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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. Uzávierka čísla je
vždy posledný deň v mesiaci. Noviny vychádzajú mesačne.
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ÚVODNÍK
Vážení priatelia dlhých tratí,
Vítam Vás pri čítaní prvého vydania internetových novín „Štrekár“,
v ktorých Vám budeme pravidelne, minimálne raz za mesiac prinášať
novinky z diania vo svete dlhých tratí. Vydávame ich pod hlavičkou
Medzinárodného derby klubu Slovensko. Preto aj logo klubu na prvej
strane prvého čísla. Našou prioritou sú trate s doletmi cez noc, ale
pokúsime sa Vám priblížiť aj dianie v oblastných združeniach. V tomto
čísle si prečítate aktuálne informácie zo zákulisia Medzinárodného derby
klubu Slovensko spolu s predstavením pripravovaných podujatí. Ďalšou je
reportáž z mojej návštevy Holandska, počas ktorej som navštívil
chovateľskú dvojicu Ria de Lepper a Hans Klessens z Valkenswaardu.
Priniesol som si odtiaľ aj niekoľko posíl, ktoré so striedavými úspechmi
testujem na svojom holubníku. V týchto dňoch pripravujeme projekt
virtuálneho chovného centra a dnes Vám predstavíme chovateľov, ktorí
sa do projektu zatiaľ zapojili. Preteková sezóna sa pomaly rozbieha a tak
Vám prajeme len samé úspešné dolety Vašich operených miláčikov.
Uvarte si kafíčko, vyložte nohy a začítajte sa do prvého vydania.
Letu Zdar!
Ján Bučo, predseda MDKS
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Aktuálne z diania v MDKS

Momentka z ustanovujúceho zasadnutia výboru MDKS v Spišskom
Podhradí. Zľava: Milan Šušlík, Ľubomír Hovančík, Ján Bučo (chrbát) a Peter Matalík

Rokovalo sa naozaj aktívne. Zľava: Ján Bučo, Milan Šušlík, Štefan Mák a Dušan Púček

V posledných týždňoch sa toho okolo MDKS udialo veľmi veľa. Členská základňa sa
úspešne rozrastá a koncom apríla prekročila hranicu 200 členov. Medzi jeden
z najväčších osobných úspechov v tomto roku považujem dohodu o spoločnom
pretekovom pláne so SEMK a s Tatranským klubom dlhých tratí. Popri tom sa budú
i spoločne vyhodnocovať preteky, ktoré budeme absolvovať spolu s maďarským
Maratón Klubom z vypúšťacích miest Aachen, Liége a Kiel. Na tom všetkom sa
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spoločne dohodli predstavitelia MDKS, SEMK a Maratón Klubu na spoločnom
stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 28.4.2009 v Komárome. Náš klub tam zastupoval
tajomník p. Ing. Štefan Mák. Podľa jeho slov bola atmosféra počas stretnutia veľmi
príjemná a obe strany sa správali k sebe ústretovo. To je v dnešných ťažkých časoch
takmer rarita a sme radi, že sme jej súčasťou. Ďalším dôležitým bodom rokovania
bola aj organizácia akejsi stredoeurópskej „Barcelony“. V našom prípade pôjde
o hlavné mesto Európskej únie, Brusel. Preteky z Bruselu, na ktorých by mali okrem
iných participovať aj národné zväzy a tým pomohli k propagácii tohto podujatia by
podľa slov Ing. Kureka, prezidenta SZCHPH mohli byť zaujímavé aj pre chovateľov
z Chorvátska či Rumunska. Prítomní sa zhodli na ich aktívnom oslovovaní
a vzájomnej podpore pri propagácii. Nakoľko už v úvodných informáciách o našom
klube sme propagovali práve organizáciu takýchto pretekov, nebudeme pri ďalších
rokovaniach chýbať a budeme Vás informovať o aktuálnej situácii.
15.4.2009 prebehla prvá uzávierka nahlášok holubov na jednotlivé preteky MDKS. Na
spoločnom stretnutí zástupcov výborov MDKS a SEMK v Dubnici nad Váhom dňa
25.4.2009 sme sa na základe predložených ponúk dohodli na spoločnej preprave
našich holubov a na zbere po Slovensku. Došlo tým k zmene, ktorú slovenská
chovateľská verejnosť milo privítala. Sme nesmierne radi, že týmto krokom sme opäť
bližšie slovenskému chovateľovi, ktorý možno aj mal záujem zúčastniť sa pretekov
cez noc, ale jeho geografická poloha mu to nedovoľovala. Musím vyjadriť svoje
úprimné prekvapenie nad reakciou chovateľov, členov MDKS na akciu „6 za 5“ kde
po prihlásení uceleného družstva je chovateľovi umožnené priniesť za každých 5
prihlásených holubov jedného naviac zdarma. Táto zaujímavá akcia sa skončila 15.4.
a rozhodne sa bude opakovať v roku 2010. Ku 1.5. je na každé z pretekov
prihlásených cca 900 holubov čo je obrovský krok dopredu oproti minulosti. Stále si
však myslím, že potenciál Slovenska ešte nie je vyťažený a v ďalších ročníkoch sa
v radoch našich chovateľov nájde viac záujemcov o preteky cez noc. Pre rok 2009
boli určené tieto nasadzovacie strediská: Trebišov, Bardejov, Spišské Podhradie,
Liptovský Mikuláš, Rosina, Veľké Bierovce, Lieskovec pri Zvolene a Nitra. Tieto
nasadzovacie strediská budú združovať chovateľov z klubov MDKS, SEMK a TKDT.
Každý z klubov akceptuje podmienku MDKS nasadzovania pri jednom stole.
V každom zo stredísk budú fungovať okrem nasadzovacích aj finančné komisie, ktoré
umožnia chovateľom aktivovať si holuby v jednotlivých súťažiach v rámci pretekov
samotných. Ďalšou revolučnou novinkou je aj uverejňovanie počtu voľných miest
v kapacite prepravného vozidla. Na našej stránke v sekcii Preteky po klikom INFO
môžete online zistiť koľko voľných miest na tie ktoré preteky ešte máme a prihlásiť si
ešte svoje holuby do nášho zápolenia.
Už teraz sa na prichádzajúcu pretekovú sezónu veľmi teším a prajem všetkým
zúčastneným chovateľom dobrý dolet.

Ján Bučo
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HOLANDSKO – DIAĽKARSKÁ VEĽMOC I.
Ria de Lepper a Hans Klessens

Na túto dvojicu som narazil úplnou náhodou pri prehliadaní stránok p. Herbotsa. Po
výmene niekoľkých zdvorilostných e-mailov som v roku 2006 prvý krát importoval 4
mláďatká od tejto dvojice a dostal som pozvanie aj na rok 2007.
Počas služobnej cesty do Kolína nad Rýnom som si na posledný deň naplánoval cestu
do holandského Valkenswaardu. V tomto malom mestečku neďaleko Eindhovenu žije
táto zaujímavá dvojica. Po nekonečnej ceste vlakom ma na stanici privítala Ria de
Lepper. V aute mala ešte tréningové koše po krátkom prelete vdovcov. Do
Valkenswaardu sme prišli a privítal nás dážď. V Holandsku je to celkom bežná vec
a tak som sa ničomu nečudoval. Po príchode mi ponúkli vynikajúcu paradajkovú
polievku, ktorá v daždivom počasí padla vhod, prezreli sme si areály holubníkov
a začala krátka debata o ktorú sa s Vami rád podelím. Medzičasom som ju
aktualizoval o novinky, ktoré sme si vymenili e-mailom.
JB: Kedy ste začali s chovom dlhotraťových holubov?
KDL: Pred tým než sme začali s holubmi na dlhé trate sme pomerne úspešne
pretekali na krátkych a stredných tratiach prevažne s holubmi od nášho osobného
priateľa Karla Meulemansa, s ktorým sa dodnes navštevujeme. V roku 1994 nám
oznámili demoláciu nášho domu v Eindhovene a tak sme celý kŕdeľ našich holubov
rozpredali. Po roku sa však demolácia nezrealizovala a tak sme si priniesli nové
holuby od Jana Hermansa, Wima Mullera, Karla Meulemansa a sprostredkovane aj od
Cor de Heijde. Významným bol i nákup v chovnej stanici First Prize Pigeons (Holuby
s prvými cenami), ktorej sme dnes satelitným holubníkom. Jedná sa o projekt,
v ktorom sa predávajú potomkovia národných víťazov na trate na 800 – 1200 km.
O pravosti holubov svedčia certifikáty o DNA, ktoré dostane každý kupujúci.
JB: Čo bolo ďalej?
KDL: Po dvoch rokoch prichádzali radové úspechy aj na dlhých tratiach. Do roku
2005 sme sa stali 5. v Nationale Marathon Zuide Limbourgse Union zo 613
chovateľov. Tento rok bol pre nás zlomový aj vďaka víťazstvu z Barcelony. Náš holub
„Raket“ NL-OO-0084308 vyhral v klube Z.L.U a národne skončil 30. Čo je však
triumfálne, o rok na to skončil Raket opäť prvý v klube, 6. národne a 12.
medzinárodne. Pozn. red.: Rok 2006 však bol zlomový aj kvôli inému životnému
momentu. Po pretekovej sezóne mesto Eindhoven pristúpilo k ohlásenej demolácii
domu v ktorom Ria a Hans bývali. Presťahovali preto celé holubníky do neďalekého
mestečka Valkenswaard, ktoré je okrem iného známe aj milovníkom parkúrového
skákania na koňoch. Valkenswaard totiž každoročne hostí jedny z pretekov svetového
pohára v tomto krásnom športe.
JB: O úspechoch Vášho chovu svedčia mnohé vynikajúce výsledky.
Prezraďte mi koľko holubov je vo vašej „stajni“ a akými metódami
pretekáte?
KDL: Momentálne disponujeme 24 pármi na totálne vdovstvo. Predtým sme mali aj
holuby v prirodzenej metóde, tú však už tento rok nepoužívame.
Ročne odchováme cca 70 – 80 mláďat, ktoré tvrdo trénujeme a vyberáme do
ďalšieho roka. Holuby u nás ako ročné musia absolvovať jednu jednodennú dlhú trať
a ako dvojročné už idú na svoj prvý maratón.
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JB: A čo starostlivosť?
KDL: Holubom venujeme všetok svoj voľný čas. Ria pracuje v Eindhovene ako
optička a v podstate robí aj vodičku a vyváža holuby podľa mojich presných pokynov.
Kŕmime dostupnými krmivami od firmy Versele Laga, Marimann a podobne. Všetky
svoje kroky v oblasti zdravia holubov konzultujeme s veterinárnym lekárom. Okrem
holubov totiž chováme ešte kanáriky a rôzne krížence spevavých vtákov. Vo
všeobecnosti sa však držíme pravidla, že príroda si vyberie sama a vyhýbame sa
prehnanému podávaniu antibiotík a liečiv ako takých. Základom je čistota,
pravidelnosť, nastavený program a nepoľaviť v disciplíne pri tréningu.
JB: Vďaka a prajem Vám samé dobré dolety v roku 2009.
Viac informácií o tejto zaujímavej dvojici nájdete na stránke:
http://members.chello.nl/m.lepperjmklessens
Pani De Lepper hovorí celkom slušne po anglicky. Z úplných aktualít prinášam
informáciu o tom, že v roku 2009 táto dvojica na začiatku sezóny zvíťazila z pretekov
Pommeroeul proti 1600 holubom a aj v pretekoch o týždeň neskôr sa im podarilo
získať prvé miesto.
Holuby tohto chovateľského dua si osobne môžete prehliadnuť na mojom holubníku
a uvidíte ich aj na spojenej klubovej výstave dlhotraťových holubov na jeseň tohto
roku kde do charitatívnej dražby, ktorú bude MDKS organizovať Hans Klessens a Ria
de Lepper darujú dve mláďatá a odo mňa z holubníka pôjdu do dražby určite aspoň 4
z nich.
Adresa:
Ria de Lepper & Hans Klessens
Van Cuijkstraat 48
5555 EC Valkenswaard

Na obrázku chovateľská dvojica Ria de Lepper a Hans Klessens. V strede Ján Bučo, teda ja.

Ján Bučo
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PREDSTAVUJEME
Virtuálne chovné centrum. Vaša cesta k posilám na superdlhé
trate
Diel prvý – všeobecné informácie
Napriek súčasnému trendu, ktorý zavanul z FCI o skracovaní superdlhých tratí
v kategórii „E“ na 700 km sme sa rozhodli priniesť slovenskej chovateľskej verejnosti
možnosť získať posily na trate cez noc od popredných slovenských chovateľov.
Chovné centrum bude umiestnené na samostatnej internetovej stránke. Nájdete tam
zloženie párov, ktoré zostavili chovatelia a sú u nich na holubníkoch. Mláďatá
z týchto párov sú ponúkané výhradne cez chovné centrum MDKS. Cena za každé
mláďa je 50 €. Objednávku môžete vykonať cez kontakty na internetovej stránke
buď telefonicky alebo e-mailom. Po potvrdení zo strany chovného centra si budúci
majiteľ vyzdvihne svoje posily priamo u chovateľa kde si môže prípadne vybrať aj
holuby od iných párov. V budúcnosti plánujeme zostaviť páry a umiestniť ich
v holubníku, ktorý bude vybudovaný niekde na strednom Slovensku.
Do projektu sa ku dnešnému dňu zapojili traja chovatelia:
Dušan Púček zo Stráňav
Peter Matalík z Brezovice
Ján Bučo zo Stráňav
V budúcom čísle Vám prinesieme reportáž o p. Petrovi Matalíkovi z Brezovice
a uverejníme aj oficiálnu internetovú adresu chovného centra.
Ján Bučo

OZNAMY CHOVATEĽOM
„Pelichačka 2009“
Milí priatelia, milovníci maratónov. Všetci veľmi dobre vieme, že preteková sezóna je
pre chovateľa a jeho rodinu vždy náročná. Dovoľujeme si Vás preto pozvať na prvý
ročník podujatia s názvom „Pelichačka 2009“, kde si môžete spolu so svojimi
rodinkami oddýchnuť v príjemnom prostredí, pokecať si s kamošmi o pretekoch
a výborne si poholubáriť. Prvý ročník tejto dúfam zaujímavej akcie sa uskutoční
v termíne 16. – 18.10.2009 tak aby sme stihli ukončiť pobyt ešte pred začiatkom
samotných výstav. Srdečne pozývame všetkých našich členov a priaznivcov spolu s
rodinami. Stretnutie sa bude realizovať v Penzióne LIMBA v Demänovskej Doline na
úpätí Nízkych Tatier. K dispozícii sú dvoj, troj a štvorlôžkové izby vybavené sociálnym
zariadením, jedálnička na podávanie raňajok, gril a terasa s ohniskom.
Program je nasledovný:
Piatok 16.10.: registrácia účastníkov, spoločenský večierok
Sobota 17.10.: vstup do Demänovskej jaskyne, možnosť kúpania v Tatralandii, večer
táborák a Guláš pána predsedu
Nedeľa 18.10.: opustenie izieb do 10,00 – rozchod do svojich teplých domovov
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Pre záujemcov sú pripravené upomienkové predmety, kúpanie detí v aquaparku
Tatralandia, vstup do Demänovskej jaskyne Slobody, mnoho ďalších atrakcií
a samozrejme vynikajúca zábava spojená s varením guláša a večerné posedenie pri
táboráku s gitarou. Ceny ... Info ... Web ... Rezervovať do ... Platba ...
Po rozhovore s majiteľmi penziónu sme pristúpili aj k možnosti ubytovania iba na
jednu noc pokiaľ nemáte komu nechať na starosť svojich operených miláčikov. Všetci
budete srdečne vítaní.

VÝSTAVA
I. spojená diaľkarská klubová výstava Rosina 2009
A máme tu ďalšiu pozvánku. Na základe úspešnej dohody medzi MDKS, SEMK
a TKDT Vás srdečne pozývame na prvú spojenú diaľkarskú klubovú výstavu, ktorá sa
uskutoční dňa 14.11.2009 v sále Kultúrneho domu v Rosine pri Žiline.
Program výstavy 14.11.2009:
6,00 – 8,00 preberanie holubov
8,00 – 9,00 starostlivosť o holuby, príprava priestorov
9,00 – otvorenie výstavy
12,00 – vyhodnotenie majstrovstva MDKS
13,00 – charitatívna dražba holubov na pomoc Onkologickému ústavu v Martine
15,00 – vyhodnotenie kategórie „Sympaťák výstavy“
17,00 – ukončenie výstavy a výdaj holubov

Ján Bučo

9

10

