ŠTREKÁR
Internetové noviny Medzinárodného derby klubu Slovensko
02/2009
Ha 06-SK-01301-1230 – 1.cena MDKS Aachen

Frans van den Heuvel z Middelbeers pred jeho holubníkom mláďat
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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
Preteková sezóna sa konečne začala aj pre priaznivcov dlhých tratí
a maratónov. Dočkali sme sa. Počasie nám na začiatku pretekovej
sezóny ukázalo svoju odvrátenú tvár. V čase uzávierky sa letí Liége a ja
dúfam, že dopadne lepšie ako Aachen a Brandenburg. V tomto čísle si
prečítate rozhovor s víťazom pretekov Aachen, p. Jandom. Vítazi pásiem
z Brandenburgu prídu na rad v augustovom čísle. Nechýbajú aktuality
z diania v MDKS a určite si nenechajte ujsť ani predstavenie chovu p.
Petra Matalíka z Brezovice. V krátkej reportáži Vám s radosťou
predstavujem chov môjho ďalšieho priateľa z Holandska. Jeho meno je
Frans van den Heuvel a na jeho holubníku nájdete zaujímavú kolekciu
holubov od pán Jana Theelena z Buggenumu. Vzhľadom k nie celkom
jednoduchému začiatku pretekovej sezóny si vytvorenie chovného centra
MDKS ešte vyžiada nejaký ten čas a jeho založenie plánujeme na jeseň
tohto roku Preto ešte dnes neprinesieme jeho internetovú adresu.
Každopádne do prvej spojenej výstavy dlhotratiarov už budeme vedieť
viac a na stránkach našich novín Vás o celom dianí samozrejme budeme
informovať.
Prvé číslo internetových novín Štrekár si prečítalo cca 300 ľudí čo je viac
ako máme členov. Preto veríme, že sa Vám budú naše noviny i naďalej
páčiť a získame si tým Vašu ďalšiu podporu.
Nenechajte sa rušiť a čítajte.
Letu Zdar!
Ján Bučo, predseda MDKS
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Aktuálne z diania v MDKS
Ku 1.7.2009 má náš klub už 215 členov. Na každé z pretekov je prihlásených cca 850
– 900 holubov čo v prvom roku fungovania klubu považujem za relatívne slušný
počet. Príprava pretekovej sezóny nebola jednoduchá, ale s pomocou obetavých
členov výboru, chovateľov a zodpovednou prácou vedúcich nasadzovacích stredísk sa
nám všetko podarilo zabezpečiť včas. Máme za sebou prvé preteky a posúdenie ich
prevedenia nechám na Vás samotných. Počasie nám počas nich ukázalo všetky
možné tváre, no ani jedna nebola pre nás priaznivá. Ale aj také bývajú preteky
poštových holubov na dlhých tratiach. Koniec koncov ani v jednotlivých oblastných
združeniach nemajú holuby tento rok na ružiach ustlané. Ostáva nám len veriť, že to
zlé sme si už vyčerpali a júl bude priaznivejší. Zaznamenávame prvé podnety k určitej
zmene pretekov klubu do sezóny 2010 a bol by som veľmi rád ak by sme ihneď po
ukončení pretekovej sezóny rozbehli plodnú diskusiu o tom ako náš klub ešte viac
zatraktívniť a priblížiť ho širšiemu počtu chovateľov. Rád by som apeloval na
predstaviteľov jednotlivých oblastných združení či by sme nemohli uzavrieť isté
dohody o vypúšťacích miestach či spoločných jednodňových dlhých tratiach.
Podnetov na organizáciu takýchto pretekov je totiž z členskej základne dosť
a myslím, že vo vzájomnom dialógu by sme tento problém mohli vyriešiť.
Samozrejme pôvodný zmysel klubu, teda dlhé trate s popoludňajším štartom by ostali
zachované. Nevylučujem kozmetické úpravy miest štartov s prihliadnutím na polohu
Slovenska, či ich zmenu kvôli organizácii medzinárodných podujatí. Každopádne si
rád vypočujem akýkoľvek konštruktívny návrh ako svoju prácu zlepšiť. Som veľmi
rád, že sa nám podarilo zabezpečiť hlásenie oznamu o štarte holubov na vlnách
Slovenského rozhlasu. Je to ďalší krok na zviditeľnenie nášho klubu medzi širokou
verejnosťou. Možno to k nám priláka ďalších členov, ktorí by sa radi zúčastnili
pretekov cez noc. Vysielanie o štarte holubov sa uskutočňuje vždy v deň štartu
o 17,00 po spravodajskom bloku na stanici Slovensko 1.
Jednou z nepredvídaných zmien je termín výstavy, ktorú sme avizovali v minulom
čísle. Vzhľadom k vyhláseniu termínu volieb do vyšších územných celkov, termín
14.11. predbežne rušíme a nový termín je zatiaľ stanovený na 7.11. Miesto konania
ešte upresníme. Program však ostane nezmenený.

Ján Bučo
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HOLANDSKO – DIAĽKARSKÁ VEĽMOC II.
Anita & Frans van den Heuvel

Po návšteve chovateľskej dvojice Klessens – de Lepper som cez Eindhoven zamieril do mestečka
Middelbeers kde má holubník pán Frans van den Heuvel. Jeho manželka, pani Anita sa holubom
venuje spolu s Fransom a pri pohľade na naozaj peknú kolóniu theelenských chovných holubov je
vidieť, že starostlivosť a hygiena tu hrajú prvé husle.
Odtiaľto som si priniesol holuby z kombinácie línií Theelen – Kuijpers. Holuby sú veľmi dobre osvalené
a uzavreté. Jedno mláďatko som z páru original van den Heuvel ma v roku 2008 reprezentovalo
v testovacej stanici Czech Race v Horních Bludoviciach. Jeho dolety neboli až tak zlé, ale mohlo to byť
aj lepšie. Bohužiaľ z finálového preteku Aš doletelo až ráno, takže „bez pocty“. Fransovi som po pár
rokoch položil tie isté otázky ako predtým dvojici Klessens – de Lepper.
JB: Kedy ste začali s chovom dlhotraťových holubov?
Holuby som začal chovať so svojim svokrom. Od roku 1986 sme pretekali v chovateľskej dvojici
Hamond – Heuvel s Nolom van Hamontom. Jemu však lekári zo zdravotných dôvodov chov zakázali
a tak od roku 2005 pretekám pod vlastným menom sám. Po osamostatnení som začal posilňovať svoj
team originálmi od Jana Theelena z Buggenumu a od bratov Kuijpersovcov (obidve línie famózne
pretekajú na super dlhých tratiach).
JB: Čo bolo ďalej?
Začal som sa sústrediť na odchovy a kríženie holubov línií Theelen x Kuijpers. Tieto holuby úspešne
pretekajú na mnohých holubníkoch nielen v Európe ale i v zámorí.
JB: Sám mám od Vás 4 holuby. Syn jedného páru z nich ma reprezentoval v roku 2008
v testovacej stanici Czech Race. Koľko holubov v súčasnosti máte?
Momentálne disponujem 15 vdovcami a vdovami. Túto sezónu som začal v prirodzenej metóde, ale
prešiel som na klasické vdovstvo. Pracovné vyťaženie mi totiž nedovolí venovať sa holubom naplno.
JB: A čo starostlivosť?
Pretekám klasickým vdovstvom. Ako som už spomínal, pokúšal som sa tento rok o prirodzenú metódu,
ale nevyšlo to. Chovné oddelenie každý rok posilňujem novými holubmi od Jaana Theelena. Máme
veľmi dobrý vzťah a sme naozaj dobrí priatelia. V chovnom oddelení sedia potomkovia jeho slávnych
holubov ako „Vale Marathon“, „582 Sangers“, „Fameuze 508“ a Rode René. O holuby sa starám
prevažne na báze prírodných produktov ako cesnak či bylinky a používam bežne dostupné zmesi
a liečivá najmä od spoločnosti Hobby Shop Van Tilburg a Giantel NL. Donedávna som mladé holuby
držal tzv. „na sucho“ – nečistil som im celú sezónu, ale teraz mám vzdušnú voliéru s roštami. Ročne si
nechávam pre seba cca 30 mláďat a ostatné idú kupcom.
JB: Veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
Viac informácií o tejto zaujímavej dvojici nájdete na stránke: http://members.chello.nl/f.vandenheuvel
Frans plynule hovorí po anglicky a je veľmi zhovorčivý. Aktívne komunikuje aj
e-mailom.
Adresa:
Anita & Frans van den Heuvel
Wagenmaker 28
5091 EX Middelbeers
frans.vandenheuvel@chello.nl

Ján Bučo
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1. cena MDKS Aachen – Veľká cena firmy ZENEK
06-SK-01301-1230 Ha - Ľubomír Janda, Visolaje
Štart do pretekovej sezóny bol pre maratónske holuby ťažkou skúškou. Zber holubov
prebehol v stredu podľa plánu a vo večerných hodinách posádka s holubmi vyrazila
z posledného zberného miesta smerom na Aachen. Prognóza počasia neveštila nič
dobrého. Vodiči boli aj s holubmi na mieste štartu už vo štvrtok vo večerných
hodinách. V piatok od skorého rána po telefóne prebiehali dohody o štarte. Nechceli
sme sa uponáhľať aby holuby nestihli doletieť na Moravu kde ich čakalo pásmo
búrok. Preto sme sa spolu s maďarskými kolegami zhodli na štarte o 14,00 hod. Ten
zdarne prebehol a holuby sa vydali na cestu. Priznám sa, že som celú noc nespal
a pozorne som sledoval vývoj počasia. Vietor v noci ustal a mračná ostali visieť nad
horami. Netrpezlivo som sedel pri telefóne a čakal na hlásenia chovateľov. Prvý krát
mi telefón zazvonil približne o desiatej. Doletenú holubicu hlásil pán Ľubomír Janda
z Visoláj. Podľa aktuálnej rýchlosti ostávali do definitívneho rozlúsknutia prvej ceny
na východnom Slovensku ešte cca 3 hodinky. Preto som bol ako na ihlách. Priebežne
prichádzali hlásenia z okolia Trenčína, Nového Mesta nad Váhom, Topoľčian,
Komárna a Žiliny. Všetko teda na relatívne krátkych vzdialenostiach. Až do neskorého
popoludnia sme očakávali doleteného holuba na východe Slovenska. Brána
z oblačnosti, ktorá ostala ležať na horách stredného Slovenska jednoducho zabránila
doletu na východ. Preto už večer bolo jasné, že víťazom pretekov Aachen v rámci
Medzinárodného derby klubu Slovensko sa stala červenokapratá holubička 06-SK01301-1230 pána Mgr. Ľubomíra Jandu z Visoláj pri Považskej Bystrici. Neváhal som
teda, vytočil som telefón a položil som jej majiteľovi niekoľko otázok.
Historicky prvému víťazovi pretekov organizovaných MDKS úprimne gratulujem!
JB: Pán Janda, aký je pôvod víťazky Aachenu?
ĽJ: Otcom holubice je 05-SK-55M-2233 - vkrvnený holub z párenia môjho
dlhotraťového šampióna 00-SK-13-4411 na vnučku. Spomínaný „4411“ zvíťazil
(ZO Považská Bystrica) zo super ťažkého preteku „Kronach“ v roku 2002 a v regióne
obsadil 2. miesto z 2202 nasadených holubov. Okrem toho získal aj 10. národnú cenu
z preteku „Atény“, konaného pri príležitosti otvorenia Olympijskych hier 2004.
Jednalo o veľmi spoľahlivého holuba na 2-dňových dlhých tratiach, ktorý pochádzal
z holubov p. Antona Pilného z Prejty a p. Juraja Michálka zo Slopnej.
Matkou je holubica 05-SK-55M-2222, otec je synom národnej víťazky z Kolína nad
Rýnom z roku 2004 od p. Viliama Petráša z Košíc, ktorá zvíťazila „nočným letom“
proti cca. 11500 holubom. Zaujímavosťou je aj pôvod babky z matkinej strany. Túto
mi daroval p. Vladislav Vacl z Prostějova a jedná sa o vnučku národnej víťazky
Oostende v ČR z roku 1998.
JB: Teda dlhotraťový „plnokrvník“! Raz darmo, aj ja hovorím, chovný
materiál je základom úspechu. Zaujímalo by ma koľko holubov tvorí Váš
pretekársky tím?
ĽJ: Mám na holubníku cca 30 holubov. Z toho je 6 chovných a ostatné musia
bojovať.
JB: Pri takom stave klobúk dole. Koľko si ročne nechávate mláďat?
ĽJ: Ročne odchovám asi 20 ks mladých nádejí.
JB: Dá sa pri takom stave pretekať aj v OZ?
ĽJ: Ja sa pretekov v OZ nezúčastňujem. Tam si holuby len rozlietam a plne sa
sústredím na preteky v klubových súťažiach ako je MDKS.
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JB: Skúste mi prezradiť aká je Vaša starostlivosť o holuby počas roka?
ĽJ: Pretekám prirodzenou metódou s prvkami vdovstva najmä s prihliadnutím na stav
hniezda a prípravu holubov na konkrétne preteky. Denne ku holubom dochádzam 10
km nakoľko bývam v Považskej Bystrici a holubník mám vo Visolajoch. Kŕmim
dostupnými zmesami a štandardne holuby preliečujem.
JB: A na záver otázka, s akými cieľmi vstupujete do pretekovej sezóny,
resp. vaše motto ?!
ĽJ: Aspoň raz vystúpiť na „bedňu“ !!!
JB: Tak tento cieľ by bol splnený ! Ďakujem za rozhovor, držím Vám do
ďalších pretekov palce a prajem čo najúspešnejšiu sezónu.
Ján Bučo

! ! ! AKCIOVÁ ZĽAVA OD FIRMY EKOFARMÁR LEN PRE ČLENOV MDKS ! ! !

! ! ! Viď inzerát na poslednej strane ! ! !
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PREDSTAVUJEME
Virtuálne chovné centrum. Vaša cesta k posilám na superdlhé
trate
Peter Matalík
V minulom čísle som uviedol informáciu o pláne založiť virtuálne chovné centrum kde by ste si mohli
posilniť svoje chovy o holuby na superdlhé trate. Vzhľadom k pokročilému času a nie celkom ľahkému
priebehu pretekovej sezóny sme sa spolu s ďalšími záujemcami o účasť v tomto projekte rozhodli
odložiť jeho definitívne spustenie do života na zimu tohto roku. Bolo by totiž príliš nezodpovedné
začať robiť niečo, na čo nie sme pripravení. Každopádne však táto idea stále v nás žije a najneskôr
v novom termíne konania spoločnej výstavy dlhotraťových holubov bude činnosť tohto centra oficiálne
spustená.
No i tak mi prosím dovoľte aby som Vám predstavil chov jedného zo zakladateľov MDKS, spoluautora
myšlienky klubu a výborného pretekára na dlhých tratiach, Petra Matalíka z Brezovice.
JB: Peťo, viem že pri holuboch si od malička, ale ako dlho sa venuješ holubom na dlhé
trate a trate cez noc?
PM: Tieto trate ma zaujímali od samého začiatku. Ťažko povedať kedy som sa im začal venovať
naplno, ale aktívne pretekám od roku 1972.
JB: Koľko „štrekárov“ sedí v Tvojom holubníku?
PM: Obvykle je to okolo 50 holubov na dlhé trate. Tento rok je však veľmi krutý a preto je stav
o niečo nižší.
JB: Akými metódami obsadzuješ preteky cez noc a ako svoje holuby pripravuješ?
PM: Svojich pretekárov držím v dvoch režimoch. Jedným je totálne vdovstvo, ktorým obsadzujem
krátke, stredné a jednodňové dlhé trate. Na preteky cez noc vysielam výlučne holuby z oddelenia
prirodzenej metódy.
JB: V Brezovici je takmer na jednej ulici hádam 20 holubníkov. V takej veľkej komunite sa
musí žiť výborne. Určite však aj medzi Vami panuje zápolenie a štipka škodoradosti.
Známa je historka o tom ako si vlani našiel doma doletenú holubičku z Liége. Čo sa
vlastne stalo?
PM: Na Liége sme viezli holuby až do Žiliny. Odštartované bolo v piatok s pomerne silným západným
prúdením v chrbte. Keďže však mám holubník na jednej z najdlhších doletových vzdialeností, nerátal
som s doletom večer alebo v noci ani náhodou. Večer som preto spokojne odišiel do práce na nočnú
a bolo. Ráno som sa vrátil domov a vo vlete vidím už vyspatú holubicu. Infarktová situácia, bleskovo
som zapol EKS, pobehal s holubicou po anténe a ešte som získal 10. národnú cenu.
JB: S čím plánuješ obohatiť internetové chovné centrum MDKS?
PM: Pôjde o príbuzensky držaný pár holubov línie Verecke, z krvi Zwarte Ijzeren (čisté holuby
Stichelbaut). Ide o moje najlepšie holuby zastúpené napríklad v 01-SK-28-6045. Z druhej strany tam
je holubica z línie po holubovi 94-SK-25-08713, ktorý je otcom holuba 3166, môjho víťaza kategórie B,
C i D a dedkom samotného holuba 6045. Holuby línie Verecke sú veľmi húževnaté, rýchle a usilovné,
ale nevedia sa presadiť opakovane najmä v rýchlych pretekoch tak ako to vedia holuby Janssen
a Kopmann. Sú však o to spoľahlivejšie aj pri ťažších pretekoch.
JB: Veľmi pekne Ti ďakujem za rozhovor a teším sa na ďalšie spoločné stretnutie, trebárs
na Pelichačke.
Ján Bučo
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OZNAMY CHOVATEĽOM
OPRAVA - „Pelichačka 2009“
V minulom čísle som uviedol informáciu o plánovanom stretnutí s názvom Pelichačka,
ktoré plánujeme uskutočniť v termíne 16. – 18.10.2009. Až po uverejnení na internet
som si všimol, že tie najdôležitejšie informácie som tam uviesť zabudol. Prijmite teda
moje ospravedlnenie a dovoľte aby som heslovite uviedol všetko do poriadku.
Program je nasledovný:
Piatok 16.10.: registrácia účastníkov, spoločenský večierok pri táboráku
Sobota 17.10.: pre záujemcov vstup do Demänovskej jaskyne, možnosť kúpania
v Tatralandii, večer grilovačka a „guláš pána predsedu“
Nedeľa 18.10.: opustenie izieb do 10,00 – rozchod do svojich teplých domovov
V penzióne je k dispozícii 48 miest v dvoj a trojlôžkových izbách. Kapacita je teda
obmedzená a neodporúčam váhať s rezerváciou. Chcem ešte upozorniť, že suroviny
na večere budeme musieť kúpiť na mieste alebo priniesť so sebou v štýle
„Čo špajza dala...“.
Cena na osobu a noc pobytu s raňajkami je 21 €
Účastnícky poplatok na každú rodinu je 5 €.
Pobyt je možné rezervovať priamo na adrese janbuco@gmail.com alebo telefonicky
na +421907847774.
Platbu je možné vykonať po objednávke prevodom na účet klubu, alebo osobne.
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.
-jb-

Penzión Limba v Demänovej

foto: www.liptour.sk
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POZVÁNKA
Spojená diaľkarská klubová výstava 7.11.2009
Na základe úspešnej dohody medzi MDKS, SEMK a TKDT Vás srdečne pozývame na
prvú spojenú diaľkarskú klubovú výstavu, ktorá sa uskutoční v novom termíne dňa
7.11.2009. Miesto konania výstavy ešte upresníme dodatočne. V úvahu
pripadajú dve miesta. Rosina alebo Stráňavy pri Žiline .
Program výstavy 7.11.2009:
6,00 – 8,00 preberanie holubov
8,00 – 9,00 starostlivosť o holuby, príprava priestorov
9,00 – otvorenie výstavy
12,00 – vyhodnotenie majstrovstva MDKS, odovzdanie ocenení
13,00 – charitatívna dražba holubov na pomoc Onkologickému ústavu v Martine
15,00 – vyhodnotenie kategórie „Sympaťák výstavy“
17,00 – ukončenie výstavy a výdaj holubov
Počas konania výstavy o 10,00 hod. prebehne i zasadnutie výboru MDKS kde sa
zhodnotí uplynulá sezóna a vytýči sa smerovanie klubu do pretekovej sezóny 2010.
Vyzývame týmto širokú chovateľskú verejnosť aby po ukončení pretekovej sezóny
doručili na adresu klubu alebo svojim regionálnym zástupcom, e-mailo, poštou,
telefonicky alebo osobne návrhy na zlepšenie činnosti MDKS pre pretekovú sezónu
2010.
Všetci ste srdečne vítaní!

Ján Bučo

10

11

