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Jméno Pavol Bachár je v našem sportu 
známým pojmem. Já osobně se s Pav-
lem znám přes dvacet let. Pravidelně se 
vídáme na Setkání mistrů ve Šternber-
ku, na slovenských i našich výstavách. 
Naposledy se naše kroky střetly na 
3.Mezinárodní výstavě v Tornaĺe. Při 
prohlídce Pavlovy excelentní kolekce 
jsme se dohodli na reportáži, kterou 
bychom oslavili zisk jeho titulu 1. Gene-
rálny majster Slovenska 2010.
Z tohoto důvodu jsem prodloužil svoji 
poslední cestu s časopisem Letu Zdar 
a z Kútů jsem se vydal na sever, kde 
mezi Novým Mestom nad Váhom a 
Piešťanmi leží obec Brunovce. Právě 
tam bydlí letošní “Generální”. Nejde o 
první rozhovor pro časopis Letu Zdar, 
přesto již uplynul nějaký čas a podle 
logiky hesla: ”Kdo chvíli stál, stojí opo-
dál”, se jistě na Pavlově holubníku něco 
změnilo.

Standa: “ Pavle, na úvod našeho roz-
hovoru ti položím jednu velice důležitou 
otázku: “Jaké jsi měl první pocity, když 
jsi se dozvěděl, že “to” vyšlo a ty jsi se 
stal 1. Mistrem Slovenska ?”

Pavol: “Približne 10.10.2010 mi volal 
Vlado Sudor, či viem niečo o predbež-
ných výsledkoch majstrovstva Sloven-
ska. Keď som odpovedal nie neviem, 
tak mi zagratuloval k predbežnému 
titulu Generálneho majstra Slovenska 
2010. Musím povedať, že ma to dosť 
prekvapilo, to som nečakal. Po takej 
perfektnej závodnej sezóne som  dúfal 
v dobré umiestnenie v majstrovstve 
krátkych a stredných tratí, to sa aj stalo, 
je to dokonca aj Majster krátkych a 
stredných tratí Slovenska 2010. Po uve-
rejnení neoficiálnych výsledkov MS, pri-
chádzali ďalšie gratulácie, ja som však 
čakal na tú najpodstatnejšiu. Dočkal 
som sa po mesiaci a pol, 27.11.2010 
mi volal výcvikár OZ Laco Kováč, že 
prebehla hĺbková kontrola na SZ CHPH 
v Nitre, všetky podklady a výsledky sú 
v poriadku, dovoľ, aby som Ti pogratu-
loval ako 1.Generálnemu majstrovi Slo-
venska 2010. Až po tomto rozhovore 
som zakričal na manželku SME MAJ-
STRI SLOVENSKA!”

Standa: “Vím, že pro většinu chovatelů 
jak u vás na Slovensku, tak i v České 
republice, není tvé jméno velkou nezná-

» PAVOL BACHÁR - 1. GENERÁLNY MAJSTER SLOVENSKA 2010

Manželé Anka a Pavol Bachárovi spolu s dcerami Marcelou a Andreou tvoří tým, ve kterém 
každý dokáže nahradit každého, kde všichni táhnou za jeden provaz. Jedině klidné a vstřícné 
rodinné zázemí dokáže vyzdvihnout náš krásný holubářský sport na tu nejvyšší úroveň.

mou, ale čtenářům, kteří  tě neznají, se 
tak trochu nejprve představ.   Krátce ře-
čeno, uveď v několika větách podstatné 
věci ze svého životopisu.”

Pavol: “Mám 50 rokov, bývam v ro-
dinnom dome v obci Brunovce, je to 
medzi Novým Mestom nad Váhom a 
Piešťanmi. Som členom a predsedom 
ZO CHPH Nové Mesto nad Váhom a 
OZ CHPH Trenčín. Poštových holubov 
chovám od 12 rokov, celé roky som sa 
predieral holubárskym životom sám. 
Všetky poznatky o holuboch som dlho 
čerpal len z literatúry a z vlastnej skú-
senosti, preto si aj nesmierne vážim 
práce redakcie LETU ZDAR, veď v tom-
to časopise nájdeme množstvo rád, po-
znatkov a informácii. Môj holubársky ži-
vot mal niekoľko etáp, prvá etapa 1972 
až 1980 bola rokmi učenia a hľadania . 
Nasledovala druhá etapa 1980 až 1982, 
keď som nastúpil na vojnu a holubáril 
som priamo u teamu Mácha. Tie roz-
hovory s Víťom to sa nedá zabudnúť, 
keď som prišiel z vychádzky do kasá-
reň, všetko som si poctivo zapísal, keď 
niekomu prečítam tie zápisy neverí, že 
to bolo pred takmer 30 rokmi. Také sú 
aktuálne, resp. také mal Víťo už vtedy 
vedomosti, ktoré čerpal zo západu. Víťo 
bol môj učiteľ a vzor, myslím, že som 
ho nesklamal. Ďalšia tretia etapa 1982 

až 1988 už vtedy som mal holubov od 
Máchov a výsledky sa dostavovali, ale 
táto etapa musela byť prerušená. Chov 
som zrušil, pretože som sa oženil a 
začal som stavať dom. Posledná štvrtá 
etapa začala roku 1995 a trvá dodnes, 
bola a je úspešná. Aj naďalej sa chcem 
s holubmi len baviť a hrať o víťazstvá.”

Standa: “Jako novopečený mistr Slo-
venska nás, prosím, seznam se svými 
holubářskými začátky. Kdo tě přivedl k 
tomuto krásnému sportu ?”

Pavol: “U nás vždy boli na dvore holuby, 
chovali ich starší bratia Ivan a Jozef. Ja 
som začal s poštovými ako 12 ročný za 
zvláštnych okolností. Brat Jozef choval 
poštové holuby u nášho strýka 2 km od 
nás, mal tam asi 20 závodiacich párov. 
Jednoho večera ma tam zavolal a hovo-
rí: “Vieš, zajtra idem na vojnu postaraj 
sa mi o holubov.” Pokračoval som aj v 
závodoch na bratove meno, malo to tr-
vať 2 roky. Brat sa však k poštovým ho-
lubom po vojenčine nevrátil. Keď som 
mal 17 rokov postavil som si doma zá-
hradný holubník a dva na povale, zado-
vážil som si holubov podľa svojich pred-
stáv. Po chovateľskej prestávke 1988 až 
1994 som si postavil v roku 1995 a 1996 
holubník do dnešnej podoby.”
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Standa: “S jakými poštovními holuby jsi 
začínal, kde jsi vzal svůj první chovný ma-
teriál. Jak vypadá Tvůj současný chov?”

Pavol: “Začiatok súčastného chovu sa 
datuje na 1.4.1995, kedy som postavil 
prvú časť holubníka. Voľba zaobstara-
nia chovných holubov padla na holuby 
Olympie-Mácha priamo, ale aj od An-
tona Kankaru, ktorý tieto holuby cho-
vá. Sú to holuby preslávenej Páry č.1 
– Janssen a tiež  Stiechelbout. Pilierom 
dnešného chovu sú stále potomkovia 
Páry číslo 1 Olympie- Mácha, tieto ho-
luby majú výborne dedičné vlastnosti. 
Napr. holub, ktorý má len jednoho z 
ôsmich prastarých rodičov t.j. 12,5 % 
vkrvneného potomka Páry č.1, je schop-
ný zaletieť špičkové ceny, dospel som 
k tomu preštudovaním desiatok rodo-
kmeňov takýchto holubov. Mnohí cho-
vatelia si to ani nevšimli, alebo nevenu-
jú tomu pozornosť. Do týchto holubov 
donášam postupne na osvieženie krvi 
aj ďalšie posily: Od Teba mi tri prav-
nučky “James Bonda” 04.0234.278.mk, 
04.0234.189.mp a 04.0234.550.mk veľ-
mi v chove pomohli, zapasovali najmä 
na super závodného holuba 00.06.1415. 
kapratý šali s 5x1.cenou a zároveň su-
per chovného. Ich synovia a vnuci sú 
veľa krát v špici závodov. Poslednou 
veľkou a veľmi prospešnou posilou v 
roku 2006 boli tri mláďatá od belgické-
ho chovateľa a Koopmanovho priateľa 
Koen van Roya. Všetci rodičia sú orig. 
Koopmani. Zakúpil som od neho holu-

bičku B.06.2017184.mk “Dirky Hope”. 
Je to vnučka “Kleine Dirka”, “Adary”, 
”Ermerveen´s Hope” a “Gameely”. Sam-
ček B.06.2017218.mk “Golden Branco” 
je zase vnuk “Golden Lady”, “Ermer-
veen´s Hope” a “Branca”. Druhý sam-
ček B.06.2017204.mk “Annel Judo” je 
vnuk “Annelies”, “Deng Linś Favorita” a 
“Judy”. Dúfal som, že tieto super posily 
budú skutočnými posilami a nemýlil 
som sa. Už na jeseň 2006 v roku naro-

denia dvaja samci boli spárený na moje 
tri veľmi chovné holubice. Z odchovu 8 
mláďat som si dodnes nechal 2 holubov 
a 2 holubice do ďalšieho chovu. A to 
bola ďalšia trefa, tak v roku 2007 som 
choval po ročných čistých Koopmanoch 
priamych potomkov aj vnukov. V roku 
2008 išli prvý krát do bojov starých ho-
lubov synovia a vnuci, ročiaci, ukázali 
mi čo v nich je. Zaradili sa do teamu 
vdovcov, ako by som ich choval celé 

Celkový pohled na holubník Pavla Bachára. V tomto případě jde i o estetickou stránku chovatelského zařízení, které splňuje ta nejpřísnější 
kritéria. V takovém prostředí se s rodinou nejen kvalitně relaxuje, zde se nutně musí líbit i holoubkům. Výsledky tomu nasvědčují. 

ÚSPECHY  CHOVU
*1.Generálny Majster Slovenska 2010 
*1.Majster Slovenska Krátke a stredné trate 2010
*1.Majster Slovenska Krátke trate 2001 a 2008
*1.Majster Slovenska Mláďatá 2005
*1.víceMajster Slovenska Stredné trate 2006
*2.víceMajster Slovenska Stredné trate 2009
*2.víceMajster Slovenska Dlhé trate 2008
*2.miesto Chovateĺ roka SR 2009
*1.Super Majster OZ Trenčín 2010
*1.Generálny Majster OZ Trenčín 2001,2006,2009,2010 
*2.Generálny Majster OZ Trenčín 2002,2005,2007
*1.Majster Mláďatá OZ Trenčín 2000,2003,2005
*1.Majster Krátke trate OZ Trenčín 1998,1999,2000,2001,2003,2008
*1.Majster Stredné trate OZ Trenčín 1999,2000,2001,2003,2005,2006,2010 
*1.Majster Slovenského Maratón klubu 2001
*1.Šampión testovacej stanice TAPS Budmerice 2006
*1.Majster Majstrovstva Olympia jednotlivci 1998,2008,2009
*1.Majster Majstrovstva Olympia družstvá 2006,2007,2008,2009
*1.Generálny Majster Letu Zdar 2006
*1.víceMajster Letu Zdar 2009
*1.Eso Junior Open Cup 2009
*2.Super družstvo Letu Zdar 2010 
*3.Eso Junior Open Cup 2010
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roky. Nasledujúce roky 2009 a 2010 
boli výborné, osvieženie krvi Páry.č.1 
opäť dobre dopadlo.” 
“Dnes kostru chovných a závodných 
holubov tvorí ako základ línia Janssen, 
Mácha Pára č.1, ďalej dve zo spomí-
naných Tvojich holubíc 04.278.mk a 
04.189.mp a spomínaní čistí Koopmani. 
Môžem sa s týmto materiálom baviť pár 
rokov. Takto som si pokryl potreby krát-
kych a stredných tratí, ktoré sú pre mňa 
prvoradé, pretože mám rád trate do 600 
km. A čo holuby nad 700 km? Tak na 
tieto používam staršie, skúsené holuby 
Janssen a holubov línie Stiechelbout z 
Máchovho Patrika DV.88.1376 a páry 
DV.92.250 + DV.91.924 to je základ na 
dlhé a super dlhé trate. Doteraz naj-
lepšie mi pomohla na osvieženie tejto 
linky holubica B.98.3108891.mp orig. 
Van Hee. Práve ona zo synom Patrika 
číslo 95.028.2749.tmk dala výborného 
závodného a teraz chovného holuba 
99.06.4148.mk. Tento holub bol v roku 
2006 párený na  holubicu od priateľa 
Ondreja Koprivňanského, bola to dcéra 
jeho holuba menom “Cigáň”. Z tohoto 
párenia mám 2 holubov  závodníkov a 
chovných holubov na dlhé trate a jednu 
holubicu v chove, na ktorú som uvažo-
val doniesť niečo z línie “Black Giant” 
od Hansa Eijerkampa resp. z Olympie-
-Mácha. Vieš čo sa stalo? Asi za mesi-
ac od týchto úvah, k mojej 50-ke mi pri-
ateľ Jaroslav Strnad daroval 2 ročného 
holuba syna z orig. Hansa Eijerkampa 
z vnuka “Black Giant”. Od Jaroslava 
mávam vždy len jednoho holuba, ale 
vždy je to super holub, buď v závodoch 
a teraz verím, že v chove.”

Standa: “Kolik máš holubů, v jakých 
kategoriích s nimi soutěžíš?” 

Pavol: “Na mojom holubníku sa na-
chádza 60 vdovcov v 4 oddeleniach 
po 15 holubov, ďalej 60 vdov vo voliére, 
z toho 57 nesúťažných, 1 holubica na 
dlhé trate a 2 holubice závodiace do sú-
ťaže LETU ZDAR, ďalej je to 15 párov 
chovných holubov v oddelení s voliérou 
a 10 chovných holubíc vo voliére, kto-
ré pripárujem, striedam na chovných 
samcov. Na sedačkách mi sedí ešte 10 
budúcich ročiakov ako rezerva, budú 
lietať zo sedačiek. A vlastne je tam ešte 
9 neskorých mláďat odchovaných po 
výborných rodičoch. Niektoré si chcem 
nechať pre svoje chovné účely. Keď to 
spočítame je to celkom 179 ks, ale na-
vyšujú to číslo práve vdovy. Závodiacich 
budem mať 70 holubov a 3 holubice, 
chcem s týmto stavom odletieť všetky 

trate zahrnuté v pretekovom pláne OZ 
Trenčín.” 

Standa: “Prozraď nám, prosím, i ně-
jaké finty, které vedou k titulu Mistra 
Slovenska.”

Pavol: “Pracujem pre holubov a veľmi 
mi pritom pomáha manželka. Musíme 
si uvedomiť a neustále pripomínať, že 
poštový holub je športovec, ktorý potre-
buje manažéra, ošetrovateľa, lekára, tré-

nera, potrebuje dobre postavený, suchý, 
slnečný a vzdušný holubník. Keď sa ho-
lub dobre cíti v holubníku, tak ponáhľa 
sa domov za holubicou, svojím miesteč-
kom v holubníku a za chovateľom. Pred-
stav si že mávam nakošovaných holu-
bov vo všetkých 16 košoch našej ZO, 
tak mi domov na nohách donesú trus 
zo všetkých 16 až 19 holubníkov. Pred-
chádzajúce roky som dával priamo na 
vlety dezinfekčné prostriedky, aby si pri-
letené holuby dezinfikovali nohy, no trus 
tam zostal, musel som to riešiť. Minulú 
sezónu som všetkým prilietajúcim holu-
bom pekne poumýval nožičky v teplej 
vode do ktorej som pridal dezinfekčný 
prípravok.”
“Úspech chovu je ako mozaika poskla-
daná z celkom malých dielikov, je ich 
veľa, podľa mňa niekoľko stoviek die-
likov, tak uznáš, že to by som musel 
napísať knihu, aby tam bolo obsiahnuté 
všetko, čo chov poštových holubov vy-
žaduje. Kto má vyskladaných najviac 
dielikov tejto mozaiky, je na vrchole. Čo 
sa týka nejakej finty, napríklad, v deň 
posledného závodu prezriem všetkým 
mojich vdovcom stav krídla, koľko má 
vyhodených letiek a všetko si zapíšem 
napr. holub 483 = 7+vyh.+2 to zname-
ná, že má 2 nové letky, 1 vyhodenú, 
7 starých. Väčšina holubov mala po 
poslednom závode 1 resp. 2 nové letky. 
Niekoľko málo jedincov mala stav 6+ 
vyh.+3, alebo 6+1/2+3, tieto holuby už 

Výkony holuba 05.S.0603.572
najlepšie závody za 4 roky:
  1.cena Cheb   422km   4216 hol.
  1.cena Gotha            567km       517 hol.
  3.cena Rokycany      332km   3587 hol.
  3.cena V. Meziříčí   150km   3636 hol.
  4.cena Chomutov     373km   3753 hol.
  4.cena Cheb          422km   3296 hol.
  5.cena V. Meziříčí    150km   4309 hol.
  6.cena Erfurt 4        545km   2225 hol.
  8.cena Humpolec     204km 4182 hol.
  9.cena V. Meziříčí    150km   5152 hol.
12.cena Rokycany       322km  4083 hol.
14.cena Humpolec     204km   4057 hol.
17.cena Humpolec 3  204km   3677 hol.
21.cena Rokycany 2   330km  5051 hol.
22.cena Humpolec    204km   4405 hol.
22.cena Slaný 2         321km   4358 hol.
25.cena Weimar  1    532km   2850 hol.
29.cena Weimar        533km   2893 hol.
35.cena Slaný 3         322km   3989 hol.

Holub 05.S.0603.572.mk - línia 
Janssen. Minulý rok skončil na CV v Nitre 
v olymp. kat. D na peknom 2.mieste a na 
EV v Poľsku na 10.mieste. Tento rok si 
koficient v tejto kategórii ešte vylepšil. 
Otec holuba “572” je super chovný 
00.06.1415.kapratý šali, vkrvnená Pára č.1 
Mácha, matkou holuba “572” je orig. 
Matuška 04.0234.189.mp, pravnučka 
“James Bond”.
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v závere sezóny veľa nezískali. Vyhadzo-
vanie  prvoradých letiek je samozrejme 
závislé na viacerých faktoroch ako po-
časie, záťaž, závody, tréning, vitamíny, 
krmivo, rasa a dedičnosť. Stavom krídla 
sledujem dedičnosť a hľadám holubov 
s pomalším prehadzovaním prvoradých 
letiek z tých potom zaradujem medzi 
dlho traťové družstvo, pretože dlhé a 
super dlhé trate sa lietajú až v druhej 
polovici závodnej sezóny.”
„Za posledných 10 rokov som objavil viac 
takýchto Janssen holubov a boli z nich 
vynikajúci závodníci. Patril medzi nich 
aj holub 02.06.2214.mk, vnuk holuba 
“301”, národný víťaz v kat. E s koef.18,51, 
ktorý za 2 roky 2006 a 2007 umiestnil 
všetkých 9 dlhých tratí, na ktoré bol 
nasadený. Z toho 5x Kolín n.R. 816 
km cena 1,2,2,29,87. Týmto spôsobom 
som objavil pre dlhé trate aj holuba 
00.05.4040.mp. Bol to Janssen, prav-
nuk Páry č.1 od Antona Kankaru. Ten 
mal na konci sezóny 2x po sebe napí-
sané 9+1, išiel na dlhé trate a hneď ich 
začal bodovať. Lietal výborné dlhé roky 
a spoľahlivo. Okrem iných umiestnil aj 
5x Kolín n. R a 2x Brussel.  Naopak ho-
luby dlhotraťových línii, ktorí prehadzu-
jú prvoradé letky rýchlo, sú vyraďované 
už v prvých 3 rokoch, keď sa opakuje 
tento nedostatok.”

Standa: “Jak vypadá u Bachárů začá-
tek závodní sezóny ? Kdy začínáš s 

pářením, kdy s trénováním ? Vyvážíš si 
na tréninky holuby sám a pokud ano, do 
jakých vzdáleností.” 

Pavol:  “Čo sa týka vdovstva, tak jedno 
oddelenie je pred sezónou pripravova-
né klasickým, mokrým vdovstvom, keď 
vdovci odchovajú mláďatá resp. jedno 
mláďa. Toto oddelenie spárujem okolo 
17.2. spolu s chovným, tak môžem pod 
vdovcov podložiť aj vajíčka od chov-
ných pár. Vdovci majú výletníky často 
otvorené. Okolo 17.4. oddelím mláďatá, 
vdovy a vyhodím druhé vajíčka, začína 
vdovstvo, povinný tréning ráno a večer.” 
“Ďalšie tri oddelenia vdovcov sú zapáre-
né 20.3. idú na suché vdovstvo t.j. bez 
odchovu, výletníky sú často otvorené, 
oddelené holubice podľa znášky cca 8 
až 10.4. začína voľný prelet ráno a ve-
čer. Až keď sa pripoja vdovci z mokrého 
oddelenia cca 17.4 začínajú povinné 
tréningy ráno a večer postupne 15, 30, 
45 až 60 minút okolo holubníka a samo-
zrejme vyvážanie.” 
“Začínam na 1x 15 km, 2x 30 km a 4x 
50 km, potom bez nácviku s OZ idú 
na závod. Vdovci do prvého závodu, 
okolo 1.5., musia byť aspoň v dobrej 
orientačnej a fyzickej kondícii. V sú-
kromných tréningoch pokračujem 1x 
50 km, väčšinou vo štvrtok každý rok 
celý máj, avšak je pravda, že minulú 
úspešnú závodnú sezónu som prvý rok 
vyvážal vdovcov takmer každý týždeň. 

Vynechal som asi 3-krát pre zlé počasie 
resp. pre nedostatok času. Tých 50 km 
trénujú poslednú prekážku pred cieľom. 
Prelet cez Biele Karpaty okolo vrchu 
Javorina, tam sa spúšťajú smerom na 
Čachtický hrad a následne na materský 
holubník Brunovce, ak im to počasie 
dovolí a letia týmto smerom, bojujú o 
popredné ceny. Samozrejme musia 
byť aj zdraví, dobre fyzicky pripravení a 
mať aj trochu toho šťastia. Skrátka, keď 
idú zo smeru vypúšťacieho miesta je to 
dobré, dokázali sa odpútať od hejna a 
idú vlastnou cestou  po víťazstvo.”

Standa: “A co ročáci ? Jaký mají ti režim ?”
 
Pavol: “Niekoľko ročiakov je každo-
ročne medzi vdovcami a ostatní ročia-
ci, pre budúcu sezónu, cca 10, sú na 
sedačkách a trénujú spolu s vdovcami. 
Skrátka sú vedení ako vdovci, len sú 
menej nasadzovaní na závody, stále sa 
len učia a pokiaľ ich nutne nepotrebu-
jem do družstva, majú tu pohodlný život. 
Keď ich potrebujem, vedia aj potiahnuť, 
zaletieť.”

Standa: “Samozřejmě nesmíme zapo-
menou na holoubata, naše naděje do 
budoucna. Kolik holoubat odchováváš, 
jaké máš na ně nároky, popiš nám jejich 
tréninky a péči o ně.”

Pavol: “Pre seba odchovávam 50 až 
60 mláďat, väčšinou ten stred 55. Na-
jmladšie idú na pretek s vyhodenou 
2 letkou, najstaršie sú počas závodov 
dosť rozperené. Sedia v dvoch odde-
leniach so sedačkami, majú dostatok 
miesta. Počas závodov starých holubov 
sú za priaznivého počasia púšťané von 
po rannom tréningu vdovcov, čiže cez 
deň sa vyhrievajú na slnku a špacírujú 
sa po záhrade, sú na vzduchu, občas si 
ľubovolne lietajú a dospievajú.” 
“Posledným závodom starých holubov 
sa obráti garde, takže mláďatá trénujú 
ráno a večer okolo holubníka, cez deň 
sú v holubníku, naopak vdovci majú 
pri sebe holubice a cez deň si poletujú 
vonku, majú dovolenku, majú dovolené 
všetko. Následne začínam mláďatá in-
tenzívne vyvážať: 1x 5 km, 2x 15 km, 2x 
30 km, 2x 35 km, 2x 50 km a väčšinou 
bez nácvikov s OZ idú na prvý závod. 
Medzi závodmi sú v stredu resp. štvrtok 
vyvážané 1x 50 km za Biele Karpaty. 
Výsledkom mláďat neprikladám až taký 
veľký význam. Samozrejme, že ma po-
tešia dobré umiestnenia, hlavné mláďat 
do súťaže JUNIOR OPEN, ale pod-
statné je aby mláďatá prežili závody v Pozn.: Tento vitamínový program je také vodítko, rôzne obmeny a doplnky samozrejme používam.
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zdraví a naučili sa to, čo budú potrebo-
vať pre dôležitejšie závody v budúcich 
rokoch. Čo sa týka zdravotnej stránky 
mláďat je samozrejmosťou vakcinácia 
proti paramyxoviróze Nobivacom, ale-
bo Pharmavacom col.2, ďalej očkovanie 
Ovodifterínom, odčervenie Aldifalom, 
potom preliečenie Metrozolom a idú na 
závod. Proti chorobe mladých holubov 
bojujem preparátom od De Werda 4 v 1. 
Vitamínový program majú Herbots, čo 
zostane po vdovcoch, krmivo Rosinec 
šampión a Super diéta V.L. Regenerá-
cia po závode ako pri vdovcoch.”

Standa: “Kolik holoubat ti po závodní 
sezóně mladých zůstane a co s nimi v 
této době děláš?”

Pavol: “Po závodoch mláďat mi ich 
zostane cca 45. Doplním si vdovy, kde 
najstaršie a neúspešné vdovy, ktoré 
dostatočne nemotivujú vdovcov vyra-
dím. Holuby doplnia voľné miesta po 
stratených a vyradených vdovcoch v 
4 oddeleniach vdovcov, teraz je tu 8 
budúcich ročiakov a 10 ich je na se-
dačkách, prebytok preletených mláďat 
dávam do ponuky.”

Standa: “Nedávno jsem četl, že jeden 
úspěšný chovatel má u vchodu do své-
ho holubníku pověšený veliký nůž. Dává 
tím holubům najevo, že pokud nebudou 
výkonní, automaticky budou z chovu 
vyřazeni. Jak jsi na tom ty ? Je selekce 
na holubníku pro tebe důležitá ?”

Pavel: “Selekcia holubov u chovateľa, 
ktorý chce byť úspešný v chove a 
závodení musí patriť medzi priority. Je 
na chovateľovi, aký systém a realizá-
ciu selekcie si určí, podľa cieľov aké 
chce dosiahnuť. Čím vyššie ciele, tým 
tvrdšia, premyslenejšia a účinnejšia 
selekcia. Pri chovných holuboch po-
sudzujem: Rodokmeň, čiže predkov a 
rasu resp. líniu, typové predpoklady pre 
krátke a stredné resp. dlhé trate, výkon-
nosť potomkov na závodoch, genetické 
odovzdávanie výborných vlastností 
potrebných pre poštového holuba t.j. 
výborná orientácia, rýchle resp. vytr-
valostné krídlo, odolnosť proti stresu a 
chorobám.”
“Pri závodníkoch posudzujem: Prvoradá 
je už spomenutá výkonnosť, ktorú pre-
verí jedine kôš a konkurencia, schop-
nosť dostať sa pri pravidelnom tréningu 
do špičkovej formy a ostať v nej čo 
najdlhšie, a tiež schopnosť závodníka 
vysporiadať sa z nástrahami počasia 
ako dážď, hmla, vietor a extrémne tep-

lo. Pri mláďatách na hniezde a odstave-
ných posudzujem: Vývin, rast, zdravie a 
správanie. Pri závodiacich mláďatách 
posudzujem: Zdravie, radosť z lietania 
pri povinných tréningoch okolo holubní-
ka, dosiahnuté dobré výsledky v závo-
doch sú len plus, ale nie rozhodujúce, 
vychovávam závodníkov pre budúce 
roky a nie len pre rok narodenia. Pri 
selekcii beriem na vedomie aj vek ho-
luba, či už chovného resp. závodiaceho, 
koľko potrebujem chovných a závodia-
cich holubov vzhľadom na počet a dĺžku 
závodov, ktorých sa chcem zúčastniť.”

Standa: “A co krmení. Spousta cho-
vatelů krmí buď nekvalitním krmivem, 
někteří své holuby překrmují, někteří 
jim dopřávají důkladnou dietu. Jak to v 
tomto případě chodí na tvém holubníku. 
Čím krmíš, jak často, odměřuješ krmivo 
atd..”

Pavol: “Čo sa týka krmiva pre vdovcov, 
základ tvorí PAN 1, PAN 2 a Super dieta 
vyrobené firmou Versele Laga. Do tých-
to krmív primiešavam iné krmivá ako 
napr. minulú sezónu Rosinec-šampión. 
Ďalej primiešavam kukuricu červenú, 
ryžu, konope, slnečnicu, buráky, ohnivú 
zmes, sladovnícky jačmeň. Kŕmim ráno 
a večer po celý rok. Krmivá si miešam 
tesne pred kŕmením s ohľadom na deň 
(pondelok až nedeľa), dĺžku nasledujú-
cej trate, počasia v deň kŕmenia (chlad, 
teplo), počasia v deň preteku (chlad, 
dážď, teplo, smer vetra), ako skŕmili 
predchádzajúce predložené krmivo ( 

nechali resp. nenechali krmivo). Vzhľa-
dom na to, že vdovcov mám na krátke, 
stredné a dlhé trate v oddeleniach po-
miešaných, tak kŕmim aj v spoločnom 
kŕmitku, keď môžu mať rovnaké krmivo 
všetci resp. v 1 oddelení, alebo v mis-
kách v budníkoch, vtedy môžem kŕmiť 
rôzne, napr. podľa dĺžky trate, alebo či 
ide vdovec na závod, alebo nejde, ak 
nejde dostáva do dávky viac diéty, viac 
jačmeňa a ryže.” 
“Po závode dávam super diétu, pokra-
čujem diétou aj pondelok a utorok ráno, 
utorok večer väčšinou 50% diéta a 50% 
Pan 2, v stredu ráno Pan 1, večer Pan 2 
a Rosinec šamp., vo štvrtok to isté, plus 
pridávam kukuricu červenú, v piatok pri-
dám za hrsť čiernej kukurice, podávam 
krmivo po častiach na viac krát, aby 
mali chuť. Na záver piatkového večera 
im často ešte v malom množstve pred-
ložím pár burákov do budníka a zmes 

Výkony holuba 07.S.0603.483:
Rok 2010 13x v 20%:
1.cena Rokycany 2 332km 4090 hol.
2.cena Gotha VC Slovenska  567km 22661 hol.
3.cena Vel, Meziřiči               150km    5006 hol.
3.cena Rokycany 1                322km    7674 hol.
3.cena Humpolec 2               204km    5113 hol.
8.cena Humpolec 1               204km    4587 hol.
9.cena Cheb                         422km    4828 hol.
13.cena Weimar 2                 532km    3764 hol.
29.cena Slaný 3                     321km    3711 hol.

Rok 2009 11x v 20%:
7.cena Humpolec 2                204km    5055 hol.
17.cena Cheb                         422km    4409 hol.

Holub 07.S.0603.483.mk, adept 
na Olympiádu, je čistý Koopman. 
Všetci štyria jeho starí rodičia
sú orig. Koopman. Otec holuba 
“483” je B.06.2017218.mk “Golden 
Branco”, matkou holuba “483” 
je B.06.2017184.mk “Dirky Hope”.
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zloženú z konope, ohnivej zmesi a sl-
nečnice. V sobotu ráno v deň košovania 
vdovci dostanú super diétu, do toho 
trocha kukurice a ryže, pred košovaním 
najprv do kŕmidla čistú ryžu (drží vodu), 
zobú koľko chcú, potom nasypem super 
diétu. Na krmive je pondelok až piatok 
vitamínový program Herbots, prípadne 
aj iné vitamínové a energetické doplnky. 
Cez týždeň poobede, ak je to časovo 
možné pre mňa, alebo manželku, keď 
nie, tak ako prídeme z práce nasype-
me vdovcom do spoločného kŕmidla 
sladovnícky jačmeň s ryžou cca pol 
lyžice na holuba. Holuby večer lepšie 
trénujú a jačmeň je výborný indikátor. 
Pokiaľ zozobú všetok jačmeň pondelok 
až štvrtok je to dobré, pokiaľ nie, sú 
prekŕmení. Na vdovca pripadá 1 lyžica 
krmiva ráno a 1 večer, krmivo nevážim, 
kŕmim odhadom.” 
“Aby som nezabudol na hlavný moti-
vačný prvok - vdovy, tie sú vo voliére 
na latách a od pondelka do piatku sú 
len o jačmeni a čistej vode, bez gritu. 
Večer, deň pred košovaním, ráno v deň 
košovania a ráno v deň závodu dostanú 
silné krmivo a grit.”

Standa: “Určitě důležitou složkou v 
chovu holubů je zdravotní prevence a 
popřípadě i léčba holubů. Co děláš pro 
to, aby tvůj chov byl zdravý a fit ?”

Pavol: “Vieš čo, popíšem Ti zdravotnú 
prípravu na poslednú závodnú sezó-
nu. Koncom roka ako vždy okolo via-
noc, som preliečil celý stav Tyllanom 
1g/1vody a to 7 dní. 10. až 18.1.2010 
Metrozol 9 dní celý stav. 29.1.2010 od-
červenie Aldifal 1tab./hol. a Ivomec ne-
riedený 1 kvapka do zobáka a 1 kvapka 
na zátylok opäť celý stav. 20.3.2010 
vakcinácia paramyxoviróza  P-200 
Schevita opäť celý stav. Ďalej prelie-
čenie 4.4 až 9.4.2010 Tyllanom len 3 
oddelenia, suché vdovstvo. Mokré nie, 
mali mladé. Posledné preliečenie 21.4. 
až 24.4.2010 Orni Špeciál  od Belgica 
de Werd.” 
“Po preliečení sú samozrejmosťou pro-
biotiká a vitamíny. Vdovci leteli 1.5.2010 
prvý závod výborne. Počas závodov 
som podával preventívne 1,5 dňa, čiže 
v nedeľu večer po závode a pondelok  
každé 3 týždne striedavo po oddeleni-
ach BS-Belgica de Werd, alebo Metro-
zol, alebo Orni Špeciál - všetko do vody. 
Pred niektorými závodmi, deň pred 
košovaním, som podal do vody, alebo 
na krmivo WN- Belgica de Werd. Po 
každom závode dám do každého oka 
kvapku očných kvapiek Herbots Golden 
Eye Drops, občas aj pred pretekom.” 
“Pre niekoho to je možno veľa, pre 
niekoho málo. Ja si myslím, že toto ce-
loročné preliečenie je taký zlatý stred, 
aj keď máme i iné prípravky, možno aj 

lepšie, ja len hovorím, čo som a kedy 
podával podľa vlastného uváženia. Ten-
to rok som okrem vakcinácie veterinára 
nepotreboval, ak ho potrebujem, je  ním 
jeden z najlepších veterinárov na pošto-
vé holuby na Slovensku, MVDr. Krupan. 
Keď som v minulosti potreboval radu a 
pomoc, vždy bol ochotný, konkrétny a 
úspešný.”  

Standa: “Aby byli holuby zdraví a ne-
museli jsme používat hodně léčiv, je 
důležité doplňovat krmiva o vitamíno-
vé a minerální složky. Jak se tímto na 
holubníku vypořádáš? Jaké produkty 
používáš a co se ti na holubníku osvěd-
čilo.”

Pavol: “Už vyše 10 rokov používam 
pre vdovcov počas závodnej sezóny 
vitamínový program Herbots, ktorý mi 
posledné roky dodávaš. Na krmivo: 4 
oils a B.M.T., ďalej Zell Oxygen, Optimix 
a Viktus. Do vody: Bronchfit, Bio a Vita. 
Môj vitamínový program je postavený 
na produktoch Herbots, samozrejme 
je doplňovaný aj inými produktami 
ako napr. Gervit W, tekutý vitamínový 
doplnok, Blitzform, posilňovač kondície, 
obsahuje stopové prvky, Speed UP 
proteinový prípravok s BCAAA, Speed 
UP zeleninová super zmes. Po  závode 
podávam tiež glukózu, hroznový cukor, 
ktorý sa okamžite vstrebáva do krvi a 
začína regenerácia holuba, podobne aj 
Maltodextrín, zdroj energie, ten sa však 
štiepi na glukózu až v zažívacom trakte, 
používam ho na regeneráciu a posilne-
nie organizmu holuba aj počas prípravy 
vdovcov na závod. Najviac používaný 
tabletový produkt je u mojich holubov 
Pangamin, pivovarské kvasnice, ktoré 
obsahujú biologicky veľmi cenné a ľa-
hko stráviteľné bielkoviny, podávam ho 
už mláďatám na hniezde a samozrejme 
v príprave a pri regenerácii vdovcov. 
Ďalší prospešný tabletový produkt je 
K+K Eiwes, bielkovinový koncentrát po 
dolete.” 
“U mňa je príprava holubov na závod 
dôležitá, ale regenerácia po závode je 
ešte dôležitejšia, pretože holub spotre-
buje počas letu množstvo energie, za-
žije extrémne podmienky, stres počas 
prepravy a letu, keď sa mu nedarí, utrpí 
jeho psychika a sebaistota. Preto sa to 
snažím riešiť okamžite po dolete vhod-
ným diétnym krmivom, produktmi  na 
regeneráciu a pohodou na holubníku. 
Na holubníku nesmie chýbať kvalitný 
grit zložený od viacerých výrobcov, soľ, 
práškové minerálne produkty od viace-
rých výrobcov. Počas roka spotrebujem 

Výkony holuba 08.S.0603.248
Rok 2010 13x v 20%:
  2.cena Weimar       532km   2487 hol.
  2.cena Slaný 3    321km   3711 hol.
  2.cena Rokycany 2  332km   3587 hol.
  4.cena Humpolec     204km   4405 hol.
  4.cena V. Meziříčí   150km   4309 hol. 
  8.cena Cheb            422km   4216 hol.  
27.cena Gotha         567km   1931 hol.   
59.cena Weimar         532km   2850 hol

Holub 08.S.0603.248 - línia 
Koopman x Janssen, najvýkonnejší 
holub OZ Trenčín 2010. Otec 
holuba “248” je B.2017204.mk 
“Annel Judo”. Matkou holuba 248 
je 07.S.0603.414.šali, dcéra holuba 
00.S.06.1415. mk šali x holubica 
orig.Matuška 04.0234.278.mk.
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dosť litrov jablčného octu, niekoľko kilo-
gramov citrónov, dosť jogurtov, tiež pro-
biotiká práškové, 2 poháre medu, nie-
koľko malých sáčkov škorice, sáčik čaju 
pre holubov a určite som si ešte na 
niečo nespomenul.”

Standa: “A co tvoje zázemí – rodina? Pod-
poruje tě, pomáhá ti nebo tvého koníč-
ka jenom tiše toleruje?”

Pavol: “Bez podpory a pomoci rodiny 
sa dlhodobo dobré výsledky v chove a 
závodení s poštovými holubmi nedajú 
udržať. Ja mám to šťastie, že manželka 
Anka mi nielen pomáha, ale holubár-
stvu aj rozumie. Vie ma zastúpiť aj v zá-
vodnej sezóne. Aj dcéry podľa časovej 
možnosti a potreby mi pomáhajú. Mar-
cela (22) ukončila vysokú školu, teraz 
pracuje a pripravuje sa na ďalšiu vy-
sokú školu. Andrea (21) chodí ešte 
na vysokú školu. Obidve študujú fyzio-
terapiu aj za ich asistencie chcem v 
budúcnosti niektoré prvky rehabilitácie 
a tréningu pre športovcov aplikovať aj 
na našich operencoch, tiež športov-
coch, ale o tom budem informovať až 
v budúcnosti, chcem mať náskok pred 
konkurenciou.”

Standa: “Co si myslíš o současném 
holubářství ? Nestýská se ti někdy po 
starých dobrých časech, kdy holubáři 
byli ještě kamarády, své úspěchy si 
nezáviděli a holubaření pro ně bylo 
opravdovým koníčkem ?”

Pavol: “Ja mám v holubárskom, ale aj 
ostatnom živote veľké šťastie, že mám 
drvivú väčšinu kamarátov a len malé 
percento sú neprajníci a závistlivci ne-
schopní priznať, že niekto je tu aj lepší 
ako oni resp. mal viac šťastia. Viem sa 
nad rečami a krivdami povzniesť. Nech 
zoberú špachtle a pracujú na tom, aby 
neboli po kolená v sračkách závisti. 
Nech pracujú na sebe a nie na konku-
rencii a rozbíjaní OZ. Najlepšie roky som 
v holubárstve zažil 1995 až 2000, keď 
som znovu začínal a lietal som len krát-
ke a stredné trate a nezasahoval som 
do generálneho majstrovstva. To bol 
pôžitok a radosť. Keď som roku 2001 
vyhral majstra Slovenska KT, generálne-
ho majstra OZ a stal som sa majstrom 
Slovenského maratón klubu aj s jans-
senskými holubmi, hŕstka tiež holubárov 
ma vyhodnotila ako nebezpečného kon-
kurenta a v tom žije, tak im treba. Mám 
veľa príjemných a úprimných kamará-
tov aj fanúšikov v Čechách a na Sloven-
sku aj oni ma podporujú, povzbudzujú 
aj vy máte podiel na titule Generálny 
majster Slovenska 2010 a Majstra Slo-
venska krátkych a stredných tratí 2010. 
Je to úspech celej OZ Trenčín, veď má-
me aj Majstra Slovenska 2010 dlhých a 
super dlhých tratí, Ing. Bartošeka Ladislava.”

Standa: “ Jaké máš plány do budoucna ? 
Obhájit titul Mistra Slovenska je samo-
zřejmostí, ale určitě plánuješ ještě jiné 
věci. Třeba rozšířit chov, zvětšit holub-
ník atd..”

Pavol: “OZ Trenčín je veľká a silná 
oblasť. Keď je chovateľ v špici takejto 
oblasti, môže sa výborne umiestniť aj v 
majstrovstve Slovenska, pokiaľ nezasi-
ahne vyššia moc. Obhájil som prvý krát 
Majstra OZ Trenčín. Čo sa týka obha-
joby Majstra Slovenska, ja neplánujem 
obhajobu žiadneho majstra. Keď budú 
dobre lietať holuby, príde to samo, keď 
budem zdravý, tak nachovám dobré 
holuby a keď budem mať čas dobre ich 
pripravím do závodov o ceny. Možno sa 
mi splní aj posledný sen a budem mať 
prvého holuba na svetovej olympiáde. 
Každému sa nesplní toľko snov k 50-ke 
ako mne. Pane Bože ďakujem.”

Jménem naší rodinné redakční rady 
přeji Pavlu Bachárovi a jeho dám-
skému chovatelskému týmu mnoho 
štěstí, zdraví, rodinné pohody a dal-
ších závodních úspěchů. Není mnoho 
takových poctivých chovatelů, kteří se 
dlouhodobě pohybují v absolutní špičce 
našeho sportu, aniž by tím utrpěly jeho 
povahové vlastnosti. Ať se Váší rodině v 
Brunovciach daří i nadále. 

Veselého Silvestra a šťastný nový rok 
2011 Vám za čtenáře časopisu Letu Zdar 
přejí 
  Bohdana a Standa Matuškovi

ZDARLETU

Zell Oxygen – tekuté kvasnice, Q10                        250 ml    325 Kč  
Race Tonic  -  vitamíny, minerály aminokyseliny   500 ml   385 Kč
Optimix – kondiční přípravek                                  300 g      475 Kč
Aminovit – aminokyseliny                                     1000 ml   535 Kč
4 oils – směs olejů                                                     600 ml   475 Kč
B.M.T. - pivní kvasnice                                          1000 g      400 Kč       
B.M.T. – pivní kvasnice                                            500 g       220 Kč
Electro forte – elektrolit                                            100 g       150 Kč
Čaj Herbots – očista organismu                                300 g       250 Kč
Bronchofit – tekutý čaj                                              500 ml    355 Kč
Provit forte – vitamíny pro chov                               500 ml     265 Kč
Super Flight – rychlé zotavení                               50 tablet     190 Kč                       
Prodigest – probiotika                                               250 g       445 Kč
Quick Fit – zotavení, tbl. do vody                         20 tablet     265 Kč          
Golden Eye Drops – oční kapky                                              235 Kč 
Bio Duif  - odolnost                                                  300 ml     400 Kč      
Vita Duif – kondice                                                  300 ml     400 Kč 
Enteri Duif – ochrana střev                                       100 ml     220 Kč
Viktus Duif – zlepšení kondice                                 250 g       400 Kč
Koupelová sůl – pocit svěžesti                                  750 g       189 Kč 
Omega Plus – zdroj energie                                       500 ml  295 Kč

Vánoční akce s produkty HERBOTS

Chcete strávit vánoční svátky 
s rodinou Herbots a nahlédnout 
do jejich holubářské kuchyně?
Pokud si objednáte z nabídky 
Herbots produktů  zboží 
minimálně za 1000,- Kč, 
obdržíte DVD Herbots ZDARMA. 

Dabováno anglicky, německy, 

francouzsky a polsky.

Objednávejte na telefonních číslech.
775 995 702, 775 995 701 nebo
na e-mailové adrese:  matuska@ecoteam.

%%
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» DERBY TATRY 2010
Jiří Sládek, ZO Beroun
 
Vážení sportovní přátelé, 
chtěl bych se s Vámi podělit o dojmy 
a postřehy z prvního ročníku testovací 
stanice mého přítele Petra Haragy z 
Dúbravy. Do oblasti Nízkých Tater jez-
dím za myslivostí, ale neunikli mně ani 
holubi nad Dúbravou a tak před třemi 
lety začalo naše “holubí” přátelství.

Petr je velký nadšenec našeho holubář-
ského sportu a proto vstoupil na tenký 
led provozováním testovací stanice. 
Holubník zakoupil od paní Bezecné, 
což  se později ukázalo jako špatný tah. 
Holubník si měl postavit sám a nový. 
Ne, že by holubník paní Bezecné byl 
špatný, to v žádném případě, ale názory 
spousty chovatelů z České republiky na 
tento tah byl negativní. 

Na jaře mně Petr požádal, abych se 
pokusil zajistit nějaká holoubata od 
českých chovatelů. Přes velkou nedů-
věru se mně nakonec podařilo dopravit 
na Slovensko kolem sto dvaceti mláďat. 
Tady bych si dovolil malou poznámku: 
Naše holoubata byla jedna z nejlepších,  
co se týče připravenosti na pobyt v 
testovací stanici. Všechna optimálního 
stáří, skoro všechna uměla přijímat 
krmivo a nejevila příznaky žádného 
onemocnění, což se u některých jiných 
skupin říci nedalo.

Holubník stojí v podhůří Nízkých Tater, 
takže podmínky tvrdší než kdekoli jinde 
a útoky dravců taky nebyly nijak vzácné. 
Kapacitu holubníku se naplnit nepoda-
řilo, ale přesto vyletělo poznat Liptov na 
tři sta šedesát holoubat. Petr zastával 
po celou dobu veškerou péči o holoub-
ky sám, což znamenalo navštívit stanici 
minimálně 2-3krát denně. Stanice je 
umístěna asi 4 km autem od Dúbravy, v 
areálu firmy Agro-racio. 

Nechci se nyní pozastavovat nad výší 
startovného, to ať zhodnotí každý sám, 
ale názor, že chce na testovací stanici 
zbohatnout, je směšný. Pokud mohu k 
tomuto dodat, tak 2/3 startovného mělo 
být rozděleno na ocenění  holubů a 1/3 
na vlastní provoz. Že všechno nebude 
jednoduché, ukázal finálový závod, 
který se letěl za katastrofálního počasí. 
Přesto nácviky i dílčí závody ledacos na-
pověděly. Sledovanost byla také znač-
ná - jak internetová, tak osobní. Infor-

Již se sjíždějí první návštěvníci. Je krásný pozdně letní den a nic nenasvědčuje tomu, že 
finálový závod se  stane velmi dramatickým. První informace z místa startu však byly velmi 
depresivní.

Pro návštěvníky bylo připraveno občerstvení. Čas příjemně ubíhal, ale ani jedno holoubě 
první den do stanice nedorazilo. Letošní sezóna zkrátka holoubatům nepřála.

mace získali zúčastnění chovatelé i po-
zorovatelé. 

Sám finálový závod byl poznamenán 
opravdu špatným počasím, ale také 
pozdějším vypuštěním holoubat. Do-
provod totiž rozhodl jinak, než zněla 
dohoda. Takže holoubci vylétli až v 10:
00 hodin ne v Plzni, ale v Praze. Letěli 
společně s holoubaty ze Žiliny. Toto 
také bylo kritizováno i když si myslím, 

že neprávem. Větší hejno bojuje lépe  
než malá skupina. 

V den startu se sešel na stanici poměr-
ně hojný počet hostů. Kolem čtrnácté 
hodiny jich bylo na sto dvacet. Pohoš-
tění bylo zajištěno, stany proti nepřízni 
počasí také. Ale bohužel v ten den žád-
ný holoubek nedoletěl. S přibývajícím 
časem stoupala nervozita i množství 
spotřebované slivovičky. Chyběla tam 
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jen ta pověstná třešnička na dortu a 
to alespoň jeden dolétnuvší holub. V 
podvečer jsme vyhlásili dílčí výsledky a 
pomalu se rozcházeli. 

Druhý den ráno nás zbylo nějakých 
8 – 10 chovatelů, věřících, že se doč-
káme. Dočkali jsme se až v 8:41 hodin. 
Holoubek nalétával kvůli ostrému vět-
ru na přistání nejméně čtyřikrát! Po kon-
statování jsme byli informováni o prv-
ním vítězi prvního ročníku 

Derby Tatry – 2010 a jeho majiteli. 
Číslo holuba CZ 10.0157.1146   Team 
Dvořák – Králík . Zároveň jsme obdi-
vovali výkon holubičky, která dokázala 
zopakovat úspěch z minulého závodu, 
kdy  zvítězila z Vlašimi. Připili jsme si 
na vítěze a úspěch tandemu Dvořák-
-Králík a čekali dál. Následně jsme se 
dočkali dalších dvou holubiček a jaké 
bylo překvapení, když třetí byla opět 
od Tandemu Dvořák-Králík. Druhá byla 
holubička SK 10.0508.1064 v čase 11:
08 hod.  přítele Kučery Miloše + Janky 
a třetí CZ 10.0157.1015 v čase 12:03 
hodin, opět tandem Dvořák - Králík. Zá-
vod trval deset dní a dokázalo se vrátit 
pouhých sedm statečných holubiček, 
holub ani jediný.
 
Jaký byl tedy první ročník “Derby Tatry”  
-  úspěšný, nebo naopak?  Já si myslím, 
že od každého trochu. Pozitivní jsou 
jistě zkušenosti pořadatele, zkušenosti 
z průběhu a organizace celé sezóny 
a zabezpečení podmínek pro holuby  
Za největší úspěch považuji to, že se 
podařilo udržet  zdravotní stav holubů 
po celou dobu chodu stanice na velmi 
dobré úrovni, což je při jejich neustá-
lém doplňování obdivuhodné. Negativní 
stránkou je určitě velmi malý počet 
dolétnuvších finalistů a také poučení, 
že nelze spoléhat jen na sliby. Poměr-
ně malé byly ztráty způsobené dravci, 
větší už byly z jednotlivých akcí. Ale 
celkově lze kladně hodnotit, že finále se 

zúčastnila 1/3 dodaných holoubat. 
Co napsat závěrem?  Měl jsem ve finá-
le dva holoubky. A ten pocit, že by mohl  
některý  vyhrát, je úžasný. Myslím, že 
vyhrát chtěl každý, kdo se finále zúčast-
nil. Osobně jsem se rozhodl příští rok 
opět zúčastnit závodu se svými holou-
baty. Tímto bych Vás všechny chtěl  po-
žádat: “Zkuste štěstí a otestujte svoje 
holuby v trochu drsnějších podmínkách, 
než jsme převážně zvyklí.”  Příští sezó-

Druhý den do testovací stanice pod Tatrami dorazila pouhá čtyři holoubátka. Na snímku vidíte 
první tři, která obsadila pomyslný stupeň vítězů. Je na nich vidět, jak těžkým počasím musela 
prorazit.

Tady je seznam sedmi statečných:                    Datum                Čas                Cena
 
1. CZ 10.0157.1146   Team Dvořák + Králík 26.9.2010       8:41:46,9 3000 Eur + pohár
2. SK 10.0508.1064   Kučera Miloš + Janka 26.9.2010 11:08:12,6 1000 Eur + pohár
3  CZ 10.0157.1015   Team Dvořák + Králík 26.9.2010 12:03:19,2   500 Eur + pohár
4. SK 10.1706.1315   FAB Team 26.9.2010    15:34:49,6   200 Eur
5 SK 10.0603.749      Molnár Martin 4.10.2010   17:09:34,8   100 Eur
6. CZ 10.043.3432     Štětka František 8.10.2010        7:53:29,1     90 Eur
7. CZ 10.074.861       TEAM Žličar – Hlouš 8.10.2010    13:16:00,7     90 Eur

nu budu opět zabezpečovat dovoz a 
soustředění holoubat pro stanice. Po-
kud jste byli v letošní sezóně zklamaní, 
zkuste to příští rok jako já.  

Koupím hodiny 
„BENZING PALOMA“.

Štefan Žúdelík 
Betliar

Tel.: 0915 128 325, 
00421 915 128 325

Koupím starší Bricon. 
Nabídněte.

Kontakt: 731 236 840

Prodám konstantovací hodiny 
BENZING COUPUTER - CLOCK  

bez tiskárny.
Cena 2000,- Kč.

Kontakt: 775 995 702, 775 955 701

Prodám TIPES MC 2100 
rok výroby 2009. 
Cena dohodou.

Informace na tel. 733 465 628 
po 18- hod.

Koupím konstatovací 
hodiny ELEKTROČAS.

Kontakt na telefonu:  
0915 128 325, 

z ČR  00421 915 128 325

PRODÁM – KOUPÍM
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Zdeněk Pavlík

 Po vynikajících sezónách v roce 
2007 a 2008, kdy Jacob Poortvliet 
patřil mezi nejlepší závodníky v 
Holandsku na krátkých, středních 
a jednodenních dlouhých tratích, 
nastala nucená pauza díky velmi 
těžkým zdravotním problémům s 
plícemi. Častý pobyt v nemocni-
ci Jacoba přinutil prodat většinu 
svých holubů, a tak v prosinci roku 
2009 byli nabídnuti ve velké dražbě 
všichni starší chovní holubi a všich-
ni závodníci! Na holubníku zůstali 
jen roční chovní holubi a závodní 
holoubata. Z dražby se podařilo 
ještě zpátky vydražit několik top 
holubů, na kterých se v současné 
době staví.

V dubnu začal závodní sezónu se 
40 ročními holuby a jednou tříletou 
holubicí. Úspěšnost byla dosažena 
velmi dobrá, po celou sezónu ne-
klesla pod 50%! 
Chovné holuby dával Jacob dohro-
mady až ke konci ledna, což je o 
nějakých 6 týdnů později, než tomu 
bylo v minulých sezónách. To bylo 
způsobeno jak dražbou, tak i velmi 
tuhou zimou. Vychovaným holouba-
tům se dařilo velmi dobře. Byl získán 
titul 1. šampión provincie holoubat! 
A to Jacob není specialista na zá-
vody holoubat! Jeho zdravotní stav 
mu nedovoluje se holubům věnovat 
tak, jak by bylo potřeba. Mnohdy na 
Jacoba přichází v poledne taková 
únava, jako by bylo už 10 hodin ve-
čer. Proto téměř vše kolem holubů 
musí být uděláno v ranních a  dopo-
ledních hodinách. Nejprve jsou brzy 
ráno puštěny závodní holubice, pak 
jsou na řadě závodní holubi a po 
nich pak jdou na prolet holoubata. 
Ta po svém proletu dostanou do kr-
mítka závodní směsi a jsou znovu 
puštěna. Pak až téměř do večera 
mají volný prolet. Jediné, co je u 
holoubat prováděno, to je zatem-
ňování, aby holoubata nebyla moc 
rozpeřená, když začátkem červen-
ce jdou na první závody. Závody 

» JACOB POORTVLIET - Návrat mezi elitu po nucené roční pauze

trvají asi do poloviny září a tak jsou 
nasazena na ostrý závod přibližně 
10x!  Prakticky tito mladí závodníci 
mají možnost vychovat holoubata, 
jsou nasazováni jako by to byli staří 
holubi, ale z přirozené metody.

Co se týká přípravy starých závod-
níků, tak tam to vypadá takto. Jelikož 
tedy Jacob letí na totální vdovství, 
ukazuje téměř vždy partnery před 
nasazením. Čas od času se ale sta-
ne, že se některému ze závodníků 
ztratí partner a holub je nasazen jen 
z misky. Jako příklad uvedu holuba 
zvaného “Eddy”. Tomu se nevrátila 
z předešlého závodu partnerka, a 
tak šel na národní NPO závod jen 
z otočené misky. Ze svého budníku 
měl ale možnost vidět, jak jsou jeho 
sousedi obšťastňováni, což pro něj 
byla taková motivace, že výsled-
kem byla 1. národní NPO cena ze 
St. Quentin v konkurenci 13.472 
holubů! V červnu pak ještě 3x svým 
holubům neukázal partnery a vždy 
z toho byla 1. cena!
Závodníci zde trénují 2x denně, 
pokud to Jakobův zdravotní stav 
umožňuje. Ze začátku sezóny ho-
luby vyváží, bez čehož by to nešlo, 
aby je dostal do tempa. Krmení 
zde probíhá tak, že krmí 2x denně. 
První 2 dny po závodě a pak ještě 

třetí den ráno dostanou holubi leh-
kou směs. Pak až do konce týdne 
závodní krmení od firmy Mariman s 
kombinací koopmanské směsi. Ne-
smím opomenout, že Jacob dává 
do budníku každému holubovi po 
každém krmení ještě buráky, seme-
nec a drobná semínka. Dvakrát do 
týdne vmíchává do krmiva česne-
kový prášek, jednou pak vitamíny 
a také prášek na zvýšení kondice. 
Den před nasazením na závod pak 
podá něco na horní cesty dýchací 
od firmy Henk de Weerd. Minimálně 
se podává něco proti trichomoniá-
dě, to jen v případě nutnosti.

Chovný holubník
Současné osazenstvo Jacobova 
chovného holubníku je oproti době 
před dvěma třemi roky trochu jiné, 
určitě o mnoho kvalitnější. Sedí tu 
jak vynikající závodníci doby minu-
lé, které se podařilo koupit na draž-
bě v prosinci roku 2009 zpátky, po 
nichž potomci ukázali buď na závo-
dech, nebo v chovu svou sílu a pak 
tu sedí holubi z toho nejlepšího, co 
je v současné době vůbec k mání! 
Holubi Koopman, de Rauw Sablon, 
Op de Baeck – Baetens, van Dyck, 
Heremans – Ceusters, k tomu ně-
kolik výjimečných holubů, kteří do 
těchto linií velmi dobře zapadají! 
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Tak například z holubů od Gerarda 
Koopman sedí “Dromertje”, dcera 
fantastického holuba zvaného “Dro-
mer” de Rauw Sablon, jde o syna 
holuba “Fredy” a vnuka holuba “Li-
moges”, “Gallego”, syn páru “Mister 
Ermerveen” x “Dream Lady”, “Big 
Chance”, přímý bratr od “JD-Action”, 
která letěla 2. cenu v Sun City z fi-
nálového závodu a vyhrála 120.000 
Dolarů a pochází z holuba “Hebbe-
recht 799” od Chrise Hebberechta a 
holubice “Lei”, “Miss Dreamcorner”, 
dcera holuba “Dromer” a holubice 
“Miss Moekhoek”, která je sestrou od 
“Farah Diba” a “Reza”, dále “Unlimi-
ted” z páru “Jason” x “Marijke”, což 
jsou rodiče od holubice zvané “Va-
rella”, která se stala 1. eso holubem 
dlouhých tratí v Holandsku roku 
2007, “Floortje”, sestra holuba “Do-
ran” z páru “Mr. Expensive” x “Ma-
rijke”, přičemž “Mr. Expensive” je 
bratrem od holuba “Dromer”. 

Z holubů de Rauw Sablon tu sedí 
přímá hnízdní sestra holuba “Dro-
mer”, polobratr holuba “Blue Ace 
095”, což byl 2. eso holub Belgie 
dlouhých tratí roku 2007, který byl 
prodaný za 66.000 Euro na draž-
bě Erika Limburga. Jeho otcem je 
“Lucky 848”, chovné eso, které v 
současné době chová v chovném 
centru “PiPa Elite Centrum”. Sedí 
tu také dcera holuba “Blue Ace 095” 
a holubice pocházející z “Lucky 
77”, což byl zase 1. národní eso 
holuba dlouhých tratí Belgie roku 
2005 a ten pochází z bratra holuba 
“Dromer” a sestry holuba “Limo-
ges”, který pochází ze základního 
chovného páru de Rauw Sablon 
“Albert” x “Paola”. Dalším klenotem 
je bezesporu dcera holuba “Locco”, 
který  byl 1. eso holubem středních 
tratí Belgie, na svém kontě má i 1. 
národní cenu v roce 2010, poté byl 
prodán do Asie za 250.000 Euro. K 
tomu dcera již zmiňovaného “Lucky 
77”, 1. národního eso holuba Belgie 
roku 2005 a celá řada výborných 
holubů. Lze tedy očekávat vzestup 
výkonnosti Jakobových holubů, po-
kud mu to ovšem zdraví dovolí.
 NL 06-1521428 “Magic Wonder” - 
1. eso holub krátkých tratí západní 

Úspěchy roku 2010
Jeho roční holubi:
2.  šampión provincie krátkých tratí 
 s předem určenými holuby
3.  šampión provincie krátkých tratí 
7.  šampión provincie jednodenních 
 dlouhých tratí (pozn. jen s ročními 
 holuby 500 -750km) 
1.  mistr oblasti krátkých tratí s předem 
 určenými holuby
2.  mistr oblasti krátkých tratí
2.  mistr oblasti jednodenních 
 dlouhých tratí 
2.  mistr oblasti se starými holuby

Holoubata:
1.  šampión provincie s holoubaty
1.  eso holoubě provincie
1.  šampión holoubat v klubu dlouhých 
 tratích EAST
2.  šampión holoubat dlouhotraového klubu
 (předem určení + netipovaní holubi)

Dosažené 1. ceny ve větší konkurenci 
za poslední roky:

1. cena Heteren  – 140 km  – 27.931 holubů
1. cena Duffel  – 260 km  – 19.262 holubů
1. cena St. Quentin  – 423 km  – 13.472 holubů
1. a 2. cena Duffel  – 260 km  – 11.692 holubů
1. cena Duffel  – 260 km  – 7.546 holubů
1. a 2. cena Boxtel  – 260 km  – 6.880 holubů
1. cena Strepy / Thieu – 333 km – 3.295 holubů
1. a 2. cena Pommeroeul – 349 km – 3.226 holubů
1. cena Boxtel  – 186 km  – 2.853 holubů
1. a 2. cena Hasselt  – 257 km  – 2.734 holubů
1. cena Boxtel  – 186 km  – 2.571 holubů 
1. a 2. cena Boxtel  – 186 km  – 2.507 holubů
1. cena Arras  – 398 km  – 1.943 holubů

Dosažené úspěchy na národní scéně:

1.  národní eso holoubě s holubem 
 ”Young Zot” - 2007
1.  národní mistr Holandska 
 na středních tratích - 2008
1.  národní mistr jednodenních 
 dlouhých tratí - 2007
1.  národní eso krátkých tratí 
 s holubicí ”Magic Wonder” - 2007
1.  národní vítěz  soutěže 
 ”Golden Duif” - 2008
1.  západoevropské eso krátkých 
 tratí s holubicí ”Magic Wonder” - 2007
3. olympijský holub Holandska 
 na olympiádě v Dortmundu 
 kategorie allround ”Olympic 
 Ellen” - 2009
3.  národní eso holub středních 
 tratí s holubem ”Eddy” 
 (1. provinciální eso) - 2008

Evropy za rok 2007! Na svém kontě 
má 1. cenu proti 27.931 holubům, 
1. cenu proti 11.692 holubům, 2. 
cenu proti 6.880 holubům, 2. cenu 
proti 2.507 holubům, atd.. Nutno 
podotknout, že o ty 1. ceny z těch 2 
závodů přišla “Magic Wonder” díky 
rychlejšímu holubovi z Jacobova 
holubníku. Z otcovy strany pochá-
zí z holuba “Magnificent”, který je 
vnukem nejlepší chovné kombina-
ce “Kleine Dirk” x Amoré”, potomci 
tohoto páru jsou tím nejlepším, co 
na mnoha špičkových holubnících 
západní Evropy můžete najít. Mat-
kou od “Magic Wonder” je “Wonde-
re Diba”, její otec je od Lindelauf 
a je polobratrem národního vítěze 
z Orleans v konkurenci 130.000 
holubů! Matkou je pak přímá sestra 

od “Farah Diba” a “Reza”, tedy opět 
linie “Kleine Dirk” a “Kannibaal”. 

Belg 06-6053359 “Royal Jet Juni-
or” – 1. eso holub na krátkých a 
středních tratích v konkurenci více 
jak 29.600 holubů! Jde o holuba od 
Op de Beek – Baetens, jeho otec je 
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vnukem van Dyckova holuba “Bour-
ges”, matka je pak dcerou holuba 
“de Zot” s 5x 1. cenou a vnučkou 
van Dyckova holuba “Kannibaal”. 

Belg 06-6053349 “Karen” – umístila 
za 3 roky 20 závodů v 1% a v roce 
2008 stala se 2. eso holubem na 
středních tratích v oddělení 11 v kon-
kurenci 1.900 chovatelů a 28.000 
holubům. “Karen” pochází také od 
Op de Beek – Baetens a je opět 
z matčiny strany vnučkou holuba 
“de Zot” s 5x 1. cenou. V rodokme-
nu pak ještě najdete dále holuby od 
Dirka van Dycka, jako je “Rambo”.

NL 03/5340560 “Yildirim” – 1. nejlep-
ší roční holub Holandska allround 
roku 2004 a 9. nejlepší holub Ho-
landska allround ve stejném roce. 
Jeho otec je z otcovy strany vnu-
kem Koopmanova holuba “Kleine 
Dirk” a z matčiny strany synem 
holubice “Flash”, která pochází z 
linie “Branco” a van Loon holubů. 
“Flash” letěla 1. cenu 31.502 ho-
lubům! Matka holuba “Yildirim” je 
vnučkou Veenstrova holuba “Dirky”, 

05-692 Holubice Floortje, přímá sestra 
holuba „Doran“, vítěze 1. národní ceny 
z Orleans proti 9.670 holubům

06-428 „Magic Wonder“, nejlepší 
holub krátkých tratí v západní Evropě 
roku 2008

07-283 - „Jonge Zot“, 1. národní eso 
holoubě Holandska roku 2007

08-903 - „Big Chance“, 
přímý bratr 
od „JD-Action“, vítězky 
2. cen v Sun City a 
120.000 Dolarů

Vánoční dárková poukázka
na odběr zboží od firmy ECONOMIC

v hodnotě XX,- Kč 
pro pana XX

Platnost do 31. 6. 2011

Ing. Stanislav Matuška, Uničovská 16, 78501 Šternberk
Tel./Fax.: +420 585012283  Mobil: +420 775995702

Web: www.ecoteam.cz   E-mail: matuska@ecoteam.cz

  Vánoční dárek 

           na poslední chvíli

 Vánoční dárková          

         poukázka 

pro vašeho holubáře.

Sdělte jmého obdarovaného, částku, kterou chcete do dárku investovat a my vám obratem 
poukázku zašleme.
Obdarovaný může poukázku použít na :

      Nákup zboží u firmy Economic Šternberk
      Nákup holoubat z Naturalu – poukázku nutno uplatnit do 31.12.2010 
      Nákup holoubat od Ecoteamu Šternberk
      Úhrada předplatného časopisu Letu Zdar 

Objednávejte na telefonních číslech 775 995 701, 775 995 702
nebo na e-mailové adrese:  matuska@ecoteam.cz

který byl vynikajícím chovným holu-
bem a synem Koopmanova “Kleine 
Dirka”. “Yildirim” je dědou vítěze fi-
nálového závodu v TS Uplandderby 
roku 2008. 
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Milé 
  čtenářky!

Je před vánoci, uklízíme, pečeme, vymýšlíme dárky pro své blízké a pak  běháme po 
obchodech a sháníme je. Práce  a starostí plno, takže někdy si fakt myslím,  že být chlapem 
by možná bylo lepší.  Jenže se říká, že pán bůh nejprve vymyslel a stvořil muže a když už 
to uměl, udělal ženskou. Raději tedy bume tím, čím jsme a jako “kvalitnější stvoření” si 
s vánočnímu přípravami hravě poradíme. Tak konec řečí a jdeme péci cukroví.

Čokoládové hvězdičky
210 g hladké mouky, 140 g tuku Stella, 
2 žloutky, 30 g strouhané čokolády, 70 
g mletých ořechů, 140 g moučkového 
cukru. Vypracujeme těsto, necháme 
v chladu odpočinout, vyválíme, 
vykrajujeme hvězdičky, potřeme je 
bílkem a posypeme strouhaným 
kokosem. Upečeme.

Mandlové rohlíčky
240 g hladké mouky, 70 g moučkového 
cukru, 200 g másla, 110 g mletých 
neloupaných mandlí. Vypracujeme 
těsto, tvarujeme rohlíčky, upečeme,teplé 
obalujeme v moučkovém cukru s vanilkou.

Punčové koule
100 g moučkového cukru, 100 g másla, 
200 g mletých piškotů, 50 g mletých 
ořechů, 30 g kakaa, 5 lžic rumu, 3 lžíce 
sirupu, 2 lžíce medu. Zpracujeme těsto, 
tvarujeme kuličky, obalujeme v kokosu, 
vkládáme do papírových košíčků.

Žlutá ořechová kolečka
450 g hladké mouky, 120 g moučkového 
cukru, 100 g mletých ořechů, 360 g másla. 
Vypracujeme těsto, necháme v chladu 
odležet. Rozválíme, vykrajujeme kolečka, 
která upečeme. Slepujeme máslovým 
krémem, vrch koleček polijeme 
žloutkovou polevou (utřeme 140 g 
moučkového cukru se 4 žloutky) 
a posypeme strouhanou čokoládou.

Kávové pusinky s ořechy
180 g moučkového cukru, 60 g mletých 
ořechů, 40 g Solamylu, 3 bílky, 1 lžička 
instantní kávy. Ve vodní lázni ušleháme 
sníh z bílků, po částech přidáváme 
cukr a šleháme do zhoustnutí. Lehce 
vmícháme Solamyl smíchaný s kávou 
a ořechy. Na plech klademe lžičkou 
malé hromádky a při 150 °C upečeme. 
Kávovým krémem přilepíme na linecké 
kolečko, pocákáme čokoládou.

Kakaové věnečky
300 g hladké mouky, 100 g moučkového 
cukru, 250 g Stella, 1 vejce, 100 g mletých 
ořechů, 20 g kakaa. Vypracujeme těsto, 
přes nástavec na masovém strojku těsto 
protlačujeme, tvarujeme věnečky, které 
upečeme. Můžeme pocukrovat a pocákat 
čokoládou.

Pantoflíčky
Smícháme 90 g moučkového cukru, 
70 g másla, 150 g mletých piškotů, 
2 lžíce mléka, 4 lžíce rumu a 2 lžíce 
kakaa. Vypracujeme těsto, plníme 
do úlkových formiček, vyklepneme, 
naplníme máslovým krémem a dáme do 
lednice ztuhnout. Rozkrojíme, přilepíme 
krémem na upečený oválek z lineckého 
těsta a dozdobíme.

Ořechové rohlíčky s krémem
60 g polohrubé mouky, 170 g moučkového 
cukru, 200 g mletých ořechů, 2 menší 
vejce. Vypracujeme těsto, pokud je řídké, 
přidáme ořechy a strouhanku. Přes 
mikroten rozválíme, vykrajujeme 
rohlíčky a upečeme. Na vychladlé 
rohlíčky nastříkáme máslový krém,dáme 
ztuhnout a pak namáčíme do čokolády. 

Vanilkové rohlíčky se sádlem
300 g hladké mouky, 100 g moučkového 
cukru, 100 g sádla, 100 g mletých 
ořechů, 1 vejce. Zpracujeme těsto, 
necháme v chladu odpočinout, 
tvarujeme malé rohlíčky, které upečeme 
a obalíme v moučkovém cukru s vanilkou.

Oříškové věnečky
500 g hladké mouky, 220 g moučkového 
cukru, 1 vejce, 250 g mletých 
ořechů, 1 vanilkový cukr, asi 3 lžíce 
mléka, citronová kůra. Vypracujeme 
těsto, necháme v chladu odpočinout. 
Přes nástavec na masovém strojku 
protlačujeme těsto a tvarujeme 
kroužky, které upečeme. Pocukrujeme a 
pocákáme čokoládou. 

Mandlové rohlíčky
300 g oloupaných pomletých mandlí, 
280 g krupicového cukru, 4 bílky, špetka 
mleté skořice. Ušleháme tuhý sníh 
z bílků, po částech přidáváme cukr 
a vyšleháme dohusta. Lehce vmícháme 
mandle a skořici. Na plech stříkáme 
rohlíčky, které upečeme, slepujeme 
marmeládou a pocákáme čokoládou. 

Vanilkové rohlíčky s polevou
420 g hladké mouky, 100 g moučkového 
cukru, 160 g mletých ořechů, 340 g 
másla, špetka soli. Vypracujeme těsto, 
necháme v chladu odležet. Tvarujeme 
rohlíčky, upečeme a teplé potíráme 
rumovou polevou. Utřeme 200 g 
moučkového cukru, 2 lžičky citronové 
šávy, 5 lžic rumu.

Kávové oválky
250 g hladké mouky, 70 g moučkového 
cukru, 150 g tuku, 1 žloutek, 1 lžička 
silné černé kávy, citronová kůra. Vy-
pracujeme těsto, vyválíme, vykrajujeme 
oválky a upečeme. Slepujeme kávovým 
krémem a poléváme kávovou polevou.

Ořechové dordoletky
250 g hladké mouky, 150 g krupicového 
cukru, 200 g Stella, 3 žloutky, 150 g 
mletých ořechů. Vypracujeme těsto, vy-
válíme, vykrajujeme kolečka a upečeme. 
Po třech slepujeme máslovým krémem, 
prostřední kolečko pokropíme rumem. 
Povrch poléváme čokoládou a zdobíme 
půlkou mandle. 

Medové kostky
400 g polohrubé mouky, 220 g moučko-
vého cukru, 5 vajec, 7-8 lžic medu, 6 lžic 
vody, 1/2 prášku do pečiva. Všechny 
suroviny vyšleháme, rozetřeme na plech 
s pečícím papírem a upečeme. Vychladlé 
nakrájíme na malé kostičky, které namá-
číme do polevy a obalujeme v kokosu. 
Na polevu svaříme 10 lžic vody,12 lžic 
krupicového cukru a 1 lžíci kakaa 
(polevy si můžete udělat rovnou dvě 
dávky,  záleží na tom, jak velké kostky 
nakrájíte. Čím menší kostičky, tím více 
polevy). 

Žloutkové dortíčky
150 g hladké mouky, 40 g moučkového 
cukru, 60 g mletých ořechů, 120 g Stella. 
Vypracujeme těsto, necháme v chladu 
odpočinout. Vyválíme, vykrajujeme 
kolečka, upečeme. Vychladlá slepujeme 
marmeládou a poléváme žloutkovou 
polevou. Utřeme do husté pěny 2 žloutky 
se 140 g moučkového cukru a troškou 
rumu. Zdobíme alginátovým ovocem.



Krásné vánoc
e Vám

   přeje Bohdana...

Základní linecké těsto
300 g hladké mouky, 100 g moučkového 
cukru, 1 žloutek, 1 lžíce smetany, 200 g 
másla, citronová kůra. Vypracujeme 
těsto a necháme v chladu odpočinout. 
Vyválíme, vykrajujeme tvary, upečeme, 
slepujeme marmeládou a pocukrujeme.

Trojlístky
150 g hladké mouky, 50 g moučkového 
cukru, 100 g Stella, 1 žloutek, 60 g 
kokosu. Vypracujeme těsto a necháme 
v chladu odležet. Tvarujeme kuličky, 
které po třech slepujeme k sobě, potřeme 
bílkem, doprostřed vmáčkneme lískový 
oříšek a upečeme.

Sultánky
180 g polohrubé mouky, 90 g moučkové-
ho cukru, 120 g Stella, 1 žloutek, 100 g 
mletých ořechů. Vypracujeme těsto, 
vyválíme a vykrajujeme kolečka. 
Upečeme, vychladlá slepujeme kakaovým 
krémem a poléváme čokoládou.

Kokosové věnečky
400 g hladké mouky, 200 g moučkového 
cukru, 200 g Stella, 4 žloutky, 200 g 
kokosu, 2 lžíce citronové šávy, 2 lžíce 
rumu, troška soli, špetka prášku do peči-
va. Vypracujeme těsto a přes nástavec na 
masovém mlýnku protlačujeme tyčinky 
a tvarujeme věnečky, které upečeme. 
Vychladlé přilepíme máslovým krémem 
na upečené linecké kolečko, pocukrujeme 
a doprostřed dáme trošku marmelády. 

Kokosové koláčky
200 g hladké mouky, 150 g moučkového 
cukru, 1 vejce, 200 g kokosu. Vypracuje-
me těsto, necháme v chladu odpočinout, 
vyválíme, vykrajujeme kolečka, dáme na 
plech, potřeme rozšlehaným vejcem, 
ozdobíme půlkou oříšku a upečeme. 
Pocukrujeme a pocákáme čokoládou.

Ořechové roládky
170 g hladké mouky, 120 g moučkového 
cukru, 120 g mletých ořechů, 70 g Stella, 
1 vejce. Vypracujeme těsto, necháme v 
chladu odležet. Vyválíme na tloušku 
5 mm, potřeme medem, posypeme hrubě 
nasekanými ořechy, mletou skořicí a 
špetkou tlučeného hřebíčku. Opatrně 
svineme do pevné rolády, zabalíme do 
fólie a necháme v chladničce ztuhnout. 
Nakrájíme na 1 cm silná kolečka 
a upečeme. Pocukrujeme.

Rohlíčky s čokoládovou špičkou
180 g hladké mouky, 110 g moučkového 
cukru, 60 g Stella,1 vejce, citronová 
kůra. Vypracujeme těsto, tvarujeme 
rohlíčky a upečeme. Špičky máčíme 
v čokoládové polevě.

Sádelníčky
300 g hladké mouky, 150 g moučkového 
cukru, 210 g sádla, 90 g kakaa. 
Vypracujeme těsto, tvarujeme kuličky, 
dáme na plech, doprostřed vtlačíme 
opražený lískový oříšek, upečeme.

Medové kuličky
100 g mletých lískáčů, 2 lžíce medu, 
šáva z 1 pomeranče, 2 lžíce rumu. 
Všechny suroviny dáme do kastrůlku a 
za stálého míchání povaříme na slabším 
ohni asi 10-15 minut. Necháme vychlad-
nout, tvarujeme kuličky, které obalujeme 
ve strouhané čokoládě a vkládáme do 
papírových košíčků.

Roláda s kokosovou náplní
250 g mletých piškotů, 100 g moučkového 
cukru, 2 vejce, 30 g kakaa, 1 lžíce rumu. 
Vypracujeme tvárnou hmotu, rozdělíme 
na dva díly, každý položíme na alobal a 
vyválíme. Na každý dáme vyválený bílý 
plát (140 g másla, 100 g moučkového 
cukru, 120 g kokosu) a svineme do 
rolády. Necháme v chladu ztuhnout, pak 
krájíme.

Arašídové cukroví
270 g hladké mouky, 100 g moučkového 
cukru, 100 g mletých arašídů, 130 g 
Stella, 1 vejce, 3 čtverečky strouhané 
čokolády. Vypracujeme těsto, vtlačujeme 
do formiček a upečeme. Pocukrujeme a 
pocákáme čokoládou.

Čajové tyčinky
300 g polohrubé mouky, 200 g másla, 
150 g strouhaných neloupaných mandlí, 
2 vejce, 100 g moučkového cukru, 1/2 
lžičky mleté skořice, 2 mleté hřebíčky, 
špetka nastrouhané citronové kůry. 
Vypracujeme těsto, necháme v chladu 
odpočinout. Tvarujeme tyčinky, upečeme, 
špičky namáčíme v čokoládě.

Kandováčky
200 g hladké mouky, 150 g moučkového 
cukru, 200 g Stella, 1 vejce, 200 g kokosu. 
Vypracujeme těsto, necháme v chladu 
odpočinout. Vyválíme a vykrajujeme 
kolečka. Dáme na plech, potřeme 
rozšlehaným vejcem a posypeme 
nudličkami kandovaného ovoce 
a sekanými ořechy. Upečeme.

Čertovy kuličky
150 g mletých ořechů, 150 g čokolády na 
vaření, 100 g moučkového cukru, 150 g 
rozinek nakrájených nadrobno a namo-
čených v rumu, 1 lžíce mléka. Ve vodní 
lázni rozpustíme čokoládu, vmícháme 
ostatní suroviny a necháme prochlad-
nout. Tvarujeme kuličky, které obalujeme 
v kakau.

Cibébky
50 g hladké mouky, 75 g moučkového 
cukru, 1 vejce, 150 g mletých ořechů, 
50 g nasekaných rozinek. Vypracujeme 
těsto, rozválíme přes mikroten, vykraju-
jeme půlměsíčky a upečeme. Vychladlé 
poléváme citronovou polevou.

Dvoubarevné řezy
250 g Omega, 250 g kokosu, 300 g mouč-
kového cukru, 150 g sušeného mléka, 
2 lžíce rumu, sníh ze dvou bílků. Do 
vlažného rozpuštěného tuku vmícháme 
kokos, cukr, sušené mléko a sníh z bíl-
ků. Zpracujeme těsto, rozdělíme na dva 
díly a jeden díl obarvíme kakaem. Každý 
zvláš rozválíme přes mikroten, na tma-
vý díl položíme světlý díl, přitiskneme a 
polijeme čokoládovou polevou. 

Koňakové kuličky
2 lžíce vaječného koňaku, 100 g mouč-
kového cukru, 80 g másla, 4 natvrdo 
uvařené žloutky, mleté ořechy. Žloutky 
nastrouháme, smícháme s máslem, cuk-
rem, koňakem a zahustíme ořechy. Tva-
rujeme kuličky, do každé vmáčkneme 
kousek kompotovaného ananasu a kulič-
ky obalujeme v piškotových drobečcích 
smíchaných s ořechy. 

Kokosoví opilci
Smícháme 70 g rozpuštěné Omegy, 
250 g moučkového cukru, 100 g kokosu 
a rum podle chuti. Z vypracované 
hmoty tvarujeme kuličky. Do papírových 
košíčků nalijeme vždy 1 lžičku čokolá-
dové polevy, přidáme kuličku a opět 
zalijeme polevou. Dozdobíme. Poleva: 
rozehřejeme 180 g Omegy, vmícháme 
100 g moučkového cukru a 70 g kakaa.Marokánky

Za stálého míchání svaříme 2,5 dl 
šlehačky, 160 g moučkového cukru, 
1 vanilkový cukr a 50 g polohrubé 
mouky. Do vychladlé směsi vmícháme 
160 g drcených ořechů, 160 g kando-
vaného ovoce i s rozinkami. Na pečící 
papír tvarujeme placičky (prsty můžeme 
namáčet ve vodě). Upečeme, vychladlé 
potíráme na spodní straně čokoládovou 
polevou. Z jedné dávky jsem udělala 
70 ks.

Pařížské rohlíčky
300 g hladké mouky, 120 g moučkového 
cukru, 250 g tuku Stella, 90 g mletých 
ořechů, 2 žloutky – vypracujeme těsto, 
vtlačujeme do formiček a upečeme. Po 
vychladnutí nahoru stříkáme máslový 
krém a máčíme v čokoládě. Kokosová kolečka

250 g hladké mouky, 120 g moučko-
vého cukru, 200 g tuku, 100 g kokosu, 
1 vanilkový cukr – vypracujeme těsto, 
vyválíme, vykrajujeme kolečka, upe-
čeme, slepujeme máslovým krémem, 
vrch poléváme citronovou polevou, 
dáme půlku

Slepované rohlíčky
420 g hladké mouky, 250 g moučkové-
ho cukru, 280 g Stely, 140 g mletých 
ořechů, 1 vejce, 1 lžíce kakaa, citrono-
vá kůra – vypracujeme těsto, vtlačuje-
me do formiček a upečeme. Slepujeme 
máslovým krémem a konce máčíme v 
čokoládě.
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autor: Walter Burkhard
(překlad Mgr. Bohdana Matušková)

Holubí fotografie ze vzduchu je metoda 
pořizování fotografických snímků apa-
ráty, které jsou připevněny na spodní 
části těla holuba tak, aby mu nebrá-
nily v letu. Podobně jako jiné specia-
lizace vyžaduje holubí fotografie zna-
losti zvláštních fotografických technik 
a poštovních holubů. Holub je vybaven 
speciálním fotoaparátem s automatic-
kým mechanismem časování a sní-
mání s různými objektivy a filmovými 
zásobníky.
S holuby v leteckém snímkování expe-
rimentoval v první polovině 20. století 
německý lékárník Julius Neubronner. 
Holubi byli vybaveni lehkou miniaturní 
kamerou pro fotografování ze vzduchu, 
kterou měli připevněnou na prsou. Ne-
ubronner navrhl a zkonstruoval několik 
typů fotoaparátů se širokoúhlým pa-
noramatickým objektivem, se dvěma 
objektivy nebo dvojitou sportovní pa-
noramatickou kameru. Poslední model 
z roku 1920 vážil necelých 40 gramů 
a dokázal pořídit dvanáct snímků. Ani 
jeden typ se však nepodařilo vyrábět 
sériově.
Neubronner ptáky na jejich zatížení po-
stupně trénoval. Odvážel je do míst i sto 
kilometrů vzdálených od jejich domova, 
nasadil jim kameru a vypustil je. Holubi 
obvykle létali ve výšce 50 až 100 metrů 
rychlostí asi 15 kilometrů v hodině. Me-
chanismus v kameře ovládal prodlevy 
mezi jednotlivými fotografiemi.
Během první světové války se ukázala 
výhoda holubí fotografie v pořizování 
záběrů z menší výšky než bylo možné 
například z balonu, letadla, nebo draku. 
Tyto metody byly převzaty německou 
a francouzskou armádou.
V dílně švýcarského hodináře Christiana 
Adriana Michela ve třicátých letech 20. 
století vznikl upravený Neubronnerův 
model dvojité sportovní kamery pro 
16 mm film s vylepšenými časovacími 
mechanismy a principem posunu filmu. 
Michel si nechal svůj fotoaparát patento-
vat v roce 1937, ale neexistuje více než 
přibližně sto exemplářů tohoto typu.
V sedmdesátých letech holubí fotogra-
fii využívala také americká CIA. Vysoce 
kvalitní kopie dvojitých sportovních ka-
mer vyráběl Rolf Oberlaender a po roce 
2000 s holuby pracoval akční umělec 
Amos Latteier.

HISTORIE LETECKÉ FOTOGRAFIE

První fotografii ze vzduchu pořídil z ba-
lónu po prvních pokusech v Paříži roku 
1858 francouzský vzduchoplavec a fo-
tograf Nadar. Dva roky po něm nasní-
mal Boston z balónu americký fotograf 
James Wallace Black. Krátce nato byla 
fotografie z balónu využívána pro vo-
jenské účely armádou Unie v americké 
občanské válce. V osmdesátých letech 
19. století experimentoval Arthur Batut 
s leteckou fotografií z draků. Mnozí je 
následovali – Amedee Denisse vyvinul 
v roce 1888 raketu s kamerou a padá-
kem. Fyzik Alfred Nobel v roce 1896, 
těsně před svou smrtí, zdokonaloval 
techniku fotografování nejen z balónů 
a raket, ale i ze střel. Hledal její využi-
tí v měření a vytváření kartografických 
map.
V roce 1889 proběhl experiment na 
univerzitě v Petrohradě, při kterém šéf 
ruského balónového armádního sboru 
Alexandr Kovanko pořídil letecké sním-
ky z balónu a poslal kolodiové filmové 
negativy na zem holubí poštou.
Fotografování z ptačího pohledu zdo-
konaloval vynálezce a konstruktér 
George Raymond Lawrence. Napří-
klad po zemětřesení v San Franci-

scu roku 1906 s pomocí sofistiko-
vaného závěsného systému na ně-
kolika dracích najednou fotografo-
val trosky města z výšky 600 me-
trů. Fotoaparát vážil 25 kilogramů 
a používaly se v něm celuloidové desky 
o rozměrech 43 × 122 cm.

JULIUS NEUBRONNER

Za otce nápadu fotografovat s pomocí 
cvičených holubů se považuje Julius 
Neubronner (1852–1932), německý 
lékárník z Kronbergu u Frankfurtu nad 
Mohanem. Jeho koníčkem byl chov 
poštovních holubů a amatérská foto-
grafie.

INSPIRACE

Okolo roku 1903 pomocí holubí pošty 
přijímal recepty ze sanatoria v blízkosti 
Falkensteinu a obratem posílal nezbyt-
né léky o váze 75 gramů stejnou meto-
du zpět. Když se jednoho dne poštov-
ní holub ztratil v mlze a dorazil o čtyři 
týdny později, nechal se Neubronner 
inspirovat nápadem opatřit ptáka auto-
matickou kamerou, která by sledovala 
jeho cestu. To vedlo ke sloučení obou 
jeho koníčků: kombinace holubí poš-

» HOLUB FOTOGRAFEM ANEB HOLUBÍ FOTOGRAFIE

Poštovní holub s miniaturním německým fotoaparátem, pravděpodobně 
během první světové války.
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ty a amatérské fotografie. Neubronner 
začal vyvíjet lehkou miniaturní kameru, 
kterou pomocí koženého postroje a hli-
níkového kyrysu připevnil na prsa ho-
luba. Ptáky postupně a pečlivě připra-
voval na jejich zatížení. Ke snímkování 
ze vzduchu je odvážel do míst, které 
byly i sto kilometrů daleko od mís-
ta jejich domova, nasadil jim kameru 
a vypustil je.
Holub obvykle letěl přímým směrem 
domů, asi ve výšce 50 až 100 met-
rů a rychlostí maximálně 15 kilometrů 
v hodině. Pneumatický mechanismus 
v kameře ovládal časové prodlevy mezi 
exponováním jednotlivých fotografií.
Neubronner do roku 1920 vyvinul asi 
tucet různých modelů kamer. Již v roce 
1907 se snažil svůj nápad patentovat. 
Jeho vynález pod názvem „Příprava 
zařízení a způsob fotografování úseků 
terénu z ptačí perspektivy“ byl nejprve 
Císařským patentovým úřadem zamít-
nut jako neproveditelný, avšak po dolo-
žení záznamů fotografických výsledků 
byl v prosinci 1908 přijat (odmítnutí bylo 
založeno na rozšířené mylné představě 
o nosnosti holuba domácího).
Následující rok Neubronner předvedl 
svou techniku na Mezinárodní fotogra-
fické výstavě v Drážďanech a první Me-
zinárodní výstavě letectví a kosmonau-
tiky, tehdy ještě konané ve Frankfurtu 
nad Mohanem. Návštěvníci v Drážďa-
nech mohli pozorovat přilétající holuby, 
přinesené letecké snímky byly na tom-
též místě vyvolány a vytisknuty jako po-
hlednice. Vynález získal v Drážďanech 
ocenění, stejně tak i v letech 1910 
a 1911 na druhém a třetím Pařížském 
aerosalonu.
Snímek zámeckého hotelu Kronberg 
(v té době nazývaného zámek Fried-
richshof) se stal slavným, protože se 
na něm nezáměrně objevily špičky ho-
lubích křídel.

TYPY FOTOAPARÁTŮ

Různé modely kamer byly postaveny 
zcela odlišně. V článku publikovaném 
v roce 1911 byly popsány čtyři základní 
typy: obvyklý fotoaparát s jedním objek-
tivem, druhý v uvozovkách konstruova-
ný jako „panoramatická kamera“, třetí 
fotoaparát se dvěma objektivy a nako-
nec fotoaparát se sekvenčním snímá-
ním osmi po sobě jdoucích fotografií. 
V článku je také uvedeno, že největší 
a nejtěžší z nich měřil asi 10 × 6,5 cm 
a vážil přibližně 75 gramů.
Na známé fotografii tří holubů nesoucí 

své fotoaparáty) je zcela vpravo kame-
ra s jedním objektivem, uprostřed se 
dvěma objektivy a vlevo je kamera pa-
noramatická.
V roce 1920 bylo heslo týkající se Neu-
bronnerovy holubí fotografie začleněno 
do encyklopedického díla Meyers Kon-
versations-Lexikon. Do obecného po-
vědomí lidí se dostala také informace, 
že doplňkové technologie, jako byl jeho 
„mobilní holubník“, použilo Německo 
ve světové válce. Mezitím dorazil Neu-
bronnerův vynález do muzeí, je napří-
klad součástí sbírky Agfa-Photo-Histo-
rama v Kolíně nad Rýnem. Jeho dvojitá 
sportovní panoramatická kamera je 
v kronbergském zámeckém muzeu 
a také v Berlínském technickém muzeu 
a Německém muzeu v Mnichově.

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA

Již od začátku vynalézání byl Neubron-
ner motivován i možnostmi využití holu-
bích fotografií ze vzduchu pro vojenské 
účely. V tehdejší době sice byl letecký 
fotografický průzkum možný, ale těžko-
pádný, protože fotografický přístroj mu-
sely nést buď balóny, draci nebo rakety. 
Bratři Wrightové svým úspěšným letem 
v roce 1903 položili základ špionážních 
letů využívaných v první světové válce. 

Nicméně holubí fotografie i se všemi 
praktickými potížemi umožňovala po-
řizovat detailní snímky z menší výšky 
než pilotovaný letoun.
Pruské ministerstvo války o holuby zá-
jem projevilo, a i když bylo zpočátku 
skeptické, nedůvěra zmizela po řadě 
úspěšných zkoušek. Holubi se ukázali 
být poměrně lhostejní k výbuchům, ale 
o něco horší byla skutečnost, že jim tr-
valo dlouho, než si po přesunu zvykli 
na nové místo svého mobilního holub-
níku. Tento problém dokázala s jistým 
úspěchem a minimálním časem na při-
vyknutí na nový domov řešit italská ar-
máda kolem roku 1880. Stejný problém, 
ale ve francouzském dělostřelectvu, ře-
šil kapitán Reynaud chovem holubů pří-
mo v mobilním holubníku.
Není však jasné, jestli o této činnosti 
Neubronner věděl. Nicméně věděl, že 
musí existovat řešení, jak slyšel od jed-
noho pouťového pracovníka, který s se-
bou vozil holuby v holubníku ve svém 
karavanu. Již na výstavách v Drážďa-
nech a ve Frankfurtu nad Mohanem 
v roce 1909 Neubronner vystavoval mo-
bilní holubník kombinovaný s temnou 
komorou. Během několikaměsíční na-
máhavé práce trénoval malá holoubata, 
aby se vracela do holubníku i poté, co 
s nimi přejel jinam.

Julius Neubronne
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V roce 1912 ukončil Neubronner úkol 
(započatý v roce 1909) snímkování 
vodního díla v berlínském Tegelu, při 
kterém používal pouze svůj mobilní 
holubník. Po dlouhodobém vyjednávání 
bylo naplánováno pokračování na ko-
nec srpna 1914 s praktickou zkouškou 
ve Štrasburku, po němž mělo následo-
vat státní odkoupení vynálezu. Plány 
však byly zmařeny vypuknutím války. 
Neubronner musel poskytnout všech-
ny své holuby a zařízení pro vojenské 
účely.
V rámci nových pravidel opotřebovávací 
války se holub v ozbrojeném konfliktu 
ujal kromě své tradiční role poštovní-
ho doručovatele také role fotorepor-
téra. Neubronnerův mobilní holubník 
našel své uplatnění v bitvě u Verdunu, 
ve které se ukázal být tak užitečný, že 
byl znovu použit ve větší míře v bitvě 
na Sommě. Po válce však dostal Neu-
bronner z ministerstva války dopis, že 
použití holubů při leteckém snímková-
ní nebylo pro armádu hodnotné a další 
pokusy nejsou opodstatněné.
V Mezinárodním muzeu špionáže (In-
ternational Spy Museum) ve Washing-
tonu je poštovním holubům a holubí fo-
tografii v první světové válce věnovaná 
jedna malá místnost.

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKY

Přestože byl vynález hned po první 
světové válce odmítnut, měla ve třicá-
tých letech německá armáda v Mnicho-
vě trénovat holuby tak, aby byli schopni 
s kamerami při letu pořídit až 200 zábě-
rů. Sám vynálezce se však tohoto tré-
ninku již nedožil – zemřel v roce 1932. 
Němci však nebyli jediní, kdo chtěl 
tento vynález používat. Francouzská 
armáda vydala rozkaz opatřit holubům 
kamery a zároveň nechala cvičit psy 
tak, aby vypouštěli holuby za nepřátel-
skou hranicí.
Nicméně i přesto, že je známo, že se 
holubi a také mobilní holubníky do kon-
ce druhé světové války na obou stra-
nách do značné míry používali, není 
jasné, do jaké míry byli použiti pro le-
teckou fotografii.
Na straně spojenců se předpokláda-
lo, že Němci a Japonci Neubronnerův 
vynález použijí a ještě v roce 1943 se 
psalo, že americké spojovací vojsko si 
je vědomo možnosti použití holubí foto-
grafie. Oficiálně ji však nepřijalo.
Téma holubí fotografie se během dru-
hé světové války dostalo do dětských 
pokojů. Firma Elastolin vyráběla hrač-

ku založenou na tomto motivu, který 
se používal v období před rokem 1918. 
V roce 1935 se prodával vojáček v aktu-
alizované tehdejší uniformě, měl vedle 
sebe německého ovčáka a vypouštěl 
poštovního holuba s „mírně předimen-
zovaným“ fotoaparátem.
Díky rešerším švýcarského muzea foto-
aparátů ve Vevey existuje mnohem ví-
ce informací o rozvoji holubí fotografie 
z přibližně stejné doby v dílně švýcar-
ského hodináře Christiana Adriana Mi-
chela (1912–1980) z Walde im Aargau 
ve Schmiedruedu. Upravil Neubron-
nerovu dvojitou sportovní panorama-
tickou kameru pro 16 mm film a dále ji 
vylepšil mechanismy, které zajišťovaly 
počáteční prodlevu, prodlevu mezi jed-
notlivými snímky a posun filmu, přičemž 
hmotnostní limit fotoaparátu 75 g zůstal 
zachován. Michel si nechal svůj fotoa-
parát patentovat v roce 1937, ale jeho 
plán nabídnout je švýcarské armádě 
selhal, protože nesehnal výrobce pro 
sériovou výrobu. Obecně lze konsta-
tovat, že neexistuje více než cca sto 
kamer tohoto typu. Po vypuknutí druhé 
světové války patentoval Michel kaze-
tu pro přepravu malých předmětů, jako 
jsou například filmové svitky pro poš-
tovní holuby. V muzeu ve Vevey je také 
fotografie psa s pěti malými přepravní-
mi koši na holuby. Od roku 2002 do ro-
ku 2007 byly v aukční síni Christie‘s v 
Londýně vydraženy tři Michelovy holubí 
fotoaparáty.
Švýcarské muzeum fotoaparátů vlast-
ní přibližně tisíc snímků, které vznikly 
během vývoje Michelových fotoapa-
rátů pro účely testování. V katalogu 
k výstavě Des pigeons photographes? 
z roku 2007 byly rozděleny na testovací 
vzorky ze země nebo z okna, z lidského 
pohledu ze země nebo z vyvýšeného 
místa, letecké snímky z letadla, letecké 

snímky z poměrně velké výšky (pravdě-
podobně z letadla, ze kterého byli vy-
pouštění poštovní holubi) a malý počet 
klasických holubích fotografií.

OBDOBÍ 
PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE

Ve virtuální prohlídce (jinak pro ve-
řejnost nedostupného) Muzea CIA se 
nachází také jedna holubí kamera na-
pájená baterií. Měla velikost 4,7 × 2,2 
× 2,4 cm a mohla pořizovat fotografie 
okamžitě po vypuštění holuba nebo 
po uplynutí nastaveného času. Podrob-
nosti o jejím používání jsou stále taj-
né. Podle zpráv sdělovacích prostředků 
byla tato kamera nasazena v sedmde-
sátých letech 20. století. Ptáci byli vy-
pouštěni z letadel, ale tato technika se 
neukázala jako úspěšná. V roce 1978 
zveřejnil tištěný švýcarský časopis le-
tecký snímek ulice Gotthelfstraße v Ba-
sileji, který pořídil holub Febo de Vries-
-Baumanna hydraulickou kamerou.
V osmdesátých letech představil Rolf 
Oberlaender malý počet vysoce kvalit-
ních kopií dvojitých sportovních pano-
ramatických kamer, které v roce 1999 
získalo Švýcarské muzeum fotoaparátů. 
Některé byly pravděpodobně prodává-
ny jako originály.
V letech 2002–2003 experimentoval 
s holubí fotografií akční umělec a mi-
lovník holubů Amos Latteier. Používal 
fotoaparáty na filmy APS a digitální fo-
toaparáty a zorganizoval několik před-
náškových akcí s názvem „Power Poin-
tillistischen“ v Portlandu, kde shrnul 
výsledky svých výzkumů a zkušeností. 
Zmiňuje svůj pokus, při kterém vypus-
til holuba přibližně kilometr od domova. 
Holub však zabloudil a vrátil se hladový 
a se zdemolovaným fotoaparátem až 
po třech dnech.

Holubí fotografové
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» TRIKY V CHOVU HOLUBŮ

Zdeněk Adamík

Nová závodní sezóna je ještě daleko, 
ale dlouhé zimní večery jsou jako stvo-
řeny pro přemyšlení a nabírání nových 
zkušeností pro práci s našimi holoubky. 
A o vdovském systému vedení chovu 
ještě určitě nebylo řečeno všechno.

KLASICKÉ VDOVSTVÍ

SUCHÉ VDOVSTVÍ  
U 2-letých a starších po jednom nebo 
dvojnásobném zapáření. 
He ukázat až po závodě. Před závodem 
pouze na 10 minut ukázat hnízdní mis-
ku. Někteří chovatelé ji ukazují  až  30 
minut.

PŘED DLOUHOU  TRATÍ 600 – 800 km 
Dát vdovcům holubice na asi 1 hodinu a 
na zem tabákovou slámu.
 
PŘED TRATÍ PŘES NOC 
– v den nasazení obdrží holubice na 
téměř celý den + slámu na zem.

PŘED STŘEDNÍ TRATÍ 
a) otevřít vdovcům budník, obrátit misku, 
čtyři holubice od 4 nejlepších vdovců 
dát do tzv. otevřeného koše do holubní-
ku na podlahu. Vdovci budou naletovat 
na koš a zpět do budníku, potom je 
nasadit.
b) vzít 2-3 chovné holuby z chovného 
oddělení a dát jim jejich dřívější budník 
ve vdovském oddělení zpět. Toto opatře-
ní podporuje žárlivost vdovců, dráždí je.

PŘED POSLEDNÍM ZÁVODEM SEZÓNY
Oba partnery asi od 10 hodin nechat 
spolu. Po dvou hodinách dát na zem 
hrachovou nebo jinou slámu. Pozor! Je 

nutné předtím vdovce řádně nakrmit, 
neboť potom již večer téměř nežerou !

DVOUTÝDENNÍ PŘÍPRAVA CELÉHO 
ODDĚLENÍ 
1. týden pouze ječmen + kůra proti 
trichomonádám. Celý týden vdovci 
zavřeni v odd., žádný prolet! 2. týden 
normální krmení a volný prolet, stoupá 
forma!

SYSTÉM ZMĚNY 
Uprostřed sezóny, ale pouze na 2 závo-
dy nezavírat vdovce do části budníku s 
miskou, ale nechat je v holubníku volně 
létat. Vpustit k nim vdovy a po několika 
(30) sekundách začít košovat vdovce.

DALŠÍ ZPŮSOB DRÁŽDĚNÍ
Do speciální bedny nebo nasazovacího 
koše s otvory (mřížkou) vpředu a na-
hoře tak posazeného, aby vdovec viděl 
dobře na vlastní budník , dát špičko-
vého vdovce. Jeho holubici uzavřít do 
budníku a k ní cizího holuba. Toto musí 
vdovec vidět! Potom může být vdovec 
z  bedny vypuštěn a naletět na vlastní 
budník a útočit přes mřížku. Využít této 
situace a vdovce nasadit. 
POZOR! a) Musí být předpověď pěkné-
ho počasí na příští den  - den závodu !  
b) Někteří vdovci tuto nervozitu nesne-
sou a totálně propadnou !

MENTÁLNÍ DOPING 
a) po 7.- 8. závodě, kdy forma opadá, 
nechat na začátku týdne (úterý, středa) 
večer po tréninku vdovců, případně 
vdov oba partnery přes noc v budníku a 
teprve druhý den ráno mezi 5.- 6. hodi-
nou je znovu rozdělit.
b) dvakrát ke konci sezóny nechat ve 
středu večer společně vdovy a vdovce 
trénovat. Potom rozdělit.  

BEZ VDOV 
a) vdovy před závodem ukazovat pouze 
na první 4 závody než (mokré vdovství) 
vdovci, zejména mladí pochopí o co jde.
b) vdovy neukazovat vůbec, ale když 
vdovec objeví misku, ihned začít košovat!
Po závodě zpočátku sezóny vdovy 
dávat vdovcům jen krátce, od poloviny 
sezóny až na 1 hodinu i více.

SEDAČKOVÁ MOTIVACE 
Ve druhé polovině sezóny pověsit hodi-
nu před nasazením do každého oddě-
lení několik sedaček. Někteří chovatelé 
to dělají 2 dny před nasazením.

KONDICE VDOV 
a) při tréninkových letech vdovců před 
sezónou (30 km), očekávají vdovy vdov-
ce volně (neuzavřeny) v oddělení vdovců.
b) 2. den po návratu vdovců ze závodu 
obdrží vdovy pouze vodu bez krmiva 
(snížení možností vzájem. páření), ná-
sledující dny Dietní směs s ječmenem. 
Den před nasazením závodní nebo vdov-
skou směs.

PŘÍPRAVA NA LET “PŘES NOC”
Ráno v den nasazení holubů na závod 
odveze 1 člověk holuby 30 km od holub-
níku, předtím jsou jim ukázány vdovy 
na pár minut. Všichni jsou vypouštěni s 
pauzami jednotlivě a zapsán čas jejich 
vypuštění. Totéž je provedeno při příletu. 
Vdovec, který neletí přímo na vlet a na 
budník není určen do mistrů a většinou 
ani nasazen. (Např. sedne na střechu, 
jde se nejdřív napít apod.). Rovněž je 
porovnána doba letu pro určení pořadí 
na kontrolním listě (sázky). Při příletu z 
tréninku, mají vdovci volně k dispozici 
vdovy, misky a slámu. Dobré je přidat 
cizí holuby (z jiného oddělení) do holub-
níku a otevřít jim volné budníky! Druhý 
týden přípravy přidat 50 % kukuřice.

MOTIVACE 1 HLADOVCEM 
V každém oddělení je jeden horší holub. 
Krmíme v budnících. Tomuto holubovi 
zavřeme v týdnu nasazování jeho bud-
ník, takže musí sedět na zemi. Tento 
holub se snaží něco “urvat” k snědku 
v budnících, a tak postupně motivuje 
celé oddělení. Nedá se provádět často, 
neboť by bylo neklidné oddělení a špat-
né výsledky. POZOR! Neukazovat před 
tímto závodem vdovy!

MOTIVACE “CIZÍ” HOLUBICÍ 
– od 4. závodu sedí vdovci v uzavřených 
budnících (do 600 km) na miskách. Do 
oddělení je vpuštěna 1 vdova , patřící 
do jiného oddělení a tato zde volně létá 
5-10 minut. Vdovci jsou potom nakošo-
váni. Při příletu na ně čekají holubice 
vlastní. Cizí holubice dokáže vdovce 
patřičně “nabudit”.

KOŠOVÁNÍ
Vdovce, kteří půjdou na závod, dát do 
tréninkového koše (s otvory nahoře). 
Koš  postavit na podlahu jejich oddělení 
a následně vpustit vdovy. Některé He, 
když uslyší vdovce , začínají naletovat 
na koš. O několik minut později holuby 
nakošovat.
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MOTIVACE HOLOUBĚTEM
tuto motivaci akceptují pouze někteří 
vdovci, musí se individuálně vyzkou-
šet!! Před nasazením podsadit vdovci 
8-10 denní holoubě – pokud možno 
holubičku. Je bezpodmínečně nutné 
pozorovat, jak vdovec holoubě přijí-
má. Podsazovat pomalu na dno misky, 
holoubě krýt celou rukou. Vdovec, který 
tuto hru akceptuje, může zvítězit, ně-
který ale také zcela propadne!!!
I  holoubě dokáže patřičně vdovce mo-
tivovat k maximálním výkonům.

MOTIVACE HOLOUBĚTEM 
Ráno v den nasazování podsadit vdov-
ci 10 denní holoubě, a to dvěma varian-
tami : 
a) mládě dát na 2-3 hodiny pod převrá-
cenou misku, musí však mít dostatek 
vzduchu a vdovce musí mládě dobře 
slyšet. Potom převrátit misku a vložit do 
ní mládě. Dávat dobrý pozor, zda vdo-
vec mládě vezme. Pokud ano, jedná se 
o supermotivaci pro určitý závod.
b) mládě dát ihned ráno do misky, při-
tom nechat vdovce ale sedět před nebo 
vedle uzavřené části budníku, ve které 
sedí holoubě v misce, a to tak, aby ho 
vdovec dobře viděl a rovněž na 2-3 
hodiny. Potom otevřít a sledovat, zda 
vdovce mládě dobře přijme. V opačném 
případě přikrýt mládě na několik minut 
rukou a počkat, zda se vdovec uklidní a 
mládě přijme.

TOTÁLNÍ VDOVSTVÍ

OBĚHOVÝ SYSTÉM S TRÉNINKEM 
1X TÝDNĚ NA 20-30 KM

SYSTÉM S ROČNÍMI VDOVCI, KTEŘÍ 
JSOU TRVALE DOMA A POTOM STEJ-
NÉ TRIKY JAKO  PŘI KLASICKÉM 
VDOVSTVÍ.  ZÁVODÍ POUZE VDOVY!!

MOTIVACE VDOV NA BUDNÍK A KOU-
PEL :
nasazovat vdovy ze sedaček a vdovce 
z budníku s miskou. Holuba nebo holu-
bici, kteří nejsou nasazováni, nenechat 
celý týden koupat. Po 1⁄2 hodině po 
skončení příštího závodu dát do holub-
níku vanu s vodou na koupání. Holubi i 
holubice se vykoupají  , osvěží (jako po 
těžké práci), napětí opadne , sednou do 
budníku a v klidu si odpočívají.

MENTÁLNÍ DOPING: 
Stejné jako u klasického vdovství dle.

ZPŮSOB NASAZOVÁNÍ 
Samcům otevřít budník a obrátit misku. 

Potom vypustit vdovy. Nenasazovat dří-
ve než oba partneři leží v misce!

JINÝ ZPŮSOB NASAZOVÁNÍ 
Nechat vdovce vylétnout z holubníku, 
mezitím přinést nebo vpustit ze se-
daček vdovy vnitřní chodbou a zavřít 
je do zadní části budníku. Vpustit do 
holubníku vdovce, ale ne do zadní části 
budníku ke vdovám. Po 5 minutách na-
sazovat. Po závodě nechat volně spolu 
1 hodinu a více dle situace.

ZVÝŠENÍ MOTIVACE NA ZAČÁTKU 
SEZONY (1-2 oddělení)
První páření v polovině února (dle po-
časí). Po 14 dnech oddělit He. Samci 
vychovají 1 holoubě sami.
Druhé páření:
1. závod 
1.týden v květnu cca ve 12,00 hodin + 
slámu na zem holubníku. Večer nako-
šovat.
2. závod
Obojí pohlaví nasadit. Do “MISTRŮ” jme-
novat samce, neboť He letí o něco hůře 
(jsou před snůškou vajec)!!
3. závod   
Vejce leží v hnízdě. 1 den přede dnem 
nasazení He odebrat z hnízda, potom 
je nasadit ze sedaček a H z hnízda.
4. závod   
Stejný způsob jako při 3.závodě (He 
den přede dnem nasazení odebrat). 
Samcům přidat do hnízda 2-3 podklad-
ky. Obojí pohlaví letí stejně dobře!!
5. závod   
Po 4. závodě jsou obě pohlaví trvale 
oddělena. Samcům celý týden otevře-
né celé budníky. He na sedačkách. He 
trénují pouze večer. H ráno dle mož-
ností i večer. Zbytek sezóny praktikovat 
totální vdovství.

SEDAČKOVÁ MOTIVACE 
Večer přede dnem nasazování nechat 
vdovce (samce) sedět na sedačkách v 
oddělení vdov. Tam je i krmit a napájet. 
Odtud je i nasadit. Opakovat 2-3x v ZS.

Jiný způsob zvýšení motivace 
v 1⁄2 závodní sezóny (polovdovství)

1.závod 
Vdovci sedí 9 dnů před závodem ve 
voliéře nebo v odd. bez budníků. Před 
nasazením jdou do oddělení s budní-
ky současně s holubicemi a po krátké 
době (zahoukání) do koše.
2. závod 
Po 1. závodě jsou oba partneři cca 2 
hodiny pohromadě, potom znovu roz-
dělit. Samci zůstávají v odd. s budníky, 

He na sedačkách nebo ve voliéře. Ve 
středu provést změnu (He do budní-
ků). Tzn., že každé pohlaví absolvuje 
maximálně 3 tréninky. Po návratu ze 
2. závodu zůstávají již pohromadě a 
mohou se pářit.
3. závod 
He sedí částečně na vejcích, někteří 
samci ještě “honí” na hnízdo. Ty He, které 
dosud nesnesly vejce, zůstávají doma, 
ostatní se 2 snesenými vejci a všichni 
samci jsou nasazeni.
4. závod 
Holubi mají vejce cca 5-6 dní dlouho. Je-
den den přede dnem nasazování ode-
bereme samce a dáme je na sedačky. 
He 2 hodiny před nasazením vezmeme 
z vajec a dáme je do jiného oddělení, 
nebo voliéry, aby se ještě jednou napily 
a nakrmily dietní směsí. Potom všechny 
nasadíme.
5. závod 
Vejce jsou cca 15 dní stará. Jeden 
den přede dnem nasazení dáme He 
do odd.se sedačkami. Samci zůstávají 
sedět na vejcích. 2 hodiny před nasa-
zením dáme samce do jiného oddělení 
nebo voliéry, aby se napili a nakrmili. 
Vejce dáme do líhně!!
6. závod 
Holubi mají mláďata ve stáří přibližně 
2-3 dnů. Jeden den před nasazením 
odebereme samce a dáme je zvlášť do 
odd. se sedačkami nebo voliéry. Stejně 
jako u minulého závodu odebereme 2 
hodiny před nasazením i He, nakrmíme 
a napojíme. Proto, aby malá mláďata 
nezahynula, nenasadíme všechny He. 
Pod ty He, které ponecháme doma, 
podsadíme zbylá holoubátka. Do misky 
celkem 3-4 kusy! Po návratu ze závo-
du budou páry rozděleny a zůstanou 
rozděleny! Každý večer po krátkém 
tréninku jsou tzv. oběžnou metodou 
místa pobytu starých holubů vyměněna 
(střídání na mladých).
7. závod 
Mláďata jsou asi 12-13 dnů stará. Nyní 
budníky uzavřeme a s cca 2/3 mláďat-
jdeme na podlahu oddělení, kde jim 
vytvoříme “koutek” se slámou. Ostatní 
vyřadíme nebo podsadíme do jiného 
oddělení, kde provádíme jiný způsob 
závodění. Tím, že snížíme stav vyživo-
vaných mláďat  na cca 2/3 a uzavřeme 
budníky, se automaticky zvyšuje moti-
vace ke krmení mláďat a tím i návratu 
ze závodu.
8. závod 
Mláďata jsou asi 19-22 dnů stará. Po 
závodu – návratu  H a He znovu roz-
dělíme mláďata přibližně na 2 poloviny, 
tzn., že v “koutku” se slámou, případně 
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pytlovinou se nachází cca 6-10 holou-
bat (dle velikosti oddělení), tím jsou 
všichni holubi motivovaní ke krmení 
těchto zbylých mláďat , jsou k sobě 
vzájemně útoční a bojují o místo ke 
krmení – žárlí.
9.závod 
Všechna mláďata jsou již pryč v ho-
louběcím oddělení, budníky otevřeme 
a páry mohou být nově sestaveny. Sedí 
spolu až do cca 13. závodu – přičemž 
se pokračuje jako v totálním vdovství.
Při tomto systému (1.-8.) jsou H i He 
dobře motivováni, plni napětí potřebný-
mi impulsy pro rychlý návrat ze závodu.

Setkání s přáteli - XII.ročník
Jiří TIMOFIJ - in memoriam

Malšice - sobota 12.února 2011 od 09.00 hodin

Hlavní myšlenkou tohoto setkání je připomenutí si památky zakladatele
těchto akcí, pana Jiřího Timofije, dále přátelské posezení jako 

propagace chovatelské vzájemnosti a v neposlední řadě upevňování
přátelských vazeb mezi chovateli, včetně možnosti posílení chovů 

kvalitním chovným materiálem.

Hlavní program od 10.00 hodin vyplní dlouhodobě úspěšný německý
chovatel Franz Pöml a v Německu úspěšně závodící Jan Dreveňák

besedou, kde otázky budou klást čeští chovatelé.

Na programu je volný prodej poštovních holubů chovatelů, kteří se 
bezpodmínečně přihlásí do 31. 12. 2010. Prodej chovatelských potřeb

a produktů zajištěn.

Bohatá tombola opět obálkami vyhrává - nevyhrává od našich předních 
chovatelů.

Veškeré dotazy a objednávky, prodejní místa, klece včetně pátečního
posezení nahlaste do 31.12.2010.

Ladislav Potůček - Kosmonautů 169, 334 01 Přeštice
 tel. 377 981 751 nebo 605 277 196

Na Vaši účast se těší pořadatelé setkání.

VYRÁBÍME
Dřevěné chovatelské

a zahrádkářské potřeby

krmítka / budníky
přepravky / holubníky
králíkárny / kurníky

udírny / krmelce

Veškeré výrobky lze přizpůsobit 
přání zákazníka.

Doprava po celé ČR zajištěna!

Novotný Miloš, Sudice 68
675 73 RAPOTICE

Tel. 607 769 855
e-mail: milotny@centrum.cz

www.drevovyrobky.wz.cz

Pozvánka na výstavu
Základní organizace chovatelů poštovních holubů 

Třebechovice pod Orebem pořádá

22. ročník výstavy poštovních holubů ve standardu  

O  P U T O V N Í  O R E B S K Ý  P O H Á R

Výstava se koná  5. 2. 2011  v restauraci U Černého koně 
v Třebechovicích pod Orebem.

Propozice výstavy budou zveřejněny v lednovém čísle časopisu Letu Zdar.

Srdečně zvou pořadatelé ZO Třebechovice

T  608 337 726
E  matuska@4starhill.org
A  Jan Matuška, Vema, a.s.
    Okružní 3a, 638 00 Brno. 

Koupím menší domek 
do 20 km od Brna 
se zahradou 
na stavbu 
holubníku.

Přemýšlíte ještě o vánočním dárku ?
Kniha je jistota a vždy potěší.

Jaroslav Strnad
Křížem krážem Belgií

Zážitky z cest a návštěv u známých chovatelů
Objednávejte na telefonním čísle: 605 543 224

Bude zima, bude mráz, ohřívačku, zda-li máš ?
Nemáš ?! Tak si ji kup!
Ohřívačka pod napáječku usnadní péči o vaše holuby
        Ohřívačka klasická hliníková                       220,- Kč
        Ohřívačka plastová s výstupkem,
        který zapadne do dna napáječky                 312,- Kč           
Objednávejte:
ECONOMIC, Uničovská 16, 785 01 Šternberk, tel. 775 995 702
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» MISTR Z KOPCŮ VALAŠSKA - VOJTĚCH JURENČÁK
Jaroslav Strnad

Již v loňském roce jsem navštívil vyni-
kajícího chovatele poštovních holubů  
pana Vojtěcha Jurenčáka  ze Štítné nad 
Vláří – Popova (ZO Bylnice- OS Valaš-
sko). K tomuto kraji mám totiž  zvláštní 
vztah, neboť právě ve Štítné nad Vláří 
se narodil můj otec a celá rodina z jeho 
strany se zde, byť nepravidelně, schá-
zíme. Vynikající výsledky poledních 
let, završené letošním titulem Mistra  
oblasti Valašsko  mě evokují k napsá-
ní několik zajímavostí o tomto velmi 
sympatickém a skromném chovateli 
poštovních holubů. 
           
Již v roce 1992, po dostavění svého ro-
dinného domu v Popově se u Vojtěcha  
probudila jeho láska z dětství, a to lás-
ka  k poštovním  holubům, Ještě v tom-
to roce si přináší  své první holuby od 
místních chovatelů Jendy Miklase (bra-
tranec), Jendy Fojtíka  a Jirky Zvoníčka 
.Byli to holubi starých osvědčených linií 
jako G.Fabry,Ch.v.d.Espt, H. van Riel, 
kteří jsou vhodní  na všechny typy tratí 
. Tato mláďata byla pářena mezi sebou 
a ihned po třech letech chovu patří Voj-
těch Jurenčák mezi přední chovatele 
ZO Bylnice, která tehdy spadala ještě  
pod  OS Beskyd.

V roce 1998 si přináší Vojtěch od Jen-
dy Miklase holuba 98-025-13161 a ten 
se ukazuje nejen jako výborný závod-
ník, ale dodnes po něm závodí výbor-
ně i vnuci a také pravnuci. V dalším 
roce 1999 jsou přivezeny posily od 
Vlado Sudora z Rájce, a to  hlavně 
He 1999-S14-375. Její otec “203” byl 
Olympionik z Blackpoolu, a to byla 
“trefa”. Odchovy se velmi dařily a na-
víc bratranec Jenda Miklas koupil u 
Vlado Sudora He 1999-S14-370 z linie 
Janssen /Bufel. Tato holubička se uká-
zala rovněž jako velmi dobrá chovná. 
V roce 2001 přinesl další posilu od 
Jendy Miklase 01-00248-339, která 
byla linie V.d.Berg/Buffel a po tomto 
holubovi byly odchovány tři velmi dobré 
holubičky . Kříženci – odchovy  “Sudor x 
“13161” tvoří základní páteř výborných  
závodníků do těžkých podmínek valaš-
ských kopců.

V roce 2005 se u kamaráda  objevilo za-
letěné  holoubě z Belgie a po korespon-
denci jsme zjistili, že zatoulané holoubě 
patří Albertu Beertenovi z Beverlo. 

V dopise Vojtovi poslal i kartičku a ro-
dokmen, výstřižky z novin a výsledkové 
listiny. Rovněž další trefa do “černého”. 
Odchovy zapadají velmi dobře do cho-
vu. V roce 2007 je zapůjčena do Popova 
He 2006-0250-1275 od Jaroslava Ma-
tyáše, která je pářena na holuba “13161”. 
V roce 2009 je dokonce zakoupena do 
chovu pro vynikající chovné vlastnosti a 
posílení chovu .
 
Léčebné kůry jsou prováděny standard-
ně: odčervení, pseudomor, salmonela, 
trichomoniády a dýchací cesty. V závod-
ní sezoně každých 14 dnů přeléčení proti 
trichomoniádám, kopřivový čaj. Krmení 

do budníků, do úterý dietní směs, od 
středy naplno. V den nasazení opět 
dieta. Prolety vdovců kolem holubníku
jsou 2 x denně, vdovy 1 x denně, a to 
večer  dle Vojtěchových  časových mož-
ností. 

Vojtěch zimuje kolem 100 kusů holubů, 
z toho je 6 párů chovných. V závodní 
sezoně je místo pro 33 vdovců a k nim 
stejný počet vdov. Zbytek teamu tvoří 
ročáci na sedačkách. Holoubat je od-
stavováno kolem 40 kusů, kteří proletí 
celý program OS. Ztráty  minimální, 
většinou více jsou od všudy přítomných 
dravců. 

Několik špičkových závodníků a jejich výsledky :

H  93-25-6450   -  z kombinace Jendy Miklase ( H 91-56-301 – zákl.chovný
  holub) a Jirky Zvoníčka ( 92-25-1751), který umístnil 
  78 závodů a vyhrál 4 závody v OS  a to jak v OS Beskyd,
   tak i OS Uh.Hradiště.
H  92-25-1543          -  12 x do 5.místa v ZO
H  98-025-13161      -  špičkový chovný holub , ale i závodník na ST
H  99-0248-339     -  polobratr 13161
He 04-0248-1516  -  10 ESO ČR
He 05-0248-25      -  11 ESO ČR, 3. z Moravského Chebu 2007 proti 23 000 hol.
Obě výše uvedené He jsou dcery holuba 339 a vnučky H 1543.

H 06-0248-30               r.2008 12 cen, 2.místo v OS kat.A  r.2009 9 cen, 2010 -  9.cen.
H 2006-0248-109           r.2009 11 cen ( vnuk 13161)
H 2007-0248-256         r.2009 10 cen  ( 1.cena OS)
H 2007-0248-234       r.2009 – 10 cen
H 2007-0248-245      r.2009 -  10 cen
H 2006-0248-104      r.2009 7 cen                         atd atd ..

Vojtěch Jurenčák se svými trofejemi
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  Úspěchy za posledních šest let 
  v OS“Valašsko” 

 r. 2005 -  7.místo v OS
 r.2006  -   5.místo v OS
 r.2007  -   4.místo  v OS  
 r.2008  -   4. místo v OS
  1.místo pásmo JIH
 r.2009  -   3. místo  v OS
  1.místo pásmo JIH
 r.2010  -   1.místo v OS
                               1.místo KT OS
                               1.místo ST OS
                               1.místo DT OS
                               1.místo GM OS

Z výše uvedených výsledků je vidět ne-
ustálé  zlepšení jeho chovu. Na nasa-
zování každého závodu se nesmírně 
těší, protože v ZO Bylnice je výborná 
parta chovatelů poštovních holubů. Za 
poslední dva roky  přijali 4 nové cho-
vatele jak mladšího, tak středního věku. 
Nyní je v ZO Bylnice 23 chovatelů což 
je pro budoucnost velmi pozitivní.

Vojtěch holubaří srdcem a hlavně pro 
potěšení. Věří, že dobré výsledky se 
určitě dostaví. I já osobně přeji Vojtovi 
vše nejlepší a nadále výborné  výsledky 
jako doposud. 

Přání
ZO CHPH Košice – Myslava blahoželá 

svojím členom k životnému jubileu 
60 rokov:

p. Popikovi Vojtechovi, ktorý 
jubileum oslávil 3. 11. 2010 

a p. Turisovi Vladimírovi, ktorý 
jubileum oslávil 24.10.2010.

Obom menovaným k ích jubileu 
popriali členovia vea zdravia, rod. 
pohody a spokojnosti na členskej 

schôdzi, kde obdržali upomienkové 
predmety – keramiku s venovaním. 

“Mládencov v senior klube holubárov 
prípitkom privítal tajomník ZO 

Bohumil Krupa.

Dne 3. 12. 2010 oslavil své nečekané 
sedmdesáté narozeniny rošákářský 

nadšenec pan František BROŽ, 
zakladatel OVS Trutnov, jeho první 

předseda, dlouholetý funkcionář 
ZO a OS, posuzovatel a dobrý přítel 

a kamarád.
Do dalších let mu přejí hlavně zdraví 
a pohodu členové ZO A OS Trutnov.

Dne 14. 11. 2010 oslavil své životní 
jubileum 70. let dlouholetý chovatel 

a funkcionář, člen ZO Kopidlno, 
pan Václav NOVOTNÝ.

Vše nejlepší, hodně zdraví 
a chovatelských úspěchů mu přejí 

kamarádi ze ZO Kopidlno.

25. 9. 2010 oslavil své životní 
jubileum  “60-tiny” chovatel 

ZO Hořice v Podkrkonoší, 
pan Jiří Machek. 

K tomuto významnému jubileu mu 
vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a 

chovatelských úspěchů srdečně přeje 
rodina a všichni přátelé a kamarádi.

Členové ZO CHPH Roudnice nad 
Labem blahopřejí svým kamarádům 
ze ZO, Zdeňku Pískovi ( 14.12. – 62 

let), Josefu Přeučilovi (14.12, - 54 let) 
a Pavlu Novákovi (17.12.-63 let) k 

narozeninám a přejí jim hodně zdraví, 
spokojenosti, osobních 

i chovatelských úspěchů 
a rodinnou pohodu.

OBJEDNÁVKY HOLOUBAT NATURAL PRO ROK 2011

Ještě stále máte možnost si objednat holoubata z chovné stanice Natural za 
velice lákavé ceny a navíc s dovozem co nejblíže k Vašemu bydlišti.

Cena za holoubě a dopravé
38 Eur nebo 1020 Kč

Cena za holoubě s osobním odběrem ve Šternberku
31 Eur nebo 820 Kč

Prolistujte si časopisy Letu Zdar  č.9,10 a 11/2010, kde se dozvíte všechny 
potřebné informace.

Poslední možnost příjmu objednávek a plateb bude na Celostátních 
výstavách v Hluku a v Nitře.

Holoubata objednávejte na telefonních číslech 775 995 701, 775 995 
702 ( ze Slovenska s předvolbou 00420) nebo na e-mailové adrese : 

matuska@ecoteam.cz

Vojtěch se svým synem
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Jeden případ na holubníku mého příte-
le mě přivedl k tomu, abych vám, čte-
nářům tohoto časopisu, přiblížil jeden 
orgán, který většina chovatelů tak dob-
ře nezná. Určitě dokážeme posoudit 
vzhled kuličky trusu, ale to je, myslím 
si, všechno. 
Můj kamarád jednou ráno přišel na 
holubník a tam viděl jednoho svého 
vdovce mrtvého. Tento čtyřletý holub 
nelétal v minulé sezóně nijak dobře, 
ačkoliv jako ročák a dvouletý byl vyni-
kající. Velice znepokojen mi ještě týž 
den přinesl tělo holuba. Pelichání letek 
bylo dokončeno a vše bylo v pořádku. 
Stav těla také odpovídal tomuto obrazu, 
protože v tomto ročním období nemá 
nikdo nijak tlusté holuby. Tělo, z něhož 
bylo otrhané peří, také nevykazovalo 
žádnou stopu násilí nebo zranění. Co 
se tedy stalo? Aby bylo možno odpo-
vědět, bylo nutno provést pitvu. Při ní  
byla úplně odstraněna prsní tkáň, játra 
byla normální, srdce a osrdečník také. 
Potom jsem úplně vyprázdnil břicho a 
prsní koš a vytáhl jsem orgány – játra, 
srdce, střeva a vedlejší orgány, jako 
je slezina a plíce. Zůstaly jen ledviny 
a varlata. Nic zvláštního na orgánech, 
jen snad v oblasti střev byla na několika 
místech bělavá barva. Střeva potom 
byla podélně rozstřihnuta nůžkami. 
Nápadné bylo množství tasemnic, při-
bližně 1 mm širokých a 10 cm dlouhých. 
Tito červi mají zvláštnost, že do trusu 
vylučují zralé segmenty. Tyto segmenty 
jsou velice malé (1 mm na 3) a jsou vy-
baveny svalovinou, která jim umožňuje 
se stahovat. Potom lze v trusu poznat, 
pokud jej důkladně prohlížíme, jak se 
tyto segmenty v čerstvém trusu pohy-
bují. To však můj přítel nepoznal. Proto-
že něco takového dosud neviděl, myslel 
v případě červů spíše na larvy nebo na 
kulaté červy, avšak ne na segmenty. 
Avšak tato diagnóza samozřejmě mění 
jediné: léčení, přenos, prognóza atd. 
Existuje také jiný druh tasemnice: Hy-
menolepis, který je mnohem tlustší (5 
mm) a mnohem delší. Byly již pozo-
rovány dva nebo tři segmenty (5 cm 
dlouhé), jak vystupují z konečníku ho-
luba. Tyto tasemnice se neinfikují hned 
přímo dále. Každý segment obsahuje 
vejce, která se, pokud dopadnou na 
zem, musí pozřít. Buďto šnekem nebo 
plazivým hmyzem. Co se týče chování 

holuba, ten má sklon k tomu, aby s 
potěšením zobal malé šneky, a to ze-
jména tehdy, pokud sedí v hnízdě. Tyto 
šneky nazýváme také jako “mezihosti-
tele” a  tvoří předpoklad cyklu tasemnic. 
Šneci, které holub spolkne, uvolní larvy 
tasemnice. Ty se usadí ve střevech ho-
luba, pevně se tam zachytí, dále rostou 
a uvolňují další nové segmenty. 
Pokud chovatel zjistí, že holub má ta-
semnice, nemusí léčit celý stav. Mimo-
řádně je to důležité jen v oblastech, kte-
ré nabízejí lepší klimatické podmínky 
(vlhkost) pro uvedené šneky. Prostře-
dek, který se v tomto případě podává, 
je prostředek na odčervení jako např. 
Niclosamid v dávkování 40 až 50 mg 
na holuba (o hmotnosti 500 gramů). 
Pro odstranění parazita normálně stačí 
jedna dávka, která se podává nalačno 
a po které se krmí trochu zrní. Vylučo-
vání by se mělo, pokud možno dít v 
kleci, do které holuba zavřeme na 24 
až 36 hodin. Jak ukázala pitva, střeva 
mají  bílou barvu, jsou stlačená a tedy 
degenerovaná.
Prvním důsledkem takové degenerace 
je špatná asimilace krmné kaše, což 
se nejdříve projeví silnější chutí k jídlu. 
Potom následuje postupné vyhlado-
vění, avšak ne rapidní. Holub – nosič 
této tasemnice, také z tohoto důvodu 
většinou neumírá. Zkušenosti ukazují, 
že mnohem menší červi druhu “Raille-
tina” jsou mnohem nebezpečnější než 
červi druhu “Hymenolepsis” (ačkoliv je 
to pochybné).
Jak jsem již řekl, byl holub mého kama-
ráda v uplynulé sezóně méně úspěšný. 
Musíme tedy zřejmě vycházet z toho, 
že obtíže způsobené červy jsou pro 
holuba silnější, snad i z důvodu mnoha 
fixačních bodů červů na stěně střev. Doj-
de i ke zvýšenému proudění některých 
specifických jedů? Určitě, protože de-
generace střev způsobí i další účinky: 
mikrobi, paraziti, jedy. Následkem toho 
potom vzniká  chronický zánět. Takový 
zánět postupně vyvolá narušení aktivní 
sliznice, která vytváří trávicí fermenty 
a ty zase umožňují absorpci proteinů, 
tuků, cukru a minerálií ve střevech. 
Vznikají tedy příznaky nedostatku, které 
jsou mimo jiné vidět na špatném celko-
vém stavu. Holub má potom velké pro-
blémy se zotavením.
Jiné, chovatelům známé infekce střev 
jsou vyvolány kokcidiemi, kulatými čer-
vy  a mikrobickými zárodky, jako třeba 
salmonely paratyfu, virem paramyxo-

virózy, dále jedy, jako je třeba umělé 
hnojivo ve formě granulí. Všechny tyto 
infekce způsobují zánět střev po celé 
jejich délce. Při otravě umělým hnoji-
vem dojde navíc ještě i k zánětu volátka 
a předních cest dýchacích. To zjistíme 
podle průjmu, který chovatel u holubů 
zjistí velice brzy. Podle své příčiny má 
tento průjem různé formy. 
Ponechejme stranou trus, který je malý, 
ale normální ve své konzistenci, avšak v 
malé kaluži. Jedná se o vodu urinálního 
původu. Vypitá voda projde přes orga-
nismus velice rychle. Trus je normální, 
ale je silně vyloučena moč. Důvodem 
je často určitá přítomnost trichomonád 
ve volátku, která způsobuje silnou žízeň. 
Parazit často vyvolává také reakci jater 
s rostoucím vylučováním žluči. Trus 
potom dostává zelenou barvu. To platí 
zejména pro paratyfus a vlásečnicové 
červy. Ve druhém případě není trus jen 
lahvově zelený, ale také slizký, protože 
střeva produkují zánětlivý sliz. Průjem, 
který ukazuje na škrkavky, je často ble-
dý, nažloutlý a není příliš silný. Naproti 
tomu trus při paramyxoviróze je velice 
silný a také rozdělený. Zánět střev trvá 
tak dlouho, jak dlouho trvat musí, to 
znamená přibližně jeden měsíc. Odo-
lává každému léčení. Pokud naočkujete 
všechny svoje holuby, pak tyto problémy 
nepoznáte. Z doposud řečeného lze od-
vodit, že nesmíme nechat “trpět” střeva 
našich holubů, protože škody mohou 
být trvalé a vést k tomu, že holub bude 
podávat slabší sportovní výkony a na-
konec ani nebude vhodný pro soutěže. 
Je tedy nutná přesná diagnóza všech 
střevních problémů hned, když se objeví 
první příznaky. Specializovaní veterináři 
jsou pro tyto účely dobře připraveni.

Pan František Šíba, 
Čistá v Krkonoších 176, 

543 44 Černý Důl, 
tel. 732 947 608  

hlásí zalétlé holoubě  
č. 10.0400.516.

ZDAR
LETU



SILVESTROVSKÉ VESELÍ

Letu Zdar 12/prosinec 2010

Mravenec vaří slonovi oběd, ten se 

nemůže dočkat a netrpělivě přešlapuje 

v kuchyni, až se mravenec rozčílí: 

„Oběd ještě není hotový, tak běž ven 

a nepleť se mi pod nohy!“

Přijde žena za doktorem a chce si 
nechat zvětšit prsa. Doktor ji poradí, 
ať se každý den v 18.00 hod.  svlékne, 
začne si prsa hladit a zpívat: 
“Rozvíjej se poupátko...” 
Žena pak sedí v tramvaji a najednou 
ji zapípá budík. Svlékne se, začne 
se hladit a zpívat: “Rozvíjej se 
poupátko...”. 
Muž vedle ní: “ To už je šest hodin? 
Vysoký jalovec ...”.

Po osmihodinové službě v ambulanci 

odchází gynekolog z práce. Vyjde 

na ulici, rozhlédne se a blaženě si 

povzdechne: „ Já vidím tváře...“

Po důkladné zdravotní prohlídce 
a všelijakých vyšetřeních vysvětlil 
doktor svojí pacientce, že ji zůstává 
už jen necelý den života. Paní přijde 
domů říká manželovi: „Když je to 
tak, tak by jsem chtěla aby jsme se 
celou poslední noc divoko milovali.“ 
Manžel odpoví: „Tobě se to lehko 
řekne, když nemusíš ráno vstávat!“

Reklama: Maminko, jak to, že máš tak 
hebké ruce? Protože nádobí umývá 
tatínek!

Modlitba zen: Pane, dej mi moudrost, 

abych pochopila muže, dej mi lásku, 

abych mu odpustila, dej mi trpělivost 

na jeho nálady, jen mi nedávej silu, 

nebo ho zabiju!!!

Turecký turista práší koberec 
z hotelového okna v Tatrách.
Okolo jde bača a křičí: 
„Čo, Aladin neštartuje?“

Víte, proč počítají důchodci každou 
korunu?
Protože na to mají čas.

Starý lidojed se svým synkem jdou 

něco ulovit, když tu najednou potkají 

krásnou mladou lidojedku z druhého 

kmene. Chytí ji a jdou s ní zpátky. 

Když jsou už v půlce cesty, stařec 

řekne: “Tak a teď ju sežerem!”

A synek odpoví: “Tati, jseš blázen? 

Mamku sežereme a tuhle si necháme.”

Jsou kosmonauti na Marsu, dívají se 
střídavě na sebe, na zem, na raketu, 
na sebe, na zem, na raketu. Po chvíli 
to jeden z nich nevydrží, a říká: 
“Co na mě tak koukáš, já tam ty klíče 
nezabouchl!”

Jednou odpoledne jel chlápek ve své 
limuzíně na venkov, když zahlédl na 
kraji města u krajnice dva chlapy, kteří 
jedli trávu. Nařídil řidiči zastavit, stáhl 
okýnko a ptá se: 
“Hej, pánové, proč jíte tu trávu?”
“Nemáme peníze na jídlo.”
“Tak pojeďte se mnou.”
“Ale já mám ženu a dvě děti,” povídá 
jeden.
“To nevadí, vemte je s sebou!”
Druhý říká: “Já mám ženu a šest dětí!”
“To nevadí, ty taky vezměte!”
Tak se to všechno naskládalo do 
limuzíny a když vyrazili, jeden z těch 
dvou říká: “Pane, je to od vás moc 
hezké, že nás berete s sebou. Takové 
dobrodiní!”
“Ale, vy tomu nerozumíte,” namítne 
boháč, “na chatě jsem už dlouho nebyl 
a tráva je tam nejmíň metr vysoká!”

Značně unavený chlápek si dá nalít 

dalšího panáka a nad ním opilecky 

blábolí: “Ty mi budeš strašně chybět, 

Boženko.”

Sousedovi to nedá a účastně se zeptá: 

“Vám umřela manželka?”

“Ne, ale říkala, že ode mě odejde, jestli 

nepřestanu chlastat!”

“Splnilo se ti někdy nějaké přání z 
dětství?”
“Jasně.”
“A jaké?”
“Vždycky, když mě otec tahal za vlasy, 
přál jsem si, abych byl plešatý.”

“Tondo, jak se daří tomu, co jsi mu 

daroval krev?”

“Zemřel, chudák, na otravu alkoholem!”

Oznámení na pánských záchodcích: 
“Prosíme vážené návštěvníky, aby 
přistupovali blíže k pisoárům, protože 
to, co drží, je většinou menší, než si 
myslí!”

Přijde Pepa ke zpovědi: 

“Pane farář, žena se mě pokouší 

otrávit, co mám dělat?”

“Já si s ní promluvím.”

Večer se farář vrátí a radí Pepovi: 

“Tak jsem mluvil s tvou ženou 

a myslím, že mám nejlepší řešení - 

vezmi si ten jed!”

Povídá paní manželovi: 

“Pro tebe jsem vlastně jenom služka!”

“To těžko. Kdybys byla služka, tak bys 

dostala na hodinu výpověď!”

Předplatné časopisu LETU ZDAR 2011
Máte-li zájem dostávat časopis LETU ZDAR do svých poštovních schránek 

i nadále, pak je nejvyšší čas na úhradu předplatného.

Česká republika    400,- Kč
(Bohdana Matušková, Uničovská 16, 785 01 Šternberk)

Slovensko   16,- Eur
(Stanislav Matuška, Poste Restante, 908 02 Kúty 2)

*** LETU ZDAR, VĚDOMOSTI, KTERÉ VÁM ZUSTANOU ***


