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Rozhovor s prezidentem rumunského svazu Mariusem Tuducem 

 

37. ročník Olympiády poštovních holubů – 

první velká světová událost po pandemii 

Covid 19 

37. ročník Olympiády poštovních holubů se 

měl konat v lednu 2021 v Rumunsku. Nikdo 

nemohl předpovědět pandemii Covid 19 a její 

dopady na naše životy. Proto se 37. ročník 

Olympiády poštovních holubů poprvé 

uskuteční v létě 2022. Proto jsme se pokusili 

zjistit od prezidenta národního svazu 

chovatelů holubů v Rumunsku, pana Mariuse 

Tunduce více organizačních podrobností o 

této obrovské akci v holubářském sportu, 

která se bude poprvé konat v Rumunsku. 

Tento skvělý rozhovor vám nabízíme poprvé. 

Reportér: Dobrý den, pane prezidente! 

Řekněte nám prosím, proč olympiáda v 

srpnu a proč v roce 2022? 

MT: Bohužel v lednu 2021 a lednu 2022 byla 

omezení v celé Evropě, a ještě více na celém 

světě. Nevíme, co se stane v zimě 2022. 

Holubi přepeřují v říjnu – listopadu a prosinci a můžeme být nemile překvapeni, že 

pandemie Covid 19 se v zimě opět rozjíždí. Z tohoto důvodu jsme zvolili polovinu srpna 

2022. I když to není ideální čas, protože stále máme závody s mladými holuby, je to 

nejbezpečnější období z hlediska možných cestovních omezení způsobených 

pandemií. 

Reportér: Kde se bude Olympiáda poštovních holubů konat a v jakém období? 

MT: Olympiáda poštovních holubů se bude konat v Oradei mezi 12. a 13. srpnem 

2022. Oradea je velmi krásné město v západní části Rumunska a nachází se 5 km od 

hranic s Maďarskem. Je velmi dobře dostupný autem pro holubáře z Maďarska, 

Polska, Ukrajiny, Slovenska, České republiky, Rakouska, Chorvatska, Slovinska, 

Srbska, Bosny a Hercegoviny, Albánie, Černé Hory, Makedonie atd. Ve skutečnosti je 

pro ně Oradea málo hodiny jízdy autem a je zde také dálnice přímo do Oradea. 

Nemluvě o 15 000 rumunských holubářů z hostitelské země. 

Reportér: Jaký bude program akce pro veřejnost? 

MT: Oficiální zahájení Olympiády poštovních holubů bude v pátek ráno 12. srpna. Léto 

nám dává šanci vytvořit jedinečný úvodní moment, jaký si myslím, že ještě nikdy nebyl. 



Zvu všechny chovatele holubů z celého světa, aby byli přítomni na zahájení u 

příležitosti návratu k normálu po pandemii. 

V pátek večer proběhne předání olympijských ocenění 2019-2020 + 2020-2021 a 

ocenění World Best Pigeon 2019, 2020, 2021. Bude to nová novinka: předávání cen 

proběhne venku, v centru města Oradea, na „Unirii Square“, krásném místě, 

obklopeném secesními budovami. Je to tedy poprvé v 75leté historii Olympiády 

poštovních holubů, kdy se takovéto letní ocenění konalo, a možná i naposledy, proto 

je to moment, který byste si neměli nechat ujít. Podrobnosti najdete na webu 

www.olympiad.ro 

Budeme mít koncert se slavným umělcem v Rumunsku i v zahraničí, speciální aukci, 

jaká ještě nikdy nebyla. Jsme přesvědčeni, že na „Unirii Square“ v Oradei budeme mít 

přes 10.000 lidí a všichni uděláme pro světového holubářství historický okamžik. 

 

Reportér: 10 000 lidí se zúčastní předávání olympijských cen? To by bylo 

bezprecedentní. jak se to stane? 

MT: Za prvé tu budou stovky míst. Na ty budou vstupenky již brzy v prodeji na webu 

Olympiády poštovních holubů www.olympiad.ro. Pro ty, kteří nechtějí místa nebo si 

nekoupí, budou moci sedět na „Unirii Square“ a sledovat show. Kromě toho, jak jsem 

řekl, bude zde koncert s velmi slavnými umělci, na kterém se obvykle sejde 20-30 000 

lidí na veřejnosti. Tento koncert oznámíme v tisku a „Unirii Square“ se jistě zaplní 

publikem z Oradey a okolí. I díky tomu bude náš sport v této oblasti známější a 

respektovaný. Proto doporučuji kupovat vstupenky s prostorem, abyste se vyhnuli 

davům a měli dobrou viditelnost, zejména proto, že budou docela levné, kolem 20 eur. 

Reportér: Můžete nám prozradit sobotní program? 



MT: Ano, samozřejmě! Olympiáda poštovních holubů bude otevřena po celý den a v 

sobotu dopoledne budou oceněny tyto soutěže: Mistrovství světa, Mistrovství Grand 

Prix FCI atd. 

Reportér: Kde bude samotná výstava? 

MT: Výstava holubů (během Olympiády poštovních holubů) bude v novém 

polyfunkčním sále Oradea v ulici Traian Blajovici. Je to novostavba, velmi krásná, 

slavnostně otevřena v dubnu 2022. Budou zde olympijští holubi, veletrh, kde budou 

přítomny firmy, které prodávají krmiva, doplňky a léky, ale také holubi na prodej. Tyto 

podrobnosti lze samozřejmě nalézt také na webových stránkách: www.olympiad.ro 

 

V sobotu večer se uskuteční Hostina přátelství. Rozlučkový večírek na oslavu události 

a holubářů společně. Ocenění jsme zvolili odděleně od rautu, v pátek večer právě 

proto, že se uděluje tolik trofejí, a sobotní večerní večer ho věnujeme výhradně večírku 

jako v dobách před Covidem 19. Ti, kdo tu budou, nebudou litovat. Uvidí rumunský 

folklór a tradice, ale bude zde i mezinárodní hudba z celého světa. 

Reportér: Chtěli bychom na závěr vědět, kdy jsou holubi přivezeni na výstavu? 

MT: Holubi budou přivezeni ve středu 10. srpna odpoledne. Ve výsledkovém katalogu 

olympiád se objeví pouze holubi přítomní na Olympiádě poštovních holubů. Katalog 

bude vytištěn ve čtvrtek. Zatím máme 22 zemí, které budou přítomny s holuby a další, 

které z různých důvodů nepřivezou holuby, ale budou zde přítomny jejich delegace. 

Reportér: Tak hodně štěstí! 

 

 

http://www.olympiad.ro/

