
pravní poměry jsou dosud neutěšené a musí-
me se proto těšiti, že příštím rokem budou
poměry lepší a našim závodťrm příznivější.

Propaguji kongres hlavně proto, aby tato
myšlenka ožila, i když první dopisy zněly
většinou odmítavě, neboť země jako je naše
mohou při těchto výstavách a kongresech je-
dině získati. Dokladem toho byl tozmach, jaký

Josef Macků, Uh, Hraďiště,

u nás nastal po poznáni mezinárodního stan-
dardu atd.

Každého ji"stě potěší, že všíchni představi-
telé holubářských federací jsou jednotni vtom,
že ptvni kongres po světové katastrofě musí
býtí opět v Belgii. Z toho \ze usuzovat,i, že
účastníci kongresu buďou i v ostatních věcech
jednotni.
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CIIovATEt PoŠT0VNÍCH HOI,UBŮ . SPoRTovEC
Je potěšitelným zjevemryelký příliv nových

.a mladých holubářů do našich řad. Nový člen
jest, nebo má aspoň ,byti čerstvou, osvěžující
kapkou krve do stárnoucího těla té které orga-
nisace. KaŽdá věc má však svůj líc i rub, své
přednosti a vady. Na jedné straně je vzrusta-
jící zájem o chov poštovních holubů a o náš
sport rpotěšitelným zjevem, kde se dá předpo-
kládati, že naše holubářská organisace mo.
hutní, sílí a roste, na dr.uhé straně však je
obava, zda'kvantita není na úkor kva|ity, což
by bylo velkou chybou.

Úkolem tohoto článku je, aby upozornil na
to, že chov poštovních holubů není pouhou
hřÍčkou a pomíjejíci zálibou, a|e že žádá velké,
namáhavé a opravdové práce, která mnohdy
přes všechno snažení zŮstává,marTrou. Dalším
úkolem tohoto článku je, aby.každému zájernci
o náš sport hned v prvopočá,tku ukázal holou
pravďu., aby zač,átečník sám uznal, zda m:ůže
býti platným členem naší holubářské rodirty,
či bude jejim nežádoucím balastem.

Sportovní chov-po'štovních holubů vyžadrrje
mimo velkého peněžního nákladu v prvé řadě
chovatelů charakterově ucelených, pevných
a lidí opravdových. Naší věci jen prospěje,
když se podívárne trochu bliže na charakter
správného chovatele.sportovce.

Chov poštovních hol'ubů není jen tak jedno-
duchý, jak by se na první pohled zdálo. Ne-
stačí sobě poříditi krásný holubník, do něho
nako'upiti do;brých holubů a mysliti. že tím
mám zaručený další úspěch. Chw poštovních
holu'bů klade na každého chovatele velké úkoly,
je plný překážek a záluďného úskalí. Vyjme-
nujerne si jen některé.

Poštovním holubem na příklad ještě zdaleka
není holub, který se podobá barvou i zevními
znaky t.om'uto, když postrádá orientačního
smyslu, čili, když nedovede se spolehlivě
a rychle vraceti domů.

Jak úžasně těžkÝm je, vypěstiti poštotrního
holuba standardního exterieru s výbornými
vlast,nostmi sportovními a chovrrými, si neza-
svěcený chovatel neďovede vůbec představiti.
Kolik píle, přemýšlení a kolik zklarnáni vyža-
duje vl-pěstění jednoho dobrého ho.luba se
ne'ďá snad ani popsati. Je pravdou, že nělite-
rému chovateli se toto podaří snáne, jinému
hůře, nebo .se mu t.oto vůbec nepodaří, ač
stejně pilně a svědornitě pracoval jako jeho
šťastnější ]ramarád.
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Chovným holubem ještě zďaleka není holub,
který je ibezvaďného těla, výborných letových
vlastností, když není také schopen tyto vlast.
nosti přenášoti v neztenčené míře na potom-
stvo. Produkce kvalitnějšího poto.mstva zna-
mená, že holubník jde kupředu Každá jiná
produkce znamená stagnaci, nebo krok zpět
a to nesmí dobrý chovatel nikdy připustiti.

Již tot,o máIo jasně ukazuje, že ne každý
zájemce může se státi také dobrým chova-
telem-spont,ovcem. Musí k tomu míti určité
přeďpoklady a povahové vlastnosti. Kažďý
chovatel-sportovec musí býti vyloaven božskou
trpělivostí, velkou houževnatostí a nez]omnou
vytrvalostí.

Kolik chovatelů, snad to]ik je chovných
method. Jeden chovatel jde podle té (i oné
methody rychle kupředu, jiný se přů této
set.kává jen s neúspěcnlern a třetí dosáhne
vytčeného cíle po létech trpělivé práce. Každá
methoda nehoví zrovna holubům se kterýrn,i je
nám pracovati a. také nehoví schopnostem
a pojótí každého chovatele. Tu pořeťadlo:
,,Dva, kteří dělaj i tntéž, není to totéž,, po-
twzuje svou pravdivost víc než plně. Již
pouhé zvládnuti určité chovné methody vyža-
dul.e velké trpělivosti a nezlomné vůle. ,Cho-
vatel, který není dosti trpělivý a nemá dosti
pel'né vůle, mění chovné methody rTchlei ale
úspěchu se sotva kdy doěká.

K těmto vlastnostem se mu'sí pojiti oflvaha,
která se nesrní zvrhnouti v hazard. Chovatel-
spor'tovec se nesmí báti vsaditi na závod ho-
luba ,pr.o závod připraveného, který může býti
schopen se propracovati mezi sku,pinu vítězů.
Jedině závod potvrzuje, že naše cesta je
správná a hodno a holukra že je taková' jakou
předpokládáme.

Neáí odÝahou, když vsaďíme na závod l:':o.
|uba z pouhé bravůry. Svěď.omitý chovate]
zkoumá stav a tonpo|ožení každého holuba
velice pďlivě, dŤíve než ho vloží do závodního
koše. Kolik skvělých závodníků se ztratilo
navždy jedině proto, že clnvatel je dal na
závoď, anižz,koumal jejich zďravotni a duševní
stav a jejich rozpo|oženi. Jak je z tobotn
zÍejm(, je odvaha trzce vázána s rozvahou.

Chovate] srportovec své holuby miJuje nade
vše. Tato láska ho však nesmí strhnouti
k měkkosti. Chovatel sportovec při své velké
]ásce k holubůnr, je. k nÍm spravedlivě, ale
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neúprosně tvrdým, jako matka příroda sama.
V přírodě má právo na život a právo na plo.
zeni jen silný jeďinec, který dovedl zvitěziti
nad přírodou. Na ho]ubníku to musí býti
'oibdobně. Silný, odolný a z'dravý jeďinec jest
nám chovatelůrn zárukou, že jeho potomstvo
bude rovněž t,akové,

Chovatel sportovec musí míti touhu po vě-
dění a musí míti také dosti sebezapření aby se
něčemu naučil. Něčernu se nauči.ti není zrovna
úkolem snadným a příjemnýrn. Je celá řada
rtnnýclt nauk, kterých třeba znáti, aby se
chov .poštovních holubů dařil. Setkáváme se
tu s naukou o dědiěnosti, o plození, s lékařskou
vědou, s.hygienou i chemií. Již pouhé chápáni
těchto nauk vyžaduje mimo určitéIro stupně
chovatelově inteligence, kus jeho trpělivosti
a určitou vůli se něčemiu naučiti.

Pootivost a pravdymilovnost má býti chova-
telskou samozřejmostí a naší stavovskou
hrdostí. Dnes se však setkáváme s případy
a to velice ěasto, které svědčí o pravém o.paku.
Mnozí chovatele dovedott mistrně vyprávěti
holubářskou latinou a jsou dokonce ochotni

\

této |ž,í sami uvěřiti, při ěe,mž zapominají, že
v]astně klamou a šá]í sama sebe.

Přesnosit a pracovitost jest další důležitou
vlastností správného chovatele sport,ovce.
Přesno.st jest důIežitým činitelem ja]r na ho-
lubn.íku, tak v chovu, v soukromém i veřejném
životě. Pracovitost se úzce druží k přesnosti.
Neďovedu si předs'taviti lenocha, který by
dovedl byti přesným. I,enost je hrozná ne-
ctnost, na kterou doplácí holubník a líný cho-
vatel především.
. Tímto jsern zhru.ba vyčerpal aspoň některé

nejdůIežitější rpovahové v]astnosti, které musí
míti ďo'brý chovate] sportovec. Je jisté, že
člověk při své velké dokona\osti zůstává stále
tvorem hrozně nedokonalým a je hŤíěkou
vlastností dobrých a špatných. Jeho povinností
však jako člověka je, aby dobré vlastnosti své
pestil k větší jejich dokonalosti a z]é vlastnosti
aby potíral.

Stane.li ge ohovatel lepším člověkem, stává
se již tím lepším chovatelem, platnýrn člerrem
naší velké holubářské rodiny a pilířem našeho
krásného sportu.
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zPF.AvY ZE ZAHRANIČNÍCI{ LISTŮ
Messa,ger Colornbophile čís.7, z I5, VI. 1946.

Velkd, Britannie: Šampion v jockey Gordon
Richards, který je zátoveí chovatelem akterý
se již vyznamenal v sportovním závodění,
vyznamenal se právě tak na výstavách, které
v Anglii doznávaji mnohem většího úspěchu
než v Belgii. Je pravda, že výběr soudců u nich
je zce|a jiný než zde. Na výstavě v Mari-
boroug D. H. S., na př., Gordon Richar.ds,
ideál anglických dostihů, získal první centr,
druhou a třetí. (R. P.)

V ,,Racing Pigeon,. z 2. února p' Tom
Harris z Chester, vzpominá na hrďinství
Thirionetu z Jambes. ,,V r. 1889, praví, p.
Thirionet dobyl první cenu při národnim zá-
vodu z Dax ho]ubem zvaným ,,Bicolor.. při
rychlosti 7.417,5 yardu za minutu. Pan Thi-
rionet, dodává p. Harris, byl jediný belgický
chovatel, který získď třikráte první cenu ve
velkérn národním závodu, V r. 1878 umístil se
prvý mezi ]-850 holuby z Mont-de-Marsan.
V r. 1887 je rourěž prvý z Morcenx mezi 1935
konkurenty. Ba umístil se třetí z Auch v r.
t879 mezi 2250 holuby. V r. 1888 je třetím
z Dax mezi 2923 uchazeči. Rok na to je mu
udělena pnmí ceRa z Dax (3384 holubů)
a v r. 1891 byl pátýřn z St.-Jean'de-Lvz rnezi
2376 holuby. Pan Harris dodává, že dnešní
holubi nejsou o nic rychlejší než holubi minu-
lého století...

Pro nás toto nám potvrzuje to, co Sud-Est
nepsal v minulém čísle ,,Messager Colo'mbo-
phile... To, co znamena|a naše reputace v ci-
zině, to byly sportovní výkony na dlouhých
tratích lidmi, které tolik neuchvacova|a hra
o peníze a rychlost, kteří však ďoved]i dávati

vysokou sázku na letouna jemného a pohoto-
vého a dělali to vědomě, totiž na dlouhou trať.

Sportovně hrdinské kousky, staré téměř tři
čtvrtiny století, jsou ještě v do ré paměti
Angličanů, kteří nikdy neopoÍnenuli ocvolá-
vati se na bývalé hvězdy našeho sportu, kteří
však přikládají pouze relativní cenu našim
šampionům z doby mezi otběma válkami. Proč?
Foněvadž jsme značně opomíjeli to, eo zname-
naio naši výbornou pověst závoďy na vytr.
valost a vzdálenost.

,,Dot,,, dcera p. 1\[. Marriott, která vede
rubriku ,,Dames.. v B. }I. W., uvádí, že na
zač,átku války;byl vypuštěn holub blízlro Banff
v únoru za si]rré sněhové vánice. Bylo 10 hod.
30 min., když holub byl vypuštěn. Ve 3 hod.
30 min. na|ez| ho jeho majite] na holribníku
v Aberdeen s tímto poselstvím: ,,Motor zasta-
ven sněhem, pošlete potravu pro posádku
a holurby."

.,Ch,ui,,rmart,, ,l) B. H. W. se zmiňuje o tom,
co píše jeden chovatel, že jeho holubu vypadlo
bílé pero a že na jeho místě lryrazilo pero
modré. Tento skutek rrení tak vzácný, jak by
se myslilo. ,,Chairman.. měl tentýž případ a
jeden z jeho holubů, který měl dvě bílá pera
na kříd]ech, je n}'rrí již nemá. Ptavi, že měl
holuba, který každého roku měl jiné peří.
Jeďen rok byl postříkán do modra, druhý rok
byl kropenatý a před rokem byl téměř.celý
bí1ý.

Pozna|i jsme podobné případy: ten, který
byi kropenatý s dvěma lbílými pery po roce
tato ztrati|, anebo samička kovově moclrá
v pěti letech se stala skoro černá se skvrnami
ještě tmavšími a konečně holub červeně cihlo-
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