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CONSTAI{CE
Vzpomínka průvodce holubů.

P'o úrnorné práci a přípravách korrečně
pozdě vďer'opou,štěli jsme Prahu. Nový Bo-
hurmín stihli jsme v čas'ných hodinách ranních
a po snídani započali jsme s nutnými přípra-
varni ,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'ledne po-
zdravili Rurnunsko. Po celní .prohlídce, která
ač zdlouhavá a neoibejde se nikďy bez výtek,
přece jen jest zajimavá. Konečně v pátek ráno
přijeli jsrrre do Bukurešti, kďe nás očekával
důsrbojník s vojlske,m, aby část holubů byla pře-
vzata a dopravena na stadion k r,ryrpuštění dru-
hého dne. Pan Lébr, který zůstal k o, starání
této části holukrů, rnohl by rnn.oho a mnoho vy-
pravovati o svých .s;trastoch a'slastech, které
v Bukurešti zaži|. ZbyLek transportu odejel
pak do Constance. Tarn nás přivítal mi]e ka.
pi.tán Popovič a ďal ihned dopraviti do vojen-
ského kasina, vzďáleného asi 10 minut oď ná-
dtaži, holu'by, abycho,m je mohli náležit'ě na
otevřené veranďě kasina ošetřiti. V sohotu
ráno ještě za šera přijela vojenská aut'a a
odvezla nás na letiště. Tam po zvěrolékařs]<é
prohlírd,ce byli všichni vypuštěni o 4. hodině
ranní, lnlét|i 'za r,anni,ch červánků a hned
u'tvořili dvě hejna. Je.dno z těcn-to vzneslo se
do ohromné výše nad moře'm a chvíli kro.uŽil.o,
než zrnizelo. Pohleď úchvatný a nezapomenu-
telný. Dru,hé hejno již po něko ika zaktouže-
ních odlétlo směre'm domů. Smutno a ticho
bylo; koše prétzďné, bez vrkání a pohybu. Vra-
celi jsme se .ďo Constance a vzp'omínali na
celou d,o,bu transportu, zej,ména na sháňku
vody na každ,ém náďraži, kde bylo nu'tno se
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člena spolku ,,Erpress,, o Domažllicích.

spolucestujícími přírno bojovati o kaŽdou
kapku vloďy' a my ji potřebovali 4 konve,
abychom mohli hasiti stálou žízeň našich ho-
lubů. Starali jsme se o holuby jak jsnre m.ohli,
ne'boť máme' je rádi a víme, co znamená,zkla-
mání naďěje. Vzpornínám na Constancu, na
krásné lázeňské město na 'břehu Černého
moře, v duchu děkuji vše.m těm, kteří nám byli
nápomocni a kteří z ,nict:r ;byli tak milými
hostiteli, jako kapitán P'opovič, ale 's ohledem
na trať,, kterou mrrrsí naši holutbi při návratu
absolvovati, věřírn, že bude-li urnožněmo zá.
voditi ze zápaďu, olbrátíme se tam.

Josef Petřík.

PRAKTICKÉ PotTŽITÍ poŠroVNÍCH 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, telefo-
nu aneb letadla, je to poštovní holub, který
přijde v úvahu.

Žijeme, jak se zdá, v době pokroku a rych-
losti. Všechny vynálezy ty nejnovější a nej-
sensaěnější byly dány do s]užeb tisku.

obréaky jsou vysílány radiem, v podávání
zpráv jsou dobývány rekordy, chceme jíti
stále rychleji a rychleji vpřed.

Nicméně čas od času živelní pohroma, která
zničí telefonní linky neb zatarasení, které
zdržii to nejrychlejší vozidlo, propůjčuje pro-
slulému poštovnímu holubu význačné místo,
které již tak dlouho zastává.

,,Pressefublicité.. již několikráte uváděl
pollžití tohoto dopravního prostředku v Ja-

Před uypuštěním poštollnícb holubů na ltró'tkou azdó'-
lenost; pp. K. Có,p a Jakoubek, členoaé spolku ,,Pro

olast" na Krd,I. Vinoltradech,



ponsku a Anglii při kriketových zápasech.
Avšak ve Spojených Státech je časopis ,,New
York Journal and American.., který zacho-
vává první místo svým ho ubům a používá
jich, aby překonď své kolegy v rychlosti po-
dáváni zptáv a fotografických negativů.

Jeden z nejsensačnějších rekordů byl dosa-
žen, když bwa|Ý starosta Jimmy Walker se
vrátil z Evropy před několika lety. Holub,
který nesl článek podepsaný bývalým staros-
tou, byl vypuštěn cestou na širém moři. Když
Jimmy Walker vystoupil z lodi, byv oěekáván
skupinou fotografů, koupil si ěasopis, v němž
na první straně nalez| již zas|aný článek.

Při base-ballových zápasech jest činnost
agentů okřídlené služby ještě větší. Fotogra-
fové berou jeden snímek za druhým. Filmy,
které se ihned vyjmou z apatátu, jsou uklá-
dány do malých kovových kapslí a holub, opa-
třen tírnto cenným balíčkem, se objeví po 9
minutách na střeše ,,New York Journal.,.

Při povodni v roce 1936 byli holubi jediným
rychlým prostředkem spojovacím.

Když byla zahájena plavba ,,Queen Mary..,
byli to opět holubi, kteří byli nejprve zasláni
do Anglie, pak vypuštěni 161 mil od břehu a
přinesli fotografíe o odjezdu a přeplavbě.

Cesta, kterou je třeba vykonati, nebývá
vždy stejně dlouhá' Když Corrigan, žertovný
Ir, který si spletl cestu a přeletěl Atlantický
oceán, byl slavnostně uvítán v New Yorku,
spolupracovali holubi se svým sokem - le.
tadlem. Byli naloženi na palubu stroje, který
se měl vznésti v době, kďy se konaly uvítací

obřady. Jako jindy tak i tentokráte byly ne-
gativy uloženy do kapslí a aby holubi nemu.
sili tak dlouho letěti, rníjelo letadlo budovu
časopisu právě ve chvíli vypuštění, takže ho-
lubi se snesli toliko na své holubníky. Za LI
minut byly negativy již v tisku.

Jinak, zdá se, že holubi považují za věc cti
]<onání svého poslání. Zde dflkaz: Na počátku
jejich používání nosí jakousi výstroj, která
jim do jisté míry překáží při letu. Jeden z nich
zachytil se za ocas jako do pouta a byl nucen
přistáti. Jeden mimojdoucí ho sebral na new-
yorské ulici a po jeho zjištění zavo|a| ,,New
York Journal and American.. a poslal ho zpět
v uzavřeném taxi. Po jeho návratu do holub-
níku bylo zjištěno, že jeho tlapky byly uma-
zané. Holub nemohl doletěti k vytčenému cíli
a proto kráčel. Tato profesionální svědomitost
- můžemeJi to tak nazvati - přispěla roz-
hoďně k utvoření skutečného sboru poštov-
ních holubů. Dnes ,,New York Journal Ame-
rican.. chová 170 holubů vždy připravených
k vykonání rizných poslání. Průměrná rych-
lost dosažená holubem je 1500 m za minutu
a rychlostní rekord byl docílen holubem, kte.
rý přinesl z Filadelfie obrázek zápasu kopané;
při příznivém větru vykonal 116 km za ho-
dinu.

V době letu má holub určité výhody. Letí
rychle, nemusí bráti zřetel na různé silniční
řády, ani na zatarasené cesty. Nikdy neopo-
mene navrátiti se do holubníku a je Podivu.
hodné, že ani jeden z velikých denníků ve
Francii a u nás nepornýšlel doposud na jeho
upotřebení. -Č.k-
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Z ČINIvoSTI ÚsrŘpuNÍI{o SVAZU
PR oH LÁŠE NÍ.

Ku 'svému ]etáku ze dne 18. ,srpna 1938,
adresovanému ,,Výbor"u spolku chovatelů poš-
tovních ho ubů.., uvádím to.to: obsahem letáku
neohtěl jsem se doŮknouti na cti žádného
funkcionáře svazu' a pokud jeďnotliví členo-
vé, zejména pak jedna,tel p. Lébr cítili se jeho
o,bsahern dotčerri, pak jej odvo]ávám a uvá-
dim, že tvrzení v letáku uve.dená zakládala 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'

Frarltišek Tům,a v. r.

Ze zd,pisu sehůze přeďseď'nictua, korm,né
ď,ne 21. Iistopud,u 1938' Rozhoďnut,o, aby po-
dle možností zÍidi| 'se pr.ovisorní holubník na
půdě domu, v némž jsou ,svazové lranceláře. -
K žádosti spo.lku ,,Praga,, provede se inter-
vence u spolku ,,Pilot.. oh]edně nooprávně-
ného přijímání chovate|ú za členy. - Vylro-
věrro žádosti ,,Prwní Český Letec.. v Kladně

6

za 'pŤedložení žáďosti ministerstvu národní
orbrany o pov,olení k vidite.lnému no'šení spol-
kem udělených me,ďalií. K žádosti spolků
Brno-Tuřany a Brno-Ivanovice za sloučení
s.dě]í se potřeibné inÍorrnaoe. - Y,zato na vě-
d.o'mí, že právní zástupce SV&ZU učini] přísluŠ-
né oznámení u vojenské proku.ratury v Brně
ve věci p. rnajora Brady. - Schválen předlo.
žený sazebník pro inserová,ní v časopi'su
,,Poštovní .ho]ub... - K návr.hu p. Pe'tříka
schválena objednávka 20 kusů strojků ria Ilá-
vlékání gurnovýoh kro.už'ků. - Yzaty na vě-
domí a sohváleny lzprávy I. i II. pokladníka.

Ze zd,pisu sc|tůze před'sednictua' konané dne
28.l;i,stop'uď'u 1938: K doš'lému pozváni na II.
mezináro'dní korrgres a II. mezinárodní výsta.
vu, které se korrají ve dnech 26. až 30. ]odna
1939, usnelseno 'zúčasůniti se těchto poďniků
a jako oficie]ní zástupci svazu určeni pánové:
Pospíšil a Čepelák. Potřebrré in'form,ace po.
kud se týkají výběru 20 kusů poštovních hc-
luhů pro mezináro,dní výs,tavu bu,dou sďěleny
spolkům v 'časopise. - Yzato na vě'dorní, že
právní zástupce pana majora Brady složil


