TS TATRY DERBY 2011
Ve čtvrtek, dne 28.4. 2011, se vydala skupinka chovatelů základní
organizace Old Šternberk na 250 km dlouhou cestu do obce Dúbrava, kde
má pan Peter Haraga vybudovanou testovací stanici TATRY DERBY.

Zleva: Josef Večeřa, Peter Haraga, Ing.Stanislav Matuška a Petr David.

S sebou přivezli deset holoubat, která budou s více jak osmi sty svými
konkurenty bojovat pod jménem OLD ŠTERNBERK o zajímavé ceny.
Naše holoubátka se stala prvními obyvateli testovací stanice, která od
loňska prošla sérií podstatných a kvalitativně důležitých změn. Jednou
z nich jsou nově vybudované voliérky ( viz snímek) umístěné přímo pod
vletovými otvory. Holoubata tak mají možnost před opuštěním holubníku
nastudovat okolí, mohou se zde koupat a samozřejmě i slunit.

Pan Radek Dronski společně s panem Josefem Večeřou uvnitř jednoho z oddělení.

Další důležitou změnou, bylo odstranění nevyhovujících stříškových
sedaček z umělé hmoty a jejich nahrazení klasickými dřevěnými sedačkami,
které vidíte na snímku. Holoubata tak nebudou sedět na podlaze, ale každé
zvlášť a v klidu na své sedačce.
Lze tvrdit, že větrání holubníku je vyřešeno k všeobecné spokojenosti a to
také tím, že zadní stěna holubníku je nyní, na rozdíl od loňska, plná.
V odděleních tedy nevzniká průvan a je zde příjemně. Hřeben střechy
holubníku je přesazen a může tudy unikat vydýchaný vzduch. Cirkulace
vzduchu je velmi dobrá.
Majitel stanice, pan Peter Haraga, od nás převzal holoubata, rodokmeny a
potvrzení o vakcinaci. Poté jsme odjeli do nedaleké restaurace na menší
občerstvení. Zde jsme si sedli doslova na zadek. Tak stylové stavení nikdo
z nás dosud neviděl. Interiér restaurace byl překrásný, okolní chaloupky
sloužící k ubytování jako malované. Vše nově vybudované, jako z jiného
světa. „Zde by se odpočívalo“, řekli jsme si.

Zleva členové ZO Old Šternberk Josef Večeřa, Petr David a Ing.Stanislav Matuška
s majitelem stanice Petrem Haragou v příjemném prostředí restaurace „Sojka“.

Předání holoubat proběhlo k naší spokojenosti, počasí nám přálo, vrcholky
Tater byly ještě pokryty zářivým sněhem. Prostě krása. Snad budeme
stejně spokojeni i na podzim. Poslední výlet před závodní sezónou 2011 se
nám zkrátka vydařil.

