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PRAHA-HEtt -PRAHA
Dne 24. čel'vna 1948 odjíŽději z Pral7y v 16 hodin

odpoledne 4 vagony poštovních holubů za doprovodu
kolegů l{ronose, Maťeše a Čecháka směrem přes
Hradec lfuálové' aby vypustili v sobotu 26. června
na poloostrově HeIIu společně p polskými kolegy
naše holoubky k společnému československo-polské-
mu závodu. BohuŽel již v Prazé při nakládání sc
vyskytly potíŽe. Jsou to v prvé řadě nestejné roz-
měrý košů, které by podle mého názoru měIy býti
normalisovány aspoň pro zahraniční závody; za dru.
hé tak zvané patentní napáječky, které se naprosto
nehodí na delší cesty a za tŤetí koše, z níchŽ nejdou
vů'bec vyjmouti napáječky. V těchto drátěných ko.
ších bylo v napáječkách zjištěno na He]Iu více trusu,
než se tam vešlo vody. Byla tam odporná břečka
z trusu. Napájeěka má vždy býti upevněna v koši
tak' aby Šla dobře vyjmouti i za cesty a ne, aby
ji mohlí holubi cestou znečisťovati.

Při příjezdu do Hradce bylo nutno přendavati
koše' jel ikoŽ právě.ty největší koše' jak se ukázalo
během cesty' byly ve velmi chatrném stavu. Byly
to koše moravské, Šedě natřené. ve 20 hodin zasta.
vujeme v Lichkově. Nastávají celní formality,
které jsou však brzy odbyty a my pokračujeme
v cestě. Za 10 minut pŤejíŽdíme hranice Polska a
žastavujeríe v polské pohraniční stanici Medzilesí.
Tam na nás jiŽ čeká redak.tor Polské gazetky kol.
Slawialc' jehoŽ výborné znalosti a hlavně výřečnost
s€ nám ukázaly v další cestě nepostradatelnými.
JiŽ při polské pasové a celní prohlídce bylo také
jeho záslt,thou, že jsme byli odbaveni během 20 m!
nut a mohli pokračovati v další cestě na Kladsko
a Wrócťav. zde nás chtějí polští,kolejáři (železni.
čáři) přepno'uti k osobnírnu vlaku s odůvodněním,
Že holubi nesmějí býti dopravováni na polském úze-
mí počunkem pospěšným (rychlÍkem)' Jenom ener-
gický zesařl kol. 'Slawiaka zabráni| tomuto čínu,
jinak velmi dolbrých a úsluŽných polských dopra-
váků.

Avšak zároveň s časem ubíhají nám i kilometry.
Po třetí hodině noční vjíŽdíme do Poznaně. zde se
s námÍ loučí kol. Slawiak' který nám přeje při vy-
pouštění >dobrý lot<. Další ochranu nad námi pÍ'e-
bírá sám předseda Polské jednoty kol. Cuprych,
velmi příjemný pán. Cestou vidíme trosky, jež zbyly
z Vratislavi. Po ní následují ještě BydhoŠt' TŠev a
Gdansk, z ně}roŽ vÍdíme jenom typické německé
červené zdi' jež kolem dokola trčí do výše'

A již se blíŽíme ke Gdynii' kam vjíŽdíme v pátek
25. června ve 12.35 hod. Zde nás vítá v prvé řadě
hustý a vytrvalý dešť a poté spousta polských ko.
legů' jejichŽ jmóna bohuŽel si nikdo z nás tr'í ne-
pamatuje . . . TéŽ polský námořní důstojník poručík
Bednarczyk nás zde přivítal. Poté ve 13.15 nás při-
pojují ' k osobnímu ylaku s určením stanice Hell'
A' jiŽ zase pod koly vlaku mizí kilometry směrem
k našemu cíii. Při cestě poloostrovem vidíme v hus-
tém dešti zbytky německých opevněnÍ' děl' tanků'
automolilů a jiné válečné výzbroje. Nás nejvíce
z toho všeho zajímají bývalé protektorátní lokomo-
tivy' které Něrnci svrhly do moře' dělajíce z nich
jakési primitivní opevnění proti vyloďovacÍm poku-
sům spojenců v prostoru poloostrova Hellu.

Konečně v 77.23 jsme u cíle ve stanici Hell. zde
nás vítá značný počet polských kolegů v čele s veli-
telem Hellu panem poručíkem Marinarki vojennej
Paciorkem a jeho paní chotí. Dále byli přítomni'
pokud naše paměť sahá, kol. Musiol s chotí, kol.
Kruzselnicki taktéž s chotí. kol. TanaŠ. kterému
též patŤi náš dík za vzornou organisaci tohoto zá-
Vodu, a jiní. Fo uvítání, jež se neobešlo bez foto-
grafování, jdeme zpět do vagonů k našim holo'ub-
kťrm, abychom je ňakrmili a napojili. Po vykonání
této naší milé povinnosti jsme pozváni panem por.
Paciorkenr a jeho paní chotí na večeÍ'i' jeŽ za tím
účelem je uspořádána v jeho dotttě blíŽe nádraží.
Po dobu naší nepřítomnosti budou vagony hlídány
polskými vojenskými námořníky. Poté se ubíráme
do domu velitele poloostrova. P.o koupeli jest po-
&{vána večeře, která nás svým bohatým uspořádá-

nÍm velmÍ mile překvapila. V 10 hodin se ubÍr.áme
zpět do našich vagonů ke spánku' Přitom neustále
hustě prší a vane dosti silný vítr směrem od pevni-
ny. Docházíme úplně promočeni. Ráno ve 4 hodiny
nás probouzí velmi citelný chlad. Vstáváme a ra-
díme se co počíti' jelikoŽ stáIe jeŠtě' tŤebaže drobně'
prší. IJsneseno telefonovati do Varšavy a Poznarrě,
zdali jest naděje na zlepšení počasí. odpověď Var.
šavy nás u'spokojuje' je hláŠeno zlepšení počasí!
Poznaň pod mrakem, bez deště. Porada trvá, rnezi-
tím ale přestává pršet a mraky jdou nohoru. Při-
c}lázeji 'polští kolegové C,uprych a Musiol. Znovu
se radíme vespolek. Naše stanovisko: vyčkati do
osmi hodin a pak postupně vypouštěti Čechy, Slo-
vensko, Moravu a naposled holuby polské. Poté se
rozcháLzíme. Je 5.25 hod., jdeme vynášeti naše ho-
luby z vag:onů za pomoci polských nárnoŤníktt. Zá-
roveň krmíme a napájíme . . . Hodinky ukazují 6.10'
jest nakrmeno i napojíno. Čas pomalu utíká v ne-
trpěIivém'očekávání, mralky jsou už hodně vysoko
a dokonce sluníčko z;ačíná v mezerách mezi mralry
ukazovati svoji tvář. V 7 hodin zač,ínárr.e uřezávati
plomby na koŠích. Tuto práci vykonáváme zásadně
sami. Pojednou' kdyŽ již máme tuto práci skonče-
nou, zazní trubka. U,bíráme se vŠichni tři do středu
nádraŽní ra,mpy ke kolegovi Cuprychovi v dom'nění,
že jde o poradu. V tom zazní trubka po druhé a
k našemu překvapení polští námořníci začínají pouŠ-
těti všechny holubý hajednou bez naŠeho souhlasu.
Je právě 7 hodin 35 minut'

Z košů vyráží všech 19.470 holubů takřka najed-
nou. Holubi z našich košů' jeŽ byly nejblíŽe nádtaží,
v počtu asi 400 kusů, ihned míří přímo přes Gdán.
skou zátoku k pevnině. ostatní, z níc}rž se utvořil
ohromný mrak, začínají {troužiť ve velkých oblou-
cích do kruhu. Zřejmé na ně působí moře a poněkud
silnější vítr. Mnozí z nich dokonce začínají sedati
na okolní budovy, jiní přímo na písečné výspy. Tím
se celé hejno začíná trhati na menší hejna, jú, nám
pomalu rmizí s očí v dáli. Některá z ních letí smě-
rem na pevninu, jiná na moře. Pak se opětně vracÍ
nad Hell. Toto pozoruje.me při nakládání košů zpět
do vagonů. Před 13' hodinou odjíždíme v,lakem z
Hellu na Gdynii. Na poloostrově zůstává poďe od.
hadu ještě přes 2.0Q0 holubů. Ještě při jízdé z vla-
ku vidíme je krouŽiti ve výŠce, aŽ se nám pomalu
zttácej1. MezitÍrn vítr sl<oro úplně přestal a mraky
více a více propouštějí sluneční paprsky. Nám se
ukazuje překrásná podívaná. S jedné strany Bal.
tické moře a s druhé strarry Gdanská zátoka.

My zatím jedeme přeplněným vlakem dále. Lidé
kolem nás omdlévají v panujícím dusnu. Není možno
se ani otočiti, tím méňě si udělati nějaké pohodlí.
Konečně v 16,27 po FtrastÍplné cestě jsme ve Gdynii.

Kolega Kronos spolu s polským kol. Piotrowskim
spěchají k nákladní pokladně, aby ihned odbavili
vagony do Prahy. BohuŽel marná jest jejich snaha'
slyší jenom >dnes jiŽ neúřadujeme<<. Pro nás to
znamená dva dny zdtžení. odjíždíme trolejbusem do
orlové, předměstí to Gdynie, ke kolegovi Kruszel-
nickému. Má velmi pěkně upravený holubník' nás
však překvapuje velmÍ tvrdé peří jeho holubů' snad
jest to působením mořských větrů a soli. NavŠtěvu-
jeme ještě holubník kolegy Racka. Druhý den' t' j.
neděle, věnujeme prohlídce města a mořského po-
břeŽí. V pondělí ráno jdeme opět na nádraŽí'' Avšak
je.dnání s polskými nádražními orgány ttvá aŽ'do
14 hodin. Nechtějí nám totiŽ uznati naŠe nákladní
listy. Teprve po telefonické urgenci na příslušném
úřadě ve VarŠavě, jsou nám lznány a vagony za-
p1ombovány.

Ubíráme se cestou na osobní nádraži přes gdyňl
skou tržnici a nechceme ani věřit svým očím. I{upy
vajec' másla, sádla, masa, uzenin' kávy' kakaa, čo-
kolády a jiné věcl, nárn už pomalu neznámé, taktéž
stohy látek' sice drahé, ale hlavně vŠe volné a
v kaŽdém mnoŽství k dostání.

Y nádražní restauraci večeříme a přitom maně
vŠichni tŤi vzpomínáme na naše děti. V 16'45 na.
sedáme rlo 'rychlíku, abychom v Poznani přibrali
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jeŠtě závodní gumové krouŽky,. jak bylo sjednáno.
Cestou znovu pozorujeme rozbitá polská města' ves-
nice i domky na samotách, jakož i polskou píli'
jak urychlerrě se snaŽí vŠe dátÍ co nejdříve do po.
řádku. Tak nám utíká cesta aŽ do soumraku. vlak
jest ppětně po česku nabitý. Zde mohou Ženy s dět-
mi i s kočárky do vagonů. Ve 3 hodiny ráno vy.
stupujeme v Poznani, jest ještě ťma a vŠude ticho.
Ubíráme se k spánku do hotelu Continental. Na
ná'draží nás znovu vítal náš sympatický přítel kol.
Slawiak. oznarrr:ujeme mu, Že hodláme druhý den
cestovati dále k domovu, avšak kol. S]awiak nám
s úsměvem oznamuje: nemoŽno! Zítra je svátek
Pétra a Pavla. Pro nás to opět znamená dva dny
zdržení. Úterý věnujeme prohlídce Poznaně. Vidíme
celý střed města velmi poŠkozený. 'Kolem dokola
jen samé trosky a holá místa bez domů, pouze

ozNÁuení Čle NŮM sPotKŮ cHovATELt]
PošTovNÍcH HoLuBt]

obtozerrý akční výbor Ústředního svazu spolků
chovatelů poŠtovních holubů překontroloval closa-
vadní činnost Ústředního svazu a zjistil, že tato čin-
nost nebyla v souladu s uspořádáním veřejrlého Ži-
vota v naŠÍ lidově-demokratické republice, naop,ak,
v.některých případech byla úplně protighůdná.

Nebyla provedena očista od reakčních a lidové
republice nepřátet'ských živlů ani v Ústředním svazu,
ani ve spolcích.

Auy tato očista Ústředního svazu mohla býti
urJ/chleně provedena a neiby]a rušena starýrn výbo-
re'm ÚS, byl výbor ÚS zproštěn funkcí až na několÍk
jednotlivců, kterým byla projevena důvěra a kteří
byli akčním výborern přizváni k spolupráci na ně-
kterých věcech Ús.

Dne 30. září t. r. pŤevzal řízení všech věcí Ústřed-
ního svazu spolků chovatelů poŠtovních holubů akční
vÝbor Ústředního svazu, .od toho dne jsou tazitka
ÚS a podpisy bývalých činovníků neplatné. Platná
jsou razítka akčního výboru a podpisy funkóionářů
akčního výboru.

Akční výbor rozhodl:
1' přijímání nových členů ve spolcích se prozatím

zastavuje;
2. tovnéž se zastavuje zak|ád'ání nových spolkťt

a  ZS;

zbytky Že|ezných travers jsou ná místě,,kde kdysi
stály čtyř. a pětipatrové domy. Večer na rozlouče-
nou s námi dávalo Polské zjednocení večeři, která
se konala ve velmi srdečném a přátelském pro-
středí.

Ve středu ráno, cestou pro krouŽky, navštěvujeme
holubník polského předsedy }<olegy Cuprycha. Má
krásný holubnÍk a hezké holoubky, Večer jdeme br'z3,'
spát, abychom ve 3 hodiny ráno pokračovali v cestě
domů. Na nádtaži se loučíme s kolegou Čechákém,
který musÍ jeti přes Bohumín do Olomortce. Kolega
Kronos a já jedeme zpět přes Medzilesí a Lichkov.
Po odbytí pasových formalit na obou stanicích po-
kračujeme v jízdé jiŽ na naŠem území, kde Í\a každé
sťanicÍ přisedají Sokolové, jedoucí do Prahy na slgt.
Do Prahy přijíŽdíme přesně v 16 hodin odpoledne.

Mareš Antonín.

3. konání valnýcb hromad spolků' Závodních sdru-
Žení se odkládá. Valné hromady budou. korrány
aŽ po provedené.očistě a budou za tímto úče-
lem vydány potřebné pokyny.
opatření v bodě 1. až 3. jsott př:chodná.

4. Členy a funkcionáře spolků žádáme, aby se
i,ídili přesně podie pokynú' z obéŽniků AvÚS
a tyto pokyny přesně a včas plnili'

Spol,ky a členové, kteří nesplní rozhodnutí AvUs,
budou Škrtnuti ze seznamu se vŠemi důsledky.

Ústřednímu svazu spolků chovatelů poštovních
holubt1 byl svěřen ministerstvem národní obrany dů.
ležitý úkol' organisovati chovateie poŠtovních ho-
lubů a vésti je v duchu a směrnicích' .které sleduje
obrana státu. Ťento čestný úkol, nám svěřenÝ, mu-
sÍme bráti' vážné a nesmíme se prohřešiti proti jeho
stěžejním zásadám.

Chceme-li chránit stát a lidově demo]<ratické zří.
zení našeho státu - a to budeme za vŠech okolností
- nes'míme trpět v naŠich řadách rozvratníky a
sabotéry lidově:demokra-tického zřizoní našeho státu
a nepřátele našeho spojenectví se Sovětským sva-
zem, kteří čekají jenom na příležitost' aby mohli
zr,azovati.

Nechat poštovní holuby.v rukou takovýchto l idí
jest právě tak nebezpečné, jako kdybychom je ne-

J .Š.Baa r :  PošŤÁc I (>K.niha z přírody<.)

Před smÍchovským nádraŽím roztahovalo se ve-
liké skladiŠtě buŠtěhradské dráhy' kolkolem věnče-
né vysokým laťkovým plotem, za ktetým vršily se
haldy lrnědého i černého uhlí v kusech i kostkách.
Celé vlaky uhelné shazovaly zde svůj obsah a ne-
sčetné povozy vy,vážely odtud do celé Prahy lesklé'
mastné a sm.olné uhlí, často i pouhý mour' takže po
celý den tu rachotila kola, koňské podkovy bily tto
žu|ové dLažby a vzduchem svištěly řemínkové biče
nad širokými hř'bety statných tahounů.

V Životě lidském často stýkají se krajngsti. Po-
divnou náhodou se stalo, Že v těchto černých kon-
činách usadilo se i skladiště bílého, hluboče9ského
vápna a cementu' který tu prodával sl<ladník Čeněk
BŤezina, muŽ čiperný a podnikavý, jehoŽ bratr JUDr
BŤezina, jako vrchní inspektor státnÍch drah ve Víd-
ni, pr.okazoval tamní české menšině a českým zá-
jmům vůbec neocenitelné sluŽby.

Skladník Březina, jako kaŽdý dobrý člověk, měl
ve své duši světlý koutek, který mu nemohl vyplniti
ani cement, ani vápno, a proto s velikou láskou
Í trpěIivostí pěstoval zde holuby.

zkusil to snad se všemi. Měl voláče, staváky'
pštrosy, pávíky' slepičáky i bubláky'.konečně se
však rozhodl pro holúba poštovního, kterému nej-
méně vadilo uprášené okolí, neboť podnikal daleké
výlety' bezpečně se vracel do svého domova a v

kaŽdérp ohledu počína,I si samostatné a tozvážné, jak
se na velkoměstského' taky vzdělaného holutra sluší
a patří.

Ani šídlo se neutají v pytli, tím méně holu.b-
pošťák tak dokonalé krásy, jakou se mohli pochlu.
biLí všichni miláčci holubáře Březiny. Tisíce lidí
ovšem chodilo tupě kolem, sem tam přece však se
naŠel buď odborník nebo nadŠený ctitel přírody'
který se zasta,vil na rohu >Bohemie<< a s tichou zá-
libou pozoroval čistokrevný chov ptáků' kteří jistě
jen pro svůj půvab stali se obrazem Ducha Svatého.

Písmo svaté pt,aví, že silně.iší neŽ smrt je milování.
I'ze tudíž pochopiti, že pošťáci přitahovali své mi.
lovníty blíŽ a bliže, jejich mocnému kouzlu podléhal
stále větŠí kruh holubářů, všímali si jich zvtášté
pěstite}é, kteří přijížděli do Prahy po clráze, a tak
sláva ie.jich šířila se daleko Široko nejen Prahou,
ale i po venkově.

Mezi pravidelné hosty Březinovy patř.il také ma-
gistrátní .úředaík smíchovstrý M. Sokol, který sem
původně přicházel přečíst si vídeřlské noviny, ale
zá|ty se v něm probudil čÍ1Ý zájem o nádherné poŠťá-
ky, jejichž Život sledoval zblizka zvláště při krmení,
a jejichž rrajitel ja]ro na slovo vzatý odborník hor-
livě ho upozorňoval na vŠecky přednosti svých mi.
láčku'
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