ŠTREKÁR
Internetové noviny Medzinárodného derby klubu Slovensko
05/2009 - 20.12.2009

Všetkým našim členom a fanúšikom tratí cez
noc sa chceme zo srdca poďakovať za Vašu
dôveru v roku 2009 a zároveň Vám prajeme
šťastné prežitie vianočných sviatkov.

P.F.2010!!!
Ján Bučo a členovia realizačného tímu MDKS
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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
Ani sme sa nenazdali, rok sa z rokom zišiel a náš klub oslavuje svoje
prvé narodeniny. Aj keď prvé námety na založenie klubu padali už v lete
2008 na rôznych diskusných fórach, práve 20.12.2008 sa v reštaurácii
„Kúsok šťastia“ na žilinskej plavárni prvý krát stretol prípravný výbor,
ktorý sa postupne pretvoril aj výboru výkonného. Názov reštaurácie bol
zrejme symbolický a s tým povestným kúskom šťastia sa nám podarilo
prežiť prvú pretekovú sezónu. Aj keď musím priznať, že vôbec nebola
ľahká a počasie si pre nás pripravilo naozajstný krst ohňom, zvládli sme
to.
Moja vďaka patrí celému výboru MDKS, koordinátorom v jdnotlivých
nasadzovacích strediskách, chlapcom Mikovcom, ktorí holuby vozili
a starali sa o ne podľa našich pokynov, no a v neposlednom rade
samozrejme všetkým našim členom pretože práve Vy ste tí, ktorí nám
dávate silu pokračovať a pripravovať pre Vás čo najzaujímavejšie
preteky a súťaže. Bez Vás by sme neexistovali.
Na záver mi samozrejme dovoľte popriať Vám krásne prežitie sviatkov
pokoja a radosti. Nech sa z nich nevytráca pocit vzájomnej
spolupatričnosti a nech si k sebe stále častejšie nachádzame cestu.
Skrátka a dobre; prežite krásne Vianoce a do roku 2010 majte hlavne
pevné zdravie.
Preto neváhajte a prečítajte si čo sa udialo a má sa udiať.
Letu Zdar!
Jano Bučo, predseda MDKS
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Aktuálne z diania v MDKS
Zavŕšili sme prvý rok existencie. Po prvom roku života dieťa začína chodiť a bľaboce.
My sme v priebehu toho prvého roka museli už aj skoro dospieť. Ale do reálnej
dospelosti nám ešte chýba kus cesty. Tú s Vami radi absolvujeme. Držme si preto
navzájom palce aby bola čo najhladšia.
Máme za sebou prvú diaľkarsku výstavu. Napriek drobným zakolísaniam myslím, že
nedopadla najhoršie. Pre budúci ročník už mám vo svojom notese poznačené drobné
zmeny. Musím pochváliť chovateľov za ich disciplinovanosť pri dodávaní holubov
preberacej komisii. Samozrejme vďaka opäť patrí všetkým čo sa na príprave výstavy
podieľali svojou prácou. Skôr ako sa samotná výstava začala nemal som ani potuchy
čo všetko treba na takéto podujatie pripraviť. Napriek tomu, že to všetko trvalo len
jeden deň, prípravy boli o to intenzívnejšie. Snáď o rok príde opäť šanca aby sme
ukázali, že to zvládame.
Po výstave nastal čas tak trochu zrekapitulovať ubehnutú sezónu a začať uvažovať
o tej, ktorá nás čaká v roku 2010. Na 20.11., teda týždeň pred výstavou si nás
pozvali naši priatelia z Moravy do Karvinej kde v reštaurácii „Dvur Olšiny“ predstavili
myšlienku organizácie medzinárodných pretekov z Oostende a Bruselu. Na stretnutí
sa okrem nás zúčastnila i delegácia zo susedného Poľska. Všetci sme sa zhodli na
tom, že organizácia seriálu aspoň dvoch tratí cez noc v stredoeurópskom meradle
a zavŕšenie sezóny takou našou malou „Barcelonou“ z Oostende kde sa očakáva
účasť takmer 40000 holubov by mohlo vytvoriť priestor pre založenie tradície
takýchto pretekov a ukáže nám možnosti vzájomnej spolupráce aj do ďalších rokov.
Škoda, že sa rokovania nezúčastnili aj zástupcovia maďarského zväzu. Mohli sme
hneď pri prvom ročníku povedať, že ide o preteky s účasťou celej V4. Ale nič ešte nie
je stratené.
Keďže som známy (ako osoba a nie ako MDKS) svojim pozitívnym názorom na
medzinárodnú kooperáciu, toto stretnutie som zobral ako príležitosť na to aby som
začal v širšom meradle uvažovať o zostavovaní pretekového plánu na rok 2010. Na
9.1. som pri príležitosti konania celoslovenskej výstavy v Nitre zvolal zasadnutie
výboru MDKS kde okrem iného chceme prerokovať aj znenie pretekového plánu na
rok 2010 a poťažmo na dlhšie obdobie dopredu. V pozvánke na zasadnutie ako i na
stránke klubu som uverejnil predbežný návrh. Ide o preteky Oldenburg (pre začiatok
by sa malo jednať o kratší z pretekov a budeme ho absolvovať samostatne bez
medzinárodnej účasti.), Brandenburg (zopakujeme preteky ročných holubov z roku
2008), Oostende (pripojenie sa do medzinárodného seriálu spolu s PL a CZ), Gotha
(podporíme Veľkú cenu SR a opäť môžeme dať šancu našim ročným borcom), Kiel
(nadviažeme na dobrú spoluprácu s maďarskými kolegami) a Brusel (na záver opäť
minimálne v zložení SK, PL odštartujeme z hlavného mesta Európskej únie).
Pretekový plán však nebude zďaleka jediným bodom nášho zasadnutia. Z programu
prezradím, že plánujeme prerokovať pravidlá pre nasadzovacie strediská, prácu
koordinátorov, propagáciu klubu, deklaráciu propozícií pretekov a zmeny
v aktiváciách holubov v rámci jednotlivých pretekov. To je len veľmi obšírne
predstavenie programu ako takého. Samozrejme zápisnicu zo zasadnutia s podkladmi
pre zasadanie valného zhromaždenia uverejníme na stránku klubu tak rýchlo ako to
len pôjde aby ste boli v kurze.

Ján Bučo
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I. KLUBOVÁ VÝSTAVA
1. spojená klubová výstava MDKS, SEMK a TKDT v Rosine
29.11.2009
Po neuveriteľných peripetiách okolo dátumu konania výstavy našich klubov sa nám
podarilo definitívne dohodnúť na termíne. Rozhodnutie padlo na 29.11.2009. Už
14.11. som horel netrpezlivosťou. Potreboval som totiž vedieť či už v prvom kole
bude zvolený župan alebo nie. Ak by nebol, mohli by sme klietky stavať až v nedeľu
ráno pretože samotná výstava sa mala uskutočniť v kultúrnom dome v Rosine a tam
bola i volebná miestnosť. Našťastie Juraj Blanár zvíťazil už v prvom kole a tak bolo
jasné, že príprava výstavy môže začať už v sobotu. Naviezli sme klietky, postavili
stoly a mohla prísť nedeľa.
Tá nastala a už od skorých ranných hodín preberacia komisia mala plné ruky práce.
Trochu nám zhaproval bufet, ale po ôsmej ráno už sa varili klobásky a návštevníkom
tiekli slinky. Napriek hmlistému počasiu, ktoré predpovedalo malú účasť dorazili aj
obaja dohodnutí predajcovia (firma ZENEK PL a spoločnosť EKOFARMÁR), takže bolo
postarané aj o nákupy „pod stromček“. Vystavených bolo 45 kusov tých najlepších
holubov zo všetkých troch klubov zaoberajúcich sa pretekmi na dlhé trate. Som veľmi
rád, že účasť na výstave prijali i Stredoeurópsky maratón klub a Tatranský klub
dlhých tratí. Verím, že naša dobrá spolupráca z tohto roku bude pokračovať i v roku
2010. Príjemné prostredie sály kultúrneho domu v Rosine poskytlo návštevníkom
dostatok miesta na nekonečné debaty o tom či onom pretekárovi. Mnohí z nich boli
opradení takmer legendárnymi výkonmi ako starovekí gladiátori. Pri pohľade na
vyplnené karty pomyselne snímali klobúky všetci tí, ktorí si spomenuli na
katastrofálne počasie, ktoré postretlo našich zverencov v priebehu tohtoročnej
sezóny. V podstate tri z piatich pretekov boli nesmierne ťažké. Ale srdcia a túžba po
domove u našich operených šampiónov boli vždy na pravom mieste a tĺkli len pre
návrat domov. No a my sme ich očakávali s otvorenou náručou. Ja osobne vždy
prežívam návrat holubov z týchto pretekov veľmi emotívne.
Výstava sa stala takmer „one man show“ pána Jozefa Lejolleho z Trenčína. Práve on
sa stal generálnym majstrom ako v MDKS tak i v SEMK. Jožko je veľmi príjemný
pohodový pán, s ktorým som sa osobne spoznal pri prvom nasadzovaní na preteky
Aachen tento rok. Krátky rozhovor s ním uverejníme v najbližšom čísle.
Po vyhodnotení sme symbolicky ukončili i pripisovaciu dražbu holubov, ktorej
súčasťou bola i charitatívna aukcia pre Onkologický ústav v Martine. V prvom ročníku
sa nám podarilo vyzbierať len 50 €, ktoré sme s radosťou odovzdali na účet ústavu.
Snáď o rok to bude lepšie.
Po dražbe už sme napriek pôvodným propozíciám začali výdaj holubov pretože
chovatelia zo vzdialenejších častí Slovenska boli pomerne nervózni z cesty, ktorá bola
ešte pred nimi. V budúcoročných propozíciách to určite zohľadníme.
Sála „kulturáku“ v Rosine si teda zažila úspešnú generálku pred regionálnou výstavou
OZCHPH Žilina a regiónu Sever. Po výdaji holubov sme začali pomaly baliť, niektorí
ešte trávili čas a posledné drobné v spoločnosti našej šarmantnej obsluhy bufetu a už
pri odchode si mnohí hovorili „O rok to skúsim aj ja.“ Toto podujatie mi vlialo novú
krv so žíl a povzdbudenie zo strany chovateľov, ktorí mi dali najavo, že to čo robíme,
robíme dobre a máme v tom pokračovať. Mrzí ma len jedno. Nemal som vôbec čas
aby som si to užil. Ale to už je údel organizátorov. To je to najmenej. Hlavne, že sa

5

to páčilo Vám. Tí čo nás chcú vidieť, určite nás nájdu na celoštátnej výstave kde po
zasadnutí výboru už budeme mať aj konkrétnejšie informácie o tom čo nás čaká
o rok. Ja sa už teraz teším na druhý ročník a hlavne na to, že sa tam (snáď) uvidíme.
Prinášam ešte krátky fotoreport:

Zľava: p. Nochta, p. Janda, p. Lejolle Aachen MDKS

p. Janda, p. Filipeje, p. Hološ – Aachen SEMK

p. Jánošík a p. Poljak – Brandenburg PAS1

p. Spišiak a p. Bugyi – Brandenburg PAS2

Víťazi Brém 2009: p. Juraj Laš a p. Michal Komačka

Víťazi ESO-TIP: 1.m-p. Bindics, 2.-3.m-p. Škorčík

GM SEMK: zást.Sereď, p. Pilný ml+st, p. Lejolle

Krásne poháre MDKS a SEMK
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Takto vyzerala pripravená sála KD v Rosine

1. miesto ESO-TIP 06-55M-31-p.Bindics

1. cena Liege, p. Lejolle

1. miesto vykon MDKS „0560“ p. Ing. Jakubec

kolekcia majstra MDKS a SEMK p. Lejolleho

kolekcia majstra TKDT, p. Milan Druska a p. Jan Vcela

Vitazi pretekov Brandenburg PAS1

3. cena Brandenburg PAS1
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Vitazka Kielu p. Poljaka

Vitaz z Brem p. V+J Las

ESO H MDKS „487“ – p. Nochta

zaber zo saly

Text: Ján Bučo, foto: Radek Bukva
_____________________________________________________________________

Firma ZENEK oznamuje všetkým svojim zákazníkom, že vďaka veľkému záujmu
o produkty firmy je možné si ich objednať už i na Slovensku.
Stačí ak pošlete e-mail s objednávkou na adresu janbuco@gmail.com alebo telefonicky na
čísle +421907847774.
Garantujeme Vám ceny poľské ceny!!!
Po objednávke Vás budeme informovať o termíne dodania tovaru a spôsobe platby. Pri
objednávke prosím uvádzajte číslo tovaru, meno, adresu a telefónne číslo.
CELÝ SORTIMENT VÝROBKOV V SLOVENČINE SPOLU S CENAMI UVEREJNÍME UŽ
ČOSKORO.
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Zápis
ze schůzky zástupců států Středoevropské federace chovatelů poštovních holubů dne
20.11.2009 od 15 hod. v Karviné – Staré město, „Dvůr Olšiné“
Přítomni:

ČR: Ing. Jaroslav Novotný, Vítězslav Mácha, Jindřich Swaczyna, Tomáš
Kusák, Petr Polák, Jaroslav Polák
SK:
Ing. Jiří Kurek, Ing. Imrich Komer, Jan Bučo
PL:
Jerzy Kožlík, Pawel Koziel, Krzysztof Kawaler

Program:

1.
2.
3.

Organizace společných závodů
Technické zajištění
Finanční zajištění

1. Závod Oostende
Přítomní zástupci Polska, Slovenska a České republiky potvrdili účast národních svazů na
tomto závodě. Předběžný odhad účasti holubů:
Polsko
35.000 holubů
Slovensko
5:000 holubů
Česká republika
5.000 holubů
Celkem předpokládaná účast cca 30 přepravních kamionů.
Dohodnuté podmínky:
• start závodu nejdříve v 11 hod. dle počasí tak, aby byl zaručený dolet holubů druhý den
závodu.
• Mrtvá doba pro internacionální výsledky je stanovena na 22.00 hod až 4.00 hod.
2. Závod Brusel
Přítomní zástupci Polska, Slovenska potvrdili účast národních svazů na tomto závodě, účast
České republiky bude vyjasněna po odsouhlasení podmínek startu MSS.
• Start závodu je stanoven předběžně na 11 hod. dle počasí tak, aby byl zaručený dolet
holubů druhý den závodu.
• Mrtvá doba pro internacionální výsledky je stanovena na 22.00 hod až 4.00 hod.
3.
•
•
•
•

Internacionální mistrovství
Družstva účastníků závodu budou na oba závody 5/2
Každý účastník závodu může mít jen jedno soutěžní družstvo
Družstvo bude vyhodnoceno z inter. pořadí i pásem součtem koeficientů Kf (FCI)
Vyhodnoceno bude:
Inter pořadí družstev
1. až 5. pohár
Pásmové pořadí družstev
1. až 3. pohár
Vítěz družstev státu, který nebude v hodnoceném pořadí celkových výsledků, bude
ohodnocen pohárem
Inter pořadí jednotlivců
1. až 10. pohár
Pásmové pořadí jednotlivců
1. až 5. pohár
Finanční ocenění (předběžná kalkulace)
1. inter.
400 EUR + 15 % zbytkového vkladu
2. inter.
250 EUR + 10 % zbytkového vkladu
3. inter.
200 EUR + 5 % zbytkového vkladu
4. inter.
100 EUR + 3 % zbytkového vkladu
5. inter.
100 EUR + 2 % zbytkového vkladu
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6. – 10. inter.

50 EUR + 2 % zbytkového vkladu

1. pásma
100 EUR + 7 % zbytkového vkladu
2. –5. pásma
50 EUR + 2 % zbytkového vkladu
Základní částky platí při účasti 25.000 holubů v závodě. Uvedená procenta se vztahují
k vyšší účasti holubů v závodě.
Obecně platné podmínky pro oba závody:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Oficiální propozice závodů budou vyhotoveny do jednání v Sosnowci – Ing. Novotný
Rozchod hodin bude započten dle ZŘ CMS CHPH
Povinnost hlášení prvních dolétlých holubů do 1 hodiny po doletu a jejich kontrola – bude
účastnickými svazy garantována.
Hlášení holubi budou zveřejněni na webu ČMS, tabulku připraví Ing. Novotný
Nehlášení holubi nemají nárok na ocenění
Data závodu v elektronické podobě budou předána výpočtáři pro intr. závod do 21 dnů
po ukončení závodu v účastnické zemi.
Struktura dat a formát bude dohodnuta na dalším jednání za účasti výpočtářů
delegovaných svazy v Sosnowci, při Evropské výstavě.
Jméno a kontakt na koordinátora za Polsko bude oznámeno v Sosnowci, při Evropské
výstavě.
ČR – Ing. Jaroslav Novotný tel: 00420 737267205, email: jaroslav.novotny@ukzuz.cz
SK – Ing. Jiří Kurek, tel: 00421 903218028, kurek43@gemail.com
PL – Jerzy Kožlík, email: sklep@columbex.pl
O zajištění místa startu obou závodů a startéra bude oficiálně požádán Belgický svaz,
zajistí Ing. Novotný
Ocenění závodů a mistrovství zajistí polský svaz, předání se uskuteční během
Olympiády pořádané v roce 2011 polským svazem.
Zástupci Polska projednají možnost vystavení nejlepších holubů těchto závodů na
Olympijské výstavě.
Finanční prostředky na ocenění budou soustředěny měsíc po ukončení závodů na účtu
polského svazu. Konkrétní údaje budou sděleny v Sosnowci, při Evropské výstavě.

Příští schůzka se uskuteční na základě pozvání Polského svazu během konání
Středoevropské výstavy v Sosnowci ve dnech 29. –31.1.2010.

Dovetok predsedu MDKS
Vo svojom mene sa prihováram za to aby táto aktivita neostala nepovšimnutá a aby sme sa
k nej neotáčali chrbtom. Medziregionálna a nadnárodná spolupráca v našom športe je to čo
má budúcnosť a musíme sa toho držať. Nemusí to byť za každú cenu, ale samotné
rokovanie v Karvinej sa nieslo vo veľmi príjemnej atmosfére a takmer všetci sa zhodli na tom,
že začať sa nejako musí. Držme preto všetkým, ktorí budú mať čo do činenia s organizáciou
pretekov aby ich práca nevyšla nazmar a dielo sa podarilo.
Ján Bučo
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