DOLÉTANÁ ZO OLD ŠTERNBERK
30.12. 2010
Ve čtvrtek, dne 30.12. 2010, proběhla v restauraci Lišákova Nora
historicky I. Dolétaná základní organizace Old Šternberk. Hlavním
bodem programu bylo vyhodnocení závodní sezóny 2010, předání
ocenění a holubářská beseda.

Pro naše chovatele bylo připraveno celkem 23 pohárů a mnoho
diplomů. Prakticky každý si z Dolétané domů přinesl nějakou
pozornost. Úspěchy ve vyšších patrech soutěžení začínají vždy
v základní organizaci. Pokud se podaří v základní organizaci probudit
soutěživý duch, pak se budou jejich členové rok od roku zlepšovat. A
když si k tomu připočtete pohodovou atmosféru, pak je vyhráno.
V sezóně 2010 naši členové změřili své síly ve 30-ti závodech starých
holubů a v 5-ti závodech holoubat. S úspěšností 33,49% jsme se stali
nejúspěšnější organizací OS CHPH Uničov. Předseda ZO Old
Šternberk, pan Mikuláš Varga, kladně hodnotil podíl práce našich
členů na přípravě XVIII. Moravské zemské výstavy, která se konala

20.11. 2010 ve Šternberku. Kladně hodnotil společný postup celé
organizace v oblasti základní zdravotní péče o chované holuby

a konečně i nákup tréninkového vozíku o kapacitě 960 holubů, který
s největší pravděpodobností posílí kapacitu při společných závodech

I. Liga ZO Old Šternberk 2010 – celkové pořadí
I. liga ZO Old Šternberk 2010
Ecoteam M.

Večeřa J.

Matušková B.

Varga P.

6750.57
4955.86
2773.18
1753.81
Bodový stav po 30-ti závodech starých holubů včetně 5-ti závodů holoubat.

David P.

Vaculčík F.

1589.88

1356.84

Morava-střed. Vozík bude nabídnut i k posílení kratších závodů
samotného OS Uničov a to jak v kategorii starých holubů, tak i
holoubat.
Atmosféra v „Noře“ byla dobrá, v krbu praskalo dřevo a venku pěkně
mrzlo. Při holubaření jsme vydrželi až do půlnoci. Posezení se

Na snímku diskutuje Petr David (vlevo) s Petrem Kvapilem z Litovle (vpravo).

vydařilo i když někteří z pozvaných hostů nedorazili. Možná za to
mohla ne příliš dobrá situace na silnicích a silný mráz.

II. Liga ZO Old Šternberk 2010 – celkové pořadí
II. liga ZO Old Šternberk 2010
Matuška J.

Varga M.

Vereskov L.

Zmeškal J.

Křižanič A.

Král F.

3449.94

3311.63

1911.84

1723.22

932.47

590.38

Bodový stav po 30-ti závodech starých holubů včetně 5-ti závodů holoubat.

Posezení bylo zpestřeno losováním výherních pokazů na odběr
holoubat z chovné stanice Economic Gest Ing.Stanislava Matušky.
Ing.Matuška, jako vítěz I. Ligy 2010, věnoval jedno holoubě
v hodnotě 2000,-Kč pro chovatele z II. Ligy. Výhercem se stal pan
Arnošt Křižanič. Jan Matuška, jako vítěz II. Ligy 2010, věnoval
jedno holoubě v hodnotě 1000,-Kč pro chovatele I. Ligy. Výhercem se
stal pan František Vaculčík.

Zleva pánové Josef Večeřa, Jaroslav Pudl - předseda ZO Bohuňovice, Jan Vrtěl a Jiří
Vrtěl – předseda ZO Vilémov.

Vlevo staronový člen naší organizace, pan Jiří Vrobel . Spolu s ním Ladislav Vereskov.

Kromě celkového pořadí v ligových soutěžích se tradičně cení
vítězství v Memoriálu Radka Muchy z Moravského Chebu, o který
bojujeme od roku 1998. Letos ho získal do ročního vlastnictví
Ecoteam Matuška s holubem 04.0234.28.

Memoriál Radka Muchy v nové podobě byl doplněn štítky se jmény všech jeho
dosavadních vítězů.

Své místo na slunci si od roku 2010 začala budovat soutěž nazvaná po
vzoru dostihového sportu Trojkoruna. Putovní pohár věnovala firma
Economic Matuška.
Vítězem soutěže se stává chovatel, který v sezóně docílí nejmenšího
součtu umístění svých prvních mistrovských holubů ze závodů
Moravský Cheb, Oostende a nejdelšího závodu holoubat.

Historicky prvním vítězem Trojkoruny se stal Ecoteam Matuška, jehož hodnota součtu
umístění ze tří závodů měla hodnotu 7.

