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Pohľad na holubník pána Jozefa Poljaka, ktorý v tejto sezóne
v rámci MDKS získal dve prvé ceny (Brandenburg PAS1 a Kiel)

!!!GRATULUJEME!!!

Veľmi pekne zariadený holubník. Nečudo, že sa sem holúbky tak radi vracajú
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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
Mláďatá už zavŕšili svoje pretekárske úsilie mnohokrát i v takzvaných
komerčných pretekoch. Práve tam často môžeme nájsť potencionálnych
dlhotratiarov pretože tieto preteky sa uskutočňujú väčšinou z väčších
vzdialeností ako preteky v OZ a vzhľadom k pokročilému dátumu a nie
celkom vyhovujúcim poveternostným podmienkam musia holúbky o svoj
návrat na holubník naozaj zabojovať. A preto si tieto preteky veľmi
cením. Bohužiaľ ja osobne som sa tento rok takýchto pretekov
nezúčastnil, ale o rok si ich určite nenechám ujsť. V našom klube
začínajú prípravy na prvú výstavu. Život je zmena a preto i my sme
pristúpili k ďalšej zmene termínu výstavy. Tento krát je dôvod celkom
pragmatický. Trhy v Kasseli sa stali i medzi slovenskou chovateľskou
verejnosťou obľúbené a preto nechceme chovateľov privádzať do
rozpakov a pripraviť ich o možnosť zúčastniť sa. No a priznajme si, že
pokiaľ sa nebudú tieto akcie križovať, šanca na vyššiu účasť na našej
výstave je takmer zaručená. Už čoskoro zasadne organizačný prípravný
výbor výstavy, ktorý určí výstavné kategórie a vydá pokyny pre širokú
chovateľskú obec. Predtým si však ešte prečítate krátku reportáž
o dvojnásobnom víťazovi prvej ceny a malý oznam o „radostnej“
udalosti, ktorú v októbri absolvoval „pán predseda“ a spôsobila
oddialenie vydania tohto čísla.
Teraz sa pokojne začítajte a dúfam, že čoskoro sme spolu znova.
Letu Zdar!
Ján Bučo, predseda MDKS
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Aktuálne z diania v MDKS
Je jeseň. Dianie v klube trochu utíchlo. Tlačíme výsledky, upratuje sa web, pripravuje
sa výstava a usilovne uvažujem nad „zlepšovákmi“ pred budúcou sezónou. Určite je
čo vypilovať. Som rád, že niektorí naši členovia si splnili svoju „povinnosť“ a poslali
mi svoje návrhy. Podľa informácií z jednotlivých regiónov sa už i tam spoločenstvo
zmobilizovalo a aj napriek istému úbytku základne sa nám dokonca prihlasujú noví
záujemcovia. Preto verím, že napriek nesmierne ťažkej prvej sezóne spoločne
vykročíme „k svetlejším zajtrajškom“ a budeme naďalej súperiť na tomto nesmierne
zaujímavom poli nášho športu.

Ján Bučo
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DOUBLE VÍŤAZSTVO!!!
Jozef Poljak, Slávnica. 1. cena Brandenburg pásmo 1
1. cena Kiel
Prvý krát sa na Slovensku uskutočnili otvorené preteky ročných holubov z dlhých
tratí. Takýmito pretekmi bolo derby ročných holubov z Brandenburgu. Doletové
pásma boli na Slovensku rozdelené v rozmedzí: PAS1 - do 600 km, PAS2 – 600 – 700
km, PAS3 – nad 700 km. Štart bol v tomto prípade naplánovaný na sobotu 27.6.
ráno. Počasie na mieste štartu nebolo veľmi priaznivé, ale podľa vyjadrení štartéra
a vodičov zrážky neboli a preto o 6,00 zaznel povel na štart. Na cestu domov sa
vybralo 548 holubov. Mali to byť najľahšie preteky sezóny, ale ako sme v priebehu
dňa zistili, opak bol pravdou. Z Brandenburgu sa stala dráma, ktorá trvala viac ako
týždeň. V deň štartu svoj domov dosiahlo len 7 holubov. Najrýchlejšia zo všetkých
bola holubička 08-SK-0611-3 pána Jozefa Poljaka zo Slávnice. Druhému v poradí dala
náskok viac ako hodinu. Cesta do Slávnice už teda bola v mojom pláne, ale Jozef
udrel ešte raz keď jeho ďalšia holubička 05-SK-55M-2300 zvíťazila z Kielu. Ten
takisto nebol nijako ľahký. Po piatkovom štarte holuby sadali v sobotu veľmi
nepresvedčivo. V sobotu doletelo len 12 z viac ako 400 nasadených holubov. Bolo
rozhodnuté a hneď ako mi to čas dovolil, vyrazil som Jozefa navštíviť. Ide o veľmi
milého a skromného človeka, ktorý ma pohostil a príjemne sme si spolu „pokecali“.
Dovoľte mi teda zreprodukovať aspoň časť nášho rozhovoru.
JB: Ako dlho sa venuješ pretekom na superdlhé trate?
JP: Týmto pretekom sa venujem v podstate 2 roky.
JB: Koľko „koníkov“ je v tvojej stajni?
JP: Na holubníku mám spolu s chovnými holubmi okolo 80 ks.
JB: Akou metódou pretekáš? Máš nejaké „fintičky“ na maratóny?
JP: Pretekám totálnym vdovstvom. Na preteky cez noc som použil aj prirodzenú
metódu, ktorá sa mi hlavne u holubíc osvedčila.
JB: O tom určite svedčí aj double víťazstvo z Brandenburgu a z Kielu, ktoré
ti na holubník priniesli práve nežnejšie polovičky. Môžeš nám priblížiť
pôvod oboch holubíc?
JP: 08-SK-0611-3 – víťazka Brandenburgu: Otec holubičky 07-SK-0611-332
pochádzal od pána Jaroslava Bagína. Stratil som oako ročiaka na pretekoch Erfurt.
Sám pochádzal z línií Desmet Mathijs, Janssen, K. V. D. Berg a Van der Epst.
Matkou je 07-SK-55M-1091. Jej otec bol od pána Martina Daniša z Nitry a jednalo sa
o holuby rasy Jan Theelen. Matkou 1091 holubica 06-SK-0203-1143 od Ing. Chytila.
V jej rodokmeni je možné vidieť holuby ako: 04-B-4167813 syn „Laudrupa“- 4. nár
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z Barcelony či 02-B-4235064 – dcéra 5. esa Belgicka na dlhých tratiach.

05-SK-55M-2300 – víťazka Kielu: Jej otca 04-SK-0611-266 som vychoval z hlubov
p. Peťa Časnochu línia K.V.D.B. x Delbar a holúbkov od Ondreja Koprivňanského línia
Fiala x van Vanroy.
V matkinej strane sú opäť holuby od môjho priateľa Martina Daniša. Ide o krv Uhlík x
van Loon.

JB: Obidve šampiónky som si mohol osobne pozrieť. Ide naozaj o krásne
zvieratá. Koniec koncov aj holubník v ktorom si tvoji zverenci žijú je veľmi
pekný a vidieť tu starostlivú ruku majiteľa. Prezraď mi aké plány sa rodia
v hlave chovateľa po tak úspešnej sezóne?
JP: V roku 2010 sa chcem sústrediť na pretekanie výhradne v kategórii superdlhých
tratí. Tomu budem musieť prispôsobiť aj počet holubov. Mojim cieľom je dostať sa
na cca 50 ks aj s chovnými posilami. Preteky v OZ by som chcel využiť najmä na
rozlietanie starších holubov a otestovanie si mládeže. Je však možné, že s pretekaním
sa možno načas i rozlúčim. Všetko bude záležať od ekonomickej situácie v rodine,
ktorej udržanie v tomto momente považujem za prvoradé.
JB: To boli na záver krásne slová. Ja ti Jožko samozrejme prajem aby sa
všetko podarilo a pevne verím, že o rok sa znova stretneme na štartovej
čiare. Prajem Ti všetko dobré.
Pán Poljak by touto cestou rád ponúkol na predaj cca 20 ks pretekárov a chovných
holubov za veľmi prijateľné, ba až symbolické ceny nakoľko potrebuje proti svojej
vôli chov obmedziť. Podľa toho čo som uňho videl, je z čoho vyberať. Nehovoriac
o tom, že pri posedení s týmto pohodovým, no rovným chlapom si získate nového
priateľa, ktorý holubom naozaj rozumie a vždy Vám ochotne poradí. Po telefonickej
dohode je Jožko ochotný prijať návštevy prakticky kedykoľvek.
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Jožko drží v rukách obe víťazky

Vdovci si po sezóne zaslúžene užívali rodinné povinnosti

Text: Ján Bučo, foto: archív JP
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RADOSTNÁ UDALOSŤ

8

PREDAJ
Jozef Poljak
dvojnásobný víťaz v pretekovej
sezóne 2009
Ponúka na predaj cca 20 ks holubov z chovného
i pretekového holubníka za ľudové ceny.
Kontakt: Jozef Poljak, Slávnica, Slovensko +421948001409,
j.poljak@zoznam.sk
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