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ŠTREKÁR 
Internetové noviny Medzinárodného derby klubu Slovensko 

03/2009 
 

SLOVENSKÝ CHOVATEĽ V USA.  
Dušan Smetana, Montana 

 

 
Smetana jr. 

 

 
Dušanov synček od mala inklinuje k holubom.  
Takto štartuje holuby na tréningový let. 
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ÚVODNÍK 
 
Ani sme sa nenazdali a preteky starých holubov sú za nami. Musím 
bohužiaľ skonštatovať, že počasie sa umúdrilo až na konci sezóny, no 
napriek tomu nám skomplikovalo cestu do ďalších ročníkov pretekov cez 
noc. Nevzdávame sa a spolu s ďalšími členmi výboru aktívne pracujeme 
na príprave pretekovej sezóny 2010. Dovtedy však ešte pretečie vo Váhu 
veľa vody. Poďme preto pekne po poriadku. Výstava troch partnerských 
klubov „MDKS“, „SEMK“ a „TKDT“ sa definitívne uskutoční v Stráňavách 
dňa 7.11.2009. Verím, že týmto prvým spoločným podujatím 
odštartujeme dlhú šnúru akcií, ktoré pomôžu spropagovať dlhé trate 
medzi chovateľskou verejnosťou a pritiahnu k nám ďalších nových 
záujemcov. Už čoskoro uverejníme propozície výstavy a prihlášku spolu 
s výstavnou kartou v elektronickej podobe. V tomto čísle som pôvodne 
plánoval uverejniť rozhovory s víťazmi pretekov Brandenburg podľa 
jednotlivých pásiem, okrem iného krátky rozhovor s pánom Jozefom 
Poljakom, ktorý triumfoval s vynikajúcim double víťazstvom 
z Brandenburgu i z Kielu. Bohužiaľ však vzhľadom ku koncu sezóny 
a pracovným povinnostiam oslovených chovateľov sme do termínu 
vydania nestihli rozovory pripraviť. No ubezpečujem Vás, že ich 
prinesiem ešte do konca tohto roka. Dúfam, že adekvátnou náhradou 
bude rozhovor so svetoznámym fotografom, Slovákom žijúcim v USA 
a samozrejme chovateľom počtových holubov, Dušanom Smetanom.  
Tak pekne čítajte a oddýchnite si. 
 
Letu Zdar! 
 
Ján Bučo, predseda MDKS 
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Aktuálne z diania v MDKS 
 

Prvú pretekovú sezónu má MDKS za sebou. Jej vývoj nebol ľahký a výsledky ktoré sa 
v nej rodili boli často zaplatené krvou našich okrídlených „borcov“. Neraz som si 
v duchu hovoril, že by bolo lepšie s týmto projektom nikdy nezačať. Ale kritika je vec 
prospešná a aj vďaka nej som sa vždy postavil na nohy a pokračoval som do ďalších 
podujatí. V každom prípade musím vyjadriť nesmiernu vďaku všetkým čo sa do 
sezóny zapojili a vydržali až do samého konca a podporili nás. Pred nami je teraz 
ďalšia úloha. Po prvom roku je veľmi ťažko bilancovať a zhromažďovať nejaké 
štatistické údaje. Faktom ostáva, že na každé z pretekov bolo nasadených priemerne 
po 450 holubov. To je síce o polovičku menej ako bolo pôvodne prihlásené, ale 
dôvody sú nám všetkým jasné a snáď sa to v budúcom toku zmení k lepšiemu. Mohli 
by k tomu prispieť i dva medzinárodné preteky schválené Stredoeurópskou 
federáciou chovateľov poštových holubov a to sú Oostende 3.7.2010 a Brusel 
31.7.2010. Nie je to ešte isté, ale je vysoko pravdepodobné, že MDKS si ich zaradí 
v budúcnsti do svojho pretekového plánu.  
Na začatku tohto roka sme sa zaviazali zorganizovať spoločnú výstavu MDKS, SEMK 
a TKDT. Táto sa uskutoční 7.11.2009 v Stráňavách. Umiestnenie je symbolické, 
v sídle MDKS. Pôvodne sme chceli výstavu uskutočniť v Rosine kde je nasadzovacie 
stredisko, ale bohužiaľ obecný úrad nemal voľné priestory. V zmysle pravidiel (stred 
– západ - východ) máme v pláne každoročne uskutočňovať kvalitné prezentácie 
jednotlivých klubov, chovateľov a regiónov kde si každý z nás oddýchne a prípadne 
posilní svoj chov nejakou tou omladinou od špičkových chovateľov. Počas výstavy sa 
uskutoční aj zasadnutie výboru MDKS.  

Ján Bučo 
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SLOVENSKÉ POŠTOVÉ HOLUBY V USA 
Dušan Smetana, Montana 

 
Chov poštových holubov a internet už v dnešnej dobe patria nerozlučne k sebe. 
Prednedávnom si ma "vygooglil" jeden pán spoza mora. Volá sa Jim Hewitt a je z 
Idaho v USA. Dopisovali sme si a medzi iným mi spomenul, že v susednej Montane 
býva jeho dobry priatel pôvodom zo Slovenska, známy fotograf Dušan Smetana. 
Slovo dalo slovo, ja som si "vygooglil" Dušana a hneď som mu napísal. Vysvitlo, že 
pochádza z dedinky Krivany na východnom Slovensku a okrem iného máme aj 
spoločného priateľa Petra Matalíka, od ktorého ma Dušan niekoľko posíl na svojom 
holubníku. Dovolil som si mu preto položiť pár otázok a priniesť aj Vám niekoľko 
zaujímavostí z krajiny za "veľkou mlákou".  

 
Rodinné foto 
 

JB: Predpokladám, že holuby ťa držia od malička. Kedy a ako si vlastne s 
poštovými holubmi začal? 
DS:  Zo začiatku som na našej dedine na  bicykli vozil plomby od jedného chovateľa 
k druhému. Mali sme len jedny hodiny v celej dedine.  Doma som mal povolené 
chovať len 6 holubov, tak tam sa lietať nedalo. Musel som preto chodiť k  Milanovi 
Ištvánovi, Václavovi Sčislákovi a Petrovi Matalikovi z Brezovice. U Milana sme sedeli 
vysoko na povale, čakali sme holuby a jedli slepačiu polievku. To si ešte vždy 
pamätám a nikdy na to nezabudnem. 
JB: Kolko holubov sedi na Tvojom holubniku a odkial pochadzaju? 
DS: Ja mám asi 120 holubov a väčšinou sú z Montany. 20-30 ks od Petra Matalika, 
pár holubov od Jima Hewitta z Idaha a ešte malá zmes od kamaráta Andreja Číža z 
Chicaga a Ronalda Kociscaka z Californie. Stare Montanské holuby sú Sion, Delbar, 
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S.Toye-Tarzan rodina a nejaké Stassart. Tie Montanské holuby sú tu už viac ako 40 
rokov  takže je to zmes.  
Nové posily na mojom holubníku sú po starých holuboch slávneho holubára 
v Amerike, slováka Franka Vantrobu od kamaráta Ronalda Kociscaka a Mike Schmidt 
. Uvidime ako chytia v Montane. 
 Naše Montanské holuby sú veľmi tvrdé a hlavne veľmi zdravé, držané bez medicíny. 
Moje holuby majú po závodnej sezóne voľný holubník až do novembra ale potom sú 
púšťané každý deň cez zimu len na jednu hodinu kvôli jastrabom. Dlhotraťové 
holuby sa potrebujú naučiť ako nájsť potravu a vodu na poliach. Veľmi sa im to zíde 
keď letia domov z dlhých závodov. Lietanie okolo domu keď prší, sneží a fúka silný 
vietor je samozrejmosť. Niekto holuby, zvlášť mladé zmätkuje keď letia cez sneh 
okolo domu, niektoré padajú ako helikoptéry na zem ale časom si nejako zvyknú. 
Holuby sú veľmi inteligentné! 
JB: Akými metódami pretekáš a ako svojich operených miláčikov 
pripravuješ na preteky? 
DS: Vdovstvom s holubmi a holubicami a potom niekoľko na prirodzenej metóde. U 
nás sa začínajú preteky v apríli a to je ešte sneh na horách a na holubníku ešte zima. 
Tak ten začiatok letím z hniezda a potom vdovstvo. Holubice letia krásne zvlášť dlhé 
a ťažké závody a za deň sú zotavené. Kŕmenie holubíc na vdovstve je tu asi umenie 
ale skúsenosť ťa naučí. To nie je v knihách. To musíš skúsiť! 
JB: Aké preteky sa každoročne uskutočňujú vo Vašom regióne a ktoré z 
nich považuješ za najťažšie? 
DS: Naša sezóna je bohužiaľ dlhá len dva mesiace, ale letime 100, 160, 250, 360, 
360, 360, 360, 500, 500 a jednu 650 míľ (1 míľa = cca 1,6 km pozn red.). Ročné 
holuby musia odlietať 4-5 pretekov po sebe z  360 míľ  a dvojročné a staršie 
minimálne dva z 500 míľ a pár z 360 míľ. Ročné holuby obyčajne nenasadzujem na 
naše 500-míľove preteky, ale v budúcnosti asi musím začať pretože je veľký problém 
v strácaní holubov.   
Priemerné rýchlosti sezóny sú okolo 960 metrov na závod . 500-míľové preteky sú 
obyčajne dvojdňové z ranným štartom. U nás sa na obed nedá vypustiť pretože 
teplota na púšťach v Nevade je okolo 39°C tak by holuby asi ďaleko neodleteli.  
Výnimočne sa podarí dostať holuby domov z 500 míľ v deň vypustenia po 12-14 
hodinách na krídlach. 
Mlade holuby začínajú lietať v auguste 7-8 závodov z 110,110,165,165,200,250,300 
a 365 miles.  Každý mladý musí ísť aspoň raz na 300-míľ. Straty z mladými sú 
minimálne. Zo 60 holubov mi ostane 50+, takže zase veľa. 300+ míľové preteky sú 
štartované s iným klubom z Idaho tak tam letia spolu s našimi holubmi. Spolu asi 
(300-600 holubov) Idaho a Montana kluby robia výsledky spoločne ale náš klub to 
má o 165 míľ ďalej, takže výsledky sú trochu skreslené aj podľa vetra, ale je to 
dobrá škola pre holuby. Pár pretekov sa mi tam podarilo aj vyhrať. Hlavne tie dlhšie. 
JB: Je tento sport v USA popularny? 
DS: V USA je asi 15 000 chovateľov. Na tak veľký počet obavyteľov to nie je až tak 
veľa. Veľmi popularne su preteky s mláďatami a potom ešte viac testovacie stanice. 
Tých je tu okolo 400.  Mňa zaujímajú najmä preteky so starými holubmi na dlhé trate 
cez 500 míľ. Naša mládež má mnoho možností sa zabávať, no a holuby potrebujú 
veľa času! 
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Malebný holubníček p. Smetanu. 

 
JB: Pochváľ sa niektorými zo svojich dobrých výsledkov a nezabudni popri 
tom aj na výnimočné holuby, ktoré Ti robia radosť. 
DS: V našom klube povyhrávam veľa pretekov, pretože konkurencia nie je až tak 
silná. Pred tromi rokmi sme stratili troch dlhotraťových holubárov. Dúfam, že časom 
sa to zmení. 
 V Montane sú krásne podmienky na chov holubov ale lietať cez Skalisté Hory je 
niekedy ťažko. Je tam sneh, zima, plno vetra a nehovorím o sokoloch  a jastraboch! 
V apríli sú preteky ešte v zimnom počasí keď je aj -10°C ale zdá sa že holubom to 
nevadí. Hory sa obísť nedajú pretože horský masív je veľmi dlhý a vedie od Californie 
až po Aljašku. Musia rovno cez priesmyky  a do výšky. Holuby sú niekedy vypustené 
v nadmorskej výške 600 metrov   a môj holubník je vo výške 1500 metrov nad 
morom. No sme skratka vysoko. Neviem koľko krát tie naše holuby letia hore a dole 
cez hory ale určite aspoň 100 míľ. A  závod nie je len zo 100 míľ. 
 Ale máme aj výhody. Hlavná je tá, že nemusím skoro vôbec liečiť. Len Ronidazol na 
tricho 2x v roku, a jablčný ocot 2x v týždni.  Po sezóne nestratím ani 10% holubov. 
Je tu  suché podnebie a silná zima, takže baktérie sa proste nemnožia. 
 V zime sú holuby vonku každý deň aj keď je -30C. Je zaujímavé sledovať sokola ako 
s nimi cvičí. Kúpanie po celý rok 1-2 krát v týždni. Holuby sú vždy zdravé a rýchlo sa 
po pretekoch zotavujú. Z pretekov do 360 míľ, po 7 – 9 hodinách na krídlach 
dosadajú celé kŕdle. Niekedy aj 20 – 30 holubov. V takom prípade ja veľmi ťažko 
robiť selekciu.  
 Ja mám dobrých holubov skoro celý holubník, ale výborní sú asi len traja. Tie 3 
holuby sú 4-ročné a lietajú v špici od 100-600 míľ. Ale takých holubov je vždy veľmi 
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málo. U mňa je dobrý holub taký, ktorý zaletí v špici minimálne 4 sezóny. Ja pozerám 
na 20-30 pretekov za 3-4 sezóny a potom viem aký je to holub. Potom rýchlo na 
chovný holubník, ale zase potrebujem mať šťastie. Sám neviem vybrať dobrého 
holuba podľa oka, krídla či chvosta. Mňa zaujímajú len výsledky a zdravie! 
Holubárčenie je veľmi zatažujúce na čas. Tí ktorí vyhrávajú jednotlivé preteky a 
sezónu určite veľmi ťažko a dlho pracujú so svojimi operenými miláčikmi. Ja ráno 
vstávam a hneď myslím na holuby. No a večer pred spaním to isté. Je to krásna 
choroba! 
Môj najlepší holub na dlhé trate je AU 06 BMT 843 plavy samec ktorý dokázal vyhrať 
3x cez 500 míľ a vyhral aj ťažké preteky zo vzdialenosti 360 míľ. Je to pokojný 
holúbok, ktorý ma na holubníku vždy privíta a čaká na svoj oriešok.  
Ďalším je AU 06 BMT 529 strakatý samec ktorý pred rokom letel 633 miles a skončil 
tretí. Tento rok letel 677 míľ , doma bol prvý a v celkovo tretí. Obidva preteky boli 
vypustené ráno a 529 bol doma na druhý deň na obed. 
Vyborný chovný holub od Petra Matalíka je aj 173 (ja ho volám „škaredý“) od jeho 
2365 a 3156 ktorého som doniesol ako vajíčko.  
Chovná výborná holubica od Jim Hewitt AU 02Camp 997 (Tournier-Gordon) 
Na stredné trate je tam veľa dobrých holubov, od Petra Matalíka po jeho 201 a 217 a 
ďalej mám samca 3180 vnuka od  De Hekkenclack ktorý je párovaný na Andrej Ciz 
plavú samicu Chicago 4100. 
Nové posily na mojom holubníku sú po starých holubov Fera Vantrobu. Uvidíme ako 
poletia v Montane. 
Veľa šťastia na Slovensku a ďakujem za webové stránky u Vás. Ja veľmi rad 
sledujem závody na východnom Slovensku. 
Milý Dušan. Prajem Ti samozrejme to isté a dovoľ aby som Ti poprial pevné 
zdravie a úspešnú sezónu mláďat. 
  

 
Montana v celej svojej kráse 

 
 

Text: Ján Bučo, foto: archív DS 
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SEZÓNA SKONČILA – bavíme sa 
Tatranský klub dlhých tratí a ich „gulášik“ 

 
 
V sobotu 8.8.2009 som dostal milé pozvanie na varenia „gulášika“ od našich priateľov okolo Milanka 
Šušlíka, Janka Včelu a spol. zo spriazneného klubu „TKDT“. Musel som toto pozvanie bohužiaľ 
odmietnuť, ale chlapci mi napriek tomu poslali pár záberov. Zábava vraj bola úžasná a priateľská 
atmosféra „vyčuhuje“ z každého záberu. Dovoľte mi preto aby som sa s Vami o zábery podelil. 
Chlapcom samozrejme pekne ďakujem. 
 

             
 
 

        
 
V prípade, že i Vy máte zábery o ktoré by ste sa radi podelili s kamarátmi, pošlite nám ich a radi ich 
uverejníme. 

Ján Bučo 
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P O Z V Á N K A  
 

 

Medzinárodný derby klub Slovensko  
v spolupráci so Stredoeurópskym maratón klubom  

a Tatranským klubom dlhých tratí 

Vás pozýva na  
I. spojenú klubovú výstavu 

dlhotraťových poštových holubov 
 

KD Stráňavy, 7.11.2009 
Program výstavy: 
9,00 – slávnostné otvorenie 
12,00 – charitatívna dražba mláďat 
14,00 – vyhodnotenie majstrovstiev a výstavy 
17,00 – ukončenie výstavného dňa   
 
Propozície výstavy uverejníme už čoskoro na stránkach MDKS 
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