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vYPuŠTĚtr lí NašlcH HoLugŮ z uoŘr
VIak s poštovními holuby' určenými.& vypuštění

z BaltÍckého moře, 150 km nad Gdynií' opouŠtěl
Prahu za poměrně pěkného počasí. Sice sprchlo'
avšak ihned zase svítilo sl,uníčko. Pohraniční lesy
však byly zahaleny v mlhu. Cesta Polskem byla
smutná, neboť převáŽně pršelo, bylo mlhavo, v po-
lích byl zřejmý nadbytek vláhy a čím dál k moři
bylo počasí horší. Před Poznaní, která |eži v jakési
kotlině' se počasí talk pódstatně zhoršilo, Že nebylo
viděti ani ptáčka v povětří. Kol. Slawiak' který při-
stoupil v Poznani, byl však přesvědčen, Že podle
zprén' které si obstaral, bude v době vypouštění
pěkné počasí! Bylo to téměř neuvěřitelnó a byli
;snre odhodláni v případě Špainého počasí buď clen
čekati' anebo vypouŠtěti z Gdyně. V Pomořansku
se velrrri brzy ptobouzí den a skutečně rrascal obrat
k lepŠí.mu! ProjíŽdíme Gdaňskem a se zájrrrent si
prohlíŽíme Škody' které válkou toto, kdysi tak pěk-
né město utrpělo. Za slunné pohody vjíždínre do
Gdyně' kde nás vítají květinami prof. Moskalll a
Musiol, a komité polsko-českýcřr závodů a předseda
XI. okrengu Kruszelnicki. Po proslovech a srdečném
uvítání' pro kteréŽto obřadnosti však neřněl vla-
kový personál mnoho poohopení, zjišťujeme, že v|al<,
do kterého nakvap jeŠtě skočili kolegové Novák,
Svoboda a zeman, je převáŽen na vojenský přístav
oxywie,. kde již kotví velmi pěkná válečná lod,
>Blýskawica<<' na které se skutečně vŠechno blýs-
kalo a na které mě|o za rozbřesku pŤíŠtÍho dne býti
vypuštěno 1.680 naŠich, avŠak mnohem více pol-
ských poštovnÍoh holubů. Byli jsme představeni ka-
pitánu lodi, který se na naŠe přání nechal informo-
vati o počasí příštího rána. Zprávy souhlasně sdě-
lovaly, Že bude pěkně. VŠichni jsme tím byli nad-
míru rozradostněni, avšak zarmoutila nás značně
další zpráva, že nám nemůže býti povolen ráno
vstup na loď, ne;boť ihned po vypuštění holubů pro-
vádí loď vojenská cvičení. Nejvíce byl zklamán kol.
Novák. JeŽto nejvyšŠí velitel ]oďstva náhle odces-
toval do Varšavy, bylo všechno nastalé jednání
marné. Prof. Moskala' který tímto népř'íznivým roz.
hodnutím byl též zřejmě znaó,né tozmrzel1 by1i však
od časných ranních hodin v trvalém telefonním sty-
ku s lodí, která hlásila pěkné počasí a klidné moře,
a dostala proto poslední souh]as k vypuŠtění, které
pak mělo naprosto htadký průrběh. Večer před op'rrŠ-
těním lodi jsme ještě udělili personálu lodi odborné
rady, jak má být při vypouštění postupováno. Jeden
lodní důstojník měl značné znalosti o chovu poŠtov.
ních ho]uibů a projevoval o vŠe živý zájem. S.véiro
času měl na svých mořských cestách s sebou vždy
poštovní holuby. Zaručova\ se za bezvadné vypuštění.

Po návratu >>Blýskawice<< nám kapitán sdělil' Že
velká většina vypuŠtěných holubů vzala ihned správ-
ný kurs a letěla směrem na pevninu. Nepatrná sku-
pinka holubů letěla směrem na Švédsko, k výspě
Bornholen, avšak asi za 20 mínut se vrátila a vza\a
správný směr. Asi 13 holubů zůstalo seděti v ráh-
noví lodi a teprve když spatřili u Hellu pevninrt,
opustili loď.

Hejno racků, které doprovází kaž,dou 1oď, spustilo
prý při pro ně nezvyklém vypouštění poštovních
holubů značný pokřik' čímŽ snad některé plaché
kusy byly přivedeny z míry.

Jeden holub, který letěl 'velmi nízko, byl smeten
vlnou a později odnesen rackem. Po celý den bylo
v Gdynii podle předpovědi skutečně velmi pěkně,
viditelnost byla bezvadná, nad krajem by'ly vysol<é
bílé mraky a obloha byla krásně modrál Členové
naší delegace, a samozřejrné též i polské' měli zřej-
mou radost z náh ého obratu poěasí a z dobréiho
průběhu vypuŠtění. Vzhledem k tomu, že bylo zjiš.
těno pěkné počasí po celém Polsku, byly odhaďo-
vány rekordní časy doletu vypuštěných ho.lubů. Prof.
Moskala, kterému se předchozí let z Gdyně obzvláště
povedl' doufal v stejný úspěch. Také naši odhado.
vali své chance. Ukázalo se však, Že u nás v pohra.
ničí bylo mlhavo, ve vnitrozemí dokonce deštivo. Na
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Moravě bylo několik bouřek, a to vše zhatilo doko.
nale naše naděje. ,

NemůŽelme v důsledku neúspěchu letošních závodů
z Polsx{a dělati ukvapené závěty, nutno si uvědo.
míti' Že ani naŠe vnitrozemské závody neměly pří.
znivý průběh. Některé' jalo z Parrkáně, byly do.
konce katastrofální. Prostě nám letos počasí vůbec
nepřálo. Nebyli jsme však sami, neboť v celé stŤed.
ní Evropě v stejnou dobu bylo nezvykle vysoké
procento ztrát a mnoho dokonale zkrachovaných
závodů!

Po uvážení všech okolností se domnívá,m, že nám
bude nejlépe vyhovovati Poznaň a Gdyně. Hel se
nezdá vhodným místem pro hromadné vypouštění,
a to pro stísněné poměry a moře; jak se Úká,zalo,
naŠÍirn holubům nesvědčí. Zál'vod z Gdyně by se pří-
padně dal pořádati dvakráte! Pro společné závody
s Poláky jsme v nevýhodě svým pohraničním hor.
stvem. VýstiŽně se to obrazí v Bielsku, bydliŠti
prof. Moskaly. Celá trať od moře až těsně za Biel.
sko je naprostá rovina; teprve za Bielsl<em se zve.
dají pohraniční kopce, jejichŽ vrcholky jsou zaha.
leny v mlhu v době, kdy v Bielsku je ještě bez.
vadná viditelnost. Nemám rozhodně v úmyslu omlou.
vati jakýmkoliv způsobem neúspěch naŠich závod-
ních holubů, avŠak po prostudování terénu soudím,
Že |et z Hellu a z moŤe nám nemůŽe přinésti mňoho
úspěchů|

Místo letu z rr^oře by snad byJo moŽné, aby naši
polští přáte]é spolu s námi závódili z BěIehradu! Je
to krásÍrá trať, Dunaj je zde vodít.kem a tímto zá.
vodem by se snad do jisté míry vyrovna|y beze-
sporné,nevý.hody našich holubů při společnýeh zá.
vodech. Proti'váhou našeho |etu z Poznaně by mořrl
býti let polských holubů z Prahy.

sit.uace, za kteté byl podniknut letošnÍ zabtanični
závod z Bělehradu, nebyla vábná,.po tak znač,nýc|t
ztrátánh, jaké naŠi chovatelé utrpěli, avšak po8así
se zlepšilo a bylo docíleno dosti uznáníhodných
časů. Závod byl odloŽern o den pro nemoŽnost včas
zvládnouti celní for.mality, avšak ani tato okolnost
neměla Škodlivý vliv na výsledky.

Ježto náLr:r by'lo povoleno též závoditi z Maďarska,
b_ude náš příští program velmi pestrý a vhodný.
Konečně nám bylo umožněno vrátiti .e k staré a
oblí.bené cestě na Bě]ehrad. Možná, Že nám bude
povolen též závod' z jiných míst. Lze doufati, Že se
nám do té doby podaří vejíti ve styk s některými
chovateli poštovních holubů v Jugoslavii, kteří by
nám pak pomáha'li odstraňovati některé vznikř
potíŽe místního tázu, jan<o je tomu jiŽ v Polsku, což
je značná výhoda.

PŤíjemným'překvapením pro každého návštěvníka
Polska je pestrý jídelní lístek. Naši bratři jsou v
té šťastné situaci, Že nemajÍ na nic tistky ani boay
a vŠechno je volně k dostání. Je to krásný pocit,
můŽete-'li si dáti v restauraci roŠtěnou s rýŽí.nebo
yepřové koleno, že má i takový jedlík jako kolega
Svoboda dost!

Poznaň vede v obnově; Var.šavu snad ani nebr.rde
moŽno obnoviti, alespoň v dohledné době je to vy-
loučeno, rrehoť akáza starého města je naprostá! Je
to strašný obraz nepřehledných ssutin ď přece si
lidstvo nevza|o ani zde Žádné ponaučenít Přístav
v .Gdyni byl ustupujícími Němci značné poškozen,
avšak obnovovací práce jsou jiŽ v běhu. ýelké zá.
mořské lodi vykládají a nakládají v značnám množ.
Ftví v obchodním přÍstavu své zÍ:oží a všude lze
pozorovati čilý obchodní ruc}n, eoŽ je zárukou a před-
pokladem velkých moŽností bratrského Polska'

Nešťastná polská zem strašně vytrpěla' nelze ani
popsati hrozné obrazy, úžasné zkány některých
měst' těžký tryl, mnohdy však ještě je život někte.
rých lidí v Polsku, a proto musíme jalko Slované,
jazykově i citově Polákům nejbliŽší, přáti jim brz.
kou a dokonalou obnovu a rychlé vybudo-''ání míro-
vých poměrů. Jako sousedé pocítíme pak i my pří-
znivé jejich úspěchy, které jim ze srdce přejeme.
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Dne 12. července se v Poznani sešIa naše delegace
se zástupci polského Svazu a byla zde ustavena
slovanská federace Svazů chovatelů poštovních ho-
lubů se sídlem v Ptaze. Předsedou bíl zvolen Alois .
Čepelák. Jeho zástupcem předsedá Zjednoczenie
polskich hodowcóv goťebi pocztowych Michal Cup-
rych. Jednatelem Flrantišek Novák, jeho zástupcem
Miohal Slawiak. Pokladníkem Jan svoboda, jeho zá-
stupcem Frant. Fieske. Členové výboru: profesor
Moskala, Jaroslav Zernan a Josef Uhlík.

Nově ustavená Slovanská federace svazů chova-
telů poštovních holubů vyšetří diplomatickou cestou
nýnějŠí poměry v ostatních slovanských zemích,
vejde s tamějšími chovatelskýrrri organisacemi ve
styk a vyzve je k spoluprácí a k vstupu do slovan-
ské federace. V případě' že by v některé slovanské
zemi neby]o organisace našim na roveň postavené,
hodlá slovanská federace podniknouti vše' aby tarn
byla vybudována! Kdyby v některé slovanské zemi
nebyl chov poštovních holubů vůbec zaveden, pak je
slovanská federace odhodlána' bude-li jí to dovo-
leno, chov poŠtovních ho}ubů zavésti, případně da-
rováním holoubat zavedení umoŽniti. Bude buď vy-
slán instruktor nebo pozván zájemce k prostudování
organisace poštor,'ního holubářství v Polsku a Česko-
sloverrsklt. Bucle podnilrnuto vše, a}ly projevené sna.

hy byly co neidřlve uskutečněny pro zdat slovan.
ských chovatelů poŠtovních holubů' které lrod]á slo.
vanská federace sjednotiti!

Bylo proneseno mnoho povzbudivých přípitků a
proneseno mnoho velmi pěkných proslovů a lze jen
doufati' Že snahy vedoucích činitelů našich organi-
sací najdou potřebné porozumění ve všec'il slovan.
ských zemíclr, aby se dobrá věc podařila'

Předseda Ústředního svazu Čepelák byl dekoro-
ván zIatýrra odznakem Zjednoczenia g, byl mu věno-
ván diplom.,Naše jubilejní odznaky, které navr'h] kol' Novák,
vzbuzovaIy v Polsku značnou pozornost a byl o ně
projeven velký zájem.

Naší delegaci se dostalo ve všech místech bra.
trského Polska toho nejlepŠího přijetí a jsme naŠim
slovanským bratř'ím vděčni, že nám umoŽnili téŽ
návštěvu některých holubníků, zejména význačných
chovatelů: Felu]rse Maruszcyka, Moskaly a Dr Pro.
kopa' kde jsme byli mile překvapeni sl<vělými kusy
a prvotřídním vede'níÍn chovu. Odevšad jsme si od-
nesli nejlepší dojmy. Poznali jsme upř'ímné přátel-
ství a mnoho vynilkajících a odborně značně vzdě-
laných chovatelů. Poláci jsou společensky značně vy-
spělí a pohostinní a rychlý vzestup jejich organisace
je pozoruhodný! Úepeldk.

zAHRANlČNÍ zÁvoo z BĚtEHRADU
Po několikaleté přestávce jsrne opět letěli z Bě-

lehradu a věříme, Že tento závod' je opět slibnou
předzvěstí velkýott závodl"s z Jugoslavie. Jsme jiŽ
dnes přesvědčeni, že příštího roku poletíme také z
NiŠe a tak obnovíme naše tradiční lety z Jugoslavie'

Při dobrém počasí není to zv|ášť téžký závod, neboť
větŠí část letu vede přes nepřehledné nížíny, zpestřc-
né od Budapešti nižŠÍmi vrchy, které nejsou pro naŠe
závodníky nijakou zvláštní překáŽkou. Je to ale
př'ece jen vzdálenos't značná a člověk odkázaný jen
na dopravní prostředky musí obdivovat výkon na-
Šich malých závodníků. obdivujeme. vytrvalost, sílu
a vůli překonat tyto veliké vzdálenosti.

Sledujme jen jejÍch cestu z Praby až na místo vy-
puštění. Balkánský rychlík' ktetý 22. VII. v 19.20 h.
vyrazil na dalekou cestu z Prahy, nebyl pro nás
chovatele. jen obyčejným rychlíkem, který každo-
denně podle jízdního řádu opouští Prahu, ale od.
vážel 2.500 našich poslíčkťt' 2.500 nadějí do Běle-
hradu k velikému závodu, na který jsme se těšili
po celou dobu okupace. Holubi sedě]i v koŠích klidně,
sem tam některý zavrkal, snad při vzpomínce na
svoji holubičku kdesi doma, nebo nevrle na svého
souseda, který zavadil o jeho letky' které si tolik
chránil pro svůj návrat.

Bylo něco rrrálo před půlnocí' když jsem se jako
třetí průvodce v Brně přidružil k tomuto konvoji'
umístěnému ve dvou dlouhých rychlíkových vozech.
126 košů' vzorné uskladněných, obsahovalo tak cen.
ný náklad a již tenktát mně tanula na mysli otáz-
ka' který z nich zvítězi.

To jiŽ dávno rychlík uháněl od Brna a nastala i
pro nás průvodce skutečná noc. Většina vás jeŠtě
spí' kdyŽ isme po celní prohlídce v Parkáni opouštěli
území našeho státu a nastoupilÍ svoji pouť přes ne.
konečně dlouhé maďarské roviny| kde najdete jen
víno a kukuřici. Sem tam v širé rovině studna s
dlouhým ráhnem se závaŽím a kolem přístřďek pro
hovězí dobytek. Sledovali jsme vŠe, z holubů spatřili
čet,ná lrejnka rejdičů a k našemu uspokojení jen
velmi málo dravců. Zřid|l<a ostříž nebo ještě menší
dravec, pro naše holuby nešl<odný. V Budapešti' kde
náš vlak rozdělili do Bulharska a Jugoslavie, již
ibylo v koších opět živo. Rychlík po půlhodinové
zastávce se opět rozejel k jugoslávské hranici, kte-
rou jsme přejeli odpoledne 23. VII. A stáIe jen víno,
kukuřice a sem tam nějaké' jiŽ dávno sklizené obilí'
něco bramborů, slunečnic, řepy a máku. Je opět

vidět Dunaj a nové železné mosty, jiŽ dávno posta-
vené, vedle Němci zníčenýc|t. Celé to územÍ od na-
šich hranic aŽ do Bělehradu bylo velmi poškozeno
a vŠude, hlavně však v Jugoslavii, .je vidět veliké
úsilí odstranit Škody způsobené válkou. Co se dá
udě]at v taik krátlré době je vidět v BěIehradě sa-
mém. Nové, obrovské domy, ba celé čtvrti jsou již
postaveny a stále i v noci se zde pracuje.

Do Bělehradu jsme přijeli ve 21.30 hod. našeho
času, u nich 20.30 hod. Po celním odbavení ještě
týž den' chyběI nám souhlas s vypuštěním od voj.
úřadů. Toto povolení jsme jiŽ nemohli večer ani
časně ráno vyřídit pro nepřítomnost v úřadech,
hlavně vojenských' a proto jsme byli nuceni vy-
pouštět aŽ v neděli 25. vII. Vedoucí výpravy kolega
Petřík a kolega Turyna nemuseli by se tolik. nalrě-
hat po úřadech' kdyby naše velvys]anectví vedlo
naše vypouštění více v patrnosti a nezaložilo ozná-
mení prostě ad acta.

Za téchto okolností snad bude příŠtě nutno expe.
dovat celou zásilku o celý den dříve. Holuby jsme
podle naŠeho mínění ošetřili jak jsme mohii nejlépe.

V heděli táno, jíž po 2. hodině jsme stavěli koše
k vypuŠtění a při prvém vytažení koše bylo moŽno
pozorovat neklid' snad vŠichni tušili' jak velÍká
cesta je dělí od domova. Tento neklid se stálý.m při-
býváním košů stupňoval a těsně před vypuštěním'
kdyŽ byly koŠe odjišťovány, nastala v koších úplná
nervosita' Holubi se tlačili k dvířkám a mnozi na
ně i doráželi.

Pohled na odlétající holuby byl krasný. Byla to
živá řeka, odtékající směrem k naší drahé vlasti.
Bez odchýlení, přímo k nám.

Povětrnostní podmínky byly ty nejlepší' obloha
bez jediného mráčku, jjv. vítr' celkem mírný. Po
půlhodině bylo vidět jen asi 10 holu'|rů se vrátit, aby
vzali nový kurs.

Nakonec nycn crrtEt rnnohým připomenout, že ino-
luby je nutno zasazovat na zahtaniční závod podle
svazovýclt proposic 2 mnohým bych radíl: 1. nedá.
vejte zviáŠtě na delší závod holubice před snášením.
Je to trapné, když se v některém koši povaluje i
něko l i k  va iec ;2 .  nedáve] te  k rmivo co  napa ieček
i oddělených. Yoda ztní postříká a holub je nevezme.
3. }tra horní dvířka nedávejte zárr.ky. V přípactě' Že
holub proklouzne do napaječl<y, musí se mnohdy

R. Mucln, Iuančice.příčka vyrazit.
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