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CONSTAI{CE
Vzpomínka průvodce holubů.

P'o úrnorné práci a přípravách korrečně
pozdě vďer'opou,štěli jsme Prahu. Nový Bohurmínstihli jsme v čas'nýchhodinách ranních
a po snídani započali jsme s nutnými přípravarni ,za pornoci p. Skuity ku převzetí poštov.
ních holubů. Po ošetření holubů a jicřr na.
kr:rrr.ení
opouštěli jsme druhý den v noci Nový
B'ohumín, ábychorn ve čtvrtek o'dpo'lednepozdravili Rurnunsko. Po celní .prohlídce,která
ač zdlouhavá a neoibejde se nikďy bez výtek,
přece jen jest zajimavá. Konečněv pátek ráno
přijeli jsrrre do Bukurešti, kďe nás očekával
důsrbojník
s vojlske,m,aby částholubů byla předruvzata a dopravena na stadion k r,ryrpuštění
hého dne. Pan Lébr, který zůstal k o, starání
této části holukrů,rnohl by rnn.ohoa mnoho vypravovati o svých .s;trastocha'slastech, které Čs. 3 5-D 1-10, holubi,čkgt',
ktel,ó, proletěla o',t,oc
u ,roce 1936 Lo
v Bukurešti zaži|. ZbyLek transportu odejel s úspěchern dualtrd,t Reoruice,
,l,oce7937 Třebič a D ,r.o
pak do Constance. Tarn nás přivítal mi]e ka. Noaé ZómkE 42o krn, u
Leaice 420 km a Bulcurešť 11t2 km. Pochónó z
pi.tán Popovič a ďal ihned dopraviti do vojen- p. Vattl'ocha
a ,jest a mnietku p. Františka S
ského kasina, vzďáleného asi 10 minut oď náčlena spolku ,,Erpress,, o Domažllicích
dtaži, holu'by, abycho,m je mohli náležit'ě na
otevřené veranďě kasina ošetřiti. V sohotu spolucestujícími přírno bojovati o ka
ráno ještě za šera přijela vojenská aut'a a kapku vloďy' a my ji potřebovali 4 k
odvezla nás na letiště. Tam po zvěrolékařs]<é abychom mohli hasiti stálou žízeň našic
prohlírd,cebyli všichni vypuštěni o 4. hodině lubů. Starali jsme se o holuby jak jsnre m
ranní, lnlét|i 'za r,anni,ch červánků a hned ne'boťmáme' je rádi a víme, co znamená
u'tvořili dvě hejna. Je.dno z těcn-tovzneslo se mání naďěje. Vzpornínám na Constanc
do ohromné výše nad moře'm a chvíli kro.uŽil.o, krásné lázeňské město na 'břehu Če
než zrnizelo. Pohleď úchvatný a nezapomenu- moře, v duchu děkuji vše.mtěm, kteří nám
telný. Dru,héhejno již po něko ika zaktouže- nápomocni a kteří z ,nict:r;byli tak m
ních odlétlo směre'm domů. Smutno a ticho hostiteli, jako kapitán P'opovič, ale 's oh
bez vrkání a pohybu. Vrana trať,, kterou mrrrsínaši holutbi při ná
bylo; koše prétzďné,
celi jsme se .ďo Constance a vzp'omínali na absolvovati, věřírn, že bude-li urnožně
celou d,o,butransportu, zej,ména na sháňku voditi ze zápaďu, olbrátíme se tam.
Josef Petř
vody na každ,émnáďraži, kde bylo nu'tno se

PRAKTICKÉ PotTŽITÍpoŠroVNÍCH HOLUBŮ
Jeden z vynikajicích technických časopisů
belgických,,Presse-Publicité.. přinesl tento
zajimavý článek:
Poštovní holub nedohrál ještě. svou úlohu
při rychlém podávání zpráv.
NemůžeJi býti použito belinografů, telefonu aneb letadla, je to poštovní holub, který
přijde v úvahu.
Žijeme, jak se zdá, v době pokroku a rychlosti. Všechny vynálezy ty nejnovější a nejsensaěnějšíbyly dány do s]užebtisku.
obréaky jsou vysílány radiem, v podávání
zpráv jsou dobývány rekordy, chceme jíti
stále rychleji a rychleji vpřed.
Nicméně čas od časuživelnípohroma, která
zničí telefonní linky neb zatarasení, které
zdržii to nejrychlejšívozidlo, propůjčujeproslulému poštovnímu holubu význačnémísto,
které již tak dlouho zastává.
,,Pressefublicité.. již několikráte uváděl
pollžití tohoto dopravního prostředku v Ja-

Před uypuštěním poštollnícb holubů na ltró'tkou
lenost; pp. K. Có,p a Jakoubek, členoaéspolku
olast" na Krd,I. Vinoltradech,

ani
z velikých
le. hodné,
spolupracovali holubi se svým sokem
tadlem. Byli naloženi na palubu stroje, který Francii a u nás nepornýšleldoposud na jeho
-Č.kse měl vznésti v době, kďy se konaly uvítací upotřebení.

Z ČINIvoSTI
ÚsrŘpuNÍI{o SVAZU
PR oH LÁŠE NÍ.
Ku 'svému ]etáku ze dne 18. ,srpna 1938,
adresovanému ,,Výbor"uspolku chovatelů poštovních ho ubů..,uvádím to.to:obsahem letáku
neohtěl jsem se doŮknouti na cti žádného
funkcionáře svazu' a pokud jeďnotliví členové,zejména pak jedna,telp. Lébr cítili se jeho
o,bsaherndotčerri,pak jej odvo]ávám a uvádim, že tvrzení v letáku uve.denázakládala se
na nesprávných inf,ormacích, zejména pak že
na nesprávné informaci zakláďa|o se moje
tvrz,ení, že p. Lébr mirn'o ostatních výlorh ob.
držel pro zá"jezd do Bukurešti Kč 500.-.
V Praze*Smícřrově 'dne 20. prosince 1938'

za 'pŤedloženížáďosti ministerstvu národní
orbrany o pov,oleník vidite.lnémuno'šeníspolkem udělených me,ďalií. K žádosti spolků
Brno-Tuřany a Brno-Ivanovice za sloučen
s.dě]íse potřeibné inÍorrnaoe. - Y,zato na věd.o'mí,
že právní zástupce SV&ZUučini] přísluŠ
né oznámení u vojenské proku.ratury v Brně
ve věci p. rnajora Brady. - Schválen předlo.
žený sazebník pro inserová,ní v časopi's
,,Poštovní .ho]ub...- K návr.hu p. Pe'tříka
schválena objednávka 20 kusů strojků ria Ilávlékání gurnovýoh kro.už'ků.- Yzaty na vědomí a sohváleny lzprávy I. i II. pokladníka

Ze zd,pisu sc|tůzepřed'sednictua'konané dne
1938: K doš'lémupozváni na II.
28.l;i,stop'uď'u
mezináro'dníkorrgres a II. mezinárodní výsta.
Ze zd,pisu sehůze přeďseď'nictua, korm,né vu, které se korrají ve dnech 26. až 30. ]odna
ď,ne 21. Iistopud,u1938' Rozhoďnut,o, aby po- 1939, usnelseno'zúčasůniti
se těchto poďniků
dle možností zÍidi| 'se pr.ovisorní holubník na a jako oficie]ní zástupci svazu určeni pánové
půdě domu, v némžjsou ,svazovélranceláře. Pospíšil a Čepelák. Potřebrré in'form,ace po.
K žádosti spo.lku ,,Praga,, provede se inter- kud se týkají výběru 20 kusů poštovníchhcvence u spolku ,,Pilot.. oh]edně nooprávně- luhů pro mezináro,dní výs,tavu bu,dou sďěleny
spolkům v 'časopise.- Yzato na vě'dorní, že
ného přijímání chovate|ú za členy. - Vylroprávní
zástupce pana majora Brady složi
věrro žádosti ,,Prwní Český Letec.. v Kladně
Frarltišek Tům,av. r.
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