dní, tak ako doporučil predajca, som 
holuby zaočkoval širokospektráInou vakcínou. Efekt bol 
opačný, a tak som s experimentmi nadlho skončil. 
Vpretekovej sezóne preventívne každý pondelok strie

J 
I davo podávam preparát proti trichomoniaze, kokcidioze 

a na dýchacie cesty 
3. Aká je starostl ivost' o mláĎatá? 
- Minimálne podavanie lie č i v . Obmedzujem sa na 
prevenciu proti trichomoniade, podávam pravidelne 
jablčný ocot s prísadami zeleniny vyrobený priatelom 
Brtáňom. Očkujem proti paramyxoviróze a 3 týždne 
pred nácvikmi preliečim preparátom 4 x I. 
4. Ako a č Im kŕmiš? 
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- Kŕmeni u prikladám 
vell\ý význam. Dá sa 
povedal, že príprava 
krmiva pre pretekárske 
holuby predstavujú 
u mňa každodenný 
rituál. Nakupujem nie
kolko druhov krmiva 
od 1. Versele Laga , 
Bayers, ale kvali tné 
sú aj niektoré porské 
krmivá. V deň nasa
denia, doletu holubov 
z preteku, pondelok 
a utorok kŕmim diét
nou zmesou, streda je postupný prechod na prete
kovú zmes. Všetko sa ale prispôsobuje charakteru 
- obtiažnosti preteku. Ako doplnkovú výživu používam 
Herbotsov systém obmedzený na Zell Oxygen, Optimix 
a Aminovit zvitamínov Gervit z firmy Ronfit, po prílete 
z preteku elektrolyt. Dnes nám trh ponúka nespočetné 
množstvo preparátov, ktorými nám výrobca zaručuje 
úspech. Cas od času som niečo vyskúšal aj ja, ale 
bez výrazného výs ledku. Nakoniec som sa vždy vrátil 
k osvedčenému systému prípravy Podstata úspechu 
je v kvalite holubov. 
Zelené krmivo - nepodávam 
5. Co starostlivost' ohygienu? Je všeo becne zná me, 

že si ve lký pedant? 

- Pred sezónou holubníky dôkladne vydenzifikujem. 

Počas pretekov čistím vdovský holubník 2-krát za deň, 


vždy pri tréningu vdovcov. Chovný holubník aholubník 

mladých čistím raz za tý ždeň . 


6. Ako č asto sa dávaš kúpal holubom? 

- Holuby dostávajú možnost kúpania vo štvrtok. Holuby 

vo forme už na to netrpezlivo čakajú. Do vody pridávam 

Aqua šampón od p. Nižníka. Holuby sa kúpu v holub

níku (na podlahu prestriem tkaninu) . 
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7. Akým systémom pretekáš? 
- Vrokoch 1994 -1996 som úspešne pretekal totálnym 
vdovstvom. Od roku 1998 z ča sových dôvodov pre
tekám len klasickým vdovstvom. Pre tento rok mám 
pripravených 33 dvojročných astarších vdovcov a22 
ročných holubov. Dlhotra(ové holuby som posledné 
roky nechoval, až v tomto roku je do hlavného sú(až
ného družstva zaradených 6 2-ročných samcov (pôvod 
Matalík, Titko). Od začiatku sezóny sú nasadzované 
všetky holuby, neskôr sú pomalšie znich pripravované 
na dlhé trate. 
8. Ako často vyvážaš holuby na tréningy? 
- Pred sezónou holuby súkromne 3- 4-krát vyveziem 
postupne až na 50 km. Potom absolvujú všetky nácviky 
s OZ. Počas pretekov holuby nevyvážam, úplne im 
postačuje tréning okolo holubníka 2x za deň po 40 
- 50 minút. 
9. Kedy dávaš holuby do párov? 
- Do páry dávam všetky holuby, teda pretekárov aj 
chovné naraz tak, aby holuby boli na 1pretek nasadené 
ako vdovce. Vychádza to na termín medzi 5. - 10. 
marcom. Vajíčka od chovných holubov podkladám 
po 8 - 10 dňoch pod páry do vdovského holubníka. 
Takto je medzi 1. a2. hniezdom menší vekový rozdiel , 
čo má neskôr význam pri vyletovaní aprvých tréningo
vých letoch okolo holubníka. Holubice oddefujem od 
vdovcom keďmajú mláďatá na hniezde 12 dni. Vdovec 
dochová spravidla 1 mladé sám až do odstavenia. Po 
odstavení holubrc začínam vyváža! vdovce na tréning. 
Po skončení pretekovej sezóny vdovce Odchovajú po 
1 mláďati. 

10. Kolko odchovám vychovávaš pre svoju potrebu 
a ako ich trénuješ? 
- Pre svoju potrebu odchovám cca 70 - 80 mláďat. 

Niekolko sa stratí doma, ostatné odlietajú celý pro
gram nácvikov a pretekov. V porovnaní s ostatnými 
chovatel"mi strácam málo holubov. Mladé holuby na 
tréningových letoch vypúš(am jednotlivo až po 40 km, 
potom sa zúčastňujú spoločného programu. V minulom 
roku bola preteková sezóna pre mladé hOluby vermi 
náročná. Hned prvý pretek bol velmi ťažký. 22 %ho
lubov sa mi z preteku nevrátilo. Uiných chovaterov to 
bolo horšie amalo to vplyv na celý pretekový program 
mliiďat. Treti pretek potrebný pre súťaž MS sme odle
teli so SNV. Na ďalšr pretek chovatelia neboli ochotní 
holuby nasadiL Zdá sa, že podmienky pre orientáciu 
poštového holuba budú čoraz tažšie, ale necvičit holuby 
lebo hrozí riziko straty, nie je riešenie. Znova len košom 
vyselektujeme holuby ktoré sa prispôsobia náročnejším 
pOdmienkam 
11 . Čo rozhoduje o tom, či holubostane na holubníku 
aj v dalšej sezóne? 
- O tom, či holub zostane na holubníku aj nasledujúcu 
sezónu rozhoduje výkon. Holuby, ktoré úspešne lietajú 
krátke a stredné trate nie sú zásadne nasadzované na 
dlhé trate. Musia však dosiahnu! niekolko špičkových 
umiestneni. Pomalšie holuby sú nasadzované na dlhé 
trate a tam si je strojcom svojho osudu holub sám. 
Najúspešnejšíe holuby spnhliadnutím na pôvod končia 
svoju kariéru v chovnom oddeleni. 
12. Aký je pôvod tvojich holubov? 
- Základom sú janssenské holuby z Olympie, ktoré 
sú zastúpené vo všetkých úspešných holuboch. Sú 
neporazitel'né v dobrom počasí, ale pri zhoršenom 
počasí ich výkon klesá. Preto som na pritvrdenie 
janssenskej linky získal holuby od Louisa Deleusa. 
Deleus získal holuby priamo od Schellensa a získal 
s nimi tri národné tituly na strednétrate s mladými ho
lubmi, ročiakmi aj starými holubmi. Obe línie sa medzi 
sebou, ale aj s inými líniami, výborne krížia. Do týchto 
línií krížim holuby od Ing. Vidholda, ktoré pochádzajú 
z jeho najúspešnejších holubov (brat 5555, syn 5555 , 
dcéra 5554, syn 6651 , polosestra 6651, otec FIGA, 
výborné jedince z línie Hove, Houben) a holuby od J 
Dubského, hlavne z línie Vervort Pravidelne dopíňam 
chovné oddelenie o kvalitné jedince, ktoré priparujem 
na základné línie. Vminulom roku to bol vnuk Nacionale 
od p. Valigu, ďalej od p J Dubského akvalitné jedince 
línie Grondelaers a Engels. Na jedného chovatera je 
overovanie nových liniek vel'mi náročné, preto som 
vel'mi rád , že sa v tomto smere môžem spol'ahnú! na 
spoluprácu s p. Haragom, s ktorým sa v prístupe ku 
chovu zhodneme. 

13. Aká bola minuloročná sezóna? 

Vel'mi úspešná. Zisk majstra Slovenska stredných tratí, 

a dva holuby na Olympiáde hovoria za všetko. 

14. Ktoré sú najúspešnejšie holuby v roku 2006? 

- 93-555: 2x Lcena, 1 x 2. c, 2x 3 c. (syn 5555 x sestra 

Esa ); 92-555: Ix L cena (Deleu s x polosestra 6651); 

93-618: 3x L cena, 3x 3. cena (Deleus x dcéra sestry 

ESA); 92-1796: L cena Stendal (Janssen x dcéra ESA); 

92-684: 1. cena v OZ Hamburg (Janssenx Deleus); 

95-1504 1 x 1. cena 7587 h. 1 x 2.c (otec FIGA - Vervort 


Odpovedá Ing. Miroslav\fidhold 
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• Miro, poznám Ťa vi ac rokov, preto viem, že si 
vždy mal výborné holuby, vždy si to s nimi vedel 
robiť. Napriek lomu sl myslím, že láto sezóna sa ti 
mimoriadne vydarila, si majstrom Slovenska, velký 
úspech si zožal v SEMK. Preto by ma zaujímalo, čo 
si robil oproti predchádzajúcim sezónam lepšie, čo 
si robil in áč? 
- Myslím si, že to nebola moja najlepšia sezóna i keď 
podl'a výhier to tak vyzerá. Najlepšou bola sezóna roku 
2001, toho roku mi holuby tak nelietali. Vtedy som bol 
tiež majstrom Slovenska, vtedy som mal lepší "man
čaft" holubov. Tento rok som vôbec nepredpokladal, 
že by som mohol byt majstrom Slovenska. Vyplnil som 
tabulku za dlhé trate, tuším to bolo vo štvrtok a poslať 
to bolo potrebné do piatku . Zavolal som Jánovi Rakovi 
a pýtal som sa ho. či už tabulky poslal. Medzi rečou sa 
má opýtal, že kolko mám koeficient na krátke astredné 
trate. Ked som mu to povedal, odpovedal mi na to: "Ty 
si ale, veď najlepší súčet do "generála" má zatial Ondrej 
Šimko a to 75 , ty máš lepší koeficient!" Jednoduchá 
matematika - môj súčet koeficientov bol 57, hned 
som sadol, vypísal tabulky, zabalil do druhej obálky 

x dcéra sestry ESA) ; 95-1668 1 cena (Deleus x Dele
us/Hovel; 95-1627 1 c. (Deleus x Janssen) . Aj ďa lš ie 
popredné umiestnenia dosiahli holuby s kombináciou 
prárenia uvedených línii. 
15. Čo hovoríš na nové podmienky ? 
- Zámer je dobrý, len je potrebné konečne ustáliť pod
mienky MS tak, aby platili aspoň nasledujúciCh 10 ro
kov. Nové podmienky ale nevyriešia naše zlé postavenie 
(čo sa týka dôveryhodnosti dosiahnutých výsledkov) vo 
svete. Dnes sa chovatel obáva vyhrať nejakÚ vyššiu Sú
[až, lebo je okamžite v podozrení znejakej manipulácie 
výsledkov. Tu pomôže len dôsledná kontrola. Malo by 
sa stať samozrejmosťou. že najúspešnejší chovatelia OZ 
nasádzajú hOluby na pretek avyhodnocujú dolet spolu 
v jednom NS Taktiež nasadzovanie holuba. ktorý sa 
u chovatel'a pravidelne objavuje vo výsledkoch na po
predných miestach, by malo by! samotným chovatel'om 
s dôrazom oznámené nasadzovacej komisii. Onasadení 
úspešného holuba a kontrole doletu by mali vedie! 
všetc i úča stníc i preteku v nasadzovacom stredisku . 
Ak nebude dôvera k dosiahnutým výs ledkom v ZO, 
ak neustriehneme dodržiavanie pretekového poriadku 
v tejto základnej zložke SZCHp, tak nám podobné zmeny 
v MS velmi nepomôžu. 

a poslal na sekretariát. 
Nerátal som s tým. že 
by som mohol vyhrať, 

nesústre ďoval som sa 
počas roka na túto sú
taž. Ten Brusel, to bolo 
tiež zaujímavé . Keď 
som čos i zakrúžkoval 
"zlatým" krúžkom, ako 
na potvoru vždy to boli 
holubice. Vífazný holub 
to bol vlastne pozdniak 
z roku 2004 zakrúžko
vaný starým krúžkom 
z roku 2003 . V roku 

2005 som ho ani nie ako ročiaka nasadil do Koblenzu, 
prišiel tuším za tri dni, ale dokázal to . Minulého roku si 
hovorím, nuž čo , zaplatil som si. Mám ho síce iba jed
ného. ale prečo by som to neskúsil. Bol z velmi dobrej 
krvi. Výborne zaletel Eisenach, z Kolína nad Rýnom 
priletel v protivetre tre ti na holubník. Tak si hovorím, 
to už nemohla by{ náhoda. Hovorím si Nasadím ťa na 
Brusel. Tak som ho nechal vpokoji tuším 17 dni. Riadne 
som ho .,futroval" Volal som Ivanovi Brnčalovi zo Starej 
Turej "Mám íst, nemám ísP Veď je to ledva dvojročiak , 

ale temperamentný, ja mu verím " Hovorí. "Len pod'''. 
Prišiel som skošiskom adon iesol som jedného holuba, 
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vdovcom keďmajú mláďatá na hniezde 12 dni. Vdovec 
dochová spravidla 1 mladé sám až do odstavenia. Po 
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lebo hrozí riziko straty, nie je riešenie. Znova len košom 
vyselektujeme holuby ktoré sa prispôsobia náročnejším 
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14. Ktoré sú najúspešnejšie holuby v roku 2006? 
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dvojdňový pretek. Mo v pOSledných rokoch 
mentálne však na to u presvedčil . Najskôr 
nás vela chovatel'ov som to skúsil na 800 
aholubov nemá. Unás km, holuby suverén
chcú chovatelia od ne išli a pred dvoma 
holuba, aby rovnako - troma rokmi už aj 
dobre letel Bratislavu z Bruse lu. Mal som 
i Brusel. Nie je to ešte štvrtého holuba Jeho 
vykryštalizované, málo otcom je "gaštan" ten 
chovatelov sa špeci istý holub čo i holubov 
alizuje. Najlepšie to Miroslava Cigaňáka, 
vidieť na výsledkoch ktoré sa Kobleozu 
súťaži v Belgicku. Na umiestnili na tŕe!om 
víťazných miestach 
na dlhých tratiach sú 

---rr - T ...., 
a štvrtom mieste zNP 
a nasadených bolo 

všetci smiech: "A to je čo?" Hovorím, nuž jeden, ale ja - Doteraz som stále lietal klasickým vdovstvom, tak 
ho chcem umiestniL Nič som si z toho nerobil a išiel tomu bolo aj v prípade ví!azného holuba z Bruselu. 
som nasadzovať. Vtedy komisia zistila tu chybu s rokom Ked· som povedal, že už sa staral o holubicu, bolo 
na rodovej obrúčke. Ja som si holuby nečípoval, robila to tak preto, že ho čakala zatvorená v búdniku. Teraz 
mi to u nás komisia podfa zoznamu holubov. Ja som si to zmením, lebo na novom holubníku mám spolu 50 
chybu nevšimol, lebo holub bol skutočne ročník 2004 ročiakov a zhruba polovica je holubíc, tak mi nič iné 
a ja som ho aj tak bral , ale na nohe mal krúžok 2003. neostáva iba lieta! totálnym vdovstvom. 
Keď to nasadzovacia komisia zistila, opýtal som sa, či • Väčšina chovalerov vie čo si choval na holubníku 
ho mám nasadi! na gumičku. Povedali, že nie, že údaj pred pár rokmi. Mňa azrejme aj iných zaujímajú zme
opravili. Vtedy hovorím Brnčalovi, len aby nevyhral, lebo ny, aké nové línie si v posledných rokoch doniesol? 
bude zle, lebo zase bude okolo toho vel'a reči aj napriek - Stále mám na holubníku štyri základné línie - Van 
tomu, že povedali, že holuba môžem nasadiL Howe, Houben, Vervoort a Jansseny. V posledných 

Vo štvrtok sa mi zdalo, že počasie mi vyhovuje, že by rokoch som doniesol vel'mi málo holubov. Vroku 1999 
to mohlo byt dobré. No v piatok po vypustení holubov, som doniesol od Vervoorta holuba, vlastne pár - po
keď som pozrel počasie na internete hovorím si: "No lobrata Fienecke a vnučku od Fienecke. V Kasseli som 
zbohom". Bude to strašne !ažký pretek. Vyhrá ten holub, kúpil holuba Van oyck, vkrevnený "Rambo", v klietke 
ktorý dokáže zaletie! v prvý deň čo najd·alej, ráno sa vyzeral ako handra, bol to prvý holub, ktorého som kúpil 
zobudí a zbývajúci kúsok doletí. V sobotu ráno som kvôli rodokmeňu, v ruke nie je zlý.Bol to pravdepodone 
skontroloval holubník, holub nebol doma, nastavil som dobrý (ah, lebo jeho syn mi vlani urobil dve prvé miesta, 
EKS a išiel som na stavbu. Zatepl'ovali sme podkrovie, jednu druhú ajednu šiestu cenu.Nedá sa to ešte celkom 
anténu na televízor mi namontovali na opačnú stranu, posúdit lebo bol parený na moju 55-ku. V roku 2003 
tak som sa vybral domov po kábel , že ju prehodím, som doniesol holubicu od Petersa. V páreni s mojimi 
a budeme môc! pokračova! v zatepl'ovaní. Prišiel som starými holubmi mi dali odchov zktorého ročiaky boli 
domov pozrel som na hodiny, reku nič. Zobral som najlepšími holubmi na holubníku. Mám ešte aj dva 
kábel, že idem na stavbu. Nedalo mi to, tak som sa holuby od Jela Vanwinkela, sú to Jansseny. Odchov 
išiel pozrieť do holubníka. Pozriem tam a holub si tam lieta výborne, ale sú "mäkké", vedia urobi! niekolko 
sedí. Systém ho nezosnímal, bol akože mŕtvy. V ten dobrých výsledkov a odrazu sa stratia . 
moment začali nervy Čo je? Reštartoval som systém, • Podfa výsledkov by sa dalo povedat~ že si špecialis
konečne sa ozvalo "píp". No výborne . Volal som Ing. lom na dlhé Irate. Spom ínam sl , !e svojho času si sa 
Krommerovi, že mám holuba, napísali číslo a dobre. viacej chcel venovat'stlednýmIratiam. Ako Io slebou 
Nikto mi nič nepovedal ako doletel, či už niekto holuba vlastne si alebo nie si špecialisla na dlhé Irate? 
hlásil. Vrátil som sa k otcovi na stavbu a povedal som - Zaujímajú ma preteky poštových holubov, v ktorých 
mu, že holub už bol možno aj hodinu doma, že absolútne holub musí ukáza! čo v ňom je. Sú to vlastne trate 
v poriadku sedel v holubníku a staral sa o holubicu. od 400 do 800 km, ktoré dostatočne preveria kvalitu 
Na druhej strane pokial' by ho bol systém zachytil, tak a schopnosti poštového holuba. 
holub by bol vyradený, lebo som ho v stanovenom • Si majster Slovenska na dlhé trale, Dosf č aslo sa 
čase nebol hlásil. Bolo to vlastne také štastie vneš!astí. u nás vedie diskus ia, či na dlhých Iratiach vypúšfaf 
Asi o 10,50 mi volal Michal Komačka, že má holuba. holuby ráno alebo až popoludní. Ty si zástancom 
Potom mi volali d"alší, ale už s tým, že mám asi prvého ranných či popo l udňajších šlartov? 
holuba. Hned vtedy som otcovi povedal, teraz začnú reči - Najprv je treba poveda!. čo je vlastne dlhá tra!? Trate 
kvôli rodovému krúžku. Nemýlil som sa. Ing. Krommer do 800 kilometrov sú jednodňové apreto holuby by sa 
mi povedal, že je to v poriadku, Ale boli aj takí, čo mi mali vypúš!ať ráno. Ak pretek presahuje 900 kilometrov 
pri nasadzovaní hovorili je to dobré, je to v poriadku ide dvojdňovú traf. Holuby by sa takých pretekoch 
a potom požadovali vyradenie holuba. Veď ja som sa mali vypúšťať oneskorene, aby nemohol žiadny z nich 
pred pretekom pýtal, či ho mám nasadi! s pretekovou doletie! v deň štartu, inak by bol pretek neregulárny. Za 
gumičkou. V nasadzovacej listine predsa opravili rok normálnych okolností za pekného počasia abez pomoci 
rodovej obrúčky anapriek tomu vznikli " krčmové reči ". vetra, holub 900 kilometrovú trať neprekoná za jeden 
Poobede okolo štvrtej prišli z Toporčian páni Gogora deň . Otom som sa už naraz presvedčil povedzme pri 
a Somora na kontrolu, všetko bolo v poriadku. pretekoch z Kolína nad Rýnom. Zásada by pri týchto 
• Bol som uleba zvyknutý na Io, že si lielal klasickým pretekoch malá by! taká: bud· doletia všetky holuby 
vdovstvom. Takto lietal aj víl'azný holub z Bruselu? v 20% v prvý alebo druhý deň, ináč je pretek poka
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zený. Vel'a sa hovorí, že by sme mali lieta! zo severu. • SI majsler Slovenska na dlhé trate. Aký je podra 
Tým by sa rozptyl kilometrov síce znížil povedzme teba ideálny holub na dlhé Irate? 
na 100 kilometrov, ale vzhl'adom k tomu, že pohoria - Ked· som bol pred dvomi rokmi tiež majstrom Sloven
na Slovensku sú položené rovnobežkovite, znova by ska na dlhé trate, jeden zchovatel'ov vtedy na internete 
preteky boli neregulárne. Holuby nepoletia kolmo cez napísal, čo je by! Vidholdovi majstrom Slovenska, ked· 
pohoria, výhodu budú mať chovatelia na severe. Holuby mu stačí zaletieť dva Aše a jednu aOO-ku. Je to vermi 
by pohoria oblietali bud cez východ, alebo cez západ. jednoduché, môže to urob i ť ten chovatel', čo to napísal 
Podla mňa jediný možný smer je severozápad Ak by i každý iný čo si mysl í, že je to jednoduché. Nemôžem 
sme chceli lietať zjuhu, tak pÔjde o to isté čo zo severu za to, že MS je tak postavené. Už som povedal, aké 
ibaže obrátene . holuby ma zaujimajú Nemôžem za to, že ma zaujímajú 
• Teda hovoríš, že jediný spravodlivý smer je se predovšetkým trate od 400 do 800 kilometrov. Tieto 
verozápadný. V lom prípade je až 250 kilometrové trate sú mojou srdcovou zálež itosfou . Moje holuby 
rozpätie. Môžu byftieto preteky spravodlivé? vsak dokážu vyhral aj dlhšie trate, o čom už neraz 
- Pozri sa rozpätie zBarcelony je až 400 kilometrov. Naj presvedčili. Moje myslenie a názor na to, aký a ktorý 
častejšími vífazmí sú chovatelia zHolandska, ktorí majú je dlhotrafový holub sa zmenil u Leisa v Nemecku, keď 
od Nemcov o2- 3stovky kilometrov naviac. To zname som si tam kúpil Janssenskú holubicu. Povedal mi, že 
ná, že aj unás sa to dá , ale tra! zKolina nad Rýnom nie jej brata nasadil na Barcelonu. Povedal som si, keďto on 
je na to vhodná.Museli by sme ísf ešte d·alej na zásadne dokáže, tak to musím aj ja. Ide to, viackrát som sa otom 

úplne iné mena ako na stredných tratiach . Oni sa viac vyše 10 000 holubov. Matkou bola holubica Houben 
špecializujú "hrajú " s holubmi. od Leisa. Po tom čo som to zistil , zakrúžkoval som 
• Aká traf by podl'a leba bola vhod ná na národný "zlatým" krúžkom i holuba, ktorý zvífazil z Bruselu, 
pretek na Slovensku? pochádzajúceho z týchto línii holubov. Do toho som 
- Malá by to by{ taká traf, aby na východe mali tak okolo zakrížil holuba Vervoot. ktoré sice dobre lietajú do 700 
1300 kilometrov a povedzme p. Chytil čosi nad 1000 kilometrov, ale majú úžasne vera energie, sú to doslovne 
kilometrov. Vyhovovalo by povedzme Oostende. To sme živé striebra. Nejde len o to, že holuby získali úžasný 
už mali, ale my chceme každý rok meniL Mali by sme temperament, ale dokážu vel'mi rýchlo zregenerovať, 
si dať záleža! na tradíci í. Každý rok let i eť spoločne celé o čom sa presvedčili aj tí čo boli u mňa na kontrole po 
Slovensko jednu superdlhú traf a jednu strednedlhú, preteku Brusel. Wazný holub "Figo" bol pár hodín po 
povedzme Aš alebo Halle. V rozpätí od 400 do 650 preteku úplne lit. Z toho istého párenia mi dvojročný 
kilometrov adosť. Výsledková listina by sa vnajhoršom holub vyhral pretek Koblenz - región, dalši ročiak bo116. 
pripade mohla rozdeli! na dvoje. Holuby by na týchto z 10 tisíc holubov, takže to nie je náhoda. Teda na záver 
tratiach museli "šrapa!" za svoje, zistili by sme čo vnich - moja dlhotra!ová línia je Houben x Vervoort. 
je. Oo takého Ašu by sa mohlo sústredi! na spoločné • Takže nie žiadna špeciál na rasa na dlhé trate? 
vypustenie aj 40 000 holubov Je to supermiesto na - Myslím si , že je to tak trochu aj obchodný zámer 
vypúš!anie, všetci na Slovensku by sme mali hOluby istých chovatel'ov. Oo holubov sa vyzná skutočne 
popoludní doma. iba malá časť chovate l'ov. Preto ak niektorý úspešný 

65 POŠTOVÝ HOLUB 3/2001 



dvojdňový pretek. Mo v pOSledných rokoch 
mentálne však na to u presvedčil . Najskôr 
nás vela chovatel'ov som to skúsil na 800 
aholubov nemá. Unás km, holuby suverén
chcú chovatelia od ne išli a pred dvoma 
holuba, aby rovnako - troma rokmi už aj 
dobre letel Bratislavu z Bruse lu. Mal som 
i Brusel. Nie je to ešte štvrtého holuba Jeho 
vykryštalizované, málo otcom je "gaštan" ten 
chovatelov sa špeci istý holub čo i holubov 
alizuje. Najlepšie to Miroslava Cigaňáka, 
vidieť na výsledkoch ktoré sa Kobleozu 
súťaži v Belgicku. Na umiestnili na tŕe!om 
víťazných miestach 
na dlhých tratiach sú 

---rr - T ...., 
a štvrtom mieste zNP 
a nasadených bolo 

všetci smiech: "A to je čo?" Hovorím, nuž jeden, ale ja - Doteraz som stále lietal klasickým vdovstvom, tak 
ho chcem umiestniL Nič som si z toho nerobil a išiel tomu bolo aj v prípade ví!azného holuba z Bruselu. 
som nasadzovať. Vtedy komisia zistila tu chybu s rokom Ked· som povedal, že už sa staral o holubicu, bolo 
na rodovej obrúčke. Ja som si holuby nečípoval, robila to tak preto, že ho čakala zatvorená v búdniku. Teraz 
mi to u nás komisia podfa zoznamu holubov. Ja som si to zmením, lebo na novom holubníku mám spolu 50 
chybu nevšimol, lebo holub bol skutočne ročník 2004 ročiakov a zhruba polovica je holubíc, tak mi nič iné 
a ja som ho aj tak bral , ale na nohe mal krúžok 2003. neostáva iba lieta! totálnym vdovstvom. 
Keď to nasadzovacia komisia zistila, opýtal som sa, či • Väčšina chovalerov vie čo si choval na holubníku 
ho mám nasadi! na gumičku. Povedali, že nie, že údaj pred pár rokmi. Mňa azrejme aj iných zaujímajú zme
opravili. Vtedy hovorím Brnčalovi, len aby nevyhral, lebo ny, aké nové línie si v posledných rokoch doniesol? 
bude zle, lebo zase bude okolo toho vel'a reči aj napriek - Stále mám na holubníku štyri základné línie - Van 
tomu, že povedali, že holuba môžem nasadiL Howe, Houben, Vervoort a Jansseny. V posledných 

Vo štvrtok sa mi zdalo, že počasie mi vyhovuje, že by rokoch som doniesol vel'mi málo holubov. Vroku 1999 
to mohlo byt dobré. No v piatok po vypustení holubov, som doniesol od Vervoorta holuba, vlastne pár - po
keď som pozrel počasie na internete hovorím si: "No lobrata Fienecke a vnučku od Fienecke. V Kasseli som 
zbohom". Bude to strašne !ažký pretek. Vyhrá ten holub, kúpil holuba Van oyck, vkrevnený "Rambo", v klietke 
ktorý dokáže zaletie! v prvý deň čo najd·alej, ráno sa vyzeral ako handra, bol to prvý holub, ktorého som kúpil 
zobudí a zbývajúci kúsok doletí. V sobotu ráno som kvôli rodokmeňu, v ruke nie je zlý.Bol to pravdepodone 
skontroloval holubník, holub nebol doma, nastavil som dobrý (ah, lebo jeho syn mi vlani urobil dve prvé miesta, 
EKS a išiel som na stavbu. Zatepl'ovali sme podkrovie, jednu druhú ajednu šiestu cenu.Nedá sa to ešte celkom 
anténu na televízor mi namontovali na opačnú stranu, posúdit lebo bol parený na moju 55-ku. V roku 2003 
tak som sa vybral domov po kábel , že ju prehodím, som doniesol holubicu od Petersa. V páreni s mojimi 
a budeme môc! pokračova! v zatepl'ovaní. Prišiel som starými holubmi mi dali odchov zktorého ročiaky boli 
domov pozrel som na hodiny, reku nič. Zobral som najlepšími holubmi na holubníku. Mám ešte aj dva 
kábel, že idem na stavbu. Nedalo mi to, tak som sa holuby od Jela Vanwinkela, sú to Jansseny. Odchov 
išiel pozrieť do holubníka. Pozriem tam a holub si tam lieta výborne, ale sú "mäkké", vedia urobi! niekolko 
sedí. Systém ho nezosnímal, bol akože mŕtvy. V ten dobrých výsledkov a odrazu sa stratia . 
moment začali nervy Čo je? Reštartoval som systém, • Podfa výsledkov by sa dalo povedat~ že si špecialis
konečne sa ozvalo "píp". No výborne . Volal som Ing. lom na dlhé Irate. Spom ínam sl , !e svojho času si sa 
Krommerovi, že mám holuba, napísali číslo a dobre. viacej chcel venovat'stlednýmIratiam. Ako Io slebou 
Nikto mi nič nepovedal ako doletel, či už niekto holuba vlastne si alebo nie si špecialisla na dlhé Irate? 
hlásil. Vrátil som sa k otcovi na stavbu a povedal som - Zaujímajú ma preteky poštových holubov, v ktorých 
mu, že holub už bol možno aj hodinu doma, že absolútne holub musí ukáza! čo v ňom je. Sú to vlastne trate 
v poriadku sedel v holubníku a staral sa o holubicu. od 400 do 800 km, ktoré dostatočne preveria kvalitu 
Na druhej strane pokial' by ho bol systém zachytil, tak a schopnosti poštového holuba. 
holub by bol vyradený, lebo som ho v stanovenom • Si majster Slovenska na dlhé trale, Dosf č aslo sa 
čase nebol hlásil. Bolo to vlastne také štastie vneš!astí. u nás vedie diskus ia, či na dlhých Iratiach vypúšfaf 
Asi o 10,50 mi volal Michal Komačka, že má holuba. holuby ráno alebo až popoludní. Ty si zástancom 
Potom mi volali d"alší, ale už s tým, že mám asi prvého ranných či popo l udňajších šlartov? 
holuba. Hned vtedy som otcovi povedal, teraz začnú reči - Najprv je treba poveda!. čo je vlastne dlhá tra!? Trate 
kvôli rodovému krúžku. Nemýlil som sa. Ing. Krommer do 800 kilometrov sú jednodňové apreto holuby by sa 
mi povedal, že je to v poriadku, Ale boli aj takí, čo mi mali vypúš!ať ráno. Ak pretek presahuje 900 kilometrov 
pri nasadzovaní hovorili je to dobré, je to v poriadku ide dvojdňovú traf. Holuby by sa takých pretekoch 
a potom požadovali vyradenie holuba. Veď ja som sa mali vypúšťať oneskorene, aby nemohol žiadny z nich 
pred pretekom pýtal, či ho mám nasadi! s pretekovou doletie! v deň štartu, inak by bol pretek neregulárny. Za 
gumičkou. V nasadzovacej listine predsa opravili rok normálnych okolností za pekného počasia abez pomoci 
rodovej obrúčky anapriek tomu vznikli " krčmové reči ". vetra, holub 900 kilometrovú trať neprekoná za jeden 
Poobede okolo štvrtej prišli z Toporčian páni Gogora deň . Otom som sa už naraz presvedčil povedzme pri 
a Somora na kontrolu, všetko bolo v poriadku. pretekoch z Kolína nad Rýnom. Zásada by pri týchto 
• Bol som uleba zvyknutý na Io, že si lielal klasickým pretekoch malá by! taká: bud· doletia všetky holuby 
vdovstvom. Takto lietal aj víl'azný holub z Bruselu? v 20% v prvý alebo druhý deň, ináč je pretek poka
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zený. Vel'a sa hovorí, že by sme mali lieta! zo severu. • SI majsler Slovenska na dlhé trate. Aký je podra 
Tým by sa rozptyl kilometrov síce znížil povedzme teba ideálny holub na dlhé Irate? 
na 100 kilometrov, ale vzhl'adom k tomu, že pohoria - Ked· som bol pred dvomi rokmi tiež majstrom Sloven
na Slovensku sú položené rovnobežkovite, znova by ska na dlhé trate, jeden zchovatel'ov vtedy na internete 
preteky boli neregulárne. Holuby nepoletia kolmo cez napísal, čo je by! Vidholdovi majstrom Slovenska, ked· 
pohoria, výhodu budú mať chovatelia na severe. Holuby mu stačí zaletieť dva Aše a jednu aOO-ku. Je to vermi 
by pohoria oblietali bud cez východ, alebo cez západ. jednoduché, môže to urob i ť ten chovatel', čo to napísal 
Podla mňa jediný možný smer je severozápad Ak by i každý iný čo si mysl í, že je to jednoduché. Nemôžem 
sme chceli lietať zjuhu, tak pÔjde o to isté čo zo severu za to, že MS je tak postavené. Už som povedal, aké 
ibaže obrátene . holuby ma zaujimajú Nemôžem za to, že ma zaujímajú 
• Teda hovoríš, že jediný spravodlivý smer je se predovšetkým trate od 400 do 800 kilometrov. Tieto 
verozápadný. V lom prípade je až 250 kilometrové trate sú mojou srdcovou zálež itosfou . Moje holuby 
rozpätie. Môžu byftieto preteky spravodlivé? vsak dokážu vyhral aj dlhšie trate, o čom už neraz 
- Pozri sa rozpätie zBarcelony je až 400 kilometrov. Naj presvedčili. Moje myslenie a názor na to, aký a ktorý 
častejšími vífazmí sú chovatelia zHolandska, ktorí majú je dlhotrafový holub sa zmenil u Leisa v Nemecku, keď 
od Nemcov o2- 3stovky kilometrov naviac. To zname som si tam kúpil Janssenskú holubicu. Povedal mi, že 
ná, že aj unás sa to dá , ale tra! zKolina nad Rýnom nie jej brata nasadil na Barcelonu. Povedal som si, keďto on 
je na to vhodná.Museli by sme ísf ešte d·alej na zásadne dokáže, tak to musím aj ja. Ide to, viackrát som sa otom 

úplne iné mena ako na stredných tratiach . Oni sa viac vyše 10 000 holubov. Matkou bola holubica Houben 
špecializujú "hrajú " s holubmi. od Leisa. Po tom čo som to zistil , zakrúžkoval som 
• Aká traf by podl'a leba bola vhod ná na národný "zlatým" krúžkom i holuba, ktorý zvífazil z Bruselu, 
pretek na Slovensku? pochádzajúceho z týchto línii holubov. Do toho som 
- Malá by to by{ taká traf, aby na východe mali tak okolo zakrížil holuba Vervoot. ktoré sice dobre lietajú do 700 
1300 kilometrov a povedzme p. Chytil čosi nad 1000 kilometrov, ale majú úžasne vera energie, sú to doslovne 
kilometrov. Vyhovovalo by povedzme Oostende. To sme živé striebra. Nejde len o to, že holuby získali úžasný 
už mali, ale my chceme každý rok meniL Mali by sme temperament, ale dokážu vel'mi rýchlo zregenerovať, 
si dať záleža! na tradíci í. Každý rok let i eť spoločne celé o čom sa presvedčili aj tí čo boli u mňa na kontrole po 
Slovensko jednu superdlhú traf a jednu strednedlhú, preteku Brusel. Wazný holub "Figo" bol pár hodín po 
povedzme Aš alebo Halle. V rozpätí od 400 do 650 preteku úplne lit. Z toho istého párenia mi dvojročný 
kilometrov adosť. Výsledková listina by sa vnajhoršom holub vyhral pretek Koblenz - región, dalši ročiak bo116. 
pripade mohla rozdeli! na dvoje. Holuby by na týchto z 10 tisíc holubov, takže to nie je náhoda. Teda na záver 
tratiach museli "šrapa!" za svoje, zistili by sme čo vnich - moja dlhotra!ová línia je Houben x Vervoort. 
je. Oo takého Ašu by sa mohlo sústredi! na spoločné • Takže nie žiadna špeciál na rasa na dlhé trate? 
vypustenie aj 40 000 holubov Je to supermiesto na - Myslím si , že je to tak trochu aj obchodný zámer 
vypúš!anie, všetci na Slovensku by sme mali hOluby istých chovatel'ov. Oo holubov sa vyzná skutočne 
popoludní doma. iba malá časť chovate l'ov. Preto ak niektorý úspešný 
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chovatel' povie, že to a to je úspešna dlhotraťová línia. 
Bohatí kupci z Japonska, Číny, Tchajwanu a dalších 
krajín sú schopní zaplatiť neuveritel'né ceny. Nehovorím 
to len tak do vetra ani proti nikomu, jednoducho som 
si to vyskúšal a overil. Som už raz taký, nesnažím sa 
nikoho kopírovať. Nehl'adám staré línie, kúpim iba od 
tých, čo dobre lietajú a teraz. Tým nechcem povedať, 
že povedzme dlhotraťová linia Vegen je zlá, ale ja to 
robim inak. 
• Uspech na dlhých tratiach nie je iba v istej línii 
holubov, dôležitá je iste aj príprava holubov na 
preteky. Ako to robrš ty? 
- Samozrejme je to tak, ale o úspechu rozhoduje viac 
ako na 50% pôvod holuba, jeho genetické dispozície, 
zaťatosť, výdri holuba. Holub musi byfzároveň na pretek 
dobre pripravený. Poviem, že rovnako v minulosti, ked 
som nemal až také kvalitné holuby. Vždy som robil 
snimi všetko, aby boli schopné dosiahnuť úspech. Vždy 
to prirovnávam ku koňom - majú povedzme rovnaký 
pôvod, ale vyhráva iba jeden. Vyhráva preto, že bol 
lepšie pripravený Tak je to aj u holubov, darmo dam 
chovatel'ovi výborného holuba, keď ho nevie pripravi! 
na preteky, úspech nedosiahne. 
• Vera sa hovorí v súčasnosti o dopingu.Aký Je tvoj 
názor na Jeho používanje? 
- Odpoveď nie je jednoducha. Sú známe zakázané 
látky, ktoré môžu holubom poškodiť zdravie, ale po
môcť k výkonu. Predtým kým neboli zakazané ich aj 
vo vyspelých holubárskych krajinách použival takmer 
každý a holuby boli zdravšie . Dnes, ked sú zakázané 
je to so zdravotným stavom horšie. Boli prípady, ked 
za ich používanie dostali aj poprední chovatelia tresty. 
Unás chýba predovšetkým systém kontroly. Nie je to 
také jednoduché, to by všetku veterinárnu starostlivos! 
museli robi! veterinari. Ačo ak holubom zakázanú latku 
úmyselne niekto podá? Napriek tomu si myslím, že aj 
u nás sú chovatelia, ktorí po zakazaných preparátoch 
siahnu. Vo všeobecnosti to asi nie je také jednoduché. 
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Nie všetci môžu vedieť, čo holubom da! aako dávkovať. 
Napriek tomu aj u nás by sa mal čo najskôr vypracovať 
systém kontroly aholuby popredných chovatel'ov by sa 
mali kontrolovať. Treba však striktne rozlišovať zakazané 
látky, anaboliká a vitamíny. Je vel'a povolených látok, 
ktoré pomáhajú holubom k zdraviu a tým aj k výkonu. 
Ja osobne dávam holubom latky, ktoré kupujem vo 
fitnes centrách, sú lacnejšie, majú rovnaký účinok ako 
drahé preparáty určené priamo pre holuby, až na to, že 
je s nimi ťažšia manipulácia. Všeobecne si myslím, že 
doping v holubárskom športe nemôže všetko riešiL Sú 
tu in é, dôležitejšie veci ako pôvod holubov, motivácia, 
kŕmenie atd. 
• Teraz troška nepnlemoejšia otázka. Sú chovatelia 
ktori hovoria, že Vidhold má dobré holuby, vie to 
snimi rob i ť, ale dos(mupomáha geografická poloha 
holubníka a liež sa snaží dostať p reč chovate"ov, 
ktorí by mu brali koefi cienty z obiasU čl regiónu. 
Co ly na lo? 
- Reči vždy boli aj budú, tomu sa zabraniť nedá. Vidíš 
tu tieto 800-metrové kopce, tak holuby mi ich oblieta
vajú zo severu alebo z juhu, ale v tom je iba to, že sa 
nes(ažujem. Kto si mysli, ze som mal, alebo mám vý
hodu môžem mu preda! pôvodný dom i s holubníkom, 
z ktorého som bol niekolkokrát majstrom Slovenska 
a uvidíme či bude ma! výhodu, čo nalieta. Raz sa mi 
to skutočne stalo, že mi hOluby prileteli cez Štiavnické 
vrchy, bol to pretek Ledeč pred 4 rokmi. Bol u mňa 
akurát Jožo Fekiač. Naraz mi priletelo 7 holubov všetky 
cez kopce zo smeru, ôsmy priletelo 15 minút z juhu. 
Tých sedem bolo prvých 7 v oblasti a ôsmy doletený 
bol 8. To ie jediný raz čo holuby tak prileteli. Som na 
samom juhu oblasti a to nemôže by! vždy výhoda. Pri 
dlhých pretekoch poloha holubníka vôbec nerozhoduje, 
sú to stratené úvahy. Ak by sme leteli 60 km preteky 
tak by to mohlo byť. 
• Zmenili sa podmienky MS 2007, čo myslíš, budú 
pre leba výhodou, alebo nevýhodou? 

- To má netrápi aani ich ešte nepoznám. Trápia ma iba 
holuby. Viem akurat iba to, že majú by! presne stano
vené dátumy. Neviem či to bude lepšie . Spravodlivé by 
bolo, aby do MS letelo celé Slovensko v jednom termine 
rovnaký pretek. Kazdý by mal rovnako dobré i zlé poča
sie. Mne vyhovovalo i staré majstrovstvo, lebo chovatel' 
si do sútaže mohol vybrať najlepšie preteky. 
• Co by si chcef povedať na záver? Ako majster 
Slovenska, aké máš ciele čo Ťa trápi, č o by si chcel 
zmenit'? 
- Ciele sa môžu odvija! iba od toho čo mám vholubniku. 
Tohto roku si ich chcem otestoval. Čo má trapi, alebo 
mi vadí? Je to predovšetkým závisť. Ak chovater lieta 
lepšie ako ostatn i je tu snaha "odrovnať" ho akýmkorvek 
spôsobom. Preto som mal záujem odís! aj do inej 
oblasti, kde by som musel holuby vyše 30 kilometrov 
voziť na nasadzovanie, bol by som posledný na dole
tovej čiare. Stroskotalo to v podstate na tom istom, čo 
keby som bol majster. Vermi ma mrzi, že na olympiády 

dostanú svoje holuby niekto ri chovatelia podvodom, 
nepoctivo. Ako funkcionár som sa snazil, aby v oblasti 
všetko fungovalo, aby sme lietali čo najlacnejšie, aby 
bola dôsledna kontrola, aby sa holuby z pretekov hlásili. 
Preto ma mrzi, že to teraz nejde unas v OZ k lepšiemu. 
Holuby sa nehlásia, chýba kontrola. Niekedy sa človek 
doslovne bojí holuba nasadil. lebo nevie čo snim bude. 
Kedy, kde bude vypustený. Neviem čo si mám myslie! 
o tom, že sa mi stratil i všetci regional ni vl!azi, ktorých 

som mal odfotených na internete. Čo by som si prial? 

Aby sa aj u nás zavodilo tak ako vo svete, aby som si 

mohol nasadi! holuby kde chcem, pretože ma nezaujíma 

majstrovstvo oblasti. Chcel by som sa i u nás zúčastňo


va! na velkých pretekoch, na ktoré sa nasadzujú tisice 

holubov a mal by som možnos! porovnáva! sa priamo 

s najlepšimi chovatermi. 

Dakujemza rozhovor aprajem skoré vytvorenie schop

ného pretekového týmu v novom holubniku. 


Pripravil: D. Dudzik 

• Vladimir Sudor, Hollého 16, 015 01 Ra jec, mobil 

0905106073 ponúka na predaj holúbätá z 1.- 4.liahne 

po špičkových pretekaroch, vdovcoch a chovných 

holuboch linií -Janssen, Moulemans, Klak, Poeml-32, 

Stiechelbaut - Lauwer, Koopmann, Van Dyc k, Van 

Bremen. 

Potomkovia dosahujú špičkové výsledky v rámci VS, 

OZ, regiónov, SR ale i na viacerých holubníkoch na 

Slovensku a v ČR . 


Dosiahnuté výsledky za posledné 2 roky' 

1. majster OZ Žilina KT 2005, 1. majster OZ Žilina ST 

2006, 1. miesto Šport B2005 OZ Žilina, 1. Eso holub 

OZ Žilina 2005, 1. Eso holub ST 2005 región Sever 

konkurencia 10 OZ 

1. Eso holub OZ Žilina 2006 

Preteky: Bayreuth - nasadených 1507 holubov - 1, 

2, 3, 7, .... Rokycany - nasadených 3318 holubov 

-1, 7, 8,12 , . .. Plzeň· nasadených 2690 holubov 

- 1. cena ... . Cheb - nasadených 2365 holubov -1. 

cena....Žatec - nasadených 2620 holubov - 1. cena ... 

Louny - nasadených 2395 holubov -1,2,3, .... Praha

nasadených 2704 holubov - 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,.. 

Znojmo - nasadených 3836 holubov - 4,6,7,8,9, .. 

Písek - nasadených 1692 holubov - 2, 3, 4, 5, 6, .. 

Kladno - nasadených 2037 holubov - 2, 3, 4, 5, 7, 


67 POŠTOVÝ HOLUB ··312001 


8, 11, ... Hanover - Velká cena Slovenska 2006 - 1 . 
cena, Rokycany región Sever- nasadených 22 970 
holubov - 1. cena, 
Plzeň región Sever - nasadených 18 968 holubov 
- 1. cena 
• Majster OZ Prešov za rok 2006 (cca 220 chova
telov). 1. vicemajster KDTVR za rok 2006 (cca 400 
chovaterov), 4. generálny majster Slovenska 2006, 7. 
majster Slovenska krátkych trati a 7. majster Slovenska 
dlhých trati preda zo svojho Cll0VU obmedzený počet 
mláďat 2.-4. liahne po pretekových a chovných holu
boch. Na dlhých tratiach sú to holuby linii Vereccke, 
Imbrechtt, Wegen a na kratkych tratiach Štefančik 
(Jansen). B. Bruyn, V d. Berg, Mulik (Klikhamme r). 
Peter Matalik, 082 74 Brezovica nad Torysou 315, 
mobil 0907 158728. 
. 3. vicemajster OZ Prešov (cca 220 chovatel'ov) , za 
posledných 6 sezón do 6. mieswta v OZ Sabinov resp 
OZ Pre Sov predá mláďatá po pretekových achovných 
holuboch týchto linií: DT - Vereccke, Imbrechtt, Stichel
bou!, Espt; KT - S tefančik (Jansen), B. Bruyn, V d. 
Berg, Ninčák (Jansen). Cena 300.- Sk (po pretekových 
holuboch), 500.- Sk (po chovných holuboch) . Jozef 
+ Pavol Huňady, 082 74 Brezovica nad Torysou 318, 
mobil 0907 185617 



chovatel' povie, že to a to je úspešna dlhotraťová línia. 
Bohatí kupci z Japonska, Číny, Tchajwanu a dalších 
krajín sú schopní zaplatiť neuveritel'né ceny. Nehovorím 
to len tak do vetra ani proti nikomu, jednoducho som 
si to vyskúšal a overil. Som už raz taký, nesnažím sa 
nikoho kopírovať. Nehl'adám staré línie, kúpim iba od 
tých, čo dobre lietajú a teraz. Tým nechcem povedať, 
že povedzme dlhotraťová linia Vegen je zlá, ale ja to 
robim inak. 
• Uspech na dlhých tratiach nie je iba v istej línii 
holubov, dôležitá je iste aj príprava holubov na 
preteky. Ako to robrš ty? 
- Samozrejme je to tak, ale o úspechu rozhoduje viac 
ako na 50% pôvod holuba, jeho genetické dispozície, 
zaťatosť, výdri holuba. Holub musi byfzároveň na pretek 
dobre pripravený. Poviem, že rovnako v minulosti, ked 
som nemal až také kvalitné holuby. Vždy som robil 
snimi všetko, aby boli schopné dosiahnuť úspech. Vždy 
to prirovnávam ku koňom - majú povedzme rovnaký 
pôvod, ale vyhráva iba jeden. Vyhráva preto, že bol 
lepšie pripravený Tak je to aj u holubov, darmo dam 
chovatel'ovi výborného holuba, keď ho nevie pripravi! 
na preteky, úspech nedosiahne. 
• Vera sa hovorí v súčasnosti o dopingu.Aký Je tvoj 
názor na Jeho používanje? 
- Odpoveď nie je jednoducha. Sú známe zakázané 
látky, ktoré môžu holubom poškodiť zdravie, ale po
môcť k výkonu. Predtým kým neboli zakazané ich aj 
vo vyspelých holubárskych krajinách použival takmer 
každý a holuby boli zdravšie . Dnes, ked sú zakázané 
je to so zdravotným stavom horšie. Boli prípady, ked 
za ich používanie dostali aj poprední chovatelia tresty. 
Unás chýba predovšetkým systém kontroly. Nie je to 
také jednoduché, to by všetku veterinárnu starostlivos! 
museli robi! veterinari. Ačo ak holubom zakázanú latku 
úmyselne niekto podá? Napriek tomu si myslím, že aj 
u nás sú chovatelia, ktorí po zakazaných preparátoch 
siahnu. Vo všeobecnosti to asi nie je také jednoduché. 
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Nie všetci môžu vedieť, čo holubom da! aako dávkovať. 
Napriek tomu aj u nás by sa mal čo najskôr vypracovať 
systém kontroly aholuby popredných chovatel'ov by sa 
mali kontrolovať. Treba však striktne rozlišovať zakazané 
látky, anaboliká a vitamíny. Je vel'a povolených látok, 
ktoré pomáhajú holubom k zdraviu a tým aj k výkonu. 
Ja osobne dávam holubom latky, ktoré kupujem vo 
fitnes centrách, sú lacnejšie, majú rovnaký účinok ako 
drahé preparáty určené priamo pre holuby, až na to, že 
je s nimi ťažšia manipulácia. Všeobecne si myslím, že 
doping v holubárskom športe nemôže všetko riešiL Sú 
tu in é, dôležitejšie veci ako pôvod holubov, motivácia, 
kŕmenie atd. 
• Teraz troška nepnlemoejšia otázka. Sú chovatelia 
ktori hovoria, že Vidhold má dobré holuby, vie to 
snimi rob i ť, ale dos(mupomáha geografická poloha 
holubníka a liež sa snaží dostať p reč chovate"ov, 
ktorí by mu brali koefi cienty z obiasU čl regiónu. 
Co ly na lo? 
- Reči vždy boli aj budú, tomu sa zabraniť nedá. Vidíš 
tu tieto 800-metrové kopce, tak holuby mi ich oblieta
vajú zo severu alebo z juhu, ale v tom je iba to, že sa 
nes(ažujem. Kto si mysli, ze som mal, alebo mám vý
hodu môžem mu preda! pôvodný dom i s holubníkom, 
z ktorého som bol niekolkokrát majstrom Slovenska 
a uvidíme či bude ma! výhodu, čo nalieta. Raz sa mi 
to skutočne stalo, že mi hOluby prileteli cez Štiavnické 
vrchy, bol to pretek Ledeč pred 4 rokmi. Bol u mňa 
akurát Jožo Fekiač. Naraz mi priletelo 7 holubov všetky 
cez kopce zo smeru, ôsmy priletelo 15 minút z juhu. 
Tých sedem bolo prvých 7 v oblasti a ôsmy doletený 
bol 8. To ie jediný raz čo holuby tak prileteli. Som na 
samom juhu oblasti a to nemôže by! vždy výhoda. Pri 
dlhých pretekoch poloha holubníka vôbec nerozhoduje, 
sú to stratené úvahy. Ak by sme leteli 60 km preteky 
tak by to mohlo byť. 
• Zmenili sa podmienky MS 2007, čo myslíš, budú 
pre leba výhodou, alebo nevýhodou? 

- To má netrápi aani ich ešte nepoznám. Trápia ma iba 
holuby. Viem akurat iba to, že majú by! presne stano
vené dátumy. Neviem či to bude lepšie . Spravodlivé by 
bolo, aby do MS letelo celé Slovensko v jednom termine 
rovnaký pretek. Kazdý by mal rovnako dobré i zlé poča
sie. Mne vyhovovalo i staré majstrovstvo, lebo chovatel' 
si do sútaže mohol vybrať najlepšie preteky. 
• Co by si chcef povedať na záver? Ako majster 
Slovenska, aké máš ciele čo Ťa trápi, č o by si chcel 
zmenit'? 
- Ciele sa môžu odvija! iba od toho čo mám vholubniku. 
Tohto roku si ich chcem otestoval. Čo má trapi, alebo 
mi vadí? Je to predovšetkým závisť. Ak chovater lieta 
lepšie ako ostatn i je tu snaha "odrovnať" ho akýmkorvek 
spôsobom. Preto som mal záujem odís! aj do inej 
oblasti, kde by som musel holuby vyše 30 kilometrov 
voziť na nasadzovanie, bol by som posledný na dole
tovej čiare. Stroskotalo to v podstate na tom istom, čo 
keby som bol majster. Vermi ma mrzi, že na olympiády 

dostanú svoje holuby niekto ri chovatelia podvodom, 
nepoctivo. Ako funkcionár som sa snazil, aby v oblasti 
všetko fungovalo, aby sme lietali čo najlacnejšie, aby 
bola dôsledna kontrola, aby sa holuby z pretekov hlásili. 
Preto ma mrzi, že to teraz nejde unas v OZ k lepšiemu. 
Holuby sa nehlásia, chýba kontrola. Niekedy sa človek 
doslovne bojí holuba nasadil. lebo nevie čo snim bude. 
Kedy, kde bude vypustený. Neviem čo si mám myslie! 
o tom, že sa mi stratil i všetci regional ni vl!azi, ktorých 

som mal odfotených na internete. Čo by som si prial? 

Aby sa aj u nás zavodilo tak ako vo svete, aby som si 

mohol nasadi! holuby kde chcem, pretože ma nezaujíma 

majstrovstvo oblasti. Chcel by som sa i u nás zúčastňo


va! na velkých pretekoch, na ktoré sa nasadzujú tisice 

holubov a mal by som možnos! porovnáva! sa priamo 

s najlepšimi chovatermi. 

Dakujemza rozhovor aprajem skoré vytvorenie schop

ného pretekového týmu v novom holubniku. 


Pripravil: D. Dudzik 

• Vladimir Sudor, Hollého 16, 015 01 Ra jec, mobil 

0905106073 ponúka na predaj holúbätá z 1.- 4.liahne 

po špičkových pretekaroch, vdovcoch a chovných 

holuboch linií -Janssen, Moulemans, Klak, Poeml-32, 

Stiechelbaut - Lauwer, Koopmann, Van Dyc k, Van 

Bremen. 

Potomkovia dosahujú špičkové výsledky v rámci VS, 

OZ, regiónov, SR ale i na viacerých holubníkoch na 

Slovensku a v ČR . 


Dosiahnuté výsledky za posledné 2 roky' 

1. majster OZ Žilina KT 2005, 1. majster OZ Žilina ST 

2006, 1. miesto Šport B2005 OZ Žilina, 1. Eso holub 

OZ Žilina 2005, 1. Eso holub ST 2005 región Sever 

konkurencia 10 OZ 

1. Eso holub OZ Žilina 2006 

Preteky: Bayreuth - nasadených 1507 holubov - 1, 

2, 3, 7, .... Rokycany - nasadených 3318 holubov 

-1, 7, 8,12 , . .. Plzeň· nasadených 2690 holubov 

- 1. cena ... . Cheb - nasadených 2365 holubov -1. 

cena....Žatec - nasadených 2620 holubov - 1. cena ... 

Louny - nasadených 2395 holubov -1,2,3, .... Praha

nasadených 2704 holubov - 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,.. 

Znojmo - nasadených 3836 holubov - 4,6,7,8,9, .. 

Písek - nasadených 1692 holubov - 2, 3, 4, 5, 6, .. 

Kladno - nasadených 2037 holubov - 2, 3, 4, 5, 7, 
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8, 11, ... Hanover - Velká cena Slovenska 2006 - 1 . 
cena, Rokycany región Sever- nasadených 22 970 
holubov - 1. cena, 
Plzeň región Sever - nasadených 18 968 holubov 
- 1. cena 
• Majster OZ Prešov za rok 2006 (cca 220 chova
telov). 1. vicemajster KDTVR za rok 2006 (cca 400 
chovaterov), 4. generálny majster Slovenska 2006, 7. 
majster Slovenska krátkych trati a 7. majster Slovenska 
dlhých trati preda zo svojho Cll0VU obmedzený počet 
mláďat 2.-4. liahne po pretekových a chovných holu
boch. Na dlhých tratiach sú to holuby linii Vereccke, 
Imbrechtt, Wegen a na kratkych tratiach Štefančik 
(Jansen). B. Bruyn, V d. Berg, Mulik (Klikhamme r). 
Peter Matalik, 082 74 Brezovica nad Torysou 315, 
mobil 0907 158728. 
. 3. vicemajster OZ Prešov (cca 220 chovatel'ov) , za 
posledných 6 sezón do 6. mieswta v OZ Sabinov resp 
OZ Pre Sov predá mláďatá po pretekových achovných 
holuboch týchto linií: DT - Vereccke, Imbrechtt, Stichel
bou!, Espt; KT - S tefančik (Jansen), B. Bruyn, V d. 
Berg, Ninčák (Jansen). Cena 300.- Sk (po pretekových 
holuboch), 500.- Sk (po chovných holuboch) . Jozef 
+ Pavol Huňady, 082 74 Brezovica nad Torysou 318, 
mobil 0907 185617 



INFORMÁCIE ZO STREDOEURÓPSKEHO MARATÓNKLUBU 
Zápisnica z Valnej hromady SEMK SJovensko NH SEMKI, konanej dňa 24.3.2007 v penzióne Terchová 
v Terchovej. VH rokovala podra programu, ktorý bol uvedený na pozvánkach. Prítomných 14 členov. 

Priebeh rokovania: - Návrh na zakúpenie vozidla: . kabína na 3000 
1. Rokovanie otvoril prezident SEMK Ing. Krom- holubov, 120 boxov porsko, 

mer Imrich, privítal prítomných a oboznámil ich - preveriť možnosť výroby prepravných boxov 

s programom. v Rumunsku, 

2. Do návrhovej komisie boli zvolení títo čle· - pripravovať možnosť zakúpenia vozidla na 

novia: Puček Dušan, Čermák Vojtech a MVDr. Slovensku alebo v zahraničí. 

Rákossy Juraj . -Ing . Krommer dalej predniesol návrh oceňova-
3. VH SEMK rozhodla nevoliť volebnú komisiu. nia 3 pretekov každý rok finančnými čiastkami, 


Volby sa rozhodla previesť a pripraviť všetkými prvých 20 chovaterov umiestnených v preteku 

prítomnými členmi . iba s holubami so zlatými krúžkami. Pretek 

4. Správu prezidenta za rok 2006 predniesol Ing. o auto v dlhšom časovom intervale. Pred za-

Krommer. Vo svojej správe uviedol ťažkosti, s čiatkom pretekovej činnosti bude ku každému 

ktorými SEMK zápasil v roku 2006 - infulenzia pretekuvypracované organizačné zabezpečenie 


vtáčej chrípky . Z uvedeného dôvodu SEMK vrátane finančné ho rozpočtu na daný pretek 

uskutočnil svoj pretekový plán v zúženom roz· /vypracuje Dohňanský, Čermák, Janíčekl , 


sahu - 3 preteky. Poďakoval všetkým prítomným - viacerí diskutujúci sa pripojili k návrhu, aby 

za úspešné zvládnutie komerčného preteku finančné ocenenie sa dávalo iba na holuby so 

Brusel, za aktívnu organizačnú prácu . Záverom zlatými krúžkami, 

zdôraznil, že nadišie l čas úplného osamostat- - p . Michálek navrhol finan čné ocenenie 

nenia prepravy holubov SEMK, aby mohol klub všetkých holubov za finančnú úhradu, 

dôsledne dodržiavať svoj štatút a organizovať . MVDr. Rákossy navrhol, aby bol pretekový plán 

maratónske trate, prečo bol vlastne založený, so pevný a nemenil sa v priebehu 5 rokov, 

štartami výslovne ako dvojdňové preteky. - p. Dávidík navrhol, aby SZ umožnil zaradenie 

5. Správu výcvikára predniesol p. Dohňanský. holubov SEMK z jednotlivých deklarovaných 

Vo svojej správe podrobne rozobral preteky pretekov do MS v rámci kategórie C a E, 

uskutočnené v roku 2006. Zároveň predniesol aj - ponuky na prepravcu p.Dávidík navrhol p.Janu
návrh pretekového plánu 2007. Uviedol nutnosť ru, p. Janíček navrhol p.Škovrana, Ing . Krommer 

doplniť výbor SEMK o dopravného referenta a navrhol p. Haviara, 

tajomníka, pretože výbor pracoval v roku 2006 9. Jednomyselne boli v doplňujúcich vo lbách 

vlastne iba v trojčlennom zložení. do výboru SEMK zvolení: 

6. Správu pOkladníka predniesol p. Horečný, - za tajomníka p. Dávidík Štefan, 

skonštatoval že SEMK mal v roku 2006 178 - za dopravného referenta p . Janíček Štefan, 

členov . Vo svojej správe podrobne roz obral . za predsedu dozornej rady p . Puček Dušan, 

príjmy a výdaje SEMK, uviedol stav ú čtu a 10. Z ČR boli za nových členov prijatí: 

stav pokladne. Uviedol , že nedostatkom je . p. Molek Karel, Gargulák František, Hlavica 

nezučtovanie predaných krúžkov u jednotlivých Rostis lav, Vrátník Jaroslav, Hrabina Jaroslav, 

koordinátorov, ktorých mená uviedo l. Miklas Ján. 

7. Predseda dozornej rady p. Dávidík predniesol 11. Uznesenie zo zasadnutia VH SEM K dňa 


správu dozornej rady, skonštatoval, že pokladňa 24.3.2007 : 

je vedená v ažurite, taktiež uviedol nedoplatky al VH berie na vedomie správu prezidenta, 

v pokladni, ktoré treba v krátkom čase doriešiť výcvikára, pokladníka a dozornej rady, 

u niektorých koordin átorov, stav pokladne ako blvýbor bude do ukončenia volebného obdobia 

aj ú čtu súhlasí so stavom, ktorý predniesol vo pracovať v zložení: 

svojej správe pokladník. . prezident Ing . Krommer Imrich, 

8 . Diskusia: - tajomník Dávidík Štefan, 

- Ing. Krommer vystúpil s nutnosťou postavenia - ekonóm Horečný Jozef, 

prepravného vozidla pre SEM K, aby sme neboli - výcvikár Dohňanský František, 

závislí na preprave s vozidlami OZ, kde nemôže- - autoreferent Janíček Štefan, 

me uskutočňovať štarty holubov v pol'udň ajšíc h - dozorná rada predseda Puček Dušan, členovia 


hodinách ako preteky dvojdňové. Čermák Vojtech, MVDr. Rákossy Juraj, 


dlhých a superdlhých trati. 
- zodp . p.Dohňanský , p . Horečný, 

cl na internete uviesť zo znam členov SEM K 
gi VH SEMK ukladá komisii v zložení Ing . Krom

dl finančné ocenenie môžu získať iba holuby so mer, p. Michálek , p. Čermák a p. Dávidík , vyces
zlatými krúžkami M-55, v roku 2007 z pretekov tovať do Pol'ska a preveriť možn osť postavenia 
29 6 . Liége , 13. 7 . Kiel 2, 27 . 7. Aarendonk. novej kabíny pre 3000 holubov tzn 120 boxov . 
el majstrovstvo SEM K 2007 - preteky z 5 najlep· hl VH SEM K stanovuje finančné ocenenie 3 pre· 
šie 3 a body z preteku z 5 holubov 2 najlepšie tekov každý rok a pretek o auto na rok 2010 . 
koefici enty, tzn. 6 koeficientov z 3 pretekov. 
fi Ing. Krommer na VH SZ CHPH požiadať o Zapísal p. Puček Dušan. 
deklaráciu pretekov SEMK do MS v kategórii 

Pretekový plán na rok 2007 
Por. Dátum De ň Km Prctck I I\1 "jSt. Budovanie " ",: tek Ka tc~ó ria Prepra\'c~l 

I. 15. 06.2007 Ir ia 850·1150 AC1chen 5/~ koe ficien t SEM K C I: Slovensko 

2. 29.06.2007 lia 900- 1200 Liége 512 k oe ťit: ient SEM K C.E Slovensko 

3. 04 . 07.2007 Sir XOO- IIOO Kie l I 512 koeficient SEMK C.E ve Slovenska 

Vol'n ~1 
! 

0(, n7 2007 )ia 1300-1 GOO Barcelom koe fi c ient prel ck C,E Mad'arsko 

4. 13.07. 2007 1m 8UO-1 100 Kiel 2 5/2 k.oe fi cien t SI, MK C.E Slovensk u , 

5. 27 (17 2Q0 7.JJlia <)XO· 12XO AMcndol1 k_5~2 koct~ci e l1 t SE MK C,E Slovensko 
, 

Majstrovstvo SEMK z uskutočnených pretekov 3 naj lepšie a z nich z 5/2 najlepšie koeficienty. 
Výsledky za SEMK Slovensko a spoločná výsledková listina z auta za Slovensko, Maďarsko, 
Česko a Rakúsko. 

Zaväznil prihláška holubov na preteky SEMK za OZ . .. ....... koordlnälor ................... .. 
Surí1dnic c t,olubnlkil 1. mlek 2. ,c-tek 3. retek PO;t,I,áJ:nka 

CI.IIOVsr.r.U( UCI"'l'. " 

2007 pO",,~n. ilatutilrom OZ " e,1 13.1. 211. 

Con. tol rt."1'1llld holub. 60 Sk 01 600 511.1 35$k 3SS.k 

CH OVATEI: J Gm dlb:a t [Itl"," iirk.. 512 ta holLba I 5,'2 512 
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INFORMÁCIE ZO STREDOEURÓPSKEHO MARATÓNKLUBU 
Zápisnica z Valnej hromady SEMK SJovensko NH SEMKI, konanej dňa 24.3.2007 v penzióne Terchová 
v Terchovej. VH rokovala podra programu, ktorý bol uvedený na pozvánkach. Prítomných 14 členov. 

Priebeh rokovania: - Návrh na zakúpenie vozidla: . kabína na 3000 
1. Rokovanie otvoril prezident SEMK Ing. Krom- holubov, 120 boxov porsko, 

mer Imrich, privítal prítomných a oboznámil ich - preveriť možnosť výroby prepravných boxov 

s programom. v Rumunsku, 

2. Do návrhovej komisie boli zvolení títo čle· - pripravovať možnosť zakúpenia vozidla na 

novia: Puček Dušan, Čermák Vojtech a MVDr. Slovensku alebo v zahraničí. 

Rákossy Juraj . -Ing . Krommer dalej predniesol návrh oceňova-
3. VH SEMK rozhodla nevoliť volebnú komisiu. nia 3 pretekov každý rok finančnými čiastkami, 


Volby sa rozhodla previesť a pripraviť všetkými prvých 20 chovaterov umiestnených v preteku 

prítomnými členmi . iba s holubami so zlatými krúžkami. Pretek 

4. Správu prezidenta za rok 2006 predniesol Ing. o auto v dlhšom časovom intervale. Pred za-

Krommer. Vo svojej správe uviedol ťažkosti, s čiatkom pretekovej činnosti bude ku každému 

ktorými SEMK zápasil v roku 2006 - infulenzia pretekuvypracované organizačné zabezpečenie 


vtáčej chrípky . Z uvedeného dôvodu SEMK vrátane finančné ho rozpočtu na daný pretek 

uskutočnil svoj pretekový plán v zúženom roz· /vypracuje Dohňanský, Čermák, Janíčekl , 


sahu - 3 preteky. Poďakoval všetkým prítomným - viacerí diskutujúci sa pripojili k návrhu, aby 

za úspešné zvládnutie komerčného preteku finančné ocenenie sa dávalo iba na holuby so 

Brusel, za aktívnu organizačnú prácu . Záverom zlatými krúžkami, 

zdôraznil, že nadišie l čas úplného osamostat- - p . Michálek navrhol finan čné ocenenie 

nenia prepravy holubov SEMK, aby mohol klub všetkých holubov za finančnú úhradu, 

dôsledne dodržiavať svoj štatút a organizovať . MVDr. Rákossy navrhol, aby bol pretekový plán 

maratónske trate, prečo bol vlastne založený, so pevný a nemenil sa v priebehu 5 rokov, 

štartami výslovne ako dvojdňové preteky. - p. Dávidík navrhol, aby SZ umožnil zaradenie 

5. Správu výcvikára predniesol p. Dohňanský. holubov SEMK z jednotlivých deklarovaných 

Vo svojej správe podrobne rozobral preteky pretekov do MS v rámci kategórie C a E, 

uskutočnené v roku 2006. Zároveň predniesol aj - ponuky na prepravcu p.Dávidík navrhol p.Janu
návrh pretekového plánu 2007. Uviedol nutnosť ru, p. Janíček navrhol p.Škovrana, Ing . Krommer 

doplniť výbor SEMK o dopravného referenta a navrhol p. Haviara, 

tajomníka, pretože výbor pracoval v roku 2006 9. Jednomyselne boli v doplňujúcich vo lbách 

vlastne iba v trojčlennom zložení. do výboru SEMK zvolení: 

6. Správu pOkladníka predniesol p. Horečný, - za tajomníka p. Dávidík Štefan, 

skonštatoval že SEMK mal v roku 2006 178 - za dopravného referenta p . Janíček Štefan, 

členov . Vo svojej správe podrobne roz obral . za predsedu dozornej rady p . Puček Dušan, 

príjmy a výdaje SEMK, uviedol stav ú čtu a 10. Z ČR boli za nových členov prijatí: 

stav pokladne. Uviedol , že nedostatkom je . p. Molek Karel, Gargulák František, Hlavica 

nezučtovanie predaných krúžkov u jednotlivých Rostis lav, Vrátník Jaroslav, Hrabina Jaroslav, 

koordinátorov, ktorých mená uviedo l. Miklas Ján. 

7. Predseda dozornej rady p. Dávidík predniesol 11. Uznesenie zo zasadnutia VH SEM K dňa 


správu dozornej rady, skonštatoval, že pokladňa 24.3.2007 : 

je vedená v ažurite, taktiež uviedol nedoplatky al VH berie na vedomie správu prezidenta, 

v pokladni, ktoré treba v krátkom čase doriešiť výcvikára, pokladníka a dozornej rady, 

u niektorých koordin átorov, stav pokladne ako blvýbor bude do ukončenia volebného obdobia 

aj ú čtu súhlasí so stavom, ktorý predniesol vo pracovať v zložení: 

svojej správe pokladník. . prezident Ing . Krommer Imrich, 

8 . Diskusia: - tajomník Dávidík Štefan, 

- Ing. Krommer vystúpil s nutnosťou postavenia - ekonóm Horečný Jozef, 

prepravného vozidla pre SEM K, aby sme neboli - výcvikár Dohňanský František, 

závislí na preprave s vozidlami OZ, kde nemôže- - autoreferent Janíček Štefan, 

me uskutočňovať štarty holubov v pol'udň ajšíc h - dozorná rada predseda Puček Dušan, členovia 


hodinách ako preteky dvojdňové. Čermák Vojtech, MVDr. Rákossy Juraj, 


dlhých a superdlhých trati. 
- zodp . p.Dohňanský , p . Horečný, 

cl na internete uviesť zo znam členov SEM K 
gi VH SEMK ukladá komisii v zložení Ing . Krom

dl finančné ocenenie môžu získať iba holuby so mer, p. Michálek , p. Čermák a p. Dávidík , vyces
zlatými krúžkami M-55, v roku 2007 z pretekov tovať do Pol'ska a preveriť možn osť postavenia 
29 6 . Liége , 13. 7 . Kiel 2, 27 . 7. Aarendonk. novej kabíny pre 3000 holubov tzn 120 boxov . 
el majstrovstvo SEM K 2007 - preteky z 5 najlep· hl VH SEM K stanovuje finančné ocenenie 3 pre· 
šie 3 a body z preteku z 5 holubov 2 najlepšie tekov každý rok a pretek o auto na rok 2010 . 
koefici enty, tzn. 6 koeficientov z 3 pretekov. 
fi Ing. Krommer na VH SZ CHPH požiadať o Zapísal p. Puček Dušan. 
deklaráciu pretekov SEMK do MS v kategórii 

Pretekový plán na rok 2007 
Por. Dátum De ň Km Prctck I I\1 "jSt. Budovanie " ",: tek Ka tc~ó ria Prepra\'c~l 

I. 15. 06.2007 Ir ia 850·1150 AC1chen 5/~ koe ficien t SEM K C I: Slovensko 

2. 29.06.2007 lia 900- 1200 Liége 512 k oe ťit: ient SEM K C.E Slovensko 

3. 04 . 07.2007 Sir XOO- IIOO Kie l I 512 koeficient SEMK C.E ve Slovenska 

Vol'n ~1 
! 

0(, n7 2007 )ia 1300-1 GOO Barcelom koe fi c ient prel ck C,E Mad'arsko 

4. 13.07. 2007 1m 8UO-1 100 Kiel 2 5/2 k.oe fi cien t SI, MK C.E Slovensk u , 

5. 27 (17 2Q0 7.JJlia <)XO· 12XO AMcndol1 k_5~2 koct~ci e l1 t SE MK C,E Slovensko 
, 

Majstrovstvo SEMK z uskutočnených pretekov 3 naj lepšie a z nich z 5/2 najlepšie koeficienty. 
Výsledky za SEMK Slovensko a spoločná výsledková listina z auta za Slovensko, Maďarsko, 
Česko a Rakúsko. 

Zaväznil prihláška holubov na preteky SEMK za OZ . .. ....... koordlnälor ................... .. 
Surí1dnic c t,olubnlkil 1. mlek 2. ,c-tek 3. retek PO;t,I,áJ:nka 

CI.IIOVsr.r.U( UCI"'l'. " 

2007 pO",,~n. ilatutilrom OZ " e,1 13.1. 211. 

Con. tol rt."1'1llld holub. 60 Sk 01 600 511.1 35$k 3SS.k 

CH OVATEI: J Gm dlb:a t [Itl"," iirk.. 512 ta holLba I 5,'2 512 
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KOORDlNÁTORt SEMK 
- pre OZ na Slovensku pl nia úlohu sprostredkovate l'ov med", výb oro m a členm i SEMK 

OZ 111 ' '' 0 Adresa 
Mobil, 

E-mail 
povná linka 

Trenčín SEM K - ekonóm HO REČNÝ Jozef 018 54 Slávnica 38 0905 561 937 .oze f horccn y(o,ce ntmJll.sk 
915 O I Nove Mesto 

SEMK - prezident KROM MER Imrich nN áhom. Riečna 5 0905 238909 krommer(tV nm. ps~.sk 

0908145769, 
SEMK - výcvikár DOHŇANSKY Františe k 91311 Trené. Stankovce 828 032 7464 164 fdohnansk y@l csob.sk 

SEMK - tajomnik DA VIDÍK Štefan 013 19 Jasenové 71 0905 498 699 
0903 531 457. 

SEM K - autoreferent J ANíČEK Štefan 023 41 Nesluša 13 0414281355 ourr.vstonline.s k 

SEMK - predseda RK PUČEK Dušan 01 3 25 Stráňavy 90 041 596ó 228 

Trnava, Pezinok PATERA Jaromir 922 02 Krakn vany 143 0903 452 nl jpatera(7ilazet.sk 
926 oI Sereď, 0905242 147, 

Sereď NA VRATll František MlynOrska 23 031 7893 142 
971 46 Čereňany, 

TODol'čanv GOGORA Mi lan Ralovsk~ 90/7 0908 778511 

Ni tra ČERMÁK Vojtech 
94905 Dolné Krškany, 
Sikarská 12 0905 282 R94 
92525 Kostolná pri Dunaji 

Bratislava Šll l O I ~ or 151 
908 48 Kopčany, 

Senica CHYTIL Peter Bralislavská 4 0905810521 l.chytil(7ilcentmm.cz 
945 O I Komámo, 

Komámo OVÁRY ;\nlon Malá Jarková 42 035 77 00 703 
0907 770 635, 

Nové Zámky GYUROVSZKY Voiteeh 930 IO Dolný Štál 03 I 5590380 

!žil ina, P. Bvstrica, Bvtča PUCE K Dušan 01 3 25 Stráilavy 90 041 59662 2& 
0903 531457. 

Kvsucké Nové Mesto J ANíČEK Štefan 023 41 Nd uša 13 041 ~'XI 355 our(ri1s lon I i ne.sk 
972 71 No váky, 0907 247 737, 

Prievidza TKÁé Vladi mir Ivana Kras ku 2115 04 6 5462 339 
~903 538 529, 

Orava RA TIC;\ Dušan 029 44 Rabča, 11Iavná 426 043 5594 219 ourabC3S(WSlOnl inc.sk 
040 I I Košice. 0904 641 754, 

Košice ROBA Sta nislav Krisna nad ll om:idom (, 051 ('R 51 199 
---

Košice MVDr. RÁKOSSY Ju rJj 104 8 O I Rozň:l va , Jasná 3 0903 SI2 915 
10 53 OJ Spišské Podhradie.. 0905 207 742. 

S_ N. Ves, Poprad, Prešov M"f. BLAHOVSKÝ lvlilan Štúrova 2 053 4541 673 blahovs k ~(il)s u i ,net.sk 

069 Ol Snma, 
Bardejov, Michalovce VALIG A Amon Nad Cirochou 2350 '09055151 X9 

982 O I Torňaln , 

Revúca VINCZEGéZll Roľnicka 4 1017 55 22 184 
9680 I Nová Balia, ~908 354 183, 

ILevice I'REDMESKÝ Milan Brehy 178 ~5 6855 921 
Ol008Ztli na, 

IŽilina mesto KYZ EK Šlefan Nanterská 9 0907479 182 

rerchoy;i CHABADA Bernard 013 05 Bclá366 I I 

Dohňanský František, výcvikár SEMK Slovensko 
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NAPÍsKil STK ,NM! IbJ 

Po prečltaní nášho 'spravodaJa cltim potrebu vyjadriť svoj názor k myšl ienkam 

referátu Ing. Kureka na pracovnom zasadnutí valného zhromaždenia a zároveň aj 
k uzneseniu, prijatom na tomto fóre. Pán prezident v úvode spomina, že máme pia
tich olympijských víťazov , ale traja z nich podvádzali a boli dočasne alebo' natrvalo 
vyradení. V tejto súvislo~i sa pýtam, prečo toJ1(ó anonymity? Prečo všetkých piatich 
hádžeme do jedneho vreca , prečo nenapíšeme Ich mená a akým spôsobom podvád
zali. Nech to vedia chovatelia na celom Slovensku, nie iba menši okruh ch ovateľov. 
Musíme sl položiť otázku, či robíme všetko preto, aby si vinníci svoje tresty aj odpykali. 
Mne sa zdá,že nie. ~red čas'om mal chovaterzastavenú či nnosť a s 'tichým súhlasom 
ZO a OZ sl chovatel' aj naďalej veselo pretekal na dcérino meno a SZ CHPH edodnes 
nezasiahol. 

Uznesenie zo spomínaného zasadnutia VZ zrejme schvalovali delegáti, ktorí buď 
nepoznajú situ~ciu na c'elom Slovensku alebo chcú ešte viac zredukovať n aše rady. 
V oblastnom združeni Michalovce pretekajú chovatelia zo šiest ich okresov. Už teraz 
máme rozpätie 60 km. Aby naše OZ malo 150 chovatelov muselo by sa spojiť s ďal· 
ším OZ a tým sa nám rozpätie ešte viac zvýšt. čo nezaručuje objektivitu. Pomery j e 
potrebné rozanalyzovať citlivo - kde sú pomery stabnné a kde sa OZ rozdel'uj ú zo 

Ziš~~t~:ld~;:~V~Vyšo. Bude nás viac,alebo menej?
vanie počtu chovatelov " 
vZO, je potrebné sl uvedomiť, že máme chovaterov, ktori nemajú 18 rokova nemôžu 
vlastni l vod ičské preukazy a ani nie všetci chovatelia vlastnia auto. Chovatelia pJ~. 
to ak nasadzujú v nasacl2ovacom stredisku vzdialenom dO 3 - 5 km, málo holubov 
privezú na bicykli a ak je ich viacej tak použijú dvojkolesový vozík. Keď dnes dve 
ZO majú po 10 členov, tak po zvýšení poč~u členov v ZO sa Ueto organizácie spoja, 
ale kvôli vzdialenosti (10 - 15' km) Ich nebude 20 ale nanajvýš 15. Toto chceme? 
Vefký počet členov v ZO a NS Vôbec nezaručuje regUlárnosť. Myslím si , že opak je 
pravdou. Keď v NS pracuje Jedna alebo dve nasadzoväcie alebo otváracie komisie, 
vedúci nasadzovacleho strediska sl ustráži čo I len každú čiarku. Pri desiatich to už 
nedokáže. Kde sa dodržiava pretekový poriadok, keby tam boli len plati chovatelia, 
ako to bolo v minulosti , regulárnosť je zabezpečená. Kde sa nedodržiava, môže ich 
tam byť aj štyridsať. 

Problém nevidím ani v konšfatovacích hodinách - aj keby boli tristo rokov staré 
- problém le v dodržiavaní resp. nedodržiavaní pretekového poriadku a kontro lnej 
činnosti na všetkých úrovniach. 

Hlboko si vážim prácu funkcionárov, ale n iečo mi predsa chýba . Psie záprahy, 
výstavy mačiek , psov, exotov sú- plné reklám. Otvárajú Ich ministri, pretože pre cho
vateľov le to sviatok. My máme v roku dva sviatky - celoštátnu výstavu a Velkú cenu 
Slovenska. Nikde ani slovko v elektronickým médiáCh ani slovko v písaných mé
diách na celoštátnej úrovni. Nikto o nás.nevle, akurát v negatívnom svetle v súvislosti 
s vtáčou chrípkou. 
Čo sa týka Velkej ceny Slovenska, ťažko hovoriť o objektivite, keď rozpätie je 235 km 

a zrušená Je mŕtva doba v prípade doletu po 22. hodine. Pri ideálnom počas í (priaz· 
nlvý vietor, j asná obloha a vysvietené mestá) budú určite na kratších vzdialenostiach 
takéto dolety, Viem si predstaviť reak.cie, keby niekto prišiel s návrhom vypúšťať na 
Ukrajine, aby sa vzdialenost i otočin , Viem, že je to utópia, ale čo tak nélpr _ {sť na sever 
(Pol'sko) , aby rozpätie nebolo také velké ... ? libič , Vranov nad Topl'ou 
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982 O I Torňaln , 

Revúca VINCZEGéZll Roľnicka 4 1017 55 22 184 
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Dňa 23. februára 2007 sa krás V kruhu rodiny a priateľov dňa 20. mar- ~, I 
neho životného jubilea 50 rokov 
dožil pán Milan Vohlarík. 
Vera zd ravia, šťastia a potešenia 
z chovu holubov 
mu do ďalšieho ži
vota prajú členovia 
ZO CHPH Žitavany. 

ca 2007 oslávil svoje 50. narodeniny fP~/t 
chovatel' poštových holubov a dlhoroč- , ;J, 
ný funkcionár ZO CHPH Starý Tekov ~ " 
a OZ Levice Ing. František Hajko. 
Do ďalších rokov života vera zdravia, ,,l~ 
šťastia a úspechov s poštovými holuba- \~ 
mi prajú chovatelia OZ CHPH Levice 

Okrúhleho životného jubilea - 70 ro
kov - sa dožil pán Emil Holec. 

Veľa zdravia, pohody 
a úspechov s holubami mu 
želajú priatelia zo ZO CHPH 
Katruša a brat Lajo• 

Dňa 15. apríla 2007 oslavuje okrúhle 
životné jubileum 70. rokov pán Pa

~ 
vol Zacko. Priatelia zo ZO 
CHPH Beluša mu prajú pev
né zdravie a vera potešenia 
z chovu poštových holubov. 

Krásnych životných jubileí sa dožívajú členovia OZ CH PH 
Poprad-Velká 

pán Milan Líštiak - 70 rokov 
pán Benjamín Líštlak - 60 rokov 

Pri tejto príležitosti všetko najlepšie, vera zdravia, šťastia ži
votného optimizmu a radosti z poštových holubov im prajú 
členovia ZO CHPH Poprad-Velká 

• Eduard Novák, Sídl. Okulka T20, 093 01 Vranov, 
0908992167, 057/4461122 hlási zaleteného holuba 
05-CZ072-633 Mp 
• Martin Kredatus, Skalnatá 227/2, 059 52 Velká 
Lomnica hlási 06-0999-254 , 06-0999-280, 06
02903-65635, 06-02508-1529, 05-02901-423, 
05-0999-3113 
• Ján + Marian Lopata, Horská 13, 059 21 Svit, 
0903642214,052/7755408 hlásia 06PL-024-6749, 
06PL-0238-4011, OGPL-0368-990G, 06SK-01 09-211, 
06SK-02204-444, 04SK-02301-1575, 04CZ-1011
0179,04CZ-0176-70, 04PL-0295-3618, 04PL-0295
3139, 04RO-194546, 05AUSTRIA-104-359, 05RO
204701 , 05PL-0295-2962, 05HUNG-02606-763, 
05SK-02210-1523, 06SK-02211-511 
• Karel Vodička z Čiech píše: "Dňa 30. 03. 2007 
som na námestf v Litomyšli našiel skelet nohy holuba 

POŠTOVÝ HOLUB 3/2007 

s číslom krúžku 05/01903 SK 346. Dúfam, že táto 
informácia bude pre niekoho zaujímava . " 
• Viktor Kuna, 053 13 Letanovce 21, 053/4491276 
hlasi 06-0221-660, 06-01407-49, 06-02304-1359, 
2002-SK24-6357, 2005-RO-536603 
• Hlásim zaleteného holuba č . 06-02206-317, ktorý 
ku mne priletel. Informáciu zašlite na e-mail: miro
slav.chabada@zoznam.sk alebo telefonicky na čís lo 

0904/273263 Miroslav Chabada, Riečna 72, 013 05 
Belá, okr.Žilina 
• ZPoľska hlásia zaleteného holuba SK-22-00-0930, 
ktorý tam priletel začiatkom roku 2005 
• Na tel. číslo 0902/808951 možno hlasit následovné 
poštové holuby: 01-17-3227,04-0999-371,06-0999
3208,04-01201-840,04-03205-920, 06-01906-762, 
05-01903-910,06-02203-766, 05-CZ0261-353, 05
-HUN11-98596, 06-HUN25-66695, 05-R0024808 
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