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ÚVODNÍK 
 
Pod dlhej odmlke prichádzame s ďalším číslom internetových novín 
Štrekár. Odmlka bola naozaj dlhá a preto dnešné číslo prináša 
zhodnotenie pretekovej sezóny, niekoľko článkov o úspechoch našich 
členov v pretekoch a pri reprezentácii klubu a krajiny aj na 
medzinárodných podujatiach, zhodnotenie výstavy dlhotratiarov, ktorá sa 
tento rok uskutočnila v Dlhom Poli a informácie o plánoch a projektoch, 
ktoré sa pripravujú a „pečú“ na rok 2011. Takto koncom roka sa chcem 
poďakovať všetkým našim členom a priaznivcom, že nám v priebehu 
celého roka 2010 prejavovali svoju dôveru a chcem sa poďakovať 
i kritikom, ktorí nás svojimi podnetmi motivovali ku kvalitnejšej práci. 
Pevne verím, že sa to odrazí pri ďalšom ročníku našich súťaží. No a do 
roka 2011 všetkým našim čitateľom prajem len to najlepšie. 
Nenechajte sa teda ničím rušiť, klikajte a čítajte zaujímavosti 
z dlhotraťového diania u nás.  
 
Letu Zdar! 
 
Jano Bučo, predseda MDKS 
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Aktuálne z diania v MDKS 
 

Preteková sezóna je za nami. Nedá sa povedať, že by bola ľahká ani bezproblémová. 
Organizačne bola zvládnutá relatívne dobre a uskutočnené preteky obsiahli asi všetky 
kategórie náročnosti. Od najľahšieho Oldenburgu, cez stredne ťažké Kiel a Brusel až 
po Oostende, ktoré zamávalo aj veľkými menami. Zoberme sezónu ale pekne po 
poriadku. Ešte predtým ako sme sa prvýkrát stretli v nasadzovacích strediskách 
prebiehalo nahlasovanie holubov a príprava na preteky samotné. Osobne považujem 
za nešťastnú deklaráciu pretekov Oostende a Brusel kde Oostende sa letelo ako časť 
Veľkej ceny Slovenska a Brusel bol ponechaný na organizovanie len MDKS a SEMK aj 
keď vlastne išlo o Intermajstrovstvo. Pri Oostende bol počet prihlásených holubov 
okolo 1700 a na Brusel cca 800 holubov. Možno keby Slovenský zväz nejako podporil 
aj Brusel, ktorý bol viecmenej zaujímavý najmä pre impozantné ocenenie zo strany 
SEMK, bolo by prihlásených holubov viac (ale to už nie je podstatné pretože podľa 
výpisu z posledného zasadnutia prezídia SZCHPH boli práve tieto dva kluby MDKS a 
SEMK poverené organizáciou pretekov Oostende a Brusel v roku 2011 v plnom 
rozsahu. pozn autora). Na ostatné preteky,  teda Oldenburg a Kiel bolo prihlásených 
po cca 550 holubov, čo bolo v priemere o 250 holubov menej ako v roku 2009. Za 
touto skutočnosťou môžeme hľadať viacero faktorov. Jedným z nich je nie 
najšťastnejšia finančná situácia chovateľov, záujem skôr o oblastné preteky a koniec 
koncov aj absencia chovateľov z východu Slovenska kde vlani dopadli preteky 
katastrofálne a väčšina z účastníkov v podstate ostala bez holubov. V roku 2010 
nasadzovalo v Brezovici naozaj len zapálené jadro chovateľov okolo p. Matalíka. 
Priemerne išlo však len o cca 40 holubov na preteky. MDKS pri svojom vzniku malo 
prvoradý záujem získať pre preteky cez noc aj chovateľov z OZ, ktoré predtým 
v SEMK neboli príliš zastúpené. Toto sa nám z časti podarilo s Komárnom kde 
evidujeme okolo 30 nových a staronových členov. Ďalším takým strediskom, ktoré 
vytrvalo aj v roku 2010 je Fiľakovo. No a nakoľko východ Slovenska bol vždy 
považovaný za baštu štrekárov, predpokladal som, že odtiaľto sa chovatelia do MDKS 
len pohrnú. Bohužiaľ vyššie mocnosti zamiešali karty v náš neprospech a presvedčiť 
chovateľov aby aj tento rok skúsili šťastie bolo nadľudským úsilím. Aj napriek 
nízkemu priemernému počtu holubov prihlásených na preteky sme sa rozhodli sezónu 
odštartovať pretože sme nevedeli či budeme alebo nebudeme organizovať dopravu 
na Oostende. Tá by nám priemer holubov na preteky zvýšila a klub by bol 
s financiami tak nula k nule. Nakoniec dopravu na Oostende organizoval Zväz a my 
sme ostali v hlbokom mínuse. To však nie je jediný dôvod. Tesne pred sezónou nám 
totiž odskočil aj minuloročný sponzor Slovenská Pošta, a. s.. Každopádne bojujeme 
ďalej a pokúsime sa nepriaznivý stav zvrátiť opäť aspoň k nule.  
Vráťme sa k pretekom samotným. Prinášam Vám zápisky (opäť prosím pamätajte na 
to, že ide o môj subjektívny názor) tak ako som si ich robil počas pretekovej sezóny: 
 
Oldenburg – Delmenhorst 19.6.2010 – 550 ks holubov odštartovalo 19.6.2010 
o 12,00 hod. Teplota 19°C, malá oblačnosť, západný vietor 24 km/h. Štart bol 
vykonaný skôr kvôli nasúvajúcej sa oblačnosti z juhu a veľmi zlej prognózy počasia 
na nedeľu. 6 holubov doletelo v prvý deň (natíska sa otázka o regulérnosti pretekov 
cez noc. Určite budú kritici, ktorí to napadnú.). Na druhý deň začali holuby prilietavať 
už od 4,00 hod a okolo 6,00 bolo po percentách. Jeden z ľahších pretekov, 
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minimálne straty. Východné Slovensko a Liptov ostali bez holubov práve kvôli 
nasúvajúcej sa oblačnosti a nevhodnému počasiu na dolet. 
 
Oostende – 2.7.2010 – 1570 holubov (MDKS, SEMK, TKDT, SZ CHPH) odštartovalo 
z medzinárodných pretekov v piatok o 14,00 hod. Holuby CZ – 3600; PL – cca 18000 
(spolu teda cca 23000 ks). Pri štarte 26°C, SZ vietor 11 km/h, jasno. Holuby odleteli 
do niekoľkých minút. Po ceste v Belgicku teploty okolo 33°C, postupne protivietor 
a stále teplo. Prvé holuby v ČR o 15,53. Na Slovensku o 17,18 Oldo Šavara. V MDKS 
má prvú cenu Dušan Púček o 18,50. Čistá katastrofa. Holuby dolietavajú veľmi 
sporadicky. Počítam, že východ a Liptov zase 0 bodov. Veľmi tažké preteky spojené 
s vysokými teplotami a protivetrom. ŤAŽKO! ŤAŽKO! ŤAŽKO!  
 
Flensburg ZMENA na Kiel – 17.7.2010 – kvôli extrémnym teplotám sme stiahli 
štart pretekov na vypúšťacie miesto Kiel-Flintbek. Na štarte bolo 270 ks holubov. 
Odštartované 17.7.2010 o 14,30 hod po búrke pri teplote 24°C a SV vietor 7 km/h. 
Po trase lokálne búrky, vo vnútrozemí teploty až okolo 36°C a za holubmi 
postupovala frontálna oblačnosť spojená s búrkovou činnosťou a zrážkami. Napriek 
tomu prvý holub doletel o 10,30 do Trenčína a postupne priebežne dolietavali 
holúbky v rámci celého Slovenska. Išlo o stredne ťažké preteky s vyrovnanými 
doletmi.  
 
Brusel – 31.7.2010 – Nasadených bolo cca 970 holubov aj so Senicou a Pezinkom. 
K nám do výsledkov ide cca 740 ks. Štartérom bol p. André Moonens. Išlo 
o medzinárodné preteky PL cca 20000 ks, CZ XXXX ks, SK 970 ks. Na štarte bol JZ 
vietor, polojasno pred búrkou, 20°C. Po trase relatívne slušné počasie. Štart v sobotu 
31.7. o 11,05 hod. Prvý holub na Slovensku p. Jozef Bulko 2.deň, 09,27 hod. 
Priebežne holuby dolietavali na celé Slovensko. Prvé holuby na východe okolo 15,40 
p. Sudimák. Predpoklad ukončenia 20% v nedeľu večer. Normálny priebeh pretekov 
nenarušilo ani pomerne teplé počasie v nedeľu 1.8. 
 
Po pretekovej sezóne bolo naplánované zasadnutie výboru MDKS rozšírené 
o koordinátorov z jednotlivých nasadzovacích stredísk. Plánoval som ho na 
september, ale kvôli časovej zaneprázdnenosti sa neuskutočnilo. E-mailom som 
rozoslal podnety a otázky všetkým zainteresovaným a pravdupovediac mi prišli len tri 
odpovede z deviatich očakávaných. Nedá sa nič robiť. Musíme sa kriticky pozrieť do 
vlastných radov a zaujať k tomu adekvátne stanovisko. Jedným z podnetov bola aj 
organizácia klubovej výstavy. Nakoľko sám nie som zastáncom toho aby sa pri 
celoslovenskej pôsobnosti klubu organizovala výstava vždy len v jednom regióne, 
očakával som, že aspoň jedno nasadzovacie stredisko sa k organizácii výstavy prihlási 
a odbremení ma. Bohužiaľ nestalo sa tak a kvôli istým nedorozumeniam pri 
komunikácii s Obecným Úradom v Rosine sa mi nepodarilo ani zabezpečiť sálu v KD 
v Rosine kde bola výstava minulý rok. Na poslednú chvíľu, keď už som myslel, že sa 
výstava ani neuskutoční, prišla zaujímavá ponuka od chalanov z Dlhého Poľa, ktorí sa 
podujali podať nám pomocnú ruku. Termín výstavy mal byť po Kasseli a ešte 
v novembri aby sme stihli všetko pred oblastnými výstavami. 17.11. bol sviatok a tak 
sme do toho išli. Počasie vyšlo priam ukážkovo a návštevnosť bola o 50% vyššia ako 
vlani. To ma naozaj príjemne prekvapilo. O výstave ale trochu neskôr. Počas konania 
výstavy prebehlo spoločné zasadnutie výborov MDKS a SEMK kde sme sa dohodli na 
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zlúčení klubov od roku 2011. Dôvodov bolo niekoľko. Jednak takmer 70% členov 
máme spoločných, zjednoduší sa tým výpočet výsledkov, zjednoduší sa 
administratíva, spoločný výbor bude snáď efektívnejšie pracovať na príprave 
pretekov a čo je najdôležitejšie, pre chovateľov sa tým zjednoduší nahlasovanie 
holubov, deklarácia členstva v kluboch a zaradenie do výsledkov samotných. V týchto 
dňoch sa pripravuje nový štatút, pretekový plán a propozície pretekov samotných. 
Prioritou MDKS pri fúzii klubov ostáva relatívna samostatnosť a nezávislosť aspoň pri 
časti pretekov, možnosť aktivácií holubov aj bez krúžkov 55M v paralelných súťažiach 
v rámci jednotlivých pretekov a ústretovosť voči členom tak ako doteraz. Osobne si 
myslím, že do začiatku pretekovej sezóny 2011 je tu najlepšia možnosť predniesť 
svoje pripomienky a návrhy na vylepšenie činnosti klubu.  
Záverom mi dovoľte poďakovať výboru MDKS za vykonanú prácu pri príprave 
a realizácii pretekových sezón 2009 – 2010 a novovzniknutej organizácii prajem to 
isté. Rozumnú voľbu vypúšťacích miest, konštruktívne kritickú členskú základňu 
a hlavne dobré počasie a dolety pri organizovaných pretekoch. 

Ján Bučo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSPRAVEDLNENIE 
 

Rád by som sa touto cestou verejne ospravedlnil pánovi Milanovi 
Pazúrovi za to, že jeho holuby neboli v tomto ročníku zaradené do 

pretekových výsledkov MDKS. Ku chybe došlo pri nesprávnom preklápaní 
zoznamu členov MDKS a nedostatočnou kontrolou z mojej strany pri 
overovaní výsledkových listín. Ako kompenzácia bude pánovi Pazúrovi 
vrátený členský príspevok vo výške 3,- € za ročník 2010 a osobne 

uhradím jeho členský príspevok na rok 2011. 
 

Ján Bučo, predseda MDKS 
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Holubník „TARZAN“ Ing. Ľudovíta Jakubca – 
majiteľ najvýkonnejšieho holuba pretekov cez 
noc 2009 
 
 
 
Vážení čitatelia, 
dovoľte mi predstaviť v krátkom článku Ing. Ľudovíta Jakubca (54 r.). Je hutnícky inžinier, 
býva v obci Tomášovce - neďaleko Lučenca. O zvieratá sa zaujíma od detstva a popri 

sliepkach, králikoch, andulkách a psoch nikdy 
u neho nechýbali holuby.  Prvé dostal ako 15-ročný 
od miestneho chovateľa a boli to krížence 
poštových a nemeckých výstavných holubov. Ďalšie 
už prichádzali len poštové a v roku 1973 sa stal 
členom Zväzu. 
Je vlastníkom holuba, ktorého pomenovanie „Iron 
Man“ ... teda „Železný chlapík“ hovorí za všetko: 50 
cien na konte 6-ročného holuba (niekoľko cien 
v TOP 10 v rámci OZ) a štyri umiestnené 
maratónske preteky cez 900 km v sezóne 2009, to 
je skutočne ojedinelý výkon. Krátky článok 
v regionálnej tlači sa stal inšpiráciou pre Nový Čas 
i TV Markíza, vďaka ktorým ste o výkonoch tohto 
holuba zrejme už počuli. 
Náhoda chcela, že sme sa stretli, a tak som si 
dovolil položiť p. Jakubcovi niekoľko otázok, 
pretože metóda ktorou svoj chov vedie je 
v slovenských a dovolím si povedať aj v širších 
končinách ojedinelá.  

Kratšia verzia tejto reportáže bola už zverejnená v časopise „Poštový holub“ (2-2010). 
Rozšírený článok predkladám teraz Vám, milovníkom overnightov, prostredníctvom online 
časopisu „Štrekár“.  
 
Pán Jakubec, koľko holubov chováte a aké línie prevládajú na Vašom holubníku ?  
Holubov v posledných rokoch mávam 80 - 90. Menšia časť sú pôvodné, ktoré si stále 
udržiavam. Sú v nich ešte holuby Fabry z roku 1975, zo zrušeného chovu p. Bezděka. K nim 
pridávam holuby Espt, vymieňané od F. Vargica z Hrnčiarskych Zalužian, on ich nazýva 
„ploužáky“. Tieto línie letia do vysokého veku, vlani mi holubica ročníka ’99 umiestnila Liege. 
Ostatné holuby sú pôvodu Wanroy z Bohemie. Išlo len o 2 kusy, holub roč. ‘95 a holubica roč. 
‘94. K nim som zakrížil holubicu línie Delbar roč. 2000, tiež od J. Dubského. Toto kríženie sa 
ukázalo ako vydarené. Bohužiaľ po sezóne 2003 holubica padla za obeť dravcovi, ktorých je 
aj tu dostatok. 
Doteraz som pretekal v 3 oblastiach - B. Bystrica, Revúca, Fiľakovo, kde som sa ocitol nie 
vlastným pričinením. Teraz som dokonca v ďalšej, ale ide len o premenovanie OZ Banská 
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Bystrica na OZ Zvolen. Vo všetkých som sa prebojoval najviac na 2. miesto, s čím som 
spokojný, nakoľko to bolo vždy len použitím prirodzenej metódy.  
Okrem toho som nikdy nemal holuby rýchlych - krátkotraťových kmeňov. Nepáčia sa mi také 
typy, sú citlivé na počasie. Rýchle preteky ma nikdy nebavili. Naviac sú pri účasti chovateľov 
z veľkého územia, často až 60 km, viac-menej neobjektívne. Preto závody v rámci OZ už 
nekonštatujem. Vždy som mal najväčší zážitok pri pretekoch za obtiažneho počasia, z 
maximálnych vzdialeností, keď rýchlosť víťaza je okolo 1000 m/min., tzv. závody pravdy. 
 
Spomínate, že ste trikrát stáli na stupni 1. vicemajstra OZ. Keďže poznám Vašu metódu, 
a viem čo robí väčšina chovateľov dnes pre holuby, tak si myslím, že to muselo byť veľmi 
dávno. Mýlim sa ? 
V OZ Banská Bystrica to bolo v roku 1989, v OZ Revúca v roku 2002 a v OZ Fiľakovo v roku 
2005. Jednalo sa o súťaž generálneho majstra, teda súčet bodov súťaží krátkych, stredných 
i dlhých tratí. 
 
Koľko mláďat ročne odchováte pre seba ? Tiež majú celodennú voľnosť ? 
Odchovám si cca 30 mláďat, ktoré majú rovnaký systém ako pretekári. Naučia sa lietať do 
poľa spolu s nimi. Plánujem znížiť stav chovaných holubov už tento rok a premýšľam, že ich 
ani neodstavím a zostanú spolu s rodičmi. 
 
Čo choroba mladých ? Je pri takomto vedení holubníka táto téma aktuálna. 
Áno, stane sa, že mláďatá začnú vykazovať príznaky tohto ochorenie. Ale tak ako ochorenie 
príde, tak aj odíde. S mláďatami nepretekám, nezaťažujem mladý organizmus a tak si tento 
celkom ľahko s touto, z môjho pohľadu detskou chorobou, poradí. 
 
Ako zaťažujete ročné holuby ? Koľko tratí musia absolvovať ? 
Ročné a 2-ročné nemajú u mňa žiadne limity. Odchovávajú mláďatá, lebo staršie holuby idú 
v prirodzenej metóde, ale nasucho. Párim v apríli a tak celý máj chovajú prvé hniezdo. 
Dávam ich iba často prespať do koša, aby si zvykali na stres z manipulácie. V minulých rokoch 
som lietal s celým stavom veľmi tvrdo, chov je preverený, teraz som znížil počet 
nasadzovaných a mladšie ročníky sa dostanú na pretek zriedkavejšie. Sledujem aj trendy 
maratóncov na západe, kde idú nekompromisne od mláďat. Myslím si však, že je to 
podmienené aj geografickými podmienkami a vyžaduje si vyšší stav. Týmto nechcem 
povedať, že toto nie je možné aj u nás, ale môj chov dospieva neskoršie. 
 
Prečo ste dali svojmu holubníku názov „Tarzan“ ? 
Toto pomenovanie znamená, že môj holubník a jeho osadenstvo sú vedené maximálne 
prírodne. Holubníky v sezóne otváram na svitaní, aby holuby mohli vyjsť kedy chcú. Kŕmim 
celoročne raz denne - večer. V priebehu dňa sú tak holuby nútené poláriť, byť aktívne. Nie je 
pravda, že v poli dochádza k otravám z osiva alebo hnojív. Za 40 rokov som mal 2 prípady a aj 
to išlo len o podozrenie. V každom oddelení je voľne k dispozícii morská soľ. Aj keď je to 
ťažko uveriteľné, vlani v máji holuby žili len z poľa, ani večer skoro nič nezožrali. Samozrejme, 
že dravce si vyberajú svoju daň. 
 
Koľko holubov Vám ročne vezme dravec ? 
Je to okolo 5-6 ks, holuby sú ostražité. Na jeseň musím holuby zatvoriť, inak by bilancia pri 
súčasnom premnožení dravcov bola podstatne tragickejšia. 
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Čo novoprinesené holuby ? Je pri tomto systéme chovu väčší odpad ako u vašich holubov ?  
Zo spomínaných Wanroyov leteli už potomkovia. Bola to vydarená kúpa a na týchto 
holuboch staviam dodnes. Nové holuby prinášam len veľmi opatrne, po dôkladnom zvážení.  
 
Ako pripravujete holuby na preteky – kŕmenie, preliečovanie, podporné preparáty ? 
Hlavným krmivom je jačmeň. V zime som sa dosť pobavil na diskusnom fóre na webe SZCPH - 
ako holuby trpia, keď sú kŕmené len jačmeňom. Jačmeň je univerzálne krmivo. Pri zvýšených 
požiadavkách na bielkoviny, uhľohydráty či tuky použijem ďalšie zložky. Kukuricu dávam len 
pár dní pred nasadením, lebo moje skromne chované holuby od nej rýchlo tučnejú. Súčasťou 
predpretekovej zmesi je hlavne proso a slnečnica, v konečnej fáze aj arašidy.  
Celý život sa nesúťažne zaujímam o kulturistiku a cyklistiku, tieto poznatky sa dajú využiť aj 
pri holuboch. 
Pri rozhovoroch s chovateľmi je vždy značná časť venovaná zdravotnej starostlivosti. U mňa 
je to jednoduché - nepoužívam žiadne lieky. Na Slovensku skoro všetci podľahli masívnej 
ponuke liekov a zničili prirodzenú imunitu chovov. Mnohí odchádzajú z akcií s plnými 
igelitkami liekov a podporných prostriedkov. K tomuto treba povedať, že kto dáva liečivá, 
hlavne na dýchacie cesty, zdravým holubom, v podstate dopuje. Umelo zvyšuje kapacitu 
dýchacích orgánov a okysličenie krvi. Je to prevzaté od športovcov - ľudí. Pomaly každý 
olympijský víťaz je ťažký astmatik! Ja na jar, keď už nemrzne praktizujem 5-dňovú hladovku, 
čím zabezpečím po zime očistu organizmu holuba. Treba dať pozor na staré chovné kusy 
a neskoré mláďatá. Po návrate z preteku dávam na krmivo rozmixovanú zmes cesnaku, 
cibule, jablkového octu, propolisu, liečivých rastlín. 
 
Akou metódou vediete svoj holubník ? 
Pretekám prirodzenou metódou, ale holuby určené na maratóny majú mláďa len v príprave 
na konkrétny závod. Motiváciu zvyšujem známymi spôsobmi. Len v rokoch 2008 a 2009 som 
mal aj vdovcov. Chcel som si teoretické poznatky overiť v praxi. Vdovstvo sa osvedčilo, ale aj 
tak pokračujem v prirodzenej metóde, ktorá je pre mňa zaujímavejšia, poskytuje viac variácií. 
S mláďatami nesúťažím, ak ich cvičím, tak len individuálne. 
Moje holubníky sú veľmi vzdušné a tým aj suché, takže si môžem dovoliť aj metódu suchého 

trusu. Nesúhlasím s názorom, že v holubníku 
nesmie byť prievan. Stačí keď má holub 
k dispozícii malé závetrie. 
 
Môžete  predstaviť Vašu hviezdu - holuba „Iron 
Man“ ? 
V roku 2009 sa tento holub 2003-SK-3205-0560 
stal najvýkonnejším holubom Medzinárodného 
derby klubu Slovensko - MDKS, aj spoločne 
s SEMK v pretekoch cez noc. Toto si veľmi cením 
hlavne preto, že sa nachádzam na okraji 
doletového pásma a na dlhších vzdialenostiach. 
Je to kríženec Wanroy x Delbar. Jeho otec je 
z párenia brat x sestra.  
Umiestnil všetky 4 preteky seriálu, čo okrem 
neho dokázali len 4 ďalšie holuby. Bol jedným zo 
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6 vdovcov, ktoré som mal. Párený bol 1.4.,do vdovstva bol prevedený až 1.6., bez odchovu 
mláďat. Absolvoval prvých 6 pretekov v OZ z ktorých som holuby nekonštatoval, potom len 
maratóny. Za život umiestnil 50 tratí. V predošlých sezónach v prirodzenej metóde zle 
vchádzal do holubníka, nikdy nebol unavený. 
 
Ktoré maratónske preteky tento holub v r. 2009 umiestnil ? 
Liége - 1034 km, Aachen - 1009 km, Kiel - 918 km, Brémy - 947 km. 
 
Aké straty ste mali na maratónskych tratiach v sezóne 2009 ? Koľko holubov by si mal 
chovateľ pripraviť, ak chce obsadiť všetky 4 preteky MDKS ? 
Vlani som na každý pretek nasadil 6 ks. Z prvých 3 sa nevrátili po 2 ks, zo 4-tého prišli všetky. 
Dva holuby absolvovali celý program. Pripravoval som 30 ks, ale do bojov zasiahlo len 16 
z nich. V súčasnosti ešte väčšina členov absolvuje aj celý plán v OZ. Kto sa vzdá naháňania 
bodov v OZ, môže maratóny absolvovať aj s malým počtom, nakoľko bodujú 2 holuby. Pri 
tejto kategórii však vždy treba s vyššími stratami počítať!  
 
Aké metódy používate pri selekcii holubov ? Čo nutne musí spĺňať ročný/dvojročný holub, 
aby mohol prezimovať do ďalšej sezóny ? 
Odchovávam málo mladých, každý dospelý, ktorý prežije, ostáva.  
 
Holubice -  veľký potenciál, ktorý mnoho chovateľov s úspechom využíva najmä pri 
pretekoch cez noc. Ako pomáhajú Vám na dlhých tratiach ?  
Lietanie s holubicami považujem za najväčšie umenie. Najsilnejšou motiváciou je láska matky 
k mláďaťu. V posledných rokoch sa mi s holubicami nedarí, ale pripravujem dvoj-trojročné 
nádeje a dúfam, že sa to zmení.                                                                            
 
Aký názor máte na očnú teóriu. Je možné na základe oka vybrať dobrého holuba či odlíšiť 
dobrého od priemerného alebo oko je len „zrkadlom zdravia“ holuba ?  
Očnú teóriu uznávam. Oko je do duše okno. Aj u ľudí. Mnohí majstri ju odmietajú a napriek 
tomu sú úspešní. Ale aj ich holuby majú vynikajúce oči. Pre mňa je oko informáciou o zdraví, 
rýchlostných a vytrvalostných predpokladoch, chovnej hodnote. Samozrejme, že holuba 
treba hodnotiť komplexne a každú teóriu musí potvrdiť prax. Posudzovať treba vyzreté oko 
dospelého holuba. 
 
Ktoré z týchto očí sú Vám „sympatické“ ? Ak by bol výber zo 17 ročných holubov, ktoré by 
všetko ostatné mali identické, ktorého by ste si vybrali a prečo?  
(po podržaní CTRL a kliknutí na foto sa táto zväčší pre detailnejší náhľad).  
 
 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 
5 



 11 

 

 
6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 
11 

 

 
12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

 
17 

 

 
Sú to všetko kvalitné oči, ale najviac sa mi páčia 
na fotke č.14 (viď. zväčšený obrázok), aj keď za 
typické diaľkové oko považujem oko gaštanovej 
farby. Predpovedať výkony holuba podľa oka by 
som si netrúfal, to ukážu preteky. Skôr sa dá 
pokúsiť predpokladať chovnú hodnotu, čo 
podľa výkonov nevieme a niektorý dobrý 
chovný ani nemusel pretekať. Čím skôr ho 
objavíme, tým lepšie. Oko nám k tomu môže 
pomôcť.  
 
Aké oko má „Iron Man“ ? 
Jeho oko je vynikajúco prekrvené, zrnité, 
červeno-hnedej farby. 
 
Aký je Váš holubiarsky sen ? Čo by ste chceli na superdlhých tratiach dosiahnuť ? 
S holubami lietam len pre radosť a keď sa niečo nepodarí, treba sa snažiť ďalej. Nemám rád 
ľudí, ktorí chcú vyhrávať za každú cenu. Najväčší pretek u nás je Oostende. Letel som všetky, 
ktoré doteraz boli a trúfam si povedať, že ak nie je s podporou vetra, je náročnejší ako 
Barcelona, hlavne členitosťou trate. Zaletieť niečo z tohto závodu je asi to,čo by ma najviac 
potešilo. 
 
Ak by ste si mohli vybrať a Vaše finančné zdroje by neboli limitované – ku komu by ste si 
išli kúpiť posily ? 
Chcem neustále znižovať stav, takže žiadne posily neplánujem, aj keď viem, že najlepší 
pretekári sú z kríženia. Ale predsa prezradím jeden zámer. S kamarátmi sa pokúšame 
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o import z jednej veľkej krajiny na východ od nás. Hľadáme holuby z ťažších podmienok ako 
sú naše. 
 
Čo by ste chceli povedať na záver ? Odporúčate tento systém pretekanie aj ostatným ? 
Preteky cez noc sú kráľovská disciplína v chove poštových holubov a preto sa jej všade 
venuje len určité percento chovateľov. Som rád, že priateľ Bučo vytvoril takýto maratónsky 
spolok a tvoria sa skupinky priaznivcov, ktorí nechcú pretekať každý týždeň, nechcú držať 
veľa holubov a napriek tomu majú neopakovateľné zážitky z návratu svojich zverencov 
z extrémne dlhých tratí. 
Na záver chcem povedať, že môj systém nikomu neodporúčam, nehodí sa na preteky 
s ranným štartom, je to dlhodobá záležitosť. Iba som chcel poukázať na to, že aj v dnešnej 
dobe sa dá dosiahnuť určitý úspech starými metódami.   
 
Autor: Ing. Daniel Krajčík, PhD., Foto: archív Ľ. Jakubca, T. Makowecki, D. Krajčík 
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Obhajca titulu Generálny majster MDKS a SEMK 
Pán Jozef Lejolle, Trenčín 

 
Jožko Lejolle, skromný chovateľ z Trenčína tento rok obhájil svoje prvenstvo v oboch 
kluboch súčasne. Opäť ma tým obral o inšpiráciu a materiál do aktuálneho Štrekára 
pretože som plánoval uverejniť články o oboch majstroch, ale vidno že pravidlá môžu 
byť nastavené akokoľvek a na čelných priečkach sa takmer stále objavujú totožní 
chovatelia. Článok o Jožkovi som v Štrekárovi uviedol už minulý rok a na celoštátnej 
výstave s ním plánujem pripraviť rozhovor o novinkách a prinesiem Vám ho 
v najbližšom čísle. Jožkovi samozrejme gratulujem. Ide o nádherný úspech. 
Obhajoba titulu je vždy ťažšia ako jeho prvé získanie. Okrem pozície generálneho 
majstra sa Jozef dostal „na bedňu“ aj v kategóriách Výkon HA MDKS s holubičkou 05-
SK-0606-258. Zaujala ma i holubička 07-SK-0606-472, ktorá zvíťazila v kategórii ESO 
HA MDKS, stala sa absolútnou víťazkou ESO SEMK a zároveň i vyhrala preteky Kiel 
v roku 2010. To svedčí o tom, že materiál u Jožka je na výbornej úrovni. Keď som sa 
s ním pred pretekovou sezónou stretol, bol Jozef veľmi opatrný a skôr sa 
nadchádzajúcich pretekov obával. Ja som však rád, že sa mu nakoniec obhajoba 
podarila a už teraz sa veľmi teším na ďalšie príjemné stretnutie s človekom, ktorý je 
letcom cez noc celým svojim srdcom. 
 

 
Jožko s pohárom Generálneho majstra SEMK 

 
Autor: Ján Bučo, Foto: Eva Bučová 
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Prvá a druhá cena MDKS z Oostende 2010 
Dušan Púček, Stráňavy 

 
Ako druhé v poradí v tohtoročnom seriáli pretekov boli preteky z Oostende. Išlo 
o preteky zaradené do Intermajstrovstva kde svojou účasťou prispeli chovatelia 
z Poľska, Moravy a Slovenska. Po relatívne vydarenom Oldenburgu sme sa tešili na 
druhý diel; najdlhšie a jedny z najprestížnejších pretekov sezóny. Predpoveď počasia 
neveštila ani trochu holubiarsku klímu. Vysoké teploty, po ceste protivietor 
a obrovský počet holubov z Poľska určite nejednému z nás naháňal strach. Napriek 
tomu účasť nebola zlá. Nikto však nevedel ako preteky dopadnú. Na štarte sa stretlo 
takmer 22000 holubov zo spomínaných troch krajín. Povel k štartu odznel v piatok 
2.7.2010 o 14,00 hod. Počasie a situáciu som uviedol vyššie. Skrátka a dobre celú 
sobotu sme očakávali ako sa situácia vyvinie a kedy konečne zaznie telefón 
s hlásením. Okolo 17,45 som takmer súčasne mal telefonáty od pána Máchu a aj od 
pána Kureka. Jeden mi oznamoval, že na Slovensku je holubička u pána Šavaru a na 
Morave u Poláškovcov. Samozrejme prirodzená súťaživosť ma asi o polhodinku  
vyhnala na holubník (ktorý mám u rodičov asi kilometer od bytu kde bývam). Po 
ceste domov mi ponad hlavu preletel holub „potácajúci sa“ smerom k nám. Pridal 
som do pedálov na bicykli a letel som ako Olaf Ludwig. Vletel som do dverí a pýtam 
sa otca: „Čo sedíš? Ten holub čo letel nebol náš?“ Flegmatická odpoveď z úst môjho 
otca znela: „Určite letel k Dušanovi. Púšťal sa tam.“ A v tom znova telefón. „Pribehni 
rýchlo sem! Mám holuba z Oostende! Je už niečo niekde na Slovensku?“ Neváhal 
som, šliapol do svojej starej Esky a asi o desať sekúnd som „flekoval“ pri bránke 
u Dušana Púčka. Holuba sme skontrolovali, zavolali sme ešte jedného nezávislého 
komisára a dali sme sa do reči. Vedeli sme, že už je holub u Šavarovcov a trochu 
sme počítali. Vychádzalo nám to natesno a netrúfali sme si odhadnúť ako je to 
s rýchlosťou. Je 2107 prvý? Pri rýchlosti, ktorú dosiahol bolo treba ešte cca do 
desiatej večer čakať či sa neozve telefón niekde od východu. Pán Kurek mi medzitým 
hlásil ďalšie doletené holuby po Slovensku a my sme u Dušana stále v napätí čakali 
ako to dopadne. Všetky boli z bližšia. Do noci sa nikto z východu neozval a začali sme 
rátať. Bolo to plece pri pleci. Ale už vtedy bolo takmer jasné, že pôjde o preteky kde 
percentá pribúdajú len veľmi pomaly. Ako som sa neskôr dozvedel, aj na Morave išlo 
o najťažšie Oostende za posledných 20 rokov. A dokonca ani Barcelona tento rok 
nebola žiadne „peříčko“. Ráno bolo jasné, že holub 07-SK-55M-2107 nenašiel v MDKS 
ani v SEMK premožiteľa a ráno o 7,35 bolo už v rámci týchto dvoch klubov obsadené 
aj miesto strieborné. Zosadol naň holub 07-SK-55M-1387. Od koho iného ako od 
Dušana Púčka. Podobný triumf sa podaril môjmu ďalšiemu priateľovi, Michalovi 
Komačkovi z Bruselu keď mu na strechu zosadli dva holuby súčasne. Išlo o 
veľmi podobný scenár ako v roku 2009 pri pretekoch Brémy. A tak ako vlani, aj tento 
rok zas len 2. a 3. cena. O Michalovi ešte určite budeme počuť (čítať).  
Som veľmi rád, že o Dušanovi píšem pretože ide takmer o suseda mojich rodičov, 
výborného chovateľa a v neposlednom rade aj kamaráta, ktorý mi v mojich 
chovateľských začiatkoch veľmi pomohol nielen dobre mienenými radami, ale aj 
chovným materiálom. Ak je to len trochu možné, telefonujeme spolu, debatíme 
o všetkom možnom a rozoberáme momentálne situácie nielen okolo  „diaľok“.  
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Dušan Púček pri svojom víťazovi 07-SK-55M-2107 na výstave v Dlhom Poli 

 

Dovoľujem si priniesť krátky rozhovor: 
JB: Priblíž mi svoje chovateľské zariadenie a chov ako taký. 
DP: Mám dva pretekárske holubníky, v ktorých sedí cca 40 vdovcov, 40 vdov v 
„totálke“ a okolo 20 holubov v prirodzenej metóde. Tie som prednostne vyberal 
práve na preteky cez noc, ale od budúceho roku všetko pôjde v totálnom vdovstve. 
Okrem toho mám stále okolo 10 holubov v chovnej voliére a každoročne si nechávam 
približne 70 mláďat. Ako som spomínal, chov vediem v totálnom vdovstve. Holubičky 
mi každoročne odvedú dobrú prácu a bola by ich škoda držať doma. Metódu meniť 
zatiaľ nechcem. Pokiaľ motor šlape, škoda ho ladiť.  
JB: Aké kritériá kladieš na holuby pri pretekoch cez noc? 
DP: Holuby na preteky cez noc som hľadal a stále hľadám. Postupom času ale 
zisťujem, že moje staré linky s kvapkou novej krvi letia úplne spoľahlivo v každom 
počasí.  Čo sa týka nárokov na holuby samotné, prvýkrát na trate cez noc 
nasadzujem holuba vo veku 2 roky. Ten už má vtedy za sebou aspoň jednu 
päťstovku ako ročný. Keď má holub dva roky, stačí aby sa z trate cez noc vrátil. Má 
potom odo mňa väčšinou pokoj až do konca roka. No a trojročné a staršie holuby už 
mastia naplno. 
JB: Áno, veď aj tento rok to tvojim trojročiakom išlo výborne. Aj na 
vyhodnotení Intermajstrovstva v Šternberku kde si bol vyhlásený ako 
majster družstiev za Slovensko (iba z pretekov Oostende a Brusel, prvý 
v družstvách v rámci Slovenska, medzinárodne skončil na 31. mieste) Ťa 
reprezentovali viacmenej len trojročné holuby. Prezraď ale čitateľom 
Štrekára z čoho pochádza víťaz Oostende? 
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DP: Zas musím len opakovať, ide o moju starú „kapráčsku“ krv. Ťažko mi je holuby 
líniovo zaradiť nakoľko ide viacmenej o moje výtvory a kríženia. Z časti sa do tejto 
krvi zamiešali aj „šimle“ z dnes už dobre známej zaletenej rakúskej holubičky. Jej 
potomkovia dodnes výborne lietajú a sú nesmierne odolní za každého počasia.  
JB: Ako si holuba na preteky pripravoval a ak môžeš, pootvor trochu 
dvierka do tvojej holubiarskej kuchyne. 
DP: Holub išiel na preteky ako vdovec. Jeho príprava prebiehala štandardne. Holuby 
na tieto trate viac šetrím. Nechcem aby sa dali počas pretekov strhnúť rýchlosťou 
kŕdľa. Preto si cením aj keď priletia z kratších tratí neskôr sami, ale vo forme. Tak to 
bolo aj s 2107. Na preteky išiel v dobrej kondícii. 
A čo sa týka prípravy vo všeobecnosti? Tam je podstatné kvalitné krmivo, disciplína 
v holubníku, dobrá starostlivosť o zdravie a hlavne kvalitné holuby. Bez nich to 
nejde. Darmo budem mať na holubníku prípravky pre holuby za tisíce eur. Ak mám 
neschopné holuby, môžem ich kŕmiť zlatými zrnkami a sypať im do krmiva aj strelný 
prach, aj tak z nich nič nebude.  
JB: Vieme ako si pripravoval, čo už sa stalo. Ale čo plány do budúcnosti?  
DP: Do budúcnosti nikto nevidíme. Preteky cez noc ma od začiatku fascinovali 
a fascinujú ma dodnes. Som ich veľkým fanúšikom. Preteky ako bolo tohtoročné 
Oostende nezanechávajú v chovateľoch len kladné emócie. Mne sa pochopiteľne 
páčili a ich medzinárodný punc a vysoký počet nasadených holubov z nich urobili 
jedno z najkrajších podujatí roka. Dnes už vieme, že poľsky zväz v roku 2011 
Oostende nepoletí, ale dúfam že preteky s medzinárodnou účasťou sa nevytratia 
z našich pretekových plánov. 
JB: Podľa posledných informácií by to tak nemuselo byť. Ďakujem Ti za 
rozhovor a prajem veľa úspechov v sezóne 2011. 
-jb- 

 
 

Druhá spojená výstava dlhotraťových holubov  
Dlhé Pole 17.11.2010 

 
Dedinka Dlhé Pole je známa svojou drotárskou tradíciou. Ide o dolinu neďaleko od 
Žiliny, kde sa dostanete starou cestou 507 po trase Žilina – Bytča. Názov Dlhé Pole 
túto rázovitú obec vystihuje úplne naplno. Keď som tu zavítal prvýkrát (bolo to asi 
pred šiestimi rokmi), myslel som, že do konca ani nedôjdem. Prekrásne okolie ma ale 
priviedlo na iné myšlienky a cítil som sa tu veľmi príjemne. Okrem toho v našom 
klube máme odtiaľto členov a sú to fajn chlapi. Preto som rád prijal ponuku Vladka 
Žiačika, ktorý vybavil kultúrny dom v Dlhom Poli a s touto partiou sme sa do toho 
pustili.  Štátny sviatok spojený s výročím zamatovej revolúcie tento rok pripadol na 
stredu. Zároveň však bol aj dňom konania druhej spojenej výstavy dlhotraťových 
holubov. Obavy, ktoré som mal z organizovania výstavy takpovediac v strede týždňa 
sa rozplynuli už ráno keď sa pred vchodom už pred otvorením výstavy zišlo cca 50 
chovateľov. Nakoniec sme mali predaných 150 vstupeniek a deti a ženy boli zdarma. 
Gró vystavovaných holubov bolo z klubov MDKS a SEMK. Som však nesmierne rád, 
že naše pozvanie na prezentáciu svojich výsledkov prijali aj ďalšie organizácie, teda 
Tatranský klub dlhých tratí a prišiel sa prezentovať aj vicemajster Klubu dlhých tratí 
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východoslovenského regiónu, pán Špiner a priniesol i holuby zo školského holubníka 
v Spišskom Podhradí, ktorý sa pravidelne zúčastňuje pretekov cez noc už druhý rok. 
Na výstave boli vyhodnotené majstrovstvá MDKS a SEMK. Chovatelia mohli 
v jednotlivých súťažných kategóriách vidieť vystavených viac ako 40 holubov 
a zároveň mali možnosť posilniť svoje chovy jedincami od slovenskej holubiarskej 
špičky. Poháre na výstavu za veľmi priaznivú cenu dodala spoločnosť DYSTANS PL. 
Krmivá a produkty pre holuby ponúkala firma ZENEK. Občerstvenie bolo chutné, 
atmosféra príjemná a pevne verím, že chovatelia mohli stráviť príjemný deň medzi 
priateľmi a súpermi v kamarátskej atmosfére. Už teraz sa tešíme na stretnutie o rok 
opäť pri výstave tých najlepších diaľkarov. Niekoľko fotografií môžete vidieť na 
stránke klubu v sekcii Fotogaléria. 
 
 
 

Intermajstrovstvo SDT 2011 
 

Koncom roka 2010 ma v Turčianskych Tepliciach navštívil pán Vítězslav Mácha 
a oslovil ma s myšlienkou pokračovania v Intermajstrovstve aj v roku 2011. Už 
vieme, že sa Oostende v Poľsku nepoletí. Napriek tomu sa našlo niekoľko 
zanietených chovateľov z Poľska, ktorí chcú pokračovať a prisľúbili svoju účasť ak sa 
Inter Oostende bude organizovať. Nakoľko vieme, že Morava ho bude letieť určite, 
dohodli sme sa, že bude založený štatút Intermajstrovstva s pretekmi Oostende 
a Brusel. Účasť chovateľov bude samozrejme dobrovoľná. Prinášam Vám skrátený 
zápis z rokovania, ktoré prebehlo koncom decembra. 

1. Preteky Oostende a Brusel budú organizovať kluby a zväzy jednotlivých štátov 
na svojom území samostatne. Výpočet výsledkov prebehne na národnej 
úrovni. Účasť v pretekoch nepodmieňuje chovateľa k účasti 
v Intermajstrovstve. 

2. V prípade záujmu sa chovatelia môžu zapojiť do Intermajstrovstva zaplatením 
členského príspevku (výška ešte nebola presne stanovená). Ak sa do 
Intermajstrovstva nezapoja, budú vyhodnotení len v rámci krajiny.  

3. Podmienkou účasti chovateľa v Intermajstrovstve je vzdialenosť Oostende – 
holubník min. 950 km. 

4. Preteky budú vyhodnocované len v jednom pásme.  
5. Výsledky a proipoizície Intermajstrovstva budú uverejnené na samostatnej 

internetovej stránke (v pracovnej verzii je stránka www.interraces.wz.cz ).  
6. Preteky budú ohodnotené finančne podľa vopred stanoveného kľúča.  
7. Vyhodnotenie pretekov sa uskutoční po pretekovej sezóne na výstave či inom 

spoločenskom podujatí. 
 
Nakoľko naše kluby (MDKS a SEMK) boli poverené organizáciou týchto pretekov pre 
celé Slovensko myslím, že čoskoro sa objavia dotiahnuté propozície spolu 
s informáciami o možnosti podávania prihlášok a podobne. V prípade potreby 
ochotne podám informácie aj ja na telefónnom čísle +421907847774 alebo mailom 
na janbuco@gmail.com .  
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! ! ! SILVESTEEER ! ! ! 
 
Múdrosti muža 
  
         
       Je ľahké byť abstinentom, ak máš auto, málo peňazí a prísnu 
       manželku... 
  
       S manželkou sme sa dva týždne nerozprávali, ale včera som to 
       už nevydržal a urobil som ústretový krok. Opýtal som sa jej, kde je 
       vývrtka... 
  
            
        Dilema ženatého muža: Mám ísť von a pozerať sa na to, čo 
        nemôžem pretiahnuť, alebo mám zostať doma a pretiahnuť to, na čo sa 
        nemôžem pozerať????  
  
       Nerád pijem v prítomnosti manželky. Ten pohľad, ako sa z nej 
       stanú dve, to je jednoducho niečo strašné... 
  
       Mal som veľmi dobrú ženu. Vždy, keď som sa vrátil domov 
       neskoro večer, ihneď som dostal svoju fajku... Potom papuče, pyžamo, 
       knihu, kávu, večeru... Aj všetko ostatné, čo jej prišlo pod ruku, hodila po mne 
       tiež... 
  
        Ak nejde hora k Mohamedovi, tak tá tráva nebola dosť silná... 
  
        Ak si myslíte, že fajčenie nemení hlas ženy, skúste 
        odklepnúť popol na koberec... 
  
  
       Mnohí muži po svadbe akoby omladli. Zase pijú a fajčia 
       potajomky... 
  
       Zlozvyk piť po večeroch alkohol, vedie k veľmi užitočnému 
       zvyku piť po ránach minerálku.:) 
  
       Najväčším nedostatkom alkoholu býva jeho nedostatok... 
  
       Dobrá žena buď pije s Tebou alebo nalieva. 
         
       Keď som sa manželky opýtal, či môžem ísť na pivo, 
       súhlasila, ale povedala, že do ôsmej musím byť doma. Nuž čo, tak do tej 
       ôsmej to doma už nejako vydržím... A potom: Hurááá...! 
 
  
 Pýta sa turista baču:  
- Bača, kde sa tu páli slivovica?  
- Vidíte ten kostol?  
- Vidím.  
- Tak okrem neho všade.  
 
Ide dedko okolo jedného domu a vidí malého chlapčeka naťahovať sa za zvončekom pri 
dverách. Príde mu ho ľúto a tak horko-ťažko príde k nemu a zazvoní. A chlapček nato:  
- Dobre dedko a teraz utekajme!  
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Firma ZENEK     
Bukowska Wola 57    
32-200 Miechów    
p. Jerzy Zynek     
Tel: +48413833492    
Mob: +48602636287    
e-mail: ppuhzenek@wp.pl  
www.ppuhzenek.pl    
Mob. SK: +421907847774   

Objednávky Slovensko: Ján Bučo, janbuco@gmail.com 
+421907847774 

 

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.  
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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 
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: 
Soľ do kúpeľa    Cesnaková šťava 
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. 
 

Firma ZENEK h ľadá predajcov na území Slovenska. Záujemci sa môžu obrátiť 
priamo na p. Zynka alebo v prípade potreby tlmočenia na p. Jána Buča 0907847774. 

 
FIRMA ZENEK PLÁNUJE OTVORI Ť SVOJ OBCHOD ČOSKORO AJ NA 

SLOVENSKU, KONKRÉTNE V ŽILINE. 
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Viac o ponuke pohárov a plakiet na: 
www.dystans.pl  


