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STATT!!
CHoVATELÚ  PoŠToVNÍcH  HOLUBŮ
V  ÚNoRU 1948  ČÍs r -o  z .

NĚKoL!K ldEzAPoMENuTELNÝcH DNŮ v PotsKu
Při příIežitosti první pcválečné ýstavy různějších chovatelů, celé vlny opravdového

poštovních holubů v Katovicích ve dnech 1. zájmu o náš sport v naší republice, o jed.
až 3. února 1948 byl pozván k účasti také notlivé chovy u náS, zdttazíování bratrství
náš Ústředni svaz' Na toto oficielní pozvá.ní našich dvou slovanských národ.ů, to vše nás
polského Zjednoczenie odjela do Katovic de- naplňovalo štěst'ím a radostí. Tírn spíše, že
iegace svazu' a to pp. Uhlík, Pelant, Novák chovatelé na Šionsku' jejichž jsme bylí h.rsty,
a já. Překonavše zásluhou.t'ajemn-íka p' Ha. jsou z 90/o .hornici, tedy lidé tvrdé pÍáce'
lady a p. vicekonsula Jaremy všechny zá. Škoda, že všichni nernůžete požnati lejicil
ludnosti. pasu a visa, nasedli jsme dne 31' zdvořilost, společenské vychovárrí a siyšet je-
lďna do varšavského rychlíku, abychom' jich vlastenecké řeči, jako byla řeč nejstar-
;!eště téhož dne o půlnoci dorazili do Katorzic. šího polského choÝatele, horníka Josefa
Na nádraží byli jšme srdečně pozdraveni zá- Pieczký z Rybníku, k mladým chovatelůrn.
stupcí katovického okrenku pp. profesorem Pozrrali jsme s radostí' že jsme navázáním
Moskalou' a ředitelem Kazimírem Jakubow. styků mezi polským a českým svazem cho-
skim. Přes pokročilou dobu proďebatovali ruatelů pošt. holubů přispěli dobrou hřirlnou
jsme ještě prograrn našeho zájezdu, který k sblížení našich slovanských národů. Hle-
byl opravdu bohatý. V sobótu soudcování vy- dajíce, co nás sbližuje a níkoliv rozděluje, na-
stavovaných holubů v počtu 571 kusů, večer cházime naši společnou lásku k poštovnímtr
schrize okrsku za přítornnosti zástupců pol- holubu jako prostředek k našemu obapolné.
ského svazu z Poznaně. V neděli ráno slarz- mu poznání.
nostní zahájení -v1Ístavy, odpoledne schťtze Jest proto za přátelské přijetí, pohostin-
polsko-českélro.přípra'.-Ýho-1y!o"} P|o po.' ství a ža vzírcné. upornínkďré"darý našernu
řádání spotečných.mezinárodních závod:ů,tý.ž sy83u i nám, upříňrrě poděkovati":. Zjedno-
den relace v radiu (p. Uhlík)' {".lĚí .den .fii. czenie polskich 1iodowcórř golebí pocžtďwych,
mování .výstavy -a .návštěva v Bielsk'. Ng; j"h" p.iláildovi panu Miěhalu 

.cuprycr,ovi"

m9h}- zde podrobně vypíso.vati p.růběh celé šet<reťáři svazu p. Michal.' Slawiakóvi", přea-
návštěr,y, ale zmíním se o všech důtežitějších se,d'ovi okresu p. profesoru Josefu Moski,lovi
věcech. a sekretáři oi<rdsu p. Floriánu Musiolovi,

' Předně musím zďfrazniti, že jsme byli při. dále pánům Jakubowskímrr a soutlcům pol-
jati s takovou laskavostí a přátelstvím, která ského Svazu Marusczykowi, Staníkowskimu-
vám tze jen Gžko tlunročit. Neúnavrrá wzor- a Dr Prokopovi i vš.em ostatním polským
nost k nám, tisíce přátelských stisků ruky chovatelům. Nikoliv v poslední raaě 3srne
a tisíce upř'írnných pozdrarni na vás od nej- zavázáni díky naší hostitelce paní prořeso-
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rové Moskalové a naší průvodkyni v ďivadle
paní ředitelové Jakubowské.

Příště napíši zptílvu o ýstavě v Katovi-
cích, chovech a 

'závodech 
v Polsku. Dnes bych

chtěl vám sďětiti hlar,ní výsledek našeho jed-
nání, dohodu o pořádání ávodů z Polska.
Byio sjednáno s výhradou schválení našeho
svazu (což se již stalo na vďné hrornadě Srla-
zu) pořádati společně s Pald,ky dva mezirrá.
rodní závoďy, Dne 26' čelvna závod' z Gdyně
a dne 10. červerrce závoď s moře 150 krn od
pobřeži Gdyně. Mimo to bude proveden je-
den erričný let z Polska, a to z Poznaně.
Termíny závodtl byly stanoveny Poláky s
ohledpm na povětrnostní poměry na Baltic-
kérn rnoři' kde od poloviny července se do-
stavují časté borrře.

Na schůzi, kterou nazval profesor .l,{oskala
historickou a které přeďsedal náš předseda
sboru soudců p. Fr' Novák, by}o zdůraznéno,

cHovATEL A DĚDlČlqosr
' (Dokončení")

Tabulky rodokmenové o sobě jsou pouhýnr
r1ýčtenr jmen nebo číset a mají pro plemenit-
bu r4iznam jen tehdy, kďyž z piemenných
knih lze se dočísti o duležitých vlastnostech
tvarových, užitkor4ých a.o zdravotním sta.
vu všech jednotlir4ých členů v rodokmenu otl.
sažených, jakož i o jakostí jejich potomstva.

'V takovém případě může býti z rodokmenů
předků odhadováno, kter1ých r,ynikajících
předků podíly mají pravděpodobně největší
vyhlídky na upiatnění se v daném jedinci'

Poněvadž v určitých liniích vlohy k rrrči-
tým vlastnostem bývají dědičně uperměny, lze
pororrnáváním krevních linií předků v rodo.
kmenu zastoupenýeh do jiste míry usuzovati
na dědiěnost daného plemeníka.

Ul'čení stupně příbuzenské plemenitby po.
dle Lehndorfa děje se podle počtu tak zva-
ných volných generací.

Příbuzenské plemenitby, jakožto úspěšné
methody v chovu zviŤat, užívali již starověci
chovatelé. Již Arištoteles ve svém šestidíI.
ném přírodopise zmiňuje se o tom, že stádo
nnůže býti zdokonaleno, když dobr1ý pleme-
ník páří se s vlastní matkou, sestrou nebo
dcerou. Znamenítí angličtí chovatelé koncem
18. století cílevědomě lživali příbuzenské ple-
menitby v praksi a někde křížením a násled-
nou příbuzenskou plemenitbou, jinde čisto-
kre''rným qýběrem a za pomoci příbuzenské
plemenitby vypěstili kulturní rasy, vynika-
jící vysokou užitkovostí.

Ve světové literatuře se dočteme, že větši.
na vyšlechGných ras koní, skotu, pr&sat,
ovcí, psů a i holubů zak|ádá se na několika
málo jedincích, kteří se v rodokmenech před.
ků většiny příslušníků rasy opakuii, óž ;.e
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že docházi k utvoření Československo-potské
mezinárodní federace v organisováni žávodtt
pošt. holubů. Je to náš úspěch a třeba se vší
pílí a'obětavostí dále naši spolupráci razvijet.
Oba svazy v5zpracují návrhy proposic závodtt,
sdělí si je a sjednají se pak dohodou konečnó
podrnínky závodění. Byla sjednána další pra.
covní schůze v Praze, kam hylí polští repre-
sentanti pozváni u príiežitosti naší svazové
valné hrornady a výstavy. Bohužel pro paso-
vé olrtíže nemohli polští zástupci do Prahy
přijeti a litujeme toho upřírnně' Chtěli jsme
i my jim ukázat, že je márne rádi a oplatit
jim jejich pohostinst'ví. Škoda, že úřadý ne-
maií vždy pot'řebné pochopení pro rozvíjející
se bratrské styky našich národů. Ale i tak
přes všeclrny překážky clrceme lr našemu
sbliženi pracova,t a r,ytvoříti tradiční závody
pr:o naše oba Svaz1r.

Dr Vojtěch Emler.

důkazem toho, že jejich potomstvo bylo sou-
časně k chor,rr nejvíc vhodné a proto bylo při.
pářováno v bližším nebo vzdálónějším přÍbu-
zenství.

V případě, kdy bylo polorováno, že rasa
vlivem příbuzenské plemenítby ztxáci na své
konstituci, prováděli staří chovatelé osvěžení
krve vyhledáváním vhodného reprod.uktora
buď v rodině zcela nepříbuzné nebo vzdáleně
příbuzné, anebo v rodině b|izce příbuzné, ale
odchované za zce|a rozdi|ných životních pod.
mínek.

Příbuzenskou plemenitbou, t. j. opaková-
ním určitých předků v řadách generaóí, zjed-
nodušuje se genetická formule, biologické
rozdily mezi vlohovou skladbou otce a mat-
ky se vyrovnají, do nového jedince svádějít
se z qbou stran rodičů určité stejíé faktory.

Aěkoliv teměř všechny rasy domácich zw.
{at jsou qýsledky příbuzenského pěstění, je
dosud wýznam příbuzenské plemenitby pro
c\ov zvtÍat předmětem velmi riuznýct. nátúe-
dů. Mezi staršími zootechniky byli stoupenci
příbuzenské plemenitby i její odpůrci. Áz ao
polovice minulého století příwženci příbu-
z9ngJ<é plemenitby poukazovali na skvělé qý-
sledky z této plynoucí a prohlašovali příbú.
zenskou plemenitbu za jedině možnou ňetho-
du k ryctrlérnu dosažení ustálenosti určitých
vlastností rasoqých.

Avšak v druhé polovicí minulého století za-
stánci tak zvané individuální potence prohlá.
síIi příbuzenskou plemenitbu za methodu
svrchovaně škodlivou a.nebezpečnou, názor
to, který dosud převládá u většiny chóvatelů.
Je domnění, žtkaždé rozmnoŽová'ni zvtŤat, at
divokých nebo domácích v příbuzenské, ob.
zvláště pak v pokrevní plemónitbě, skrývá v
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