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VCS družstiev
Peter Matalík, prevzal cenu
od prezidenta.
Šesťdesiatnici s prezidentom
pod krídlami svojich miláčikov.
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Vážení čitaie/ia, vtýchto dňoch začína pu/nás
chovateľov poštových holubov najkrajšie ročné

obdobie - preteková sezMa.. VšetkÝm Mm
uŽ v ušiach' zneje svlš!anie .
krfdie/ holubov prilietajúCich '
zpreleku. Vmene spraoovate/ol! Informačného
spravodaja vám. dÓtlOll8j sezón., prajeme vela
úspešných do/eWv, vera potešenia.z vydarených

preIBkov. pfl7emnú a pokojnú atmosféru pri
nasadzovanílIolubov a otváranfkonštatovacfch
hodfn: Nakoniec / vera pevnýcIT nervov, keď
niečo nevyjde, afe vidy majme
na pámäll, ie·hOlóby sú iba
našim k~n(čkom a rovn~~(J ako my, chce vyhraf
ajif/ýc/íovatef, ktorý má tiei rád holuby avenuje
im liet všetku lásku a starostlivost:

SlOVO na UVO
' d

Uznesenie zo zasadnutia prezídia aVZ konaného 12. 4. 2008 vPoprade·Malejovciach
Prezídium · ruší:
a) Ruší doporučenie pre ZO Zeleneč prijaté na zasadn utí
prezídia dňa 28. marca 2008, že majú právo založi{ si nové
NS a prihlásiť sa do najbližšieho OZ.
Zodpovedný: prezident SZ CHPH
Prezídium · sCRvaIuje:
al . Štatút Super ESO klubu s doplnkami - tak ako bol
predložený prezidentom SUPER ESO KLUBU p. Ing.
Fekiačom

Prezídium· súhlasí:
al - so zorganizovaním dvoch školení v jesennom
termíne pre adeptov po sud zovateTskej spôsobilosti a
posudzovaterov
(skrátené o bod ukladá)
Uznesenia zo zasadnutia Valného zhromaždenia
SZ CHPH konaného lZ. 4. 2008 V PQprade - Matejoycjach
Valné zhromaždenie berie na vedomie:
a) Informáciu o plnení uznesení z rokovania VZ dňa 01.
12.2007
b) Správu o činnosti SZ CHPH od posledného VZ predne
senú Ing. J. Kurekom
c) Správu o činnosti ÚKK prednesenú In . J. Moravčíkom
d) Delegovanie novýc h členov VZ SZ CH PH na základe
uznesení konferencií OZ CHPH
e) Štatút Super ESO klubu
tI Informáciu prezidenta SZ CHPH o riešení podnetov a
návrhov organizačných zložiek a čle nov Zväzu
gI Informáciu prezidenta SZ CHPH o výklade Stanov SZ
CHPH
Valné zhromaždenie schvaruje:
a) Overovaterov zápisnice zo zasadnutia VZ V Pomajdík,
P. Moravec
bI Zapisovatel'a rokovania RNDr. Dudzika
c) Aby č lenovia ÚKK mali na rokovaní len poradný hlas
d) Zástupcu člena VZ Ing. Krommera - L. Kováča, na
základe poverenia výboru OZ CHPH Trenčín - s hlasom
rozhodujú cim
e) Zástupcu OZ CHPH Poprad - M. Lištiaka, bez poverenia
- s hlasom poradným
I) Účtovnú uzávierku za rok 2007

;

~
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g) Návrh na zvolanie VIII. zjazdu SZ CHPH - 28. 03.
2009, Nitra
h) Krrtéria na vyhodnotenie MS 2008, pOdfa požiadavky ÚKK
• deklarované preteky
• deklarované výsledky pre jednotlivé preteky
• protokol o štarte polvrdeny startérom, s uvedením
mena a adresy štartéra, podpis, telelonický kontakt,
čas štartu
• chovatelia OZ CHPH, ktorýCh funkcionári uvedené PQ·
žiadavky nezabezpečia da MS 2008 nebudú zaradeni
il Smernicu pre zabezpečeni e pretekovej sezóny 2008
(uvedená v prílohe)
il Smernicu pre Velkú cenu Slovenska 2008
kl Metodický list (usmernenie) hlavného vypočtára na
spracovanie pretekových vý sledkov a MS v roku 2008
I) Doplnok k vyhodnoteniu MS chovatel'ov od 12 do 18
rokov
Valné zhromaždenie zamieta:
Ziadosť o prestup ZO CHPH Nové Zámky a ZO CHPH
Hurbanovo z OZ CHPH Nové Zámky do OZ CHPH Šurany
ukladá:
al Oblastným združen iam dodeklarova{ zloženie regiónov
pre dlhé a superdlhé trate.
Termín: 26. 04. 2008 Zodpovední predsedovia OZ CHPH
b) Po kontrole a potvrdení, zaslať kópie všetkých preteko·
vých plánov predsedovi ÚKK
Termín: do 3D . 04 . 2008 Zodpovedný: sekretár Zväzu

al

Uvedene uznesenia boli vydane ešte
pred podpisom overova/erov zápisnice.
..Doplnok k Majstrovstvu Slovenska mladých chovaterov
od 12 do 18 rokov:
.. VíI'azom tejto súfaže sa sláva chovalei s najnižším
súčtom koeficientov kategórie G ai po potvrdení Komi
siou pre mládež SZ CHPH, ktQrá zabezpečí vykonanie
praktickej a te oretickej skÚŠky (test resp. interview)
mladého chovatera,V prípade, že mtadý chovater na
skúške nevyhovie, bude sa poradie posúvafv prospech
nasledujúceho mladého chovatera."
<
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Zabezpečenie pretekovej činnosti v roku 2008
1. Zmeny, usmernenia
a, použivanie rádio vých hodin u EKS - nie je pripustné
ručné nastavenie času
b, súradnice miesta štartu - zameriavanie prístrojom -len
jedna súradnica pre jedno vypúštacie miesto
C, Protokol o štarte holubov musi obsahovať meno
štartéra, podpis, adresa miesta štartu, kontakt na štartéra
zdôvodu overenia
d, hlásenie opráv pretekových výsledkov do 21 dni od
uskutočnenia preteku
e, opravy po pretekovej sezóne do 24.8.2008 - neofi
ciálne poradie MS
f, kontrolou protokolov o štarte je poverený sekretár
SZ CHPH
g, štart holubov po oznámeni havárijnej situácie je po
trebné ohlási! do 30 min. od štartu holubov predsedovi
pretekovej komisie podra pretekového poriadku, ktoré
bude zverejňované na stránke Zväzu do 7 dni od usku
točnenia preteku
h, potvrdzovanie protokolu o štarte v pripade nedosta
venia sa štartéra je povo'ené vzájomne za dodriania
podmienok: spoločného preteku sa zúčastnia 3 a viac OZ
zo samostatnými dopravnými prostriedkami, spoločný
pretek - miesto a čas štartu
2. Oblastné združenie zasielať dokumentáciu na
sekretariát SZ CHPH:
a, nasadzovacie strediská, ich adresy, vedúceho a
zástupcu NS, zberný plán - odchod áut
b, zápisnice zo školenia vedúcich NS avýcvikarov ZO
c, záznam o vykonanej kontrole konštatovacich hodín.
Podklady z kontroly zostanú na OZ CHPH a tvoria ich
páska z hodín s otlačkami spustenia minimálne dvoma
nasledujúcimi otlačkarni, overenim zatvárania aotvárania
hodín (dierka pred a po otlač ku, zistenie súlad u sekun
dových a minútových ručičiek a preskúmania celého
mechanizmu hodin). Zvýšenú pozornosť treba venova!
hodinám Elektročas a všetkým typom staršich hodin.
d, oznamova! do dvoch týždňov po preteku výsledky
pretekov na mailovej stránke Zväzu
e, doporučujeme zaslať na sekretariát SZ CHPH rozdelov
nik krúžkov na jednotlivých chovate ľov v elektronickej
podobe (tlačivo na web stránke SZ), tieto údaje nebudú
publikované na web stránke SZ
3. Oblastné združenia ďalej zabezpečia v zmysle
Pretekového poriadku:
a, osádka auta prepravujúca holuby musí ma! so sebou
zapečatenú obálku zkaždého nasadzovacieho strediska,
v ktorej budú druhá čitateiná kópia kontrolných listov
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resp. protokol o nasadení IEKSI a vyplnený protokol o
nasadení holubov. Po preteku budú zapečatené obálky
uvýcvikára OZ resp. uorganinitora preteku. Tieto obálky
sa môžu otvori! výlučne len pri kontrole a v tom prípade
musi by! spisaný zápis.
b, smernicu o použivaní pretekových gumiČiek a s ňou
oboznámia NS
c, u EKS protokol o priradovaní čípov a prípadná každá
zmena sa musi robi! 2x a to jedna pre výcvikára OZ a
druhá v NS, zaslaná vždy pred pretekom
d, havárijnú situáciuštartu musia funkcionári OZ oznárniť
ešte pred štartom preteku predsedovi pretekovej komisie
Č. t. 0908 761886. Havárijná situácia sa musi rieši! tiež
zabezpečenim štartéra v zmysle pretekového poriadku.
e. nasadzovanie holubov na pretek je platné, ak sa ho
zúčastni sedem chovatelov lčlenov/ starš Ich ako 18 rokov
zo siedmich rôznych súradnic - účastnikov preteku
f, zatváranie a otváranie konštatovacich hodín sa môže
uskutočni!, ak je prítomných minimálne pä! konštatova
cich hodin a sedem chovaterov - účastn íkov preteku .
g, držanie ahlásenie holubov pri nasadzovaní holubov na
pretek nesmie vykonáva! chovater 1vlastník 1
h, všetky protokoly lo uzatváraní konšt. hodin, o pri
deľovani čip o v, o nasadzovani holubov 1kontrolné listy,
pásky z hodin sa vždy podpisujú troma členmi prislušnej
komisie - čitateľne mená a vedra sa podpisuje. Tam kde
to vyžaduje predpis sa podpisuje aj chovatel'
V prípade neprítomnosti chovatera podpisuje kontrolný
list zástupca chovatera resp.timu.
i, UEKS protokol onasadzovani holubov musi obsahovať
peČiatku prislušného NS.
I. vykonávanie kontrol pri nasadzovani holubov, otvárani
konšt. hodin resp. pri dolete holubov. Kontrolova! sa
musia predovšetkým popredni chovatelia oblastného
združenia. O každej kontrole musi by! spisaný Protokol
o vykonanej kontrole, z ktorého musí by! jasné, kto a
čo kontroloval, čo bolo zistené a podpisy. Na úrovni
OZ a ZO môžu kontrolu vy konávať dvaja funkcionári t.j .
členovia výboru OZ a ZO resp. kontrolnej komisie OZ a
ZO. Predsedovia OZ a ZO resp. výbory môžu poveriť aj
ďal šich členov na kontrolu ale musia by! minimálne dvaja.
Ku kontrole sa vyjadruje aj kontrolovaný a potvrdzuje
podpisom. Kontrolnú činnosť vykonáva! v súlade so
smernicou pre kontrolnú činnosť schválenou Valným
zhromaždením dňa 1.4.2006.
VMatejovciach 12.4.2008
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Ing. Seliga Jaroslav
predseda pretekovej komisie

VEtKÁ·CENA SLOVENSKA 2008
Západ - Aachen

Stred - Koblenz

Propozíciepreteku
1, Organizátor preteku: - Slovenský zväz chovaterov
poštových holubov v spolupráci s Regiónom SEVER a
Nitrianskym regiónom.
2, Účastníci preteku: Preteku sa môže zúčastnifkaždy člen
SZ CHPHs holubami, od ktorých má doklad ovlastnlctve
a za dodržania pretekového poriadku SZ CHPH platného
od 23.4.2005. Na konštatovanie holubov z tohto preteku
sa môžu použi! konštatovacie hodiny vyrobené po roku
1962. Vopačnom prlpadestráca nárok na ocenenie.Každé
OZ CHPH nahlási na sekretariát zväzu počet prihlásenych
holubov na konkrétny pretek do 30.4.2008 auvedie presné
zberné miesto na odvoz. Dopravu organizuje OZ CHPH
Žilina - pretek Koblenz a OZ CHPH Nitra pretek Aachen.
Prepravcovia oznámia ú častníkom pretekov harmonogram
zberu do 20.6.2008. V prípade malého množstva prihlá
sených holubov Ido 200 ksl rnusí OZ zabezpeči! odvoz
holubov do najbližšieho zberného miesta. Poplatok za
odvoz holubov bude stanovený podra počtu prihlásených
holubov a vyťaženosti auta.
3. Súradnice
Aachen: 50:47:30 106:l 0:00 Koblenz: 5023:00107:12:00
Upresnené súradnice, zarnerané na mieste štartu bude
možné získať na webovej stránke SZ CHPH ihneď po
preteku .
4. Podmienky: Do štrnástich dni od otvorenia hodín v
danom OZ CHPH resp. regióne zašle organiza čná zložka
SZ podklady pre spracovanie (databázy 2 preteku) spra
covatelilvi - Aachen - DLYveta Paterová,Krakovany 143,
email: patera@naex.sk.Koblenz-JozefSivák.Beluša.
email: sivakjozef@zmail.sk
V prípade, že OZ nebude vyhodnocovaf pretek v rámci
OZ, zašlú účastníci preteku KL na adresu spracovatera do
48 hodín odo dňa otvorenia konštatovacich hodín.Neskoré
zaslanie podkladov bude jedným zdôvodov na nezaradenie
do pretekovej listiny resp. zrušenia ocenenia previnilca.
Organizátor môže pre účely kontroly od OZ CHPH
vyžadova! aj ďalšie doklady Iko ntrolné listy, pásky z kon
štatovaclch hodin, protokoly, záznamy z kontroly a pod.!
Do piatich hodin po konštatovanl holubov je účastnIk
preteku povinný mať konštatované holuby k dispozícii pre
účely kontroly a preukáza! ich kontrolným orgánom.
OZ CHPH pre účely kontroly zabezpečia nahlásenie
doletených holubov: - chovater do 15 minút poverenému
zástupcovi OZ CHPH
- OZ CHPH do 15 minút nahlási prvé dva doletené holuby
kontrolnérnu di spečingu hlásenie holuba Obsahuje: Meno
a priezvisko chovatera, miesto doletu, člslo holuba, čas
doletu holuba s minútovou presnosťou.
5. Koordinácia prepravy: Koordináciu prepravy holubov,
miesto štartu, styk so štartérom bude zabezpečovaf
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- hlavný koordinátor v zahraničí:
Pre západ - koordinátora nahlási! do l. 5. 2008
Pre stred- koordinátora nahlási! do l. 5. 2008
člslo telefónu oznámi sprievodcom dopravnych aut až po
opusteni hraníc.
6. Povinnosti dopravcov vo vztahu ku koordinátorovi:
- po opusteni SR sa im prihlási koordinátor a budú sa
riadi! jeho pokynmi
- podl"a pokynov koordinátorov dÔjs! včas na miesto štartu
- dopravcovia musia zabezpeči! dopravu tak, aby všetky
auta prepravujúce holuby boli na mieste štartu 04.07.2008
o 22.00 hodine.
. dopravca rnusi zabezpeči! ošetrenie holubov po čas
dogravy a na mieste štartu
7. Stari : Pokyn na štart dáva riadiace centrum zo Sloven
ska -Ing.Kurek ,p. Valíček. Dátum štartu - 5.7.2008 ranný
štart alebo sa štart odloži na nasledujúci deň.
8. I nto r mačny dispeČing zabezpečulú:
Ing. Juraj Kurek, tel : 0903/791 855, Lubomír Valíček,
tel : 0905/276259
Členovia dispečingu zhromažďujú informácie o počasí
v mieste štartu, po doletovej trase aposkytujú informácie
koordinátorom pre jednotlivé regiony. Dispečing začína
svoju č innos! 4. júla 2008 o 22.00 hod . a konči až po
odvolaní resp. oznámení štartu holubov.
9. Kontrolný dispeči ng : Preberá hlásenia odolete prvých
holubov do OZ a nariaďuje kontroly doletených holubov.
Západoslovenský región: Ing. Juraj Kurek, 0903/791 855
Stredoslovenský región: Lubomír Valíček, 0905/276 259
10. Kontroly dolelených holubov, kontroly pri nasadzo
vanI holubov a počas prepravy vykonavalú:
AI samostatne laj jednotlivol : členovia prezidia a ÚKK
SZ CHPH
BI vo dvojici - členovia pretekových komisii SZ aOZ CHPH,
č lenovia výbOrov ZO a OZ CHPH, členovia kontrolných
komisii ZO aOZ CHPH
Zo všetkých kontrol vykonaných pri preteku Aachen,
Koblenz, musi by! spísaný záznam s podpismi čle nov SZ
CHPH ,ktorl kontrolu vykonali akontrolovaných chovateľov
alebo príslušnlkov funkcionárov kontrolovaných organizá
cií. Všetky záznamy zkontrol sú súčasťou agendy preteku
a uschovajú sa podl"a príslUšných predpisov.
Funkcionári OZ CHPH povinne vykonajú kontrolu prvéhO
doleteného holuba v OZ CHPH najneskoršie do dVOCh
hodin po prílete.
11. Ocenenie preleku: V súlade s propoziciami preteku
schválenými Valným zhromaždenim.
VMatejovciach 12.4.2008
Ing. Jaroslav Seliga, predseda pretekovej komisie
Ing. Juraj Kurek, prezident SZ CHPH
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Pokyny kspracovaniu podkladov pre výpočet Majstrovstiev Slovenska 2008
Na základe rozhodnutia VZ SZ CHPH z 1.12.2007 v Nitre o spracovaní súťaží MS 2008 prostredníctvom
techniky vydávame tento obežník k spracovaniu výsledkov MS pre jednotlivé kategórie .
Po skúsenostiach zistených kontrolou databáz jednotlivých OZ dOdaných po ukončení pretekovej sezóny 2007
výpočtovej komisii konštatujem, že u mnohých spracovaterov dochádza k chybným - resp. nejednotným zápisom
holubov počas pretekovej sezóny, hlavne jednozna čný zápis ich rodovej obrúčky počas pretekovej sezóny nie je
dodržaný. Teda označenie čísel základných organizácii je nejednotné či neúplné.
Správny zápis rodovej obrúčky musí byť pre rok 2004 a vyššr: napr. 04-S-02302-1775 či 07 -S-Ol 08-9 .
teda úplný zápis čísla ZO aj s nulou na začiatku označenia ZO či označenia S - federácia SZ, CZ - český zväz,
HU- madarský zväz, Pl - pofský zväz, OV- nemecký zväz...
Pre roky 2003- platí nasledovné označenie: - 03-S-2508-0698, 03-S-0906-1678 ..teda aj s uvedením prvej
nuly pred číslom holuba a bez nuly pri čísle ZO (od OZ Nitra a vyššie).
Maratón krúžky označiť SK-55, chybne sa uvádza M v kolónke štát či Zväz.
Niektorí spracovatelia výsledkov tieto údaje nevedú stabilne počas pretekov a v takých pripadoch je prepočet
potrebných koeficientov či km pre holuba v sezóne problémový a je možné chybné vyhodnotenie údajov.
Mnohé OZ spolupracujú počas pretekovej sezóny so susednými OZ a zo spo ločných pretekov si zhotovujú aj
spoločné pretekové výsledky, preto je potrebné si vzájomné zladiť očíslovanie týchto pretekov (teda ak Chomutov
21.6. má OZ Senica označen ý ako čislo 8 potom aj OZ Trenčín tento pretek nech označí číslom 8 pri spracovaní
údajov v PC, to isté aj dalšie OZ kooperujúce pri preteku)
Každý zchovaterov má pridelené jednoznačné číslo , pod ktorým je vedený v databáze programu pre spracovanie
výsledkov PH. Toto číslo nie je možné počas sezóny u daného chovatela meniť a preto je potrebné si doladiť toto
očíslovanie chovaterov ešte pred sezónou.
Počas pretekovej sezóny v zmysle PP nie je možné po u ž iť rozdielne súradnice miesta štartu ak sa jedná o to
isté miesto. Zhodnosť použitej súradnice je potrebné overiť pred spustením výpočtov hlavne u OZ kooperujúcich
pri spoločných štartoch . Pri tejto súradnici musí byť uvedená sústava, na ktorú bol nastavený zameriavací
prístroj nastavený pri meraní (60-tková, resp.l0-tková). To isté sa týka súradníc chovaterov v jednotlivých ZO
či OZ kooperujúcich. V pripade chybného uvedenia súradníc do databázy programu dochádza k skreslenému
prepočítaniu vzdialenosti chovatel'ov v preteku a tým i k nesprávnemu určeniu výslednej rýchlosti jednotlivých
holubov v preteku u takéhoto chovatera.
Jednoznačnosť uvedenia správnych súradníc musí byť vykonaná ešte pred pretekovou sezónou.
Pre včasné a bezchybné spracovanie výsledkov MS je potrebné dodrža! vyššie uvedené požiadavky a splni!
termíny potrebné k zasielaniu pretekovej dokumentácie (databáz) z jednotlivých pretekov výpočtovej komisii.
Oo 21 dní od uskutočnenia štartu každého preteku zašlú výpočtari každého OZ na adresu blahovsky@spisnet.
sk - výpočtár SZ CHPH - nasledovné databázy - chov.dbf, plan.db!, trate.dbf, vysledOl.dbf, hodinyOl.dbf (pri
pretek č.1, po každom ďalšom sa čísl o databázy mení na číslo preteku)
V prípade kooperácie regiónov zašle výpočtár Regiónu spoločné databázy z preteku rovnako do 21 dní od
uskutočnenia spoločného preteku viacerých OZ. Na základe zaslania týchto databáz bude postupne realizovaný
prepočet neoficiálnych výsledkov MS do 15.8. 2008 atento priebežný stave zverejňovaný na webovej stránke SZ.
Do 15.8. bude možné zasielať prípadné opravy chybných údajov (opäť vo forme databáz jednotlivých pretekov)
Po tomto termíne bude spracované oficiálne poradie MS pre jednotlivé kategórie, ako aj výpočet jednotlivých
výstavných koeficientov holubov pre dané kategórie (v prípade organizovania pretekov vo výcvikových strediskách
bude potrebn é pre výpočet koeficientov pre výstavy zaslať aj tieto databázy VS)
Výpočtári , ktorí nepoužívajú program SZ pre sprac ovanie výsledkov PH, musia pre konvertovať údaje do databáz
vyššie spomenutých a tieto zasla! rovnako na mailovú adresu výpočtára SZ.
Každé OZ má za povinnosť zasla! protokol o štarte na sekretariát SZ do 5 dní od uskutočnenia štartu PH. Táto
skutočnosť bude evidovaná sekretárom SZ anásledne zverejnená k vzájomnej kontrole na web stránku SZ počas
celej pretekovej sezóny.
Doporučujeme OZ dať do zmlúv svojim výpočtárom potrebu vytvorenia webových stránok pre jednotlivé OZ,
kde by si umie stňova li svoje podklady z pretekov. Zo stránky SZ sa na tieto podklady prelinkuje cesta. Týmto
krokom odbremeníme priestor web stránky SZ a chovatelia nebudú zasahovať do činnosti správcu web stránky
počas pretekovej sezóny.
výpočtovej
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20.04.2008 NE
26.04.200B SO
L.Mikuláš
27.04.200B NE Senec
Ružomberok ,.
01.05.2008 ŠT Senec
03.05.2008 SO
04.05.2008 NE Slavkov uBma Ružomberok 2.
OB.05.200B ŠT Slavkov u Bma Cadca
Litovell.
11.05.2008 NE Vel. Mezifičí
Litomyšl
lB.05.2008 NE Vlašim
Beroun 1.
25.05.200B NE Slany
Litovel2.
25.05.2008 NE
0106.200B NE Neustadt-Henn. V.MeziňCi l.
0106.200B NE
Beroun 2.
OB.06.2008 NE Vlašim
OB.06.2008 NE
14.06.200B SO SIEGEN
1406.2008 SO Vel. MeziMCi
Litovel3.
15.06.2008 NE
Wismar1-:<llM
2106.2008 SO
Litovel4.
21.06.2008 SO
22.06.2008 NE Vlašim
22.06.2008 NE
28.06.2008 SO
28.06.2008 SO
29.06.200B NE Neu.-Henmsdort V.Meziriči2.
05.07.200B SO VCS nepovinmi Wismar2- ..,...,.
Litovel5.
05.07.2008 SO
06.07.2008 NE Vlašim
12.07.200B SO SIEGEN 2
12.07.2008 SO Vlašim
13.07.2008 NE
Beroun 3.
13.072008 NE
Wismar3- __
19.07.2008 SO
Slavkov u Sma
19.07.2008 SO
20.07.200B NE Neu.-Henmsdort
20.07.2008 NE
2607.200B SO
26.07.200B SO
2707.200B NE Neusladt- Her. Beroun 4.
27.07.2008 NE
02.08.200B SO
03.0B.200B NE
03.0B.2008 NE
09.0B.200B SO
1008.2008 NE
16.0B.2008 SO
L.Mikuláš
17.0B.200B NE
Ružomberok ,.
24.08.200B NE
29.08.200B PIA Senec
Ružomberok 2.
31.08.2008 NE
0109.2008 PO Senec
03.09.2008 NE
07.09.2008 NE Slavkov u Bma Čadca
10.09.2008 NE
Litovel
1409.200B NE Vel. MeziKCi
21.09.200B NE Vel. Mezilíčí
2B.09.2008 NE
05.10.2008 NE
Z~

I

Prosteiov
Hustopece
~íčany

Bytča

l

Litovel

Bytča 2
Štemberk l
Bytča l
Vys. Mýto Vysoké Mýto Štemberk 2
Louny I
Hran.na Morave
Kolín
Cheb I
Kolín
Rychnov rl'K l Vysoké Mýto l
WOlZburg I Praha l
Praha l
Rychnov rl'K 2 Vysoké Mýto 2
Bayreutl11
Kladno l
Rokycany l Tachov l
Chomutov l
Chomutov I
Aschaffenburg Rychnov rl'K 3 Hran.na Morave
Louny l
Louny II
Gera l
Chomutov 2
Frankfurt rl'M. Beroun l
Hran. na Morave
Praha 2
Siegen l
Koblenz l
Bytča 3
Chomutov il Kladno 2
Vysoké Mýto 3
Prúhonice l
Wismar l- _
Koblenz l
Hran.na Morave
Kladno l[
RokycanyY 2 Rychnov rl'K 4
Kassel
Bayreutl12

Kladno I

Bmo

Cheb l[
Kladno III
Achen I

Beroun 2
Koblenz 2
Kladno 3

Cheb III
Kladno IV
Achen II

Praha 3
Praha 4
Koblenz 2

Praha 5
Gera 2
Koblenz 3
PfÚhonice 2
Rokycany 3
Bayreuth 3
Louny 2
Koblenz 3

NeustJHenm.l Vysoké Mýto 4
VCS nepovinná Wismar 2- 'f:!. 1!1rN.
Vysoké Mýto 5
Rychnov rl'K 5
Siegen 2
Štemberk 3
Chomutov 3
Hran. na Morave
Wismar 3- .....
Vysoké Mýto 6
Neust./Henn. 2

Jihlava

I

Divisov l
Chomutov l
Boma
Kitzingenl
Chomutov 2
Divisov 2

Kolin nadIR l
Chomutov 3

Divisov 3
KOIinnadIR 2
Chomutov 4
I

Chomutov 51
KoIin nadiR 3
Divisov 4
I

Kitzingen 2
Plzen
Rychnov rvK 6 Chomutov 4

WiilZburg

l[

Gera 3

Kitzingen 3

Gera 4
PfÚhonice 3

I

Tachov 2

I

Bytča

Prosteiov

4

Čadca

Krakow

Hustopece

Štemberk 4

Ceslochowa l

Jihlava

ŔiCany

Litovel

Louny

Bmo

Litovel

Louny
Louny

Vys. MYto
Kolín
Benešov
Aš

Vysoké MYto Rychnov rl'K 7 Cestochowa 2
Kolin
Cestochowa 3
Praha
Louny

Divisov l
Divisov 2
Ricany

PRETEKOVÉ PLÁNY OZ CHPH V SEZÓNE 2008
KoSiee
Kys.N.Meslo
Datwn
20.04.2008 NE
2604.2008 SO
27.04.2008 NE L Mikulaš
0105.2008 ŠT Ružomberok
03.05.2008 SO
04.05.2008 NE Ružomberok 2 Tmava
08.05.2008 ŠT Sučany
Tlebič
11.05.2008 NE VaL M eziriči
Jind. Hradec
18.05.2008 NE Prostej ov
Milevsko 1
25.05.2008 NE Beroun 1
Bayreutl11
25052008 NE
Praha 1
0106.2008 NE
AschaHenburg
01 .06.2008 NE Vell<e Meziňei
08.06.2008 NE Slavkov u Bma 1 Rokycany 1
08.06.2008 NE Beroun 2
Koblenz 1
14062008 SO
C. Budejovice
14.06.2008 SO
15.06.2008 NE Prostejov 2
21 .06.2008 SO Pierov
2106.2008 SO Wismar 1
Louny 1
22.06.2008 NE
Bayreuth 2
22.06.2008 NE
28.06.2008 SO
28.06.2008 SO
29.06.2008 NE Velke Mezinči 2 Praha 2
Milevsko 2
05.07.2008 SO Wismar2
Koblenz 2 VCS
05.07.2008 SO
06.07.2008 NE Hranice na Mor.
1207.2008 SO
12.07.2008 SO
Rokycany 2
13.07.2008 NE
13.07.2008 NE Beroun 3
19.07.2008 SO Wismar3
19.07.2008 SO Slavkov u Bma 2
Louny 2
20.072008 NE
Bayreuth 3
20.07.2008 NE
Koblenz 3
26.07.2008 SO
Milevsko 3
26.07.2008 SO
27.07.2008 NE
27.07.2008 NE Beroun 4
02.08.2008 SO Prostej ov 3
03.08.2008 NE
03.08.2008 NE
0908.2008 SO
10.08.2008 NE
16.08.2008 SO
17.08.2008 NE Ružomberok
2408.2008 NE Ružomberok 2
29.08.2008 PIA
31 .08.2008 NE Ružomberok 3 Tmava
01 .09.2008 PO
03.09.2008 NE MaM
Breclav
0709.2008 NE
10.09.2008 NE Hranice na Mor.
Velke Meziriči
14.09.2008 NE
Jind. Hradec
21 .09.2008 NE
Praha
28.09.2008 NE
0510.2008 NE

L Milrulas

Prerov

lfvlce
Vyškov 1

Mallin '

Jihlava
Vyškov 2

Michalovce

Upl.Mikuláš

Ružomberok
Olomouc 1 M~ošovice 1 Bmo
lilina
Opava
Vysoké Mýto Slaný
Znojmo
Uher. Hradište
Kolin 1
Gera 1
Pelhnmov L~omyšl
Mirošovice 2 Prúhonice 1 Beroun
Slaný
Gera 2

Pisek

Kolin 2
Koblenz 1
Olomouc 2

Gera 1
Beroun 2
Mirošovice 3 Pnihonice 2 Žilina 2
KoIin nlR 1
Vyškov 3
Pnihonice 3 Prostej ov
Koblenz 1 Wismar
Prerov
Pisek 2
Mirošovice 4
Kolin nIR. 2
Mirošovice 5

Vlašim-Soul. l
Koblenz 2",
VI-Soutice 2

Gera 2
Koblenz 3
Kolín 3

Nové Zámky

Velké M ezinč i
Sant Poe~en

Hustopece

Sant Poe~en
Wels
Wels
Kitzingen
Passau

Jihlava

K'rtzingen

Krtzingenl
Chomutov 2
Divisov 2

Ve:l<éMezii1či

Jičin

Gera 1

NIII1I .:

Passau
KoIinIRýnom
Passau

Divisov 1
Chomutov 1
Boma

Koltn rVRýnom
Chomutov

Degensdort

Divisov 3

KolírVRýnom
Klatovy

Kolin nadIR 2
Chomutov 4

Pruhonice 4 Velké Meziriéi 2
Koblenz 2 Wiismar2
Pisek 3
Hran. na Morave Aachen VCS
Hranice
Degensdorf
Kolin nIR 3
KoIirýRýnom
Mirošovice 6
Klatovy
Beroun-3
Gera 2
Uherské Hrad. 2
Koblenz 3 Wismar 3
Pisek 4
Prerov 2
Krtzingen
Mirošovice 7

Aachen
Chomutov 5
KolinnaďR3

Divisov 4

Krtzingen 2
Plzen

Beroun-4
lilina-3

Krtzingen 3
Krtzingen
Degensdorf '" l,.

Bmol

Svrr
Upl Mikuláš

Mikulov
Sant Poetten

Ružomberok

Sant Poe lten

Hustopece

Amstteten

Jihlava

Wels
Passau _

Divisov 1
Divisov 2
Ricany

Gera 3
Gera 3

Gera 3

Gera 4

Pnihonice 5
Gera 4

Prerov 1

Vyškov

Bmo2

Prerov 2

Vyškov

Znojmo

Sučany

Hran. na Morave
Olomouc
Humpolec
Hrad. Králové Jihlava
Kolin
Mirošovice
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Pelhrrnov
Pnihonice
Plzeň

PRETEKOVÉ PLÁNY OZ CHPH V SEZÓNE 2008
P. Dyslrica
Peztnok
Poprad
Dalum
20.04.2008 NE Tatabánya 1.
UpI. Hrádok
26.04.2008 SO
27.04.2008 NE Szekesfehervár 1. UpI. Hrádok
Ružomberok Znojmo
01.05.2008 ST Szeged 1.
Ružomberok
03.05.2008 SO
P. Bystrica 1 Vel. MeziiiCi
04.05.2008 NE Szeged 2.
P. Bystrica 2 Kolin
08.05.2008 ŠT Szeged 3.
Beroun 1
11 05.2008 NE Jindn. Hradec 1. P/erov 1
N.M. na Mor. Pisek 1
1805.2008 NE Pl zeň 1.
25.052008 NE Wúrzburg BRD 1. N.M. na Mor.2 Cheb
25.05.2008 NE
Erturt 1
Chomulovl
01 .06.2008 NE Chomutov 1.
Kladno 1
0106.2008 NE
P. Bystrica 3 Beroun 2
08.06.2008 NE
08.06.2008 NE Frankfurt BRD 1. Chomutov 2
Kolin rVRýn.
14.06.2008 SO
Pisek 2
14.06.2008 SO
N.M.na Mor. 3
15.06.2008 NE Chomutov 2.
Prerov 2
2106.2008 SO
Wismarl
21062008 SO
22.06.2008 NE Kassel BRO 1
Erturt2
22 .06.2008 NE
Kolin nlRýn.
28.06.2008 SO
Slany 1
28062008 SO
N.M.na Mor.4
29.06.2008 NE Cheb 1.
0507.2008 SO Aachen BRO 1, N.M. na Mor.5
Wismar2
05.07.2008 SO
Erturt 3
06.072008 NE
Kolín rýRýn
12.07.2008 SO
Slaný 2
12.072008 SO
Pierov 3
13.07.2008 NE
Chomutov 3
13.07.2008 NE Cheb 2.
19.07.2008 SO Aachen BRD 2. Wismar 3
19.07.2008 SO
Beroun 3
20.07.2008 NE
N.M. na Mor.6
20.07.2008 NE
26.07.2008 SO
2607.2008 SO
Chomutov 4 Erturt4
27.07.2008 NE Wúrzburg 2.
Pisek 3
27.07.2008 NE
02.08.2008 SO
0308.2008 NE
03.08.2008 NE
09.08.2008 SO
10.08.2008 NE
16.08.2008 SO
17.08.2008 NE Tatabánya 2.
Bmo
24.08.2008 NE SzekesfeheMir 2.
29.08.2008 PIA
Znojmo
31 .08.2008 NE Keczkemet 1.
0109.2008 PO
0309.2008 NE
Pov. Bystrica 1 Vel. Meziiiči
0709.2008 NE Szeged4.
10.09.2008 NE
Pov. Bystrica 2 Kolin
14.09.2008 NE Szeged 5.
Premv
Kladno
21.09.2008 NE
Pov. Bysllica 3 Plzeň
28.09.2008 NE
05102008 NE

})

Prlevidzá

Prešov

.! Revuca

Senica

Sored

Jin. Hradec
Vys. Mýto
Jin. Hradec
Hr. Kr,ilove
Praha
Miechowl/Ružomberok
Miechow2JMartin
CzestochowalfTurzovka1
Ostneszowl/Svrravyl
Ostneszow21Svrravy2

Slav. u Bma Nitra 1
Tišnov
Havl. Brod
Pisek 1

Praha  2

Bmol
žatec
Pelhnmov 1 tatec - 2
Ŕičany 1
Wurzburg

Praha 1
Louny
Cheb l
Wurzburg
Vel.Meziňči

Skwierzynal/Chomutovl
Czeslochowa2fTll'Zovka2 Praha-Sliv. l
Skwierzyna2JChomutov2 Gera 1
Czestochowa3fTurzovka3 Ka~.vary 1

Ostneszow3{Sv~vy3

Wismarl
Czeslochowa4fTurzovka4

Ostrzeszow4lSv~avy4

Wismar2
Ostne szow5lSv~vy

5

Pisek 2
Koblenz 1
Praha-Slív.2

Záhors. Ves Chomutov Chomutov
Neustadt 1
Pelhnmov 2 Hran. u Aše Rokycany
Frankfurt Vel.Mezifiči
Siegen 1
Siegen 1
Nitra 2
Chomutov2 Chomutov
Ŕičany 2

Pisek 3
Koblenz 2
Karl. Vary 2

Hran. u Aše
Rokycany
Kassel

Neustadt 2
Wurzburg
Záh. Ves
Chomutov3 Vel.Meziiičí
VCS
Hran. u Aše Aachen
Aachen
Pelhl'imov3
Rokycany
Siegen 2
Siegen 2
Bmo2

Cheb 2
Cheb
Skwierzyna3/Chomutov3 Gera 2
Koblenz 3
Chomutov
Wismar3
Praha-Sliv. 3
Aachen - 2
Neustadl3
Ostrzeszow6/Svrravy 6
Rokycany

Neustadt 4 Wurzburg
Gera 3
Byczyna
Skwierzyna4lChornutov4 Praha-Slív. 4

Wlirzburg

Gera4 · "
Hodonin
Humpolec

Miechowl/Ružomberok

Miechow2JMartin

Jin. Hradec Vys.Mýto
Hr. Králove
Praha

Nitra 2

Praha - 2

Praha 1

Záhorska Ves Uh. Hradište Chomutov Rokycany

Czestochowal fTurzovka Znojmo
Czestod1owa2!Hr.na Mor.) Tišnov
Havi. Brod
Byczyna/L~ovel
Rokycany
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Nitra 1

Bmo
Chomutov Cheb
náhr. pretek Jesenice
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Daluíií~ .$p. N.
20.04.2008 NE
26.04.2008 SO Važec
27.04.2008 NE Ružomberok 1
01.05.2008 ST Ružomberok 2
03.05.2008 SO
04.05.2008 NE Bytéa 1
08.05.2008 ST VaL Meziiiéi 1
11.05.2008 NE Olomouc
1805.2008 NE N. M.na Morave
25.05.2008 NE N. M.na Morave
25.05.2008 NE
01.06.2008 NE Bytča 2
01.06.2 008 NE Chomutov 1
08.06.2008 NE Chomutov 2
08.06.2008 NE VaJ. Mezinéi 2
14.062008 SO
1406.2008 SO
1506.2008 NE N. M.na Morave
21.06.2008 SO VaJ. Mezinéi 3
21.06.2008 SO Wismarl
22.06.2008 NE
22.06.2008 NE
28.06.2008 SO
28062008 SO
29.06.2008 NE N. M.na Morave
05.07.2008 SO N. M.na Morave
05.07.2008 SO Wísmar2
06072008 NE
12.072008 SO
12.07.2008 SO
13.07.2008 NE
13.07.2008 NE Chomutov 3
19.07.2008 SO Wísmar3
19.07.2008 SO
20 .07.2008 NE N. M.na Morave
2007.2008 NE
26.07.2008 SO
26.07.2008 SO
27.07.2008 NE Chomutov 4
27072008 NE
02.08.2008 SO
03082008 NE
03.08.2008 NE
09082008 SO
1008.2008 NE
16.08.2008 SO Važec
17.08.2008 NE Ružomberok l
24.08.2008 NE Martin
29.08.2008 PIA
31.08.2008 NE Bytča 1
01.09.2008 PO
03.09.2008 NE
07.09.2008 NE Bytča 2
1009.2008 NE
14092008 NE VaJ.Mezinči
2109.2008 NE Olomouc
28092008 NE Ŕeé any n/Lab.
05.10.2008 NE

Topoltany

I Trenčln

l-

t

,

Trnava

Tvrdušín

Žilina

Vyškov 1
Jihlava
VySkov 2

V.Mezijjéí
Homé Smie
Uher Hradišlé Ver. MeziKé; V.Mezii'iéí

Mirošovíce 1 Bmo

Ostrava
Kmov
žAMBERK
Tnulnov
Liberec

Slaný
Znojmo
Gera 1
Kolín
Mirošovice 2 Praha 1

Ver. Meziiiéí
Humpolec 1
Rokycany 1
Rokycany 2
Cheb 1

KolírVČR/

Kladno
žatec
WUlwurg

Opava 1
Opava 2
Krapkowice 1 PL
Krapkowice 2 PL
Kraikow PL
Kolín 1
Kolín 2

Gera 2
Milevsko 1
Mirošovice 3 Louny 1
Gera 1
Kolín n!R 1
Vyškov
Praha 2
Rokycany 1
Koblenz 1
Mirošovice 4

Leszno
Lambert< 2
Gera

Erfurt 1
Slaný 1

Znoimo
Pelhnmov
Pnuhonice 1
Písek 1
Gera 1
Pnuhonice 2

Humpolec 2
Kolín n!Rýn
Leszno 2
Koblenz
Liberec 2
Erfurt 2
Slaný 2
Kolín!Rýn.

Mirošovice 5
Kolin nlR
Milevsko2
Praha 3
Koblenz 2

Chomutov
frankfurt niM Gera 1
Humpolec
Litomyšl 1

Bmo

Leszno 3
Koblenz 2
Liberec 3

Hranice
Kolin n!R
Mirošovice 6

Aachen
Erturt3
Slaný 3
Kolin!Rýn.

Milevsko
Gera 2
Gera 2
Rokycany 2 Koblenz 3
Liberec 4
Koblenz 3

Pnuhonice 3
Pisek 2
Koblenz 1

Chomutov

Kolín 3
Koblenz 1

Kassel
Kladno

Lttomyšl2

Chomutov
Achen VC
Kladno

Vlašim· Soutice 1 Pnuhonice 4
Koblenz 2
Koblenz 2VCS
Pisek 3
Vlašim - Soutice 2

Cheb
Achen
Chomutov

Gera 2
Koblenz 3

Gera 2
Koblenz 3
Pisek 4

Mirošovice 7
Creb 2

Gera3

Louny 2
Gera 3

Gera 3

Erturt 4

Gera 4

Gera4

Olomouc

Kolin 4

Wurzburgn

Gera3
Gera 3

Rokycany 3

Ve/Meziné;

Gera 4

Gera 4
Pnuhonice 5

Bmol

V.Meziiiči

Opava l
Vyškov

Bmo

Slav.u Bma

Vel. Meziiiéi V.Meziiíéi

Bmo2
Opava 2

Vyškov

Vysoké Mýto Olomouc

Humpolec
Jihlava
Mirošovice

Kolin
Praha
Plzeň

Ŕičany
Svitavy
Hrad. Kr.ilove Slaný
Cheb
Kolin

Aš
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Kolin IČR!

Lrtovel

Znojmo

Praha-Pruh.

Lrtomyšl
Kolin

Pelhnmov
Pnuhonice
Plzeň

Z programu stretnutia mladých
chovatelov SZCHPH - Terchová 2008
Dávno sú preč časy, keď chlapi zbíjali, milovali, spievali a hladeli do očí. Keď baby darovali
vienko, rumázgali pri zbere úrody a cigán ky zaklínali čierne mačky . Preč sú časy, keď sa jedlo
z drevených tanierov a spalo na sene. Ke ď sloboda v horách vážíla viac ako jeden ásť miliónov.
Keď sa solilo a mastilo o dušu. K e ď hviezdy iskrili z neba. Keďsa bralo a dávalo ... Inými slovami,
históriou opradená atmosféra v Terchovej priam dýcha z každého pohl'adu na staré dreveničky
s malými oknami, úzkymi dvormi a šindfovými strechami , ktoré pamätajú časy , keď sa po okolí
pred tristo rokmi preháňal slávny slovenský zbojník a terchovský rodák Juro Jánošík . Terchová,
obklopená pohorím Malá Fatra, je vskull<u nádherná .. ' pre turistov a cestovatel'ov jedinečná, pre
básnika čarokrásna, pre maliara plná farieb ... Aký prívlastok jej dáme my - chovatelia poštových
holubov? Práve v tomto kraji, mimoriadne bohatom na prírodné krásy a históriu, usporiadala
Komisia mládeže Slovenského zväzu chovatelov poštových holubov tretí ročník stretnutia mla
dých chovatel'ov z celého Slovenska. A o tom by mal byť aj te nto článok.
Išlo v poradí o tretie stretnutie mladých chovatel'ov Slovens ka O rg anizačne ho zabezpečovala
komisia pre mládež - konkrétne si úlohy medzi sebou rozdelili lubomír V alíček a Daniel Krajčík.
Pozvánku dostali chovatelia umiestnení v majstrovstve Slovenska mladých chovate ľov od 12 do
18 rokov, školské holubníky a finalisti súťaže "Projekt" .
Súťaž projekt - súťaž, ktorej propozície boli vyhlásené pred cca rokom. Základnou úlohou
bolo popísať celoroč nú starostlivosť o svoj chov poštových holubov. Pre súťažiacich, ktorí
sa zapojili a poslali projekty do súťaže sme zabezpečili holuby od za hraničných chovatel'ov
zvučných mien : Silvére Toye, Scherens-Vangramberen, rodina Herbots, Uwe Kreutzfeldt a
Emiel Denys. Výsledky: 1. miesto - Mil an Husár (PP). 2. miesto - Peter Kružliak (BB), Jakub
Poništiak (TO), 3. miesto - Michaela Ko máčková (ZA), Tatiana Lattová (Ml). Podl'a tohoto
poradia si súťažiaci mohli vyberať holuby. Súťažiaci na 2. a 3. mieste medzi sebou o poradie
výberu losovali.
Vedomostná súm- mladým chovatel"ov sme položili 30 otázok týkajúcich sa poštových holubov.
Nad otázkami typu : "Kalko pretekov sa pobta do olympijskej kategórie "B" , či "Pomenovanie holubI
holubica v niektorom cudzom jazyku" sa mnohým zakrútila hlava. Boli však aj tzv. otázky záchrany,
ako napríklad : "Farba slovenských rodových krúžkov v r. 2007" či "Čo znamená skratka SZCHPH"
a pod . Výsledky týchto testov sú pre nás zaujímavou spätnou väzbou, od ktorej sa bude odvíjať
budúce smerovanie na
šich aktivít. Ocenenie 
pohár do súťaže venoval
exviteprezident FCI pre
prácu s mládežou a pre
zident rakúskeho zväzu
Ing. Lutz Primes, ktorý sa
síce vyhodnotenia nemo
hol zúčastniť, ale všetkým
našim súťažiam drží pal
ce. Víťazovi ho odovzdal
prezident Slovenského
zväzu CHPH - Ing. Juraj
Kurek. Výsledok: 1. mies
to - Jakub Poništiak (PP),
2. miesto - Peter Kružliak
(BB), 3. miesto - Tomáš Z/ava: Lubom(r Valfče k, Tomáš Kozlai, Jakub Poništiak, Peter Kružliak,
Kozlai (KE).
Ing. Daniel Krajč(k, 1ng. Juraj Kurek
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Prednášky a diskusia - na tému "Vedenie chovu,
kŕmenie a motivácia holubov pri pretekaní prirodzenou

metódou" (Ing. Ján Mokrý) a na tému "Vedenie chovu,
kŕmenie a motivácia holubov pri pretekaní vdovskou
metódou " (Lubomír Va líček ). Obaja, mimoriadne
úspešní chovatelia, vysvetlili základné princípy vede
nia chovu. Pr8zradili, samozrejme, aj zopár trikov zo
svojej "kuchyne" a odpovedali na položené otázky
mladého obecenstva.
Videoprojekcia - zábery z Európskej výstavy v Nitre a velmi pekné video z vypúšťania ho
landského náro dného preteku Blois.
Sv. omša - napriek posunu na letný SEČ sme až na malé výnimky ranné vstávanie zvládli. Po
omši sme si prezrel i aj drevenný pohyblivý betlehem pri vstupe do Kostola sv. Cyrila a Metoda .
O tom , že išlo o vydarené stretn utie nielen z pohl'adu organizátorov ale i z pohladu samotných
mladých chovatelov svedčí niekol'ko pozitívne ladených emailov a príspevkov v návštevnej knihe
na webovej stránke našej komisie. (www.mladez.googlepages.com). Ing. Daniel Krajčík, Bojná

Vyhodnotenie súťaže "PROJEKT" mladých chovatelov
v tomto článku by som chcel vy hodnotiť súťa ž , ktorú som inicioval v komisii pre mládež SZCHPH
koncom roku 2006. Keďž e svoj im vekom sa za ra ďujem k relatívne mladým chovatelom, snažil som
sa priblížiť k mládeži na Slovensku aj touto s úťažo u. V našom športe sa zvyknú dávať pOháre a
ocenenia za víťazstvo prcteku či majstrovstvo kategórie. Nie každý mladý chovater, i keď akokolvek
zapálený, má vytvore né Ideálne podmienky pre chova preteky po štových holubov. Preto vznikla
súťaž projektov. Cierom práce bolo pozorov ať holuby a toto pozorovanie položiť na papier - popísať
celoročnú staros tlivosť, odchovy , spÔSOb kŕm e n i a, rozmnožovania, a pod .. Propozície súťaže boli
uverejnené na webstrán ke i v in formačn om spravodaji SZCHPH "Poštový holub".
Víťazov sme prisfúbili o d meniť cen.ami - holubmi od špiČkO výC h chovateJ'ov. V liste , ktorý bol
adresovaný nieko l'kým lopchovatelom Európy, sme vysvetlili dôvody a nutnosť podpory mladých
chovateľov. Reakc ie boli rôzne, i l\C ď väčšinou žiadne. Nakoniec sa nám pre túto súťaž pod arilo
získať 110luby od 4 belgických a jedného nemeckého ch ovatera.
Zaiste neexistuje ch ovatel, ktorý by nepoznal Si/véra Toye, matadora národ
ných i meclzi národ nýcll pretekOV Belgicka . Pravdupovediac, keď som mu písal
email, nedával som vefkú nádej, že práve on by mohol mať záujem na podpore
mládeže. Chvalabohu , mýlil som sa a p. Toye bol prvý, ktorý mi napísal pozitívnu
odpoveď, že ve rmi rád vyberie kvalitný materiál pre víťazov súťaže. Dohodli sme si
stretnut ie v stánku R6hnfried počas olympi ády v Oostende. Moje hodinové, i keď
ospravedlnené, me škani e (kvôli predíženiu kongresu FCI, na ktorom sme žiadali
o pridelenie olympiády) zobral s pochopením a so slovami " Keďje to pre mladých
... " Pán Toye patrí medzi najst aršiu súčasnú generáciu chovaterov. Treba však
povedať, že nežije z min ulej slávy. Je vlastníkom 1. eso holuba dlhých tratí r. 2007 za celé Belgicko
a z prehradu belgických nationálov vidieť, že doteraz riadne tvrdí muziku . Do súťaže venoval holuba
z línie Gigolo, Dal i (víťaz Barcelony) a Black Queen . Každý zo spomenutých holubov má buď sám
na ko nte špičkovú národ nú či medzinárodnú cenu, resp . je potomkom takéhoto holuba .
Ďa lš í donátor je belgická chovaterská dvojica Scherens-Vangramberen. Títo sa spolu s Karen
, Vangramberen v Belgicku venujú chovu čisto bielych holubov, ktoré sú
zá roveň schopné i pretekať. Základ holubnil<a je postavený na holuboch
od Louis Van Der Wie len (Boortmeerbeckl, Pierre Vercamst (Anzegem),
Sonia Van Der Maelen (Aspelare) a De Zutter (Ninove). V minulých
rokoch sa vcelku úspešne so svojimi bielymi holubmi zapojili do pre
tekov v testovacíc h staniciach v Maďa rsku , Bulharsku i Nemecku. Pre
sú(až venovali krásnu bielu holubiCU z línie Snowmana.
POŠTOVÝ HOLUB 3/2008
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Tretím sponzorom našej súťaže je rodi
na Herbots. Mys lím, že toto meno pozná
celý svet a teda nie je potrebné ho vermi
predstavovať. Reakcia Jo Herbotsa bola
blesková a tiež vyjadril potešenie, že môže
podporiť našu súťaž.
Do sú ťaže rodina Herbots daro va la
kapratého špicáka. syna holuba, ktorý má
4. národnú cenu z Argentonu v r. 2006, z
matkinej stran y ide o vnučku Maximusa
- 1. Iympijské eso z roku 2003 . Na pozícii
prastarých rodi čov figuruje na otcovej i
matkinej strane známy Nationale I (r. '86), ďal ej holuby Vu lcano , My Fair Lady, a l ď.
Ďalšieho hOluba celkom neplánovane venoval p. Uwe Kreu tzfeldt z Ka sselu. Ot ec tohoto holuba
pochádza z vysokovýkonných holubov Janssen/ Fulgoni s nlekofkými desiatkami cien na svojom
konte. Matkaje dcéra vkrevneného holuba na "Eso 1337" Gunte ra Prangeho, ktorú pán Kreutzfeld
zakúpil v roku 2001 ako vaj íč ko. K získaniu tohto holuba pre našu s úťaž sa viaže veselá príhoda.
Keď som po č as posledných kasselských trhov chodil po výstavisku, v
myšlienkach niekde inde ... započul som ako niekt o vol á moje meno. Až
po chvni som zistil pôvodcu - keď som si všimol, že zj edného l O stánkov,
spoza hrby ffa štiečiek a krabi č iek sa na mňa usmieva a máva p. Lutz
Primes, prezident rakúskeho zväzu a kolega z komisie FCI. Neverím
vlastným očiam a pýtam sa, či sa pán prezident dal na biznis - predaj
Chovaterských potrieb. Hovorí mi, že v tomto stánku je len ako ho s ť a
zhroma žďuje tu ho luby pre dražbu na rakúskej národnej výstave. Na
oplátku chví1'u stráži maj ite I'ovi stánok. V rozhovore mu spomínam , že
o chvíTu idem pre holuba do súťaže ml ádeže k Herbotsom . Jemu len
zaži arili oči, nie č o "zasprechoval " a už ho nebolo, ... stratil sa v dave
chovateľov. Stánok ostal prázdny a bez dozoru , zákazníci neu spokojení.
O chvO'u ho opäť vidím, vracia sa aj s pánom v bielom plášti Predstavuje
ma p. Kretzfeldovi - organizátorovi kasselských trhov, vysvetl'uje mu podrobnosti ... ten sa poberá
k svojmu stánku a l klietky vyberá červeného holuba - pre súťaž mladých, ako ina k. Danke schón,
Herr Kreutzfe ldt ! A Lutz Primes sa opäť raz prejavil allo muž činu.
Vynikajúceho tmavo kapratého holuba daroval do sútaže p. Emiel Denys z Belgicka. Ide o syna
z brata 1 . eso holuba pre pretek Perpignan za ro ky 97-99 medzinárodne . Z matki nej strany ide o
dlhotraťové holuby z línie víťazov národného preteku Bergerac, Perpignan a Barcelona.
Pán Emiel Denys je žijúca legenda holubiarsl<eho športu doma i v zahra ni č í. Je treťou generáciou
Denysovcov, ktorí vždy výborne súťažili najmä na
dlhých trati ac h. Opäť sa jedná o staršieho chova
tera a rovnako ako u Silvéra Toya - chovate ľa , ktorý
nežije z histó rie . Ocenenie "Strieborné krídlo " v
r. 2006 (po 2 zlatých a 1 striebornom v 80-tych
trokoch), mimoriadny úspech v testovacej stanici
v Thajsku v decembri 2007 i na národných belgic
kých pretekoch sú nesporným dôkazom kvalít jeho
súčasného chovu.
Môžem povedať, že táto sú ťaž stála nemálo úsi
lia, času a korešpondencie. Napriek tomu sme radi,
že sme sa do nej pustili. Do súťaže svoje projekty
poslali piati mladí chovatelia. Nebudem tajiť, že som
n eč akal väčšiu odozvu. Keď sme holuby mladým v
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Terchovej odovzdávali, vyjadrili sa viacerí členovia prezídia, čo všetko by za takéto holuby boli vo
veku našich súťažiaci c h ochotní ob etovať. Na druhej strane, odpadol problém s prerozdelením cien ,
každému súťa ž iacemu sme mohli garantovať holuba, Vyhral teda každý! Komi sia , ktorá projekty
posudzovala (l. Val íček, D. Kraj čik, J. Mokrý) sa zh od la, že sú na vermi dobrej úrovni. Vybrať víťaza
a stanoviť poradie bolo nesmierne náročné , Vyhodnotenie súťaže prebehlo v posledný marcový
víkend na stretn utí mladých chovateľov v Terchovej, kde boli autori projektov pozvaní. Por adie
mladých chovate rov v súťaži "PROJ EKT": 1. Mil an Husár (16 rokov, OZ Poprad), 2. Peter Kružliak
(19 ro kov, OZ Banská Bystrica) a Jakub Poništi ak (16 rokov, OZ Topoľčany). 3. Tatiana Lattová
(18 rokov, OZ Michalovce) a Mich aela Komáčková (18 rokov). Prvého holuba si teda vyberal Milan
Husár z Popradu a vybral si modrokapratého holuba od Herbots Gebr .. V rámci 2 , miesta si Jakub
s Petrom hodili los a prvý si napokon vyberal Peter Kružliak . Najs kôr si prezrel všetky holuby, nako
niec si vyb ral kapratého Denysa, V tom momente "padol kameň zo srdca" Jakubovi Poništiakavi,
ktorý to už mal premyslené ajeho favoritom bol červený Kreutzfeldt, ktorého si aj vybral. Tatiana si
vyb rala tmavú Toyku a Michaele zostala krásna biela holubica od Scherens-Vangramberen. Mladým
chovatel'om praj em e s týmito hlubmi vera kvalitných odchovov a zostáva nám už len povedať našim
sponzorom - Sil vér Toyovi , Frankovi Sch erensovi a Louis a Karen Va ngramberenovým, rodine Her
bots, Uwe Kreutzfeldovi a Emi el Denysovi - Danke schän ! Thanks yo u! Merci beaucoupl Dank u!

Ing. Daniel

Krajčfk

Stefan Sýkora
Podzámková ulica 28
053 04 Spišské Podhradie
Slovensko

(@
Zabezpečí výcvikové cykly pre vaše poštové
holuby s úplným chovatel'ským a veterinárnym
zabezpečením v prekrásnom prostredí
pod Spišským hradom.

Preteky budú orientované západným smerom , Celkové bude us k utočnených 9
tréningových letov, 3 neoficiálne preteky zo vzdialenosti 135 km, 160 km , 190
km a štvrtý pretek - "malé finál e" - 247 km. Finálový DERBY pretek z A ečan nad
Labem bude organizovaný zo 400 km vzdialenosti v sobotu d ň a 27. 9. 2008 s l.
cenou - 10 000 Sk + pohá r v hodnote 1000 Sk.
Súťaž družstiev (6 holubov dodaných do TS na začiatku testovania) bude
ohodnotená pohármi v cene 1 200, 900 a 700 Sk.

Eso holubom sa stane holub, ktorý bude mať najnižší
pretekov z 5 nasadení a získa pohár hod note 1000 Sk .

súčet

umiestnení zo 4

Hol uby budú do testovacej stanice prijímané v období od 30. 4. - do 30. 5. 2008.
Pokia!' sa do 1, 6. stratí niektorý holub, chovate ľ má právo do dať náhradníka v
term(ne do 8. 6. 2008. Poplatok za jedného nahl ásenéh o holuba do TS je 600 Sk.
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Rozhovory s nádejami holubárskeho športu
Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch
komisia pre mládež SZ CHPH pripravila pre
mladých chovateľov poštových holubov
víkendové stretnutie. Po dobrých skúsenos
tiach z minuloročného podujatia sa mladi
stretli opäť pod Chočom v krásnom prostredi
Terchovej. O Ich pohodu I pohodlie sa starala
rodina Mlchalekovcov, ktorí majú tiež syna
holubára vtlnedžerskom veku. Program pre
účastnikov stretnutia pripravili páni Valíček a
Ing. Krajčfk, ale medzi mladých zavítali via
cerí poprední chovatelia vrátane prezidenta
SZ CHPH Ing. Juraja Kureka a podelili sa s
nádejnými chovatel'ml o svoje skúsenosti
z chovu poštových holubov a pretekanla
S nimI. Dôležitým faktom je skutočnosť, že
Zväz prostriedky na organizáciu podujatia
získal v rámci úspešného projektu z Minister
stva pôdohospodárstva SR. Počas stretnutia
som niektorým mladým chovaterom položil
nlekolko otázok_Ich názory Vám sprostred
kovane prinášam:

v zime lietajú menej, sú takmer stále zatvo
rené.
Už ste skúšali aj také náročnejšie holubárske
činností ako je napríklad krúžkovanie?
. Zatial' ešte nie, ale verím, že aj k tomu sa raz
dostanem.
Doma neplánujete začať chovať holuby?
• Nie, lebo nemám kde. Bývame v bytovke, tak
o holubniku sa nedá uvažovať.
Ako sa Vám páči na tomto stretnutí mladých
chovateľov,

• Je tu vel'mi pekné prostredie, sú tu príjemní
rudia, zaujímavý program, som spokojná.
Boli ste na niektorom z predchádzajúcich
stretnutí?
• Na stretnutí mladých chovatel'ov poštových
holubov som prvýkrát. Sú tu podstatne lepší a
hlavne skúsenejší chovatelia , ale zatial' si vel'mi
dobre rozumieme .

Michaela Komačková , študentka GymnáZia v
Žiline, býva vo Višňovo m

Myslím si, že vo Vašom prípa
de ani nemusfte vysvetlovat;
I
I Ako ste sa dostali k holu
kde ste sa prvýkrát zoznámili
s holubmi. Mňa skôr zaujfma,
bom?
ako Vás ku holubom pustili,
• Mojim triednym učitelom v
základnej škole je p. učitel' Blá
kde sa nabrala ta odvaha zveriť
Vám holuby?
hovský. Vedeli sme, že chová
holuby aj v škole a spočiatku
• Môj oco Vincent Komačka pracuje už viac
rokov v Českej republike a keby sa mu nemal kto
sme mu chceli pri ich chove
starať holuby, tak by bol nútený ich chov zrušiť.
iba pomôcť. no neskôr má táto
práca začala celkom bav iť. Čistiť, kŕmiť, meniť
Na túto úlohu som sa dobrovolhe podujala.
vodu a možno povedaf, že celá starostlivosť o
Mohli by sme povedat; že je to vlastne z núdze
cnost?
školské hol uby.
8010 to pre Vás f'ahké naučiť starať sa o holu
• Dá sa to aj tak povedať. Vyskúšala som to
a postupne ma chov holubov začal skutočne
by?
baviť.
• Spočiatku to bolo ťažké, pán učiteľ nám stále
Nakolko otec dlhodobo pracuje v zahraniči tak
vysvetl'oval čo máme robiť. Ako chytať holuby,
ako ich kŕmiť čistiť atď. Teraz sa mi to zdá už
ste mu vlastne len zachránili holuby?
celkom I'ahké.
• To by bol zjednodušený výklad, holubárime
Čo Vám povedali na to rodičia, keďste im pove
spoločne,
Co sa Vám na holuboch najviac páči?
dali, že budú mať z dcéry holubárku?
• Sú to predovšetkým ich výnimočné orientač
• Neboli proti, povedali, že keď má to baví tak
nech sa holubom venujem.
né schopností, ich túžba po domove, to, ako sa
vedia z dial1<y vrátiť domov.
Čo sa Vám na holuboch najviac páči?
O Vás teda možno povedat; že ste skúsenou
• Samotný holub i to , že sa môžeme o nich
holubárkou?
starať, že niečo pre tieto zvieratá urobíme. Mne
sa zvieratá všeobecne páčia .
• Je to asi tak, lebo o otcove holuby sa sama
starám od pondelka do piatku. Sama krúžku
V ktorom ročnom období sa vám holubárenie
jem, kŕmim, čistím, trénujem. Počas víkendov,
najviac páči?
keďje otec doma tak holubárime spolu. Spolu
• Holub y má najviac bavia v lete, keď lietajú,

Lea Rovderová zo Spišského Podhradia
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chodievame i na nasadzovanie holubov.

holubov?

Ako je s Vami spokojný otec, vera kritizuje?

• Bolo to pred štyrmi rokmi. Súťažne som s
holubmi lietala dva roky.

• Spočiatku ked som na niečo zabudla, tak ma
aj vyhrešil , ale v poslednom čase je to v pohode
už robím jednotlivé činnosti lepšie.

HolubmI< ste si ako postavili, kto Vám pomá
hal?
• Snažila som sa aj sama, ale najviac na ňom
robil otec a další chlapi z rodiny .

Kolko máte holubov?
•

Z imovali sme ich 53. V predchádzajúcich
dňoch , keď bolo také dobré počasie ich otec vy
pustil. Odrazu sa objavilo viac dravcov a päť holu
bov nám odohnali. Zatial'sa z nich vrátili iba dva.

Kolko máte holubov,
terkou Slovenska?

veď ste

druhou vicemajs

· Mám ich okolo 90 kusov.

Ako môže študentka uhradiť náklady na taký
Ste študentkou tretieho ročníka gymnázia, takže
velKý chov holubov?
pomaly asi uvažujete o ďalšom štúdiu. Budete
sa v ďalšom štúdiu orientovať na štúdium príro 
• Ak by mi nepomohli rodičia nemohla by som
chovať holuby, ale nejakú korunu sa snažím
dovedných odborov?
• Pravdepodobne nie, chcela by som študovať
účtovníctvo alebo niečo podobné z oblasti
ekonomiky.
To znamená, že za chv/)ÍJ otcovi presne zúčtujete
náklady na chov holubov. Nepríde ale otec o

získať brigádnickou prácou .

Nie je Vám rúto, že kamarátky idú na diskotéku
a vy čistíte holubník?
• N ikdy som nad tým neuvažovala, jednoducho
robím veci , ktoré má bavia. V zime sa venujem
viacej hokeju a leto je pre holuby.

holubárskeho partnera?
• Otec určite o partnera ani pomocníka neprí
de . V štúdiu chcem pokračovať na niektorej zo
Žilinských vysokých škôl, nechcela by som ísť
na internát.

Potešilo Vás minuloročné umiestnenie v Majs·
trovstve Slovenska? Aké plány máte pre tento
rok?
• Samozrejme, že ma to potešilo. Vtomto roku?
Chcela by som byť prvá, veď kto by nechcel
byť. Musím priznať, že konkurencia je velKá a
chlapci , ktorí sú tu na sústredení sú skúsení
holubári. Bude to veru ťažké čo i len obhájiť
tretie miesto.
Čo sa Vám na holuboch najviac páči?
• Slobodný let, orientácia a túžba po domo
ve.

Ako sa vám páči na tomto stretnutí mladých
chovatelov poštových holubov?
• Je to tu fajn, ja som tu bola aj vlani, troška som
sa bála, že tu nebudem nikoho poznať. Rýchlo
sme sa skamarátili, je to dobré.
Dostávate od otca za dobre vykonanú prácu aj
finančné

odmeny, prémie?

• Otec to takto chcel robiť, ale ja za to nechcem
peniaze, ozaj má to baví a preto mi úplne stačí
pochvala.

Ste študentkou 3. ročníka OA v Poprade, aké
plány máte do budúcna? Nepríde Slovensko o
nádejnú holubárku?
• Po skončení strednej školy by som chcela ísť
študovať do zahraničia. Holuby v našej rodine
tým určite neskončia. O holubársky šport sa
zaujíma mladší bratranec, tak ich venujem jemu,
alebo otcovi.

Rozália Harhovská zo SpIš
ského BystréhO, študentka
obchodnej akadémie v Po
prade
O Vás viem, že máte koníčkov
viac, že napr/klad hrávate hokej,

Ako sa Vám páči tu na sústredení mladých cho
vatelov poštových holubov?

ale prezradle nám, ako ste sa
dostali k holubom?

• Som tu iba pár hodín, ale je to tu fajn . Myslela
som, že tu bude viac mladších chovateľov . Je
nás tu dosť aj v mojom veku. Je to v pohode.

• Holuby chová otec a krstný, od nich som to
"nabrala" , holuby mi celkom prirástli k srdcu.

V súčasnosti ste ale najlepšia holubárka vo
velkej holubárskej rodine Harhovských. Ako sa
to mohlo stat?

Ďakujem nádejným holubárkam za rozho
vory a želám Im, aby sa im darilo v skole a
prajem úspesnú holubársku sezónu.
V nasledujúcom 4. čisle spravodaja sl
budete môcf prečítaf rozhovory s mladými
pánmi chovate/'ml. Musia ml prepáč/t' aj v
tomto športe dámy majú prednosť.

• Dosť som chodila s otcom po výstavách , veľa
som sa napočúval a ako holuby pripravovať na
preteky, holuby mi darovali aj iní chovatelia a
postupne sa môj chov holubov skvalitňoval.
Najviac pomohli rodičia.

Kedy ste si začali budovať svoj vlastný chov
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RNDr. Daniel Dudzik - čerstvý šesťdesiatnik
Daniel, neviem či to robi vek alebo aj moja slabšia aktivita, veľmi ma mrzí, že na Tvoje výročie sme neboli


schopni pripraviť dokument o Tvojom holubárskom zanietení, odvedenej kvalitnej práci na všetkých frontoch

holubárskeho žitia. Ospravedlňujem sa, že som to neustrážil. S Danielom Krajčikom sme o tom hovorili už na
Európskej výstave v Nitre i v Terchovej. Viem, že Ti poslal pár otázok, ktoré by mohli byť spracované aj obšir·
nejšie a Tvoje majstrovstvo vo všetkých oblastiach predložené mnohým chovateIbm, ktor! na to určite čakajú aj
prostrednictvom spraVOdaja. Toto obdobie je velini náročné na prácu, ale aj napriek tomu Ťa prosim, nájdi si

chvili; času, aby si potešil nielen mňa s Krajčikom, ale aj mnohých a mnohých dalšich chovate/bv. /ng. Ján Mokrý

Daniel, dlh é roky patríš k vrcho lným funkcionárom SZ CHPH, ale aj k úspešným chovaterom v sa
motnej pretekovej činnosti . Dokonca tento rok si opäť siahol na majstrovský titu l v OZ Poprad. Ozrejml
chovateiskej verejnosti ako si začínal, aké pomery boli v tom čase, aké boli vzájomné vz!ahy a čo vlastne
rO;i:hodlo, že sl sa stal zanieteným chovaterom PH po všetkýCh stránkach.
• Je to troška dlhšia história. K holubom som sa dostal, tak ako viacerí iní chovatelia. Bolo to jednoducho
vo mne. V rodine holuby nikto nechoval, ale o jeden dom ďalej chovali holuby. Boli to hrvoliaky, sovky, letúne
a ja už ako 4 - 5 ročný som ich celé hodiny pozoroval, sledoval ako lietajú, ako zbierajú slamky na hniezdo,
presne som vedel ktorý je samček, kedy pôjde sedieť na vajíčka. Je preto samozrejmé, že po čase som chcel
mať vlastné holuby. Pamätám si, že moje prvé tri holuby boli "vysokoletky", ktoré mi kúpila mama od suseda
čo býval oproti. Dlho som sa z nich netešil, lebo uleteli k susedovi, ale zakrátko som z rôznych zdrojov už mal
poriadny kŕdel' holubov rôznych plemien - rejdiče hrvoliaky, sovky, lastovičky, nemecké výstavné a angličana
"Miša". Jedného dňa podvečer sa objavila holubička - pošťačka, vôbec sa mi nezdala pekná a ráno ju otec
zobral k chovatel'ovi poštových holubov. Bola to rýchla rozlúčka s prvým poštovým holubom, ktorého som mal
v ruke, ale začiatok záujmu o poštové holuby, lebo holubičku sme boli pozrieť a tie nezaujímavé, fádne holuby
ma začali zaujímať pre ich orientačné schopnosti , o ktorých som sa od tohto chOvatel'a dozvedel. Hneď, v lete
sme si ako 10-roční chlapci začali sami organizovať preteky holubov. Každý dal do krabice jedného holuba,
niektorý z nás ich na bicykli odviezol až za susednú dedinu, vypustil ich a my sme čakali , komu príde prvý
holub. Ja som najčastejšie "nasadzoval" strakatú nemeckú výstavnú, ďalší pol'ské sivky atď. Stále vyhrával P.
Sch6nwiesner, lebo "nasadzoval" poštového holuba. Aj my sme chceli mať také holuby a začali sme zháňať
poštové holuby, za necelý rok už takmer polovička rovesníkov z ulice chovala poštové holuby. O nejaký rok
sme sa presťahovali do inej časti Popradu - Matejoviec, to sa už sťahovali iba poštové holuby. Ako trinásťročný
som sa stal členom "spolku". Otec robil so známym chovatelom a funkcionárom Lacom Greňom a tak on mi
dal na jar krúžky, zaručil sa za mňa a prijali ma medzi chovatelov poštových holubov.
V tom čase mal Popradský spolok vyše päťdesiat členov a lietalo sa ročne so starými holubmi 10 - 12 prete
kov, niektoré z nich boli krajské preteky. Holuby sa vozili na preteky vlakom a nasadzovali sme na železničnej
stanici. Väčšina chovatelov privážala holuby na bicykloch a niekedy počas nasadzovania to vyzeralo, že sa tam
idú organizovať cyklistické preteky. V spolku vládla výborná atmosféra a čo povedali predseda s tajomnfkom,
to sa bez reptania urobilo. Povinnosťou nás mladších bolo priviesť na kariónoch prútené prepravné koše od
Gavaliera a v pondelok popoludní ich tam naspáť zaviesť. S pretekovými plánmi problémy neboli, lietalo sa
z miest, ktoré mali vhodné železničné stanice na vypustenie holubov a v ktorých vlak stal viac minút, počas
ktorých sa dali koše zložiť.
Nato, aby som sa mohol venovať holubom som mal iba jednu domácu podmienku: "škola nesmie ísť bokom
kvôli holubom." Podmienku som plnil a aj keď mi vel'mi skoro zomrel otec, tak sa mi počas vysokej školy i počas

12 rokov, keď som býval vyše 50 km od Popradu starala o holuby mama. V tom čase bola lepšou holubárkou
ako dvaja poslabší chovatelia, lebo som sa stále držal v prvej desiatke OZ a oblasť mala okolo 400 členov .
Kto li bol v tom čase vzorom? Odkial' sl čerpal Informácie a energiu potrebnú na to, aby si sa postupne
vypracoval k najväčším melám?
• Človek v živote potrebuje aj šťastie a ja som ho mal v tom, že okolo mňa sa vždy pohybovali i pohy·
bujú I'udia od ktorých som sa vždy mohol vela naučiť. Prvými mojimi holubárskymi vzormi boli Laco Greňa

a Ján Štelbaský, boli výbornými chovatel'mi a po rokoch dodám, že vel'mi čestnými, hoci som si to vtedy ani
neuvedomoval. MOjím celoživotným vzorom, chovatelom, od ktoreho som určite najviac získal , bol p. Pavol
Huťan z Liptovského Mikuláša. Dostal som od neho holuby, ktorých potomkovia sú v rôznych kríženiach
na holubníku dodnes. Boli to pôvodom Bartlove holuby a niečo v nich bolo aj z holubov Ondreja Leváka.
Spomínam si na nekon eč né dlhé debaty na bielej lavičke, pri na tu dobu supermodernom holubníku. To bola
pre mňa vysoká holubárska škola . Holuby, ktoré som dostal, sa presadzovali v pretekoch a boli velmi slušne
"zložené" a vitálne. Napriklad 38 --<:ka odchoval výborné potomstvo ešte aj keď mal 19 rokov. Keď sme s p.
Huťanom zvažovali, aké holuby napariť na jeho holuby, poradil mi p. Adama Briju z našej organizácie. Mal
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som si výslovne pýtaf mláďatá, zhodou okolností tiež po 38, ale holubici. Bola to vynikajúca holubica na dlhé
trate a jej pôvod mal byť v Semeradovych holuboch z Liberca. Takto som získal holubice 49 a 50, boli to
sestry z jedného hniezda. Výborne lietali a dávali pekný a dobrý odchov. Aj víťaz CV v štandarde v roku 1995
bol z kríženia Huťan x Brija. Boli to "nestratitel'né" holuby. Ročne mi stačilo vychovať pre seba menej ako 15
mládat, v roku 1980 ich bolo iba sed em, lietalo sa však z obmedzeného množstva 40 holubov, Funkcionárskym
vzorom mi bol p. Vlastimil pomajdík , náš dlhoročný predseda OZ, predovšetkým preto, že sa nikdy nesnažil
nič presadiť pre seba, vždy mal na zreteli, že podmienky sa stanovujú pre všetkých . I dnes sa snažím prebrať
dobré skúsenosti iných holubárov, ale vel'mi, vel'mi zvažujem kým sa rozhodnem ni e čo meniť na holubníku,
Dlho zvažujem , či si nechám odchované mládatá po donesených holuboch. Stačí sa pozrieť dookola kolko je
chovaterov, ktorí každý rok všetko menia, metódy, línie holubov, systém pretekania a takíto chovatelia aj po
30 rokoch holubárenia stále iba začínajú.
Kde čerpám energiu? MySlím si, že sa to nestáva ib8. mne, že si poviem "Tak teraz s tým už definitívne
praštím ". Potom človek príde na holubník a uvedomí si, že tie holuby, ktoré má rád, mu vlastne nič neurobili ,
všetko prebolí a ide sa ďalej . Môžem teda povedať, že energiu čerpám pri holuboch z ich jedinečností.
Si vei1lochova tel'?
• Ako sa to vezme , Mám 120 holubov. Možno je to vera, možno málo. Ja ich potrebujem tolKo preto, že
nemám na nich čas, Ráno pred šiestou všetko vypustím a o 16,00 keď sa vrátim z práce zavolám ich do
holubníka, nakŕmim a zatvorím, Často je to aj neskôr, niekedy kŕmim pri svetle (aj v pretekovej sezóne). Preto
ich potrebujem tolko . Lietam praktický so všetkými. Z toho počtu sa vždy dá vybrať družstvo na pretek, Vždy
sa nájdu holuby ktoré sú v optimálnej forme. Kvôli práci v škole mám vždy slabší začiatok sezóny (maturity,
prijímačky), ale záver, keď sú v škole prázdniny, mávam podstatne lepší. Vlani má po piatom preteku v klube
podpichovali , že nasadzujem holuby im na percentá, no záver bol úplne iný.
Akú metódu praktikuješ?
Je to prirodzená metóda s istými špecifikami. Holuby zaparím až okolo 5, apnla, aby formu dosiahli až
v strede resp . na konci sezóny Odchovávam dvakrát do roka po jednom mláďati.
Darí sa mi robiť predovšetkým s holubicami, jednak používam niektoré motivačné praktiky. Za základ úspe
chu považujem prirodzené zdravie. V predsezónnom období prejdú holuby bez výnimky všetkými potrebnými
vakcináciami a ozdravujúcimi kurami . Od prvého nácviku holubom nedávam žiadne umelé, liečebné alebo
povzbudzujúce preparáty, okrem prípravkov proti trichomoniáze a vitamínov, To však neznamená, že im nič
nedávam, Vlani od konca mája dostavali holuby iba prevarenú vodu a v nej vždy bolo niečo - čaje, cesnakové
výluhy, octy atď, Možno práve preto si holuby zachovávajú Vitalitu do VYSOkéhO veku a aj v desiatich rokoch
sa vedia v pretekoch umiestniť.
Ďalší fakt, ktorý považujem za základ úspechu chovatera (nemám na mysli iba seba) je, že chovatel' a holuby
musia tvoriť jeden celok. Holuby musia vedieť, čo od nich chovateľ chce a chovater musí cítil, čo od nich môže
chcieť. Ak má holub "radosť" alebo prinajmenšom nemá strach z toho, že ide do koša, je to polovica úspechu.
Poznám chovaterov čo majú tieto psychologické vzťahy s holubmi zvládnuté a majú vermi dobré výsledky,
Sn ažím sa o to a verím, že až budem v dôchodku, podarí sa to úplne aj mne.
Aké holuby ti vyli etali majstra OZ CHPH7
• O chovnom základe som sa už zmienil. Ak chce chovater uspieť na rôznych tratiach, obyčajne dnes
nevysta č I iba s jednou líniou. Každý rok donesiem do chovu nejakého holuba, ale to neznamená že od neho
začnem mohutne odchovávať, vychovám 2 - 3 mláďatá, počkám rok dva a ak sa presadia tak ostane, ak sa
nepresadia skúsim nové párenia a ak nejde ani to, musI ísť preč , Posledné dve sezóny mi slušne lietali odchovy
po nasledujúcich holuboch: Chy1ilové holuby - stará línia (nezvládnu trate nad 600 km, najlepšie sú v protivetre),
Laja Holeca (sú výborne v dobrom počasi), L. Holec x Šiška (lietajú sporahlivo ale nezaletia špičku). V posled
ných rokoch vel'mi dobre do chovu zapadla holubica od Juraja Kureka, ktorú som páril na starú líniu a holubica
orig. Roosens od J. Dubského, ktorá najlepší odchov dala s holubom od P. Holeca, Samozrejme, že som mal
holuby aj od iných chovatelbv, ktoré celkom dobre lietali, ale potomstvo sa presadzovalo už menej.
V príprave na preteky máš aj tajomstvá, s ktorými sa chceš pochválil'?
• Mysl1m si, že nepatrím medzi mimoriadne úspešných chovatelbv a preto sa nemám velmi čím chváliť.
Môžem prezradiť iba také malé vlastné tajomstvo - som zvedavý ako to robia iní úspešnejší chovatelia. Pozorne
počúvam to čo robia, aké metódy použlvajú, aké holuby im lietajú, ako cvičia atď. Tieto postrehy konfrontujem
s vlastnými názormi, skúsenosťami a ešte som sa nepristihol, aby som niečo bezhlavo kopíroval. Myslím si,
že každý z nás má iný tým holubov, iné podmienky, iné možnosti a aj v holubárení piati, že ak dvaja robia to
isté, výsledok nebude rovnaký. Každý si musI nájsť svoju cestu k úspechu,
Máš svoju vlastnú líniu? Ako si ju udržuješ?
• Určite vlastnú Ilniu nemám. Boli však časy niekedy medzi 85 až 95 rokom, keď som mal chov vermi
vyrovnaný, zladený, holuby sa doslova podobali ako "vajce vajcu" V 1990 som začal robiť vo vtedajšom ÚV
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SZ CHPH , stretával som sa nielen s novými chovatermi, ale aj novými líniami holubov. Občas som nejakého
holuba doniesol a jednotný fenotyp holubov sa postupne strácal. Nie je mi za tým I'úto, lebo chovatel', ktorý
dnes chová príliš rovnaké holuby môže sa pravdepodobne presadiť iba v istom type pretekov. Sú iste aj vefmi
univerzálne holuby, tie sú jednak vermi vzácne a na druhej strane treba pripustiť, že so špecializovanými typmi
sa I'ahšie pracuje ,
Takmer v každom OZ musí mať majster dobrých pretekárov na dlh é trate, Aké holuby lietaj ú tieto
trate u teba a ako ich pripravuješ na preteky? Máš na ne špeciálne oddelenie?
• Podra mňa, preteky na superdlhé trate sú akousi král'ovskou disciplínou. Samozrejme, každý pretek
má svoje čaro a zákonitosti, ale dlhé "trate sú dlhé trate", Tam sa naplno ukáže kvalita holubov i SChopnosť
chovatera pripraviť holuba. V rámci oblasti som aj v minulosti dosahoval slušné výsledky. Momentálne mi na
týchto tratiach lietajú odchovy po Kurekovej holubici a Dubského "Roosens" holubici. Žiar po týchto holubici
ach výborne lietajú iba holubice. Dobre vedia zaletiefv dobrom počasí aj holuby po červenom holubovi od L.
Holeca a v zlom počasí staré línie holubov.
Pri príprave holubov sa zameriavam na vhodný stav hniezda pohodu a kl'ud holubov. Žiar na poslednej
konferencií v Poprade prevládol názor, že dlhé trate sú iba pre troch chovaterov v OZ a v tomto roku sa do
MS OZ započítajú iba umiestnenia šiestich holubov zo všetkých troch superdlhých tratí (z každého preteku
dva holuby). Tým prestávajú by1' dlhé trate zaujímavé, bude sa určite nasadzovať málo holubov a majstrov
stvo bude predovšetkým pre chovatelbv špecializujúcich sa na krátke trate. Zvlášť preto, že budeme letieť 12
pretekov do 305 km.
Napriek tomu, že mám holubník starých holubov rozdelený na šesť oddelení, nemám špeciálne oddelenie
pre holuby, ktoré budem nasadzovať na dlhé trate. Je to predovšetkým preto, že ak holub ako ročiak lietal
dobre z niektorého oddelenia, tak ho tam nechávam natrvalo.
Pomáha ti pri holuboch aj manželka, delí?
• Myslím si, že bez pomoci rodiny a priatelov nemôže holubári! ani dôchodca, ktorý nič iné nerobí, iba
sa stará o holuby. Chodievam aj v pretekovej sezóne aj na viacdňové služobné cesty a preto sa bez pomoci
manželky nezaobídem. Vie holuby nakŕmiť, dať im vodu, ale ostatné musím zvládnuť sám. Rovnako, keďsom
mal doma syna alebo dcéru, vedeli základné činnosti okolo holubov dobre zvládnuť. Musím povedať, že moja
rodina je vlastne môj "fanklub", hoci často kritický.
Viem, že spolupracuješ s chovatel'mi z Pol'ska. Majú lepšie holuby?
• Dnes už vari nik nemá zlé holuby. Musíme si uvedomiť, že v POl'sku je desaťkrát viac chovatelov poštOvýCh
holubov. Medzi chovatermi je aj viac vel'mi bohatých rudí, kto rl investujú do holubov vermi velké peniaze. Rovnako
je velmi zložité dnes povedať, v ktorej krajine sú tie najkvalitnejŠie holuby. Poznám v Polsku chovatelov, ktorí majú
vo voliérach poštových holubov doslova obrovský majetok, ktorý predstavujú línie a chovní jedinci tej najvyššej
kvality. Ja v Polsku obdivujem skôr iné veci . Najviac sa mi páči, že idú vlastnou cestou, že nepodriadili všetko
honbe za olympijskými koeficientmi, ich súťaže nie sú nejakou kópiou súťažných kategórií FCI. Ubránili sa tomu,
aby bezhlavo lietali velký počet pretekov. Spravidla je to 15 pretekov a najviac ich organizujú 17, pretekov býva
aj menej, lebo dvojpreteky lietajú ojedinele, Majú velké oblasti, stabilné regióny, Prial by som si, aby v našich
radoch bolo aspoň 50 % ich kultúry. Aj u nich majú chovatelia i funkcionári rozdielne názory, ale vystupovanie
a správanie je iné, Vo všeobecnosti platí, že sa nadáva na nadriadených, ale pri jednaniach i vystupovaní si
vedia zachovať dôstojnosť a úctu. Tam by si nik nedovolil povedať prezidentovi tak ako u nás.
Podstatne iný je aj chovatelský život, chovatelia sa stretávajú aj na nechovatelských akciách, s manželkami aj
mimo sezóny, posedia, pospievajú, zabavia sa pri pivku, je to tam viac o priatelstve. Niektorí chovatelia od nás,
ktorí tam chodia tak vedia , o čom hovorím. U nás je to dosť často iba o holuboch a inak nás vela veci nespája.
Č o by si si prial, aby bolo v chovateistve na Slovensku lepšie?
• Tak tu by som určite nevystačil s tromi prianiami. Skúsim tie priania aj hierarchicky rozdeliť.
Prianie Č. l' Chcel by som, aby si všetci uvedomili, že váčšina holubárskych súťaží je založená na porov
návaní. Priamo môžem súťažiť len s tým, kto má holubník vedia mňa. Pre mňa už 35 rokov je súperom číslo
jeden Peter Jakubčák. On chce poraziť mňa a ja jeho. Ak ma porazil Peter, musím rozmýšláť nad tým, kde som
urobil chybu , ak som vyhral ja, som spokojný, Je to priama súfaž, spolu nasadzujeme, spolu otvárame hOdiny.
Vzdialenosť medzi našimi holubníkmi nie je ani kilometer. Je preto jedno, aký letíme pretek, našim holubom
rovnako fúka vietor alebo prší, Ostatné súťaže sú porovnávaním, možno spravodlivým, možno nie , Ja všetky
tieto súťaže beriem ako prehliadku úspešnosti chovatela v oblasti, alebo vylobovania si pretekových pOdmienok.
Ak by sme sa dokázali pozerať z tohto pohladu na mnohé výsledky, možno na viaceré veci by sme pozerali
inak. Možno potom by sme si menej závideli a možno aj našli medzi sebou viac porozumenia,
Prianie Č. 2: Aby si funkcionári vážili svoje vlastné rozhodnutie, aby si ctili rozhodnutia orgánov, v ktorých
pracujú. Nie je predsa mysliterné, aby sme žiadali niečo zmeniť na rokovaní VZ, ak sme za to pred pol rokom
hlasovali alebo dokonca sme to navrhli .
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Prianie Č. 3: Náš zväz je vybudovaný na demokratických princípoch ako občianske združenie a preto by
sme bezpodmienečne mali rešpektovať stanovy a vydané dokumenty. Ak Zjazd alebo VZ prijme nejaké
rozhodnutie, tak sa musí buď dodržiavať alebo zrušiť. Je doslova nezodpovednosťou ak členovia VZ v diskusii
hovoria, "porušme svoje záväzné uznesenie". Hovoria to inými slovami, ale bud' nevedia čo hovoria, alebo
nepoznajú uznesenia, ktoré schválili.
Uvediem nejaké príklady. Prezídium SZ CHPH na svojom zasadnutí dňa 29. 02. 2008 rozhodlo o poza
stavení diskusie na svojej web stránke s odôvodnením, že sa tam objavujú osočujúce a urážlivé príspevky.
Na nasledujúcom zasadnutí dňa 28. 03. 200B sa diskusia opäť povolila . Ak sa tam také články objavili Ua ich
nečítam), tak sa malo uplatniť uznesenie VZ z 18. 11.2008, ktoré v bode "k" hovorí: "Každý urážlivý príspevok
založený na nepravde je disciplinárnym priestupkom." Alebo: Vera rozruchu na rokovaní VZ vyvolalo naposledy
schvalbvanie podmienok VC Slovenska. Máme vôbec nejakú Velkú cenu Slovenska? Už samotná nezhoda
názvu s obsahom hovorí, že nie. Podla rozhodnutí VZ SZ CHPH máme buď tri VCS, alebo ani jednu. Teda
skôr ani jednu, iba tri regionálne preteky, ktoré sa snažíme povýšiť na VCS, lebo ocenenie garantuje Zväz.
Vzhladom na skutočnosť, že týchto pretekov sa nezúčastňujú chovatelia všetkých oblastných združení tak
nemôžme dokonca hovoriť o pretekoch pre východ, stred a západ Slovenska. Aký zmysel potom má, aby VZ
vydávalo smernicu k týmto pretekom. Regióny preteky majú organizačne zabezpečené, nech teda dodľ2ia
platný pretekový poriadok a vec je vybavená.
Ako sa pozeráš na budúcnosť v chovaterstva na Slovensku? Zo svojej pedagogickej praxe máš bohaté
skúsenosti s dnešnou mladou generáciou. Mnohí tvrdia, že je iná. Čo si mysllš, akým spôsobom možno
prilákať a najmä udržal' mladých rudí p ri tomto športe?
• Holubársky šport nemá ani 200-ročnú tradíciu a už máme obavy o jeho budúcnosť. Pred 100 rokmi sa
ním zaoberalo niekolko tisíc rudí v Európe, dnes milovníkov nášho športu sú státisíce. Tento šport sa sťahuje
z Európy do iných častí sveta. Rovnako tak sa môže naspäť vrátiť. Boli časy, keď sa o koňoch hovorilo ako
o darmožráčoch a dnes je to medzi mládežou boom. Vzhladom na to , že pôsobím na odbornej škole, ktorej
študijné odbory sú spojené s prírodou, v posledných rokoch pozorujem u študentov zvýšený záujem o chov
zvieral. Je to úplne prirodzené, človek má zrejme vo svojom genotype zakódovaný vzťah ku prírode a živým
tvorom. Zrejme pôjde o správne nastavenie podmienok, aby si cestu k holubáreniu našli. V Poprade máme
NS vedra psieho útulku a chodia tam pracovať predovšetkým mladí rudia. Nepáči sa mi slovíčko prilákať, mali
by sme náš šport ponúknuť ako jednu z možností relaxu vo volhom čase. Zrejme holubárske súťaže budú
o 50 rokov prebiehať inak, zrejme milovníci holubov nebudú mať holubníky pri domoch, zrejme to budú velké
záujmové chovatelské centrá, ale nechcem sa stavať do pozície vizionára.
Nedávno som sa dostal ku analýze posudzovania olympiády v Oostende, z ktorej j ednoznač ne
vyplýva, že patríš k posudzovaterskej špičke. Viem, že chodievaš posudzovať výstavy aj v p orsku. Ako
teda vidíš budúcnosť štandardu? Aj z analýzy posudzovania vyplýva, že výklad a prístup jednotlivých
posudzovateľov j e často subjektívny. Čoraz častej šie sa aj na pôde FCI stále viac a častejšie hovorí o
"modernizácii" či rekodifikácii medzinárodného štandardu z roku 1995. Aký j e Tvoj názor na toto?
. To je otázka na velký člá nok . Československo, a leda zároveň aj Slovensko. bolo vermocou holubárske
ho štandardu. Žiar, tieto pozície sme dobrovolhe uvolhili Často aj naši poprední funkcionári vyhlasovali, že
štandardu už odzvonilo. Určite sme sa zmýlili Každý živočíšny druh, plemeno rasa má svoj vzorník, popis,
štandard. Dnes zisťujeme, že na zasadnutie štandardnej komisie FCI chodí viac l\.Jdi ako na zasadnutia špor
tovej komisie. Musíme rýchlo na stúpiť do uchádzajúceho vlaku a postupovať dopredu . Je potrebné preškoliť
v duchu nového pohl"adu na štandardného holuba posudzovaterov a hlavne vyškoli( nových, nezaťažených
pôvodnými názormi. Tvrdilo sa, že máme dostatok posudzovateiDva ak potrebujeme delegovať posudzovaterov
na CV, tak je problém ich nájsť. Jednoducho nemáme takých fachmanov ako bol svojho času Vlado Kuska.
Ak nepoč ítam Petra Chytila, ktorý je pre mňa stále jednotkou, tak je tu ešte zo desať posudzovatelov, ktorí
to síce vedia, ale vzhl"adom na to, že na Slovensku majú málo príležitostí posudzovať a nie sú nútení nikým
študovať teóriu sú výkony kolísavé. Čin nosť posudzovaterov sa vôbec nehodn otí. Ak chceme dľ2a( s okolitými
krajinami krok , je potrebné ešte tento rok vyškoliť a preškoliť aspoň 10 - 15 posudzovaterov. Na praktický se
minár pozvať špičkových posudzovaterov zo strednej Európy. Adeptov podrobiť tvrdej teoretickej i praktickej
skúške a dať im šancu posudzovať CV. To bola aj odpoveď, prečo chodievam posudzovať do Porska . Tam
mám šancu počas výstav posúdiť niekolko stoviek holubov. Bez praxe by som si netrúfol posudzovať olym·
piádu. V porsku majú viacero výborných posudzovaterov, od ktorých som sa vera naučil a som im za to vdačný .
Raz darmo, chovater si často mySlí, že jeho holuby sú tie najkrajšie, horšie je, ak im chce vedome pomôcť
a preto by nemal posudzovať svoje holuby.
Názory na posudzovanie štandardu sa zmenili a dostali sme už z FCI viac kodifikácií štandardu . Potrebovali
by sme certifikovaný vzorník, pri preklade ktorého by asistovali aktívni posudzovatelia .
Stále zastávam názor, že by sa mali posudzovať aj holuby vystavované v kategóriách šport, alebo aspoň
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tie na posúdenie ktorých dá majitel súhlas. Už som sa raz vyjadril, že medzi športovými holubmi sú možno
krásne športové, teda štandardné holuby.
Teraz Ti dám zauj ímavú otázku. "Už sedem rokov spo lu pracujeme v Prezídiu SZ CHPH, Bol i situá
cie, kedy sa nám v organizačnej i kontrolnej činnosti nedarilo tak ako sme si predstavovali. Niektoré
víťazstvá aj na medzinárodnej úrovni nás nenapiňa li pocitom hrdosti. Nečistá hra sa ťažko dokazuje
a lej následky vrhli zlý tieň na celé Slovensko. Po Europskej výstave v Nitre, ktorá bola pre.zentovaná
na vysokej úrovni aj tvojou zásluhou, aktivitou viacerých funkcionárov v FCI a neposlednom rade aj
dobrou prezentáciou viacerých našich chovatefov napr. v testovacích stan iciach, sa Slovensko stáva
verm i úspešnou krajinou v rámci SEF ale i FCI. Byt' úspešným v akejkoiVek funkcii sl vyžaduje nielen
veľké množstvo ča.su, al e aj odbornosť, veľké množstvo práce, t rpe;:livosti a tolerancie. Niekedy sa však
človeku dostane množstvo kritiky, často nie právom a tá člove ka znechucuje. Keby si dostal dôveru
chovatelov a dopo ručili by Ťa aj pre budúce volebné obdobie pracovať v prezídiu, prijal by si to? J a
osobne si myslím, že by si to mal prijat."
• Na túto otázku sa v tejto chvíli Odpovedať nedá. Sám som na životnej križovatke, tebo na budúci rok
chcem definitívne odísť do dôchodku. Na jednej strane sa rysuje dostatok času pre záujmy a koníčky na
druhej strane je na čase "ísť iba na pol plynu ". Nad tým čo bude po VIII. zjazde vôbec nerozmýšla m preto, že
stále mám Odlišný názor na organizáciu a štruktúru vrcholných orgánov Zväzu, aj na právomoci jednotlivých
orgánov SZ CHPH. Sám som to skúsil ako sa hovorí "na vlastnej koži". Ak sa niečo nepOdarí, doslovne poka
zí, tak je za to zodpovedný prezident. Nikoho už netrápi, že postup i mantinely mu odhlasovalo VZ. Zároveň
nepoznám organizáciu, kde by sa výkonný orgán volil. Neviem si predstaviť, že povedzme rada školy by mi
vybrala účtovníčku a ona by absolvovala iba strojnícke učilište . Alebo predsedovi vlády by vO volbách zvolili
ministrov. Tak to funguje v našom Zväze . Stále si myslím, že by sa mal voliť iba prezident, ktorý by si vybra l
spolupracovníkov na plnenie úloh (výkonný orgán). Tento výkonný orgán by za svoju prácu zodpovedal VZ
a ak by úlohy výkonný orgán načas neplnil, mohlo by ho VZ odvolať. Ak by sa to ešte raz zopakovalo musel
by prezident oDstúpiť a boli by nové volby prezidenta . Okrem toho by sa volil predseda ÚKK a predseda
Disciplinárneho senátu, ktor! by si tiež vybrali svojich spolupracovníkov.
Mám iný názor na rad nekonečných úprav dokumentov, vzniky a zániky OZ, sťahovania chovatelov a ZO
atď. Ak by bolo po mojom, pred zjazdom 30. 10. by sa všetky organizačné štruktúry zrušili a všetky ZO, OZ
by mali dva mesiace na to , aby si svoje štruktúry buď obnovili. alebo vytvorili nové, podla podmienok, ktoré
by sa im 30. 10. stanovili. Každé OZ by si povinne muselo vytvoriť štatút, ktorý by museli štyri roky dodľ2iavať.
V štatúte by muselo byť zakotvené Majstrovstvo OZ, počty pretekov v sezóne, smer lietania s holubmi a regi
óny, do ktorýCh OZ vstúpi. Štatút by bol pre OZ záväzný. Funkcionári by nemohli počas funkčného obdobia
meniť tieto dokumenty, aby po roku povedzme "nedobehli" chovaterov, ktor! sa k nim počas vorného obdobia
pridružiti na základe vyhovujúcich podmienok .
To iste platí aj o vrcholných orgánoch. V medzizjazdovom období by mali vyvljať organizačnú činnosť, nie
každý rok hlasova( o podmienkach MS, VCS a pod . Nemožno hovoriť o koncepčnej práci , ak na jesennom
zasadnutí VZ istú časť pretekového poriadku vypustíme a presne o rok tú istú staftam opáť vkladáme. Je preto
samozrejmé, že funkcionári v OZ, ZO i radoví chovatelia často nevedia čo platí, neplatí, nevedia čo majú r ob iť.
Niet sa čo diviť, že sú nespokojní, že vinu hladajú hore. Ak bude snaha pokračovať v tomto trende, že každú
chViľu sa schvaruje čo niekoho napadne, tak pri tom už skutočne nechcem byť.
Ešte krátka zmienka o chovatelbch, ktorí sa k výborným výsledkom dopracovali porušením pretekového
poriadku , nečestným spôsobom a dopustili sa tak disciplinárnych priestupkov. "lia na obranu týchto chovatelov,
ale pre poriadok chcem povedať, že takéto veci sa dejú aj inde vo svete a vo väčšine prípadoch sú to poprední
chovatelia. Asi je to aj preto, že sú "viac na očiach" . Treba si uvedom i ť, že za nedodľ2an ie pretekového pori
adku v niektorom NS nie je priamo zodpovedný prezident, výcvikár SZ CHPH , prezídium alebo č l enovia VZ.
Priamu zodpovednosť nesú funkcionári ktorí to pripustili. Najhoršie je, ak sa kdesi chovatelia spolčia a začnú
na porušení pretekového poriadku spolupracovať, povedzme tak, že píšu iné čísla gumičiek ako ich vybrali
z hodín a to je už vermi ťažko od haliť.
Na druhej strane "nem useli by sme si neustále kydať maslo na hlavu", že niektorí naši chovatelia podvád
zali a dostali zaslúžené tresty. Svedči to aj a dobrej práci funkcion árov Zväzu, osobnej odvahe, a myslím, aj
statočnosti.

Na záver chcem povedať, že má mrzí tolko kntických viet, ktoré ste si prečítali, ale je to preto, aby tí ktorí
prídu do vedenia Zväzu po našej generácii sa vyvarovali chýb, ktoré sme robili my, aj keď určite sme do toho
išli s dobrým úmyslom. Zároveň pri tejto príležitosti chcem podakovať mnohým nemenovaným chovaterom
za dobré priatelské rady, pomoc, spoluprácu a spal očné pekné chvíle. Ak som niekomu nevedomky ublížil
nech mi prepáči, lebo nikomu som nikdy nechcel vedome ubl íž iť.
Pripravili Ing. Ján Mokrý a Ing Daniel Krajčík
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Trafená hus

- gunár zagágal

{Odpoveóna reakciu chovalel'a, over~jnenú v inforlJla,čnom.. ,~~vo~i!..ľošlo~ holub Č. 5(2007)

še!'u, tak som za to, aby sa vyprali aj gate. Keď
začal Bc. P. B. kydať hnoj, som za to, aby sa
vyčistila ce lá maštal'. Blíži sa Silvester, tak nech
sa Slovensko zabáva.
Spor nastal v okamihu, keď na poslednú
chví!'u do našej ZO prestúpil špičkový chovate!'
nášho OZ, hlavne na krátke a stredné trate. Jed
ná sa o sl ušnéh o, poctivého a skromného chovatela, ktorý do poslednej chvíle veril, že sa mu
podarí udržať rozpadajúcu sa ZO. S ním prišli
aj ďalší dvaja chovatelia z jeho blízkeho okolia.
Snáď nastal strach z toho, že tento chovate!' by
mohol zaujať jedno z troch oceňovanýc h miest
na stupni víl'azov našej ZO? Začal sa urýchl e
ne pripravoval' komplot zo strany niektorých
členov voči danému chovate!'ovi, aby sa mu
všemožne znepnjemnilo holubárenie. Vzh!'adom
k jeho povolaniu bolo vopred isté, že nebude
môc!' osobne na niektoré preteky doniesť
svoj e holuby. Preto sa v internom pretekovom
poriadku našej ZO objavil bod č. 11 - citujem
"Pri nasadzovan í holubov a vyhodnocovaní
preteku je ~účasl' každého chovatel'a,
ktorý sa zlJč astnil daného preteku." Na môj
dotaz, že čo sa stane, ak budem vzh!'adom na
môj zdravotný stav neschopný účasti osobne
a pošlem s holubmi na košovanie svojho syna
ale bo iného človeka mi pán Bc. P. B. pred
všetkými zúčastnenými členmi povedal , že sa
preteku nemôžem zúčastniť. Keďsom sa spýtal,
či mi budú vrátené peniaze za vopred zaplatený
a neobsadený pretek, bol som Bc. P. B. hrubo
a vulgárne napadnutý! Ak by bol mal v tom
čase v ústach aspoň kvapku jaru alebo puru,
tak by určite penil ako dostihová kobyla. Ním
odporúčaná cesta viedla tam , odkia!' zvyčajne
!'udia aj keď v inej velkosti vychádzajú . Keby
nežné polovičky z jeho okolia vede li , kam som
bol poslaný, tak verím, že na dlhšiu dobu by
neoddel'ovali kolená od seba zo strachu, že by
som túto cestu chcel aj absolvovať.
Nemienil som a ani nemienim túto epizódu
riešil' disciplinárne, nakolko takéto veci sa medzi
chlapmi pritrafia a neskôr slúžia ako zdroj zá
bavy a podpichovania. Pri tejto udalosti mám
dojem, ak sa vyjadrím terminológiou psovoda,
za ktorého som bol nepriamo pasovaný, že Bc.

Vážení chovateli a a športoví priatelia. Týmto
som sa rozhodol odpovedať na reakciu pána
Bc. Petra Baňackého (ďalej Bc. P. B.) , ktorý
reagoval na môj článok, uverejnený v informačnom spravodaji Poštový holub č. 4/2007. Hn eď
v úvode som nútený napísal', že jeho reakcia je
sprškou klamstiev, zavádzania a prekrúcania
faktov, o čo m podám v tomto č lánku dôkaz.
Som aktívnym chovatel'om poštových holubov
od roku 1963. Za 44 rokov mojej chovateiskej
činnosti som prešiel všetkými funkciami v ZO
ako aj niektorými funkciami v OZ Dovolím si
tvrdil', že moje skúsenosti sa minimálne vyrovnajú skúsenostiam Bc. P. B. Jeho "dl horočná"
chovate!'ská prax - veď už 4 (štvrtú) se zónu
nepretržite aktívne holubári, čo ho asi oprávňuje
na to , aby bez zábran a chovateiskej cti urážal
iných chovate!'ov, klamal a prekrúcal fakty.
To, že momentálne nevykonávam žiadnu
funkciu - asi 4-5 rokov, je dôsledkom môjho
zdravotného stavu, O mojej funkcionárskej
činnosti sú dôkazy v archíve SZ CHPH. To,
ako uvádza Bc. P. B. že vie čítať a písať ma
vôbec neprekvapuje, nakolko je u nás zavedená povinná školská dochádzka a iba totálne
neschopný človek by to nedokázal. Veď tým,
že vieme číta!', písal' a rozprávať sa odli šujem e
od iných primátov, Vedieť čítať ešte neznamená
tomu aj rozumieť.
Vo svojom č l ánku uverejnenom v spravodaji
Poštový holub 4/2007 som žiadneho člov eka
osobne neočiernil ako uvádza Bc. P B, len som
poukázal na rôzny výklad pretekového poriadku
niektorými horlivými funkcionármi vez uvedenia
funkcie a zároveň som požiadal SZ CHPH
o zaujatie stanoviska k danej problematike. Žia!'
spiacu pretekovú Ruženku sa nepodarilo zobudit'. Dúfam však, že do nastavajúcej sezóny sa
zobudí a po lopate vysvetlí pre tých, čo nevedia
čítať medzi riadkami I
Bol som pevne presvedčený, že problémy
v našej ZO si vyriešime sami vo vlastnej "kuchyni" rozdiskutovanim aj na základe stanoviska
pretekovej komisie SZ. Žial' to sa nestalo. Že
som pod!'a Bc. P. B. niečo nedopisal, tak len
preto , že som nechcel špinil' do vlastného
hniezda. No keď Bc. p, B. začal prepieral' ko-
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P. B. tam slúži iba ako brechací pes. Aj funkciu
psov oda môže vykonávať iba č lovek, ktorý
má určité skúsenosti, cit a lásku k zvieratám ,
Ak bude potrebné, rád budem robiť psovoda
"holubárskym šteniatkam". Vopred však upo
zorňujem, že nie z každého šteniatka kvôli
jeho charakteru, povahe a vlastnostiam sa dá
vychovať policajný Rex.
Vyberanie holubov do majstrovstva.
Každý chovatel'má právo do poslednej chvIle,
kým nedôjde k zápisu a ogumičkovaniu určiť
svoje bodovacie družstvo. Rád by som sa do
zvedel, kde sa náš č itate!' (Bc. P. B.) dočítal, že
predtým než začne komisia hlásiť a zapisovať
holuba do KL ho nem ôže jeho majite!'držaťv ru
ke, kde sa dočítal, že nemôže chovate!' dopraviť
svoje holuby na košovanie inou osobou, aj keď
nie je organizovaným chovate!'om, pokial' to
nemôže urobil' on sám? Prečítal si vôbec pnlohu
č. 1 na zabezpe čen ie pretekovej činnosti v roku
2007 vydanú Ing . Seligom, predsedom preteko
vej komisie? Tam sa v bode 2 pod písmenom h)
píše, že v prípade neprítomnosti chovate!'a pod
pisuje KL v zastúpení vedúci NS. To jeto čítanie
medzi riadkami, ktoré on neovláda, no mne ho
vytýka. K tom u, čo sa týka rád tvorcom stanov
a iných dokumentov SZ CHPH snáď iba tolko
pre ozrejmenie pamäti, že nie je až tak dávno,
čo SZ CHPH žiadal od členov ZO prostredníc
tvom OZ CHPH návrhy a pripomienky k tvorbe
stanov, pretekového a disciplinárneho poriad
ku, Dobre vedel, že život pu l,uje v ZO a nie na
Zväze. Problémy a nedostatky sa vyskytujú tam ,
kde sa rob í nejaká činnost'. Tí , ktorí sme skôr
narodení, sme to zažili. Rozprávky typu Ferdo
Mravec a pod som čítal vo veku 11-12 rokov
a nie ako dospelý. Ja za to nemôžem, že nie
každý z nás je rovnako náročný čitateľ. Ak si
Bc. P. B ozaj dobre prečítal môj predchádzajúci
článok, tak pochopil podstatu vtipu, ktorý bol
v závere článku, Jednalo sa o ,,",pokia!' mu to
niečo hovorí,
Na záver to najlepšie. Musím súhlasiť s Bc. P
B. vtom, že citujem ho: "Myslím si, že by to mala
byť povinnosť každého člena SZ CHPH ovládať

minimálne stanovy a pretekový poriadok! " Ško
da však, že on sám to neovláda, aj keď tvrdí,
že si to naštudoval. Ináč by sa nemohlo stal' to,
čomu on hovorí daťvecj na soráynu mieru.
Ako chválabohu, dnes už bývalý funkcionár
našej ZO sa dopustil hrubého porušenia stanov
SZ CHPH a klamaním vyšších orgánov v rámci
SZ CHPH. Kde po naštudovaní stanov, ako
sám uvád za sa dočítal, že pri prijímaní za čle
na ZO - v tomto prípade úplne nezmyselnom
- stačí vzájomná dohoda? Stanovy hovoria
jasne: "Člena prijíma na základe písomnej
prihlášky ZO CHPH.. Individuálne členstvo
vzniká rozhodnutím členskej schôdze o prija
tie za člena ... " Je Bc. P. B, snád' to, čomu sa
hovorí vševediaci?! Má snáď Bc. P. B. k dis
pozícii a k nahliadnutiu písomnú prihlášku?
Môže ako bývalý funkcionár doložiť záp isnicu
z členskej schôdze s prezenčnou listinou, kde
bola doty č ná osoba prijatá za člena? Naša ZO
má minimálne 18 čle nov, preto nepotrebovala
fiktívneho člena tzv. mŕtvu dušu . Nemenovaná
osoba nikdy nechovala a ani nechová poštové
holuby. Šlo iba o akt nátlaku na zmieňovaného
chovate!'a. Nepotreboval žiadnú zastupujúcu
a umelo vytvorenú osobu, nakolko ďalší cho
vate!' našej ZO býva sotva 50 m od dotyčného
a spolu donášali holuby na košovanie, čiže ho
mohol bez problémov zastupovať. Zbytočne
zaplatil nemalý poplatok - členské, ktoré do
dnes neviem kde skončilo, nakolko uvedená
osoba pokial'mám informácie nie je na interne
tovej stránke vedená ako člen našej ZO. Keby
táto osoba bola členom našej ZO, obdržala by
od SZ CHPH č lenský preukaz.
To, že došlo zo strany Bc. P. B. k porušeniu
stanov aj v paragrafe 7, odst. 1, 2 a 5 snáď už
nikoho ani neprekvapuje . Záve rom by som
chcel požiadať chovate!'ov o trpezlivosl' pri čítaní
môjho člán ku, no musel som urobil' oči sten ie
svojho mena a verím, že mnohým chovatel'om
ako aj funkcionárom tento príbeh otvorí oči
zmení ich pohl'ad na život v ZO pretože ...tak
si tu žijeme .
J. Štefanko

Stanovisko: Zostavovatelia Informačnôho spravodaja sl nemvslia, že článok "Trafená
hus - gunár zagágal'" mal byť :zaradený do informačného spravodaja. Zaradený bol
Iba po nlekolkon~sobneJ urgen~li autora a tým, ia na seba preberá v~etky dosledky
vyplývajúce v'obsahu , Žiadame chovatero1l. aby nám podobné články nezasielali a ak
tak urobia, nebudú ZVereJnen,é.
za ZO$laVov~tel'ov, spravodala Daniel Dudzlk
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So zármutkom v srdci oznamujeme širokej chovateľskej
verejnosti, že dňa 9. marca 2008 sme sa navždy rozlúčili s
našim priateľom a chovateľom poštových holubov pánom
Slavoľubom Jančom z Bacúcha. Na poslednej ceste ho
okrem členov rodiny, spolupracovníkov a priatelov odprevadili
i chovatelia poštových holubov. Kto ste ho poznali , venujte mu
prosím tichú spomienku.
Členovia ZO CHPH Brezno

V marci sa dožil krásneho životného jubilea 60 rokov, d lhohoro čný
chovateľ a funkcionár ZO, OZ a bývalý člen prezídia SZ CHPH. Za
klad at eľ ZO CH PH Budme rice , TAPS Budmeri ce, SMK, vytrvalý a
úspešný organizátor holubárske ho života na západnom Slovensku,
ktorý je členom Zväzu od roku 1970. Predovšetkým úspešný chovateľ
a reprezentant v našom športe. Niekolkonásobný majster OZ Bratislava
a OZ Pezinok. Jeho holuby nás reprezentovali na olympiádach v Prahe
a Katoviciach i na dvoch spartakiádach
pán Oldrich Šavara .
Nech Ti spoľahlivo slúži zdravíčko, nech Ťa nikdy n eopúšťa šťastičko. Nech Ti slúžia v
každej chvíli , aby sme sa z holubov ešte dlho tešili. Nech sa darí v rodine i holubníku,
nech Ti tieto šťastné chvíle nikto neuchmatne.
Zo srdca Ti všetko najlepšie k Tvojmu jubileu želajú chovatelia OZ CHPH Pezinok

Dňa

8.4.2008 oslávi krásne jubileum - 60. narodeniny - dlhoročný
poštových holubov pán
Ondrej Dvorščák z Chtelnice.
Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a chovateľských úspechov mu
praje manželka s rodinou.
Ku gratulácii sa pripájajú členovia ZO CH PH Vrbové .

chovateľ

V marci sa význ amného životnéh o jubilea - 60 rokov života, dožil
RNDr. Daniel Dudzik z Popradu,
ve"mi úspešný chovateľ, d l h oroč ný obetavý funkcionár OZ, uznávaný po
sudzovate ľ, predseda propagačnej komisie, zostavovate" informačn é ho
spravodaja Poštový holub a dve volebné obdobia prezident SZ CHPH.
Do dalších rokov mu veľa zdravia, pohody a porozum enia v kruhu
najbližších i velkej holubárskej rodiny želaj ú kolegovia z Prezídi a SZ
CHPH , ko misie mlád eže.
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Dňa 22 . marca 2008
oslávil krásne životné ju-

Krásneho životného
jubilea 60 rokov sa 16.
mája dožíva
ladislav Boldlžár
z Dvorov nad Žitavou.
Do d·alších rokov ži
vota mu vera zdravia,
šťastia, úspechov v
osobnom i chovaterskom živote praje naj
bližšia rodina a priatelia zo ZO CH PH.

~Q

25~

bileum 60 ro kov aj náš ~C2D~
pri ate", chovateľ poštových . 1(
holubov
pán Ludov(t Córgei
Do dalších rokov mu
ve"a šťasti a zdravia, pohody, lásky i ve"a
chovate"ských úspechov želajú priatelia
z bývalej ZO CHPH Ružinov

1.0/

Okrúhleho životného jubilea 50 rokov sa 8. mája dožíva
Ladislav Rozsnyó
Žltých kvetov plnú náruč k TVOJmu sviatku chceme Ti dať, vera
zdravia, šťastia a úspechov k tomu priať. Všetko dobre do d·alších
rokov života praje mama, dcéra, syn, ostatná rodina a kamaráti zo ~ .,.
ZO CHPH Dvory nad Žitavou.
Dňa 30. mája 2008 sa dožíva krásneho životného jubilea 50 rokov chovater
poštových holubov ZO CHPH Opoj
~
Pán Jaroslav Kubovič z Opoja
Všetko najlepšie , veľa zdravia, pohody a chovaterských úspechov mu
želajú členovia ZO CHPH Opoj. K blahoželaniu sa pripája manželka a deti
s rodi nami.

~
~

~~
~

Na Horerehro ní vo velkej rodine chovatelov poštových hol ubov sa
oslavovalo. Významných životných ju bileí sa dožil i páni
Slavomír Jančo , 60 rokov
Ján Chovanec, 60 rokov
Jozef Malecký, 50 rokov
Posielame vám po holuboch mnoho malých kytičiek , každá splní jedno
z prianičiek . MaJÚ v sebe šťastie, zdravie, radosť, krud a pohodu. Mladé
srdcia, žiadne vrás ky a stále holubie lásky.
Všetko naj lepšie vám prajú priatelia zo ZO CHPH Brezno

Dovoľujem si touto cestou a verejne pod·akovať pánu Jánovi Šuhajovi zo Santovky za obsiahle
spracovanie a poskytnutie materiálu o priekopníkoch nášho športu. Pri vhodnej pnl ežitosti, resp.
na pokračovanie bude materiál využitý a publikovaný.
Ďak ujem, Dudzik.

• Z nedostatku

času

predám celý chov poštových holubov. Pôvod chovu pochádza od chovateľov

pPinčák ,p.Sudor , P.Novotný Inbrecht +Espt. Srníček Štefan, Čadca . tel.0911826924

• Pred ám konštatovacie hohiny STB na 14 konštatovaní. Cena dohodou. Dušan Sepeši , Hen
covce 2114, 093 02 Vranov nad Topľou, tel. 057/4431874
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Oznamujeme posudzovaterom a adeptom posudzovania, že na pripravované lesenné
školenia a metodický seminár posudzovania sa môžu prihlásiť na sekretariáte SZ CHPH.
Školenia a seminár je plánovaný maximálne pre 15 posudzovaterov a adeptov. Súčasťou
seminára budú al skúšky adeptov posudzovania. Na praktickú časf budú pozvaní poprední
zahraniční posudzovatelia.
Zároveň touto cestou vyzývame našich popredných znalcov nášho športu, ktorí by chceli
odprednášať a prlpravif študijné materiály pre adeptov posudzovania na témy:1.História
holubárskeho športu vo svete a na Slovensku, 2. Anatomická stavba tela poštového holuba,
3. Fyziológia vnútorných sústav, 4. Genetika základných znakov a vlastnosti, 5. Choroby
poštových holubov a zdravoveda holuba, 6. Metódy pretekanla, 7. Štandard poštového
holuba. Príprava študijných materiálov a lektorská činnosť bude primerane honorovaná.
Záujemcovia o lektorskú činnosť sa môžu prihlásiť na sekretariáte Zväzu do 15.lúna 2008.
Adresa sekretariátu: Akademická č. 4, 949 01 Nitra, tel. 037/6537503

Výsledky OZ CHPH v pretekovej sezóne 2007
Majstrovstvo strednych tratí

OZ CHPH L. Mikuláš
Opravené
Generálne majstrovstvo
OZ CHPH
Madle ňá k Štelan

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Haraga Peter

Rak Ján
Hazucha Fedor
Včela Ján
Brtáň Milan
Šušlík Milan
Piovarči Pavel
Gigaňák Miroslav
Spišiak Miroslav

1
2
3
4
5
6
7
8

Rak Ján
Hazucha Fedor
Haraga Peter
Madleňák Štefan
Včela Ján
Šu šlík Milan
Melich Vladimír
Brtá ň Milan
9 P iovarči Pavel
10 lu kač ík Emil

7418
7276
7155
6791
6761

Majstrovstvo dlhýchtratí

1 Maóleňák štefan
2 Včela Ján
3 Brtáň Milan
4 Haraga Peter
5 Druska Milan
6 Spišiak Mirosla
7 Rak Ján
8 Hazucha Fedor
9 Papaj Dušan
10 Gigaňák Mirosla

6179
5534
5512
5492
5376

Majstrovstvo krátkych tratí
2

Hazucha Fedor
Madleňák Štelan
Vč ela

2658
2628
2550

Ján
4 Rak Ján
5 Melich Vladimír

2525

6 Haraga Peter
7 Piovarči Pavel

2513
2507

8 Šušlik Milan
9 Muchál lvan

2424
2272

10 Spišiak Mirosla

2088

3
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2512
2400
2400
23 08
2140
1924
1832
1796
1784
1724
-

2306
2204
1930
1584
1477
1475
1474
1396
961
897

Majstrovstvo mladých

1 Haragá~Peter
2 lukačík Emil
3 Piovarči Pavel

2531

4
5
6
7
8
9
10

12

-

126Ô
1248
1239

R~ J ~

1~1

Madleňák Štefan

1215
1167
1161
1140
1125
1116

Melich Vladimír
Bella Ján
Tomko Vladimir
Gigaňák iv1iro slav
Kmo ško Jaroslav
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