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» GENERÁLNÍ MISTŘI SLOVENSKA 2011 
   MILAN A JAROSLAV MOJZEŠ

1.Generálními mistry Slovenska 2011 se stali (zleva) Milan a Jaroslav Mojzešovi z východoslovenského 
města Sabinov.

V minulém časopise Letu Zdar byli naši 
čtenáři seznámeni s chovem 1.Generálních 
mistrů České republiky – Olympií Mácha a 
dnešní stránky budou proto zákonitě věno-
vány 1.Generálním mistrům Slovenska. K je-
jich návštěvě jsem musel zajet až na východ-
ní Slovensko, do města Sabinov. Toto město 
dříve zpopularizoval Jožo Trojanovič, mimo 
jiných akcí i svými až týdenními setkáními 
na jeho velké horské chatě, které konával 
vždy po ukončení závodní sezóny. Od té 
doby mám na východním Slovensku celou 
řadu dobrých známých a vždy se zde cítím 
jako doma. I tentokrát jsem proto rád zajel 
do důvěrně známého prostředí, zvláště při 
takové slavnostní příležitosti. Chovatelská 
dvojice Milana (59) a jeho syna Jaroslava 
(35) Mojzeše dosáhla v loňském roce na 
metu nejvyšší!
     
Ing.Stanislav Matuška

Matuška: “V Sabinově a blízkém okolí 
jsem byl na reportážích již několikrát. 
Převážně však v souvislosti s vítězstvími 
na dlouhých tratí. Dnes je to však poprvé, 
kdy jedu navštívit 1.Generální mistry 
Slovenska.

Jaroslav: “Dnes již pouze vzpomínám 
na vypjaté okamžiky tvořícího se pořadí 
Mistrovství Slovenska. V rámci oblasti Sa-
binov jsme měli vynikající sezónu. Stali 
jsme se 1.Mistry a dolety ze závodů byly 
skutečně výborné. Dlouhé tratě nebyly 
výjimkou, takže se dalo předpokládat, že 
bychom mohli být vysoce postaveni i v 
soutěži nejvyšší. Ale v tomto “ranku” si 
nás mohli podat mnozí výborní chovate-
lé. Proto jsem netrpělivě vysedával u po-
čítače, až se to stalo. Otevřela se stránka s 
neoficiálním pořadím a naše jméno figu-
rovalo na první příčce.  Bez ohledu na to, 
že se táta vrátil z noční směny, utíkal jsem 
ho hned vzbudit. 

I když bylo jasné, že jde zatím o výsled-
ky neoficiální, ten den táta již neusnul.  
Hned nám řada kamarádů telefonicky 
blahopřála, ale museli jsme jim vysvětlo-
vat, že je ke gratulacím ještě brzo. Bylo 
mně jasné, že soupeři mohou ještě na 
koeficientech zapracovat, mohou ještě ve 
svých výpočtech objevit chybu, kdežto 
my jsme měli hodnotu svých koeficientů 

mnohokrát přepočítanou, mnohokrát 
prodiskutovanou a tudíž konečnou!”      

Matuška: “Nakonec však všechno dobře 
dopadlo a 1.Generálními mistry jste se 
stali.”

Jaroslav: “Konec dobrý, všechno dobré. 
Vyhráli jsme, ale vítězství to bylo velmi 
těsné. Opravdové drama nejen při samot-
ných závodech, ale potom i u zeleného 
stolu. Jsme velmi rádi, že se nám vyhrát 
podařilo. Je to odměna za poctivou práci 
celé naší rodiny a tím skutečně myslím 
celou rodinu, protože vůbec nejsou vzác-
né případy, kdy s tátou čistíme holubníky, 
moje manželka chystá vdovcům krmivo 
a maminka na dvoře nutí vdovce k lé-
tání. Patrně se přejmenujeme na Mojzeš 
Team, protože tento název by pravdivěji 
vystihoval zásluhy naší rodiny na celko-
vých úspěších.”

Matuška: “Bylo vaším cílem zvítězit v Ge-
nerálním mistrovství nebo zisk titulu při-
šel tak nějak náhodou?”

Jaroslav: “Člověk si má, obecně řečeno, 
klást vysoké cíle. V holubařině je to však 
trošku jiné, protože nejvyšších úspěchů 
můžete dosáhnout pouze tehdy, když 
dosáhnete špičkových úspěchů na nižší 

úrovni, tedy ve své oblasti. Proto jsme 
chtěli prioritně uspět “doma”, jak se říká. 
Výsledky předchozích sezón v OZ Sabi-
nov nám dávaly jisté šance, zvláště když 
měly zlepšující se trend. Roku 2009 jsme 
se stali 1.Mistry krátkých tratí, 1.Mistry 
středních tratí a 1.Vicemistry holoubat.  
Roku 2010 jsme obhájili tituly krátkých 
a středních tratí. K tomu jsme se stali 
1.Vicemistry dlouhých tratí, 1.Mistry ho-
loubat a 2.Generálními mistry oblasti.  
Rok 2011 měl tedy, teoreticky, přinést ješ-
tě větší úspěchy. Aby tomu tak bylo, mu-
sel se celý Mojzeš tým perfektně naladit. 
Dnes již vím, že se nám to podařilo, ale 
každá sezóna přece začíná s hodnotou 
“nula” bodů.”

TOP 10 Generálne majstrovstvo 
Slovenska 2011

  1. Milan + Jaroslav Mojzeš 136,256
  2. Ing.Jozef Brzý 136,593
  3. Ĺubomír Valíček 138,247
  4. Vlado + Juraj Laš 163,412
  5. Ján Skaličan 172,987
  6. Ing.Ladislav Bartošek 176,684
  7. Jozef + Viera Konšt 184,462
  8. Ing.Peter + Lukáš Chytil 197,322
  9. Jozef Lesnický 197,523
10. Peter Cvaško 197,723
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Závody s poštovními holuby jsou u Mojzešů rodinnou záležitostí. Manželky mnohdy aktivně při péči o 
holuby pomáhají, ať je to krmení nebo  trénování holubů. V neděli pak na přilétající holuby čekají na 
terase všichni společně.

“My jsme se navíc ještě přihlásili k účasti 
v nově vznikajícím Golden Klubu, kde 
jsme rovněž nechtěli propadnout. Vývoj 
sezóny však v její závěrečné fázi přece 
jen upřednostnil naše zájmy v oblasti Sa-
binov, a proto jsme dokonce na posled-
ní závod Golden Klubu ani holuby nena-
sadili. Přesto jsme zde obsadili krásné 
9.místo.”

Matuška: “V oblastních soutěžích větši-
nou o mistrovi rozhodují dlouhé tratě. 
Roku 2010 jste byli 1.Vicemistry. Polepšili 
jste se vloni?”

Jaroslav: “Ano, stali jsme se 1.Mistry ob-
lasti v těžké kategorii dlouhých tratí. Ale 
nejen to. Stali jsme se i 1.Mistry KDTVR 
(Klub dlouhých tratí východoslovenské-
ho regionu). Nejvíce se o tento úspěch 
zasloužily holubičky, které jsme pro je-
jich vlastnost nazvali “Tandem 1” a “Tan-
dem 2”. Z tratí dlouhých přes 700 kilo-
metrů sedaly na střechu současně a co 
bylo nejdůležitější, ještě k tomu ve špici 
závodního pole. K nim jsme pak potře-
bovali třetího do party a protože nám le-
těli i ostatní holubi výborně, tuto pod-
mínku jsme plnili bez problémů. Hod-
nota koeficientu do soutěže o Generál-
ního mistra Slovenska byla sedmou nej-
lepší a samozřejmě tak svým dílem k zis-
ku titulu přispěla. 

Matuška: “Jak jsem již říkal, letošní ús-
pěch nebyl náhodný. Výsledky předcho-
zích sezón jasně naznačovaly, že váš chov 
bude pro ostatní velkou výzvou. Kdy lze 

vysledovat první větší úspěchy? A jaké 
byly ty další?”

Jaroslav: “Snad se nespletu, když řeknu, 
že prvním výraznějším úspěchem byla 
sezóna 2002, kdy jsme se stali 1.Mistry, 
tehdy ještě OZ Prešov. Od té doby uteklo 
hodně vody… V OZ Sabinov jsme se stali 
5x 1.Mistry holoubat a v sezónách sta-
rých holubů jsme se zabydleli na úplné 
špici. Výbornou se nám jeví sezóna 2009, 
kdy jsme v Mistrovství Slovenska krát-
kých a středních tratí získali bronzovou 
pozici a v Generálním mistrovství jsme 
dosáhli na pěkné 6.místo. V roce 2010 
jsme obsadili v Mistrovství krátkých a 
středních tratí 4.místo, stejně tak, jako 
vloni. K úspěchům řadíme i špičkové 
umístění v soutěžích časopisu Letu Zdar 
a k zahození rozhodně není ani vítězství 
v Testovací stanici Spišské Podhradie z 
roku 2007.”

“K těmto úspěchům nám výrazně pomoh-
lo několik skvělých jedinců, kteří nás re-
prezentovali na úrovni oblastní, regio-
nální, celostátní a díky holoubkovi “Chán” 
08.02516.422 i na olympijské úrovni. Ús-
pěchy tedy sezóně 2011 předcházely, ale 
loňská sezóna byla zkrátka vyjímečná. 
Vždyť jsme vyhráli 5 závodů a 19x jsme 
měli našeho holuba mezi nejlepšími 
třemi dolétlými. Všechno klapalo, všech-
no šlo jako by samo od sebe, bez nervů 
a v naprosté pohodě. Však si toho všimla 
i manželka a situaci okomentovala slovy:
“Letošní (2011) sezónu jste až tak ne-

prožívali. To vloni (2010) bylo jiné…”

Matuška: “Ve dvou se to lépe táhne a 
ve čtyřech ještě lépe. Je pro vás tandem 
přínosný?” 

Jaroslav: “Určitě! Výhodou tandemu je 
totiž možnost skloubení holubařiny s ži-
votním rytmem rodiny. Můžeme v klidu 
na několik dnů odjet a víme, že ten druhý 
se o holuby dobře postará. To samé platí 
i pro běžné pracovní dny. Když navíc něk-
dy vyjede s holuby na trénink manželka, 
pak je výhoda tandemu nebo týmu již 
zcela výrazná. Pokud bych chtěl výhodu 
vyjádřit matematicky, pak v případě, že 
nebudeme pracovat naplno, ale každý z 
nás jen na 70%, pak ze součtu vyplývá, 
že dohromady pracujeme na 140% a 
máme 40% náskoku nad konkurencí. Ale 
berte to s humorem!”

Matuška: “Když už jsme u tandemové 
spolupráce, neříkej, že jste s tátou ve 
všem zajedno. Já znám několik tandemů, 
ale bratrských a ne vždy fungovaly ku 
prospěchu holubaření. V jednom přípa-
dě dokonce došlo k zániku chovu.”

Jaroslav: “To víte, někdy padne kosa na 
kámen. I když jsme vloni měli vynikající 
sezónu, chtěl jsem s holuby asi třikrát 
skončit. Dokonce jsme museli při nasa-
zování holoubat na poslední závod vyjít 
ven z holubníku, abychom se nadýchali 
čerstvého vzduchu. Když jsem se jednou 
se svými poznatky z fungování tandemu 

Majstrovstvo OZ Sabinov 2011

  1. Mojzeš Milan+Jaro 5191
  2. Ščislák Václav       4821
  3. Matalik Peter       4517
  4. Ištvan Milan+Miloš   4497
  5. Huňady Jozef+Pavol    4269
  6. Klein Slavomír        4244
  7. Sudimak Pavol       4196
  8. Hovančík Ľubomír      3907
  9. Sedlák Jozef         3893
10. Šulík Rudo+T           3762

Mladé 2011

  1. Huňady Jozef+Pavol    1296
  2. Mojzeš Milan+Jaro     1283
  3. Dzurik Marian st.+ml. 1257
  4. MVDr.Bodnár Ľubomír  1255
  5. Matalík Peter        1233
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Celkový pohled na holubník.  Nahoře zleva jsou dvě zděná oddělení pro 2x 20 budníků totálního vdovství. 
Vpravo nahoře následuje dřevěná nástavba se 14-ti budníky, rovněž pro totální vdovství. 
V přízemí vpravo je oddělení holoubat a vedle něho pak chovné oddělení vybavené chovnými boxy.

Chovné oddělení je vybaveno chovnými boxy. V těchto boxech jsou chovné páry zavírány až do snášky 
vajíček. Takto je stoprocentně zajištěn původ holoubat.

svěřil kamarádovi, ten mne uklidnil slo-
vy: To já chtěl končit pětkrát a dokonce 
jsem se s tátou měsíc vůbec nebavil.” To
zase u nás nehrozí. Každý konflikt si poz-
ději v klidu rozříkáme a snažíme se z ně-
ho poučit. Hlavní je přece  dobrý pocit 
a zábava při podařeném nedělním závo-
du.”   

Matuška: “To, že jste se zařadili mezi 
špičkové slovenské chovatele je již jasné. 
Čtenáře časopisu však bude zajímat, z 
jakých holubů na svém holubníku vlast-
ně vycházíte?”

Milan: “Do roku, zhruba 2005, nás držely 
staré linie holubů od místních chovatelů, 
hlavně pana Bojka, Titka a Kleina. Pos-
tupně jsme k nim přidávali špičkové jedi-
nce, hlavně od přítele Zeckerta Rüdigera 
z Německa. Roku 2005 jsme od něho 
importovali celé kolo mláďat. Bylo jich 
zhruba 40 a s nimi jsme se roku 2005 
stali 1.Mistry oblasti mláďat. Jednalo se 
o linie Schellens, Van Dyck, Grondelaers, 
Janssen a Havenith, které jsou postaveny 
pro německý program soustřeďující se 
na tratě od 100 do 600 kilometrů. S pa-
nem Rüdigerem udržujeme kontakty 
dodnes a vloni naši voliéru posílilo dal-
ších šest kousků.”

“Když jsme se chtěli propracovat do po-
předí různých soutěží, museli jsme na-
vštívit i tehdy aktuální slovenské mistry. 
Tak naše kroky zamířily k tandemu Chy-
tilovců, odkud jsme si  přivezli syna jejich 
“Základného Schellensa 298” a dceru 
“Kamikaze”, od Miroslava Vidholda pár z 
linie “5555” x Vervoortka” a linie Houben 
x Vanwinkel. Obě posily výborně zapadly 
do chovu.”

“Z novějších posil bych chtěl jmenovat 
janssenskou linku od Marka Skrbka, re-
prezentovanou dcerou “Manažera” a “Dce-
rou Sedmičky”.  Prosazuje se koopmanská 
linka od Michela Peschkeho a SG Rau + 
Dais”. Nejnověji máme úspěšné holuby 
z Testovací stanice MS Fritzlar a sice linie 
Sablon, Koopman, Bossua a v posledním 
čase nám chovným materiálem přispěl 
Marek Vojčík, konkrétně jde o jména 
leideman, v.d.Pasch a Lottermann.”

Matuška: “Holubů ke zkoušení máte “mi-
lion”. Jak se ve všech těch posilách orien-
tujete, jak je vyhodnocujete?”

Milan: “Holuby, které si přineseme, mu-
sejí být v prvé řadě posilami alespoň 

papírovými. Zda se přemění ve skuteč-
nou posilu, na to má u nás každý holou-
bek dva roky času. Pokud v této době 
nezazáří alespoň jeden z jeho potomků, 
je takový holub z chovné voliéry nemilo-
srdně vyřazen. Abychom neustále drže-
li krok se svými soupeři, snažíme se vo-
liéru každoročně doplnit alespoň třemi 
novými holuby. Držíme se zásady, že 
pářením nejlepšího na nejlepší, očeká-
váme to nejlepší. Je to nejrychlejší cesta 
k výborným výsledkům, ale samozřejmě, 
jak stárnou hvězdní rodiče, vkrevňujeme 
své osvědčené závodníky. Nejdeme však 

za hranici páření otec x vnučka nebo 
matka x vnuk.”

“K odchovům používáme oddělení vyba-
vené chovnými boxy. Jde o velké budníky, 
ze kterých jsou páry pouštěny odděleně 
a to až do doby, kdy jsou v hnízdech sne-
sena vajíčka. Tím zaručujeme stoprocent-
ní garanci původu další generace holou-
bat.”

Matuška: “Takže máme odchovány ho-
loubata po chovných holubech a mne 
by zajímalo, zda odchováváte i po svých 
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Holubička  07.02508.106 “Tandem 1” se prosazuje hlavně na tratích přes 500 km, což odpovídá jejímu 
původu z kombinace Stichelbaut x Stočes. Obsadila 2.místo v kategorii “C” na regionální výstavě v 
Továrnom 2011. Na CV Nitra 2012 obsadila v téže kategorii 13.místo.  V loňském roce obsadila na tratích 
přes 700 km 4.,10. a 32.místo v regionu KDTVR a 4.,2. a 12. místo v konkurenci OZ.

Holubice 08.02508.315 “Tandem 2” po otci Vidhold z linie 5555 x Vervoort, po matce Koopman x Schellens 
na dlouhých tratích vydatně pomáhala. Závodní úspěchy získávala od holoubat 4/3, jako roční 8/7 a 
8.Eso ročák OZ, dvouletá 7/6 s excelentními výsledky na tratích nad 700 km. V regionu KDTVR získala 
5.,11.a12. cenu a 5.,3. a 3.cenu v konkurenci OZ.

aktivních závodnících, kteří budou v da-
nou sezónu reprezentovat vaše jméno.”

Jaroslav: “Pokud chceme mít kvalitní zá-
vodní tým, musíme se každoročně snažit 
o kvalitní odchov holoubat. Po závodní-
cích odchováváme jednu líheň a k tomu 
připočtěme holoubata po 15-ti chov-
ných párách. Pro svoji potřebu tak doká-
žeme odstavit zhruba 100 holoubat, kte-
ré nasazujeme, podle potřeby, na všech-
ny závody. Zkušenosti z posledních roků 
nás však přivedly k tomu, že po prvních 
dvou závodech zastavujeme deset až pat-
náct holoubat po našich osvědčených 
párách. Děláme to z jednoduchého dů-
vodu. Každý rok se podaří jeden “krvák” 
s obrovskými ztrátami a vaše chovná se-
zóna je tak v háji. Rok práce je nenahra-
ditelně pryč, v závodním týmu zeje jed-
noroční díra a následuje pokles výkon-
nosti. Právě tomu se snažíme včasným 
zatáhnutím ruční brzdy zabránit. Ale vlo-
ni nám po “krváku”, který se konal hned 
při druhém závodu,  zůstalo po sezóně 
70 holoubat, takže jsme měli na podzim 
menší selekční starosti. Ale to je ten lepší 
případ, než kdyby nám v prázdném 
holubníku zůstaly oči pro pláč.”

Matuška: “Probrali jsme již většinu okru-
hů, které naše čtenáře zajímají. Ale dopo-
sud jsme se nedotkli vaší závodní meto-
dy. Můžeš je našim čtenářům přiblížit?”

Jaroslav: “Již několik sezón závodíme 
metodou totálního vdovství. K tomu 
nám slouží tři oddělení. Jedno se 14-ti 
budníky a dvě po 20-ti budnících. Nemu-
síme je mít nutně všechny obsazeny, spí-
še se snažíme o opak. Na závodní sezónu 
tak máme připraveno kolem stovky zá-
vodníků. Pokud mám být konkrétní, tak 
vloni jsme holuby pářili ve dvou termí-
nech. Tím prvním byl 6. březen (marec) 
a druhým pak 13.březen (marec). Závod-
níci odchovali pouze jedny holoubata 
a po 10-ti denním sezení na druhých 
vajíčkách jsme přešli na systém totálního 
vdovství. V praxi to znamenalo, že pod-
ruhé začali nasedat kolem 29.dubna 
(apríl) a vajíčka jsme z hnízd odstraňovali 
10.až 15. května (máj). Z toho vyplývá, že 
první tři závody jsme letěli z přirozené 
metody. Na výkonech to však nebylo 
znát! Z těch tří závodů jsme získali hned 
dvě 1.ceny!”

“Když už máme totální vdovství plně 
rozjeté, tak vypouštíme holuby i holubice 
střídavě k proletům kolem holubníku 

“Štrekárka” 07.02508.507 dosahuje vynikajících výsledků hlavně na dlouhých tratích. Jde o vítězku 
kategorie “E” na regionální výstavě v Továrnom 2011. Na CV Nitra 2012 získala ve stejné kategorii 
5.místo.
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ráno i večer. Ráno k holubům vstáváme v 
5:00 hodin a večer trénujeme kolem 18:
00 hodiny. Ze začátku týdne vždy zhruba 
půlhodinku, ke konci týdne se snažíme, 
aby trénink trval hodinu. Naši holubi 
bohužel nepatří do kategorie těch, kteří 
vyletí a hodinu je není vidět, takže si při 
jejich tréninku zatrénujeme i my, když se 
je snažíme ve vzduchu udržet.”

“Já každodenně pracovně dojíždím do 
Košic, což je zhruba 50 kilometrů. Ranní 
trénink si snažím ulehčit tím, že ráno 
trénují pouze vdovy a holuby odvezu do 
Košic. Ve středu a v pátek, když je táta 
doma, tak beru do Košic obě pohlaví s 
tím, že je zde vypouštím po koších se 
zhruba minutovým odstupem. Po příletu 
domů a po krátkém uvítání se pouze v 
polovině budníku táta holubice oddělí. 
Páteční trénink nazýváme tréninkem ra-
dosti, protože jsou otevřeny celé budní-
ky včetně položených hnízdních misek. 
Zde jsou oba partneři i nakrmeni a zůs-
távají spolu delší dobu. Pak se holubičky 
oddělí a v pátek večer již netrénují. V 
sobotu jsou nasazovány přímo ze seda-
ček. Samcům v sobotu otevřu druhou 
část budníku, otočím jim misky a nasa-
zuji je z této pozice. Holubice na hou-
kající samce vidí ze svého oddělení, ale 
nemohou za nimi. Před dlouhými tratěmi 
holubicím jejich partnery ukazujeme. Tak 
nějak tedy vypadá naše základní sché-
ma přípravy, které se případ od přípa
du snažíme vylepšovat nějakými indivi-
duálními motivacemi.”

“Po příletu ze závodu, pokud jako první 
přiletí samec, tak na něho čeká otevřený 
budník s miskou a s krmítkem. Ihned mu 
do budníku dáme nějakou lichou holu-
bičku, než přiletí ta jeho. Ale na ty nejlepší 
samce připařujeme pozdní holubičky, 
které pouze trénují, ale nezávodí. Tak 
zajistíme, že favorit má holubičku vždy 
doma. Není to již ryzí totální vdovství, 
ale taková její modifikace.”

“Po závodu spolu partnery necháváme 
podle obtížnosti závodu. Když byl závod 
lehký, zůstávali spolu maximálně dvě 
hodinky. Když šlo o závod těžší, nechali 
jsme je spolu třeba až do večera.”

Matuška: “Pokud chce kterýkoliv z cho-
vatelů být chovatelem úspěšným, musí 
na holubníku mít holuby s prvotřídními 
původy. O tom není snad třeba ani 
diskutovat. Ale i takoví holubi nemusejí 
vyhrávat, pokud se nebudou nacházet 

Vynikající závodník “Elit” 04.02516.842 z linie Schellens nebohého Jána Bojka z Michalovců a ze Schellensů 
Petra Cvaška. Na svém kontě má 1.cenu z 11.029 holubů z Litomyšle 355 km roku 2006, 1.cenu proti 6.905 
holubům  Regionu a 1.cenu proti 3.043 holubům v OZ. V roce 2007 byl 11x nasazen a získal 11 cen ze 
směru na Čechy a v roce 2008 byl 13x nasazený se ziskem 13-ti cen ze směru na Polsko. Současně jde o 
otce výborných závodníků.

Plavák “Chán” 08.02516.422 reprezentoval Slovensko na Olympiádě v Poznani v kategorii “A”. V rámci OZ 
získal 3x 1.cenu a 2x 2.cenu.

“Další plavák “Univerzál” 07.02508.125 získává špičková umístění na tratích od 100 do 800 kilometrů. Na 
svém kontě má 1x 1.cenu, 1x 2.cenu a 1x 3.cenu.
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v optimální formě. Jakými cestami se 
dostáváte k vrcholné formě u svých 
holubů?”

Jaroslav: “Často lze zaslechnout deba-
tu na téma, zda úspěch záleží na chova-
teli nebo na jeho holubech. Jsem přes-
vědčen o tom, že úplně všechno závisí 
na chovateli, protože jedině on rozho-
duje o tom, jaké bude chovat holuby, 
jaký pro ně vybuduje holubník, jak je 
bude trénovat, jak bude udržovat jejich 
zdravotní stav. Právě stoprocentní zdra-
votní stav umožňuje holubům vytvořit 
stoprocentní závodní formu. K tomuto 
stavu nám pomůže vzdušný a suchý ho-
lubník, ale to by bylo asi málo. V mist-
rovské soutěži, kdy jde o každý bod, kde 
se vám počítá každý závod a soupeři 
vám neodpustí žádné zaváhání, tak už 
jenom pro pokoj duše a pro ten pocit, 
že jsem pro holuby udělal opravdu vše-
chno, tak se s tátou snažíme holuby ve 
třítýdenních cyklech léčit proti tricho-
moniádám a dbáme na čistotu dýchacích 
cest. V závěru sezóny se cykly zkracují na 
dvoutýdenní. Nikdy jsme však nepoužili 
širokospektrální antibiotika a směsice 
léků. Podáváme vždy to nejnutnější, ale 
vždy odděleně. Snad i proto se můžeme  
těšit ze špičkových doletů čtyřletých a 
starších holubů.”

“U holoubat od doby jejich odstavu až 
do měsíce před zahájením jejich závodní 
sezóny vůbec nečistíme, antibiotika ne-
přicházejí v úvahu. Snažíme se tak o 
posílení jejich přirozené imunity a daří 
se nám držet na uzdě i holouběcí nemoc, 
která nás již pět sezón míjí.”    

Matuška: “Ještě než jsem se vydal na 
cestu do Sabinova, obdržel jsem od tebe 
na počítači detailně rozepsaný systém 
péče, den po dni. Jde o teorii nebo se 
podle tohoto rozpisu opravdu řídíte?”

Jaroslav: “Bylo by špatné se rozpisu ne-
držet, když už ho pracně vypracuji. Roz-
pisy však nemají celosezónní platnost, 
ale liší se týden od týdne. Není přece 
dobré, aby holubi již ve čtvrtek, při 
tréninku kolem holubníku, zářili a v pátek 
se na vás jenom smutně a přežraně díva-
li. Proto je třeba krmit v takových vlnách, 
tedy méně ze začátku týdne s vrcholem 
např. v pátek, při krátké trati. To je pak 
radost sledovat nedělní dolet. Pokud 
holuby překrmíte, pak doletí pozdě a v 
případě dlouhých tratí se mohou i ztratit. 

Úspěch se nedostaví tak jako tak. Ale 
psát zde nějaké detailní receptury není 
nutné, protože každý chovatel má své 
specifické podmínky, chladnější holub-
ník - teplejší holubník. Každý si musí po-
třeby svých holoubků doslova vysedět 
na zadku, tedy vypozorovat. Poznatky je 
dobré si zapsat, protože co je dnes jasné, 
za dva týdny již nemusíme vydolovat z 
paměti.”

Matuška: “Platí tedy: “Pozorovat, pozoro-
vat, pozorovat!” Potom z výsledků svých 
pozorování vytvořit závěry platné pro 
můj holubník, pro moje holuby. Poté 
však skončí závodní sezóna a i když 
holuby správně krmím, správně napájím, 
mají dobrý zdravotní stav, mají každý 
jiné závodní úspěchy. Měl by následovat 
selekční výběr, jak já říkám večírek na 
rozloučenou. Jak tato, pro mnohé cho-
vatele těžká práce, probíhá u vás?”

Jaroslav: “Já veškeré výsledky, tedy ús-
pěchy i neúspěchy našich holubů zadá-
vám do počítače. Zadávám i počasí, které 
v daném týdnu panovalo, zajímá mně i 
dosažená rychlost. Každý holub má u 
nás tedy založen svůj bilanční list a svý-
mi výkony si vypisuje žádost o přidělení 
budníku pro příští sezónu. Protože se o 
holuby dobře staráme, vytváříme jim vel-
mi dobré podmínky pro úspěšné návraty, 
pak naprosto bez emocí přistupuji k je-
jich vyřazení. Chovatel, který neumí ne-
milosrdně vyřadit nevýkonného holuba, 
nebude nikdy chovatelem úspěšným. U 
nás musí dosáhnout holubi alespoň na 
50% úspěšnosti. Někdy uděláme výjim-
ku a necháme postoupit holuba s méně 
cenami, ale vždy mezi nimi musí být ceny 
špičkové. 

Matuška: “Vidím, že v Sabinově je na ús-
pěchy “zaděláno”. Vaše chovatelská dvo-
jice, možná by bylo přesnější říci chova-
telský kvartet, si rozumí. Když dojde na 
střet názorů, výsledkem je diskuse a 
vyřešení problému. Zkrátka ideální stav.”

Milan: “Velmi si vážím toho, že můžu, 
stejně jako syn, hledat oporu v manželce. 
Čekání na holoubky je u nás rodinnou 
záležitostí a nedovedu si představit tu 
atmosféru, ve které chovají holuby něk-
teří kolegové, jimž jejich manželky ho-
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luby nepřejí. To by snad ani nešlo. Ale aby 
nebylo ani u nás všechno úplně jedno-
duché, holubi najednou začali vadit na-
šim sousedům. 

A radost je hned menší. Ale o těchto 
problémech je v poslední době slyšet z 
mnoha stran. Lidé zkrátka zpanštěli a dří-
ve normální zvířata jim najednou začínají 
vadit.”

Zcela chápu závěrečnou řeč pana Milana. 
Hlavní však je, že převažuje rodinná po-
hoda nad sousedovou nepřejícností. O-
sobně přeji chovatelské rodině Mojze-
šových mnoho zdaru a úspěchů v blížící 
se sezóně 2012. Nezbývá než se rozloučit 
a vyrazit na poměrně dlouhou zpáteční 
cestu. Letu Zdar.
                   


