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ještě závodní gumové kr'ouŽky, jak bylo sjednáno.
Cestou znovu pozorujeme rozbltá polská města, ves-
nice Í domky na samotách' jakoŽ i polskou píli'
jak urychlerrě se snaŽí vŠe dáti co nejdříve do po.
řádku. Tak nám utíká cesta až do soumraku. Vlak
jest opětně po česku nabitý. Zde mohou Ženy s dět-
mi i s kočárky do vagonů' ve 3 hodiny ráno vy-
stupujeme v Poznani, jest ještě ťtna a vŠude ticho.
Ubíráme se k spánku do hotelu Continental. Na
nádraži nás znovu vítal náš sympatický přítel ko!.
Slawiak. oznamujeme mu, že hodláme druhý den
cestovati dále k domovu, avšak kol. Slawia]t nám
s úsměvem oznamuje: nemoŽno! Zítra je svátek
Pétra a Pavla. Pro nás to oDět znamená dva dnv
zdtžení' Uterý věnujeme prohlídce Poznaně. Vidíme
celý střed města ve1mi poŠkozený. .Kolem dokola
jen samé trosky a holá místa bez domťt, pouze
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obtozený akční výbor Ústředního svazu spolků
chovatelů poštovních ho1ubů překontroIoval doSa.
vadní činnost Ústředního svazu a zjistÍI, že tato čin-
nost nebyla v souladu s uspořádáním veřejrlého Ži.
voťa v naŠí lidově-demokratické republice, naop'ak,
v 'některých případech byla úplně protichůdná.

Nebyla provedena očista od reakčních a lidové
r.epublice nepřátelských Živlů ani v Ústředním svazu,
ani ve spolcích.

Aby tato očista Ústředního svazu mohla trýti
ur5rchleně provedena a nebyla ruŠena starým vý-bo-
re'rn ÚS, byl výbor ÚS zproŠtěn funkcí aŽ na několik
jednot]ivců' kterým pYla projevena důvěra a kteří
byli akčním výborem přizváni k spolupráci na ně-
kterých věcech ÚS.

Dne 30. září t. r. tr,Ťevzal řízení vŠech věcí Ústřed-
ního svazu spolků chovatelů poštovních holubů akční
vÝbor Ústředního svazu' od toho dne jsou razitka
ÚS a podpisy bývalých činovníků neplatné. Platná
jsou razítka akčního výboru a podpisy funkéionářů
akčního výboru.

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

zastavuje;
2. toyJr.éž se zastavuje zakl'ádáni nových spolkťl

a ZS;

zbytky Železných travers jsou na místě' kde kdysi
stály čtyř. a pětipatrové domy. Večer. na r.ozlouče-
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 lrolegy Cuprycha. Má
krásný holubnÍk a hezké holoubky, Večer jdeme brz5,
spát, abychom ve 3 hodiny ráno pokračovali v cestě
domů. Na nádraží se loučíme s kolegou Čechákem,
který rnusí. jeti přes Bohurnín do o]omouce' Kolega
Kronos a já jedeme zpět přes Medzilesí a Lichkov.
Po odbytí pasových formalit na obou stanicích po-
kračujeme v jizd,ě jiŽ na našem území, kde na kaŽdé
stanicí př isedají Sokolové, jedoucí do Prahy na s lpt .
Do Prahy př i jíŽdíme přesně v 16 hodin odpoledne.

Mereš Antonín.

3. konání valných hromad spoiků' Závodníclr sdru.
žení se odkládá. Valné hromady budou. konány
aŽ po provedené očistě a budou za tímto úče-
lem vydány potřebné pokyny.
opatření v bodě I. až 3. jsort př:chodná.

4. Členy a funkcionáře spolků žádáme, aby se
ř,ídili přesně podle pokynŮ' z obéžníků AVUS
a tyto pokyny přesně a včas plnili.

Spolky a členové, kteří nesplní rozhodnutí AvÚs,
budou Škrtnuti ze seznamu se všemi důsledky.

Ústřednímu svazu spoiků chovatelů poŠtovních
holubů byl svěřen ministerstvem národní olrrany dů.
1eŽitý úkol' organisovati chovate1e poštovních ho-
l.ubů a vésti je v duchu a směrnicích, které sleduje
obrana státu. Tento čestný úkol ' nám svěřenÝ, mu-
síme bráti vážné a nesmíme se prohř.eŠiti proti jeho
stěžejním zásadám.

Chceme-li chránit stát a lidově demokratické zří-
zení naŠeho státu - a to budeme za všech okolností
-- nes,míme trpět v naŠich řadách rozťratníky a
sabotérv lidově:demokratického zŤizeni 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 t (>Išniha z přírody<')

Před smíchovským nádraŽím roztahovalo se ve-
liké skJadiště buŠtěhradské dráhy' kolkolem věnče-
né vysokým laťkovým plotem, za kterýrr. vršily se
haldy lrnědého i černého uhlí v kusech i kostkách.
Celé vlaky uhelné shazovaly zde svůj obsah a ne-
sčetné povozy vyváže|y odtud do celé Pralty lesklé'
mastné a srnolné uhlí, často i pouhý mour, takŽe po
celý den tu rachotila kola' koňské podkovy biiv rlo
žtllové dlažby a vzduchem svištěly řemínkové bičc
nad širokýmÍ hřbety statných tahounů.

V Životě lidském často stýkají se krajnosti. Po.
divnou náhodou se stalo, že v técttto černých kon-
činách usadilo se i skladiště bí1ého' hluboče1ského
vápna a cementu, který tu prodával skladník Čeněk
Březina, muŽ čípernÝ a podnikavý, jehož bratr JUDr
Březina, jako vrchní inspektor státních drah ve Víd-
ni, prokazoval 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 vyplnitÍ
áni cement, ani vápno, a proto s velikou láskou
i trpěIivostí pěstoval zde holuby.

Zkusil to snad se všemi. Měl voláče, staváky'
pŠtrosy, pávíky, slepičáky i bubláky' .konečně se
však rozhodl pro holuba poštovního, kterému nej-
méně vadilo uprášené okolí, neboť podnilral daleké
výlety, bezpečně se vracel c1o svého domova a v

kaŽdém ohledu počín:r'l si samostatné a rozvážně'.jak
se na'velkoměstského, taky vzdělaného holuba sluší
a patří.

Ani šídlo sc neutají v pytli, tím méně holub-
pošťák tak dokonalé krásy, jakou se mohli pochlu-
bitÍ vŠichni rniláčci holubáře Březiny. Tisíce lidí
ovšerrr chodilo lupě kolem, sem tam přece však se
našel bucl' odhorník 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 pravi, že silnější neŽ smrt je milování.
I'ze tudíŽ pochopiti' Že pošťáci přitahovali své mi-
lovníiry blíŽ a b|íže, jejich mocnému kouzlu podléhal
stále větší kruh holubářů, všímali si jich zvláště
pěstite}é, kteří přijížděli do Prahy po dtllze, a tak
sláva je.iich šířila se daieko široko nejen Prahou'
ale i po venkově.

Mezi pravÍdelné hosty BŤezinovy patřil také ma-
gislrátní úře'dhík smíchovslrý M. Sokol, který sem
původriě přicházel přečíst si víderiské noviny, ale
záhy se v něm probudÍl čilý zájem o nádherné pošťá-
ky' jejichž Život sledoval ztllízka zvláště př'i krmení,
a jejichž majitel jalto na slovo vzatý odborník hor-
livě ho ttpozorňoval na vŠecky přeclnosti svých mi.
láčků'
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chali sedět na ministerstvech a na vedoucích místech
v našem státě.

PoštovnÍ holub patří do rukou čest.ných lidÍ' od.
daných lidově-demokratickým zásad'ám našeho stá-
tu, na které se může naše republika kdykoli spo-
lehnout. Ťakovýchto chovatelů jest u nás dost'atek

a. Žád,áme všechny spolky, aby Íh ne d objedna]y
uzavŤené krouŽky pro poštovní holuby na rok 1949.
NaŠe výzva se již do posledního čísla nedostala 'a je
nutné, aby nejpozději do konce měsíce října objed-
návky ,byly, AV Ústředního svazu předloženy.

2. Upozorňujeme všechny spolky' aby zastavily
přijímání nových členů do spolků aŽ do odvolání.
Přihlášky' které byly svazu v poslednÍch dnech za-
slány, nebudeme jiŽ vyřizovati' Toto opatření jest
p o u z e  p ř e c h o d n é h o  r á z u .

Tvoření nových spolků jest rovněŽ dočzŮsně za-
staveno. od podávání Žádostí upusťte.

3. AV Ústřednířro svazu docházejí četné Žádosti
o příděl krmiva. AŽ dosud nebylo moŽno velké větši-
ně spolků krmivo přidětiti pro nedostatečné zásobo-
vání' věřÍme však, Že naše Žádost u ministerstva
zernědělství 'bude příznivě vyřízena a že budeme
mqci kaŽdému spolku určité mnoŽství krmiva na
zimu přiděliti.

Upozorňujeme proto žadatele, Že zatím na jejich
Žádosti nebudeme odpovídati a vyřídíme je teprve
tehdy, až budeme moci krmivo přikázati.

IJpusťte vŠak od podávání dalších Žádoští, neboť
Žádný spolek nébude opomenut.

4. Na podkladě výzvy v posledním čísle časopisu
>PoštovnÍ holub< našlo se mnoho zájemců o belgic-
ký bob k setí.

Těmto zájemcům bohuŽel nenÍ moŽno vyhověti,
neboť bobu bylo jenom zce\a nepatrné množství a
hledaný chovatel se přihlásil.

Vaše dotazy p'roto tímto výřizujeme, pokud jste
jiŽ neobdrželi přímou odpověd'.

5. Všem spolkům chovatelů poštovních holubů bu-
dou zaslány v nejbližších dnech tiskopisy na povin-

a zbavením se pochybných elementů se našemu ho-
lubářství jenom uleví a dojde k větŠímu rozmachu
n:žli dosud.

Akčni, uýbor ÚstŤedního suazu
spolků' chots. pošt. Il,olubů, Prcllta'

né hláŠení členů podle naí,ízeni MNo. Tyto s]znamy
vyp lňte  t ro jmo a  do 14 dnů vraťte  ÚS .

U kaŽdého seznamu vyznačte název správnílro
okresu, do kterého váŠ spolek náIeŽí.

Současně se zásilkou těchto tÍskopisů vraťte vv-
p l n ěný  s t r o j em ' nebo  hů l k o vým  p í smem >Ev i .
denční list<. Těchto listů pouŽijeme pro pořÍzení
nové kartotéky a ve vlastním zájrnu evidenční listy
p e č l i v ě  v y p l ň t e .

6. Upozorňujerne, že redakční ]Jzávětka bude kaŽ.
dého 13. v měsíci a do tohoto ternrínu nejpozději
posílejte příspěvky, které mají býti uveřejněny v ná-
sledujÍoím čísle.

7. Bylo nám oznámcno s několika stran, Že při
rozesílání prázČtných transportních koŠů ze zahra.
ničních závodfl byly mnohým spolkům (ZS) doručc-
ny koŠe opačnýoh spolků či závodních sdruŽení, neŽ
které jim patřily.

Žádáme proto všechny spolky, které mají cizí
koše, aby je laskavě majitelům vrátily.

K tomuto nedopatření nedošlo při odesÍlání koŠů
v Ptaze, nýbrŽ při překládkách košů .jiŽ mimo Pra-
hu při směrových tříděních ČsD.

Současně žádáme vŠechny spolky, kterým doŠlo
více jak stanovený počet. napaječek' aby je, pokud
jsou označeny, zaslaly označeným spolkům.

8. Upozorňuj:rme spolky a závodni sdruŽení, Že
rrení přípustné vydávati a nabizeti ostatním spol-
kůnr áiplomy a jiné pomůcky, pokud k tomu AVÚS
nedá souhlas.

9. ZaLétIé holuby, pokud je nemůŽete předat jejich
pravým majitelům, zasílejte na adresu Ustředního
svazu. ÚS bude tyto holuby' zasílati spolkům na je-
i ich náklad.
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Ani si nevšimli' že z kroužku tichých pozorova-
telt' aŽ na dvorek skladiště pronÍkl pán mobutné
postavy s plnovousem a knírem pod mocně vyvinu-
tým nosem, pečlivě oděný, který takřka hltal očirna
pošťáky' shromáŽděné kolem předhozeného zobu.
Láska vvrovnává všechny společenské rozdíly a kla.
de rnosty přes hlltboké propasti. Sejdou.li se vče]ai'i,
kráIikáři nebo rybáři rtřeba cestou ve vlaku, někde
v zapadlé hospůdce, při nahodilé návštěvě' kdesi
v přírodě na zelené mezi, kdekoli, .tázem je sblíŽí
láska ke včelám nebo k rybám, povídají si jako
stpří známí tozcházeiice se potěšeni j'ako upřímní
oŤíte|é zaDomenou se sobě navzájem představiti,
nepátraií po tom, o<lkud přicházeií, aní kam jdou'
nic .iim nezá|eží na jméně ani stavu, nemaií častt
zdr:Žovati se takovými zbytečnostmi' pe;lroť všechen
zá'iem mrrsejí věňovati svým miláčkům, kte;.Í iim
skÝtaií tisíce námětů. K chvále i lraně, k výměně
ná,zoxt3, Ir prudkým hádkám i svorným chvalozpě-
vům.

Do téŽe rodiny patří také holubáři, a pl.oto, kdyŽ
se na malém dvorku Březinově zjevil nový host a
uvedl se nadŠenÝm výkřikem: >l'otrlínku, jakŽiv
jsem takové ptáky neviděl. Musejí mi prodat párek,
nebo jim ho ukradnu,<< usmál se s}<iadník sebevě-
domě a.prohlási l  s bohorovnýnr kl idem: >vašnosti,
rnoje pošťáky, nekotlpějí, ani kdyby měli v kapse
mil ion.<

>Vžciyť j ich tu lítá pět párů! Co s nima budou

dělat? Dal bych pětku třeba za páťek holoubat.
Fotrlínku, pětka není k zahození, rozmysiejí 'sí to.<

>>Vašnosti, nechají si pětku a já si nechám holou-
bata,k zase ták tvrdě odpověděl,pan Březina.

Neznámý holu'báí. však po měsíci zvýŠil svcji na-
bÍdku o celou zlat l<u.

>Fotrlínku, vezmou rozum do hrsti a berou, dokud
lidi dávají,< nutil skladníka k prodeji. >>Dostane se
iirn na ně nějaká třeba dvounohá kuna, vyletí a uŽ
se neyrátí, pamatujou si, že lepší pětka v kapse'
neŽ holub na střeše.<

>>Vašnosti, marně se namáhají. Raději jim pro-
dám kluka, neŽ holuba. Prst bych si dal useknout,
koleno vrtat, než abych vlastní rukou chytil a za
bídný peníz prodal pošťáka. Takové mrzkosti ne.
jsem schopen.<

>>IJ mne by se měIi jako v nebi. odvezl bych je
na venkov, do čistého vzduchu a čistého holubníku.
Bez uráŽky, fotr]ínku, tohle uhelné skladiŠtě' plné
ulrelného i r'ápenného prachu, nesvěcjčí ani vrabcům,
natoŽ lrolubům.<

>Ťak viděií, vašnosti,< souhlasil Březina, >>rnusím
říci, že mají pravdu a že tozurnějí věci. Ale daií
pozor' co jim teď řď<nu: Vychovati holttba v pšenič.
ném kTaji dovede kaŽdý paclrář, ale pěstovati vý.
stavní ptáky tuhle v tom< __ a ruce skladníkovy
se rozmáchly v Širokém kruhu '-. >toť umění! 'Roz.

umějí? U.mě.ní!<
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