
ZO  CHPH OLD  ŠTERNBERK  ZAHAJUJE  
SVOJI  PRAKTICKOU  ČINNOST 

 
V pátek, dne 7.5. 2010, zahájila naše ZO Old Šternberk svoji 
praktickou činnost nasazováním holubů na svůj, historicky první 
závod konající se z Mochova. Členové nejprve popřáli mnoho 
štěstí a zdraví Standovi Matuškovi k jeho jmeninám a poté se 
vrhli do práce. 
 

 
 
Pohled do nasazovací místnosti, kde právě košují „gumičkáři“. Zleva Ladislav Vereskov, 
v červeném tričku zapisuje Petr Varga a gumičku holubovi právě navléká František Král. 
 
Premiérové košování se nám vydařilo. Vše proběhlo bez závad a 
velmi jsme se divili tomu, že máme hotovo za hodinku a půl. Bez 
problémů, v klidu, bez pobíhajících dětí, stěhujících se hudebníků 
a jiných rušivých prvků.  
 
Řidiči kamionu nám hned dali přezdívku „Old Boys“, čili „Staří 
hoši“, ale současně nás pochválili za to, že máme vše připraveno i 
když přijeli o 40 minut dříve. 



 
Pohled do nasazovací místnosti z druhé strany. Za boxy je „schovaný“ pan Josef Večeřa, 
který u Tipesu kontroluje nasazování Ing.Stanislava Matušky, kterému holuby odebírají a do 
nasazovací matky vkládají pánové František Vaculčík a Mikuláš Varga, kterému je vidět jen 
kousek obličeje. 
 

 
 
Boxy byly připraveny s dostatečným časovým předstihem. Holubi byli napojeni a připraveni 
k odjezdu na svůj letošní, první závod. 
 



 

 
 
Ale to již přijel kamion, pan Josef Večeřa předal řidičům závodní 
dokumentaci, sjetiny přiřazování čipů našich chovatelů a současně 
jim podepsal výchozí stav tachometru před odjezdem na místo 
startu.  
 

 
 

První nakládka boxů do kamionu OS CHPH Uničov. Sezóna 2010 právě oficiálně začíná 
naostro. Jak si v ní povede ZO Old Šternberk ???  Doufáme, že dobře.  



Premiéra je za námi a my musíme, ještě před košováním na druhý 
závod sezóny, který se letí již zítra, v neděli 9.5. 2010, otevřít 
hodiny a vytisknout doletové listiny z Tipesů našich členů.  
 

 
 

Pozóóór, teď!!!  A první závod je zakončen otočením klíčků u konstatovacích hodin. Zleva 
František Král, Arnošt Křižanič, Ladislav Vereskov, František Vaculčík, Josef Večeřa a 
předseda naší organizace Mikuláš Varga. 
 

 
 

O tisknutí doletových listin se střídavě starají Petr David, Josef Večeřa a Ing.Stanislav 
Matuška (na snímku).  
 

Jak premiéra dopadla? Naše organizace Old Šternberk byla 
nejlepší v oblasti, když dosáhla úspěšnosti 39,19% ! 


