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„Štrekár“ – internetové noviny MDKS, Ján Bučo – predseda MDKS, e-mail: janbuco@gmail.com , umiestnené na
stránke: http://www.longdistance.wz.cz . Svoje podnety a príspevky môžete posielať e-mailom alebo poštou na
adresu Medzinárodný derby klub Slovensko, Športovcov 494 A/7, 013 25 Stráňavy, Slovensko. Noviny vychádzajú
ako občasník.
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ÚVODNÍK
Dlhé zimné večery nám poskytujú príležitosť aby sme rekapitulovali
pretekovú sezónu, ktorá je za nami a začali snovať plány na ďalšiu.
Pripravujeme si chovné páry aby sme si odchovali nové nádeje a pomaly
ale isto sa obzeráme po príležitostiach kde svojich miláčikov preženieme
v najbližšom období. Začiatkom roka prebehne preliečenie chovov a ani
sa nenazdáme a začneme odchovávať. My v klube teraz pripravujeme
konferenciu aby sme mohli priniesť tie najaktuálnejšie informácie
a organizačné pokyny pre nadchádzajúcu pretekovú sezónu. Uskutoční
sa v sídle klubu, teda v Stráňavách dňa 27.2.2010. Zápisnicu z nej
prinesieme tak skoro ako to len bude možné.
V dnešnom čísle si prečítate rozhovor s majstrom MDKS a SEMK p.
Lejollem. Opäť jeden príjemný pohodový pán, s ktorým sa dá výborne
„pokecať“ o maratónoch.
Prajem Vám príjemné čítanie.
Letu Zdar!
Jano Bučo, predseda MDKS
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Aktuálne z diania v MDKS
V januári sme absolvovali stretnutie výboru MDKS v Nitre kde sme si určili priority na
sezónu 2010. Predbežne sme zostavili návrh pretekového plánu na rok 2010 kde
v podstate ostali preteky Oldenburg, Oostende, Gotha, Flensburg a Brusel. Preteky
ročných z Brandenburgu sme z plánu zatiaľ vypustili pretože nastala istá obava aby
sme zbytočne nezahlcovali chovateľov. Predsa len máme všetci vo svojich OZ
minimálne po 3 preteky okolo 500 km a ku tomu ešte tieto preteky ročných by mohli
chovateľov zbytočne vyčerpávať. Podľa môjho osobného názoru sa možno o pár
rokov k pretekom ročných holubov vrátime, ale tento rok sa chceme sústrediť hlavne
na to aby dobre dopadli preteky starých holubov. Osobne si myslím, že vypustenie
pretekov Brandenburg z plánu na rok 2010 bolo najmä kvôli ich zlému priebehu
v roku 2009. Uvidíme teda čo nám prinesie ďalšie obdobie. Pred nami je teraz
konferencia klubu, na ktorú sa usilovne pripravujeme. Uskutoční sa ako som už
uviedol 27.2.2010 v Stráňavách. Tam sa definitívne prerokujú všetky organizačné
záležitosti na pretekovú sezónu 2010. Najmä však pretekový plán, deklarácia
pretekových výsledkov, propozície pretekov spolu s ocenením, nasadzovacie strediská
pre sezónu 2010, práca koordinátorov a činnosť finančných komisií, správa
o hospodárení klubu spolu s návrhom rozpočtu, termín a miesto konania výstavy
MDKS, doprava holubov na preteky a zmeny v súťažiach v rámci pretekov, tzv.
tipovanie. Všetky zmeny, ktoré chceme v tomto roku uskutočniť vychádzajú
z poznatkov, ktoré nám priniesla sezóna 2009. Keď sme stáli pred jej bránami,
nevedel som odhadnúť všetky náklady a agendu, ktorá okolo takýchto pretekov je
potrebná. Preto i rozpočet pre rok 2010 bol koncipovaný s prihliadnutím na aspekty,
ktoré nám rok 2009 priniesol. Osobne som za to aby sme zachovali stabilitu
v uskutočňovaných pretekoch a preto by som bol veľmi rád ak by väčšina zmien,
ktoré na konferencii prijmeme ostala v platnosti minimálne na obdobie najbližších 5
rokov. Samozrejme v prípade potreby aktualizácie ich môžeme upraviť, ale ak
zachováme stabilitu v pretekoch a činnostiach, uľahčíme si tým prácu v budúcnosti.
Preto verím, že delegáti prídu na koferenciu pripravení a plodná a konštruktívna
diskusia prinesie požadované ovocie vo forme zaujímavých pretekov a súťaží v rámci
sezóny 2010.

Ján Bučo
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GENERÁLNY MAJSTER MDKS A SEMK
Jozef Lejolle, Trenčín
Keď som si v hlave zostavoval plán vydávania internetových novín Štrekár, mal som
v pláne urobiť do jedného čísla reportáž s majstrom MDKS a do ďalšieho čísla článok
o majstrovi SEMK. Pán Jozef Lejolle mi ale všetky moje plány prekazil a s pokojným
svedomím sa stal majstrom v oboch kluboch. Historicky prvým generálnym majstrom
Medzinárodného derby klubu Slovensko sa teda stal pán Jozef Lejolle z Trenčína. To,
že v podstate získal DOUBLE majstrovský titul zároveň aj v SEMK mu len pridáva na
kredite a hovorí o tom, že v podstate môžete mať akýkoľvek druh súťaže a najlepší
sú v podstate skoro vždy tí istí. Jožko bol jeden z tých, ktorí sa do MDKS prihlásili až
tesne pred pretekmi. Jedná sa však o dlhoročného fanúšika maratónov. Prinášam
Vám krátky rozhovor, ktorý sa uskutočnil po výstave v Rosine. Nazrite teda spolu so
mnou do kuchyne majstra.
JB: Jožko, gratulujem k zisku double majstra. Skvelý výsledok. Ako dlho už
sa venujete pretekom cez noc?
JL: Ďakujem. Pretekom cez noc sa venujem už 7 rokov.
JB: Tak to je naozaj dlhý čas. Prezraďte mi ale prosím koľko holubov na
dlhé trate, respektíve trate cez noc je potrebné mať na holubníku aby sa
človek stal majstrom?
JL: Na svojom holubníku chovám na dlhé trate 20 holubov.
JB: S takým počtom vybojovať najvyššie méty; „Klobúk dole“. Akou
metódou preteká tím Jozefa Lejolle?
JL: Pretekári sú vedení vdovskou metódou. K dispozícii mam 5 oddelení.
JB: Ktoré holuby by ste vyzdvihli pri zisku majstrovského titulu a z čoho
pochádzajú?
JL: Pri zisku majstrovského titulu by som vyzdvihol hlavne holubice, tie to v takej
ťažkej sezóne doslova vydreli. Tieto holubice ako aj ďalšie dlhotraťové holuby
pochádzajú z holuba 92-S-166365 MP. Tento holub bol mojom najlepším
dlhotraťovým holubom, lietal maratóny ešte u p. Šavaru, kde mi vo veľkej miere
pomohol k majstrovskému titulu v roku 1995 a v roku 1996. Umiestňoval všetky dlhé
trate v oblasti i v maratóne Brusel, Ostende, Le Havre, Lille a iné. Tento holub
pochádza: z otcovej strany M. Atalovič a Ing. I. Kromer, z matkinej strany S. Míšek z
Blatnice pod sv. Antonínkem ( CZ )
JB: Čo by ste navrhli ako zmenu pre ročník 2010?
JL: Ono to bolo dobré i v roku 2009, len keby sa to vyhodnocovalo už aj
medzinárodne ako je to v názve MDKS - Medzinárodný derby klub slovenska.
JB: Tak tejto Vašej požiadavke zrejme vyhovieme už tento rok pretože by
sme sa radi zapojili do medzinárodného seriálu, ktorý spoluorganizujeme
spolu s poľskými a moravskými chovateľmi pri pretekoch Oostende
a Brusel. Mám však ešte jednu otázku. Ako ste boli spokojní s prvou
výstavou MDKS, SEMK a TKDT v Rosine?
JL: Výstava bola super len tak pokračovať. Boli tam najlepšie dlhotraťové holuby,
ktoré sa v tej ťažkej sezóne umiestňovali na popredných miestach. Gratulujem
všetkým vystavovateľom a usporiadateľovi výstavy.
Všetkým chovateľom poštových holubov zároveň prajem všetko dobré v
novom roku 2010. Letu Zdar!
A ja Vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Fotografie na ďalšej strane.
-jb5

Holubník p. Lejolle

Miestnosť s trofejami
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Slovenský zväz chovateľov poštových holubov

NÁRODNÉ PRETEKY OOSTENDE 3.7.2010
Propozície pretekov
1. Organizátor preteku : - Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
Prezídium odporúča OZ zahrnúť pretek do pretekových plánov.
2. Účastníci preteku : Preteku sa môže zúčastniť každý člen SZ CHPH s holubmi , od ktorých
má doklad o vlastníctve a za dodržania pretekového poriadku SZ CHPH platného od
28.11.2009. Na konštatovanie holubov z tohto preteku sa môžu použiť konštatovacie hodiny
vyrobené po roku 1962. V opačnom prípade stráca nárok na ocenenie.
3. Vyhodnotenie preteku: účastníci preteku budú vyhodnotení v 2 pásmach podľa doletovej
vzdialenosti a to nasledovne: pásmo 1.: do 1200 km
pásmo 2.: nad 1200 km
4. Súradnice Oostende : 51.11.00 / 02.53.30
Upresnené súradnice , zamerané na mieste štartu bude možné získať na webovej stránke SZ
CHPH ihneď po preteku.
5. Podmienky : Do štrnástich dní od otvorenia hodín v danom OZ CHPH resp. regióne zašle
organizačná zložka SZ podklady pre spracovanie (databázy z preteku ) spracovateľovi - Mgr.
Milan Blahovský , 053 04 Štúrova 2 , Sp.Podhradie tel : 0905 207742 , email : blahovsky@spisnet.sk
V prípade , že OZ nebude vyhodnocovať pretek v rámci OZ , zašlú účastníci preteku KL na
adresu spracovateľa do 48 hodín od dňa otvorenia konštatovacích hodín. Neskoré zaslanie
podkladov bude jedným z dôvodov na nezaradenie do pretekovej listiny resp. zrušenia
ocenenia previnilca.
Organizátor môže pre účely kontroly od OZ CHPH vyžadovať aj ďalšie doklady / kontrolné
listy , pásky z konštatovacích hodín , protokoly , záznamy z kontroly a pod. /
Do piatich hodín po konštatovaní holubov je účastník preteku povinný mať konštatované
holuby k dispozícii pre účely kontroly a preukázať ich kontrolným orgánom.
OZ CHPH pre účely kontroly zabezpečia nahlásenie doletených holubov :
- chovateľ do 15 minút poverenému zástupcovi OZ CHPH
- OZ CHPH do 15 minút nahlási prvé dva doletené holuby kontrolnému dispečingu
hlásenie holuba obsahuje : Meno a priezvisko chovateľa , miesto doletu , číslo holuba , čas
doletu holuba s minútovou presnosťou.
6. Koordinácia prepravy : Prepravu holubov zabezpečuje SZ CHPH v spolupráci s SEMK
a MDKS.
OZ CHPH nahlásia do 30.4.2010 na sekretariát počty holubov.
7. Štart : Pokyn na štart dáva riadiace centrum zo Slovenska - Ing.Kurek , Mgr.Blahovský,
Sudor Vladimír . Dátum štartu - 3.7.2009.
8. Informačný dispečing zabezpečujú :
Ing. Juraj Kurek tel.: 0903/791 855
Ing. Milan Blahovský tel.: 0905/207 742
Vladimír Sudor tel.: 0905/106 073
Členovia dispečingu zhromažďujú informácie o počasí v mieste štartu , po doletovej trase
a poskytujú informácie koordinátorom pre jednotlivé regióny. Dispečing začína svoju činnosť
4. júla 2010 o 22,00 hod. a končí až po odvolaní resp. oznámení štartu holubov. Štart holubov
a prípadne zmeny budú priebežne zverejňované na web stránke SZ CHPH ( Mgr.Milan
Blahovský ).
9. Kontrolný dispečing : Každá OZ si určí jedného zástupcu, ktorý bude preberať hlásenia
prvých doletených holubov príslušnej OZ( doletový dispečing OZ).
Hlásenia o dolete prvých holubov od OZ preberá kontrolný dispečing, ktorý bude rozdelený
do troch pásiem:
Západoslovenský región : Ing. Juraj Kurek 0903/791 855
Stredoslovenský región : Vladimír Sudor 0905/106 073
Východoslovenský región : Mgr.Milan Blahovský 0905/207 742
10. Kontroly doletených holubov , kontroly pri nasadzovaní holubov a počas prepravy
vykonávajú :
A / samostatne / aj jednotlivo / : členovia prezídia a ÚKK SZ CHPH
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B / vo dvojici - členovia pretekových komisii SZ a OZ CHPH , členovia výborov ZO
a OZ CHPH , členovia kontrolných komisii ZO a OZ CHPH
Zo všetkých kontrol vykonaných pri preteku Gotha musí byť spísaný záznam s podpismi
členov SZ CHPH , ktorí kontrolu vykonali a kontrolovaných chovateľov alebo príslušníkov
funkcionárov kontrolovaných organizácií. Všetky záznamy z kontrol sú súčasťou agendy
preteku a uschovajú sa podľa príslušných predpisov.
Funkcionári OZ CHPH povinne vykonajú kontrolu prvého doleteného holuba v OZ CHPH
najneskoršie do dvoch hodín po prílete.
11. Ocenenie preteku : V súlade s propozíciami preteku schválenými Valným zhromaždením.
V Nitre 7.1.2010
Ing. Jaroslav Seliga , predseda pretekovej komisie
Ing. Juraj Kurek , prezident SZ CHPH
Zdroj: www.postoveholuby.sk

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov

NÁRODNÉ PRETEKY GOTHA 11.7.2010
Propozície pretekov
1. Organizátor preteku : - Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
2. Účastníci preteku : Preteku sa môže zúčastniť každý člen SZ CHPH s holubmi , od ktorých
má doklad o vlastníctve a za dodržania pretekového poriadku SZ CHPH platného od
28.11.2009. Na konštatovanie holubov z tohto preteku sa môžu použiť konštatovacie hodiny
vyrobené po roku 1962. V opačnom prípade stráca nárok na ocenenie.
3. Vyhodnotenie preteku: účastníci preteku budú vyhodnotení v 3 pásmach podľa doletovej
vzdialenosti a to nasledovne: pásmo 1.: do 600 km
pásmo 2. : od 600 km do 700 km
pásmo 3. : nad 700 km
4. Súradnice Gotha : 50.53.53 / 10.43.34
Upresnené súradnice , zamerané na mieste štartu bude možné získať na webovej stránke SZ
CHPH ihneď po preteku.
5. Podmienky : Do štrnástich dní od otvorenia hodín v danom OZ CHPH resp. regióne zašle
organizačná zložka SZ podklady pre spracovanie (databázy z preteku ) spracovateľovi - Mgr.
Milan Blahovský , 053 04 Štúrova 2 , Sp.Podhradie
tel : 0905 207742 , email : blahovsky@spisnet.sk
V prípade , že OZ nebude vyhodnocovať pretek v rámci OZ , zašlú účastníci preteku KL na
adresu spracovateľa do 48 hodín od dňa otvorenia konštatovacích hodín. Neskoré zaslanie
podkladov bude jedným z dôvodov na nezaradenie do pretekovej listiny resp. zrušenia
ocenenia previnilca.
Organizátor môže pre účely kontroly od OZ CHPH vyžadovať aj ďalšie doklady / kontrolné
listy , pásky z konštatovacích hodín , protokoly , záznamy z kontroly a pod. /
Do piatich hodín po konštatovaní holubov je účastník preteku povinný mať konštatované
holuby k dispozícii pre účely kontroly a preukázať ich kontrolným orgánom.
OZ CHPH pre účely kontroly zabezpečia nahlásenie doletených holubov :
- chovateľ do 15 minút poverenému zástupcovi OZ CHPH
- OZ CHPH do 15 minút nahlási prvé dva doletené holuby kontrolnému dispečingu
hlásenie holuba obsahuje : Meno a priezvisko chovateľa , miesto doletu , číslo holuba , čas
doletu holuba s minútovou presnosťou.
6. Koordinácia prepravy : Koordináciu prepravy holubov , miesto štartu , styk so štartérom
bude zabezpečovať - hlavný koordinátor v zahraničí :
OZ CHPH nahlásia do 20.6.2010 na sekretariát prepravcov.
Číslo telefónu koordinátora prepravy sa oznámi sprievodcom prepravných aut, až po opustení
hraníc – 10.7.2010.
7. Povinnosti dopravcov vo vzťahu ku koordinátorovi :
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 po opustení SR sa im prihlási koordinátor a budú sa riadiť jeho pokynmi
 podľa pokynov koordinátorov dôjsť včas na miesto štartu
 dopravcovia musia zabezpečiť dopravu tak , aby všetky auta prepravujúce holuby
boli na mieste štartu 10.07.2010 o 22,00 hodine.
 dopravca musí zabezpečiť ošetrenie holubov počas dopravy a na mieste štartu
8. Štart : Pokyn na štart dáva riadiace centrum zo Slovenska - Ing.Kurek , Mgr.Blahovský,
Sudor Vladimír . Dátum štartu - 11.7.2009.
9. Informačný dispečing zabezpečujú :
Ing. Juraj Kurek tel.: 0903/791 855
Ing. Milan Blahovský tel.: 0905/207 742
Vladimír Sudor tel.: 0905/106 073
Členovia dispečingu zhromažďujú informácie o počasí v mieste štartu , po doletovej trase
a poskytujú informácie koordinátorom pre jednotlivé regiony. Dispečing začína svoju činnosť
10. júla 2010 o 22,00 hod. a končí až po odvolaní resp. oznámení štartu holubov. Štart
holubov a prípadne zmeny budú priebežne zverejňované na web stránke SZ CHPH (
Mgr.Milan Blahovský ).
10. Kontrolný dispečing : Každá OZ si určí jedného zástupcu, ktorý bude preberať hlásenia
prvých doletených holubov príslušnej OZ( doletový dispečing OZ).
Hlásenia o dolete prvých holubov od OZ preberá kontrolný dispečing, ktorý bude rozdelený
do troch pásiem:
Západoslovenský región : Ing. Juraj Kurek 0903/791 855
Stredoslovenský región : Vladimír Sudor 0905/106 073
Východoslovenský región : Mgr.Milan Blahovský 0905/207 742
11. Kontroly doletených holubov , kontroly pri nasadzovaní holubov a počas prepravy
vykonávajú :
A / samostatne / aj jednotlivo / : členovia prezídia a ÚKK SZ CHPH
B / vo dvojici - členovia pretekových komisii SZ a OZ CHPH , členovia výborov ZO
a OZ CHPH , členovia kontrolných komisii ZO a OZ CHPH
Zo všetkých kontrol vykonaných pri preteku Gotha musí byť spísaný záznam s podpismi
členov SZ CHPH , ktorí kontrolu vykonali a kontrolovaných chovateľov alebo príslušníkov
funkcionárov kontrolovaných organizácií. Všetky záznamy z kontrol sú súčasťou agendy
preteku a uschovajú sa podľa príslušných predpisov.
Funkcionári OZ CHPH povinne vykonajú kontrolu prvého doleteného holuba v OZ CHPH
najneskoršie do dvoch hodín po prílete.
12. Ocenenie preteku : V súlade s propozíciami preteku schválenými Valným zhromaždením.
V Nitre 7.1.2010
Ing. Jaroslav Seliga , predseda pretekovej komisie
Ing. Juraj Kurek , prezident SZ CHPH
Zdroj: www.postoveholuby.sk
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Zápisnica zo zasadnutia výboru MDKS
Nitra 9.1.2010 o 10,00 hod.
Prítomní: Milan Šušlík, Štefan Mák, Peter Matalík, Ľubomír Hovančík, Ján Bučo, Michal
Komačka, Jozef Horečný, František Dohňanský, Štefan Janíček a Ondrej Adamko a Jozef
Vlček a.h.
1. Predbežne bol schválený rámcový návrh pretekového plánu ako výstup pre
konferenciu v nasledovnom znení. 19.6. Oldenburg, 3.7.Oostende, 17.7. Flensburg,
31.7.Brusel. Preteky Brandenburg sa tento rok neuskutočnia a o zaradení pretekov
Gotha rozhodne konferencia MDKS
2. Prítomní navrhli aby predseda vypracoval list v ktorom požiada valné zhromaždenie
SZCHPH o zaradenie pretekov MDKS do MS.
3. Do konferencie MDKS treba určiť minimálny počet holubov na uskutočnenie pretekov
aby sa predišlo prípadnému schodku vo financiách klubu pre rok 2010.
4. Konferencia klubu určí minimálne počty prihlásených holubov a chovateľov pre nové
nasadzovacie strediská. No jednou z ďalších podmienok pre vznik či udržanie
nasadzovacieho strediska MDKS je osoba koordinátora. Ten musí mať pod kontrolou
nielen výcvikovú činnosť a nasadzovanie, ale musí mať v nasadzovacom stredisku aj
osobu zodpovednú za finančné záležitosti, teda finančnú komisiu.
5. Ako výpočtár bol predbežne vybratý p. František Dohňanský, ktorý navrhol
nomenklatúru číslovania členov klubu. Tá bude definitívne doriešená na konferencii
klubu.
6. Členský príspevok bol určený na 3,- € na osobu okrem školských holubníkov, ktoré
majú členstvo i tento rok zdarma.
7. Na konferencii klubu prebehne i definitívny výber prepravcu na preteky v tejto
sezóne.
8. Konferencia klubu spojená so školením koordinátorov sa uskutoční dňa 27.2.2010
v Stráňavách o 11,00 hod. Viac informácií bude uvedených v pozvánke.
9. Do tohto termínu by sa malo uskutočniť ešte minimálne jedno zasadnutie výboru
klubu aby pripravilo konkrétne výstupy na schválenie konferenciou.
Úlohy:
Vzhľadom k blížiacej sa konferencii vyvstali nasledujúce úlohy.
1. Pripraviť pretekový plán v definitívnom znení ako podklad na schválenie konferenciou.
Zodpovedný: J.B.
termín: 27.2.2010
2. Vypracovať program konferencie a rozoslať pozvánky.
Zodpovedný: J.B.
termín: a.s.a.p.
3. Najneskôr do 1.4.2010 vypracovať propozície majstrovstiev MDKS a spolu s oceneniami ho
vyvesiť na internetovú stránku klubu.
Zodpovedný: Štefan Mák a J.B.
termín: a.s.a.p.
4. Oslovovať potenciálnych sponzorov, ktorí by finančne či materiálne prispeli na chod MDKS.
Zodpovedný: výbor MDKS
termín: priebežne
5. Do 1.3. po zasadnutí konferencie MDKS vydať a na internete uverejniť obežník
k pretekovej sezóne 2010. Zároveň v zmysle všetkých termínov určených SZ CHPH odoslať
na adresu Zväzu všetky potrebné dokumenty potrebné ku zorganizovaniu pretekovej sezóny
2010.
Zodpovedný: J.B.
termín: 1.3.2010
V Nitre 9.1.2010
Zapísal: Ján Bučo
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Obežník č. 1/2010
Organizačné pokyny a program konferencie MDKS
Penzión Stráňavy, 27.2.2010 o 11,00 hod.
Delegáti: výbor MDKS a za každé NS koordinátor + jeden člen
Výbor: 7 členov
NS: Trebišov – 2; Bardejov – 2; Liptovský Mikuláš – 2; Žilina – 2; Trenčín – 2;
Komárno – 2; Fiľakovo – 2
Delegáti spolu: 21
+ možní delegáti z regiónov, ktoré majú záujem o vznik nasadzovacieho strediska.
Prosím aby uchádzači o vznik nasadzovacieho strediska vyslali svojich delegátov
v počte 2/NS. Ich účasť je však potrebné oznámiť predsedovi klubu najneskôr do
14.2.2010.
Odporúčam do 14.2.2010 vykonať aj členské schôdze v jednotlivých nasadzovacích
strediskách a takto pozbierať podnety na činnosť v roku 2010. Zápisy zo schôdzí
prosím poslať e-mailom na adresu predsedu klubu. Takisto body na doplnenie
programu konferencie prosím zaslať poštou alebo e-mailom najneskôr do 14.2.2010.
1. Prezentácia účastníkov, úvod, príhovor predsedu.
2. Schválenie pretekového plánu 2010-2014 a majstrovstva MDKS na rok 2010.
3. Oboznámenie členov výboru so správou o hospodárení a rozpočtom klubu na
rok 2010.
4. Podmienky pre vznik nasadzovacích stredísk MDKS.
5. Výber koordinátorov v nasadzovacích strediskách a ich činnosť.
6. Podmienky pre výber dopravcov a organizácia dopravy v MDKS.
7. Zosúladenie termínov platieb (členské, za nasadzovanie a.i.) a termínov
deklarácií jednotlivých ocenení.
8. Výber výpočtára a predbežná deklarácia pretekových výsledkov spolu
s pravidlami zasielania podkladov.
9. Zmeny v aktiváciách v rámci jednotlivých pretekov.
10. Termín a miesto konania výstavy MDKS 2010.
11. Zosúladenie činností a MDKS a SEMK.
12. Návrh na vyhodnotenie národného majstrovstva cez noc bez ohľadu na
členstvo v jednotlivých kluboch cez SZCHPH z pretekov Oostende a Brusel.
13. Diskusia a záver
Rámcový návrh pretekového plánu na rok 2010:
1. Oldenburg
19.6.10 (so)
popoludňajší štart
2. Oostende
3.7.10 (so)
popoludňajší štart
3. Gotha
11.7.10 (ne)
ranný štart
4. Flensburg
17.7.10 (so)
popoludňajší štart
5. Brusel
31.7.10 (so)
popoludňajší start
Ján Bučo – predseda MDKS

11

12

P.P.U.H. „ZENEK”

Cenník zmesí v € za 25 kg

BK (bez pšenice a kukurice)
BKP (bez pšenice a kukurice s drobným hráškom)
BP (bez pšenice)
BS (bez strukovín)
DI (diétna)
DO (diétno-očistná)
L (preteková)
LE (preteková Extra)
LT (preteková Turbo)
MG ( zmes pre hlodavce)
MŁ (pre mladé)
MŁ Specjal (pre mladé s popcornom)
MN(semienka)
MP (zmes pre vtáky)
OCZ (očistná zmes)
OZ (okrasné holuby krátkozobé)
OZ Plus (okrasné holuby krátkozobé Plus)
P (preperovacia)
P22 (preperovacia 22 zložková)
PM (papagáj malý)
PŚ (papagáj stredný)
PD (papagáj veľký)
PE (exotické vtáky)
R (okrasné holuby)
RL (chovno-preteková)
RL Gniazdówka (zmes pre prirodzenú metódu)
RM (chovné a mladé)
RS (chovné SPECIAL)
SE (sezónna)
SD (super-dieta)
WB (vysokobielkovinová zmes)
WD (vdovce)
WD + (vdovce Plus+)
WD Super + (vdovce Super Plus)
Z (zimná)
ZENEK 1 (zmes majstrov1)
ZENEK 2 (zmes majstrov2)
Uniwersalna – univerzálna

13

13,0
13,0
10,0
11,0
8,0
8,0
11,0
12,0
14,0
8,0
10,0
13,0
15,0
17,0
8,0
14,0
14,0
12,0
14,0
14,0
15,0
18,0
15,0
13,0
9,0
13,0
13,0
13,0
8,0
14,0
16,0
13,0
13,0
13,0
8,0
14,0
13,0
8,0

Firma Zenek: „Partner Vášho holubníka“
Kŕmením našimi krmivami zabezpečíte svojim holubom prísun živín
najvyššej kvality.
Spoločnosť ZENEK sa zameriava na profesionálnu výrobu krmív a doplnkov pre
chovateľov holubov. Využívajúc poznatky a odporúčania špičkových chovateľov
a výskumných ústavov v krajine firma vytvorila zmesi, ktoré sú jedny z najlepších vo
svojom odbore. Počas 12 ročnej praxe naša firma spoznávala priania klientov a na ich
základe vytvorila celú škálu zmesí pre holuby. Obzvlášť veľký zreteľ kladieme na
profesionálny prieskum kvality jednotlivých komponentov garantujúc ich najvyššiu
akosť.
Prispôsobene receptúr ku veku a fyziologickému stavu je našou najväčšou výzvou. Preto
Vám okrem iného prinášame zmesi napríklad na pŕchnutie, chovné zmesi a krmivá pre
holuby v záťaži či mláďatá.
Cieľom našej firmy je s pomocou najmodernejšej výpočtovej techniky vytvoriť
novodobú modernú produktovú líniu založenú na precíznom balení produktov čo ešte
viac vyzdvihuje ich jedinečnú kvalitu. Ponúkame i možnosť vlastných kombinácií pre
chovateľov, ktorých očakávania sú nad rámec našej ponuky tým, že im prinášame
zmesi, ktoré si môžu obohatiť podľa vlastných predstáv. Vďaka optimalizácii procesov
a minimalizácii nákladov naša firma mohla pristúpiť k veľmi priaznivej cenovej politike
čo jej prinieslo konkurencieschopnosť na medzinárodnom trhu.
Firma ZENEK, aby zabezpečila čo najvyššiu kvalitu ponúkaných produktov
spolupracuje s pestovateľmi a dodávateľmi, na ktorých kladie tie najvyššie nároky.
Prírodný spôsob pestovania a čo najnižšie množstvo používaných chemických
prípravkov v procese pestovania sú jednou z hlavných priorít pri výbere dodávateľov.
Zamestnávame profesionálny personál oboznámený so sortimentom zameraný na
dodržiavanie hygienicko-kvalitatívnych požiadaviek. Profesionálny prístup so
zameraním na priania zákazníkov je pre nás samozrejmosťou. Nesmierne vážnym
faktorom je aj čistota našich kŕmnych zmesí bez plesní a baktérií.
Krmivá ZENEK boli pripravované so zreteľom na všetkých profesionálnych chovateľov
holubov. Dostupnosť zmesí v priebehu celého roka dáva chovateľom absolútny komfort
pri vedení ich chovov.
Disponujeme vlastnou transportnou základňou, ktorá rozširuje dostupnosť a skracuje
čas dopravy našich krmív.
Naša ponuka zahŕňa tieto krmivá a doplnky pre chovateľov:
Sezónna zmes
RL - chovná a preteková
P – preperovacia
Z – zimná
D – diétno-odpočinková
BP – bez pšenice
BK – bez pšen. a kukurice
M – mláďatá
R+M – mláďatá po odstave
P22 – preperovacia extra
MS – mladé špeciál
BS – bez strukovín
RS – chovná špeciál
W+ - vdovec plus
WS+ - vdovec super plus
OC – očistná
LE – preteková extra
RE – chovná extra
W – vdovce
D – diétna
MN – semienková zmes
LT – preteková turbo
L – preteková
SD – superdiéta
MW – vysokobielkovinová
UNI – univerzálna
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ZENEK1-majstrovská 1

ZENEK2-majstrovská 2

Okrem krmív pre poštové holuby produkujeme aj:
R – okrasné holuby
OZD – krátkozobé
OZD+ - krátkozobé plus
MP – zmes pre vtáky
MG – krmivo pre hlodavce
PM – malé papagáje
PS – stredné papagáje
PD – veľké papagáje
PEX – exoty
A okrem toho ponúkame tiež:
Cesnaková šťava
Soľ do kúpeľa
Jablčný ocot
Pivné kvasnice
Worm Aut
Oregano Premium
Bylinný mix
Elektrolyty
Olej z čiernej rasce
Olej z oregana
Žen-šenový olej
Olej z ostropestreca mariánskeho
Široké spektrum gritov a minerálnych doplnkov.
Kŕmidlá, napájačky, hniezdne misky, prepravky, papierové prepravky, výplne do
hniezd, rošty plastové, búdniky, sedačky a umelé vajíčka, montované holubníky, voliéry
a ich zariadenia.
Firma ZENEK tiež ponúka široký sortiment zrnín ako jačmeň, pšenica, bôb, dari, kardi,
lesknica, konope, hrach, vika, peluška, ryža, paddy ryža, mungo fazuľa, proso,
kukurica, slnečnica, sója, šošovica a mnoho iných.
Našimi krmivami kŕmi aj nemecký majster poľského pôvodu

Jan Ostrowski
Ludwigstrasse 8, Konigsmoos-Stengelheim
Výsledky 2008:
1. majster „Die Brieftaube“ (tipované holuby) a iné
FIRMA ZENEK PLÁNUJE OTVORIŤ SVOJ OBCHOD ČOSKORO AJ NA
SLOVENSKU
V prípade záujmu o sortiment spoločnosti ZENEK si môžete vyžiadať zaslanie cenníkov
a opisu sortimentu či už e-mailom alebo poštou u predsedu MDKS p. Jána Buča na
telefónnom čísle 0907847774 či na adrese janbuco@gmail.com
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