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R STAVU M ••• 

@D(f)l!lW mm ľÍf!!(f)@ 

"Tak a konečne to mame za seboul" Počul som 

to povedať viacerých chovaterov po náročnej sezó
ne. Treba pripustil; že nám všetkým dala poriadne 
zabral: Už jej priprava bola viac ako náročná, veďdo 
poslednej ch vile sme kvôli vtáčej chripke nevedeli či 
budeme vôbec pretekaťasú/ažil: Nakoniec sa sezóna 
vydarila atakmer všetky oblasti absolvovali preteky, 
ktoré si naplánovali. 

Vrátim sa však kúvodnej vete apokúsim sa nájsť 
odpoved: Jednoducho je toho veľa na chovaterov, 
ktori pracujú a zároveň sa zodpovedne o IlOluby 
starajú. Ved pravidelne čistiť holubll/ky, starať sa o 
zdravotný stav, trénoval; chodi/nasadloval holuby, 
otvára/hodinyatá. ie aj na profesionála dos/. Ak má 
chovatef'chodiťdo prace, kde má odviest'istý výkon 
a potom zvládnu/ všetky činn osti v chove holubov, 
nemôžme sa divii; že má toho na konci sezóny ako sa 
hovori"plné zuby". Z toho potom prameninervozita, 
napätie, podráždenos!; čo vedie k narušenie kama
rátskych ašportových vz/ahov. Dá sa tomupredísť? 

Odpoveď je velini jednoduchá Dá, veďkaždý nech 
chová tolko holubov, kolko dokáže zvládnuť, nech 
nasadzuje iba na tolko pretekov, na ktoré má čas. 
Je to pravda, ale ak chovatef' do holubov ročne vrazi 
tis(ce korún, môžeme mu ponúknu!: aby sa dobro
voliJe vzdal možnosti dobré obstáť v sútažiach? Je 
to vôbec športové, aby sme organizovali sútaže iba 
pre tých, ktori sa celý deň môžu venova/holubom? 
Jedna z odpovedi môže by/ aj taká, že je to spra
vodlivé, že kto chce byt úspešný, musi sa holubom 
vsezóne venoval' celý deň, alebo si to musi nejako 
zariadit: Pripúštam, že i to je pravda, ale potom už 
nemáme právo hovoriť o chove holubov a súťaženi 
s nimi ako o koničku. Potom by sme mali pripustit; 
že ani naše sútaže nie sú pre 4000 chovatelov, ale 
možno iba pre 600 a možno aj menej. Ťažko by sa 
nám priznáva/o, že pod rôznymi zdôvodneniami sa 
schvaliJiú pretekové plány s množstvom pretekov. 
Pod hlavičkou toho, že to musime matv plane, lebo 
"naši" by do MS a pre výstavy nemali pnležitosť 
na/ietaťdostatok kilometrov, zfska/nizke koeficienty, 
pritiaČline všetkých odsúhlasil' pretekový program 
o ktorom je jasné, že väčšina nezvládne, alebo 
s jeho zvládnutlin bude mať tažkosti. Is te mozno 
niekto namietne, že sa mýlim. Ako sa ale potom dá 

\:,ysvetlit; že z pretekových výsledkov vyčllam, že 
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na pretek oblastného majstrovstva nenasadzovala 
ani polovica členov OZ (nemám pritom na mysli 
iba dlhé trate). 

Je to "košer", ked'tvrdline, že auto na pretek išlo 
sice poloprázdne, ale preprava bola zaplatená? 

Ako to riešit? Na to nedám žiadnu odpoved: Na to 
sú funkcionári OZ aZväzu. Treba však braťna zretel; 
že pOlovici členskej základne Zväzu by stačilo 12 
- 14 pretekov. Pätine členo v je aj 20 pretekovmálo. 
Časť chovatelov chce sútaže z neobmedzeného 
množstva, väčšine to nevyhovuje. Odradi/ netreba 
ani jedných. Prv( v.vznamnou mierou napiňaiú autá, 
bez druhých by sútaže boli takmer neregulárne. Pri 
troške pochopenia by sa dalo vy/stv ústrety jedným 
aj druhým. Mali sme už rôzne súťaže iz10/7 bodova
nýCh izneobmedzeného počtu sedem bodovaných. 
NemolJIi by existovat takéto sútaže paralelne? 

Nielen tento problém trápil cho vatero v. Boli to 
nové informacie oporušovan(pretekového poriadku 
reprezentantmi apoprednými chovateľmi. Bez ohla
du, aby som na niekoho chcel poukázat; kladiem si 
otázku K čomu to smeruje. K v(fazstvu za každú 
cenu I " Len vyhrať a potom dobre preda('1 Ibaže 
kto za slovenského holuba po tých odhaleniach 
- vylúčeniach bude ešte ochotný zaplatit vysokú 
čiastku.. .? Neskončia nakoniec olympiády FCI ako 
Verse/le Laga aolympiády budú iba prehliadkou naj
lepš(cll /iolubov fei-ktorej krajiny, bez vyllOdnotenia a 
ocenenia ? Je nelogické, aby naši chovatelia brali na 
olympiádaclJ ocenenia, predavali holuby za slušné 
peniaze a my ich po roku kvôli hrubému porušeniu 
pretekového poriadku musIine zo sútaž[ vyradil: V 
tomto smere mus(me lačaf rázne konal; ale Il/kde 
nemôžu čakal; žc to urobiUKK alebo prez(dium Kde 
to voblasti nefunguje, kde funkcionári nerešpektujú 
stanovy Zväzu. musia niesf zato zodpovednost, 
také sú aj závery posledného zasadnutia Prez(dia 
Sl CHPH Funkcionári organizačných zložiek Zväzu 
dostali od svojich kolegov (členov) dôveru, ale aj 
kopu zodpovednosti a povinnosti Často sa však 
na to zabúda. 

Nenapísal som o týcMo problémoch, oktorých v 
podstate všetci vieme preto, aby sa vyplnili stranky, 
ale preto aby smečosi urobili teraz, kedje na to čas . 
Všetci dobrevieme, že ked sa bliži preteková sezóna 
je to s nami ako v aréne - nevidime, nepočujeme, 
nevnímame, pred sebou mámeibapreteky 

RNDr. Daniel Dudzik 
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Uznesenie zo zasadnutia Prezídia SZ CHPH 

zo dňa 4. a 5. augusta 2006 v Nitre 


Prezídium SZ CHPH 

- berie na vedomie: 

a) prípravu výstavy víťazov pretekov v predpo

kladanom termíne 18. novembra 2006 organ i

zovanú Štandard klubom v Kežmarku 


- schval'uje: 

a) úpravu rozpočtu v položke ocenenie víťa


zov z dôvodu v1áčej chrípky v TS D. Krškany 

v rozsahu , aby výdavková časť ne prekročila 


príjmovú 

b) oblastnému združeniu chovateľov poš

tových holubov Šurany za závažné a hrubé 

porušenie zásad pretekového poriadku 

funkcionármi OZ 

- zrušenie pretekových výsledkov za rok 

2005 staré a mladé holuby a v roku 2006 

staré holuby 

- vyradenie holubov OZ zo všetkých súťaž í a 

výstav v roku 2006 I krátenél 

c) žiadosť ZO D. Kubín (OZ Ružomberok) 

pretekať s mladými holubmi v roku 2006 s 

OZ Tvrdošín 

dj zamietnutie žiadosti Jakuba Faktora o 

preverenie poradia MS za rok 2004 v kategórií 

18 - 25 ročných chovaterov. 


- ukladá: 
aj spracovať propozície VC Slovenska 2007 

Zodp.: Ing. Sei iga, Mgr. Blahovský 
Termín: do najbližšieho zasadnutia Prezídia 

b) pripraviť návrh na posudzovaterov štan
dardných holubov pre CV 2007 v Ži line 

Zodp.: K. Atalovič 
Termín : do 8. 9. 2006 

cj pripraviť návrh výstavnej karty pre CV 2007 
na webovú stránku SZ CHPH 

Zodp.: organizátor CV 
Termín: do 31. 10. 2006 

d) výborom OZ spracovaťgeografický plán 
(prehladnú mapku) svojej oblasti s uvede
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ním polohy, centra a počtov členov všetkých 
ZO a NS. Plán zaslať na sekretariát Zväzu. 

Zodp .: predsedovia OZ 
Termín: do 30. 9. 2006 

e) vyplatiť Ing. Seligovi - náklady za prepravu 
školského holubníka zo Žiliny do Košíc 

Zodp.: sekretár Zväzu 
Termín: ihneď 

f) spracovať obežník k obsahu a termínom 
zaslania popretekovej dokumentácie OZ na 
sekretariát Zväzu Zodp.: Ing. Sei iga 

Termín.: do 15. 8. 2006 

g) OZ Ružomberok vy rovn ať podlžnosť voči 
SZ CHPH - vrátiť konštatovacie hodiny Ben
zing CC Clok v hodnote 12 000, ' Sk , ktoré boli 
zapožičané OZ k účelu vykonania kontrolnej 
činnosti v OZ Ružomberok 

Zodp .: predseda OZ 
Termín .: do 31 . 8. 2006 

V prípade nesplnenia uvedenej úlohy, bude 
SZ CHPH postupovať následným zrušením 
pretekových výsledkov OZ Ružomberok za 
rok 2006, zastavením ú časti na všetkých 
výstavách a súťažiac h organizovaných 
SZ CHPH. Prezídium vyzýva funkcionárov 
všetkých OZ CHPH , aby do vyrovnania ich 
podlžnos!i voč i Zväzu, prerušili všetku koope
ráciu s OZ Ružomberok (preteková, výstavná 
činnost) . OZ, ktoré budú v kooperácii pokra
čovať sa vystavujú riziku, že im budú zrušené 
pretekové výsledky. 

j) výboru OZ CHPH Sereď podať vyjadrenie 
k sťažnosti Miloša Kučeru zo ZO Voderady 
k nezaradeniu jeho holubov do výsledkov z 
preteku V. Mýto konaného 14. 05. 2006 

Zodp. : predseda OZ 
Termín.: do 31.8.2006 

V Nitre 4. a 5. augusta 2006 
Zapísal: Ing. Ján Mokrý 

SMERNICA CELOŠTÁTN·EJ.VÝSTAVY 

POŠTOVÝCH HOLUBOV ŽILINA20Ô7-' 


1. Celoštátnavýstava postových holubov sa u sku točnf 

v dňoch 5. al . 6. januára 2007 v Športovej hale na 
Bôriku v Žiline 
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bi SPORT 

K~ legória 

A od 100 do 350 km 
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C nad 500 
D A llro und 
od IDO do 35 0 km 
od 300 do 600 kill 
nad 500 

E M aratón 
n ad 800 km 

Poče t 
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IO 250 
g 250 
6 150 
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2 - G 150 
l - 3 150 

4 c. vždy 
250

2 v roku 

al STAN[)AR[) 

- holub najmenej 3.000 km a holubica najmenej 2.500 

km za 2 roky 2005 - 2006, umiestnených v 20% na 

tratiach od 100 km vkonkurencii najmenej 150 ks poš
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r"l l N I !"VI 111VI 
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20 
300020 

20 

50 --
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Šport ročiak od 100 do 500 
s úče t 5 na jn ižš ich koe !'. 

S pretekov r. 2006 
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VZORCE PRE VÝPOCET KOEFICIENTU: 

(počet cien vpreleku 
- umiesinenIe holuba + 1) x100 

Kategória Aa B=---- -----
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Výsledok: výsledný koeficient je aritmeti ckým prieme

rom jednotlivych koe ficientov z preteku. 

Zaokrúhlovanie koeficientov je na dve desatinné miesta, 
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Priklad: 95,454 sa zaokrúhli na 95,45 a koeficient 
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umiesinenie holuba x1000 
Kategória A3 B= ------'----

počel nasadených hol ubov 
(max. 5000) 

Holub, ktorý ziska najnižši' koeficient je v celkovom 

poradi prvý. 
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rom jednotlivých koeficientov z pre te~u . 


75 POŠTOVÝ HOLcJB 4/2006 



Uznesenie zo zasadnutia Prezídia SZ CHPH 

zo dňa 4. a 5. augusta 2006 v Nitre 


Prezídium SZ CHPH 

- berie na vedomie: 

a) prípravu výstavy víťazov pretekov v predpo

kladanom termíne 18. novembra 2006 organ i

zovanú Štandard klubom v Kežmarku 


- schval'uje: 

a) úpravu rozpočtu v položke ocenenie víťa


zov z dôvodu v1áčej chrípky v TS D. Krškany 

v rozsahu , aby výdavková časť ne prekročila 


príjmovú 

b) oblastnému združeniu chovateľov poš

tových holubov Šurany za závažné a hrubé 

porušenie zásad pretekového poriadku 

funkcionármi OZ 

- zrušenie pretekových výsledkov za rok 

2005 staré a mladé holuby a v roku 2006 

staré holuby 

- vyradenie holubov OZ zo všetkých súťaž í a 

výstav v roku 2006 I krátenél 

c) žiadosť ZO D. Kubín (OZ Ružomberok) 

pretekať s mladými holubmi v roku 2006 s 

OZ Tvrdošín 

dj zamietnutie žiadosti Jakuba Faktora o 

preverenie poradia MS za rok 2004 v kategórií 

18 - 25 ročných chovaterov. 


- ukladá: 
aj spracovať propozície VC Slovenska 2007 

Zodp.: Ing. Sei iga, Mgr. Blahovský 
Termín: do najbližšieho zasadnutia Prezídia 

b) pripraviť návrh na posudzovaterov štan
dardných holubov pre CV 2007 v Ži line 

Zodp.: K. Atalovič 
Termín : do 8. 9. 2006 

cj pripraviť návrh výstavnej karty pre CV 2007 
na webovú stránku SZ CHPH 

Zodp.: organizátor CV 
Termín: do 31. 10. 2006 

d) výborom OZ spracovaťgeografický plán 
(prehladnú mapku) svojej oblasti s uvede

POŠTOVÝ HOLUB 4/2006 74 

ním polohy, centra a počtov členov všetkých 
ZO a NS. Plán zaslať na sekretariát Zväzu. 

Zodp .: predsedovia OZ 
Termín: do 30. 9. 2006 

e) vyplatiť Ing. Seligovi - náklady za prepravu 
školského holubníka zo Žiliny do Košíc 

Zodp.: sekretár Zväzu 
Termín: ihneď 

f) spracovať obežník k obsahu a termínom 
zaslania popretekovej dokumentácie OZ na 
sekretariát Zväzu Zodp.: Ing. Sei iga 

Termín.: do 15. 8. 2006 

g) OZ Ružomberok vy rovn ať podlžnosť voči 
SZ CHPH - vrátiť konštatovacie hodiny Ben
zing CC Clok v hodnote 12 000, ' Sk , ktoré boli 
zapožičané OZ k účelu vykonania kontrolnej 
činnosti v OZ Ružomberok 

Zodp .: predseda OZ 
Termín .: do 31 . 8. 2006 

V prípade nesplnenia uvedenej úlohy, bude 
SZ CHPH postupovať následným zrušením 
pretekových výsledkov OZ Ružomberok za 
rok 2006, zastavením ú časti na všetkých 
výstavách a súťažiac h organizovaných 
SZ CHPH. Prezídium vyzýva funkcionárov 
všetkých OZ CHPH , aby do vyrovnania ich 
podlžnos!i voč i Zväzu, prerušili všetku koope
ráciu s OZ Ružomberok (preteková, výstavná 
činnost) . OZ, ktoré budú v kooperácii pokra
čovať sa vystavujú riziku, že im budú zrušené 
pretekové výsledky. 

j) výboru OZ CHPH Sereď podať vyjadrenie 
k sťažnosti Miloša Kučeru zo ZO Voderady 
k nezaradeniu jeho holubov do výsledkov z 
preteku V. Mýto konaného 14. 05. 2006 

Zodp. : predseda OZ 
Termín.: do 31.8.2006 

V Nitre 4. a 5. augusta 2006 
Zapísal: Ing. Ján Mokrý 

SMERNICA CELOŠTÁTN·EJ.VÝSTAVY 

POŠTOVÝCH HOLUBOV ŽILINA20Ô7-' 


1. Celoštátnavýstava postových holubov sa u sku točnf 

v dňoch 5. al . 6. januára 2007 v Športovej hale na 
Bôriku v Žiline 
2. Výstavu organizuje OZ CHPH Žilina. 
3. Výstavné kategórie a podmienky výstaVY 

bi SPORT 

K~ legória 

A od 100 do 350 km 
B od 300 do liDO km 
C nad 500 
D A llro und 
od IDO do 35 0 km 
od 300 do 600 kill 
nad 500 

E M aratón 
n ad 800 km 

Poče t 
ho lubov 

preteko v 
IO 250 
g 250 
6 150 

J J spolu 
3 - 5 150 
2 - G 150 
l - 3 150 

4 c. vždy 
250

2 v roku 

al STAN[)AR[) 

- holub najmenej 3.000 km a holubica najmenej 2.500 

km za 2 roky 2005 - 2006, umiestnených v 20% na 

tratiach od 100 km vkonkurencii najmenej 150 ks poš

tových holubov nasadených na pretek a pri účasti na

jmemej 20 chovalerov, pričom holub vroku 2006 musí 

marztohoto limitu najmenej 900 ~m aholubica 750 km. 


r"l l N I !"VI 111VI 

chova t e ľov kilonlc trov 

20 I 500 
20 2 gOO 
20 3 300 

20 
300020 

20 

50 --

CIen 

20 % 
20 % 
20 % 

20% 

20% 

ESO 
I (bez rozdielu pohl avia) 

od 300 do 600 6 pre te ko v ľ. 2006 

Šport ročiak od 100 do 500 
s úče t 5 na jn ižš ich koe !'. 

S pretekov r. 2006 

Šport mláďa ročn il- a 2006 od 100 do 500 
s úče t 3 naj lli ,{š ich koe ť. 

3 prctc: ky r 2006 

Ročný výkon I I Hol uby, ktoré majú nal ietané č o naj\ 'iac víľa7. Jl)c h km 
v 20 % .la ro k 2006 

Ročný výkon I IA Jlo lubice, ktoré majú nal ictane čo najviac v íťa zných km 
v 20 % za ruk 2006 

VZORCE PRE VÝPOCET KOEFICIENTU: 

(počet cien vpreleku 
- umiesinenIe holuba + 1) x100 

Kategória Aa B=---- -----
počet cien v pretek.u 

(počet cien v preteku = 20 % umiestnených holubov) 

Holub, ktorý získa naivyšši koeficient je v celkovom 

poradi prvý. 

Výsledok: výsledný koeficient je aritmeti ckým prieme

rom jednotlivych koe ficientov z preteku. 

Zaokrúhlovanie koeficientov je na dve desatinné miesta, 


kde 0,005 sa zaokrúhfuje smerom nahor. 

Priklad: 95,454 sa zaokrúhli na 95,45 a koeficient 

95 ,455 sa zaokrúhli na 95,46. 


umiesinenie holuba x1000 
Kategória A3 B= ------'----

počel nasadených hol ubov 
(max. 5000) 

Holub, ktorý ziska najnižši' koeficient je v celkovom 

poradi prvý. 

Výsledok: výs ledný koeflctentlB aritmetic kým prieme

rom jednotlivých koeficientov z pre te~u . 
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Kategória E a Šport umiestnenie holuba x1000 
ročia k a Sport m l áďat = - _------

pocet nasadených holubov 

Výsledok: výsledný koeficient je aritmetickým prieme
rom jednotlivých koeficientov z preteku. 
Pri kategóriách Šport je výsledok súčtom koeficientov. 

(p očet nasadených holubov 
- umiestnenie holuba + 1) x100 

Kalegória ESO = 
počel nasadených holubov 

Výsledok: súčet šiestich koeficientov, získaných na 
tratiach od 300 do 600 km 

cl MAJSTER SLOVENSKA: 
majster krátkych tratí 3 kusy 
majster stredných tratí 3 kusy 
majster dlhých tratí 3 kusy 
majster mládat 2006 3 kusy 
majster do 18 rokov 3 kusy 
majster do 25 rokov 3 ku sy 

dl VíŤAZI NÁRODNÝCH PRETEKOV : 
- prvých 10 holubov z Kolina n/Rýnom 
- prvých 10 holubov zHanoveru 

el MAJSTER REGiÓNU 
majster regiónu Sever 3 kusy 
majster východného regiónu 3 kusy 

fi ŠKOLSKÉ HOLUBNíKY 
každý holubník 1 kus 

41 limit pre OZ CHPH 
Každé OZ CHPH bude povinne vystavoval 18 kusov 
holubov. 
Štandard holub 1 ks 
Štandard holubica 1 ks 
Šport A 1 ks 
Šport B 1 ks 
Šport C 1 ks 
Šport D 1 ks 
Šport E 1 ks 
Šport mládat ročnika 2006 1 ks 
Výkon holub za rok 2006 1 ks 
Výkon holubica za rok 2006 1 ks 
Šport ročiak 1 ks 
ESO bez rozdielu pohlavia 1 ks 
Majster OZ 2 ks 
Lu bovo!ný výber O Z 4 ks 
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51 Vybodnotenie poradia OZ CHPH 
Celkové poradie OZ CHPH sa zostaví podla priemeru 
z 15 holubov všetkých výstavných kategórií Šport a 
Štandard. Každý holub zaradený do kolekcie OZ CHPH 
l okrem kolekcie majstra OZ! je súťažným holubom a 
získava body pre svoje OZ. Ak OZ CHPH nevystaví 15 
súťaž n ých holubov, za nedodané holuby získa Obodov 
avýsledný s účet sa deli pätmistimi. 

Tabull<a bodového zisku pre všetky kategórie: 

Umiestnenie do Počet bodov 
10 % 100 
20% 90 
30% 80 
40% 70 
50% 60 
60% 50 
70 % 40 
80% 30 
90% 20 

100% 10 

6/ Vyhodnotenie v kategórii STANDARD 
Holuby vystavované v tejto kategórii budú hodnotené 
pod la medzinárodného štandardu. Posudzovanie vy
koná 5 posudzovatefov. Najvyššia a najnižš ia bodová 
hodnota sa bude škrtať azo zostávajúcich troch hodnôt 
sa vypočíta priemer. 

7/ Preberanie holubov: 
- dodané holuby musia byľ Zdravé, očom bude doklad, 
vyhotoveny príslušnou reg ionálnou veterinárnou a 
potravinovou správou, nie starší ako 3 dni 
- holuby budú dodané vucelenychzásielkach a povere
ný zástupca OZ CHPH odovzdá spolu s holubmi dvojmo 
vyhotovený zoznam odovLdanýchholubov a veterinárne 
potvrdenie . Jedna kópia zoznamu bude odovzdiivajú
cemu potvrdená a vrátenii. Po termíne dodané holuby 
má usporiadater priivo odmietn u! prevzi ať. 
- vystav né karty budú vyplnené strojom, presne, 
úhladne a vo všetkých pOi adovanych rubrikách. V 
rubrike "Dátum preteku" trebavždy uviesť derí, mesiac , 
rok. Vrubrike "Použité vysledky" treba uviesť. z akých 
výsledkov bol uvedený pretek. Použité môžu byť len 
vopred deklarované výsledky. vystavné karty budú 
opatrené pe čiatkou OZ CHPH a podpísané zodpoved
ným funkcionárom. 
- vystavné karty na všetky holuby budú zaslané 
usporiadatelovi na presne určenú adresu do 31. 12. 
2006. Uspori adatelské OZ zašle svoje vystavné karty 
na sekretariat SZ CHPH v zapečatenej obálke takisto 

do 31. 12. 2006. Usporiadatel má právo nezaradiť 
holuby do výstavného katalógu v prípade neskorého 
odovzdania vystavnej karty. 
- náklady spojené s dopravou holubov na výstavu si 
hradia OZ CHPH. Za prevzaté holuby zodpovedá uspo
riadate! vYstavy. Usporiadatel výstavy zabezpečuje aj 
veterinárny dozor. 

81 Ocenenie 

Kategória ŠPORT A 
Kategória ŠPORT A 
Kategória ŠPORT A 
Kategória ŠPORT A 
Kategória ŠPORT A 
Kategória STANDARD 
Kategória ŠTANDARD 
Kategória ESO 
Kategória ESO mláďa 

Kategória ESO ročiak 
Výkon za rok 2006 
Výkon za rok 2006 
Poradie družs tiev OZ 

9/ Výstavný výbor: 
Predseda vystavného vyboru 
Hlavny organizačny usporiadate! 
VYstavny katalóg a evidencia 
Ekonóm 
Preberanie holubov a kontrola 
Uby10vanie 

101 Program celoštátnel výstavy: 

5. 1.2007/piatolV 
6.00 - 10.00 - preberenie holubov 

10.00 - 10.30 - inštruktáž posudzovatelov 
10.30 - 13.00 - posudzov anie holubov 
16.00 - 19.00 - prehliadka holubov 
20.00 - spoločens ky večer 
2100 - vyhodnotenie MS a VCS 

6. 1. 2007 /sobotal 
8.00 - otvorenie vystavy 

13.00 - vyhodnotenie VýS ledkov vystavy 
17.00 - ukončenie výstavy 
17.00- 19.00 - výdaj holubov 

.o. 

- výstavny poplatok je jednotny 900 . - Sk za každé OZ. 
- odovzdávanie holubov po u končení vystavy bude 
vykonané na ziiklade predloženého potvrdeného dokladu 
z preberania holubov. 
- za holuby určené do dražby, reklamné, solo kolekcie 
je poplatok 50.- Sk 

bez rozdielu pohlavia 
bez rozdielu pohlavia 
bez rozdielu pohlavia 
bez rozdielu pohlavia 
bez rozdielu pohlavia 
holub 
holubica 
bez rozdielu pohlavia 
b.:z rozdielu pohlavia 
bez rozdielu pohlavia 
holub 
holubjca 
kolekcia 15 kusov 

l. - 3. mjesto 
l. - 3. miesto 
1. - 3. miesto 
I. - 3. miesto 
l . - 3. miesto 
l . - 3. miesto 
1. - 3. miesto 
1.-3. miesto 
1. - 3. miesto 
l. - 3. miesto 
l. - 3. miesto 
I. - 3. mjesto 
l. - 3. miesto 
ucc ní Zväz: 1. miesto 5000 Sk. 

2. ll1ie SlO - 3000.- Sk, 3. mieslo
2000. - Sk) 

Sudor Vladimír 
Va liček Lubomír 
Ing. Moravčík Luboš 
Puček Dušan 
Davidík Štefan 
Davidík Štefan 

0905/106 073 
0905/276259 
0905/224 633 
0918/055629 
0905/498 699 
0905/498 699 

141 Rôzne 
- občerstvenie zabez pe č í usporiadate! vystavy priamo 
v areáli vystavi ska 
- predaj chovateiských potrieb , stiinky predajcov budú 
priamo vo vystavnc; hale 
- uby10vanie a spoloéenský večer v Dometechniky 
- všetky bližšie informácie s CV budú poskvlnuté u 
členov výstavného vyboru 
Smern ica CV poštovych holubov bola predložená na 

schválenie PreLidiu SZ CHPH dría 31. 03. 2006. 

VZiline30. 03 . 2006 

Sudor Vladimír 
predseda výstavného výboru 
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Kategória E a Šport umiestnenie holuba x1000 
ročia k a Sport m l áďat = - _------

pocet nasadených holubov 

Výsledok: výsledný koeficient je aritmetickým prieme
rom jednotlivých koeficientov z preteku. 
Pri kategóriách Šport je výsledok súčtom koeficientov. 

(p očet nasadených holubov 
- umiestnenie holuba + 1) x100 

Kalegória ESO = 
počel nasadených holubov 

Výsledok: súčet šiestich koeficientov, získaných na 
tratiach od 300 do 600 km 

cl MAJSTER SLOVENSKA: 
majster krátkych tratí 3 kusy 
majster stredných tratí 3 kusy 
majster dlhých tratí 3 kusy 
majster mládat 2006 3 kusy 
majster do 18 rokov 3 kusy 
majster do 25 rokov 3 ku sy 

dl VíŤAZI NÁRODNÝCH PRETEKOV : 
- prvých 10 holubov z Kolina n/Rýnom 
- prvých 10 holubov zHanoveru 

el MAJSTER REGiÓNU 
majster regiónu Sever 3 kusy 
majster východného regiónu 3 kusy 

fi ŠKOLSKÉ HOLUBNíKY 
každý holubník 1 kus 

41 limit pre OZ CHPH 
Každé OZ CHPH bude povinne vystavoval 18 kusov 
holubov. 
Štandard holub 1 ks 
Štandard holubica 1 ks 
Šport A 1 ks 
Šport B 1 ks 
Šport C 1 ks 
Šport D 1 ks 
Šport E 1 ks 
Šport mládat ročnika 2006 1 ks 
Výkon holub za rok 2006 1 ks 
Výkon holubica za rok 2006 1 ks 
Šport ročiak 1 ks 
ESO bez rozdielu pohlavia 1 ks 
Majster OZ 2 ks 
Lu bovo!ný výber O Z 4 ks 
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51 Vybodnotenie poradia OZ CHPH 
Celkové poradie OZ CHPH sa zostaví podla priemeru 
z 15 holubov všetkých výstavných kategórií Šport a 
Štandard. Každý holub zaradený do kolekcie OZ CHPH 
l okrem kolekcie majstra OZ! je súťažným holubom a 
získava body pre svoje OZ. Ak OZ CHPH nevystaví 15 
súťaž n ých holubov, za nedodané holuby získa Obodov 
avýsledný s účet sa deli pätmistimi. 

Tabull<a bodového zisku pre všetky kategórie: 

Umiestnenie do Počet bodov 
10 % 100 
20% 90 
30% 80 
40% 70 
50% 60 
60% 50 
70 % 40 
80% 30 
90% 20 

100% 10 

6/ Vyhodnotenie v kategórii STANDARD 
Holuby vystavované v tejto kategórii budú hodnotené 
pod la medzinárodného štandardu. Posudzovanie vy
koná 5 posudzovatefov. Najvyššia a najnižš ia bodová 
hodnota sa bude škrtať azo zostávajúcich troch hodnôt 
sa vypočíta priemer. 

7/ Preberanie holubov: 
- dodané holuby musia byľ Zdravé, očom bude doklad, 
vyhotoveny príslušnou reg ionálnou veterinárnou a 
potravinovou správou, nie starší ako 3 dni 
- holuby budú dodané vucelenychzásielkach a povere
ný zástupca OZ CHPH odovzdá spolu s holubmi dvojmo 
vyhotovený zoznam odovLdanýchholubov a veterinárne 
potvrdenie . Jedna kópia zoznamu bude odovzdiivajú
cemu potvrdená a vrátenii. Po termíne dodané holuby 
má usporiadater priivo odmietn u! prevzi ať. 
- vystav né karty budú vyplnené strojom, presne, 
úhladne a vo všetkých pOi adovanych rubrikách. V 
rubrike "Dátum preteku" trebavždy uviesť derí, mesiac , 
rok. Vrubrike "Použité vysledky" treba uviesť. z akých 
výsledkov bol uvedený pretek. Použité môžu byť len 
vopred deklarované výsledky. vystavné karty budú 
opatrené pe čiatkou OZ CHPH a podpísané zodpoved
ným funkcionárom. 
- vystavné karty na všetky holuby budú zaslané 
usporiadatelovi na presne určenú adresu do 31. 12. 
2006. Uspori adatelské OZ zašle svoje vystavné karty 
na sekretariat SZ CHPH v zapečatenej obálke takisto 

do 31. 12. 2006. Usporiadatel má právo nezaradiť 
holuby do výstavného katalógu v prípade neskorého 
odovzdania vystavnej karty. 
- náklady spojené s dopravou holubov na výstavu si 
hradia OZ CHPH. Za prevzaté holuby zodpovedá uspo
riadate! vYstavy. Usporiadatel výstavy zabezpečuje aj 
veterinárny dozor. 

81 Ocenenie 

Kategória ŠPORT A 
Kategória ŠPORT A 
Kategória ŠPORT A 
Kategória ŠPORT A 
Kategória ŠPORT A 
Kategória STANDARD 
Kategória ŠTANDARD 
Kategória ESO 
Kategória ESO mláďa 

Kategória ESO ročiak 
Výkon za rok 2006 
Výkon za rok 2006 
Poradie družs tiev OZ 

9/ Výstavný výbor: 
Predseda vystavného vyboru 
Hlavny organizačny usporiadate! 
VYstavny katalóg a evidencia 
Ekonóm 
Preberanie holubov a kontrola 
Uby10vanie 

101 Program celoštátnel výstavy: 

5. 1.2007/piatolV 
6.00 - 10.00 - preberenie holubov 

10.00 - 10.30 - inštruktáž posudzovatelov 
10.30 - 13.00 - posudzov anie holubov 
16.00 - 19.00 - prehliadka holubov 
20.00 - spoločens ky večer 
2100 - vyhodnotenie MS a VCS 

6. 1. 2007 /sobotal 
8.00 - otvorenie vystavy 

13.00 - vyhodnotenie VýS ledkov vystavy 
17.00 - ukončenie výstavy 
17.00- 19.00 - výdaj holubov 

.o. 

- výstavny poplatok je jednotny 900 . - Sk za každé OZ. 
- odovzdávanie holubov po u končení vystavy bude 
vykonané na ziiklade predloženého potvrdeného dokladu 
z preberania holubov. 
- za holuby určené do dražby, reklamné, solo kolekcie 
je poplatok 50.- Sk 

bez rozdielu pohlavia 
bez rozdielu pohlavia 
bez rozdielu pohlavia 
bez rozdielu pohlavia 
bez rozdielu pohlavia 
holub 
holubica 
bez rozdielu pohlavia 
b.:z rozdielu pohlavia 
bez rozdielu pohlavia 
holub 
holubjca 
kolekcia 15 kusov 

l. - 3. mjesto 
l. - 3. miesto 
1. - 3. miesto 
I. - 3. miesto 
l . - 3. miesto 
l . - 3. miesto 
1. - 3. miesto 
1.-3. miesto 
1. - 3. miesto 
l. - 3. miesto 
l. - 3. miesto 
I. - 3. mjesto 
l. - 3. miesto 
ucc ní Zväz: 1. miesto 5000 Sk. 

2. ll1ie SlO - 3000.- Sk, 3. mieslo
2000. - Sk) 

Sudor Vladimír 
Va liček Lubomír 
Ing. Moravčík Luboš 
Puček Dušan 
Davidík Štefan 
Davidík Štefan 

0905/106 073 
0905/276259 
0905/224 633 
0918/055629 
0905/498 699 
0905/498 699 

141 Rôzne 
- občerstvenie zabez pe č í usporiadate! vystavy priamo 
v areáli vystavi ska 
- predaj chovateiských potrieb , stiinky predajcov budú 
priamo vo vystavnc; hale 
- uby10vanie a spoloéenský večer v Dometechniky 
- všetky bližšie informácie s CV budú poskvlnuté u 
členov výstavného vyboru 
Smern ica CV poštovych holubov bola predložená na 

schválenie PreLidiu SZ CHPH dría 31. 03. 2006. 

VZiline30. 03 . 2006 

Sudor Vladimír 
predseda výstavného výboru 
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ZILINA PRIVITA CHOVATEtOV 

POŠTOVÝCH HOLUBOV NA CV 


ŽILINA j l! centrom severozápadného Sloven;ka. je jedným z najväčších miest 
Slovenskej republi ky. Žil ina je sídlom orgánov Žil inského kraj a, j edného z ôsmych 
krajov Slovenskej republiky s rozlohou 6 788 km a s počtom obyvatd ov 691 201 
(k l. 1.1999). 
Zili nský kraj zahŕň a historické oblasti Kysuce. Li ptov, Orava il Turiec, tvoria ho okresy 
: B ytča, Čadc a . Dolný Kubín , KySlláé Nové Mesto , Liptovský Mikuláš, M artin, 
Námcstovo. Ružomberok , Tmč i an skc Teplice, T vrdošín a Žilina. 

Okres Žil ina má rozlohu 815 km , poče t obyvatdov 156 773 ( k 1 1.1999), ktorí ,l ij ú v 50 obciach a v troch 
mestách - v Ž iline, Rajci a Rajeckých Tepl iciach 
Poi:ct obyvaterov ŽilillY: 86 953 (k I l . 1999) , z toho 98 % Slovákov. 
7.cmepism\ poloha: 49,15 severn ej šírky, 18,45 východnej dÍžky. Vzdialen()sť z Bratislavy, hlavného mesta 
Slovenskej republiky, je 200 km. Žilina je najväč ším mestom léŽiac im na rieke Váh. 
Rozloha: 80,03 km 
Poloha: Mesto Žilina lež í v údolí n~ky Váh v Žilinskej kotlitle, na ~ útOI- ll V(lhu s riekami Kysuca a Rajči
anka. Výplň kotliny tVOlia t reťohorné sedimenty - zlepent:e 5 vložkami mäkkých pieskovc ov karpatského 
paleogénu. Poi.<J.Ú Váhu a Räjčianky sa tiahn u pom~rn" ši roké po riečne nivy , uoprevállLané po ~tranách 
pleistocénnyrn i štrkovým i terasami až do l'ela tívnych výšok gO • 90 metrov. V Ži l inskej kotl ine je päť 
terasových stupňov. ŽilinSKá ko tli na sa nadlÍldza mCdll llOl'skýnli ~ hrhá ll ili pol1orí Malá Fatra , Stnižovské 
vrchy, Súľovské vrchy, Javomíky a Kysucká " n:hovl na. 
N admorská výška: 333 III 1l . 111 . - Nj m"tie Andrej a lll inl-u , 145 m n.m - Mari .',nske námest ie. 
Počasie : Priemerná tcplota vzdudlU v j úl i j e dosahuj e + I S"C, v j anuári - 4"C. 
Ročný priemer 7.1c,žok je 650 dŽ 700 mm, najviac \' j úni a v prvej polo vici júla. Snehová pokrývka je 60 
až 80 dní v roku. 

Žil ina má bohatú históriu, v .,ú č asn ost i jc: dynamicky ro7v íjaj úcim sa mestom a regiónom. Rovnako je to 
aj s poštovým holubárs tvom. Ži li nský región v minulos ti prispel do vel'kej klenotnice nášho športu vynika 
j úcimi chovate1mj , ktorí ná5 repruentovali na olymp iátl:Jc:h a spartakiádach, predovšetkým v športových 
kategóriách, ale i v štandarde. Výpočet by sme museli zač a ! architektom Procházkom, ktorého nasledov
níkmi boli pp. Klabník, Gálik, Riecky, Kian ica, Malík a v štandarde pp. B uček a Laš . Po tejto generácii 
prišla nemenej úspe .zn ~ genenícia, ktorú pred stavuj ú pp. Pi nč ák , Ing. Gaško, MVDr. Šimko, Súdor, Šuty, 
Valíček a ď;ll š L D ne:> už nie všetci l ietajú v žilinskej oblasti, ale skúsenosti zbierali \' nej. 

Celoštátn a výstava poštových 
holubov sa po dvoch rokoch vraci :. 
do Ž ili ny, preto diívame pri estor 
dvom chovate [om z tejto obl<tsti. 
Pán Jordan M:ll ík predstavuje SI;u
šiu generáci u, ktorá l ala l' spechy 
pred 20 - 30 rokmi , aJe ešte dokMe 
porad i ť a pomôcr tej mladšej a Lubo
mír Valí,' ek je funkcioniirom, ktorý 
už sícemal aj hol uba na olympi ,íde. 
ale vzh ľadom na kvalitu ,:havu a 
metóUy, veľké úspechy hy maJi iha 
prís ť. Pri rozhovore s p,í nCl!11 Jorda· 
nom išlo skôr o spomIenky, veselé 
príhody. s pilnom Lubomírom niím 
išlo o prak tické holubáreIlie. 
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- sedemdesiatsedemročný chovater, pravdepo
dobne jediný chovatel', ktorý vychoval holuba, 
ktorý reprezentoval Československo na dvoch 
olympiádach a dvoch spartakiádach. Bola to 
9003, holub, ktorý utkvel v pamäti vtedajšej 
holubárskeJ generácie. Nebyť toho, že sa za 
dosť záhadných okolností nevrátil z preteku, 
bol by získal možno ešte viac ocenení. Holub 
je pamätný aj tým, že ho pán Malík nepredal, 
aj keďmu na vtedajšiu dobu ponúkali za neho 
velké peniaze. On sa rozhodol ako športovec 
- holub bude naďalej pretekať. S tým sa už 
dnes ozaj nestretávame. Dnes žije pán Jordan 
s manželkou v Trnovom, trápia ho kíby, ale za 
pomoci rodiny, hlavne syna, ale I vnučiek chová 
tak ako vždy zo dvadsať holúbkov a občas v 
pretekoch "preženie mladú gardu". 

• Pán Malik, aké bolo holubárenie pred ich pred svedkami vypustí a vec je vybavená . 

50 - 60 rokmi? Tak aj urobil, ale keď sa vrátili naspäť, tak 

To boli krásne časy. krásne vzťahy, veľa znova telefonoval, drankal nech mu ich pošlú 

pekných zážitkov. Často sme sa stretávali, naspäť, že zaplati razto ľk o. Poslali ich naspäť, 

robili množstvo brigád, iba peňazí nebolo. boli to výborné holu by. Takáto nedôvera sa 

Nemali sme hodiny, pliešky z pretekov sme vypomstila raz aj m ne. Krstný mi z Nemecka 

nosili k pánu Hroncovi a on zapisoval prílet doniesol "Janssena". Raz pr iš iel p. Gaško 

holubov. Prvé hodiny som kúpil až keď som a poriadne ho skri tizoval, vraj je vysoký na 
sa mal ženiť. Peniaze sme požičali od st ry nohách. Dal som ho preč, ale to ČO nachoval , 


ny Malíkovej, ale musel som platiť vysoké to bola kvalita. 

úroky, tak nám následne požičali hasiči. • Vedeli by ste si spomenúť na zaujímavé 

Hodiny stáli 1250 korún a chlap zarobil tak I veselé holubárske príhody? 

800. Boli to hodiny pre celé Trnové, ja som Žili sme veselo, vedel i sme sa správne pod

sa o ne staral. pichnúť, uzatvárali sme stávky . Spomínam si, 

• Pán Malík vy si iste pamätáte na p, Pro že raz na konci sezóny sme mal i nasadzovať 

cházku, aké to boli holuby čo choval? do Belg icka a v krčme nás začal podpichovať 

Bol som iba chlapec, mohol som mať tak zo Tono Kuba (Holuby choval s brato m Lacom, 

pätnásť rokov, keď mu Jožko Mikula chodieval boli ako sa hovorí starí mládenci.), ktorý už 

čistiť ho lubník a za to od neho dostal holuby. tri roky nezáv odi l, že ak mu dovolíme nasadiť 

Ten nedobrovo ľne na istý čas musel odísť holu.by, že nás poriadne vybije . Oblastný funk

a tak sa tieto hol uby dostali ku mne. Boli to cionár Riecky povolil , že môže nasadiť holu by , 

holuby čo lietali všetko, krátke i dlhé trate a za holuba sa plat ilo 8 ko rún a dopravovali sa 
hlavne holuby, ktoré sa nedali stratiť. Tie v lietadlom. My na op latku sme ho "hecoval i", 
zlom počasí vedeli prísť o týždeň i o mesiac. že ak vyhrá tak mu dáme klubové ocenenie, 
V porovnaní s nimi sú dnešné holuby akési ktoré sme mali p ri pravené na tento pretek. 
cukrové. Neviem čo to bolo za rasu. Objednal Napokon nasad il dva ho luby. Ked sme už 
si ich v "belgií" a keď poštou prišli, tak sa mu čakali na prílet hOlubov, hodiny sme mali v 

nepáčili, bolí akési strakavé. Zatelefonoval, záhrade na stoličke, vedia rástla ži hľava . Po 
že sa mu nepáčia a oni mu dali vedieť, nech istom čase, keď nie a n ie niečo doletle! , ide 
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ZILINA PRIVITA CHOVATEtOV 

POŠTOVÝCH HOLUBOV NA CV 
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hore záhradou Tóno Kuba, tak si cuckal , to 
bol jeho zlozvyk , a pýta sa, "Tak čo, už niečo 
máte"? My z recesie odpovedáme, "No tak zo 
päť". On na to: "No keď už máte, tak zbytočne 
konštatovať" a hodil pliešok do žihl'avy. Dva 
dni nás ruky štípali a na druhý deň sme si ich 
aj v mlieku namáčal i , čo sme ten pliešok v 
tej žihl'ave hl'adali. Nakoniec sme ho našli a 
mal prvého holuba, Za šesť hodín doniesol aj 
druhý pliešok. Bolo to na neuverenie, lebo ho
luby neboli trénované a značne "vyprchlé". Do 
oblasti sa mu výsledok nepočítal, tak rozhodli 
Riecky, Gálik, Klabn ík . Vtedy to bolo prísne, 
tvrdé, bol poriadok , Ak sa niekto pomýlil pri 
zápise, hneď mu neuznali celý pretek, Víťaz
ného holuba sme ocenili iba my v Trnovom, 
dali sme mu klubovú cenu . Aj nás pohostil, 
poponúkal. Hovorí : "Vypite si chlapci, však 
je to za Vaše" . 

Iná príhoda sa stala starému Hroncovi, 
ktorý mal vo zvyku nepotrebné vajíčka od 
holubov nosiť na spotrebu do kuchyne, Raz 
mu dravec chytil holubicu od Procházku, 
ktorá mala vajíčka. Chcel aspoň tie zachrániť, 
nakolko nemal možnosť pod l ožiť pod iné svoje 
holuby atak sa rozhodol, že ich odnesie ku 
Mikulášovi Kubenovi na Rosinky, Zobral vajíč

ka do kuchyne a pokial' sa chystal , manželka 
šup ich do kastrolika, že ich uvarí, po chvíli sa 
spamätala, vajíčka vybrala a dala na pôvodné 
miesto , Hronec vajíčka zabalil do vatičky a 
odniesol na Rosinky. Kubenovi povedal , že sú 
to vajíčka po výbornej Procházkovej holubici . 
Ten zobral vajíčka, podložil pod holuby a na 
oplátku dal Hroncovi slamenicu slepačích 
vajec, Kubena čakal, kedy sa mladé vyliahnu, 
Vajíčka boli tmavé , termín prešiel a mláďatá 
nie a nie sa vyliahnuť Nakoniec po dlhšom 
čase jedno vajíčko otvoril a tak zistil, že sú 
uvarené. Keďto povedal Hroncovi , nebolo to 
iba veselé, nakoniec si to odniesla pohotová 
Hroncova manželka. 
• Ako vidno, holubárenie v minulosti bolo 
veselšie. 

Veru bolo veselo, žili sme viacej spolu, neza
tvárali sme sa jeden pred druhým. Napríklad 
pršalo a hovoríme si , ideme si zahrať do krčmy 
gulečník. Tam sa najlepšie uzatvárali stávky. 
Odrazu pribehne moja staršia dcéra ahovorí: 
"Tatko už som konštatovala "Dopinga". Ja 
som síce hral gulečník, ale dcéry štrikovali pri 

POŠTOUÝ HOLUB 4/2006 80 

holubníku a strážili č i nepriletí holub, Holub 
mal meno Doping, lebo keď bol chorý a dával 
som mu "pirule" a Pal'o Belaník ho preto na
zval Dopingom. V tom momente, keďto dcéra 
povedala, na krčme boli dvere úzke, tak sme 
sa ponáhl'ali . Kým som prišiel domov, hodili 
mi do hodín ešte jedného holuba, ale väčšina 
ešte holuby nemala, 

Raz ma provokoval kmotor, ktorý býva ne· 
ďaleko a holuby konštatoval u mňa. Hovorí: 
"Stav sa o pivo a poldeci , že ťa pobijem aj 
s Tvojim Dopingom, lebo ten zle chodí z 
preteku do holubníka." Hovorím , "Dobre, 
stavím sa aj o liter. " Prišie l pretek. Doping 
pri letel , zasadol na strechu a sedí, Asi za päť 
minút priletel holub aj švagrovi, voši el dnu 
zobral mu pliešok. Pre istotu si ho dal do úst. 
Keď však v šlapkách schádzal po rebríku z 
holubníka, v rýchlosti sa šmykol , spadol z 
rebríka a pliešok mu vypadol. Rýchlo hl'adal , 
pomáhala aj manželka, našli ho a poďho be
hom ku hodine. Na potvoru akurát išli I'udia 
z kosto la a on si v rýchlosti neuvedomil , že 
mu poriadne prask li nohavice. Stávku síce 
vyhra l, lebo Doping sedel na streche dlho, ale 
ta hanba čo si spôsobil za beh s roztrhanými 
nohavicami . Tak sa mi zdá, že to dokonca 
nebo li iba nohavice, 

S roztrhnutými nohavicami si v súvislosti s 
kmotrom spomínam aj na inú príhodu. Boli 
prekladať krmivo, aj si pritom vypili a jemu 
praskli montérky. Keď prišiel domov hovorí 
manželke: "V autobuse sa ženy vel'mi smiali, 
keď som im ukázal ako mi praskli montérky". 
Manželka na to, bodaj by aj nie, veď máš 
prasknuté aj trenírky. 
• Skúsme sa dostať späť ku holubárenlu. 
Je rozdiel medzi súčasnými holubármi a 
tými spred 50 rokov? 

Je velký rozdiel. dnes sú holubári vzdelaní. 
všetko majú preštudované, podstatne viacej 
vedia o holuboch, krížení, metódach a podob
ne. Dostupné sú časopisy a knihy. Sú tu aj iné 
holuby, Niekedy pretek z Bratislavy do Žiliny 
trval aj tri dni . Na druhej strane holubársky 
život bol veselší, mali sme bližšie jeden k 
druhému. Mali sme aj niektoré zaujímavé veci . 
Poriadali sme zimné a hviezdicové preteky, 
My sme lietali v jeden deň Poprad, Pardubice 
a Bratislavu. Aj dnes platí to, čo v minulostí: 
Tí čo sa o holuby starajú· lietajú, tí čo sa o 

holuby nestarajú , s holubmi nerobia - závidia 
a vymýšl'ajú , 
• Kol1<o ste chovali holubov, keäste dosa
hovali najväčšie úspechy? 

Choval som tak 19 až 23 holubov. Aj teraz 
sa o to snažím, Zimoval som síce 27 holubov, 
ale z toho bolo štyri jesenné mláďatá. Vlani 
som vychoval trinásť mláďat , absolvoval som 
všetky nácviky a preteky , ale nestratilo sa ani 
jedno, Jeden holúbok síce prišiel po mesiaci a 
pekne vypasený, Na jar, keď som začal cvičiť 
tak sa nevrátil. Asi išiel na lepšie, 
• 	 Robí Vám holubárenie stále radosť? 

Teraz sa mi ťažko holubári. Trápia má kíby, 
ťažko sa mi ide po rebríku k holubom , ale syn 
mi urobil zábrad lie, tak je to o čosi ľa hšie. K 
holubom musím ísť. Na päťdesiate výročie 
svadby som dostal "Tipes", keď som v pre
tekovej sezóne bol mesiac v posteli, tak syn 
mi až do postele zaviedol predížovací kábel a 
aspoň tak som sledoval prílet holubov. Pomá· 
hajú aj vnučky, pochytajú holuby, pokrúžkujú, 
podajú veterinárne prípravky, takže sa to ešte 
dá. Celý holubník mám už roky na automatiku 
- napájanie, zatváranie. Bol som taký kutil, tak 
zatváranie som si urobil na servomotorček a 
napájanie za pomoci plaváka, Napájačka je 
na rozhraní holubníkov, z jednej strany pijú 
mláďatá a z druhej strany staré holuby. 
• 	 A čo čistenie holubníka? 

Ani v minulosti som nebol zástancom kaž
dodenného čistenia a nerobím to ani teraz. 
Snažím sa mať poriadok okolo kŕmitiek. Lie
tam prirodzenou metódou a čistím iba tolko 
čo zvládnem, Keď som mal päťdesiatku, jeden 
budník som dlhú dobu nečistil. Z toho hniezda 
za ten čas nevyšlo ani jedno choré mláďa, V 
tejto súvislosti opäť spomeniem bratov Ku
bovcov, ktorí čo sa týka čistenia boli strašní 
lajdáci , lebo nečistili vôbec , Do holubníka sa 
im nasťahovali aj mačky , Došlo to až tak ďa
leko, že v jednom budníku mala mladé mačka 
aj holuby. Keď išiel holub kŕmiť mladé, najprv 
krídlom odohnal mačatá a tak kŕmil holúbätá, 
Ťažko si predstaviť, čo by sa tam bolo udialo , 
keby tam bola vošla cudzia mačka , 

• Aj na lú predošlú dobu a aj teraz ste mali 
vermi nízky stav holubov. Na základe čoho 
ste si Ich vyberali , ako ste párili? 

Viem si jednoducho holuby vybrat. Pozriem 
na holuby a už vidím, či sa to k sebe hodí. 
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Aj manželku som si vybral podl'a oka a vyše 
päťdesiat rokov si výborne rozumieme. Ing . 
Perdek hovorieval : "Jordan, ty máš šiesty 
zmysel na párenie holubov." Rod okmene 
nechcem ani nedávam , ale si píšem, ktoré 
mláďa je po ktorých holuboch . Svojho času 
som dal mláďatá do Tornale a oni mi píšu , aby 
som im poslal rodokmene. Tak im hovorím : 
holuby dajte najprv do koša a keď budú lie
tať, vypíšte si rodokmene sami. Príbuzensky 
nerád párim. Niekedy je dobre výborného 
holuba spá riť s akoukoiVek "čvargou ". Naprí· 
klad na môjho najlepšieho holuba 9003 som 
skúšal rôzne kvalitné holubice a nevyšlo nič 
zvláštne . Nakoniec som ho spáril zo zaletenou 
"brňačkou " a neskorú holubičku po tej páre 
som dal L. Števkovi do Novák a tam lietala 
tak, že vyhrávala preteky . Podarilo sa mi 
vychovať vera dobrých holubov, Mn ohé som 
podaroval kamarátom, väčšinou im to ve l'mi 
dobre lietalo. Z mojich holubov mali holuby na 
olympiádach p, Belaník a p, Kianica, Odo mňa 
mal holuby iHalada, Babík,Gaško, Macejko a 
ďa l ší. Teraz pre zmenu ja mám od Gašku, je 
to taký môj holubárs ky adoptívny syn , Mám 
takú jednu zásadu, že keď príde ku mne 
prvýkrát na návštevu hOlUbár, pokial' mám, 
darujem mu jedno m láďa , Aj Vám darujem, 
keď budete chcieť 
• Mali ste v rodine niekedy nedorozumenie 
kvôli holubom? 
V rodine som s holubárenim nikdy problémy 
nemal. Manželka má v tom podporovala. Keď 
som povedal, že na holuby potrebujem tolko, 
tak bolo tolko , Keď som chodieval na olym 
piády, CV a podobne vždycky má poriadne 
vystrojila. Pamätám sa, že keď sme išli do 
Budapešti aj maďarskú salámu mi zabalila. 
My sme vždy vedeli pochopiť jeden druhého. 
Manželka sa venovala I"udovému spevu a ja 
holubom. Ona doteraz chodieva spievať, tak 
sa i ja snažím vydržať s holubmi . Musím však 
podotknúť, že i ja som hrával na mandolíne 
a spieval rôzne veselé a kabaretné pesničky , 

Od sedemdesiatky som na mandolíne ne
hral , ale s manželkou si pre potešenie ešte 
zaspievam, 

Na záver ďakujem za rozhovor a prajem velá 
dobrého zdravia manželom Malíkovcom, 
nech si ešte dlho a často zaspievajú. 
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hore záhradou Tóno Kuba, tak si cuckal , to 
bol jeho zlozvyk , a pýta sa, "Tak čo, už niečo 
máte"? My z recesie odpovedáme, "No tak zo 
päť". On na to: "No keď už máte, tak zbytočne 
konštatovať" a hodil pliešok do žihl'avy. Dva 
dni nás ruky štípali a na druhý deň sme si ich 
aj v mlieku namáčal i , čo sme ten pliešok v 
tej žihl'ave hl'adali. Nakoniec sme ho našli a 
mal prvého holuba, Za šesť hodín doniesol aj 
druhý pliešok. Bolo to na neuverenie, lebo ho
luby neboli trénované a značne "vyprchlé". Do 
oblasti sa mu výsledok nepočítal, tak rozhodli 
Riecky, Gálik, Klabn ík . Vtedy to bolo prísne, 
tvrdé, bol poriadok , Ak sa niekto pomýlil pri 
zápise, hneď mu neuznali celý pretek, Víťaz
ného holuba sme ocenili iba my v Trnovom, 
dali sme mu klubovú cenu . Aj nás pohostil, 
poponúkal. Hovorí : "Vypite si chlapci, však 
je to za Vaše" . 

Iná príhoda sa stala starému Hroncovi, 
ktorý mal vo zvyku nepotrebné vajíčka od 
holubov nosiť na spotrebu do kuchyne, Raz 
mu dravec chytil holubicu od Procházku, 
ktorá mala vajíčka. Chcel aspoň tie zachrániť, 
nakolko nemal možnosť pod l ožiť pod iné svoje 
holuby atak sa rozhodol, že ich odnesie ku 
Mikulášovi Kubenovi na Rosinky, Zobral vajíč

ka do kuchyne a pokial' sa chystal , manželka 
šup ich do kastrolika, že ich uvarí, po chvíli sa 
spamätala, vajíčka vybrala a dala na pôvodné 
miesto , Hronec vajíčka zabalil do vatičky a 
odniesol na Rosinky. Kubenovi povedal , že sú 
to vajíčka po výbornej Procházkovej holubici . 
Ten zobral vajíčka, podložil pod holuby a na 
oplátku dal Hroncovi slamenicu slepačích 
vajec, Kubena čakal, kedy sa mladé vyliahnu, 
Vajíčka boli tmavé , termín prešiel a mláďatá 
nie a nie sa vyliahnuť Nakoniec po dlhšom 
čase jedno vajíčko otvoril a tak zistil, že sú 
uvarené. Keďto povedal Hroncovi , nebolo to 
iba veselé, nakoniec si to odniesla pohotová 
Hroncova manželka. 
• Ako vidno, holubárenie v minulosti bolo 
veselšie. 

Veru bolo veselo, žili sme viacej spolu, neza
tvárali sme sa jeden pred druhým. Napríklad 
pršalo a hovoríme si , ideme si zahrať do krčmy 
gulečník. Tam sa najlepšie uzatvárali stávky. 
Odrazu pribehne moja staršia dcéra ahovorí: 
"Tatko už som konštatovala "Dopinga". Ja 
som síce hral gulečník, ale dcéry štrikovali pri 
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holubníku a strážili č i nepriletí holub, Holub 
mal meno Doping, lebo keď bol chorý a dával 
som mu "pirule" a Pal'o Belaník ho preto na
zval Dopingom. V tom momente, keďto dcéra 
povedala, na krčme boli dvere úzke, tak sme 
sa ponáhl'ali . Kým som prišiel domov, hodili 
mi do hodín ešte jedného holuba, ale väčšina 
ešte holuby nemala, 

Raz ma provokoval kmotor, ktorý býva ne· 
ďaleko a holuby konštatoval u mňa. Hovorí: 
"Stav sa o pivo a poldeci , že ťa pobijem aj 
s Tvojim Dopingom, lebo ten zle chodí z 
preteku do holubníka." Hovorím , "Dobre, 
stavím sa aj o liter. " Prišie l pretek. Doping 
pri letel , zasadol na strechu a sedí, Asi za päť 
minút priletel holub aj švagrovi, voši el dnu 
zobral mu pliešok. Pre istotu si ho dal do úst. 
Keď však v šlapkách schádzal po rebríku z 
holubníka, v rýchlosti sa šmykol , spadol z 
rebríka a pliešok mu vypadol. Rýchlo hl'adal , 
pomáhala aj manželka, našli ho a poďho be
hom ku hodine. Na potvoru akurát išli I'udia 
z kosto la a on si v rýchlosti neuvedomil , že 
mu poriadne prask li nohavice. Stávku síce 
vyhra l, lebo Doping sedel na streche dlho, ale 
ta hanba čo si spôsobil za beh s roztrhanými 
nohavicami . Tak sa mi zdá, že to dokonca 
nebo li iba nohavice, 

S roztrhnutými nohavicami si v súvislosti s 
kmotrom spomínam aj na inú príhodu. Boli 
prekladať krmivo, aj si pritom vypili a jemu 
praskli montérky. Keď prišiel domov hovorí 
manželke: "V autobuse sa ženy vel'mi smiali, 
keď som im ukázal ako mi praskli montérky". 
Manželka na to, bodaj by aj nie, veď máš 
prasknuté aj trenírky. 
• Skúsme sa dostať späť ku holubárenlu. 
Je rozdiel medzi súčasnými holubármi a 
tými spred 50 rokov? 

Je velký rozdiel. dnes sú holubári vzdelaní. 
všetko majú preštudované, podstatne viacej 
vedia o holuboch, krížení, metódach a podob
ne. Dostupné sú časopisy a knihy. Sú tu aj iné 
holuby, Niekedy pretek z Bratislavy do Žiliny 
trval aj tri dni . Na druhej strane holubársky 
život bol veselší, mali sme bližšie jeden k 
druhému. Mali sme aj niektoré zaujímavé veci . 
Poriadali sme zimné a hviezdicové preteky, 
My sme lietali v jeden deň Poprad, Pardubice 
a Bratislavu. Aj dnes platí to, čo v minulostí: 
Tí čo sa o holuby starajú· lietajú, tí čo sa o 

holuby nestarajú , s holubmi nerobia - závidia 
a vymýšl'ajú , 
• Kol1<o ste chovali holubov, keäste dosa
hovali najväčšie úspechy? 

Choval som tak 19 až 23 holubov. Aj teraz 
sa o to snažím, Zimoval som síce 27 holubov, 
ale z toho bolo štyri jesenné mláďatá. Vlani 
som vychoval trinásť mláďat , absolvoval som 
všetky nácviky a preteky , ale nestratilo sa ani 
jedno, Jeden holúbok síce prišiel po mesiaci a 
pekne vypasený, Na jar, keď som začal cvičiť 
tak sa nevrátil. Asi išiel na lepšie, 
• 	 Robí Vám holubárenie stále radosť? 

Teraz sa mi ťažko holubári. Trápia má kíby, 
ťažko sa mi ide po rebríku k holubom , ale syn 
mi urobil zábrad lie, tak je to o čosi ľa hšie. K 
holubom musím ísť. Na päťdesiate výročie 
svadby som dostal "Tipes", keď som v pre
tekovej sezóne bol mesiac v posteli, tak syn 
mi až do postele zaviedol predížovací kábel a 
aspoň tak som sledoval prílet holubov. Pomá· 
hajú aj vnučky, pochytajú holuby, pokrúžkujú, 
podajú veterinárne prípravky, takže sa to ešte 
dá. Celý holubník mám už roky na automatiku 
- napájanie, zatváranie. Bol som taký kutil, tak 
zatváranie som si urobil na servomotorček a 
napájanie za pomoci plaváka, Napájačka je 
na rozhraní holubníkov, z jednej strany pijú 
mláďatá a z druhej strany staré holuby. 
• 	 A čo čistenie holubníka? 

Ani v minulosti som nebol zástancom kaž
dodenného čistenia a nerobím to ani teraz. 
Snažím sa mať poriadok okolo kŕmitiek. Lie
tam prirodzenou metódou a čistím iba tolko 
čo zvládnem, Keď som mal päťdesiatku, jeden 
budník som dlhú dobu nečistil. Z toho hniezda 
za ten čas nevyšlo ani jedno choré mláďa, V 
tejto súvislosti opäť spomeniem bratov Ku
bovcov, ktorí čo sa týka čistenia boli strašní 
lajdáci , lebo nečistili vôbec , Do holubníka sa 
im nasťahovali aj mačky , Došlo to až tak ďa
leko, že v jednom budníku mala mladé mačka 
aj holuby. Keď išiel holub kŕmiť mladé, najprv 
krídlom odohnal mačatá a tak kŕmil holúbätá, 
Ťažko si predstaviť, čo by sa tam bolo udialo , 
keby tam bola vošla cudzia mačka , 

• Aj na lú predošlú dobu a aj teraz ste mali 
vermi nízky stav holubov. Na základe čoho 
ste si Ich vyberali , ako ste párili? 

Viem si jednoducho holuby vybrat. Pozriem 
na holuby a už vidím, či sa to k sebe hodí. 
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Aj manželku som si vybral podl'a oka a vyše 
päťdesiat rokov si výborne rozumieme. Ing . 
Perdek hovorieval : "Jordan, ty máš šiesty 
zmysel na párenie holubov." Rod okmene 
nechcem ani nedávam , ale si píšem, ktoré 
mláďa je po ktorých holuboch . Svojho času 
som dal mláďatá do Tornale a oni mi píšu , aby 
som im poslal rodokmene. Tak im hovorím : 
holuby dajte najprv do koša a keď budú lie
tať, vypíšte si rodokmene sami. Príbuzensky 
nerád párim. Niekedy je dobre výborného 
holuba spá riť s akoukoiVek "čvargou ". Naprí· 
klad na môjho najlepšieho holuba 9003 som 
skúšal rôzne kvalitné holubice a nevyšlo nič 
zvláštne . Nakoniec som ho spáril zo zaletenou 
"brňačkou " a neskorú holubičku po tej páre 
som dal L. Števkovi do Novák a tam lietala 
tak, že vyhrávala preteky . Podarilo sa mi 
vychovať vera dobrých holubov, Mn ohé som 
podaroval kamarátom, väčšinou im to ve l'mi 
dobre lietalo. Z mojich holubov mali holuby na 
olympiádach p, Belaník a p, Kianica, Odo mňa 
mal holuby iHalada, Babík,Gaško, Macejko a 
ďa l ší. Teraz pre zmenu ja mám od Gašku, je 
to taký môj holubárs ky adoptívny syn , Mám 
takú jednu zásadu, že keď príde ku mne 
prvýkrát na návštevu hOlUbár, pokial' mám, 
darujem mu jedno m láďa , Aj Vám darujem, 
keď budete chcieť 
• Mali ste v rodine niekedy nedorozumenie 
kvôli holubom? 
V rodine som s holubárenim nikdy problémy 
nemal. Manželka má v tom podporovala. Keď 
som povedal, že na holuby potrebujem tolko, 
tak bolo tolko , Keď som chodieval na olym 
piády, CV a podobne vždycky má poriadne 
vystrojila. Pamätám sa, že keď sme išli do 
Budapešti aj maďarskú salámu mi zabalila. 
My sme vždy vedeli pochopiť jeden druhého. 
Manželka sa venovala I"udovému spevu a ja 
holubom. Ona doteraz chodieva spievať, tak 
sa i ja snažím vydržať s holubmi . Musím však 
podotknúť, že i ja som hrával na mandolíne 
a spieval rôzne veselé a kabaretné pesničky , 

Od sedemdesiatky som na mandolíne ne
hral , ale s manželkou si pre potešenie ešte 
zaspievam, 

Na záver ďakujem za rozhovor a prajem velá 
dobrého zdravia manželom Malíkovcom, 
nech si ešte dlho a často zaspievajú. 
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• Aké bol i Vaše holubárske 
začiatky? 

Zrejme som sa narodil s holu
bom v ruke , pretože už na prvej 
lolografii, ktorá sa mi zachovala, 
som ako S-rotný chlapec zobra
zeny s holubom. Holuby chovali 

tiež moji starší bratia a aj Ja ako žiak základnej školy 
som mal svoj malý holubník. Keď som sa ako 18-ročný 
oženil, presfahoval som sa z VišňOvého do susednej 
dediny l urie, kde som v chove pokračoval. V l urí však 
neexistovali registrovanf chovatelia, avšak ui po roku 
(v roku 1973) sme zalo-žili prvý spolok - ZO Turie a 
lungujeme dodnes. 

Po Skromnejších zaciatkoch sa dnes dokazeme 
presadi! nielen v našej oblasti, ale naše holuby boli 
na celoštatnych vystavach i olympiade. Peknymi 
umieslneniami sa mážeme pochválil aj v národnych 
prelekoch. 

Moje holuby dosiahli najlepšie umiestnenie v roku 
1986, kedy som bol maJstrom ešte velkého OZ Žilina, 
kde bolo 865 č lenov . Vtedy som lietal ešte prirodlenou 
metódou, a al v ďals ích rokoch som sa pravidelne 
umiestňoval v prvej desiatke. 

Po spoločenskej zmene som niekolkokral navšliví! 
znameho chovatefa Vitézslava Machu v Ostrave, kde 
som spoznal vdovskú metódu. Mácha vtedy choval 
na môj vkus velké a tažké holuby, ktorYm som neveril, 
nakolko som bol zvyknutý na iný typ. MOle holuby 
pochádzali od p. Kolafíka (Van Bruany) aboh nakrížené 
na cudzieho nemeckého holuba, klorY sa umlÍa zastavil, 
Po 15-20 rokoch som zistil, ie Io bol čistý Lmdsen s 
predkami u Eierkampa (pra starY otec biely strakoš). 
Tietoholuby boli pekné v ruke, malé, speknými očami, 
pekné v perí. Velkým Machovym holubom som akosi 
nevedel prís! na chu! a so svojimi malymi holúbkami 
som na začiatku devätdesiatych rokov v našom VS 
nemal konkurenciu 

Sudor aJančovič vsak priniesli od Machu Jansseny, 
zač ali lietat na vdovstvo a ja som sa nestaéll obzerar. 
V roku 1994 som aj ja urobil rallikiilne rozhodnulle 
- vycestoval som spriatefom Slldororn a Machou do 
Belgicka, Holandska aNemecka, kde sme prešli špič
kových c hovateľov anavštlvili al ich priv~tne holubniky 
a videli originály Jansseny, Fabry a D~lbary . Tam som 
nadobudol presvedčen ie, že niečo muslm robif, le 
zmena je nevyhnutná. 

Ztejto cesty som si doniesol vnUKa Pita, ktorY skoncll 

ako prvé ESO rotiakov v Nemecku. Jeho stará matka, 
prvé ESO Nemecka a zfskala 4. miesto na olympiáde 
v Porte. Otec bol vnuk Kadeta, ktorý bol pOlom aj u 
Machu. Kúpil som ho za vel'mi vysokú cenu u dnes už 
nežijúceho chovatel'a Gramlicha. KeĎŽe na tú dobu to 
bolo olaj veľa peňazí, dohodli sme sa, že mi pridá k 
nemu aj jeho polobrata. Ešte aj hodiny mi kil olubom 
pridal, taký bol s rdečný. Potreboval som ešte získa! k 
Meulemansovi 110lubicu originál Janssen. V posledný 
deň sme sa zastavili vchovnej stall ici Wernera Schteler
manna, kde choval okolO 150párov chovnýchholubov, 
z nich 40 onginál Jansseny. Keď som vys lovil svoju 
prosbu, ošetrovatelia mi priniesli kaprovú holubicu . 
originál Janssenku, vnučku O19-tky. Holubica sa mi 

momente zapáči l a, majitetovi som okamžite vyplatil 
dohodnutú sumu. Ked sme sa chystali odísf, hlavny 
ošetrovateľ nám holubicu nechcel dal, neveriac, že 
tak kvalilný material maJiter predáva. Dokonca nás 
považoval za banditov. ktorí chceli holubicu, ktorú si 
necl1éival pre seba, ukradnúť. Abola to ozaj dobrá kúpa. 
Holubicu som naparil na vnuka Pita, ciernello strakoša, 
zlskaného od Gramllclla. Tento pár spo lu s párom 
vytvorcnym polobratom vnuka Pita a mojej holubice 
sa stali zakladom môjllO chovu. 

Keď som ich potomkov ako ro čiakov začal košovať, 
pri peknom počasí mojim starYm osvedčeným holu
bom nedali sancu. Bez problémov ich porážali - ked 
som daj desa! roč i akov , všetky boli lepšie ako moje 
pôvodne holuby. lo ma presvedčilo o tom, že zmena 
je nevyhnutnii. Znovu som vyces loval do Nemecka k 
Schtelermannovi a doniesol som 10 holubov, všetko 
čisté Jansseny. Poparil som ich medzi sebou a napari l 
tiež na Meulemansy. 

Vychoval som od nich asi 40 nádherných mláďat , 
no postupne doslova padali zo s edačiek a zostalo mi 

z nich 16 alebo 18. Urobil som totiž zakladnú chybu 
- nezaočkoval somich proti pseudomoru, lebo ani svoje 
pôvodnéholuby somnikdy neočkoval , pretože boli velmi 
odolné. Pouč il som sa, a od tej doby čisté kmene, ktoré 
sú strašne háklivé a náchylné, pravidel ne OČkujem . 

V nasledujúcom roku som na preteky nasadil 15 
roč iakov , ktoré odolali pseudomoru a všelky priJeteli 
skôr ako moje pôvodné holuby. l o ma ubezpečilo , že 
somna správnej ceste . Znovu som navštívil chovatefov 
v Nemecku a získané informáciesa pretavili do nového 
usporiadania holubníka - velkosl, strecha, rozmery 
budníkov, mriežky, zatváranie . lieta moje predstavy 
zrealizovali moji priatelia holubári z Martina - p. Bla
hušiak so synom Keď mi holubník postavili, dal som 
im všetky moje pôvodné holuby, s ktorými vylietali po 
dvoch rokoch majstraoblasti. Mne zostali len Jansse ny. 
Boli špičkové, no mal som s nimi jeden problém - radi 
sa strácali, najmä pri horšom počasí. Znovu somteda 
vycestoval spriatelom Suda rom do Nemecka s cielom 
získa! Schellensove holuby uchovatela Käbla, ktorý mal 
čistú liaheň od Schellensa zroku 1992 acelé Nemecko 
si od neho kupova lo mláďatá . Käbl nám dal možnosf 
vybraf si asi zo 70 mláďat. Nebolo to jednoduché, pro
blém bol v tom, i e všetky boli dobré, ale nakoniec po 
ôsmich hodinách pobytu v holubníku sme si vybrali po 
štyri holuby. lieta holuby mám doteraz anakrížil som 
ich na Jansen-Meulemans, čím tie holuby "vytvrdli " a už 
sa tak nestrácali. lo je základ môjho chovu a doplňam 
ho iba 1-3 ozaj šp i čkovymi holubmi na skúšku - napr. 
holuby od Werstrateho - pravnučka Una, je matkou 
májho olympionika 91 O a aj ostatní jeho bratialietajúna 

Špici a vedia prís! za týžd eň , za dva, za mesiac . Ďal š ím 
holubom, ktorY sa osvedčil, je synom Holandera od 
belgického novinára Van Winkela, ktorého som kúpil 
na dražbe vo Zvolene . Matka je č isty Sc hellens , otec 
cisty Janssen. Až po štyroch rokoch sa mi darí od 
tohto holuba odchováva! ozaj špi č kové holuby Obrat 
nastal vtedy, keď som mu prestal dáva! janssenské 
holubice a dal som mu originál schellensku. Tam to 
sadlo mimoriadne dobre - čo samec, to špičkovy 
pretekár a vedia lielaf šes ťstovky i sedemstovky a pri 
západnom vetre dokážu poráža! špičkové holuby aj 
na osemstopä!desiatkach . Myslím si, že to spôsobujú 
pri párení práve Sc hellensy. Ked napárim šp i čkového 

holuba, kúpeného od Käbla, ktory je vnukom Nationale 
1, na Jenseny vnučky 019-tky, získavam samcov, 
ktoré vedia š pičkovo lieta! všetky preteky a nerobia im 
problémy pä!stovky až sedem stovky. 
• Ked'sl sa rozl1odol zmenifsystém chovu, musel si 
tomu prispôs obiť aj holubník. 

Je to tak. Keď som chcel zmeni ť spôsob chovu ako 
som to videl v Nemecku, musel som zmeniť aj holub
ník. Zača l som stavaf nový a bol to proces neustáleho 
overovania, vylepšovan ia a skú šania . Hadam trikrát 
som 11 0 kompletne prerába! Súčasny holubník je dlhý 
20 metrov, má 8 oddelení, každé pre osem vdovcov, 
jedno oddelenie pre 20 - 40 ročiakov na sedačkach a 
jedno oddelenie pre 70 mladych holubov. V záhrade 
mim ešte jeden chovnýilolubnikpre 20 parov chovných 
holubov a voliéru, kde sú umiestnené vdovy na sedač
kách (tzv. motýle) a medzi tým sú predelené dosky, 
ktorYmi chcem zabránif pareniu, poprípade dávam ešte 
jeden par holubov na zem, ktorY nedovolí zahniezďovať 
vdovám. Snažím sa, aby sa parili tím menej. 

Za dôležité som považoval vyriešenie vetrania na 
holubníku. Najprv bolo vpredu, potom nad budníkmi. 
Ked prišli východné vetry, v holubníku bolo (ažko vydr
žať. Vetranie somteda dal nad c hodbičku, aby závetrie 
bolo pri holuboch a urobil som vetranie spodom kvôli 
obehu. Vzduch, ktorY prechiidza 10 cm ponad zem na 
budníky, sa tam natáca a ide spät. Strop je otvoreny, 
môže to isl hore cez vetracie škridle. Keď som mal 
otvory vzadu, bol prievan. 

S terajšou podobou som spokojny, lebo keď tam 
mám vdovce, tak necítim pach po holuboch, je tam 
stále dobrY vzduch. Prišiel som aj na to, že privera 
vzduchu nie je ai tak zdravé a tak som sita vpredu 
vymenill3 plexisklá. 
• Dnes lietaš vdovskou metódou. Určite máš množ
sivo skúsenostf, ktoré budú zaujímať chovaterov . 

Holubník mám zorganizovaný len či sto na vdovstvo. 
Holuby začínam párif medzi 1. až 15. marcom, pričom 
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• Aké bol i Vaše holubárske 
začiatky? 

Zrejme som sa narodil s holu
bom v ruke , pretože už na prvej 
lolografii, ktorá sa mi zachovala, 
som ako S-rotný chlapec zobra
zeny s holubom. Holuby chovali 

tiež moji starší bratia a aj Ja ako žiak základnej školy 
som mal svoj malý holubník. Keď som sa ako 18-ročný 
oženil, presfahoval som sa z VišňOvého do susednej 
dediny l urie, kde som v chove pokračoval. V l urí však 
neexistovali registrovanf chovatelia, avšak ui po roku 
(v roku 1973) sme zalo-žili prvý spolok - ZO Turie a 
lungujeme dodnes. 

Po Skromnejších zaciatkoch sa dnes dokazeme 
presadi! nielen v našej oblasti, ale naše holuby boli 
na celoštatnych vystavach i olympiade. Peknymi 
umieslneniami sa mážeme pochválil aj v národnych 
prelekoch. 

Moje holuby dosiahli najlepšie umiestnenie v roku 
1986, kedy som bol maJstrom ešte velkého OZ Žilina, 
kde bolo 865 č lenov . Vtedy som lietal ešte prirodlenou 
metódou, a al v ďals ích rokoch som sa pravidelne 
umiestňoval v prvej desiatke. 

Po spoločenskej zmene som niekolkokral navšliví! 
znameho chovatefa Vitézslava Machu v Ostrave, kde 
som spoznal vdovskú metódu. Mácha vtedy choval 
na môj vkus velké a tažké holuby, ktorYm som neveril, 
nakolko som bol zvyknutý na iný typ. MOle holuby 
pochádzali od p. Kolafíka (Van Bruany) aboh nakrížené 
na cudzieho nemeckého holuba, klorY sa umlÍa zastavil, 
Po 15-20 rokoch som zistil, ie Io bol čistý Lmdsen s 
predkami u Eierkampa (pra starY otec biely strakoš). 
Tietoholuby boli pekné v ruke, malé, speknými očami, 
pekné v perí. Velkým Machovym holubom som akosi 
nevedel prís! na chu! a so svojimi malymi holúbkami 
som na začiatku devätdesiatych rokov v našom VS 
nemal konkurenciu 

Sudor aJančovič vsak priniesli od Machu Jansseny, 
zač ali lietat na vdovstvo a ja som sa nestaéll obzerar. 
V roku 1994 som aj ja urobil rallikiilne rozhodnulle 
- vycestoval som spriatefom Slldororn a Machou do 
Belgicka, Holandska aNemecka, kde sme prešli špič
kových c hovateľov anavštlvili al ich priv~tne holubniky 
a videli originály Jansseny, Fabry a D~lbary . Tam som 
nadobudol presvedčen ie, že niečo muslm robif, le 
zmena je nevyhnutná. 

Ztejto cesty som si doniesol vnUKa Pita, ktorY skoncll 

ako prvé ESO rotiakov v Nemecku. Jeho stará matka, 
prvé ESO Nemecka a zfskala 4. miesto na olympiáde 
v Porte. Otec bol vnuk Kadeta, ktorý bol pOlom aj u 
Machu. Kúpil som ho za vel'mi vysokú cenu u dnes už 
nežijúceho chovatel'a Gramlicha. KeĎŽe na tú dobu to 
bolo olaj veľa peňazí, dohodli sme sa, že mi pridá k 
nemu aj jeho polobrata. Ešte aj hodiny mi kil olubom 
pridal, taký bol s rdečný. Potreboval som ešte získa! k 
Meulemansovi 110lubicu originál Janssen. V posledný 
deň sme sa zastavili vchovnej stall ici Wernera Schteler
manna, kde choval okolO 150párov chovnýchholubov, 
z nich 40 onginál Jansseny. Keď som vys lovil svoju 
prosbu, ošetrovatelia mi priniesli kaprovú holubicu . 
originál Janssenku, vnučku O19-tky. Holubica sa mi 

momente zapáči l a, majitetovi som okamžite vyplatil 
dohodnutú sumu. Ked sme sa chystali odísf, hlavny 
ošetrovateľ nám holubicu nechcel dal, neveriac, že 
tak kvalilný material maJiter predáva. Dokonca nás 
považoval za banditov. ktorí chceli holubicu, ktorú si 
necl1éival pre seba, ukradnúť. Abola to ozaj dobrá kúpa. 
Holubicu som naparil na vnuka Pita, ciernello strakoša, 
zlskaného od Gramllclla. Tento pár spo lu s párom 
vytvorcnym polobratom vnuka Pita a mojej holubice 
sa stali zakladom môjllO chovu. 
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čisté Jansseny. Poparil som ich medzi sebou a napari l 
tiež na Meulemansy. 
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no postupne doslova padali zo s edačiek a zostalo mi 
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- nezaočkoval somich proti pseudomoru, lebo ani svoje 
pôvodnéholuby somnikdy neočkoval , pretože boli velmi 
odolné. Pouč il som sa, a od tej doby čisté kmene, ktoré 
sú strašne háklivé a náchylné, pravidel ne OČkujem . 

V nasledujúcom roku som na preteky nasadil 15 
roč iakov , ktoré odolali pseudomoru a všelky priJeteli 
skôr ako moje pôvodné holuby. l o ma ubezpečilo , že 
somna správnej ceste . Znovu som navštívil chovatefov 
v Nemecku a získané informáciesa pretavili do nového 
usporiadania holubníka - velkosl, strecha, rozmery 
budníkov, mriežky, zatváranie . lieta moje predstavy 
zrealizovali moji priatelia holubári z Martina - p. Bla
hušiak so synom Keď mi holubník postavili, dal som 
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si od neho kupova lo mláďatá . Käbl nám dal možnosf 
vybraf si asi zo 70 mláďat. Nebolo to jednoduché, pro
blém bol v tom, i e všetky boli dobré, ale nakoniec po 
ôsmich hodinách pobytu v holubníku sme si vybrali po 
štyri holuby. lieta holuby mám doteraz anakrížil som 
ich na Jansen-Meulemans, čím tie holuby "vytvrdli " a už 
sa tak nestrácali. lo je základ môjho chovu a doplňam 
ho iba 1-3 ozaj šp i čkovymi holubmi na skúšku - napr. 
holuby od Werstrateho - pravnučka Una, je matkou 
májho olympionika 91 O a aj ostatní jeho bratialietajúna 
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belgického novinára Van Winkela, ktorého som kúpil 
na dražbe vo Zvolene . Matka je č isty Sc hellens , otec 
cisty Janssen. Až po štyroch rokoch sa mi darí od 
tohto holuba odchováva! ozaj špi č kové holuby Obrat 
nastal vtedy, keď som mu prestal dáva! janssenské 
holubice a dal som mu originál schellensku. Tam to 
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jedno oddelenie pre 20 - 40 ročiakov na sedačkach a 
jedno oddelenie pre 70 mladych holubov. V záhrade 
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holubov a voliéru, kde sú umiestnené vdovy na sedač
kách (tzv. motýle) a medzi tým sú predelené dosky, 
ktorYmi chcem zabránif pareniu, poprípade dávam ešte 
jeden par holubov na zem, ktorY nedovolí zahniezďovať 
vdovám. Snažím sa, aby sa parili tím menej. 

Za dôležité som považoval vyriešenie vetrania na 
holubníku. Najprv bolo vpredu, potom nad budníkmi. 
Ked prišli východné vetry, v holubníku bolo (ažko vydr
žať. Vetranie somteda dal nad c hodbičku, aby závetrie 
bolo pri holuboch a urobil som vetranie spodom kvôli 
obehu. Vzduch, ktorY prechiidza 10 cm ponad zem na 
budníky, sa tam natáca a ide spät. Strop je otvoreny, 
môže to isl hore cez vetracie škridle. Keď som mal 
otvory vzadu, bol prievan. 

S terajšou podobou som spokojny, lebo keď tam 
mám vdovce, tak necítim pach po holuboch, je tam 
stále dobrY vzduch. Prišiel som aj na to, že privera 
vzduchu nie je ai tak zdravé a tak som sita vpredu 
vymenill3 plexisklá. 
• Dnes lietaš vdovskou metódou. Určite máš množ
sivo skúsenostf, ktoré budú zaujímať chovaterov . 
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;or; 

páry už mám pripravené počas roka. Nasadnú na vajíčka 

a nechám ich spolu až kým ml adé majú14 dní a obaja 
sa o mladé starajú. Po 14 dňocll vyveziem holuby na 
tréning a keď sa vrátia, v holubniKu už holubice nie 
sú. V jeho polovici sú jedno alebo dve mladé. Som 
presvedčený, že dobrý holub v pohodevychova aj dve 
mladé. Samcovi to problém nerobí. Mám to vyskúšané. 
Samec sám chová mladé hOluby až do 28. alebo 30. 
dňa ich života. Holuby na prvý pretek idú od mladeho, 
prídu ku mladému, na druhý pretek tak isto . Na treti 
(poprípade už aj druhý) prelek holuba nasadím, po 
nakošovaní prichadzam domov, zoberiem mladé, 
zlikvidujem hniezda, totálne vyčis lim celý holubník a 
holuby sa vrátia ráno z preteku a nájdu v budnIkoch 
svoje holubice na otoče n om hniezde. Po zahúkaní ich 
púšlam k sebe a zostávajú spolu l - 3 hodiny. Potom 
holubice odoberiem a samce prechádzajú na riad ny 
režim - ráno a večer lietajú l hodinu (niekedy 20, 30 
či 50 minút) v závislosti od počasia a momentálnej 
formy. Ak je vdovec vo forme, polieta 30 - 40 minút, 
pristane, odleti, trepe krídlami, je plný života. Súhlasím 
s tvrdením starého nemeckého alebo belgického cho
vatera Fulgoniho, že chovater sa musí snažif o to, aby 
boli vdovce veselé. Nie je dobrý vdovec, do ktorého 
hádžem lopti čku aby lietal. Keď nechce lietaf, n i eč o mu 
je a musíme hradat dôvod, zbytoč né je ho naháňat. 
• 	 Ako a čfm kŕmiš svoje vdovce? 

Holuby kŕmim produktmi fimlY Bayer v troch fazach. 
Po preteku holuby dostávajú rahkú zmes, potom sa 
prechádza na diétu a od stredy več era dostávajú plnú 
vdovskú zmes a v piatok večer movu prechádzajú na 
diétu , v ktorej p okrač ujú aj v sobolu. Počas pretekovej 
sezóny kŕmim následovne: po prílete z preteku č is tá 
diéta, v pondelok ráno 50 % diéta + 50 % jačmeň 
alebo nelúpaná ryža, voda s vitamínmi, več er znova 
50 % diéta + 50 % jačme I; a do vody vitamíny; v 
utorok sa zloženie opakuje, do vody pridávam tekuté 

minerály od firmy Elite, v stredu ráno 100 %diéta ado 
vody tekuté proteíny, večer pri I'ahšom preteku dávam 
č i stú diétu a pri ťažšom 50 % diéta + 50 % vdovská, 
vo štv rtok sú holuby na č istej vdovskej ač i stej vode, v 
piatok rana dostavajú plné krmitko čistej vdovskej (po 
hodine odoberiem čo zostalo) a večer 100 % diéta a 
pri peknom počasí semienka (ohnivá zmes), v sobotu 
ráno podobne. 
• 	 Ako nasadzuleš na prelek? 

Nasadzovanie na pretek mi trváminimálne 3hodiny. 
Holuby zostávajII s holubicami 3 až 5 minút. Holuby sú 
odobraté, nakošované do košov, kde sú samotky, lebo 
pri odoberaní od samíc sú nervózne, bijú sa a môžu si 
porani! oči. Po nakošovan í holubice zostávajú doma, 
vyletia von, okúpu sa apotešia z letu . Keďich chystáme 
na puslenie k holubom, musia byt holubice dobre na
krmené kvalitným krmivom. Cez týždeň sú na jačmeni. 
V piatok ich k ŕmim kva li tným krmivom, aby po prílete 
vdovca z preteku boli k nemu ohnivé. Holuba po prílete 
púštam k holubici a po 1- 3 hodinách ich oddel'ujem. 

Mladé holuby nasadzujem na protek posledné dva 
roky a celkom sa mi dari (2. a 3. miesto v oblasti) . 
Nepnkladám však tomu velký význam. Nevidím rozdiel 
v tom, keď som pretekal s mladými alebo nie. 
• 	 Vyvážaš holuby v týždni na tréning? 

Keď mam vdovce, už holuby v týždni nevyvážam. 
Vyvážam iba tie, ktoré nasadzujem na Nemecko. Je 
to z toho dôvodu, že pred týmto pretekom holubice 
neukazujem samcovi. Týždeň pred Nemeckom holubovi 
holubicu nedám. Holub, keď ide každé dva týždne na 
Nemecko, holubicu nevidí. Niekedy holuby vyveziem 
na 10 - 15 km, vrátia sa do holubníka a nájdu si tu 

svoju holubicu. Nechám ju tam celý d eň a veče r pred 
košovanim ide nazad. Ciže pred pretekom je holubica 
pol dňa s vdovcom. 
• 	 Čo li dalo holubársivo? 

Holubarstvo mi dalo v ~ra - kamarátov v ZO i OZ, 
vera som prešiel a spoznal vel'a zaujímavého doma i 
v zahran i čí. Zís kal som aj väčší rozhfad a holubarstvo 
č loveka rozvíjaaj po I'udskej stránke.Holubom sa denne 
venujem aj šesl 110dln averím že zmysluplne nl i vyplňajú 
varný čas. Keď sa skončí preteková sezóna a holuby 
si nevyžadujú tolko času , zisťujem , l e mi niečo chyba 
Je to vYnikajúci koníček , ktorý núti človeka neustalc Isf 
dopredu a nenecháva človeka byt nečinným ani deň . 
K holubom musí ís! chovater každý den Holubárstvo 
je krásna záruba, pekný šport. Bolo by to este lepsie, 
keby v ňom vládli pekné medziludské vlfahy, keby bo lo 
menej závisti a nevraživosti medzi chavateimi a vladl i 
medzi nimi pravidlá fair-play, 

Pracujem aj vo vrcho lovom orgáne nasho Zvazu a 
pozerám sa na dianie v nam al z druhel strany. Nado
búdam presved če nie, že Valné mromaidenie za dneš
nej situácie neplní svolU ulohu a častokrát prijmetaké 
rozhodnutia, ktore rozvo ju holubarstva neprospievajú a 
prezídiumto potom musi naprával. Urč ite by rokovani
am VZ prospelo pomerné zastupenie, aby početnejš i e 

OZ mali al vä čši e lastúpenie v tomto orgáne, pretože 
menšie OZ si presadzujú svoje Záujmy a vtedy sa len 
ťažko hfadá všeobecná zhoda. Velkým problémom 
začínaj ú by ť rozmahajúce sa podvody. ktoré namiesto 
riadiacej práce musí rieš iť prezídium. Riešil tieto pro
blémy ma v kompetenci i oblastné združenie, tam však 
nikto s nikým nechce ma! prieky, ved nech to vyrieši 
preZIClium. Takýchto praktJk sa musíme zbavil. 
• Keby li zlalá rybka mohla splnil' jedno holubárske 
želanie, ktoré by Io bolo? 

Mám ich niekoi'ko. Rozdelil by som majstrovstvo 
na krátke, stredné a dlhé trate, aby sa nemuselo na 
generálneho majstra l i etať všetky trate.Tuipi ma aj velká 
rozkúskovanosr Slovenska na oblasti. Máme ich vera. 
Mali by sa vylvori! pevné hranice a keď je napr. niekto z 
okresu Žilina mal by s úťažil v okrese Žilina a od tol1o by 
sa mali odvija!vyššie celky. Ak chovate l'ovi nevyhovuje 
lieta! v jednej oblasti pre jde do druhej, tretej... Chovatel ia 
dnes lietajú tam. kde im to vyhovuje, I1l'aclajú si slabú 
konkurenciu, snažia sa ulietaf. Čo je však najsmutnejšie, 
ked im to ani tak nejde, pomáhajú si podvodmi. 
• 	 Prežije šporlové holubárstvo v súčasneI podobe 
21. sloročie? 

Priememý vek chova!era poštových holubov na Slo
vensku je 5G - 55 rokov, čiže mladých máme strašne 
málo . Myslím si, že aj napriek tamula ukazovatel'u 

holubárstvo prežije. Možno že nás nebude 4 000 ale len 
2000. Velkou chybou je, že starší chovate lia neuznávajú 
mladých chovaterov a Vidia v nich ohrozenie svojho 
postavenia. Mladým chovatel'om mu síme pomáha! 
napr. zriaďovaním skolských holubOlkov, umožne ním 
bezplatného vstupu na výstavy . Chcem na ce loslo
venskej výstave oslov iť úspešných chovatefov z prvej 
dvadsiatky, aby venovali po jednom holubovi mladým 
chovatefom. Mladých treba motIVovať a bavit ich to 
bude vtedy, ked aj niečo vyhrajú. 
• Čomu dávaš väčš i e šance v holubárstve - šporlo 
vému prelekaniu olJIuly alebo komerčným pretekom 
o peniaze? 

Pre ďa l š í rozvoj holubárstva musi byť dominujúce 
športové pretekanie, pretože imič mladí nebudú mať 
žiadnu šancu. Prirovnal by som to k športu napr. fut
balu - mal by by t normalny amatérsky, s oblastnými 
pretekmi opohar, hrat sa s 11Olubmi. Pre tých, co majú 
financie, org anizoval komerčné preteky. Mladý cho
vatel' sa mÓle vypracovat l alllatéra na proles ionála a 
vyskúšať aj komerčné preteky. 

Za rozhovor áakujú a ešte vela chovateľských 
úspechov želajú RNDr. Daniel Dudzlk 

a Mgr. Ján Angelovič 
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;or; 

páry už mám pripravené počas roka. Nasadnú na vajíčka 

a nechám ich spolu až kým ml adé majú14 dní a obaja 
sa o mladé starajú. Po 14 dňocll vyveziem holuby na 
tréning a keď sa vrátia, v holubniKu už holubice nie 
sú. V jeho polovici sú jedno alebo dve mladé. Som 
presvedčený, že dobrý holub v pohodevychova aj dve 
mladé. Samcovi to problém nerobí. Mám to vyskúšané. 
Samec sám chová mladé hOluby až do 28. alebo 30. 
dňa ich života. Holuby na prvý pretek idú od mladeho, 
prídu ku mladému, na druhý pretek tak isto . Na treti 
(poprípade už aj druhý) prelek holuba nasadím, po 
nakošovaní prichadzam domov, zoberiem mladé, 
zlikvidujem hniezda, totálne vyčis lim celý holubník a 
holuby sa vrátia ráno z preteku a nájdu v budnIkoch 
svoje holubice na otoče n om hniezde. Po zahúkaní ich 
púšlam k sebe a zostávajú spolu l - 3 hodiny. Potom 
holubice odoberiem a samce prechádzajú na riad ny 
režim - ráno a večer lietajú l hodinu (niekedy 20, 30 
či 50 minút) v závislosti od počasia a momentálnej 
formy. Ak je vdovec vo forme, polieta 30 - 40 minút, 
pristane, odleti, trepe krídlami, je plný života. Súhlasím 
s tvrdením starého nemeckého alebo belgického cho
vatera Fulgoniho, že chovater sa musí snažif o to, aby 
boli vdovce veselé. Nie je dobrý vdovec, do ktorého 
hádžem lopti čku aby lietal. Keď nechce lietaf, n i eč o mu 
je a musíme hradat dôvod, zbytoč né je ho naháňat. 
• 	 Ako a čfm kŕmiš svoje vdovce? 

Holuby kŕmim produktmi fimlY Bayer v troch fazach. 
Po preteku holuby dostávajú rahkú zmes, potom sa 
prechádza na diétu a od stredy več era dostávajú plnú 
vdovskú zmes a v piatok večer movu prechádzajú na 
diétu , v ktorej p okrač ujú aj v sobolu. Počas pretekovej 
sezóny kŕmim následovne: po prílete z preteku č is tá 
diéta, v pondelok ráno 50 % diéta + 50 % jačmeň 
alebo nelúpaná ryža, voda s vitamínmi, več er znova 
50 % diéta + 50 % jačme I; a do vody vitamíny; v 
utorok sa zloženie opakuje, do vody pridávam tekuté 

minerály od firmy Elite, v stredu ráno 100 %diéta ado 
vody tekuté proteíny, večer pri I'ahšom preteku dávam 
č i stú diétu a pri ťažšom 50 % diéta + 50 % vdovská, 
vo štv rtok sú holuby na č istej vdovskej ač i stej vode, v 
piatok rana dostavajú plné krmitko čistej vdovskej (po 
hodine odoberiem čo zostalo) a večer 100 % diéta a 
pri peknom počasí semienka (ohnivá zmes), v sobotu 
ráno podobne. 
• 	 Ako nasadzuleš na prelek? 

Nasadzovanie na pretek mi trváminimálne 3hodiny. 
Holuby zostávajII s holubicami 3 až 5 minút. Holuby sú 
odobraté, nakošované do košov, kde sú samotky, lebo 
pri odoberaní od samíc sú nervózne, bijú sa a môžu si 
porani! oči. Po nakošovan í holubice zostávajú doma, 
vyletia von, okúpu sa apotešia z letu . Keďich chystáme 
na puslenie k holubom, musia byt holubice dobre na
krmené kvalitným krmivom. Cez týždeň sú na jačmeni. 
V piatok ich k ŕmim kva li tným krmivom, aby po prílete 
vdovca z preteku boli k nemu ohnivé. Holuba po prílete 
púštam k holubici a po 1- 3 hodinách ich oddel'ujem. 

Mladé holuby nasadzujem na protek posledné dva 
roky a celkom sa mi dari (2. a 3. miesto v oblasti) . 
Nepnkladám však tomu velký význam. Nevidím rozdiel 
v tom, keď som pretekal s mladými alebo nie. 
• 	 Vyvážaš holuby v týždni na tréning? 

Keď mam vdovce, už holuby v týždni nevyvážam. 
Vyvážam iba tie, ktoré nasadzujem na Nemecko. Je 
to z toho dôvodu, že pred týmto pretekom holubice 
neukazujem samcovi. Týždeň pred Nemeckom holubovi 
holubicu nedám. Holub, keď ide každé dva týždne na 
Nemecko, holubicu nevidí. Niekedy holuby vyveziem 
na 10 - 15 km, vrátia sa do holubníka a nájdu si tu 

svoju holubicu. Nechám ju tam celý d eň a veče r pred 
košovanim ide nazad. Ciže pred pretekom je holubica 
pol dňa s vdovcom. 
• 	 Čo li dalo holubársivo? 

Holubarstvo mi dalo v ~ra - kamarátov v ZO i OZ, 
vera som prešiel a spoznal vel'a zaujímavého doma i 
v zahran i čí. Zís kal som aj väčší rozhfad a holubarstvo 
č loveka rozvíjaaj po I'udskej stránke.Holubom sa denne 
venujem aj šesl 110dln averím že zmysluplne nl i vyplňajú 
varný čas. Keď sa skončí preteková sezóna a holuby 
si nevyžadujú tolko času , zisťujem , l e mi niečo chyba 
Je to vYnikajúci koníček , ktorý núti človeka neustalc Isf 
dopredu a nenecháva človeka byt nečinným ani deň . 
K holubom musí ís! chovater každý den Holubárstvo 
je krásna záruba, pekný šport. Bolo by to este lepsie, 
keby v ňom vládli pekné medziludské vlfahy, keby bo lo 
menej závisti a nevraživosti medzi chavateimi a vladl i 
medzi nimi pravidlá fair-play, 

Pracujem aj vo vrcho lovom orgáne nasho Zvazu a 
pozerám sa na dianie v nam al z druhel strany. Nado
búdam presved če nie, že Valné mromaidenie za dneš
nej situácie neplní svolU ulohu a častokrát prijmetaké 
rozhodnutia, ktore rozvo ju holubarstva neprospievajú a 
prezídiumto potom musi naprával. Urč ite by rokovani
am VZ prospelo pomerné zastupenie, aby početnejš i e 

OZ mali al vä čši e lastúpenie v tomto orgáne, pretože 
menšie OZ si presadzujú svoje Záujmy a vtedy sa len 
ťažko hfadá všeobecná zhoda. Velkým problémom 
začínaj ú by ť rozmahajúce sa podvody. ktoré namiesto 
riadiacej práce musí rieš iť prezídium. Riešil tieto pro
blémy ma v kompetenci i oblastné združenie, tam však 
nikto s nikým nechce ma! prieky, ved nech to vyrieši 
preZIClium. Takýchto praktJk sa musíme zbavil. 
• Keby li zlalá rybka mohla splnil' jedno holubárske 
želanie, ktoré by Io bolo? 

Mám ich niekoi'ko. Rozdelil by som majstrovstvo 
na krátke, stredné a dlhé trate, aby sa nemuselo na 
generálneho majstra l i etať všetky trate.Tuipi ma aj velká 
rozkúskovanosr Slovenska na oblasti. Máme ich vera. 
Mali by sa vylvori! pevné hranice a keď je napr. niekto z 
okresu Žilina mal by s úťažil v okrese Žilina a od tol1o by 
sa mali odvija!vyššie celky. Ak chovate l'ovi nevyhovuje 
lieta! v jednej oblasti pre jde do druhej, tretej... Chovatel ia 
dnes lietajú tam. kde im to vyhovuje, I1l'aclajú si slabú 
konkurenciu, snažia sa ulietaf. Čo je však najsmutnejšie, 
ked im to ani tak nejde, pomáhajú si podvodmi. 
• 	 Prežije šporlové holubárstvo v súčasneI podobe 
21. sloročie? 

Priememý vek chova!era poštových holubov na Slo
vensku je 5G - 55 rokov, čiže mladých máme strašne 
málo . Myslím si, že aj napriek tamula ukazovatel'u 

holubárstvo prežije. Možno že nás nebude 4 000 ale len 
2000. Velkou chybou je, že starší chovate lia neuznávajú 
mladých chovaterov a Vidia v nich ohrozenie svojho 
postavenia. Mladým chovatel'om mu síme pomáha! 
napr. zriaďovaním skolských holubOlkov, umožne ním 
bezplatného vstupu na výstavy . Chcem na ce loslo
venskej výstave oslov iť úspešných chovatefov z prvej 
dvadsiatky, aby venovali po jednom holubovi mladým 
chovatefom. Mladých treba motIVovať a bavit ich to 
bude vtedy, ked aj niečo vyhrajú. 
• Čomu dávaš väčš i e šance v holubárstve - šporlo 
vému prelekaniu olJIuly alebo komerčným pretekom 
o peniaze? 

Pre ďa l š í rozvoj holubárstva musi byť dominujúce 
športové pretekanie, pretože imič mladí nebudú mať 
žiadnu šancu. Prirovnal by som to k športu napr. fut
balu - mal by by t normalny amatérsky, s oblastnými 
pretekmi opohar, hrat sa s 11Olubmi. Pre tých, co majú 
financie, org anizoval komerčné preteky. Mladý cho
vatel' sa mÓle vypracovat l alllatéra na proles ionála a 
vyskúšať aj komerčné preteky. 

Za rozhovor áakujú a ešte vela chovateľských 
úspechov želajú RNDr. Daniel Dudzlk 

a Mgr. Ján Angelovič 
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TABUĽKA PRE VYHODNOTENIE MS PRE ROK 2006 

Doručiť na sekretariát Zväzu do 30.9.2006 na ad resu: SZ CHPH Akademická 4 849 01 Nitra 

Kategória (Tabul'ky zasiela chova ťeľ) 

I I 
pečiatka a podpis OZ CHPH 

Meno a priezvisko chovaťe l'a Adresa chovaťel' , 

l 
pretek 

--, 

dátum MS 2006 holub č . 1 holub Č. 2 holub Č. 3 holub Č. 4 holub Č . 5 
priemerný 

nasadené holuby 
koefic ient 

., č i slo holuba 
>0 použité výsledky 
~ 
Q) 

koefi cient a>.... 
o.. km 

N č íslo holuba I 

' 0 použité výs ledky 
~ 
Q) 

koe ficient a>.... 
cl.. km 

c') čislo holuba 
>0 použité výsledky 
~ 
Q) 

koeficient -Q) 
L-
cl.. km 

-.:T číslo holuba 
>0 použité výsledky 
~ 
Q) 

koeficient a>.... 
o.. km 

Ll') číslo holuba 
H,) použité výsledky I~ 

Q) 
koeficient .t -Q).... 

o.. 
I km 

súčet km Súčet pk KT 

Súčet pk ST 

Podpis chovatel'a : Súčet pk DT 

Súčet pk GM 
- - - - -



TABUĽKA PRE VYHODNOTENIE MS PRE ROK 2006 

Doručiť na sekretariát Zväzu do 30.9.2006 na ad resu: SZ CHPH Akademická 4 849 01 Nitra 

Kategória (Tabul'ky zasiela chova ťeľ) 

I I 
pečiatka a podpis OZ CHPH 

Meno a priezvisko chovaťe l'a Adresa chovaťel' , 

l 
pretek 

--, 

dátum MS 2006 holub č . 1 holub Č. 2 holub Č. 3 holub Č. 4 holub Č . 5 
priemerný 

nasadené holuby 
koefic ient 

., č i slo holuba 
>0 použité výsledky 
~ 
Q) 

koefi cient a>.... 
o.. km 

N č íslo holuba I 

' 0 použité výs ledky 
~ 
Q) 

koe ficient a>.... 
cl.. km 

c') čislo holuba 
>0 použité výsledky 
~ 
Q) 

koeficient -Q) 
L-
cl.. km 

-.:T číslo holuba 
>0 použité výsledky 
~ 
Q) 

koeficient a>.... 
o.. km 

Ll') číslo holuba 
H,) použité výsledky I~ 

Q) 
koeficient .t -Q).... 

o.. 
I km 

súčet km Súčet pk KT 

Súčet pk ST 

Podpis chovatel'a : Súčet pk DT 

Súčet pk GM 
- - - - -



Slovenský zväz chovatel'ov poštových holubov, Akademická 4, Nitra 

v , 

OBEZNIK 

k ukončeniu pretekovej sezóny 2006 a vyhodnoteniu MS 2006 

1. Materiály, ktoré majú byt' zaslané na sekretariát Zväzu ku kontrole: 

Podľa hlavných zásad na zabezpečenie pretekovej sezóny, usporiadatelia pretekov 

- OZ CH PH sú povinné do 15. septembra 2006 zaslať za prvých troch chovateľov 


vyhodnotených v Majstrovstve OZ lalebo zodpovedajúcej súťaži! na sekretariát Zväzu 

následovnú dokumentáciu: 

A) Kontrolné listy zo všetkých pretekov 

B) Protokoly o uzatváran í a otváraní konštatovacích hodín 

C) Pásky z konštatovacích hodín zo všetkých pretekov 

D) U EKS list O priraozovaní elektronických krúžkov /čípovl 


E) U EKS aj nasadzovacie listy zo všetkých pretekov 

F) Protokoly o vykonanej kontrolc prvých troch chovat eľov 


2. Zashmie pretekových výsll'dkov na sekretariát Zväzu: 

Podľa platného pretekovóho poriadk u SZ CHPH, hlava Vil ., odsek 9, uporiadatcr pretekov 

je povinn)! dodať všet ky oruby výslcokov na sekre tari át Slovenského zväzu chovateľov 


poštových holubov do 31. októbra bežného roka. Výsledky musia byť dodané vo fo nne 

kniby. 

Upozorňujeme fu nkcionárov, že pretekové výslcdky musia byť 31. októbra 2006 na 

sekretariáte SZ CHPlI. Žiadnemu OZ CHPH nebudú vzaté do úvahy výsledky zas lané 

po tomto tem1Íne . 


3. Kontrola vyhodnotenia všetkých súťaži M S 2006 

Kontrolu vykoná Preteková komisia SZ CHPH. 

Ku kontrole každé OZ CHPH zašk na sekretariát Zväzu vyplnené vyhodnocovacie tabuľky 


MS 2006 (podľa prílohy v strede spravodaja) za prvých troch chovateľov v každej kategórii. 

Tabuľky budú podpísané štatu tároll1 OZ CHPH a opečiatkované peči a tkou OZ CHPH. 

Pre GM vyhodnotit' samostatne krátke trate, stredné trate a dlhé trate a spočítat'. 


Za kategórie starýdl holubov budú tabuľky í:aslané na sekretariát do 30. septembra 2006 

a za kategóriu mladých holubov do 15. o1<lóbra 2006. 

Výsledk)' zaslané po týchto termínoch alebo nesprávne a neúplne spracované nebudú 

vzaté do úvahy. 


Jeden pretek je možné použiť do jednej kategórie (KT, ST, OT) a Generálneho 

majstrovstva Slovenska 2006. 


V Nitre 05. 08. 2006 
Ing. Juraj Kurek, prezident SZ CHPH 

POŠTOVÝ HOLUB 412006 88 " 

SMERNICA CELO ŠTÁTNEJ VÝSTAVY VítAZOV Z PRETEKOV 2006 

Dôvod: K organimvaniu tohto podujatia Štandard kl ub SZ CHPI-l vedú dva dôvody. 
l. 	 Celoštútne výstavy resp. podmienky FC l preferujú holuby, ktoré opakovane viťazia 

a víťazia, lebo nakoniec ani nevíťazia . Výstavy v súčasn om ponímaní nevy tvárajú 
priestor pre víťazov v jednotliv)'eh pretekoch a pritom poštové holuby sa kvôli t0111U 
chovajú. 

2. 	 Pred časom sa raz ila myšlienka "štandardom k výkonu". Dnes sa hľadá krása 
a ušľachtilosť poštových holubov u tých , ktoré víťazia. Akosi stále nechceme 
pochopil', že existuje jeden poštový holub, ktorý je schopný podať úžasný športový 
výkon a zároveň je krá sny. 

Ciel': Náj sť a oceniť podl'a kritérií štandardu víťazov oblastných pretekov . 

Termín: 18. november 2006 (sobota) Miesto: SPoŠ Kežmarok 

Predseda organi:tllčného výboru a Štandar d klubu SZ C HPH: Vladimír Šiška 

Prihlášky: Zasielať na adresu - Vladimír Šiška, Rozvodná l, Bratis lava , PSČ 831 O l 
alebo: dudzik@pobox.sk uzávierka prihlášok: 5. 11 . 2006 
Podujatie sa uskutoční, ak do uzávierky sa záviizne prihlúsi m in imálne 300 holubov 
Prihláška môže byť individuálna alebo kolektívna (za ce le: OZ ,VS, Reg ión) 

Prih láška musí obsahovať: Meno a pr iezv isko maji tc l'a, úplne číslo víťazného holuba, 
Dátum a mies to štartu prctcku, v ktorom holub zviťazil, kilometre 
7. preteku . (Údaje mu s ia byľ presné kvôli uvedeniu v katalógu.) 

Preberanie holubov: 17. novembra 2006 ud 10,00 hod. do 13,00 hod . 
Posudzovanie holubov: od 13,30 do 17.00 hod . Spracovan ie výsledkov: 17,00 - 20,00 hod . 
Priatel'skl! posedenie chovatel'ov: 20,00 - 24,00 ak bude záujem. 

bylovanie: pokial' bude záuj e l11 7.a bezpečí usporiadate!' v rôzn ych cenových reláciách . 
Otvorenie pre verejnosť: 9,00 hod. Ukončenie výstavy: 15,30 hod. 
Vyhodnotenie výstavy: 14,00 Vydávanie holubov: od 15,30 hod. 
Sprievodné podujatia: Predaj chovatel'ských potrieb - Dr ažby - Občerstvenie 

Ocenenie výstavy: viťaz (najlepšie bodovaný holub) získa elektronický 
konštatovací systém 

Prvé tri holuby a prvé holubice (v priemernom bodovom hodnotení) 
V kategórií krátke trate _. do tristo kilometrov 
V kategórií stredné trate - od 300 do SOO kilometrov 
V kategórií dlhé trate - nad SOO kilometrov 
Budú ocenené vecnými cenami . 

Klietné: 50,- Sk Vstupné : 50 ,- Sk Katalóg: 50,- Sk PlIrkovné (\ 8. J l.): 20,' Sk 
Použitie získaných prostriedkov: 50% ocenenie víťazov, rovnaká čiastka sa na ocenenie získa 

sponzorsky 
30% prenájmy priestorov a zariadeni 
20% stavanie, roz oberanie kli e tok, usporiadateľská s lužba, 

doprava klietok, priame vecné náklady 
0% tvorba zi sku pripadajúca pre organizátorov 

Podrobné informácie budú uverejňované na: www.postovcholuby.sk 
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Slovenský zväz chovatel'ov poštových holubov, Akademická 4, Nitra 

v , 

OBEZNIK 

k ukončeniu pretekovej sezóny 2006 a vyhodnoteniu MS 2006 

1. Materiály, ktoré majú byt' zaslané na sekretariát Zväzu ku kontrole: 

Podľa hlavných zásad na zabezpečenie pretekovej sezóny, usporiadatelia pretekov 

- OZ CH PH sú povinné do 15. septembra 2006 zaslať za prvých troch chovateľov 


vyhodnotených v Majstrovstve OZ lalebo zodpovedajúcej súťaži! na sekretariát Zväzu 

následovnú dokumentáciu: 

A) Kontrolné listy zo všetkých pretekov 

B) Protokoly o uzatváran í a otváraní konštatovacích hodín 

C) Pásky z konštatovacích hodín zo všetkých pretekov 

D) U EKS list O priraozovaní elektronických krúžkov /čípovl 


E) U EKS aj nasadzovacie listy zo všetkých pretekov 

F) Protokoly o vykonanej kontrolc prvých troch chovat eľov 


2. Zashmie pretekových výsll'dkov na sekretariát Zväzu: 

Podľa platného pretekovóho poriadk u SZ CHPH, hlava Vil ., odsek 9, uporiadatcr pretekov 

je povinn)! dodať všet ky oruby výslcokov na sekre tari át Slovenského zväzu chovateľov 


poštových holubov do 31. októbra bežného roka. Výsledky musia byť dodané vo fo nne 

kniby. 

Upozorňujeme fu nkcionárov, že pretekové výslcdky musia byť 31. októbra 2006 na 

sekretariáte SZ CHPlI. Žiadnemu OZ CHPH nebudú vzaté do úvahy výsledky zas lané 

po tomto tem1Íne . 


3. Kontrola vyhodnotenia všetkých súťaži M S 2006 

Kontrolu vykoná Preteková komisia SZ CHPH. 

Ku kontrole každé OZ CHPH zašk na sekretariát Zväzu vyplnené vyhodnocovacie tabuľky 


MS 2006 (podľa prílohy v strede spravodaja) za prvých troch chovateľov v každej kategórii. 
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POŠTOVÝ HOLUB 412006 88 " 

SMERNICA CELO ŠTÁTNEJ VÝSTAVY VítAZOV Z PRETEKOV 2006 

Dôvod: K organimvaniu tohto podujatia Štandard kl ub SZ CHPI-l vedú dva dôvody. 
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Prih láška musí obsahovať: Meno a pr iezv isko maji tc l'a, úplne číslo víťazného holuba, 
Dátum a mies to štartu prctcku, v ktorom holub zviťazil, kilometre 
7. preteku . (Údaje mu s ia byľ presné kvôli uvedeniu v katalógu.) 

Preberanie holubov: 17. novembra 2006 ud 10,00 hod. do 13,00 hod . 
Posudzovanie holubov: od 13,30 do 17.00 hod . Spracovan ie výsledkov: 17,00 - 20,00 hod . 
Priatel'skl! posedenie chovatel'ov: 20,00 - 24,00 ak bude záujem. 

bylovanie: pokial' bude záuj e l11 7.a bezpečí usporiadate!' v rôzn ych cenových reláciách . 
Otvorenie pre verejnosť: 9,00 hod. Ukončenie výstavy: 15,30 hod. 
Vyhodnotenie výstavy: 14,00 Vydávanie holubov: od 15,30 hod. 
Sprievodné podujatia: Predaj chovatel'ských potrieb - Dr ažby - Občerstvenie 

Ocenenie výstavy: viťaz (najlepšie bodovaný holub) získa elektronický 
konštatovací systém 

Prvé tri holuby a prvé holubice (v priemernom bodovom hodnotení) 
V kategórií krátke trate _. do tristo kilometrov 
V kategórií stredné trate - od 300 do SOO kilometrov 
V kategórií dlhé trate - nad SOO kilometrov 
Budú ocenené vecnými cenami . 

Klietné: 50,- Sk Vstupné : 50 ,- Sk Katalóg: 50,- Sk PlIrkovné (\ 8. J l.): 20,' Sk 
Použitie získaných prostriedkov: 50% ocenenie víťazov, rovnaká čiastka sa na ocenenie získa 

sponzorsky 
30% prenájmy priestorov a zariadeni 
20% stavanie, roz oberanie kli e tok, usporiadateľská s lužba, 

doprava klietok, priame vecné náklady 
0% tvorba zi sku pripadajúca pre organizátorov 

Podrobné informácie budú uverejňované na: www.postovcholuby.sk 
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VÝSLEDKY KLUBU DlHÝGH;:rRÄTI' 

VÝCHODOSLOVENSKÉHO REGiÓNU 


Najlepších päť holubov v jednotlivých pretekoch 

GERA 1 Dátum: 5. 6. 2006 Rozpätie: od 553.776 km do 762.001 km 
Počet nasadených holubov: 3285 z toho 20 %: 657 
1 02-S -25 7091 A Ditrich Marian 1580.274 113:39:58 0.304 679.465 km 
2 03-S -2604 0327 H Lesnak Mikulas 1560.122 1.13:5939 0.609 701.509 km 
3 01- -285901 H Huňady Jozef + Pavol 1550.848 1.13:30:47 0.913 652.571 km 
4 04-S -02604 932 H Gajdos Miroslav 1547.752 1.14:03:27 1.218 701 .828 km 
5 03-S -25110098 H Ditnch Marian 1547.521 1.13:49:04 1.522 679.465 km 
STEND~L Dátum: 1 7 . ~6. 2006 Čas startu: 6:30:QO . 
ROZpätie: oa. 655.144 km do 847.640 km . 
Početnasaderiých holubov: 2890 z toho;W ,%: 5?8 
1 02-S -22 5609 H Gengef Pavol ~ 233 . 220 1.16:12 51 0.346 718,782 km 
2 03-S -2302 0287 AŠpiner Ján 1229.1 37 J.16:33:24.. 0:692 .74 1 ,~Ql km 
3 OO-S -23 6217 AVantr'oba Martin 1217.225 1.1633:15 1.038 ' 734,291 km. 
4 03-S-230Z:0717 H Blahovský Milan 1192.814 1.16:51:22 1384 741 ,175 km 
s.., 03. -2802101 2 H BUjňák Vin cent 11 8~572 1.16:56:05 1.730' 744,145 km 
HANNOVER Dátum: 1. 7. 2006 Čas štartu: 6: 0000 mŕtva doba - 22:00 - 0500 
Rozpätie: od 753.430 km do 953.632 km Počet nasadených holubov: 2629 z toho 20 %: 526 
1 04-S -0307 527 H Madleňák Štefan 1069.869 1.17:51 :11 0.380 760,873 km 
2 02-S -233363 A Vantroba Martin 1069.471 1.19:02:08 0.761 836,469 km 
3 03-S -15061735 H Madleňák Stefan 1041.887 118:10:17 1.141 760 ,873 km 
4 02-S -31684 H Ing.Rakján 1037.915 1.18:21:39 1.521 769,770 km 
5 01-S -03 2045 H Druska Milan 1036.878 1.18:0638 1.902 753,430 km 
HAMBURG D;ítum: 15 7.2006 Čas $tartu: 615~ôo 
Rozpätie: od 813,252 km do 1094.352 km 
1 03-S -2601 0309' A Bednar.Jozelst+ml 1339.226 1.1 70 :39:08 0,~96 916.209 km 
2 04-S -02601 225 H · .Kotvail Vladimir 1334.81 5 \' 1.17:37:1 3 0 9"93 gJ 0633 Km 
3 02- '2582,53 H Ondría Milan 1301.757 1.18:03:37 1.489 922.447 km· 
4 ot > -28 2888 H Klein Slavomír 1298;821 1.17:56:41 1.985 911 .361 km 
5 02- -244661 H BUska Jan 12.97.632 1.18:20:31 2.431 941.454 km 
GERA 2 Dátum: 29. 07 . 2006 Čas štartu: 6:00:00 
Rozpätie: od 553.776 km do 771.796 km 
Počet nasadených holubov: 3329 z toho 20 %: 666 
1 03-S -3104 618 H Ing Rak Ján 1185.559 1.14:02:43 0.300 572.289km 
2 02-S-311925 H Ing. Rak Ján 1184.741 1.14:03:03 0.601 572.289km 
3 01-S -23 2121 H Lesnický Jozef 1154004 1.15:2454 0901 651.897km 
4 04- -025121403 A Timko Lubo 1137.991 1.1601 :17 1.202 684 .255km 
5 04-S -027031045 H Kalanin Jozef 1133.678 1.16:55:38 1.502 743.277km 

CELKOVÉ PORADIE · 7 Stleber Miroslav 1815 14 Madleňák Stefan 1725 
1 Zeleňák Štefan+Peter 1881 8 Tuŕek + Bllek 1803 15 Micll ln\+Gontliovic , 1719 
2 Matalik \Ýeter 1877 9 Hovanč(k ( ubomír 1788 16 Blahovský Milan 1702 
3 Bedhar Jozef st+ml 1860 10 Včela Ján 1786 17 Špiner Ján 1102 
4 Lesnický Jozef 1857 . 11 Vemarský Vladimír 1774. 18 Huňady Jozef + Pavol 1685 
5 Klein Slavomír 1839 "12 Rornáňák Slavomír 115ô 19 Kotva(i'Vladimir , " t 673 
6 Krišanda +HeldaK 1826 13 Juhas Jozef 1728 20 Gurgol Daniel : 1659: 

POŠTOVÝ HOLUB 412006 gO 

Majstri KDTVR Štefan a Peter Zeleňákovci 

Po vítazstve svojich synov v tomto roční· 
ku by mohol Štefan Zeleňák starší zvolať 
presne to Isté čo Alexander Dumas starší 
po premiére Dámy s kaméliami" Som hrdý 
lebo som autorom autora". Je to tak, čo 
nebolo dopriate dlhoročnému chovatel"ovi 
poštových holubov Štefanovi Zeleňákovi st. 
to sa podarilo jeho synom. Podarilo sa im 
vyhral' velkú holubársku súfuž, veď všade 
vo svete sa cení víťazstvo v konkurencií 
1000 chovateľov. Preto som ich požiadal 
o krátky rozhovor. 

• Na východnom Slovensku je najväčšia 
konkurencia na dlhých tratiach a aj keď mi- siatke chovatel'ov OZ. ale na dlhých tratiach 
nutoročné výsledky boli sl'ubné, na/väčších sme sa trápil i, tam sme spadli dole . Tak sme 
favoritov som hrada I inde. si povedali. že skúsime tloluby od p Lesnic-

Trošku víťa zstvo prekvapilo aj nás, ale I<ého, ktorý roky lietal vynikajúco dlhé trate. 
holuby vyspel i, majú dobrý pôvod a nemalú Holuby od p Lesnického sme začali nosiť na 
úlohu zohrala aj starostlivost' a kŕmenie . Pocla- začiatku deväldesialych rokov, keď som sa 
ri lo sa nám pomerne dobre všetko odhadnut vrátil z vojenčiny . Postupne sa tieto holuby 
a vydari la sa príprava holubov na preteky. začali presadzovať aj u nás. Treba povedať, 
Preteky zaradené do súťaže Lesnického holu- že pomocnu ruku nám podal aj p. Lesnický, 
bom vyhovujú. poradil , pomohol. 
• Spomínate lesnickeho, Io znamená, že • Stále hovoríte v množnom čísle, tak ako 
pôvod Vašich holubov treba hl'a dať práve to vlastne je, kto je šeftréner a kto iba čistič 
u tohto niekoJ"konásobného majstra OZ hoJubnlka? 
CHPH Spišská Nová Ves? Otec sa stal organizovaným členom chova-

Základ holubov s ktorými lietame dlhé trate telov poštovýCh holubov v roku 1967, postupne 
je u pána Lesnického, su to väčšinou modré som sa pri ňom za holubára vyuč i l aj ja. hovorí 
a modro šupinaté holuby. Nejaké holuby na Štefan ml. Potom v 1989 sme začali lietať sa
dlhé trate sme doniesl i aj od p. Vladimíra Ver- mostatne na dve evidencie. Od roku 1991 sa 
narského zo Spišského Štvrtku, sú to holuby lietalo už iba na moje meno a v posledných 
z jeho starej línie. Do týchto holubov sa nám rokoch lietame ako Štefan a Peter. Teda Peter 
v posl ednýCh rokoch úspešne darí zakriž i ť je najmladší holubár v dome. Nerozdel'ujeme 
aj holuby od Ing . Šaňa Fialu Okrem toho sa na č ističov a trénerov. Každý z nás má svoje 
máme holuby aj od p. Titka a Ing. Gaška a vo povinnosti Ja chodím do práce na 6.00 hodinu, 
voliére aj od Ing. Vidhol- Peter na 9.00 hod . To 
da. Treba však povedať , znamená, že Peter čistí--fr 
že o úspech sa ZaSllJžili \. _,-; ...~ holubníky a trénuje ho

predovšetkým holuby od . • .'. .-- 7!)'-. . luby ráno a ja popoludní.o) ,
Jozefa Lesnického. ~-.ro . t-' V pretekovej sezóne totiž 
• Kedy a prečo ste sa . ~. \ '. čistíme dvakrát denne. 
r~zhodll pre ~oluby od .. ' Na ~a~iatku ~te po1...,-. . , H. 

pan~ Lesnlckeho? .'-..... '. . 4 .' vedah, ze o vY,sled~u 
Uz nlekolko rokov sme ~; tr ~-- " .. '. ' "i', c::::::. .• ' .~ ro~hoduje aj krmeme.' 

lietal i pomern e dobre skusim sa toho chy1it. 
krátke a stredné trate , ~~ Čo máte pod tým na 
boli sme aj v prvej de- ~~'t:.u~ . mysli? 
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vo svete sa cení víťazstvo v konkurencií 
1000 chovateľov. Preto som ich požiadal 
o krátky rozhovor. 
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l enosť 50 kilometrov - Važec. Holuby, ktoré 
sa chystáme nasadiť na dlhé trate vyvážame 
v utorok. Výnimku z povinných tréningov robí
me v pondelok, vtedy holuby majú možnosť sa 
kúpaL Ak bol pret ek vermi ťažký z povinného 
tréningu upúšťame aj v utorok. Trénovanie 
holubov z prirodzenej metódy je podstatne 
náročnejšie vdovcom sa chce trénovať, holuby 
z prirodzenej metódy sa často snažia trénin
gom vyhnúť. 
• A čo vy neplánujeme skúsiť lietať vdovskou 
metódou? 

Skúsiť ako skúsiť, sme na to takmer prinútení. 
Špecialistom je na kŕmenie je Peter, tak Chovatelia, ktorí v OZ lietajú touto metódou zís

nech hovorí on. Peter: Pri kŕmení holubov kavajú na krátkych a stredných tratiach poväč
na dlhé trate vychádzam z toho, že do koša šine plný bobový zisk, ktorý sa lažko doháňa 
idú každých 14 dní a optimálne pripravené na dlhých tratiach. Na budúci rok v holubníku 
musia byť v deň nasadenia na pretek. Základ kde máme mladé holuby si urobíme oddelenie 
používaného krmiva je preteková zmes, ktorú vdovcov. Budeme li etať totálnym vdovstvom. 
kupujeme od p. Rosinca. K nej pod ra potreby Z doterajšieho holubníka sa bude naďalej lietať 
pridávam hrach, kukuricu prípadne iné semená. prirodzenou metódou. 
Je to individuálne. Holuby kŕmim v búdnikoch • Kolko holubov sie zimovali? 
a každý dostane to čo by malo jella formu Bolo ich presne 141 , z toho bolo 46 ročiakov, 
zlepšil. Sú na to tak zvyknuté že žerú z rul<y. zopár chovných a závodný tým predstavoval 
Mám takú zásadu, že od stredy pred pretekom zhruba 90 holubov. S ročiakm i síce lietame, ale 
kŕmim naplno . Chovaler to musí odhadnú!. neocakávame od nich nejaké špičkové výsled
Nevyšlo nám to na Stendale, nepočítali sme ky. Slači ak urobia 1 - 2 "tristovky" . Toho roku 
s tým, že to bude taký [ažký pretek, fdmil i sme sme na "šesťstovky" nasadzovali aj dvojročné 
na "Iahko". To nás vlastne pripravilo o majstra holuby, hlavne tie, ktoré nás nepresvedčili ako 
OZ, chýbal nám do družstva Jeden holub. Na roči aky. 

majstra OZ nám chýbalo 81 bodov. • Kedy ste holuby dali do páru? 
• Nerobí vám problém kŕmenie a príprava Ako sme už povedali lietame prirodzenou 
holubov na dlhé a krátke trate súčasne, keď metódou, preto sa snažíme už na jar plánovať 
Ich máte tak povediac v jednom oddeleni? hniezdenie tak, aby holubice na dlhé trate boli 

Samozrejme že robí, je to jeden z dôvodov, nasadzované z vajíčok starších ako desať dní. 
prečo na sa budúci rok chystám e krátke Spravidla je Io koncom marca. Tohto roku sme 
a stredné trate lie tať vdovstvom z druhého párili od 24. do 26 marca. 
holubníka. Jednoducho, keď hol uby, ktoré 
pripravujeme na dlhé trate k ŕm i me naplno, 
ostatné zvyknú na seba nabrať čo im potom 
v preteku neprospieva. 
• Uetate prirodzenou metódou. Sú holuby 
vypúšťané volile, alebo obmedzene? 

Ráno trénujú holuby aj holubice 2 hodJny. 
Vyženieme von všetky ho luby a ho lubice 
bez oh ľadu na to č i sedia na vajíčkach alebo 
mladých a musia trénovať. Do tréningu musia 
byť nútené, máme na to dlhú tyč s vrecom na 
konci. Popoludní trénujú tiež 3/4 hodiny . Pred 
nasadzovaním na preteky krátkych a stredných 
tratí vyvážame vo štvrtok holuby na vzdia
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• To znamená, že lepšie lietate s holubi
cami? 

V minulosti to tak bolo, holubice nám lietali 
výborne. Toho roku to až také nebolo. V tejto 
sezóne zabrali predovšetkým holuby. 
• Kedy holuby rozdel'u/ete a tiež som zveda
vý, či ich v zime púšťate. 

Holuby rozdelíme koncom augusta a rozde
lené sú až do začiatku párenia. V zime holuby 
nepúšťame , zo začiat ku sme mali obavy či sa 
včas dostanú do formy, ale nie sú s tým pro
blémy. Holuby zatvoríme v októbri a začneme 
púšťať tak 7 až 10 dní pred párením holubov. 
Je to tak lepšie, lebo dravce nám v zime často 
pobrali vermi dobré holuby. 
• Podávate holubom nejaké špeciality, alebo 
prípravky o ktorých si myslíte, že pomáhajú 
zvyšovať ich výkon? 

Myslím, že nie. Čo sa týka preliečovania , 
vakcinácie, robíme iba to, čo väčšina chova
telov. Snažíme sa holubom neublíž iť. Pravidelne 
obtýždeň v pondelok počas pretekovej sezóny bárení ťažko plánovať. Toho roku sme ni č velké 
podávame nymfuramycin a avimelronid. Po neplánoval i a vyšlo to. Veď po pretek Hanover 
prílete z pretekov elektrolyt striedavo s medom. sme sa držali tak okolo 10 miesta. Tento pretek 
Pred pretekami na dlhé trate sa nám osvedčuje nám mimoriadne vyšiel, za šesť minút nám na 
aminosol. Je to náš prípravok na prírodnej "špici" sadli štyri holuby. To nás povzbudilo, 
báze, podávame ho v utorok, stredu a niekedy pred druhou Gerou sme boli na druhom mies
aj vo štvrtok ráno. Holuby tak na seba naberú , te za Jozefom Bednárom , ale pred Petrom 
ožijú, zlepší sa ich kondícia. Na zlepšenie dý· Matalíkom a to sú výb orn í chovatelia . Pred 
chania podávame bronchosan. posl ed ným pretekom sme dosť špekul ovali 
• Aké máte plány do budúcna? ako holuby pripraviť a čo nasadiť. Po štarte sme 

To, že plánujeme prejst s časťou holubov na mali obavy lebo fú kal južný vietor, nakoniec 
vdovský systém sme už povedali a inak v holu- holuby doleteli výborne. Preto nerozmýšrame 

špeciálne nad víťaznými plánmi. 
• Vyhovuje vám súčasný plán súťaženia a 
vyhodnocovania pretekov v KOTVR? 

V podstate áno i keďsa nám viacej páči sys
tém bodovania 20/5Berieme však do Llvahy, že 
v klube sú i chovatelia, ktorí majú ovela dlhšie 
vzdialenosti z pretekov na holubníky a preto tri 
vyhodnocované holuby sú dosť. 
• Moja posledná otázka je: Oslávili ste už 
víťazstvo? 

Ešte nie , lebo celkové výsledky sa zverejnili 
iba v posledných dňoch a náš otec je v nemoc
nici so zápalom pľúc . Počkáme kým sa vráti 
a potom bude oslava v trojici i s kamarátmi. 

Na záver bralom Ze/eňákovcom srdečne 
blahoželám a Ste/anovi Zelenákovi staršiemu 
prajem skoré uzdravenie, aby to mohol so 
synmi oslávil: RNDr. Daniel Dudzlk 
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"STREDOEURÓPSKY MARATÓN KLUS -;] 
Najlepších päť holubov v jednotlivých pretekoch 

KO.l,.íN NAD RÝNOM Dátum: 1. 7. 2006 Čas štartu: 6:10:00 
Jtozpätie: od 812'.730 km do 1027.380 km 
Pocet nasadených holubov: 659 z toho 20 %: 1.32 
l ' 03-S -0906 0646 H Juraj Šarkézi 999.417 1.20:13:45 1.51 7. 843,258 km 
2 . 01-S -06 0053 H Ondrej Koprivňanský 987.268 1.19:5505 3 . 03~ 814,578 km 
3 . 03-S -0706 610 H Fridrich Gódaoy 9.76 . ~8 4 1.20:37:09 4.552:' . 846,238 km 
4 03-S-11070516 A M+M+Atvlikula '97.1.'771 1.20:44:31 6.070 849,830 km 
5 02-S -06 5122 H OndrejKoPíivň anský 969.697 1.20:10:02 7.587 814 ,578 km 
HAMBURG Dátum: 15.7.2006 Čas štartu: 615:00 
Rozpätie: od 745.290 km do 916.379 km 
Počet nasadených holubov: 507 z toho 20 % : 101 
1 04-S -0806 656 H Vojtech Gyurovszky 1334.251 1.16:28:08 1.972 818,074 km 
2 01-S -28 2888 H Slavomir Klein 1298.821 1.17:56:41 3.945 911,361 km 
3 03-S -0606 0555 H Ján Predanócy 1290.544 1.16:0124 5.917 756,775 km 
4 99-S -11 6489 H Eduard Struhár 1281.735 1.16:33:14 7890 792,411 km 
5 01-S -28 6045 H Peter Mataflk 1277.886 1.17:55:49 9.862 895,564 km 
BRUSEL Dátum; 21.72006 . Cas štartu: 10 00:00 
Rozpätie: od 992.131 km do 1ô'93988 km Počet nasadených holubov: 460 z toho 20 %: 92 
1 o3-SK-55252 H Ing MirosravVidhold 976.252 2.1 0A 0 36 2,174 1093.988 km 
2 02-S -06 6405 H Anton Pilný 951 .640 2~09:45:41 4.348 10l4.147 km 
3 03-S -1503 0673 A Štefan Jan fče k . 935.959 2 1Q:34:20 6,522 1042,970 km 
4 02-S -09 8182 A Juraj Šarkézi 930.443 2,10:19:05 8G96 1022,634 km 
5 o4-SK-552201 H Michal Komačka 929.01'1 2.10:'47:46 10.870 1041,714 km 
Poradie holubov s číslom SK-55 .. - . 
1 03-SK-55 252 H Ing. Miroslav Vidhold 976.252 2.10:40:36 2.174 1093.988 km 
5 04-SK-55 2201 H Michal Komačka 929.01 7 2.10:47:4 10.870 1047.714 km 
8 04-SK -55 415 H Benjamin Bindlcs 919.329 2.10:2237 17.391 101 3. 668 km 
9 03-SK-55378 H Janka + Miloš Kučera 918.969 2.10:02:19 19.565 994.615 km 
10 04-SK-552214 H Michal Komačka 911.465 2.11 :0929 21.739 1047.714 km 

KONEČNÉ PORAĎIE PO TROCH 'pRETEKOCH 

Por, Chovatel' . prelek a koeficient .sporu. ..' 
1 PREDANÓCY JÁN 1 36.41 9 2 92.7Ô2 3 . 258.696 38(' .811.' 
2 Somora Rudolf 3 56.522 2 106.509 1 .300,.4S5 46;3.48p 
3 . $~rké~i Juraj 1 21.244 3 169.5.66 2 280m9 .470.889 
4 ··Kóš(áí Jaroslav 3 130,.435 2 136.095 1 276.Ú6 542.706 
5 )Struhár'Edllard 2 90.730 1 95.599 3 454.348 '640.677 
6 'JánBlaškó - C 3 167.391 1 262:519 2 268.244 698.154 
7 · Q9pňanský Fr. -A tim 1 118.362 3 158.696 2 464.813 761.871 
8 Gyu rovs k~ Vojtech 2 80.868 1 139.606 3 563.043 783.517 " •• 
9 Pilný Anton . 3 19.565 2 28 4 ,.0~4 1 577. 542 ·S81 .131 

10 Malých Milan. '. 2 143.984 '.' 3 336. g~6 1 492.564 973.504 
'l l BuJko Jozef:' 1 50. 076 3 428.261 2 498.619 976.956 
12 Hološ Ján 3 267.391 1 279.21 1 2 441 ,420 988022 
13' LejolJe Jozef. 1 130.501 3 286.956 2 595 2 66 ' 1012723 
14 ' Óavidik + Btefán 3 189.13 1 l 24(274 2 593. 294 '1023.699 
15 Fridrich Góda ny 3 39.130 l 188.01 64 2 800000 1027294 
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ZÁPAoOSLOVENSKÉHO'tifEGIÓNU 


Najlepších päť holubov v jednotlivých pretekoch 
,KASSEL Dátum:·(3. 6..2006 Čas štartu: 7:00:00 Rozpätie: od 612.1 16 km ,do 5781.55.1JIm 
Počet nasadených holubov: 2457 z toho 20 %: 491 ' 
1 03-SK-Ol08 0815 l:! Reíctler Ján 1389.479 1.15:07:29 100 0.407 67'7'.348km 
2 02-SK-Ol 09066 H Pelech + Kart:laS 1377.408 1.1 4:57:111 00 0.814 657.276km' 
3 01-SK-01 8044 A Slováček Rudolf 1375.864 1.14:54:05100 1.221 652.274km 
4 02-SK-Ol ·00926 H Madaj Ladis lav 1364.365 US 07:41 1QO 1.628 665.378km 
5 03-SK-1906 1434 H Angyal Milan 1363.365 1:15:24:54100 2..035 688.363km 
KOBLENZ Dátum: 17. 6. 2006 Čas štartu: 6 00 00 
Rozpätie: od 719.545 km do 5648.1 23 km 
Počet nasadených holubov: 2433 z toho 20 % 487 
1 03-SK-020801 00 H Beňák Vladimir 1401.1 16 1 14:59 44100 0411 756.229km 
2 01 -SK-02 3175 A Pripko Leopold 1340. 598 1.1525.58 100 0.822 758 734km 
3 04-SK-020B 333 A BerirJk Vladimir 1330062 11 578'34 100 1 233 756. 229km 
4 04-S-0604 258 A Nuvak Milan Ing 1322 280 1.1547 17 100 1.644 776.553km 
5 03-S -0606 0105 I~ Ambrolay Peter 1321.461 i.15:51 3o 100 2. 055 781.644km 
KoLfN NAD RÝNOM 1 Dátum: 1. 7. 2006 Čas štartu: 610;00 
~ozpätle: od 761.125 km do 5714.082 km 
Počet nasadených holubov: 2178 z toho 20 %: 436 
1 03-SK-Ol 0? 0676 H Kvál Tibor 10,80.640 1.18:38:411 00 0.459 8~; 0 57km 

2 03-SK-Q l 08 0815 H Reicher Jan " lP~2 866 1 . 19:ÓÍl~] 7 100 0 918 819A28km 
3 01-SK-01 4040 H Cingel J oz~fml 1035,.901 1.19 08'12 1;90 1.377 a06.138km 
4 02-SK-02 0741 H Hroze" Peter+ Peter 1035.51,s 1.18:36 08 100 1.837 772.632km 
5 04-SK-0107 151 H Tanka Ladislav 1 030 .g4.~ 119:18 02 100 2.296 81 1.713km 
KoLiN NAD RYNOM 2 Dátum: 15.07.2006 Čas štartu: 6 00:00 
Rozpätie: od 761.125 km do 5714.082 km 
Počet nasadených holubov: 1712 z toho 20 %: 342 
1 03-SK-Ol03 0104 H Pelech + Korbaš 1119.387 1.17:53:47 100 0.584 799.000km 
2 99-SK-Ol 1804 H Jankura + Gemainer 1098.654 1.18 08:571 00 1.168 800.864km 
3 02-SK-Ol03122 H Sillo Igor 1098.24'1 1.18:19:27 100 1.752 81 2.094km 
4 03-S -0608 0260 H Raclavský Mar. MVDr 1094.052 1.18:22 24 100 2.336 812.224km 
5 03-SK-02080009 A Beťták Vladimir 1086. 922 1.18:13:00 100 2.921 796.714km 

Celkové poradie 

. 1 BEJÍJAK VLADIMiR 1877 11 PELECH + KORBAŠ 1420 

2 . PRIPKO BRlINO ML. 1661 12 KOPRIVŇANSKY ONDREJ 1377 

3 GÚČIK MIROSLAV 1646 13 ATALOVIČ !\AROL 1359 

4 BAOHARPAVOL 1551 14 GONG A~eJZ 131 0 

5 VARGAI.ST + DURIS 1526 Hl RACLAV81<Ý' MAR. MVDR. 1240 

6 KARA CSONY ŠTEFAN 1506 16 GÉHRY JOZEF 1235 

7 1653,SOMORA RUDOLF 1489 17 '[USPAl KAROL 1230 

8 BRNČAL IVAN 1488 18 1~Š' DVGNC M+V 1207 


. 9 48~9 PONISTIAK JAKUB 1456 19 GÚCIK FRANTiŠEK MI.. 11 91 

10 JANKURA +GEMAINER 1433 20 ING.CHYTIL P.+ I.. 1169 
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"STREDOEURÓPSKY MARATÓN KLUS -;] 
Najlepších päť holubov v jednotlivých pretekoch 

KO.l,.íN NAD RÝNOM Dátum: 1. 7. 2006 Čas štartu: 6:10:00 
Jtozpätie: od 812'.730 km do 1027.380 km 
Pocet nasadených holubov: 659 z toho 20 %: 1.32 
l ' 03-S -0906 0646 H Juraj Šarkézi 999.417 1.20:13:45 1.51 7. 843,258 km 
2 . 01-S -06 0053 H Ondrej Koprivňanský 987.268 1.19:5505 3 . 03~ 814,578 km 
3 . 03-S -0706 610 H Fridrich Gódaoy 9.76 . ~8 4 1.20:37:09 4.552:' . 846,238 km 
4 03-S-11070516 A M+M+Atvlikula '97.1.'771 1.20:44:31 6.070 849,830 km 
5 02-S -06 5122 H OndrejKoPíivň anský 969.697 1.20:10:02 7.587 814 ,578 km 
HAMBURG Dátum: 15.7.2006 Čas štartu: 615:00 
Rozpätie: od 745.290 km do 916.379 km 
Počet nasadených holubov: 507 z toho 20 % : 101 
1 04-S -0806 656 H Vojtech Gyurovszky 1334.251 1.16:28:08 1.972 818,074 km 
2 01-S -28 2888 H Slavomir Klein 1298.821 1.17:56:41 3.945 911,361 km 
3 03-S -0606 0555 H Ján Predanócy 1290.544 1.16:0124 5.917 756,775 km 
4 99-S -11 6489 H Eduard Struhár 1281.735 1.16:33:14 7890 792,411 km 
5 01-S -28 6045 H Peter Mataflk 1277.886 1.17:55:49 9.862 895,564 km 
BRUSEL Dátum; 21.72006 . Cas štartu: 10 00:00 
Rozpätie: od 992.131 km do 1ô'93988 km Počet nasadených holubov: 460 z toho 20 %: 92 
1 o3-SK-55252 H Ing MirosravVidhold 976.252 2.1 0A 0 36 2,174 1093.988 km 
2 02-S -06 6405 H Anton Pilný 951 .640 2~09:45:41 4.348 10l4.147 km 
3 03-S -1503 0673 A Štefan Jan fče k . 935.959 2 1Q:34:20 6,522 1042,970 km 
4 02-S -09 8182 A Juraj Šarkézi 930.443 2,10:19:05 8G96 1022,634 km 
5 o4-SK-552201 H Michal Komačka 929.01'1 2.10:'47:46 10.870 1041,714 km 
Poradie holubov s číslom SK-55 .. - . 
1 03-SK-55 252 H Ing. Miroslav Vidhold 976.252 2.10:40:36 2.174 1093.988 km 
5 04-SK-55 2201 H Michal Komačka 929.01 7 2.10:47:4 10.870 1047.714 km 
8 04-SK -55 415 H Benjamin Bindlcs 919.329 2.10:2237 17.391 101 3. 668 km 
9 03-SK-55378 H Janka + Miloš Kučera 918.969 2.10:02:19 19.565 994.615 km 
10 04-SK-552214 H Michal Komačka 911.465 2.11 :0929 21.739 1047.714 km 

KONEČNÉ PORAĎIE PO TROCH 'pRETEKOCH 

Por, Chovatel' . prelek a koeficient .sporu. ..' 
1 PREDANÓCY JÁN 1 36.41 9 2 92.7Ô2 3 . 258.696 38(' .811.' 
2 Somora Rudolf 3 56.522 2 106.509 1 .300,.4S5 46;3.48p 
3 . $~rké~i Juraj 1 21.244 3 169.5.66 2 280m9 .470.889 
4 ··Kóš(áí Jaroslav 3 130,.435 2 136.095 1 276.Ú6 542.706 
5 )Struhár'Edllard 2 90.730 1 95.599 3 454.348 '640.677 
6 'JánBlaškó - C 3 167.391 1 262:519 2 268.244 698.154 
7 · Q9pňanský Fr. -A tim 1 118.362 3 158.696 2 464.813 761.871 
8 Gyu rovs k~ Vojtech 2 80.868 1 139.606 3 563.043 783.517 " •• 
9 Pilný Anton . 3 19.565 2 28 4 ,.0~4 1 577. 542 ·S81 .131 

10 Malých Milan. '. 2 143.984 '.' 3 336. g~6 1 492.564 973.504 
'l l BuJko Jozef:' 1 50. 076 3 428.261 2 498.619 976.956 
12 Hološ Ján 3 267.391 1 279.21 1 2 441 ,420 988022 
13' LejolJe Jozef. 1 130.501 3 286.956 2 595 2 66 ' 1012723 
14 ' Óavidik + Btefán 3 189.13 1 l 24(274 2 593. 294 '1023.699 
15 Fridrich Góda ny 3 39.130 l 188.01 64 2 800000 1027294 
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Najlepších päť holubov v jednotlivých pretekoch 
,KASSEL Dátum:·(3. 6..2006 Čas štartu: 7:00:00 Rozpätie: od 612.1 16 km ,do 5781.55.1JIm 
Počet nasadených holubov: 2457 z toho 20 %: 491 ' 
1 03-SK-Ol08 0815 l:! Reíctler Ján 1389.479 1.15:07:29 100 0.407 67'7'.348km 
2 02-SK-Ol 09066 H Pelech + Kart:laS 1377.408 1.1 4:57:111 00 0.814 657.276km' 
3 01-SK-01 8044 A Slováček Rudolf 1375.864 1.14:54:05100 1.221 652.274km 
4 02-SK-Ol ·00926 H Madaj Ladis lav 1364.365 US 07:41 1QO 1.628 665.378km 
5 03-SK-1906 1434 H Angyal Milan 1363.365 1:15:24:54100 2..035 688.363km 
KOBLENZ Dátum: 17. 6. 2006 Čas štartu: 6 00 00 
Rozpätie: od 719.545 km do 5648.1 23 km 
Počet nasadených holubov: 2433 z toho 20 % 487 
1 03-SK-020801 00 H Beňák Vladimir 1401.1 16 1 14:59 44100 0411 756.229km 
2 01 -SK-02 3175 A Pripko Leopold 1340. 598 1.1525.58 100 0.822 758 734km 
3 04-SK-020B 333 A BerirJk Vladimir 1330062 11 578'34 100 1 233 756. 229km 
4 04-S-0604 258 A Nuvak Milan Ing 1322 280 1.1547 17 100 1.644 776.553km 
5 03-S -0606 0105 I~ Ambrolay Peter 1321.461 i.15:51 3o 100 2. 055 781.644km 
KoLfN NAD RÝNOM 1 Dátum: 1. 7. 2006 Čas štartu: 610;00 
~ozpätle: od 761.125 km do 5714.082 km 
Počet nasadených holubov: 2178 z toho 20 %: 436 
1 03-SK-Ol 0? 0676 H Kvál Tibor 10,80.640 1.18:38:411 00 0.459 8~; 0 57km 

2 03-SK-Q l 08 0815 H Reicher Jan " lP~2 866 1 . 19:ÓÍl~] 7 100 0 918 819A28km 
3 01-SK-01 4040 H Cingel J oz~fml 1035,.901 1.19 08'12 1;90 1.377 a06.138km 
4 02-SK-02 0741 H Hroze" Peter+ Peter 1035.51,s 1.18:36 08 100 1.837 772.632km 
5 04-SK-0107 151 H Tanka Ladislav 1 030 .g4.~ 119:18 02 100 2.296 81 1.713km 
KoLiN NAD RYNOM 2 Dátum: 15.07.2006 Čas štartu: 6 00:00 
Rozpätie: od 761.125 km do 5714.082 km 
Počet nasadených holubov: 1712 z toho 20 %: 342 
1 03-SK-Ol03 0104 H Pelech + Korbaš 1119.387 1.17:53:47 100 0.584 799.000km 
2 99-SK-Ol 1804 H Jankura + Gemainer 1098.654 1.18 08:571 00 1.168 800.864km 
3 02-SK-Ol03122 H Sillo Igor 1098.24'1 1.18:19:27 100 1.752 81 2.094km 
4 03-S -0608 0260 H Raclavský Mar. MVDr 1094.052 1.18:22 24 100 2.336 812.224km 
5 03-SK-02080009 A Beťták Vladimir 1086. 922 1.18:13:00 100 2.921 796.714km 

Celkové poradie 

. 1 BEJÍJAK VLADIMiR 1877 11 PELECH + KORBAŠ 1420 

2 . PRIPKO BRlINO ML. 1661 12 KOPRIVŇANSKY ONDREJ 1377 

3 GÚČIK MIROSLAV 1646 13 ATALOVIČ !\AROL 1359 

4 BAOHARPAVOL 1551 14 GONG A~eJZ 131 0 

5 VARGAI.ST + DURIS 1526 Hl RACLAV81<Ý' MAR. MVDR. 1240 

6 KARA CSONY ŠTEFAN 1506 16 GÉHRY JOZEF 1235 

7 1653,SOMORA RUDOLF 1489 17 '[USPAl KAROL 1230 

8 BRNČAL IVAN 1488 18 1~Š' DVGNC M+V 1207 


. 9 48~9 PONISTIAK JAKUB 1456 19 GÚCIK FRANTiŠEK MI.. 11 91 

10 JANKURA +GEMAINER 1433 20 ING.CHYTIL P.+ I.. 1169 
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Firma BIOVETA SK spol. s r. o Nitra 
radí chovateľom poštových holubov 
Chovateľa poštových holubov Jaroslaya Benku zaujali y chovateľských časopisoch 
Články MVDr. Pospíšíloyej o používaní proll;otík. Oslovil ju s prosbou, aby obozná
mila chovateľov poštových holubov so syoiimi skúsenosťami a my s pOĎakovaním 
uverejňujeme jej odpoveď. 

Prevencia chorôb v chove holubov 
PRED CHOVNOU SEZÓNOU zvieratá vybr"J1é na chov je pOl rené odčerv i ť a urobiť 
dôkladnú asanáciu chovných priestorov a okolia. Vakcínoval' prol i par,unyxovírusovej 
a podľa nákazovej situ ác ie aj proti herpesvírusovej inrekcii (vakcinácia so svalu). 
V prevenci i hn ačkových ochorení sa miesto antibiotfk odporúča podávať probiotic
ký prípravok PROPOUL, ktorý svojím pôsobením potl áča choroboplod né zárodky 
v č rev ách zv ierať a podporuje množenie prirodzenej čre vnej mikrotlóry . Zároveň má 
pozitívny vplyv na celkovú odo l nosť. kondíci u 11 zdravie zvierat. 

PRED ZAČATÍM IINTEZDENlA je dobré pouporiľ imu nitu holubov poda ním: 
- vitam ínov A, D, E, C (Adesol - 1 - 5 dn í) 
- prípravku Sil ivet, ktorý regeneruje pečeňové bun ky poškodené rôznymi toxínmi, 
antibioti kami, ťažkým i ko vmi a inými cudzorodými hítkarni, s ktorými vtáky môžu 
prísť do stykLl a k onzumo vať ich. Zatažená pečcrl negatívne vplýva na celkovú kond íciu 
a ži votaschopnos ť zvierat. Nefrovet regeneruje obli čky , pôsobí prot iv ír u ~ ovo 

- probiotekých prípravkov Propoul, 1\vi bion 

POČAS HNIEZDENIA, KŔNIEN1A A RASTU MLAĎAT je vhodné podávanie 
prípravku Carnifarm, ktorý podporuje a reguluje premenu energie v pečen i - tieto 
metabolické procesy sú v období hniezdenia, odchovu a rastu mlád·at velmi zaťažené. 
Preventívne podúvanie prípmvku Propoul- pulzne jeden krát za 5 - 8 týždňov po dobu 
7 - lOdní za sebou podporuje celkovú odol n os ť zv ierat, clmíni pred infekciou saJmone
lami a inými črevnými infekciami , zlepšuje kondíciu, výkony, zdravie a životaschopnost" 
zv ieral. V období keJ ' ml áďatá už začínaj ú sami prijímať potrav u sa odporúča pod ávať 

v pilnej vode prípravc)k Citroenzymix na prevenciu kokcidjózy . 

LETOVÁ SEZ()NA 
- preventívne pod~vani c antibiotík zvieratá oslabUJe, robí ich náchylnejšími na víruso
vé a p lesňové ochorcnia a zároveň sa môže vytvoriť rezistencia baktéri í na podávané 
antibiotikum, ktoré v prípade nutnej liečby bude v chove neúč i nné 

- mieslo an tibiotík sa odporúča pulzne podávať probiolický prípravok Propoul 
- prípravok Carnifarm reguluje premenu energie v pečen i ( spaľovanie tukov), na čo sú 
pri vysokých lelesných výkonoch kladené veľké nároky 

POŠTOVÝ HOLUB 4/2006 96 

- dlhoJobé podávanie vysokých dávok vitamínov tiež oslabuje organizmus Zvier<ll . preto 
sa odporúča podávať vitamíny v prirodzenej forme, alebo spoju . Vhodný je prípravok 
Columbin, klOrý obsahuje aj prírodné vit amíny il grit. Tento prípravok sa môž.e holubom 
preJ kladaf den ne podľa chuli . 

PREVENCIA PARAZI'fÁRNYCII OCIIORENÍ 
A KOKCIDIÓZY J-IOLUUOV 
- dôkladná asanácia chovných priestorov - dezinfekcia, de/..i nsekcia 
- karanténa novaprikúpcnýcll zvierat a 7v ieral po návrate Z letu , v)ístavy cl pod. 
- pravidelné prevcllt ívnc odčerveniedvakrá t do roka (najvhodnejš í je prípravok s účinnou 
IMkou Levamizol, ktorý má zároveň imu nosti mulačné účinky ) 

- v období čast ého výskytu kokcidiózy v chove, pri zmenách krmiva a pod . podávať 
preventívlle prípr<lv ok Citroenzymix. ktorý podporuje trävenie bie lkovín a udržiava 
nízke pI' ll.! I' črev;'ic h 

- podávani e prohiotlckých prípravkov Propoul pomáha udrž i avať nízku hodnotu pH 
v č rev úch (tvorha ~y~ l' liny mliečnej v črevťicb) 

PREVENCIA IINA(:KOVÝCH OCHORENÍ 
- podúvan il' rrobiuti ckých prípravkov Propoul 
- občasné uky\c1ovaJlic a podpora tráven ia - podúvanie prípravku Citroen zymix 

LIEČBA IINAČKOVÝCH OCHORENÍ 
- pri hnačke akcj kolvek eliológic sa odporúča podáv ať Carbotox. powder. Aktívne 
zložky prípravk u: čierne uhlie, kys li čník zinoč n atý a bentonid za bezpečia absorbciu 
a vylúčen ie škodlivých látok z organiz.mu . Kysličník zinočnatý pôsobí Záro vcí'l anti
bakteriálne - ni čí patogénne mikroorgan izmy 
- antibioti k<í sa wj porú(a podať až po určení diagnózy, že ide o hnačku spôsobenú vysoko 
patogénnymi bakté ri:un i a podľa citlivosti patogéna, ktorý h n ačk u spGsobil 
- pri hn ačke ~ jlôs ubl'ne.i plesňami , vírusmi, chybami vo výžive a pod, je podanie anti
biotík konlrai ndiko vané , odporú ča sa podávať Silivet, Ne[rovet 
- podávan ie Propl>ul. Citroenzymix pôsobí preventívne aj li eče bn e pro ti hnačkám 

a Läroveň upravuje zloženie črev ného obsahu po prekonaní hnačky 
- pri krvavých hnačkách jl' potrebné podávať vit. K 

LIEČBA NECIlUTENSTVA 
- nechutenstvo spôsobené zlým ld vením sa môže upraviť podaním prípravku Citroen
zy mix - k úprave chuti dôjde 7a 2 - 5 dn í 
- nechutenstvo spôsobené za ťažením pečene sa podan ím látok podporujúc ich trávenie 
nezlepší alebo sa zlepší len prechodne. V tomto prípade sa odporúča podú vat' prípra vok 
Silivel, ktorý regeneruje pečciíové bunky poškodené rôznymi tox ínmi, an tibi otikami 
il pod. (podáva sa 5 - 7 dní potom pauza 3 - 5 dn í a znova ~a podú Silivet 5 - 7 dní). 
Úprava chuti je v tomto prípade pomalá, z;j vi~ í od stupňa poškodenia pečeňových 
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Firma BIOVETA SK spol. s r. o Nitra 
radí chovateľom poštových holubov 
Chovateľa poštových holubov Jaroslaya Benku zaujali y chovateľských časopisoch 
Články MVDr. Pospíšíloyej o používaní proll;otík. Oslovil ju s prosbou, aby obozná
mila chovateľov poštových holubov so syoiimi skúsenosťami a my s pOĎakovaním 
uverejňujeme jej odpoveď. 

Prevencia chorôb v chove holubov 
PRED CHOVNOU SEZÓNOU zvieratá vybr"J1é na chov je pOl rené odčerv i ť a urobiť 
dôkladnú asanáciu chovných priestorov a okolia. Vakcínoval' prol i par,unyxovírusovej 
a podľa nákazovej situ ác ie aj proti herpesvírusovej inrekcii (vakcinácia so svalu). 
V prevenci i hn ačkových ochorení sa miesto antibiotfk odporúča podávať probiotic
ký prípravok PROPOUL, ktorý svojím pôsobením potl áča choroboplod né zárodky 
v č rev ách zv ierať a podporuje množenie prirodzenej čre vnej mikrotlóry . Zároveň má 
pozitívny vplyv na celkovú odo l nosť. kondíci u 11 zdravie zvierat. 

PRED ZAČATÍM IINTEZDENlA je dobré pouporiľ imu nitu holubov poda ním: 
- vitam ínov A, D, E, C (Adesol - 1 - 5 dn í) 
- prípravku Sil ivet, ktorý regeneruje pečeňové bun ky poškodené rôznymi toxínmi, 
antibioti kami, ťažkým i ko vmi a inými cudzorodými hítkarni, s ktorými vtáky môžu 
prísť do stykLl a k onzumo vať ich. Zatažená pečcrl negatívne vplýva na celkovú kond íciu 
a ži votaschopnos ť zvierat. Nefrovet regeneruje obli čky , pôsobí prot iv ír u ~ ovo 
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buniek Odporúča sa aj Nefro vel na regeneráciu oblič iek. ktoré sú pri pôsobení toxínov 
poškodzované 
- podávanie probiotík Propoul pulzne podľa návodu pomáha upravovať chu ť 

PREVENCIA A LIEČBA RESPIRATÓRNYCH OCHORENÍ 
- dôsledná zoo hygiena chovu 
- karanténa novoprikúpených zv ierat a zv ierat po mívraate z výstav, letov apod. 
- vakcinácia proti paramyxovíruso m mláďatá od 3. týždňa veku, dospelé hol llby l -krát 
ročne 

- izolácia chorých zvierat - určeni~ diagnózy, liečba - podľa výsledku urobiť preventívne 
opatrenia v chove 
- podávanie podporných prípravkov Ko lwnbin, Propoul , občas vitamíny A, D, E, Adesol, 
vi tamín C, S i I i vet - zdravá pečeň - lepši a odolnosť proti chorobám, Nefrovet - podpora 
vylučovania - pomáha zvierat.ám ľahšie odolával' všetkým infekčným chorobám 

OCHRANA PROTI SALMONELÁM 
- vakcinácia Salgen ly of. + probiotický prípravok Propoul 
- správne používanie vakcíny Salgen a prípravku Propoul v prevencii salmonelovej 
infekcie holubov: 
- holúbätá vakcínovať hneď po vyl ia hnu tí vakcínou Salgen do zobáka 
- 3. až 5. deň po vyliah nu tí podať ho lúbätám prípravok Propaul (0,05 g/ks ) 
- 7. deň po vyliahnutí rev akcínovať vakcínou Salgen do zobáka 
- od 9. díía pokračovať v podávaní plípravku Propoul (0,1- 0,05 g/ks) do 14. až 20. dňa veku 
Preventívne podanie anti biotik je nežiadúce, nakolko salmonely prežívajú VQ vnútri 
buniek zvierat, kde ich podávané ant ibio tiká nezabij ú, ale naopak zn ič i a zdravú črevn ú 

mikroflóru, ktorá chráni zviera pred spätnou infekciou salmonelami. 

VEtKÁ CENA ŽiLINY 

Aš - 30. september 2006 


Šport má v Žiline velkú podporu, Hokejisti mestského klubu získali titul hokejového 
majstra Slovenska, čím dosiahli historický úspech. Bez podpory mesta na čele s pri
mátorom Ing. Jánom Slotom by sa podobný úspech nezrodil. 
K hokejistom sa v súčasnosti pripájajú aj holubár! . Krásny úspech na medzinárodnej 
scéne v Južnej Afrike ocenil aj žilinský magistrát, pod záštitou ktorého sa uskutoční 
Velká cena Žiliny dňa 30. 9. 2006. Krásnymi pohármi bude ocenených 10 najlepších 
družstiev a S prvých holubov, 
Vďaka primátorovi Žiliny Ing. Jánovi Slotovi sa poletí SOO-kilometrový pretek mladých, 

čo pre úspešné holuby bude znamenal" prvý stupienok k svetovým maratónom. 
V družstvách bude bodovať 33 % z nasadeného počtu . Piati pre 22 a viac holubov. 
Bližšie informácie; p. Štefan Majstrík - 0905 380 487 

p. Blažko - 0905 918 235 Štefan Plnčák 
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Ponuka liekov a prípravkov pre holuby 

z fIrmy BIOVETA Sk, spol. s r. o Nitra 


PODPORNE A STABILlZUJUCE PRfPRAVKY 
Názov Indikácia Dávka Ba lenie 

CARBOTOX powder liečba aprevencIa hnačiek 10 9 na2 kg krmIva 
5-l 0dní 

100g. 1 kg, 10 kg 

CARNIFARM sol. podpOril melaboflzmu lukov 
apremeny energie vpečen i 

'0 ml na 12 filrov vody 
7-10dn! 

100ml, 1 OOOml ,SOOOml 

CITROENlYMIX sol podpora Irávenia, pevenCla 
kokCtdlÓzya nekrolickei enterilidy 

10 ml na 151ilrov vody 
3-1 0dní 

100 ml , 1 000 ml 

SILlVETsoL hepaloprolekli'lny pripravok, 
regenerácia pečeňových buniek 

10·20 ml na 10 IlIrov vody 
5-7 dni 

100ml,5000ml 

NEFROVET sol podpora činnosti obliči ek , podpora 
l iečby pri virusových, bakleriálnych 
a plesňovych chorobách 

1520 ml na , O litrov vody 
5-7 dni 

100 ml, 5000 ml 

PROBIOTICKE PRIPRAVKY 
Názov I Indikácia f Dávka f Balenie 

PROPOUL p!v Iproblohcky pnpravok spolu 10,1 - 0,01 gil<s 1500 g. 1 000 g. 5000 9 
s prebiotikami pre hydinu a klátIky Ipo dobu 7 -10 dni 

VITAMINOVE A MINERÁLNE PRfPRAVKY 
Názov Indikácia Davka Balenie 
PLASTIN plv minerálnydoplnok pre hosp_ 5-1 5 9 na 1kg krmiva lkg, 5 kg 

zvteralá 
VITAPLASTIN lorte piv o minerálny doplnok pre hosp. 5-15g na 1 kg krmIva , kg, 5 kg 

lVlerata psy, kožuŠInove zvierata 
a exotické vtáctvo 

KOLUMBIN gran VIt -min, holuby fpodfa chuli Ho 
ADESOL soL Vitamin A O E l ml na 100 ks 20 ml, 250 ml, 1 000 ml 

5 10 dni 

PRlpRAVKY NA DEZINFEKCIU 
Názov Baleme 

BIQSEPT spray dezinfekcia ran, nik pn manipulácII 100 ml, 200 ml 
PVP Jod sprdy dezinlekcia rán -lepšie hojenie rán 100 ml 
OR ISEPTsol ošetrenIe a deZInfekcia zobákov holubov a exolickych vlakov, 

zmäkčenie krúsl 
ID mi 

PRIPRAVKY NA NiČENIE HMYZU 
Názov Balenie 
BIO KILL spray na hniezda aj na aplikáciu do perla - na odčervenie vlákov 100 ml 200 ml, 450 ml 

chovaných ple n~polr,lVjnové účely 
BIO KILL soi. 1000 ml. 5 000 ml 

DERMAKOLOGIKUM 
Názov IndIkácia Balenie 
ALAPTID 1%-na masf __lIlYchIenie hOlenia rán - urYchlenie e~llelJzácie 15g,20 g 

99 POŠTOVÝ HOLvB 4/2006 

http:zvierat.�m


buniek Odporúča sa aj Nefro vel na regeneráciu oblič iek. ktoré sú pri pôsobení toxínov 
poškodzované 
- podávanie probiotík Propoul pulzne podľa návodu pomáha upravovať chu ť 

PREVENCIA A LIEČBA RESPIRATÓRNYCH OCHORENÍ 
- dôsledná zoo hygiena chovu 
- karanténa novoprikúpených zv ierat a zv ierat po mívraate z výstav, letov apod. 
- vakcinácia proti paramyxovíruso m mláďatá od 3. týždňa veku, dospelé hol llby l -krát 
ročne 

- izolácia chorých zvierat - určeni~ diagnózy, liečba - podľa výsledku urobiť preventívne 
opatrenia v chove 
- podávanie podporných prípravkov Ko lwnbin, Propoul , občas vitamíny A, D, E, Adesol, 
vi tamín C, S i I i vet - zdravá pečeň - lepši a odolnosť proti chorobám, Nefrovet - podpora 
vylučovania - pomáha zvierat.ám ľahšie odolával' všetkým infekčným chorobám 

OCHRANA PROTI SALMONELÁM 
- vakcinácia Salgen ly of. + probiotický prípravok Propoul 
- správne používanie vakcíny Salgen a prípravku Propoul v prevencii salmonelovej 
infekcie holubov: 
- holúbätá vakcínovať hneď po vyl ia hnu tí vakcínou Salgen do zobáka 
- 3. až 5. deň po vyliah nu tí podať ho lúbätám prípravok Propaul (0,05 g/ks ) 
- 7. deň po vyliahnutí rev akcínovať vakcínou Salgen do zobáka 
- od 9. díía pokračovať v podávaní plípravku Propoul (0,1- 0,05 g/ks) do 14. až 20. dňa veku 
Preventívne podanie anti biotik je nežiadúce, nakolko salmonely prežívajú VQ vnútri 
buniek zvierat, kde ich podávané ant ibio tiká nezabij ú, ale naopak zn ič i a zdravú črevn ú 

mikroflóru, ktorá chráni zviera pred spätnou infekciou salmonelami. 

VEtKÁ CENA ŽiLINY 

Aš - 30. september 2006 


Šport má v Žiline velkú podporu, Hokejisti mestského klubu získali titul hokejového 
majstra Slovenska, čím dosiahli historický úspech. Bez podpory mesta na čele s pri
mátorom Ing. Jánom Slotom by sa podobný úspech nezrodil. 
K hokejistom sa v súčasnosti pripájajú aj holubár! . Krásny úspech na medzinárodnej 
scéne v Južnej Afrike ocenil aj žilinský magistrát, pod záštitou ktorého sa uskutoční 
Velká cena Žiliny dňa 30. 9. 2006. Krásnymi pohármi bude ocenených 10 najlepších 
družstiev a S prvých holubov, 
Vďaka primátorovi Žiliny Ing. Jánovi Slotovi sa poletí SOO-kilometrový pretek mladých, 

čo pre úspešné holuby bude znamenal" prvý stupienok k svetovým maratónom. 
V družstvách bude bodovať 33 % z nasadeného počtu . Piati pre 22 a viac holubov. 
Bližšie informácie; p. Štefan Majstrík - 0905 380 487 

p. Blažko - 0905 918 235 Štefan Plnčák 

POŠTOVÝ HOLUB 4/2006 98 

Ponuka liekov a prípravkov pre holuby 

z fIrmy BIOVETA Sk, spol. s r. o Nitra 


PODPORNE A STABILlZUJUCE PRfPRAVKY 
Názov Indikácia Dávka Ba lenie 

CARBOTOX powder liečba aprevencIa hnačiek 10 9 na2 kg krmIva 
5-l 0dní 

100g. 1 kg, 10 kg 

CARNIFARM sol. podpOril melaboflzmu lukov 
apremeny energie vpečen i 

'0 ml na 12 filrov vody 
7-10dn! 

100ml, 1 OOOml ,SOOOml 

CITROENlYMIX sol podpora Irávenia, pevenCla 
kokCtdlÓzya nekrolickei enterilidy 

10 ml na 151ilrov vody 
3-1 0dní 

100 ml , 1 000 ml 

SILlVETsoL hepaloprolekli'lny pripravok, 
regenerácia pečeňových buniek 

10·20 ml na 10 IlIrov vody 
5-7 dni 

100ml,5000ml 

NEFROVET sol podpora činnosti obliči ek , podpora 
l iečby pri virusových, bakleriálnych 
a plesňovych chorobách 

1520 ml na , O litrov vody 
5-7 dni 

100 ml, 5000 ml 

PROBIOTICKE PRIPRAVKY 
Názov I Indikácia f Dávka f Balenie 

PROPOUL p!v Iproblohcky pnpravok spolu 10,1 - 0,01 gil<s 1500 g. 1 000 g. 5000 9 
s prebiotikami pre hydinu a klátIky Ipo dobu 7 -10 dni 

VITAMINOVE A MINERÁLNE PRfPRAVKY 
Názov Indikácia Davka Balenie 
PLASTIN plv minerálnydoplnok pre hosp_ 5-1 5 9 na 1kg krmiva lkg, 5 kg 

zvteralá 
VITAPLASTIN lorte piv o minerálny doplnok pre hosp. 5-15g na 1 kg krmIva , kg, 5 kg 

lVlerata psy, kožuŠInove zvierata 
a exotické vtáctvo 

KOLUMBIN gran VIt -min, holuby fpodfa chuli Ho 
ADESOL soL Vitamin A O E l ml na 100 ks 20 ml, 250 ml, 1 000 ml 

5 10 dni 

PRlpRAVKY NA DEZINFEKCIU 
Názov Baleme 

BIQSEPT spray dezinfekcia ran, nik pn manipulácII 100 ml, 200 ml 
PVP Jod sprdy dezinlekcia rán -lepšie hojenie rán 100 ml 
OR ISEPTsol ošetrenIe a deZInfekcia zobákov holubov a exolickych vlakov, 

zmäkčenie krúsl 
ID mi 

PRIPRAVKY NA NiČENIE HMYZU 
Názov Balenie 
BIO KILL spray na hniezda aj na aplikáciu do perla - na odčervenie vlákov 100 ml 200 ml, 450 ml 

chovaných ple n~polr,lVjnové účely 
BIO KILL soi. 1000 ml. 5 000 ml 

DERMAKOLOGIKUM 
Názov IndIkácia Balenie 
ALAPTID 1%-na masf __lIlYchIenie hOlenia rán - urYchlenie e~llelJzácie 15g,20 g 

99 POŠTOVÝ HOLvB 4/2006 

http:zvierat.�m


t ZO CHPH Budmerice oznamuje chovatel'skej verejnosti, že dňa 9. júla 
2006 vo veku 62 rokov opustil naše rady pán Ján KERÁK. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú spomienku. 

Výbor ZO CHPH Budmerice 

Na jar oslávil60-ročné jubileum pán Dušan BROŠKO, vynikajúci 
chovate", reprezentujú ci oblasť na celoštátnych výstavách . 
Členovia ZO CHPH Smižany a OZ CHPH Spišská Nová Ves mu 
prajú vera úspechov v pretekaní, pevné zdravie a šťastnú holu
bársku pohodu . 

$ 
Dňa 12. júla 2006 oslávi l svoje životné jubil eum - 65 rokov dlho
ročný chovate!', funkcionár a posudzovater poštových holubov pán 
Ján MICHALEJE z Lovčice - Trubína. Do dalších rokov života mu všetko 
najlepšie, hlavne pevné zdravie, osobnej pohody a chovatel'ských úspe

chov želá celá ZO CHPH Lovč ica Trubín, K blahoželaniu sa pripája aj celá rodina. 

Prezídium Slovenského zväzu chovaterov poštových srdečné blahoželá ~ . ",:[\1 
Antonovi Csurmovi k významnému životnému jubileu - 80 rokom, ktoré ;~.~ít;"T.. 
oslávil na začiatku prete kovej sezóny. Ďakuje mu za obetavú a statočnú c..o: . 
prácu na poli nášho športu a za záSl uhy o rozvoj a propagáciu poštového ~ ')" 
holubiarstva na Slovensku. . ~, 

Do ďalších rokov, želá veľa dobrého a pevného zdravia i radosti z holubov 

"2' J 

• mu prajú 

Ing. Juraj Kurek a členovia prezídia SZ CH PH 

Dňa 4. júna 2006 sa doži l 65 rokov člen ZO CH PH Klenovec Ján ŠUNIAR z Ko
kavy. Všetko najlepšie, vera zdravia, chovate"ských úspechov a rod innej pohody 

priate lia a výbor OZ CHPH Revúca. 

• Predám 6 ks búdnikovo rozmeroch 1 m x1 m s Olympia-majster CR 86; 95: 96, vicemajster CR .97, 
roštami, vhodné najmä pre chovné oddelenie. Bližšie 99,majs.t~rOS Frýdex-Místek',1992 a2000,'supermajs
informacie na Č. t. 0902 213 605. ter Sel/~rnBj Moravy 2003 cca 700 Chovatel'ov, majster 

OS BeSkyd 2004, Majster Beskyd 2005 pozýva rJ.a 
výpredaj poslednej liahne mladých hQlubov timu OLYM
flA'-MACHA dňa 14.10.2006 vBardejovsKej Novej Vsi 

• Lukaš Il avský, Letná 3479/7, 058 Dl Poprad, (kUltúrny dom) o10.00 hod, SrdeČnl1!,lDzýva Vilézslav 
Č. t. 0902 332 315 hrada SK-05-02702-809, SK- Mäéha. Predal. cl10vatelských potrieb zaistený. Inlor
04-02207-239, SK-03-2203-0743 macie: Vladimir Kolvan. L Štúra 8, 085 01 Bardejov. 
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Medzinárodná testovacia stanica Dolné 

19. august 2006 
Čadea 135 km 

23. august 2006 
Uničov 180 km 

29. august 2006 
Vysoké Mýto 260 km 

2. september 2006 
Ríčany 310 km 

9. september 2006 - fmále 
R0b'caI!Y 370 km 

Testovacia stanica Podzámok Spišské Podhradie 

l. september 2006 
Strzelce Opolskie 235 km 

9. september 2006 
Stará Ľubovňa tréning 

15. september 2006 - finále 
Wroclaw 325 km 

Program pretekov: 
19. august 2006 

Krakov 128 km 
lú_ nugust 2006 

Katowice 185 km 
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chov želá celá ZO CHPH Lovč ica Trubín, K blahoželaniu sa pripája aj celá rodina. 

Prezídium Slovenského zväzu chovaterov poštových srdečné blahoželá ~ . ",:[\1 
Antonovi Csurmovi k významnému životnému jubileu - 80 rokom, ktoré ;~.~ít;"T.. 
oslávil na začiatku prete kovej sezóny. Ďakuje mu za obetavú a statočnú c..o: . 
prácu na poli nášho športu a za záSl uhy o rozvoj a propagáciu poštového ~ ')" 
holubiarstva na Slovensku. . ~, 

Do ďalších rokov, želá veľa dobrého a pevného zdravia i radosti z holubov 

"2' J 

• mu prajú 

Ing. Juraj Kurek a členovia prezídia SZ CH PH 

Dňa 4. júna 2006 sa doži l 65 rokov člen ZO CH PH Klenovec Ján ŠUNIAR z Ko
kavy. Všetko najlepšie, vera zdravia, chovate"ských úspechov a rod innej pohody 

priate lia a výbor OZ CHPH Revúca. 

• Predám 6 ks búdnikovo rozmeroch 1 m x1 m s Olympia-majster CR 86; 95: 96, vicemajster CR .97, 
roštami, vhodné najmä pre chovné oddelenie. Bližšie 99,majs.t~rOS Frýdex-Místek',1992 a2000,'supermajs
informacie na Č. t. 0902 213 605. ter Sel/~rnBj Moravy 2003 cca 700 Chovatel'ov, majster 

OS BeSkyd 2004, Majster Beskyd 2005 pozýva rJ.a 
výpredaj poslednej liahne mladých hQlubov timu OLYM
flA'-MACHA dňa 14.10.2006 vBardejovsKej Novej Vsi 

• Lukaš Il avský, Letná 3479/7, 058 Dl Poprad, (kUltúrny dom) o10.00 hod, SrdeČnl1!,lDzýva Vilézslav 
Č. t. 0902 332 315 hrada SK-05-02702-809, SK- Mäéha. Predal. cl10vatelských potrieb zaistený. Inlor
04-02207-239, SK-03-2203-0743 macie: Vladimir Kolvan. L Štúra 8, 085 01 Bardejov. 

POŠTOVÝ HOLUB 4/2006 =-- 100 

Medzinárodná testovacia stanica Dolné 

19. august 2006 
Čadea 135 km 

23. august 2006 
Uničov 180 km 

29. august 2006 
Vysoké Mýto 260 km 

2. september 2006 
Ríčany 310 km 

9. september 2006 - fmále 
R0b'caI!Y 370 km 

Testovacia stanica Podzámok Spišské Podhradie 

l. september 2006 
Strzelce Opolskie 235 km 

9. september 2006 
Stará Ľubovňa tréning 

15. september 2006 - finále 
Wroclaw 325 km 

Program pretekov: 
19. august 2006 

Krakov 128 km 
lú_ nugust 2006 

Katowice 185 km 


