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Chovateľ: Galicz Vojtech Bydlisko: Mlynská 25, Tamara 

Číslo holuba: 95-21-6077-HA ZO CHPH: Tamara 

Kat. Trať Dátum km Nasadené Cena Koeficient 
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-"':;;;; 
C\i::.::: 

t:il 
Trojmezí - 1. 622,842 0,209 ol 31.5. 1998 478 1. 

~~ 
Chomutov 7.6.1998 554,281 541 1 . 0,184 C')::.::: 
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Výsledný koeficient za všetky kategórie: 1 ,235 

Namiesto slova na úvod 

V polovici septembra som od vicepreziden

ta PZ CHGP p. M. Gwiždža dostal pozvánku 
na posvätenie štandard chovaterov poštových 
holubov a vyhodnotenie dial'kového preteku 
Den Haag, ktorý organizovali naši severni su
sedia na počesť svojich zosnulých preziden
tov Józefa Paliczce a Ernesta Sten cela v 
Nowom Saczi. 

Pred dvomi rokmi som sa zúčastnil podob
nej udalosti u našich susedova zostali mi v 
pamäti len tie najkrajšie spomienky So svoji
mi dojmami som sa s vami podelil prostred
nictvom nášho informačného spravodaja. 

Rozhodol som sa pozvanie prijat~ ale zá
roveň som p. Gwiždža požiadalo súhlas na 
účasť ďalšich dvoch členov Prezídia SZ CHPH 

Ten moju požiadavku uvítal a tak som po
poludní 30. septembra cestoval na podujatie 
spolu s Ing. Eliašom a Mrg. Blahovským. 

Bol som rozhodnutý, že z našej cesty na
píšem reportáž, aby sa naši chovatelia dozve
deli, aké podujatia je možné zorganizovať. 
Tejto myšlienky som držal, až kým nezačalo 
vyhodnocovanie preteku Den Haag v oblasti 

Fantastické' To by mali vidieť naši chovate
lia." Vtedy som sa pýtal sám seba - Nešlo by 
takéto podujatie urobiť aj u nás ? Prečo to ne
dokážeme urobit? Čo nám k tomu chýba? 

Hradal som odpovede na postavené otáz
ky ako aj na dalšie, ktoré mi vírili hlavou. Moje 
odpovede či závery nemusia byť správne, sú 
zaiste subjektívne a nemusíte s nimi súhlasil: 
Želám si len, aby ste sa aj vy zamysleli, prečo 
by sme nedokázali urobiť niečo podobné u 
nás, na Slovensku. 

Pri hladaní odpovedí na stanovené otázky 
nám určite vela napovie skutočnost~ keď uve
dieme, kto a z akého dôvodu sa podujatia zú
častnil: 

- chovatelia, ktorí dosiahli najlepšie výsled
kya predstavujú chovate/skú špičku v Pol
sku a v oblasti Nowy Sacz 

- celé vedenie PZ CHGP, sekretariát Zvä
zu, funkcionári okrengow /oblasti/ 

- solventní chovatelia, ktorí podujatie spon
zorovali 

- predstavitelia mesta - primátor, poslanec 
Sejmu a poslanci regiónu 

Nowy Sacz a vyhodnotenie prípravných prác - sponzori, ktorí nie sú chovatelia 
na výstavbe Domu cho va tel'o v poštových ho- zahranični hostia z Nemecka a Sloven
lubov v tomto regióne. ska /zástupcovia ČR nepricestovali/

• f ·· S~perholub 199'll ,c .If ;,." ; 
Pýtate sa, prečo som zmenil svoje rozhod- média - 2 televízne stanice, rádio ECHO, 
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nutie? Zúčastnili sme sa záverečného večier Po/ský rozhlas, novinári nielen z chova tel

ka, ktorý nasledoval po posvä/eni štandard a ských časopisov 


základov holubarského domu a po popoludAk neberiem do úvahy zahraničných hos

ňajšom pikniku. Vynikajúca nálada, holubartf, zdá sa mi, že každá skupina mala svoj špe

ské debaty na úrovni, goralská muzika, jedla cifický dôvod zúčastniť sa spominanej akcie. 

a pitia ako na král'ovskej pol'ovačke . Pozvanie a účasť na podujati tu považujú za 


Sedeli sme pri stole spolu s ďalšími dvočesť Prečo? 

ma chovatermi zo Starej Ľubovne - JaroslaNajlepši chovatelia preto, že sa im vzdá 
vom Mesarčíkom a Františkom Príhodom. Po patričná úcta a zároveň prevezmú zodpove
dvoch hodinách, keď sa ešte stále vyhodnodajúce ocenenia. Solventni chovatelia pošto
covalo, ďakovalo, blahoželalo, počúvam, čo vých holubov tým, že podujatie sponzorujú, 
hovoria kolegovia : " To snáď nie je pravda. 
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Ä František Príhoda zo Starej lubovne (vra
vo) si to vyskúšal so šerpou a štandardou 
dokonca i v kostole. Možno tento zvyk zave
dú aj doma. 

dostávajú sa bez ohľadu na výsledky do spo
ločnosti najlepších cho va te/'o v a funkcionárov, 
čím môžu nadviazať holubarské a obchodné 
kontakty. Predstavitelia mesta, politici, funk
cionári, sponzori-nechovatelia preto, že sú tu 
média a bude sa o nich pisa I; budú na televíz
nych obrazovkách, sú v centre pozornosti, 
budujú si svoj imidž. Funkcionári PZ CHGP 
asi preto, že ak by také podujatie bojkotovali, 
tak by neboli funkcionármi. 

Uvedené indície ma presviedčajú o tom, 
že pre úspech podujatia je ve/'mi dôležité .<,a
bezpečiť účasť médii. Ako sa to organizáto
rom podarilo? Ak by ich pozvali kvôli tomu, že 
nejaký cho vate/' dostane za vítinstvo v neja

kom preteku farebný televízor, tak určite ne
prídu. Najlepší spôsob vzbudenia záujmu 
médiíje dobročinnosť. V našom prípade to bola 
zbierka na postihnuté deti a dražba holubov, 
ktorej výťažok bol tiež určený na dobročinné 
ciele. 

Prostriedky, ziskané dražbou a zbierkou, 
neboli malé a sú výbornou reklamou pre cho
vate/'ov poštových holubov ako aj ostatných 
účastnikov podujatia . Ako dôkaz môžem 
uvies!; že pred 2 rokmi som do dražby veno
val asi dvojmesačného holuba, ktorého vo ve/'
kom dražili, až sa cena vyšplhala na našich 
7.000.- Sk. Keď som novému majite/'ovi odo
vzdával rodokmeň, pýtal som sa, prečo bol 
ochotný zaplatiť takú sumu za mladého holu
ba. Veď keby chcel, nech príde do Popradu a 
ja mu dám aj desaťa zadarmo. Vel'mi ma pre
kvapil, keď povedal, že vôbec nie je chovate
ľom. Celá záležitosť však bola odvysielaná v 
televízii a on mal reklamu. 

Prečo naše spoločenské večierky, poria
dané na CV nedosahujú takúto úroveň? Pre
čo si naši popredníchovatelia nepokladajú za 
povinnosť a česť zúčastňovať sa CV? Odpo
veď je zároveň jednoduchá i zložitá . Sú to ná
borové akcie, za čo nemôže ani poriadate/' Cv, 
ani funkcionári, ani popredni chovatelia. Za to 
môžeme všetci spoločne. 

Skúsme nájsť sponzorov medzi chovate/'
mi, aby tak ako v POl'sku, účastnik nič nepla
til. Šance sú síce malé, nakolko reakcia mno
hých jaj keď nie všetkých/ solventných cho
vatelov sa podobá názoru. Ak by som už mal 
daťpeniaze, tak holubarom určite nie! Takúto 
akciu totiž nemôže utiahnuť ani Zväz z nizke
ho členského prispevku, ani poriadate/' výsta
vy a chovatel'om, ktori by sa mali vyhodnote 
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nia zúčastniť na základe 
výsledkov, bránia vysoké 
náklady. 

Začať však je potrebné. 
S akou odozvou by sa na 
celoslovenskej výstave 
stretla dražba holubov, do 
ktorej by každý majster OZ 
prispel jednym holubom a 
výtažok z nej bysa venoval 
na dobročinné ciele? Čo 
keby sa chova telom, ktorí 
by zafinancovali spoločen
ský večer, urobila vhodná 
reklama? Snáď by sme sa 
pohli trošku dopredu. 

V úvode som spominal, že chovatelia v 
Nowom Saczi začali stavbu nového holubar
ského stánku, v Tychách dokončili v tomto roku 
tiež velký holubársky dom, dokončuje sa opra
va Domu PZ CHGP v Chorzowe. Odkial' majú 
na to prostriedky? 

Videli sme to na spoločenskom večierku , 

keď hostia, chovatelia sa jednoducho posta
vili a povedali : Ja venujem na výstavbu 
1.000.000 starých zlotých, ja 10.000 nových 
zlotych, ja 600 m3 betónu atď. Najviac nás 
prekvapili tým, že zástupcovia z iných oblastí 
vyhlasovali : My už máme svoj stánok a vám 
prispejeme to/'ko a tol'ko alebo Pomôžeme 
vám materiálom, prácou a pod. 

Ako vidíte, spolupráca, spolupatričnost; so
lidarita i úcta sú medzi nimi na vysokej úrovni. 
Z toho by si mali naše OZ zobraťpríklad. Pre 
Prezídium SZ CHPH a Valné zhromaždenie 
SZ CHPH je to zároveň výzva na zamyslenie, 
aby sme aj my začali uvažova" o vlastnom 
stánku Zväzu. 

Velkým kladom spoločenstva bola úcta, 
ktorá bola zvýraznená tým, že sa ude/'ova li 
ocenenia za pretek, ktorý bol memoriálom. 
Časť cien odovzdá vala manželka nebohého 
p. Stecla/vel'a ich aj sama venovalaI. Úctu 
bolo badať aj medzi samotnými funkcionár
mi, keď sa vyjadrovali o sebe navzájom. Aj 
v tejto oblasti sa máme čomu učiť od našich 
priatel'ov z Po/'ska . Mali sme a aj v súčas
nosti máme výborných chovate/'ov, funkcio
nárov, ktorí pre rozvoj chovatel'stva pošto
vých holubov urobili na Slovensku ve/'mi 
vela, ale spomínaná úcta k nim nám veľmi 
chýba. 
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Ä Po svetení štandard pred kostolom. Druhá sprava je štandar
da PZ HGP. 

S úctou úzko súvisí česť. Bez čestného ko
nania, správania a jednania nemožno očaká
vať, že človeku bude vzdávaná patričná úcta. 
Nad tým by sa mali zamyslieť všetci poprední 
chovatelia , nakolko máme asi svetové prven
stvo vo vyraďovanímajstrov, ktorí sa dopustili 
priestupkov voči špor1ovej holubarskej etike. 
Mám na mysli aj funkcionárov, aby sa zamys
leli, či robia v prospech alebo napriek vlast
ným kolegom. 

Je zrejmé, že by som vedel nájsť ešte vela 
vecí, ktoré nám chýbajú alebo ktoré by sme 
mohli robif lepšie. Niekto z vás po prečítaní 
týchto riadkov si možno pomyslí, o čom to 
vlastne píšem, načo to vlastne hovorím. Mož
no je to svojim spôsobom pravda. Veď nako
niec nie je nám vcelku zje. 

Ak chceme byť spoločenstvom okolim 
uznávaným, musíme začať mnohé veci robiť 
lepšie. RNDr. Daniel Dudzik 

Ä Na pikniku - Józe! Jendrzejek prezident 
PZ HGP, Dr. J. Zylka, ktorý koncelebroval sv. 
omšu, v pozadí E. Gondek, J. Mesarčík a 
Milan Blahovský. 
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Ä Po svetení štandard pred kostolom. Druhá sprava je štandar
da PZ HGP. 

S úctou úzko súvisí česť. Bez čestného ko
nania, správania a jednania nemožno očaká
vať, že človeku bude vzdávaná patričná úcta. 
Nad tým by sa mali zamyslieť všetci poprední 
chovatelia , nakolko máme asi svetové prven
stvo vo vyraďovanímajstrov, ktorí sa dopustili 
priestupkov voči špor1ovej holubarskej etike. 
Mám na mysli aj funkcionárov, aby sa zamys
leli, či robia v prospech alebo napriek vlast
ným kolegom. 

Je zrejmé, že by som vedel nájsť ešte vela 
vecí, ktoré nám chýbajú alebo ktoré by sme 
mohli robif lepšie. Niekto z vás po prečítaní 
týchto riadkov si možno pomyslí, o čom to 
vlastne píšem, načo to vlastne hovorím. Mož
no je to svojim spôsobom pravda. Veď nako
niec nie je nám vcelku zje. 

Ak chceme byť spoločenstvom okolim 
uznávaným, musíme začať mnohé veci robiť 
lepšie. RNDr. Daniel Dudzik 

Ä Na pikniku - Józe! Jendrzejek prezident 
PZ HGP, Dr. J. Zylka, ktorý koncelebroval sv. 
omšu, v pozadí E. Gondek, J. Mesarčík a 
Milan Blahovský. 



Predstavujeme mesto, ktoré privíta 
chovatelov z celého Slovenska 

Mesto Šurany, kde sa v dňoch 19. 
20. decembra 1998 bude konať Celo
štátna výstava poštových holubov 
oslavuje v tomto roku 860. výročie pr
veJ písomnej zmienky o jeho vzniku. 
Prvá správa bola uverejnená v listine 
uhorského panovníka Bélu II. z 3. 9. 
1138, kde sa spomína ako villa Suran. 

Archeologické nálezy, nájdené v Šu
ranoch a jeho častiach dokazujú, že 
táto lokalita bola osídlená už v neolite 
čiže vyše 5000 rokov pred našim leto
počtom. 

V roku 1832 cisár František II. pový
šil Šurany na král'ovské mesto s trho
vým a Jarmočným právom. V roku 1853 
tu bol postavený prvý valcovný mlyn v 
strednej Európe a v roku 1854 cukro
var, ktorý dnes patri medzi najstaršie v dieloch TJ Lokomotíva, Športový klub 
Európe. Od roku 1972 až do skončenia Šurany a TJ Slávia Jazdecký oddiel. 
prvej svetovej vojny a od roku 1947 do Vel'ké pochopenie pre súčinnosf pri 
roku 1960 ball Šurany okresným mes organizovaní ~ýstavy sme našli u pri
tom. V roku 1938 bolo v Šuranoch zria mátora mesta Surany pána Jozefa Sut
dené slovenské gymnázium ako jediné ku, ale tiež aj u prevádzkovatera špor
na okupovanom území. toveJ haly - odboru školstva Okresné

Dnes Šurany, toto desať a pol tisí ho úradu v NOVýCh Zámkoch. 
cové prlemyselno-pol'nohospodárske Mimoriadnou udalosťou každe) CV PH 
mesto Je mestom mladých I'udí. Sú tu býva spoločenský večer. Chceme podo
materské školy, päť základných škô l a tknúť, že v Šuranoch sú na takéto podu
st ovky študentov z mesta i širokého jatie vytvorené zvláš! dobré podmienky 
okolia, ktorí navštevu jú gymnázium, v disko-hale, ktorá pojme pre spoločen
obchodnú akadémiu, strednú porno ské pobavenie okolo 500 návštevníkov. 
hospodársku školu a dve stredné od Veríme, že výstavy a spoločenského 
borné učilištia - strojárske a pol'nohos večera sa zúčastnia chovatelia z celého 
podársko-potravinárske. Slovenska a sme presvedčen í, že cho

V meste sa nachádzajú závody Eli- • vatelia z nášho OZ a okolitých OZ CHPH 
tex, Idaf, spol. s . r . o., Šuriansky cuk využijú možnosť stopercentnej účasti na 
rovar a. s., O kultú rne vyžitie obyva oboch spomínaných podujatiach. 
tel'stva sa stará Mestské kultúrne stre
d isko a Dom Matice slovenskej, špor- I Miroslav Petráni 
tovci sú sústredení v športových od predseda OZ CH PH Šurany 
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Ch 
ovate ľstvo poštových holubov v okolí Šurian a Nových Zámkov má svoje počiatky k čase 
krátko po druhej svetovej vojne, pričom pre organi zovanmie l.a h rani č n ýc h pretekov sa 

spájalo s chovateľmi 'l.. Lev íc a Nitry . 
V Levi ciac h, ktoré sú v dnes súčasťo u OZ CI-IPlI Šurany, založ ili spolok c h ovateľov po~ 

lovýc h holubov už v roku 1930, ked' zakladajúcim i č l enmi bo li Ludovít Braune r a Vendelín 

Sl anina. Zo zak lad aj úcich č len ov chovatel's kých spol kov v Nových Z ámkoc h a Šuranoch a 
ich okol í hodn o spomen úf Jozefa Hrdlíka a Franti ška K ~ ntora z Nových Zámkov, Jo zefa 
Bella, Vojtecha Kovúča, JUDr. Mi chala Kraj ču 1.0 Šurian, ale aj Jozefa B ac hu z Bánova a 

Marku sekovcov z Pahírikova. 

z histórie chovateistva poštových 
holubov v OZ CHPH Šurany 

Najväčš í rozmach dosiahlo chovateľstvo poštových holubov na Novozúmocku konco m šest
desia tych a najmä sedemdesiatych rokov, keď bolo organizované v OZ CHPH Nové Zámky Is 
označením S 51. V tomto období OZ CHPH malo vy še 700 členov z okresov Nové Zámky, Ko
márno. Levice a Galanta. Neskôr sa z tohto vel'kého celk u odčlen i li ZO C HPH Bánov, Šurany, 
Pa lárikovo, Úrany nad :l.itavo u a Komjatice, ktoré v ro ku 1990 vytvorili nové OZ CHPH Š urany. 

Funkcionári nového OZ pracovali od začiatk u veľmi pružne, cel ú činnosť vhodne pri spôsobo
va li sútažným podmienkam v športových kategóriach, no pr itom ve rký dôraz kládli na vy tvoreni e 
čo najvhodnej ších podmienok pre kategórie Štandard, ktorej sa v tom čase venovala zn ačn á čast 
chovateľov OZ. 

V súperení na celoštátn yc h výstavách získa li kolekcie holubov našich c h ovateľov popredné 
umi estnenia a dvak rát do konca obsad ilo OZ CHPH Š urany v celkovej súťaži OZ prvé miesto. 
Vhodné pretekové plány a neustále zvy šova ni e kvality chovateľov najmä ~pičkových viedl i k 
popredným umiestnen iam v s úťažiach MS a úspechom na celoštát nych výstavách a o lympiádach 

poštových holubov. 
V športovej ob lasti dos iaho l najväčšie úspechy so svojimi holubami Ing. Alexander Fiala lo 

ktorom je samostatný č l ánokl . Preni kavé výsledky dosiahli naši chovate lia v kategórii Štandard, 
ked' holuby chovatel'ov pp. Frant iška Bachu, Jarosl ava a Jozefa P ilekovcov, Mil ana Rosinca, Mi 
roslava a Jozefa Petrán iho , Alexandra Kaciána st. , Silvestra Hubinu , Lubomíra Porubského, Fra n
ti ška Fialku reprezentova li s ús pechom naš u v l asť na svetových o lympi ádach poštových holu bov. 

Ti eto výs ledky dosiahlo naše OZ CHPH aj vďaka tomu , že okrem už spomenutej max imálnej 
náročnos ti v hlavných sezónach sa každoročne venujeme aj náročnej jesennej pretekovej sezóne 
mh\dill a prakticky sa ešte nestalo, aby s me v zimnom období neorganizovali oblastnú výstavu 

poštových holubov za úča sti prevážnej väčš iny c hovateľov. 
Svoje organizátorské schopnosti v oblasti o rgani zovania výstav PH potvrdi li chovatelia nášho 

OZ svojím podie lom na organizovaní CV PH v Bratislave a spol očne organi zovanej celoštá tnej 

výstave spolu s OZ Nitra v Nitre . 
Sme rad i, že Prezídium ZS CH PH laj keď ako náhradníkovil prideli lo organizovan ie toh t oroč

nej výstavy nášm u OZ v netradičnom tearmíne . C hceme pri sľúb i ť celej chova teľskej ve rej nost i, že 

pr íprave tej to výstavy budeme venovať maximálnu pozornost so snaho o čosi vyššie pozdvihnúť 
latku úrovne celoštátnyc h výstav poštovýc h holubov na S lovensku. 

Srdečne pozývame všetkýc h c h opvate ľov a ich rodinn ých príslušníkov na Celoštát nu výstavu 

poštových holubov v novuči č kej športovej hale v školských areáloch, do Šu ri an. 

Miroslav Petráni, predseda OZ CHPJ-1 Šurany 
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Ing. Alexander F I A l A 
Tento chovateľ s holubami praktic

ky vyrastal , pretože jeho otec i jeho 
brat chovali holuby, Boli to predo
všetkým poštové, ale pretekov sa ne
zúčastňovali, Zlom nastal v rokU ' 1973, 
ked mu otec postavil murovaný ho
lubník, Pretekaf začal v roku 1975 s ho
lubami od miestnych chovoterov, Už 
po troch rokoch sa stáva majstrom ZO 
Palárikovo , 

V roku 1980 spolu s kamarátom ku
puje chov od známeho novozámoc
kého chovatel'a pána Pšenáka, Zákla
dom tohto úspešného chovu bol ho
lub 65-053-6304 - 100% Van der Espt 
od pána Novotného z Brna, Do tých
to holubov boli od roku 1987 párené 
Raškove, ale najmä Csutkayove holu
by kmeňov De Klak, Fábry, Van Loon, 
Krijn Van Der Berg, Vermi dobre sa mu Ing. Alexander .Fiala pred svolfm 
v chove osvedčila holubica 86- 197806 holubn'fkom 
od pána Janalíka z Prostéjovo, Týmto 
párením holuby dosiahli nielen rých .1996 - 3. miesto v MS krátkych i stred
losf. ale aj spoľahlivosf, ných tratí 
Najvýraznejšie úspechy; - holub 93-S9-1428 - 3. miesto kat. A 
• 1992 - 1998 - majster OZ CHPH CV Senica 
.1993 - holub 88-S-106205 - 3, miesto - holub 93-S9- 1411 - 6, miesto kat. A 
kat, A - CV Ružomberok CV Senica 
• 1994 - generálny majster Slovenska, .1997 - l. miesto v MS stredných tratí 
majster Slovenska stredných tratí ho - 2, miesto v generálnom MS i v MS 
lub 90-S-1306 - I. miesto kat, A - CV krátkycl, tratí /za Ing. Gaškom/
Nové Mesto nN - holub 95-S09-1523 - l. miesto ESO Slo
- holub 91-S-9791O -3, miesto kat, D  venska 
CV Nové Mesto nN - holub 94-S09-3524 - 6, miesto ESO Slo
- 1995 - majster Slovenska krátkych tratí venska 
/nebyf technickej chyby pri vyhodno - holub 93-S9-1428 - 2. miesto kat. A 
covaní holubov, tak aj generálny maj CV Sp, Nová Ves 
ster Slovenska a majster Slovenska - holub 93-S9-1411 - 3, miesto kat . A 
stredných tratí/ CV Sp, Nová Ves 
- holub 91-S-9791O - I. miesto kat. D  - holub 93-S9- 1425 - 2. miesto kat . D 
CV Žilina CV Sp, Nová Ves 
- holub 92-S-151663- 3, miesto kat, A - Tieto výsledky , až na holuba 93-S9
CV Žilina 1411 , dosiahla jedna línia holubov. 

6 

Priatef Fiala vie v chove využit výni nia. V priebehu sezóny nerobí indiv i
močné jedince, Z dobrého chovného duálne tréningy holubov, v čom vidí 
holuba ročne odchová 15-20 kusov značné rezervy . 
mládat. Záverom je potrebné dodaf, že vý

V súčasnosti je chov posilnený o datného pomocníka v chove nachá
Janssenské holuby z páru Č. 1 bratov dza v synovi Tomášovi. ktorý sa venu
Máchovych, Na dlhé trate padla vof je ročným holubom, s ktorými aj pre
ba na holuby Raymondo Cobuta od teká. 
Dalibora Macháčka zo 
Šternberka, odkiaf doniesol 
7 kusov holubät po originá
loch, 
Čo sa týka preliečovonia , 

tak od januára preventívne 
preliečuje bežnými , preváž
ne domácimi produktami. 
Drží sa hesla "Niekedy menej 
znamená viac 

S holubami dvoj a viac
ročnými lieta totálnym 
vdovstvom, S ročnými holu
bami preteká prirodzenou 
metódou, 

Počas pretek ovej sezóny 
kŕmi naplno , a to krmivom 
čo najrôznorodejšieho zlože

_. l 
I ln9}1~~andiár Fia la s dermi 

7 . ročník Slovenského Maratón 
klubu vo výsledkoch ! 

Do ročníka 1998 sa prihlásilo 91. chovatel'ov poštových holubov z OZ CHPH Bratislava, 
Komámo, N. Zámky, Nitra, Topol'čany, Trenčín, Trnava, Pov. Bystrica a Pezinok . 

Ako vidieť dá sa povedať, že ide o Maratón klub západu. Na účastníkov v tomto roku 
čakal skutočne vel'mi dobre postavený pretekový plán, ktorý riadne preveril pretekové druž
stvá jednotlivcov. 

V snahe dosahovať pri nasadzovaní olympijské podmienky bolo určené, že do maj
strovstva bude bodovať päť holubov z desiatich nasadených. Zo všetkých päť pretekov 
nasledovného pretekového plánu. 

1. EISENACH SRN národný pretek 20.06.98 
2. OOSTENOE Belgia stredoeuróp. MK 03.07.98 
3. SCHWERIN 1. SRN národný pretek 04.0798 
4. SCHWERIN 2. SRN národný pretek 18.07.98 
5. STENBERGEN Holandsko stredoeuróp. MK 31.07.98 

I napriek skutočnosti, že naše preteky sú z časti komerčné a na rozdiel od východoslo
venského MK sa od každého účastníka požadujú poplatky, účasť na pretekoch bola čo sa 
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Palárikovo , 

V roku 1980 spolu s kamarátom ku
puje chov od známeho novozámoc
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strovstva bude bodovať päť holubov z desiatich nasadených. Zo všetkých päť pretekov 
nasledovného pretekového plánu. 
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venského MK sa od každého účastníka požadujú poplatky, účasť na pretekoch bola čo sa 
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olympijských podmienok týka splnená. Zmienený fakt o poplatkoch nám postupne prinie
sol krištalizáciu účastníkov a dnes už môžeme povedať, že účastníci Slovenského Maratón 
klubu sú chovatelia, ktorí vlastnia kvalitné holuby na dlhé trate. Dôkazom je široká účasť na 
oceňovaných miestach ale i pravidelnosť s akou sa špička dokáže presadiť. 

Aby sa chovate/' dokázal presadiť nielen v rámci SMK ale i regiónu /Trnava, Bratislava, 
Pezinok, Trenčín / musí mať skutočne dobré dlhotraťové holuby, aby si prípadne mohol 
trúfnuť i na medzinárodné preteky /STEM/ 

Takto to začalo. 

účasť chovatel'ov: 63 účasf pošt. holubov 600 
1. Dudák Ondrej Nesvady 95080941 H2. Kiss Ladislav Dežerice 92 CS32 8824 H 3. Švec Ján Kalinkovo 9601 1860 H 4. Poljak J.+ P .• Sláv. Podhradie 95062519 H5. Podmanický Stefan Senec 9501 4008 H 6. Pietrik Jozef Bánovce n. B. 90 S 73286 H 7. Jašura Albín Dun . Lužná 9501 7972 H 8. Dudák Ondrej Nesvady 94080491 H9. Jašura Albín Dun. Lužná 95017915 H10. Minárik Anton Senec 9601 9583 H 

Druhým pretekom pretekového plánu, bol závod z belgického OSTENDE, ked' prvé 
holuby boli hlásené až druhý deň . 

Ut 

účas! chovate"ov: 70 účasť pošt. holubov 312 
1. Hološ Ján Vel. Bierovce 94063448 HE2. Lenče František Hurbanovo 95081015H3. Hamran Jozef Dulovce 95081276 H4. Qudák Ondrej Nesvady 93 S8 3106 H 5. Spindor Vladimír Dun. Lužná 96011212HE6. Kankara Jozef Zeleneč 94052808 H7. Predanócy Ján Trenčín 93 S6 5782 HE8. Lenče František Hurbanovo 93 S8 1649 H 9. Kankara Jozef Zeleneč 93 S5 2062 H 10. Novák Pavol Pov. Bystrica 94135002 H 

Zvláštnosťou tretieho preteku bolo, že štart nasledoval bezprostredne na druhý deň po 
OSTENDE a teda išlo o dvojpretek. 

účast chovate"ov: 58 

1. Bachratý Stanislav 
2. Šavara Oldrich TAPS 
3. Jančík Milan 
4. Bachratý Stanislav 
5. Bratia Sadloňovci 
6. Laštík Milan 
7. Juríkovič Štefan 
8. Dudák Ondrej 
9. Dudák Ondrej 

10. Juríkovič Štefan 

účasf pošt. holubov 569 

Zeleneč 96063093 HE 
Budmerice 93056203 H 
Bláhová 9601 2336 HE 
Zeleneč 92 S 179509 HE 
Limbach 9601 7182 HE 
Svinná 92 S 160500 H 
Šenkvice 9601 3303 HE 
Nesvady 96080138 H 
r:;Jesvady 95080941 H 
Senkvice 9401 1422 HE 
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účasť chovatefov : 58 účasť pošt. holubov 519 
1. Lejolle Jozef Trenčín 96063093 HE 
2. Poljak J. + P. Sláv. Podhradie 94067020 H 
3. Sruhár Eduard Vel. Bielice 9511 2827 H 
4. Čulák Jozef Hlohovec 95059280 H 
5. Novák Pavol Pov. Bystrica 96133110 H 
6. Hološ Ján V. Bierovce 92 S 169317 H 
7. Qudák Ondrej Nesvady 94080138 H 
8. Culák Jozef Hlohovec 94050043 H 
9. Pietri k Jozef Bánovce n.B. 91 S 126161 H 

10. Babrnák Jozef Horná Súča 96063827 H 

V tomto preteku sa opäť raz potvrdilo, že dolety ve/'a krát, má pod kontrolou počasie a to 
následne určuje poradie. Bolo tomu i v rámci národného porovnania, v ktorom jednoznač
né koordinácia s počasím vyšla východu. 

To už sa nezdržatel'ne blížil záver a kalkulovalo sa s únavou pretekárov, čo v konečnom 
dôsledku bolo prirodzené. I napriek tejto skutočnosti bol záverečný pretek pekným vyvr
cholením a na dobrej pohode pri nakladaní sa nesporne podiefal maďarský kamión ktorý 
bol ve/'mi dobre vybavený a ktorý nám prepravoval holuby na štart. 

účasť chovatel'ov : 68 účasť pošt. holubov 345 
1. Lenče František Hurbanovo 95 08 1029 H 
2. Novák Pavol Pov. Bystrica 95 13 0785 H 
3. Atalovič Michal N. Mesto n. V. 92 S 164133 HE 
4. Lendel Ladislav Šenkvice 9601 3003 HE 
5. Dudák Ondrej Nesvady 93 S8 3106 H 
6. Novák Pavol Pov. Bystrica 92 S 111115 HE 
7. Lenče František Hurbanovo 96083599 H 
8. Lenče František Hurbanovo 95 08 1185 H 
9. Čechvala František Vel. Bierovce 94 06 3708 HE 

10. Kankara Jozef Zeleneč 94 05 2806 H 

Hovorí sa koniec dobrý všetko dobré a platí to i pre ročník 1998 v pretekovej sezóne 
SMK. Po bezproblémovom spracovaní až na nie/ctoré nedostatky v zasielaní pretekovej 
dokumentácie, vyzerá desiatka najúspešnejších" Maratóncov" nasledovne: 

1. Čechvala František 
2. Novák Pavol 
3. Atalovič Michal 
4. Dudák Ondrej 
5. Lejolle Jozef 
6. Hološ Ján 
7. Čižmár Pavol 
8. Šavara Oldrich TAPS 
9. Kankara Jozef 

10. Lendel Ladislav 

V. Bierovce-Trenčín 
Pov. Bystrica 
N. Mesto n.V.-Trenčín 
Nesvady-N. Zámky 
Trenčín 
V. Bierovce-Trenčín 
Bratislava 
Budmer ice-Pezinok 
Zeleneč-Trnava 
Šenkvice-Pezinok 

1.705 b. 
1.585 b 
1.480 b. 
1.290 b. 
1.290 b. 
1.255 b. 
1.210b. 
1.180 b. 
1.065 b. 
1.010 b. 

Na tomto mieste sa patrí poďakovať všetkým čo sa podielali na organizovaní pretekovej 
sezóny, zablahoželaf víťazom a popriať vera trpezlivosti a športového šťastia v budúcich 
ročníkoch. 

Šavara Oldrich, 
spracovate/' pret. výsledkov 
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ročníkoch. 

Šavara Oldrich, 
spracovate/' pret. výsledkov 
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Po vydarenej sezóne sa dobre bilancuje 

Vážení chovatelia, športovípriatelia Aj táto pre  Chceli by sme aj touto cestou navrhnúť i iným 

\eková sezóna je už pre našich chovateľov minu oblastným združeniam spolupráCUso susednými 
losťou . Samozrejme i v ďalších OZ CHPH sa poze ob lastiam i. Treba len dohodnúl' seriózny pretekový 
rajú na tohoročné zápolenie už ako na minulosť. plán, vyhovujÚCi obom stranám aspolupráca je na 

Preniektorých znás sa tohtoročné preteky vy svete. Pomôže to najmä vo finančnej situáci i, čo je 
darili , ale niektorí chovatelia si musia ešte počkať v dnešnej dobe najdôležitejšie, hlavne u menších 
do nastávajúcej sezóny. Musia svoje holuby lepšie OZ ako je aj naše! 
pripraviť aumožnil im lepšie pretekanie, samozrej Národné preteky naše OZ absolvovalo v aute OZ 
me v rámci možností toho- ktorého z nás. Podľa CHPH Poprad. Tu Ilaprepravu určili funkcionári OZ 
viacerých priatel'ských rozh ovorov boli v každom Poprad serióznych a schopných I'udí, ktorí sa ve ľ
OZ menšie- vä čšie problémy, ktoré sa podarilo vy mi dobre zhostili svojho poslania prepravcu . Vďaka 
riešiť, ale sú i také OZ, v ktorých zostali nedorieše  im za tol To, že niektorý pretek sa nepodarí, tak ako 
né prípady. si to chovateliapredstavujú , v tomto roku môžeme 

Aj táto preteková sezóna nám dala nové pod pripísať len na vrub počas ia . Teda môžeme konšta
nety do budúcna, pre funkcio nárov nový rozhľad tovať. že uplynulá preteková sezóna skončila v na
ako zlepšil prácu avyvaroval sa stále opakujúcich šom OZ CHPH Levice nad očakávanie dobre. Ako 
sa chýb. I v našom OZ CHPH Levice sme museli som uviedol boli menšie problémy, ale to pri dnešnej 
čeliť nejednému problému a pripraviť sezónu aby hlavne finan čnej situácii aj musí zákonite prísť. Musí 
chovateľská základňa mohla vyk ročiť pevno u no sa nájsf riešenie a riešiť si situáciu musia funkcio
hou do pretekovej sezóny 1998. Vďaka patrí celé nári v OZ za pomoci členov v ZO. Nám sa to v tom
mu výboru OZ , ale hlavne predsedovi OZ p. Sa to roku podarilo avýsledky sa aj dostavili . Pripravi
ctovskému , tajomn(kovi OZ p. Šuhajovi ako i po li sme pre holuby vynikakajúce podmienky prepra
kladníkovi OZ p. Popracovi. V činnosti OZ samo vy ako i starost livosť o holuby achovatel'ov bola na 
zrejme vel'mi napomáha spolupráca základných or úrovni. Nad očakávanie dobre sa naši chovatelia 
ganizácií v oblastnom združení. Trochu problémov umiestňovali medzi si lnými chovateľmi v OZ Dolná 
nám do našej práce vniesol odcllOd dvoch ZO do Nitra v spo lo čných tabufkách NP za celé Sloven
susedného OZ. Ale veríme, že zdravý rozum zvíťazí sko. Je to len dôsledok dobrej spolupráce medzi 
abudeme prete kať znovu ako ucelený okres. I tou oblastnými združeniami avelmi dobrá práca funk
to cestou by sme cllceli vyzvať tieto naše ZO o ná cionárov v nich. 
vrat do svojej materskej oblasti Levice. UZO CH PH Chceli by sme ešte raz poďakovať všetkým, kto
v našom oblastnom združení by som chcel vyzdvih rí sa podielali na úspešnom priebehu pretekov v 
núť nezištnú pomoc od p. p. Libárdillo, Mériho, tomto roku , funkcionárom OZ Dolná Nitra a OZ Ri
Potockého, Liptáka, Halašiho ale i iných chovate mavská Sobota, ako i tým interným členom, kto
1'0 v, ktorí sa aktívne zapájali do organizovania cvi rým záleží na ich OZ achcú aby sme sa všetci cítili 
čení ako i hlavnej prete kovej činnosti v OZ. dobre aprevádzali tento pekný šport pre svoje uk

Cvičenie na jar sme absolvovali k celkovej spo ľudnenie po každodennej namáhavej práci. 
kojnosti členov vo všetkých ZO našej oblasti, vlast Vtomto vydarenom roku 1998 sa stal majstrom 
ným prívesným vozíkom. Program prepravy sme OZ CHPH Levice, staronový majster "svojho remes
museli riešil' so susedným i oblastnými združenia la" pán PopracVojtech zo ZO CH PH Mýtne Ludany. 
mi a to s OZ CHPH Dolná Nitra ako i s OZ CH PH Po niekoiKých nútených výpadoch v pretekaní/vy
Rimavská Sobota, preto že naše OZ momentálne kradnutý holubník! sa od začiatku roka intenzívne 
nevlastní prepravné auto .Chcem podotknúťže spo venoval svojmu koníčku a výsledok sa musel do
lupráca sa nám vydarila avďaka patrí všetkým funk stavil', ako na pódiu OZ, tak i úspešne umiestňoval 
cionárom ako i vodičom či sprievodcom v OZ Dol svoje holuby v spoločných pretekoch s OZ Dolná 
ná Nitra aOZ Rimavská Sobota za ich nezištnú po Nitra ako aj v NP v rám ci Slovenska. 
moc.Všetky zbery i preprava bola prevedená v rám Pán Poprac chová holuby už dlhú dobu na to, 
ci pretekového plánu OZ. aby si našiel vhodnú rasu, ktorá sa mu velmi vyda
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majú na tom poprední funkcionári Slovenského zvärila aako sa hovorí sad la na jeho holubník Zaobe 
zu CHPH, od Prezidenta zväzu p. Dudzíka až po vorá sa raso uKri j van den Berg. Holuby si zaobstaral 
dičov , ktorí prepravovali naše holuby,ako i funkci ešte od bývalého majstra Slovenska, teraz už ne
onári OZ, ktorí sa velmi dobre pripravili na tietobohého p. Rašku Gabriela z Nových Zámkov. Chov 

si systematickou prácou rozchoval a kríži do svo preteky. 
Č i že preteková sezóna 1998 je definitívne zajich základnýchholubov holuby od p. Máchu, hlav

nami i keď v pretekoch mláďat nám neprialo počane rasu Janssen V posledných rokoch sa chce ve
sie , ktoré výrazne ovplyvnilo dolety. Ale veríme ženova! holubom i na dlhých tratiach , preto si zado
mláďatá, ktoré prišli neskoršie alebo i tie, ktoré dováž il holuby od popredných chovateľov, rasy Van 
leteli s vypätím všetkých síl , budú v budúcnosti Roya Stichelbaut 
dobrými pretekármi atáto previerka na jeseň rokuChovatel si majstra OZCHPH Levice vydobil tvr

dou prácou adal holubom všetko čo je v dnešnom 1998 im len prospela. 
Zároveň s prianím dobrého zdravia a rodinnejmodernom svete holubárenia dostupné. Rozum

pohody nášmu majstrovi OZ,chceme popriafto isténým preliečením a starostlivosťou o svoj chov sú 

všetkým našim slovenským chovaterom poštových
jeho hOluby vo vynikajúcej kond ícií amajú perfekt

holubov,všetkým majstrom oblastných združení na
ný zdravotný stav. Podáva im kvalitnú stravu, kto
Slovensku, aby im aj nastávajúce roky boli aspoňrú im pripravuje sám, pOdľa vlastného, doteraz 

tak úspešné ako tento rok.
osvedčeného receptu . Lieta vdovskou metódou a 

Tým, ktorí sme vtomto roku takto neuspeli , pratlOluby sú preto krotké a rýchlo sa vracajú z prete

jeme tiež pevné zdravie a výdrž do ďalších rokov,
kov na svoj holubn(k. Podfa chovateľa Popraca sa 

dobrú prípravu holubov a chuf do pretekania Funk
preteková sezóna 199B vydarila veľmi dobre, ako 

cionárom vela dobrých nápadov na skvali tnenie
po pretekovej tak i po orGanizačnej stránke. Naj


väčšie obavy mal zNP, ale teraz aj on tvrdí,.že 100% 
 našej činnosti. 
Tešíme sa na stretnutie, na výstavách organiorganizovanosťou sa dá velli'li pomôcť k dobrým 

zovaných OZ CH PH ako i na stretnutie na CV CHPHaž k vynikajúcim doletom našich holubov. 
v Šuranoch. Ján Šuhaj. tajomnfk OZ LevicePodra neho sa aj NP vydarili. Najväčšiu zásluhu 

rc;;_~ Taj~mstvo 

~ holubích navratov 
Biologičky z FranfurktlJ konečne objavili a vysvetlili zá


hadnú schopnosť holubov vracať sa neomylne domov_ 

Dokázali, že magnetizmus, z ktorého mnohí holubov 

len upodozrievali, je naozaj ukrytý v ich zobáku. 


Iní vedci doteraz tvrdili. že je uložený v mozgu. 
Gerta Fleisnerová a Elke Holtkampovä-Rotzlero


vá zo Zoologic

kého inštitútu 

Univerzity Frankfurt zistili pod silným mikrosko
pom, že títo nežní operenci majú v hornom zobáku 
malé množstvo magnetitu. Tento organický mate
riál obsahuje kov, ktorý slúži ako strelka kompa
su. Mozog len reaguje na vzruchy vychádzajúce 
zo zobáka a neomylne privádza vtáky do rodného 
holubníka. 
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Návrh nových podmienok rMy~p~ame, ~ 
MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA L vífazi národných pretekov odpovedajú... 

Pre zvýšenie záujmu chovatel'ov o MS treba prijať nové podmienky tak , aby MS malo 
iné podmienky ako podmienky pre účasť na celoštátnych výstavách resp. olympiádach . VÍŤAZ NÁRODNÉH!) PRff.EKU EISENACH' - ANTON óvÁRv 
Navrhujeme vykonať nasledovné zmeny. ,
II Bodovanie holubov z vypočítaných koeficientov dolclených holubov. • V čom spočíva Vaša bežná prip ra Sledujúc informácie z tradičných štá21 Určiť v pretekovOIl1 pláne preteky pre jednotlivé sMažc, podľa možnosti rovnaké va holubov na preteky?, 
 tov - Holandska, Belgicka , Nemecka, kde 
termíny v stredných il dlhých tratiach na celom Slovensku lobjcktívnosť počasia 1 

O príprave mojich holubov na preteky dlhé trate sú považované za "král'ovské", 
31 Bodovanie robiť u celkovo nasadených holubov chovateľa, resp. prvých 30 alebo 

sa mohli čitatelia Poštového holuba do som sa začal i ja na ne pripravovaL 
20 holubov 1 podľa rozh od nuti a 1 s bodovaním prvých sedem v sú ťaž i majsIra slredných 

čítať už v predchádzajúcich číslach. Nie Prvým krokom bolo zadováženie sia majstra krátkych tratí a troch majstra dlhých tratí. sú to žiadne tajnosti. Holubom venujem dobrého chovného materiálu na dlhé tra
Organizovať súťaže - majstrovsIvá krátke, stredné, dlhé trate a generá lny majstcr 1 primeranú starostlivosť počas i mimo pre te. V tomto roku som holuby na dlhé tratekombin. tratel tekovej sezóny. pripravoval rovnako ako ostatné, s tým
Majslrovstvá- krátke trate : účasť chovateľov v pretekoch od 100 - 350 km, n~sp 

Príprava na preteky začína ihneď po rozdielom, ža absolvovali menej pretekov 
400 km, pri minimálncj účasti 1000 holubov 70 chovaleľov, hodovanie holubov vypočí

skončení pretekovej sezóny a po pretekoch na kratšie trate. Miesto týchto pretekov
tané koeficienty prvých sedem pril etených holubov z vybratých pretekov napr. 6 prete mladých holubov. Prichádza výber prete som s nimi robil individuálne lety do 100 
kov zaradených v pretekovom pláne vy brať 4 najlepšic I sedem bodovaných holubovi. V károv - vdovcov. Už dlhší čas lietam iba km, 
prípade, že nebude bodovať sedem, prideliť za každého nebodova ného 300 bodov. Víťa vdovskou metódou, Holuby, ktoré prezimu • Aký je pôvod víťazného holuba ?
zom bude chovaler, ktorý bude mať najmenej bodov. jem a pripravujem na pretekovú sezónu, 

Majstrovstvá - stredné trate : preteky od 300 - 600 km, povinne zaradiť do pret eko majú k dispozícii všetko potrebné, aby do Holub 94-07-0248 je pôvodu Janssen 
x Leus. Otec je originál Janssen od Holvého plánu 6 prelekov s určením dátumu Imôžu byť určen é ce loštátne termín y v stred sahovali primerané výsledky. Každodenná 
chera a matka je pôvodu Leus, dovoz zných a dlhých trati ach, z ktorého sa vyberú 4 najlepšie preteky, za každého neumiestne starostlivosť, ktorú zabezpečujeme spolu s 
Mad·arska. Z týchto dvoch holubov sa stal ného holuba pokuta 300 bodov. Pre účasť v týchto pretekoch dať podmienku účasti naj mojou manželkou , je nevyhnutná počas 
výborný pár. Holuby od nich sú výborné imenej 300 chovateľov a 5000 holubov lurobiť spoločné vypú š ťa ni e, viacáut, využit" ka celého roka a samozrejme nesmú chýbať 
na krátkych a stredných tratiach . Víťaz zpacity, ale aj zabezpečiť objektívnosť víťazov, systém znovu 20/7 koeficienty/. nasledujúce faktory - kvalitné holubníky, 
Eisenachu ako ročný sa umiestnil 9x, ako zdravotná starostlivosť vrátane prenvencie, M ajstrovstvá - dlhé trate : určiť dopredu 4 preteky, dať možnosť z 10 nasadených 
dvojročný 6x, ako trojročný 9x a ako šakvalitné krmivo a vitamíny. Ak k tomu pri ráprvých 3 holubov a vyb rať takto 2 najlepšie preteky, odporúčam e 3 preteky z výsledkov tvorročný tiež 9x. V OZ má 4 umiestneniatam vel'mi dobrý pôvod mojich holubov, 

aspoň 3000 ho lubov lorganizované zväzom a jeden pretek určený v prctekovom pláne do 5. miesta.výsledky, ktoré dosahujem, nie sú pre mňa
organizovaný OZ prípadne viacerými OZ s podmienkou min. 1500 holubov vzdialenosť 

ažtaké mimoriadné. Samozrejme, že z nich Jeho brat z hniezda získal za 4 rokynad 550 km/. 
mám radosť a inšpirujú ma k ďalšej prete 31 umiestnení, z toho 7x medzi prvými pia

Generálny majster : vybrať kombináciu z pretekov krátke , stredné, dlhé trate v ta kárskej činnosti. timi v OZ. V národnom preteku z Eisena
komto pomere 4 : 4 : 2 a získanie najnižšieho súčtu koeficientov pri podmienkách pre chu skončil na 2. mieste! • Pripravovali ste špeciálne v íťazkrátke, stredné, dlhé trate. 

ného holuba na národný pretek ? Pokračovaním je aj ich brat 97-07Výhody tohto systému - zapojenie súťaží všelkých holubov chovateľov a nie sútaž 'l 0034, ktorý sa ako ročiak umiestnil z preSO holubov. Vyvinú!" tlaky pre objektívnosť - zvýšia sa počty nasadených holubov, Holuby na dlhé trate nijako zvlášť ne
teku Schwerin 2 na 163. mieste na SloJ pripravujem, doteraz som sa sustreďoval 
vensku . O kvalitách víťaza preteku svedčí

vyberajú sa najlepšie preteky, vylučujú sa možné vplyvy počasia, vetra. Z takto vy hod 
na krátke a stredné trate, Mal som na to notených pl'ctckov bude zabezpečená objektívn osť slHaží. 

i skutočnosť, že na CV PH v Senici obsaviacero dôvodov. Dlhé trate boli v našomTento návrh hol doporučený výhorom OZ Dolná N itra a konzultovaný s viacerými dil 5. miesto v kategórii Šport 2. OZ dosť problematické . Nie vždy sa uskuchovatcl'mi. Odporúčam schvál iL základné pravidlá a ostatné podrobnosti ešte dopl'aco
točnili a ak aj, často boli vel'mi ťažké. Pre • Odkial' ste sa dozvedeli, že ste vyval vo výcvikovej komi sii resp. prezídi om 
teky trvali viac dní a boli vel'ké straty. Ani hra li národný pretek ? 
systém majstrovstiev v OZ k tomu členov 

Jog. Juraj Kun'k O víťazstve v národnom preteku somneinšpiroval. Národné preteky nezname
sa dozvedel až zo spravodaja Poštovýpredseda OZ Doln ä Nitra nali pre členov nič zvláštne. 
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holub. Cítil som , že pri takých poveter
nostných podmienkach majú naše holu
by šancu , ale istotu som nemal. 

• Ako ste prijali a oslávili víťazstvo? 

Z víťazstva som mal samozrejme veľ
kú radosť, ako aj z druhého miesta. Oslá
vili sme to spolu s mojimi priateľmi zo ZO 
Komárno. Bo l som veľmi rád, že to prijali 
v tom zmysle, že to nebolo iba moje ví
ťazstvo, ale víťazstvo holuba z Komárna. 
Aj ostatní naši členovia majú určite na 
ňom svoj podiel. 

* Sú preteky na dlhé trate Vašou 
špecialitou? 

Preteky na dlhé trate nie sú mojou 
špecialitou. Aby som ale nezaspal mož
ný vývoj, zač al som sa venovať aj holu
bom na dlhých tratiach . Som veľm i rád, 
že vedenie nášho zväzu začalo skutoč
ne cieľavedome organizovať národné 
preteky, že sa stále nemenia vypúšťa
cie miesta, že zorg an izova lo prepravu 
holubov všetkýc h prih lásených OZ na 
tieto preteky. V mi nu losti to chýbalo . Ak 
chce chovateľ pretekať na dlhé trate, 

musí mať istotu, že sa takéto preteky aj 
uskutočnia . 

* Korko, podľa Vás, by malo byf ná
rodných pretekovaz ktorých miest by 
sa mali holuby vypúšťať ? 

Podľa mojej mienky sú tri národné pre
teky optimálne . Súhlasím aj s vypúšťací
mi miestami . Vzdialenosť do 850 km po
kladám za vyhovujúcu. 

Chápem aj fakt , že chovatelia z vý
chodnej časti Slovenska sú týmto znevý
hodnení. V tomto smere je potrebné pri 
jať určité doplnky a zmeny. Môj názor 
národné preteky vyhodnocovať v 
pásmach. 

• Čo by ste ešte chceli uviesť na 
záver? 

Chcem poďakovať všetkým tým funk
cionárom zväzu, ktorí sa snažia čestne a 
spravodlivo zabezpečovať pretekovú se
zónu a vytvárať nám podmienky pre špor
tové súťaženie. My, chovatelia a členovia, 
sa im za to musíme odvďačil čestnou pre
tekovou činnosťou, bez podvodov, ktorých 
žiar bolo v posledných rokoch vel'a. 
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VITAl NÁRODNÉHO PRETEKU SCHWERIN1 - JOZEF ifAMRAN 
• V čom spočíva Vaša bežná príprava 

holubov na preteky? 
Pre holuby, ktoré pripravujem na preteky 

aj pre tie, ktoré zostávajú ako chovné, bež
ná príprava nasleduje hneď po pretekovej 
sezóne. Samozrejmosťou je dobrý zdravot
ný stav po celý rok, dobré krmivo a vitamí
ny. Celý chov musí prejsť očkovaním proti 
trichomoniaze, kokcidii a salmonelóze. 

• Pripravovali ste špeciálne víťazne
ho holuba na národný pretek? 

Víťazný holub nebol pripravovaný ob
zvlášť špeciálne. Rozhodujúcou bola skutoč
nosť, že mal 12 - 14-dňové vajíčka. Ja to 
považujem pri prirodzenej metóde za dobrý 
predpoklad úspešného umiestnenia holuba. 
Víťazný holub je pri hniezdení riadny bojov
ník a je problém dostať ho z hniezda, aby 
zostali vajíčka celé. 

* Aký je pôvod vífazného holuba ? 
Víťazný holub 91-S-15172 má viac ako 

60 % krvi od KV d. Berg, pretože matka je 
pôvodom K. V d. Berg od p. Csutkaya a otec 
je tiež z tejto línie, ale má v sebe aj krv Fábry. 
Jeho otec 88-S-188262 bol výborný prete
kár na dlhých tratiach. Ešte ako 9-ročný sa 
3-krát umiestnil. 

* Odkial' ste sa dozvedeli , že ste vy
hrali národný pretek? 

Ako prvý mi to povedal kolega holubár. 
Nemohol som tomu uveriť, hoci som vedel, stane. Holuby na to mám, aj keď ich nie je 

že je prvý v regióne. Asi o štyri dni v našom vel'a. 

nasadzovacom stredisku v Hurbanove som * Kol1<o podľa Vás, by malo byť ná

stretol priatel'a Petra Kupku, ktorý mi s ra rodných pretekovaz ktorých miest by 

dosťou gratuloval k víťazstvu. Prezereli sme sa mali vypúšfať? 


výsledky a ja som neveril vlastným očiam. Nemám výhrady voči pretekom, ktoré sa 

Je to pre mňa zážitok na celý život. organizujú v súčasnosti. Zatial' mi vyhovujú. 


* Ako ste prijali a oslávili víťazstvo? • Čo by ste ešte chceli uviesť na zá
Každé víťazstvo má svoje čaro. Také ví ver? 

ťazstvá nebývajú každý deň a zahodno je ich Ten, kto chce dosiahnuť dobré výsledky 
aj osláviL Takéto víťazstvo je výsledkom dob na dlhých tratiach, musí byť trpezlivý a cie
rej práce chovateJ"a ale aj celej jeho rodiny. A I'avedomý. Nevyhnutný je však aj povestný 
moje víťazstvo takým aj je. Ja som holuby kúsok holubárskeho šťastia. A celkom na 
košoval a syn ich zase konšatatoval. záver ešte jeden postreh. Mal som rôzny 

* Sú preteky na dlhé trate Vašou špe chovný materiál, ale holuby K. V. d. Berg sa 
cialitou? 	 nedajú porovnať so žiadnymi inými. Sú to 

Zatia/" nie, ale je dosť možné, že sa tak vel'kí bojovníci na všetkých tratiach. 
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VÍŤAZ NÁRDDNÉHO PRETEKU SCHWERIN 2 - dOZEF dACO' 
- 48-ročný, ženatý, otec syna a dcéry 
- holuby chová od 16 rokov 
- k chovu holubov ho priviedol dedo , s 
ktorým ako malý chlapec chodieval k p, 
Markovi 
- miestnemu chovate/'ovi, ktorý s holuba
mi pretekal. 

* V čom spočíva Vaša bežná prípra
va holubov na preteky? 

S poštovými holubami som začal pre
tekať v roku 1974, Pretekám prirodzenou 
metódou , V rok.u 1987 som skúšal totál 
ne vdovstvo , Neujalo sa mi to a možno aj 
preto, že v tom čase som mal 3/4 štan 
dardných holubov. 

Moje holuby majú vorný prelet po celý 
rok vrátane zimy, pričom mám na holub
níku 60 holubov. Kŕmim 2 - 3 krát denne 
bežne dostupným krmivom. V zime robím 
lie čebné kúry na trichomoniádu, kokcidie, 
odčervujem a vakcinujem proti difterii a 
salmonelóze, Do páru dávam holuby v 

polovici marca, Dva týždne pred pretek pretek Schwerin 2. z uvedených dôvodov 

mi vakcinujem proti paramyxoviróze, po prišlo aj na neskoršiu víťazku, nakorko v 

tom nasleduje spoločný nácvikv rámci OZ. deň nasadzovania sedela na 18-dňových 


Deň pred košovaním na pretek, v prípade vajíčkach . 


že mám čas a je dobré počasie , vyvážam Bolo krátko po 16-tej hodine, práve 

holuby na tréningový let zo vzdialenosti som čakal na posledného mladého holu

20 km. Ak nemám čas alebo je zlé poča ba , ktorý už sedel na výlete. Vtedy neča


sie , nasadzujem holuby bez nácviku pred kane priletela holubica na strechu a sa

pretekom. Vždy sa snažím nasadiť holu dia si na rínu . Nemal som zapnuté ani sig

ba na pretek v dobrej zdravotnej forme a nalizačné zariadenie a konštatovacie ho

v optimálnom stave hniezda. diny boli ešte v izbe. Hneď som šiel pre 


* Pripravovali ste špeciálne víťaznú ne a holubicu som konšatatoval o 16,09 
holubicu na NP? hod. Bol to jej štvrtý Schwerin. Prvý lete

Víťazná holubica má starý krúžok, v la už ako 2-ročná , za veľmi ťažkých pod
skutočnosti je ročník 1992 a v tomto roku mienok. V prvý deň doletelo iba 8 holu
už mala byť chovnou . Nasadzoval som ju bov a ona získala 5. cenu v OZ. 
26. 4. na cvičný let zo Štrby a prišla prvá * Aký je pôvod víťaznej holubice? 
na holubník. V pretekoch Mosty u JabIun Je z Ifnie , kto rá vznikla krížením mojej 
kova 16. 6./, Svitavy 114. 6./, Litomyšl 15. starej línie "DERBY" Ijej pôvod treba hra
7 ./ sa ani raz neumiestnila. dať u starých prešovských chovateľov, 

Po preteku Schwerin 1., keď naše ho dnes už nebohých pp. A. Garbara , Závad
luby neboli odštartované v sobotu , ale až ského, Jarkovského a tiež už nebohého 
v nederu , čo spôsobilo, že prišli z prete známeho brnenského chovate/'a p. Haná
ku značne unavené a za 14 dní nedoká ka/ a novej línie holubov, ktoré pochádzajú 
zali zregenerovaL Pri výbere holubov na od p. Jána Matheho z Ve/'kého Šariša. 

16 

Tieto holuby získal p. Mathe od pp. Balá všetky trate a preteky, ktoré poriada OZ 

ža a p. Šplrku a pochádzali od p. Strna CHPH Sabinov. 

da. Ich pôvod siaha až k holubom p. Bo * Kol'ko, podl'a Vás, by malo byť ná

leslava Novotného . rodných pretekovaz ktorých miest by 


Obe línie sa vyznač ujú tým, že lietajú sa mali holuby vypúšťať? 
od ročiakov a dobre lietajú na všetkých Podľa mňa by stačili dva národné pre
tratiach. Tieto holuby som dostal od p. teky zo severozápadného smeru, prípad
Matheho výmenou za u mňa odchované ne až z Judského poloostrova. 
ho štandardného holuba ČVK 86-S-1938, * Čo by ste ešte chceli uviesť na 
ktorý na meno Evy Matheovej v roku 1988 záver? 
obsadil 3. miesto v kategórii Štandard na V budúcnosti by sa mali národné pre
celoštátnej výstave v Prostejove . Repre teky organizovať tak, aby holuby mali 
zentoval ČSSR na olympiáde v Katovi medzi prvým a druhým pretekom čas na 
ciach, kde obsadil 5. miesto. oddych minimálne tri až štyri týždne. 

* Odkial' ste sa dozvedeli, že ste vy Chcem ešte uviesť , že v budúcnosti už 
hrali národný pretek ? nechcem vyhrať žiadny verký pretek, aby 

To, že som vyhral národný pretek som nezažil takú neúctu k víťazovi , akú 
Schwerin 2. v rámci celého Slovenska som zažil od funkcionárov OZ CHPH a 
som sa dozvedel od našich chovatel'ov, pána Matušku. Zatia/' som z víťazstva mal 
keď sme nasadzovali holuby na pretek Aš viac starostí ako radosti. Stratil som pri
2. Víťazstvo som ešte neoslavoval. tom dosť času a financií, nakol'ko raz chcú 

* Sú preteky na dlhé trate Vašou odo mňa fotografie , raz mám čakať na 
špecialitou? reportáž a efekt zatial' žiadny. 

Dlhé trate nie sú mojou špecialitou, Redakcia ďakuje chovate/'om za odpo
hoci podľa dosiahnutých výsledkov by sa vede a praje im vera úspechov v chova
to mohlo zdaL Nasadzujem holuby na teľskej práci i osobnom živote. 

Holubársky šport najnovšej generácie 

Súrodenci H erbots, Halle - Booienhoven, Belgicko 

V priebehu niekoľkých p osl e dn ýc h m e ník. Za vrLhol týchto úspec h ov moz m e 
siacov som viackrát navš tívil súrod encov považovať víťazstvo v prete ku z Dax v roku 
H e rbotsovych v Halle-Booih ove n v p rovin 1996. Víťazná holubi ca získa la nie len p rvú 
c ii Bra bant v Belgickll. Fil ip H e rbo l.s spo m ed zin árodnú cenu m e d zi vše tk)imi ho lu

l oč n e so s)'nom Jo a d cé rou Mie t pa trí v bi ca mi . a le taktiež prvlÍ ce nu v p rov in ci i. 
posled nýc h ro ko ch k absolú tn e j špi č ke v Okre m to ho bola 5. n ajle pším ESO h o lu
n ákup e a predaji lýLh n ajl epškh h o lubov. bo m v pro vin cii Bra ln nt , v k to rej sa ch o
Vďaka tvrdej práci Filip , Jo a Mi e t d u es vu poš tových holubov ve ll uj e 15 000 Lh o
pa tria k naj7.ll á lllejš ím c hovate ľom p oš to va te ľov. O kvalite chovu H erbo ts svedčí aj 
výc h ho lubov na sve te. Svoje pos tavc ni e si s ku točn osť, že dva holuby re preze lltova li 
vy tváraj "l predovšetkým s rde č n os ťo u , vý Be lg icko v športovej kategórii n a o lympiá
borným servisom a diskrétnou p o dp o rou. d e v Bazil eji vo Švajčiarsku. 

Aj ich špo rtové V)isledky v posled n)'c h 
Ako je to možné?ro koch s ved č i a o tom, že prantjú S tim n a j

le pším mate riálom, čo dokumentltj c vyše Alfo u a omegou dobrých výsledkov je 
300 prvýc h cie n, ktoré získal tento holu b- tvrdý v)'be r le n tých najl cpších h o lubov a 
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ošetrova nie holubov až clo n ajmenších 
cletailov. Okrem toho, oše trovateJ" Franco
isJamar, ktoréh o Filip 7.amestnal pred nie
koľkými rokm i, j e podľa n <Íšho názoru 
snad ten najlepší ošetrovateľ na svete. Tre
tím a veľmi dôle ži tým faktorom je ve ter i
nárna sta ros tliv osť o h o luby, kto rú má na 
sta ros ti syn Ralf Herbots, ktorý sa a ko ve
te riná rn y lekár špecia li zuj e na holuby. 

RraLia H erbotsovi majú vo svojich vo
li érac h to, čo hádam nikd e inde na svete 
neuvidíte. Nachádza sa tu celý rad národ
ných ESO h o lu bov a veľa víťazov pretekov 
te-j naj silnejšej konkure ncie. 

Na príklad kr á ľovský pár " King 
2086940/9 1" + "Quee n 2195623/92". King 
bo l v roku 1992 2. ná roclný ESO h ol u b K. 
D. B. D .. Tento holub bol vychovaný 7. bra
ta holuba, kto!)í hol víťawm 1. národnej 7. 

Bourges uJa na Gronclelcarsa . V rokli 1992 
King vyhra l sede m prvých cien. "Queen" 
bola najlepšou národnolI K. D. B. D. Eso 
holubicoll v rokli 1992, ked' vyhrala štyri 
prvé ceny a zároveň 24. cellu z La Souter
rainu v konkurencii 21 485 h o lubov. V 
rllkeje táto holubica skutočným šperkom. 

Ďalším vynikajúcim ch ovným h olubom 
je "Argenton 949/90". Tento holub le te l v 
roku 1992 Argen ton a bol n aj rýc h leší 7. 35 
000 holu bov. Takt iež obsad il 3. ná roclné 
mi esto ako ESO holub a reprezenLOval Bel
gicko v Las Palmas. 

J ednym 7. absolútne najlepších chovn)'ch 
holubov je Mannix, ktorý je základom pre 
celú rodinu holubov zvaných "MuskeLier". 
Okrem iného dal známeho ,,933", kLOrý bol 
v roku 1991 9. ESO K. D. ft D so štyrm i pr
vými cenami. Mannixje synom známeho ho
luba .lana Grondelearsa nGuter Jahrling". 
Holu b ,,933" spolu s tromi bratmi nalietal v 
jednom roku 38 cien a z toho 4 prvé. Mat ka 
Musketie raje "Katoo 5306543/87", ktoráje 
dcérou najlepšieho ch ovné ho páril jana 
Grondelearse "nourges-paa r" . Tento p<\rj e 
vo sve te známy ako "pár so Zlal)'m i vajíčka
mi" a privieclol na svet celý rad vynikajúcich 
holubov. 

Franz Stočes línia 

H e rbots - kolónia je jednou z m á la , v 
ktorej je siln e zas túp e ná krv S točesovych 

holubov. J e tu mnoho holllbov, ktoré sú 
potomkam i uznávan é ho pôvodom české

ho c h ovateľa, ktor)' s i zac hova l velkú váž
nosť a úctu medzi chovateľm i na ce lo m 
sve te. 

Kto z vás s i ešte spome nie vyn ikajúce 
výs ledky tohto chovateľa na začia tku 70· 
tych rokov) Kto si spomenie na fe nome
náln e ,,60", ,,66" , ,,80" a ,,90", ktorými p. 
Stočes písal históriu v holubiarskom sve
te . 

V roku 1973 bra tia Filip a jos He rbots 
kúpili ocl tohto vynikajúceho chovateľa 
celú Iiahd\ . Podobne urobili aj nasledu
júce dva roky. Po troch rokoch tvrd ľrn vý
berom lO všetkých h olubov 7.Ostalo len IO 
kusov. !\le bol to vynikaj úci materiál. Na 
dvadsať rokov d op redu zabezpečila táto 
desi a tka holubov ch ovateľom vynikajľlce 
výsledky. Súčet špič k ových umiestnení 
"SlOťes" holubov je hádam nekonečný, a 
preto as poÍ1 n iekLOré : l . in ternal. Marsei
le ] 990 a 1995, 1. národná Limoges u Van 
Gilbergena, prvá národná z Barcelony, dve 
prvé národn é ce ny 7. Bourges u Karl a 
Schellensa. 

Dostáva me sa k najznámejšiemu chov
nému ho lubovi "Nationall. 6260314/86 
Schellens". Tento holub okrem inéh o vy
hral prvú národnú z Bourges proti 7927 
holubom /ce lkom p äC prvých cien/o Po
LOIll sa p resídl il do ho lub n íka bratov Her
botsovych. Je zau jímavé, že vnuk tohlO 
ho luba "Napa n 4516090 /95" vy hra l 1. 
cenu z Rourge s u (;eerta a Clary z Grem
bergen ll. Bol prvý v konkurencii 11 859 
ročiakov a zá roveií porazil osta tn ých 66 
533 holubov. Aj to j e jeden z mn o h ých 
príklaclov toh o, že krv holubov SLOčes nie 
je hocijaká. A ešte niekolko príkladov. 

" R Oll Lady 2371943/ 90" vyhral a 6. ná
rodnú z La Soutera inu v konklJľcncii 11 
859 ho lubov a 13. národn lí Brive pro ti 9 

18 

418 holubom. Bola zároveií najlepšou ESO 
ho lu bicou v presLižnej ná rodnej sIÍťaž i Ave 
regina. Nalietala ce lkom sedem prvých 
cie n. J tj ma lka bola sestrou \'íCazky prvej 
národnej ceny z BarceIon)' 1990 v kategó· 
rii holubíc , zase teda SLOČCS! 

,Jack)''' 

"j acky 2303665/87"je s)'nom známeh o 
diaman LOvého páru bratov l-I e rbotsovych , 
teda 100% Stočes. Diam antový pár bol 
č i ern)' Stočes 2574126/83 /lin ia Limoges 
- vyh ral Van Gilbcrgen/ + Elvis /otec Li
m oges pochädzal pr iamo od bratov Her
bOlsovych / . .Jacky bol l. provincionáln y 
ESO holub K. D. B. D. v ľoku 1997 so 4 
prvými cenami , z to h o dve v konkurencii 
viac než 1 200 ho lubov. 

Ocl h ol uba J acky pochádza celý rad vy. 
nikajúcich pretekárov - "Mim i 9 11" 3-krát 
prvá cena, "Coco 735" 2·krát prvá cena. 
jacky bo l napá rcný na sestru svojej matk)', 
no na svet priviedol dobl")ieh pretekárov s 
inými holubicami - na pr. J ac k)' a dcéra 
holuba "Iverige" dali národného víťaza z 
Mont Lucon. 

Z diantantové ho p éí ru pochád7.a aj 
"Sen<l 1265-87-490", ktorý 4-krát vyhra l 
prvú cenu, 4. n<írod nú 7. Bord ea ux pro ti 
7704 ho lubov, bol deviat)'m ma jsto m sveta 
a 12. n;i rodllým ESO m Ne mecka. 

Vr,iť lllC sa sp~i ť k h olubovi " Iverige 
523~J7H/7" " . V knihe História belgického 

holllbiarske!lo športLI , d iel S, popisuj e .Jules 
Gallez holuba Iverige ako snáďj ediného ho
luba , ktorého výsled k)' stoja skutoľne za zve
rcjn enie. lverige za päť rokov vyhral 98 cien, 
7. toho 7 1 do J 0%, celkom 19 100 km . 

J e priam nemo7.né popísať všetky vyn i
kajúce holuby a holubice, ktoré pochád za
jlí od to hto holuba. Niektoré však predsa 
spome ni em. Holubica ,,905" je vnučkou 
Iverige a zís kala 10. národnú cenu ESO 
holub 1<. D. R. D., získala 6-kr,ít prvú cenu 
ajednu 6. cenu 7. La Souterainu v konku
re ncii 15249 holubov. Iverige bol dedkom 
holuba, ktorý vyh ral prvú národnú ~ Pau 
1995 , 1. národnú BereI p roti 10 000 holu
bom, l. náro dnú Bordeaux, l. národnú 
1Vlarseille 1995 a l. národnú cenu H o
landsk;} v kon kuren cii IO ODO holubov. 

Bratia Herbotsovi odjos Cdena z Nie
\lwerkenu kúpili tiežjednll dcéru z "malé
ho modrého", ktorú mllohí poznajú pod 
menom "Fab iola". Neskorš ie kt"tpili tie i. 
vnuka Fabiol)' od Pros Roosensa / bol to 
krí;(enec sjeho Supe r Crackem ,,327"/. Bol 
to syn z dcéry Fabioly a otca ,,327". Od Pros 
Roosensa ešte kúpili ses tru Super Cracka, 
ktorá sa neskôr stalajednOlI z najwá mej
ších hol ubíc na sve te. To všetko bolo ešte 
málo. Od Roberta Venuse z Koksijd e z ís
kali do svoj ho chovu pOLOmkov svetozná
meho Elvisa. Tento h o lub bol l. ESO ho
lub Nemecka a záťovei't 7.ískali aj potom
kov od Crusso na - už mky najlepšie ho ho
luba Francúzska. 

Zo spojen ia Elvis + Cr uSSOIl SPOl(lÔle s 
Goldklumpenel1l od Raula Ve rstaetc a l. 
nároe nej MOlllbaunu odjefHu)'se ntruyta 
ná jde 1ll e ešte dnes ve ľa a tlétov v holubní
ku bratov I-Ierbotsovych. 

V roku 1992 Filip kú pi l špičkOVého pre
tekára od J acna Hausela 7. .Epenu, známe
h o ako "Rex 1841506/H6". Tento šamp i
cín milllo in ého vyhral 4. národnú z ncr
ge rak ll v konkurenci i 21 8 18 holubov, 23. 
národnlí 7. Dax proti 17 058 holubom a 
143. národmí proti 25 0,54 holubolIl. Rex 
bol nakrí1.cll)' na holubi cu "V<taJlje Pali 
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ošetrova nie holubov až clo n ajmenších 
cletailov. Okrem toho, oše trovateJ" Franco
isJamar, ktoréh o Filip 7.amestnal pred nie
koľkými rokm i, j e podľa n <Íšho názoru 
snad ten najlepší ošetrovateľ na svete. Tre
tím a veľmi dôle ži tým faktorom je ve ter i
nárna sta ros tliv osť o h o luby, kto rú má na 
sta ros ti syn Ralf Herbots, ktorý sa a ko ve
te riná rn y lekár špecia li zuj e na holuby. 

RraLia H erbotsovi majú vo svojich vo
li érac h to, čo hádam nikd e inde na svete 
neuvidíte. Nachádza sa tu celý rad národ
ných ESO h o lu bov a veľa víťazov pretekov 
te-j naj silnejšej konkure ncie. 

Na príklad kr á ľovský pár " King 
2086940/9 1" + "Quee n 2195623/92". King 
bo l v roku 1992 2. ná roclný ESO h ol u b K. 
D. B. D .. Tento holub bol vychovaný 7. bra
ta holuba, kto!)í hol víťawm 1. národnej 7. 

Bourges uJa na Gronclelcarsa . V rokli 1992 
King vyhra l sede m prvých cien. "Queen" 
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prvé ceny a zároveň 24. cellu z La Souter
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je "Argenton 949/90". Tento holub le te l v 
roku 1992 Argen ton a bol n aj rýc h leší 7. 35 
000 holu bov. Takt iež obsad il 3. ná roclné 
mi esto ako ESO holub a reprezenLOval Bel
gicko v Las Palmas. 

J ednym 7. absolútne najlepších chovn)'ch 
holubov je Mannix, ktorý je základom pre 
celú rodinu holubov zvaných "MuskeLier". 
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Holu b ,,933" spolu s tromi bratmi nalietal v 
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Musketie raje "Katoo 5306543/87", ktoráje 
dcérou najlepšieho ch ovné ho páril jana 
Grondelearse "nourges-paa r" . Tento p<\rj e 
vo sve te známy ako "pár so Zlal)'m i vajíčka
mi" a privieclol na svet celý rad vynikajúcich 
holubov. 

Franz Stočes línia 

H e rbots - kolónia je jednou z m á la , v 
ktorej je siln e zas túp e ná krv S točesovych 

holubov. J e tu mnoho holllbov, ktoré sú 
potomkam i uznávan é ho pôvodom české

ho c h ovateľa, ktor)' s i zac hova l velkú váž
nosť a úctu medzi chovateľm i na ce lo m 
sve te. 

Kto z vás s i ešte spome nie vyn ikajúce 
výs ledky tohto chovateľa na začia tku 70· 
tych rokov) Kto si spomenie na fe nome
náln e ,,60", ,,66" , ,,80" a ,,90", ktorými p. 
Stočes písal históriu v holubiarskom sve
te . 

V roku 1973 bra tia Filip a jos He rbots 
kúpili ocl tohto vynikajúceho chovateľa 
celú Iiahd\ . Podobne urobili aj nasledu
júce dva roky. Po troch rokoch tvrd ľrn vý
berom lO všetkých h olubov 7.Ostalo len IO 
kusov. !\le bol to vynikaj úci materiál. Na 
dvadsať rokov d op redu zabezpečila táto 
desi a tka holubov ch ovateľom vynikajľlce 
výsledky. Súčet špič k ových umiestnení 
"SlOťes" holubov je hádam nekonečný, a 
preto as poÍ1 n iekLOré : l . in ternal. Marsei
le ] 990 a 1995, 1. národná Limoges u Van 
Gilbergena, prvá národná z Barcelony, dve 
prvé národn é ce ny 7. Bourges u Karl a 
Schellensa. 

Dostáva me sa k najznámejšiemu chov
nému ho lubovi "Nationall. 6260314/86 
Schellens". Tento holub okrem inéh o vy
hral prvú národnú z Bourges proti 7927 
holubom /ce lkom p äC prvých cien/o Po
LOIll sa p resídl il do ho lub n íka bratov Her
botsovych. Je zau jímavé, že vnuk tohlO 
ho luba "Napa n 4516090 /95" vy hra l 1. 
cenu z Rourge s u (;eerta a Clary z Grem
bergen ll. Bol prvý v konkurencii 11 859 
ročiakov a zá roveií porazil osta tn ých 66 
533 holubov. Aj to j e jeden z mn o h ých 
príklaclov toh o, že krv holubov SLOčes nie 
je hocijaká. A ešte niekolko príkladov. 

" R Oll Lady 2371943/ 90" vyhral a 6. ná
rodnú z La Soutera inu v konklJľcncii 11 
859 ho lubov a 13. národn lí Brive pro ti 9 
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1806928/ 86 " , ktorá bol a v svoj ej dobe 
označ ovan ,í za najlepšiu holubicu v Belgic
ku. Tá to holubica le te la v rokoch 1986 a ž 
1992 l. inte rn ac ion á lnu ce nu z Pa u, 6. in
terno Marse ill e , rovnako ako 14. inte rno z 
Marse ille . 

Z tohto p á ru / Rex + Vaallj e / bratia 
H e rbotsovi vychovali holubičku , ktorá ako 
ročná vyhra la v roku 1996 1. inte rnacio
nálnu z Da x v ka tegórii holubíc. 

Vynikajlícim sa ukázal aj ná ku p holuba 
"El Toro 11101 53 / 87" od Maria Kaele n . 
El Toro bol maj s trom sveta 1991 a zá ro
velt 1. ESO fondu č a sopi su De rei sduif a 
De Belgische D uiven sporl a 3. n á ro dný 
ESO holub K. B. D. B. 1991. To , že sa vyni
kajúcim spôsobom osved č il uj v ch o ve d o
kazuje, 7.e jeho pri amy syn v holubníku 
bratov Herbotsovych vyhral 6 . národnú 
cenu zPau 1996. 

Známy "Soontj cs-paar" 

Jeden zo synov z tohto páru vyhral se
dem prvých cien a slal sa 1. ESO holubom 
bezirku v Nemecku. Ďalšie potomstvo z 
tohto páru, ktorý sa veľmi preslávil, vyhra
lo napríklad 1. národnú z Bourges 1996 a 
1. národnú z Argentonu 1996 v kategórii 
ročných. 

Bratia Herbotsovi skrížili tých n~lep
ších polomkov 7.0 Sontjes páru s najlepší
mi holubami z Grondelears línie. Výsled
kom je napr. holub ,,"155", raeprezenlant 
Belgicka na olympiáde v Bazileji. Celý rad 
holubov púreteká s vynikajút:imi výsledka
mi na celom svete, napríklad aj v Japon
sku. 

Holub, na ktorého nemôžme zabudnúť 
je "As 5241582 / 87", ktorý bol v roku 1988 
I. ESO holub v provincii, kdeje 8 500 cho
vatdov a v roku 1990 bol v tej istej súťaž i 

druhý. Jeden z vnukov As, znám y "Majster 
sveta 5065659/ 92" bol prvý majster sveta 
Fondu v kategórii holúbät. Tento holubje 
d e d om holuba, ktorý vyhral 1. národnú 
cenil 7. La Souterainu v roku 1996 v kon
kurencii IO 000 holubov a 1. provinciálnu 

Reims a tiež I. provinciálnu Chate<\I.I\·ll UX 
1996. 

Podobn e by sme mohli aj naďalej vymc
l1uvávať celý rad ďalších pretekárov a vyni
kajúcich holubov, ktoré reprezentujú prä
eu bratov H e rbotsovych na celom svete. Aj 
u násj e ve ľa chova teľov, ktorí práve s ho
luba mi od bra tov Herbotsovych dosahujú 
výbo rné výsledky. 

V tomto roku majú chovatelia jedineč
nú príležitost" na nákup toho najlepšieho, 
čo lieta v chove bratov Herbotsovych. Pr
výkrát v histórii chovu poštových holubov 
vo východnej Európe usporiadajú dražbu 
potomkov svojich najlepších holubov, kto
rá sa uskutoční 19.12.1998 v Rosiciach pri 
Brne. 

Táto dra7.ba ni e j e jediná a určite ani 
nic posledn á . Okre m súrod e ncov H erbot
sov)'ch hude 3 1.10. 1998 poriadať dražbu 
potomkov svojich najl e pších holubov aj 
trojnásobný majster sveta "Verse le Laga" 

.los Thoné z As v Belgicku. Toro podujatie 
sa us kutoč ní pod patronátom č: a s opislI 

Dolet na love ckom zá moč ku Ohrada v 
lllubo ké nad Vltavou. 

Josef Kondrys, 
Plzeň - Koteľov 
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Vyhodnotenie túJaže SUPERHOLUBICA 1998 
Do súťaže sa bez prihlásenia mohli zapojiť všetci chovatelia organizovaní v 8Z CHPH. 

Podmienky sú náročné, nakol'ko holubica musí získať dve umiestnenia na krátkych tratiach 
lod 100 do 300 kml, dve na tratiach od 300 do 500 km a dve na dlhých tratiach nad 500 km . 

Trate sú limitované aj minimálnym súčtom kilometrov v každej kategórii: 400 km , 700 
km a 1.100 km a aj termínom konania pretekov: od 1. 4. 1998 do 10. 8. 1998. 

získané umiestnenie x 100 
Koeficient sa vypočítaval podl'a vzorca: 

počet holubov zúčastnených v preteku 

súčet koeficientov zo 6 pretel;ov 

Výsledný koeficient == počet pretekov 6 

Neprekvapilo nás, že do súťaže preto prihlásili chovatelia iba 7 holubíc. Výsledky v 
porovnaní s predchádzajúcim rokom sú podstatne lepšie. Prvé tri superholubtce 1998 majú 
lepši koeficient ako minuloročná víťazka 12,355/. 

Poradie : SUPERHOLUBICA 1998 
1. Vojtech GALlCZ 95-21-6077 Tornaľa 1,235 
2. Ing. Peter a Lukáš Chytil 94-02-411 4 Holíč 2,035 
3. Vladimír Beňák 94-02-2209 Turá Lúka 2,052 
4. Jaroslav Bagin 95-06-2959 Kameničany 3,465 
5. Jozef 8ivák 95-13-3014 Beluša 7,136 
6. Vojtek - Kasperkevič 92-8-196992 8tará Lubovňa 9,002 

L 7. Pavel Ostroluck' 95-12-1024 Banská Bvstrica 10.474 

Vyhodnotenie súlaže SUPERHOLUB 1998 
Chovatelia do súťaže prihlásili 11 holubov, z toho 7 je s úplne splnenými podmienkami. 

Za nesplnenú podmienku považujeme aj presah kilometrov z preteku, ktorý bol zaradený 
do kratšej kategórie. 
Superholub musel splnif od 1. apríla do 10. augusta nasledujúce podmienky: 
1 . kategória 	 - 3 preteky na tratiach od 100 do 300 km 

- minimálny súčet km z týchto tratí je 600 km 
2. kategória - 3 preteky na tratiach od 300 do 600 km 

- minimálny súčet km z týchto tratí je 1.050 km 
3. kategória 	 - 2 preteky na tratiach nad 500 km 

- minimálny súčet km z týchto tratí je 1.050 km 
4 kategória - 1 pretek na trati nad 600 km 
Výpočet koeficientov ako u superholubice. 

Poradie: SUPER HOLUB 1998 ,. 
1. Vladimír BEŇÁK 93-82-3515 Turá Lúka 2,256 
2. Ing. Peter a Lukáš Chytil 94-02-4109 Holič 2,369 
3. Ján Bojko 93-824-4049 Čaklov 2,418 
4. Géza Vincze 94-21-0056 Tornaľa 2,963 
5. Ing. Ján Mokrý 96-12-1518 Prievidza 4,294 
6. Jozef 8ivák 
7 MVDr. Ondrej Šimko 

95-13-3538 
95-14-0009 

Beluša 
Teplička nN 

5,252 
7,356 

8. PavelOstrolucký 95-12-1026 Banská Bystrica 7,157/81 
9. PavelOstrolucký 93-19-7377 Banská Bystrica 8,360/81 

10. Jozef Duchnovič 95-11-2981 Topol'čany 9,132/81 
L 11. PavelOstrolucký 95-12-1025 Banská Bystrica 6,231 /81 
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Vyhodnotenie túJaže SUPERHOLUBICA 1998 
Do súťaže sa bez prihlásenia mohli zapojiť všetci chovatelia organizovaní v 8Z CHPH. 

Podmienky sú náročné, nakol'ko holubica musí získať dve umiestnenia na krátkych tratiach 
lod 100 do 300 kml, dve na tratiach od 300 do 500 km a dve na dlhých tratiach nad 500 km . 

Trate sú limitované aj minimálnym súčtom kilometrov v každej kategórii: 400 km , 700 
km a 1.100 km a aj termínom konania pretekov: od 1. 4. 1998 do 10. 8. 1998. 

získané umiestnenie x 100 
Koeficient sa vypočítaval podl'a vzorca: 

počet holubov zúčastnených v preteku 

súčet koeficientov zo 6 pretel;ov 

Výsledný koeficient == počet pretekov 6 

Neprekvapilo nás, že do súťaže preto prihlásili chovatelia iba 7 holubíc. Výsledky v 
porovnaní s predchádzajúcim rokom sú podstatne lepšie. Prvé tri superholubtce 1998 majú 
lepši koeficient ako minuloročná víťazka 12,355/. 

Poradie : SUPERHOLUBICA 1998 
1. Vojtech GALlCZ 95-21-6077 Tornaľa 1,235 
2. Ing. Peter a Lukáš Chytil 94-02-411 4 Holíč 2,035 
3. Vladimír Beňák 94-02-2209 Turá Lúka 2,052 
4. Jaroslav Bagin 95-06-2959 Kameničany 3,465 
5. Jozef 8ivák 95-13-3014 Beluša 7,136 
6. Vojtek - Kasperkevič 92-8-196992 8tará Lubovňa 9,002 

L 7. Pavel Ostroluck' 95-12-1024 Banská Bvstrica 10.474 

Vyhodnotenie súlaže SUPERHOLUB 1998 
Chovatelia do súťaže prihlásili 11 holubov, z toho 7 je s úplne splnenými podmienkami. 

Za nesplnenú podmienku považujeme aj presah kilometrov z preteku, ktorý bol zaradený 
do kratšej kategórie. 
Superholub musel splnif od 1. apríla do 10. augusta nasledujúce podmienky: 
1 . kategória 	 - 3 preteky na tratiach od 100 do 300 km 

- minimálny súčet km z týchto tratí je 600 km 
2. kategória - 3 preteky na tratiach od 300 do 600 km 

- minimálny súčet km z týchto tratí je 1.050 km 
3. kategória 	 - 2 preteky na tratiach nad 500 km 

- minimálny súčet km z týchto tratí je 1.050 km 
4 kategória - 1 pretek na trati nad 600 km 
Výpočet koeficientov ako u superholubice. 

Poradie: SUPER HOLUB 1998 ,. 
1. Vladimír BEŇÁK 93-82-3515 Turá Lúka 2,256 
2. Ing. Peter a Lukáš Chytil 94-02-4109 Holič 2,369 
3. Ján Bojko 93-824-4049 Čaklov 2,418 
4. Géza Vincze 94-21-0056 Tornaľa 2,963 
5. Ing. Ján Mokrý 96-12-1518 Prievidza 4,294 
6. Jozef 8ivák 
7 MVDr. Ondrej Šimko 

95-13-3538 
95-14-0009 

Beluša 
Teplička nN 

5,252 
7,356 

8. PavelOstrolucký 95-12-1026 Banská Bystrica 7,157/81 
9. PavelOstrolucký 93-19-7377 Banská Bystrica 8,360/81 

10. Jozef Duchnovič 95-11-2981 Topol'čany 9,132/81 
L 11. PavelOstrolucký 95-12-1025 Banská Bystrica 6,231 /81 
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Členovia ZO CHPH VranovDňa 21 . 10. 1998 sa dožil 60 

nad Topľou pri príležitosti
rokov dlhoročný funkcionár a 

životného jubilea - 60 rokov chovateľ poštových holubov 
všetko najlepšie prajú 

Pavol PRíVARA 
p. Michalovi MIKLOŠOVI, 

nar. 25. 9. 1938zdravia, rodinnej pohody a 
chovatel'ských 
úspechov mu 

prajú členovia OZ 
CHPH Čadca. 

Oznamujeme všetkým priaznivcom Van Hee holubov, že 

p. Gerard VAN HEE, nar. 8. 6. 1910 


zomrel koncom júla vo veku 88 rokov 

Pán Gerard bol verml úspešný belgický chovate!', olympijský šampión 


z roku 1959, niekol1<onásobný belgický majster. 

Pohreb zosnulého v St. Medarderskert vo Werwiku. 


Po siedmich týždňoch šokovala celý holubarský svet smutná správa, 

že p. Michael VAN HEE, nar. 12. 9.1944 


tragicky zahynul vo Werwiku dňa 23. septembra 1998 vo veku 54 rokov. 

Spolu so svojím otcom Gerardom dlhé roky král'ovali na dlhých tratiach. Ich 


víťazstvo z Barceióny 1998 v sériovom preteku 

s tromi holubicami bolo posledným. 


V mene slovenských chovateľov a zvlášf tých, ktorí pri zájazdoch do Belgic

ka v predchádzajúcich rokoch navštívili rodinu Van Hee vyslovila pozostalým 


úprimnú a hlbokú sústrasf firma KOLÓNIA. 


ZO CHPH Banská Bystrica - mesto s hlbokým zármutkom oznamuje širokej 

chovaterskej verejnosti, že nás navždy opustil po tragickej nehode dňa 2. 


augusta 1998 náš chovater, priatel' a dlhoročný funkcionár 

pán Rudolf CHALUPEK 


vo veku nedožitých 51 rokov. 

Uchováme si na neho vzácnu spomienku 


chovatelia ZO CHPH Banská Bystrica 
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V sobotu 28. novembra 1998 usporiada 

OZ CHP" Kysucké Nové Mesto a Žilina - mesto 


oblastnú výstavu poštových holubov v kultúrnom dome 

v Povážskom Chlmci cca 3 km od železničnej stanice Žilina. 


Autobusové spojenie 

od obchodného domu TESCO Č. 21. 


Výstava bude otvorená od 8.30 do 16.00 hod. 

• predaj produktov firmy Kolónia 


* tombola 

• 	premietanie filmov Herbots, Verecke 

výbOl' OZ CHPH 

Oblastné združenie chovatefov poštových holubov Spišská Nová'Ves 
usporiada vdňoch 5. a6. decembra 1998 

ZDRUŽENÚ VÝSTAVU POŠTOVÝtH HOLUBOV 
Východoslovenských oblastných združenf CHPH 


Výstava bu~e otvorená: 

Sobota 13,00 .. 18,00 hod. Nedefa 9,00 - 14,00 hod. 

Spoločný večer: v reštaurácii Pod hradom (150,- Sk) 


prihláslf sa možno do 20. 11. 1998, ubytovanie zabezpečené '.' 
+) dražba (nedeľa 11.30) +) tombola +) občerstvenie' 

TEŠíME SA NA VAŠU ÚČASŤ! 
Kontakt: Š. Longauer 0966/81 1 444 Výbor Ol CH~H Sp.Nbvá Ves 

S. Kolačkovský 0966/8 15 533 
M. Blahovský'· 0966/81 1 673 

Oblastné združenie chovatel'ov poštových holu bov TATRY 
usporiada dňa 13. decembra 1998 

/ / 

OB L ASTNU V YSTAVU 
miesto: SPoŠ Kežmarok, Pradiarenská 1 /ad Kežmarku 5merom na Sp. Belu/ 


zač iatok: 8 .00 hod. 

vyhodnoten ie výst avy a majstrovských súťaž í : 12.30 hod. 


.~ t ombola '.. dražba " chovat el'ské produkty " 

f~adi Vás privít ame výbor OZ CHPH 
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dovoz, po 416.- Sk/kus a napájačky pre ho
luby 2 I - dovoz po 90.- Sk/kus 

... Kúpim nové alebo najviac 10 rokov po Štefan Pinčák, Severná 31, Žilina 
užívané hodiny STB alebo Benzing. Prípad ... Z dôvodu zníženia stavu predám 20 
ne aj s holubami. kusov poštových holubov z línie Delbar a Van 

Mltašík Ján, Šoltésovej 1671 /1 73, Roy. Cena dohodou. 
017 01 Považs ká Bystrica Tibor Perníčka , Pravotice 46, 

... Ponúkam na predaj plastové vane - Nedašovce, č.t . 0832/927344 

... Ján Pojezdal, 02071 Nimnica 157 hlá
si 98-22-4532, 98-22-4592,98-12-1799 

... Ing. Jakubec Ludovít, 985 56 Tomášov ... Ivan Ogáry, Bobrovec 513, 03221 Lip
ce 64, č. 1. 0863/437267 hlási 95-24-3736, tovský Mikuláš hlási 98-Pl0229-1260 
95-S-125341 ... Werner lauper, Ch. du Colombier 3, 

... Miroslav Ďurana, Gbel'any 117, PSČ CH-1 053 Cugy, Switzerland hlási 96-12-4535 
01302, č. 1. 089/692637 po 16.00 hod. hlási /Cugy je 5 km od Lausanne/o Je potrebné 
98-16-3790, 9~Z025-14129, 98-Pl 0229- napísaf! 
2136 ... Jozef Bednár, Komárov 19, 086 11 Hra

-- Peter Barák zo Žiliny v pohorí Vel'ká bovec, č. 1. 0935/797420 hlási 97-28-3058 
Rača našiel jastrabom roztrhaného holuba Č. Ha, 98-11-6600 Ha 
92-S-183239. Krúžok je v administrácii. ... Urban Härle, tel. 08395-1484, Egg

... Mgr. Milan Blahovský, Hviezdoslavova mannstr. 32, 88459 Tannheim, NSR hlási 96
58/38,05304 Spišské Podhradie, Č. 1. 0966/ 02-3111 
811 673 hlási 96-01-5797 Ha ... Marian Kozlowski, Kochanowskiego 

... Jozef Jurík ml. Bučany 609, Č. 1. 0804/ 14q 2, 72-600 Swinoujscie hlási v HODOW
965609 hlási DERBY 96-21-1022 COVI1 0/1998: S-03-92-0113, S-03-92-0264 

... Milan Lilge, Divadelná 13, Martin hlási /nesedia nám čísla OZ! 
98-Pl0156-3731, 98-14-6874, 98-CZ024- ... Marián Rolin, Mládežnícka 1431/10,020 
905, 98-03-2736 01 Púchov, č. 1. 0825/632780 hlási Pl-96-48

... Jozef Záhumenský, Hviezdoslavova 9752 plavá Ha, Pl-98-027-7095 červený H, 
206/5,91401 Trenčianska Teplá hlási už rok DU-89-435-06479 červený H, DU-94-639
vol'ne lietajúceho Iloluba 95-22-0066 09353 modrá Ha, 98-CZ012-1 0712 plavá Ha 

MEMORIÁL PAVLA' HU'ŤANA 

Redakcia Informačného spravodaja Poštový holub vypísala súťaž pod názvom 

Memoriál Pavla Hut'ana ako ESO SLOVENSKA 1998 

Vyhodnocovaciu tabuľku nájdete v informačnom spravodaji 4/1998. 

Vyplnené tabuľky je potrebné zaslat najneskôr do 10. novembra 1998. 


' Ir:I_(~rro~Č!1Ý", spra"'c;»daj ' $'~ CHP'H' 1999 
>-fl.,"lo .. ~J' _l, 7 A --,. ,', ,_ • _ ~_.j> •.,_.,., ...... ::.H~ _. .. _~ __ ' f· _'" •__ 

Za nezmenenú cenu sa pokúsime vyaať v roku 1999 znovu 6 čísiel v pôvodnom 
rozsahu ako dvojmesačnfk /3 črsla pred sezónou a 3 čísla po sezóne/. 

V prípade, že výrazne stúpnu ceny, vyjde 5 čísiel v rozšírenom rozsahu. Žiada
me našic~ : ctených odberatel'ov, aby neodkladali zaplatenie poplatku na rok 1999, 
pretože sa Im môže stať, že na to zabudnú a pri neskoršom zaplatení im spätne 
nebudeme môcf poslať skôr vydané čísla. , Tlačí sa presný počet kusov + 10. 

Tešíme sa na ďalšiu spOluprácu, Redakcia 
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... Milan Lilge, Divadelná 13, Martin hlási /nesedia nám čísla OZ! 
98-Pl0156-3731, 98-14-6874, 98-CZ024- ... Marián Rolin, Mládežnícka 1431/10,020 
905, 98-03-2736 01 Púchov, č. 1. 0825/632780 hlási Pl-96-48

... Jozef Záhumenský, Hviezdoslavova 9752 plavá Ha, Pl-98-027-7095 červený H, 
206/5,91401 Trenčianska Teplá hlási už rok DU-89-435-06479 červený H, DU-94-639
vol'ne lietajúceho Iloluba 95-22-0066 09353 modrá Ha, 98-CZ012-1 0712 plavá Ha 

MEMORIÁL PAVLA' HU'ŤANA 

Redakcia Informačného spravodaja Poštový holub vypísala súťaž pod názvom 

Memoriál Pavla Hut'ana ako ESO SLOVENSKA 1998 

Vyhodnocovaciu tabuľku nájdete v informačnom spravodaji 4/1998. 

Vyplnené tabuľky je potrebné zaslat najneskôr do 10. novembra 1998. 


' Ir:I_(~rro~Č!1Ý", spra"'c;»daj ' $'~ CHP'H' 1999 
>-fl.,"lo .. ~J' _l, 7 A --,. ,', ,_ • _ ~_.j> •.,_.,., ...... ::.H~ _. .. _~ __ ' f· _'" •__ 

Za nezmenenú cenu sa pokúsime vyaať v roku 1999 znovu 6 čísiel v pôvodnom 
rozsahu ako dvojmesačnfk /3 črsla pred sezónou a 3 čísla po sezóne/. 

V prípade, že výrazne stúpnu ceny, vyjde 5 čísiel v rozšírenom rozsahu. Žiada
me našic~ : ctených odberatel'ov, aby neodkladali zaplatenie poplatku na rok 1999, 
pretože sa Im môže stať, že na to zabudnú a pri neskoršom zaplatení im spätne 
nebudeme môcf poslať skôr vydané čísla. , Tlačí sa presný počet kusov + 10. 

Tešíme sa na ďalšiu spOluprácu, Redakcia 
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Rodokmene víťazných holubov 

DV-0311-86-749 

JanssenRODOK\1l-, \ 
s Z,",- R 1l-'1.4 Z fÍ s l L AP 

DV-0311-88-178.ľEDIGREL 

94 - 07 -0248 

Anton 6váry 
Malá Jarková 42 

Janssen 

H 6023-88-0231 

Leus 

B-0633-87 -7199 

Janssen 

1241-83-3923 

Leus 

1241-84-7012 

Leus 

86-8-18998 
I 

MATHE I 87-8-23011 

90-8-138167 87-8-23906 

MKšp 89-8-48065 
MATHE 

Ii 
86-8-349 

90(92)-8-138174 
Mšp Ha 
Jaco Jozef 90-8-138175 

89-8-48043 
MATHE 

I 
I 

84-8-202078 

86-8-8026 
Ostrovany 154 

OZ Sabinov MK 75-87-2277 

82-8-191324 I 
87-87-3254

"DERBY 
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