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ÚVODNÍK 
 
Rok 2011 bol pre náš klub rokom veľkých zmien a občas bohužiaľ aj plný 
rozporuplných rozhodnutí. Štrekár rok nevyšiel a preto som sa rozhodol, že toto 
výnimočné médium treba vrátiť nielen našim členom, ale aj priaznivcom, ktorí sa 
zaujímajú o maratóny ako také. V dnešnom čísle nájdete rozhovor s chovateľským 
duom Bartakovics, generálnymi majstrami MDKS pre rok 2011. A keď už sa motám 
okolo juhu Slovenska, nedá mi aby som nevyspovedal aj pána Nochtu, koordinátora 
NS Čalovec a víťaza súťaže ESO-TIP ZENEK. Teda vlastne lepšie povedané, ide 
o reportáž o jeho holubovi menom Tornádo. Krátka reportáž z výstavy v Okoličnej na 
Ostrove doplní hattrick z „dolniakov“. Okrem toho prinášam aj pozvánku na Valnú 
hromadu MDKS na rok 2012. K tomu pár drobností o prípravách na ďalšiu sezónu. 
Je pred nami rok 2012 a ja si prajem aby bol rokom korektných diskusií, dobrých 
rozhodnutí a úspešne zvládnutých pretekov. Zároveň prajem našim členom úspešný 
vstup do chovnej a potom pretekovej sezóny.  
 
Letu Zdar! 
 
Jano Bučo, predseda MDKS 
 
P.S.: Aby som nezabudol. Je potrebné aby som si nastavil reálne možnosti 
vychádzania „Štrekára“ pre rok 2012. Preto plánujem ďalšie štyri vydania. Začiatkom 
apríla, začiatkom júla, začiatkom októbra a koncom decembra. A v takejto periodicite 
by som rád pokračoval i v ďalších rokoch ak mi to okolnosti a čas dovolia bez ohľadu 
na to či budem alebo nebudem vo výbore MDKS. Informácie o našom menšinovom 
odvetví sa musia dostávať medzi chovateľov stále. 
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Aktuálne z diania v MDKS 
 

Na prahu nového roku, predtým než sa pustíme do príprav nových pretekov a súťaží 
je potrebné ohliadnuť sa za tým čo sme prežili a zhodnotiť jednotlivé kroky, ktoré 
sme uskutočnili. Tie by sme mali objektívne vyhodnotiť a poučiť sa z nich. Urobme si 
teda krátky výlet do minulého roka. V roku 2011 došlo k zjednoteniu MDKS a SEMK. 
Jednoznačne pozitívny krok. Zjednodušil chovateľom orientáciu pri nasadzovaní, 
zrýchlil a zjednodušil výpočet výsledkov a napriek tomu nijako neobmedzil princípy 
fungovania jedného či  druhého klubu. Aj niektoré sporné otázky fúzie boli vyriešené 
a preteková sezóna 2011 sa mohla začať. Pretekový plán sme zostavili z piatich 
pretekov. Aachen, Oostende, Liége, Kiel a Brusel. Z toho Oostende a Brusel mali byť 
zaradené do programu Intermajstrovstva. Tento projekt, ktorý sa mi zdal veľmi 
dobrý sa však rozpadol z viacerých dôvodov. Prvým bola neúčasť poľských 
chovateľov, ktorí v roku 2011 Oostende neorganizovali a potom rozhodnutie 
moravských chovateľov o rannom štarte Bruselu. Nakoľko ranný štart pre nás 
nepripadal v úvahu, museli sme tieto preteky škrtnúť a ostali nám štyri „majstráky“ 
bez Bruselu. Organizácia pretekov od zberu až po vypúšťanie bola zvládnutá 
relatívne dobre. Komunikácia s maďarskými kolegami bola takisto na dobrej úrovni. 
Po pretekovej sezóne sa uskutočnila výstava v Okoličnej na Ostrove. V príjemnom 
prostredí športového stánku výstavu zahájila starostka obce, pani Ing. Feketeová. 
Tretí ročník bol po prvý raz bez účasti našich priateľov z Tatranského klubu dlhých 
tratí, ale za to bola výstava zaujímavo spestrená kolekciou maďarských chovateľov. 
Všeobecne pomerne výrazne ustupuje záujem chovateľov z východného Slovenska 
o náš klub. Možno je to spôsobené vznikom Golden Clubu Slovensko a možno nie 
sme dostatočne aktívni či ústretoví pri tvorbe pretekového plánu. Posledné tri roky mi 
bohužiaľ ukázali nemilosrdnú realitu. Slovensko ako také, nie je sebestačné na 
vytváranie a organizáciu pretekov cez noc. U nás je totiž táto disciplína v absolútnej 
menšine a preto jediné čo môžeme robiť, je obzerať sa po okolitých krajinách 
a vybrať si optimálneho partnera s prihliadnutím na preteky, ktoré organizuje ale 
najmä na ekonomickú stránku veci a možnosť zberu či zvozu holubov. 
Poďme sa ale pozrieť na to čo klub v tomto období pripravuje. Dňa 18.2.2012 sa 
uskutoční Valná hromada MDKS niekde v okolí Trenčína. Presné miesto bude jasné 
už čoskoro. Témou číslo jedna bude samozrejme preteková sezóna 2012 
a olympijské preteky Berlín a Londýn. Kým sa dostanem k týmto dvom pretekom, 
nedá mi aby som nespomenul aj finančne ocenený Kiel, ktorý pre svojich chovateľov 
organizuje Maďarský maratón klub. Emituje naň špeciálne krúžky. Dostal som 
niekoľkokrát otázku o platnosti a vzájomnom uznávaní maratónskych krúžkov 
medzinárodne. Vzhľadom k štruktúre výhier a zdrojov, ktoré sa na ne používajú by to 
asi nebol šťastný krok. Ale podarilo sa nám dospieť k inému zaujímavému návrhu. 
Navrhnem aby sa o medzinárodné ocenenie leteli preteky Liége. Pevne verím, že 
ekonóm klubu nájde reálny variant ako môžeme preteky podporiť. Berlín a Londýn, 
dva preteky s doletovými pásmami od 300 do 1000+ km. Pre holuby to bude určite 
poriadna skúška. Mojou ideou je, že by sa Berlín letel ako derby ročných alebo 
dvojročných holubov. Samozrejme, mám ešte v živej pamäti Brandenburg z roku 
2009, ale chcem veriť, že sa nám podarí preteky organizačne pripraviť tak aby vyšli 
v poriadku. Otázkou skôr je či takéto derby patrí do pretekového plánu a do súťaže 
o majstra MDKS. Všetko je vec názoru členov. V tomto prípade pôjde o širokú debatu 
nakoľko štartovné na 1 kus pri medzinárodnom vyhodnotení je 15,- EUR. Londýn ma 



 5 

uchvacuje už len tým, že je to cez more a bude tam obrovská účasť chovateľov 
z celej Európy. Na druhej strane mám však obrovské obavy o to, že naše holuby 
jednak cez more lietať nevedia a vzdialenosť, ktorú máme vzduchom do Londýna je 
veľká a podľa môjho názoru pre holuba z našich podmienok na hranici zvládnutia. 
Tým určite nechcem nikoho odrádzať od účasti. Pán Janda na výstavu do Okoličnej 
doniesol svoju kolekciu ako druhý vicemajster MDKS a v nej boli aj holubičky 
nominované práve na Londýn. My sme pri spoločnom zasadnutí výboru túto tému 
otvorili a všetko nasvedčuje tomu, že sa budeme na organizácii pretekov podieľať, 
ale účasť našich členov na nich bude celkom dobrovoľná, takže s najväčšou 
pravdepodobnosťou nepôjde o preteky klasifikované v majstrovstve MDKS. 
Počas celoštátnej výstavy v Nitre sa malo uskutočniť medzinárodné stretnutie kvôli 
pretekom Oostende. Mal som ho zvolávať ja, avšak nakoľko som koncom minulého 
roka utrpel úraz, z ktorého som sa ešte celkom nedostal, budem to musieť vyriešiť 
čiastkovými rokovaniami, o výsledku ktorých Vás budem informovať. 
Do polovičky februára máme ešte viac ako mesiac a preto vyzývam členskú základňu 
aby vyjadrila svoje názory na predložené témy. Možno aj o zatraktívnení súťaží 
s aktiváciami či zaradenia nových zápolení. Prosím však, nakoľko sú naše internetové 
stránky a diskusné fóra verejne prístupné aby sme sa na nich správali slušne, 
nedehonestujúc tým nielen meno klubu, ale najmä nášho koníčka. Mnohí 
„jendorazoví“ návštevníci našich stránok si totiž určite neurobia najlepší obraz o nás 
keď si prečítajú niektoré príspevky. Som za to aby sme komunikovali otvorene, ale 
musíme si uvedomiť, že v tomto priestore nie sme sami.  
Obligátne by som rád poďakoval členom výboru MDKS za ich prácu, našim členom za 
to, že pri nás stáli a našim priaznivcom za ich podporu. Prajem každému z Vás do 
roku 2012 len a len to najlepšie, pevné zdravie a hlavne úspechy v športovom 
i osobnom živote. 
 
Ján Bučo 
 
 

Firma ZENEK má novú internetovú 
stránku: 

 
 
 
 

http://karmydlagolebi.neth.pl 
 
 
 

www.ppuhzenek.pl 
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Kronika pretekov 2011 
 
Aachen – 24.6.2011 – Nasadených 307 ks zo Slovenska, z Maďarska cca 1350 ks. 
Štart o 13,45 hod. Prvý holub v Maďarsku už o 2,40 hod. U nás prvé v TN Jaro 
Cingálek, duo Pilní o 4,14 a Rudko Ďuroška o 4,51 hod. Sporadické dolety v rámci 
všetkých chovateľov. Preteky dopadli relatívne dobre aj keď straty boli početné. 
Percentá boli ukončené cca o 10,30 hod. 
 
Oostende – 1.7.2011 – Nasadených 638 ks zo Slovenska, 4000 z Moravy a 17 ks 
z Maďarska. Z toho MDKS 287 ks Štart spolu s moravskými chovateľmi 1.7. o 10,30 
hod. Na štarte SSZ vietor 15 km/h, teplota 17 °C, polooblačno. Po trase 12 – 17 °C, 
S – SZ vietor. Na Morave okolo Znojma dolet už v noci. Na Slovensku prvé holuby 
okolo 6,20. Sporadický dolet v rámci celého Slovenska. Predpoklad ukončenia percent 
niekde okolo 13,00 hod. V MDKS percentá ukončené o 12,00 na najväčšej 
vzdialenosti. Oproti minulému roku je dolet celkom priaznivý napriek malému 
moravskému vozíku (od p. Matušku), v ktorom sa holuby viezli. Bál som sa 
samotného doletu. Napriek tomu všetko dopadlo dobre. 
 
Liége – 8.7.2011 – zo Slovenska odišlo 217 ks nasadených holubov. Z Maďarska 
1047 ks. Štart v piatok 8.7. o 12,30 hod. Juho – juhozápadný vietor 30 km/h, 19 °C, 
polooblačno. Po trase podobné počasie, na konci Nemecka pásmo búrok. Prvá cena 
s dvojhodinovým náskokom pán Janda z PB o 7,55. Potom od 10,00 sporadické 
dolety. Preteky boli kvôli vyčerpávajúcim horúčavám (v sobotu okolo 33 °C) a takmer 
bezvetriu pomerne ťažké. Predpoklad konca % v sobotu večer. Percentá ukončené 
o 18,20 holubom p. Mikulu z KNM. Jeden z ťažších pretekov.  
 
Kiel – 22.7.2011 – zo Slovenska bolo nasadených 271 ks holubov. Z Maďarska 
1169 ks. Odštartované v sobotu 23.7.2011 o 13,00 hod. Prognóza počasia neveští nič 
dobré. Relatívne chladné počasie a prehánky po celej trase sú však priaznivejšie ako 
horúčavy. Kvôli vytrvalému daždivému počasiu na severe Nemecka presunutý štart 
pretekov na sobotu 23.7. Dolety prvých holubov pred deviatou ráno. Na juh 
Slovenska začali prvé holuby padať okolo 11,30. Napriek obavám, dolety boli celkom 
priaznivéa vyrovnané na celej šírke doletového poľa. Predpoklad ukončenia pretekov 
v nedeľu neskoro popoludní.  
 

POZVÁNKA 
 

Pozývame Vás na zasadnutie Valnej hromady MDKS, ktoré sa uskutoční 
dňa 18.2.2012.  

Čas a miesto budú oznámené neskôr, VH sa však určite uskutoční v okolí 
Trenčína. 
Program: 

9,00 hod. – zasadnutie výboru MDKS 
10,00 hod. – zahájenie a priebeh VH 

14,00 hod. – záver 
Témy: pretekový plán, správy o činnosti, preteky Londýn a Berlín 
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Zoltán a Tibor Bartakovics – generálni majstri MDKS 2011 

 
V roku 2011 prialo šťastie pri výbere svojich favoritov na preteky najviac 
chovateľskej dvojici  Zoltán a Tibor Bartakovics. Vybral sa za nimi pán Nochta aby 
nám priniesol pár zaujímavostí z majstrovského holubníka. 
ŠN: Akým spôsobom má Vaša dvojica podelenú starostlivosť o holuby? 
BART: O naše holuby sa staráme spoločne s bratom Tiborom a úlohy máme 
podelené tak, že Tibor má na starosti kŕmenie, čistenie holubníkov a tréningy, a ja sa 
starám o podávanie liečiv, vitamínov a prípravu na preteky. Párenie robíme spoločne. 
ŠN: Po dvojročnej nadvláde pána Lejolleho z Trenčína ste vybojovali 
majstrovský titul. Prezraďte nám akou metódou vediete svojich 
"štrekárov"? 
BART: Holuby vediem vdovskou metódou a pretekáme totálnym vdovstvom, čiže 
pretekám i s holubicami a zistil som, že v tejto metóde mi holubice robia lepšie 
výsledky, ako holuby. 
ŠN: Priblížte nám svoje chovateľské zariadenie, pôvod holubov a režim 
počas prípravy? 
BART: Oddelenie pretekárov mám rozdelené na tri časti. V dvoch oddeleniach sú 
holuby a v jednom holubice. Z každého oddelenia idú holuby do koša podľa aktuálnej 
formy a našej intuície. Pôvod našich holubov je v origináloch  V. d. Poola. Jeho 
potomkovia nám robia radosť a taktiež máme holuby od miestneho chovateľa p. 
Szutyányiho. 
ŠN: Aké nároky kladiete na holuby pri pretekoch cez noc? 
BART: .Pri pretekoch cez noc kladiem na holuby dosť vysoké nároky a očakávam od 
mojich zverencov iba špičkové umiestnenia. 
ŠN: Každý z nás má na holubníku miláčika, ktorého by nedal za nič na 
svete. Kto je to u Vás? 
BART: Mojím miláčikom je orig V. d. Pool „Romário“ nakoľko jeho odchovy  výborne 
lietajú maratónske preteky a dosahujú špičkové umiestnenia. 
ŠN: Skúste v krátkosti zhodnotiť pretekovú sezónu a povedzte nám čo by 
Vás zaujalo pre sezónu nasledujúcu? 
Z. BART: Preteková sezóna 2011 dopadla pre mňa vynikajúco, nerátal som s tým, že 
budem Majstrom pre rok 2011, holuby ma veľmi príjemne prekvapili, no obhájiť 
prvenstvo v budúcej sezóne bude pre mňa určite ešte ťažšie, nakoľko v tomto klube 
MDKS sa združujú veľmi dobrí chovatelia s kvalitnými holubmi a bude len na tom, kto 
urobí viac chýb. Za pozitívum považujem zaradenie pretekov BERLÍN pre ročákov s 
ranným štartom, ktorý by mal byť aj finančne ohodnotený a určite to bude motivácia 
pre všetkých chovateľov. Olympijské preteky LONDÝN, to je niečo nové. Ide o prelet 
ponad more. Je to výzva. Pokiaľ budú finančne dostatočne ocenené, určite bude 
záujem aj o ne. Budem čakať či budú preteky zaradené do pretekového plánu 
a určite sa ich v takom prípade zúčastníme.  
Návrh o medzinárodnom finančnom ocenení preteku LIÉGE je tiež motivujúca, rád to 
prijmem, nakoľko som súťaživý typ. 
 Pokiaľ sa tieto novinky v sezóne 2012 zrealizujú, bude to svedčiť o pozitívnom kroku 
k rozvoju činnosti MDKS. V roku 2011 bolo na škodu, že iba naše NS Čalovec sa 
zúčastňovalo aktivácií a súťaže o ESO-TIP, pevne verím, že v budúcej sezóne to bude 
už na národnej úrovni, čím sa to podstatne zatraktívni..... 
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V sezóne 2012 vynaložíme všetku snahu na obhájenie titulu majstra MDKS teda už 
získaný titul si tak ľahko nedáme zobrať. 
 
Po telefonickej dohode bratia Bartakovicsovci radi uvítajú prípadných návštevníkov. 
Tel. kontakt: +421908428671 
 
Zhováral sa Štefan Nochta 
 
 
 
 
 

Štefan Nochta a jeho miláčik 07-SK-0702-487 
 

Holub 487 "Tornádo", ako ho pán Nochta volá patrí už tri roky k stabilným borcom 
ukazujúcim sa v pretekových výsledkoch. Rok 2011 nebol výnimkou. Tento 
nenápadný kapratý holub sa stal víťazom súťaže ESO-TIP ZENEK a zároveň získal aj 
iné hodnotné ocenenia. Zaujímavé je, že holub hol účastníkom zatiaľ všetkých troch 
organizovaných výstav MDKS. Rozhodol som sa preto, že krátky rozhovor s jeho 
majiteľom, zapáleným maratóncom by v tomto vydaní nemal chýbať. Pán Nochta je 
skromný človek a poďme preto povyzvedať ako sú na tom jeho holuby. 

 
„Tornádo“ v celej svojej kráse 

 
JB: Pán Nochta, začnime zostra. Aký je pôvod Tornáda? 
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ŠN: Pôvod "Tornáda" je maďarská holubička od p. Gangl Jánosa zv. "Sova", ktorá 
bola napárená  s holubom z môjho starého chovu, ktorý jediný mi zostal pri 
sťahovaní sa . Meno "Sova" dostala pre jej malú hlavu a veľké oči, je to holubička 
línie Aarden. 

 
„Sova“ – matka Tornáda 

 
JB: Musím priznať, že jeho skvelý nástup a stabilné výkony už vo veku 
dvoch rokov ma prekvapili. Bude reprezentovať Váš holubník aj v sezóne 
2012? 
ŠN: V roku 2012 už "Tornádo" nepôjde do závodného koša, nakoľko 3 roky po sebe 
úspešne dokazoval svoju schopnosť získavať ceny na maratónskych pretekoch a 
nezlomila ho ani skutočnosť, že v roku 2009 sa po katastrofálnom štarte z preteku 
KIEL (holuby boli pustené do búrky) dostal do rúk darebáka, ktorý mu so zicherkou 
zopol letky na pravom krídle, no podarilo sa mu ujsť a po týždni sa vysilený a 
zúbožený vrátil na svoj holubník.....odvtedy Kiel asi obchádza s veľkým oblúkom, 
nakoľko z tohoto jedného preteku nedokázal bodovať ani raz.  
JB: Pootvorte našim čitateľom dvierka do Vášho holubníka. Povedzte, 
koľko holubov máte, akú metódu používate pri pretekaní a ako prebieha 
štandardná príprava na maratóny, čím kŕmite atď.? 
ŠN: Chovám 20 pretekárov na maratónske trate 2-3ročných, teraz mi prezimuje asi 
40 mladých, ktorí absolvovali celý jesenný program OZ a mám ešte 16 
neskorákov......okrem toho mám ešte 12 párov chovných.....no je toho dosť... 
     Závodím prirodzenou metódou, kde ročiaci preletia program OZ, kde sa učia 
pretekať, idú samozrejme i na 800-vky, maratónci sa zalietajú na prvých 5 pretekoch 
a potom sú rozdelení do družstiev (2x10) a z každého družstva sú potom vyberaní 
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jedinci ku košovaniu na maratónske preteky, ktorí vykazujú znaky formy a dobrý 
zdravotný stav.  
Krmim pretekárskou zmesou od f. Agrolens, spol.s.r.o. počas celého týždňa, pretekári 
odchovávajú po jednom mláďati a motiváciou je práve to jedno mláďa 10-14 dňové 
a kde nie je, tak tam za tmy podsadím pod holubičku miesto vajíčok a to 3 dni pred 
košovaním, aby si ho aj samček obľúbil. Keď je všetko o.k., jeden z partnerov ide do 
koša. V deň košovania dostávajú holuby iba kukuricu a slnečnicu. Po príchode z 
preteku ich čaká jačmeň s ryžou a cirokom, v napájačke med s elektrolytom.  
Celý deň majú voľný prelet, vlety zatváram iba na noc. Prírodu poznajú dokonale, 
vedia, kde čo nájsť a ako sa vyhnúť dravcom. Je pravdou, že sa stáva, že sa nájde 
medzi nimi i poranený od dravca, tohoto ošetrím, no tento si už potom dáva väčší 
pozor. 
     Takže nič prevratné nepoužívam, rád sa pozerám na holuby, ako vystrájajú vo 
vzduchu a oni si slobodu a voľnosť tiež patrične užívajú a vidieť, že majú z toho 
radosť. 
Držím sa zásady, že príroda je najlepší liek. 
JB: V sezóne 2012 sa pripravujú preteky Berlín a Londýn v spojitosti s 
olympijskými hrami. Ako sa na ne pozeráte z hľadiska chovateľa a 
maratónca? 
ŠN: Preteky Berlín a Londýn sú pre mňa nová výzva, teším sa na ne (dúfam, že sa 
ich podarí uskutočniť). Podľa môjho názoru by tieto preteky mali byť samostatné 
a finančne ohodnotené. Práve v pretekoch Berlín plánujem otestovať svojich ročákov. 
Londýn, to je niečo nové, je to let cez more, ale maratónec je nebojácny holub, ktorý 
zdolá každú prekážku a preto by to nemal byť problém. Ja sa na tieto preteky teším. 
JB: Ako hodnotíte ubehlú sezónu 2011 a aké zmeny by ste uvítali v tej 
nasledujúcej? 
ŠN: Sezónu 2011 hodnotím celkove ako veľmi dobrú, i keď pre mňa sa nezačala 
podľa mojich predstáv, ku konci sezóny sa to zlepšilo, ale to už bolo neskoro. Štarty 
boli výborné, spolupráca s vodičom prepravného vozidla, ako i s predsedom MMK a 
MDKS na vysokej profesionálnej úrovni. Vadil mi nízky počet nasadených holubov, 
nezáujem chovateľov-maratóncov o stávkovanie (okrem NS Čalovec). 
Uvítal by som, keby sa to v roku 2012 zmenilo k lepšiemu, ďalej by som uvítal, keby 
sa pretek LIÉGE na medzinárodnej úrovni (SK+HU) vyhodnotil finančne u prvých 
troch víťazov. Taktiež by som uvítal širšiu spoluprácu s okolitými štátmi na úrovni 
spoločného pretekania a nastálo zakotviť min. 5 pretekov, z toho 4 s popoľudňajsím 
štartom (Aachen,Oostende,Liége,Kiel) a Berlín s ranným štartom - ako finančný 
pretek. 
Spoluprácu s MMK naďalej rozširovať o spoločné vyhodnocovanie pretekov, spoločné 
oceňovania na medzinárodnej úrovni. 
 Mám za to, že Výbor MDKS sa v súčasnosti uberá tým správnym 
smerom....potrebuje to však trochu viac propagandy k nabudeniu "spiacich 
chovateľov". 
JB: Ďakujem za rozhovor a prajem všetko dobré! 
 

-jb- 
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III. výstava dlhotraťových holubov, Okoličná na Ostrove 
13.11.2011  

 
 
Už pri ukončení výstavy v Dlhom Poli v roku 2010 ma pán Nochta požiadal o možnosť 
organizovať výstavu MDKS v roku 2011. Z počiatku som bol pomerne skeptický, ale 
ukázalo sa, že som urobil dobre keď som mu veril. Výstava sa uskutočnila v útulných 
priestoroch Športového stánku v Okoličnej na Ostrove. Výstava nebola po stránke 
návštevnosti najsilnejšou, ale môžem povedať, že som si ju zo všetkých asi najviac 
užil lebo organizačné veci neboli celkom len na mojich ramenách a preto bolo aj 
najviac času na rozhovory s chovateľmi, zasadnutie výboru a rozhovory 
o medzinárodnej spolupráci pre rok 2012 s pánom Otto Belákom z Maďarského 
maratón klubu (ďalej len MMK). Tu bol jeden sporný bod a tým je termín Oostende. 
To sa uskutoční 29.6.2012. V tom termíne plánoval MMK letieť Liége, ale dospeli sme 
k predbežnej dohode o zmene termínov pretekov tak aby sme zvládli odletieť tri 
preteky s MMK, Oostende a ak sa všetko podarí tak i Berlín a Londýn. V čase konania 
VH už nám bude všetko jasné.  
Vráťme sa ale k výstave. Navštívilo ju 99 platiacich návštevníkov, vystavovali sme 
spolu 37 holubov a predstavitelia MMK doviezli ďalších 20. Všeobecne považujem 
výstavu za vydarenú. Je pravda, že keby bola vyššia návštevnosť, zrejme by sme sa 
trochu tlačili, napriek tomu komorné prostredie sály celkom zodpovedalo komornej 
atmosfére výstavy.  
Patrí sa aby som touto cestou poďakoval Ing. Ivete Feketeovej, starostke Okoličnej 
na Ostrove, že nás prichýlila.  
V tomto roku je rad na chovateľoch z Trenčína. Aktivite sa však medze nekladú a ak 
niekto bude mať záujem, radi organizovanie výstavy pridelíme niekomu inému. 
Dúfajme, že sa s výstavou popasuje rovnako ako pán Nochta a členovia 
nasadzovacieho strediska Čalovec v roku 2011. 
Fotografie z výstavy si môžete pozrieť na našej klubovej stránke v sekcii Fotogaléria. 
 
Ján Bučo 
 

 
Olympijské preteky Berlín a Londýn 2012  

 
 

Na nasledujúcej strane nájdete  plagát, ktorý hovorí 
o organizácii týchto pretekov. 

 
Oficiálna stránka pretekov: 

 

www.olympicraces.com  
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