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Vaproch,

BYLo vÁM To ^Ž KoMlcKÉ.. .
Nesmrtelný náš Dr Antonín Dvořák' tvůrce Ru-

sálky, Jakobína, slovanských tanců a dalŠí řady
skutečných perel naší hudby' měI dvě veliké lásky.:
jednak to byly rtnné typy lokomotiv' které často
chodil na nynější Masarykovo nádtaží oJodivovat,
jednak to byli holubi, kteří mu přináŠeli vždy pŤí-
jemné rozptýlení a osvěŽení. Je těŽko říci, která
láska pl4polala v jeho duŠi ohněm vě|ším.

Nedávno se mně dostal do ruky kores,pondenční
lístek' který posílal náš mi'lovaný DvÓřák 29. června
1897 panu Jindřiohu Strnišťovi, učiteli hudby na
středníoh školách v Třebíči. Také Strniště byl veliký
hude;bník a jeho pozůstalost, jež je v rukou zná-
mého československého atleta Viktora strniŠtě, je
bohatá na rukopisy Dvořákovy, Sukovy a jiných
našich umělců. Lístek dýše půvaloem ušlechtilé Dvo-
řákovy duše a jeho oblsajh bude zajímat i naše čte-
náře. Antonín Dvořák dokazrrje v tomto zajímavérn
korespondenčnírn lístku. jak měI rád holuby, jaké
radosti, nadšení a zase stárosti mu holubi přináŠeli.
Korespondenční lístek týká se sice jen okrasných
holubů, já vŠak nepoctrybuji, Že by jeho iáska k ho-
lubům byla ještě větší' kdýby byli tehdy jiŽ u nás
dostatečně známÍ poštovní holubi a kdylry mohl
okusiti radosti a příjemné potěšení, které náš sport
přinášÍ.

NeŽ, zde ob.sah ]ístku, odesílaného z Vysoké u
Příbrami:

>>Velectěný pane!
Prosí'm za odpwštění, že tak d,Iouho neod'pouíd,dm,

abgch Vdm poťIěkotal za uzd,ctl,ý dú,rek, kteram jste
mě u praud,ě oblažil. Ale pŤi,čina je ta, že jsem Vd,m
neps(Ll, chtěl, isem uěd,ět' ad'ali, se.pŤekró,sní' holoub-
koué usa'!,í. eekal jsem d'Iouho, až konečně se mně
to podaři,lo. Francouaoué sL dcil'i nd čas, nechtěli do
|t,olubnÍ,ku k ostatní'm holubům a, učera, teproe jsme
pustdl'i i také černého tigra s černou holubicí' tak
mysl'im, že uše je u poŤd'dku a po starosti. BgIo
Vdrn to aě komické. CeIý d,en jsem b'ěhal po chalu.
pdch ue uesnici' obd,uaje se) že ba nd,rn Francouaoué
ulítli^ Každ,ý, kd'o u nds jde kolem, se pozastaoí a
d'i,uí, se těm krdsným zuÍŤd,tkům. Vši,chni' ho:Iubtiři
u nd,s si, o tui'ah pcuíčlají. PŤijměte ted,a ěa tento
skl:ostný d,d'rek čli'k nl,tlj n,ejsrd,ečnější a truam p
hluboké úctě Vdnl k díktl'n,L zaod,zaný

Antonín Doořtik.<<
Vidíte, jak skladatel Humoresky měl starosti s

nasazováním l'rancouzů' Až se mu to zdáIo být ko.
mické' jak běhal od chalupy k chalupě. No, vŠak ti
naši holoubci již za tu starost stojí. Škoda jen, jak
jsem jiŽ nahoře uvedl, že nepoznal naše >pošťáky<.
Krásní zjevem, bystŤí, vytrvalí a šikovní závodnfui.
Jistě i k nirn by přilnul nejméně stejnou, ne-lí ještě
větší láskou. U našlch poslíků by zapůsobila na
Dvořáka, nám tak drahého, nejen jejich krása, ale
i jejich inteligence a v neposlední řadě i jejich ve.
liké zásluhy ve chvílích pro člověka nejtěŽších.

Jan Brněnskú.

oLYMPlJsKt  HRY v LoNDÝNĚ
Nás. chovatele poštorryrích hotubů' za.iímá při-

rozeně vypouštění poštovních ho]ubů při této
skvěIé příležit;osti a všichni -jistě litují, že se ne-
mohli zúčastniti, avšak nákladná vzdušná doprava
a také .jiné potíže nebylo možno. překonati. Podle
''De Beigische Duif.. bylo vyptrštěno 6.000 poštov-
ních holubů při slavnostním nástupu nejlepších
sportovců 61 zúčastněných národů před královskou
roďinou na Štarém krásném stadionu ve wembley,
a to za účasti 82.000 přihlíŽejících. Náš pŤítel
Wuyts vyzdvihuje p.ropagační význam tohoto slav-
trostního aktu. Prvého holuba konstatoval Demanet
ze Sart' Moulin, dr.uhého Van Eycken ze Sterre-
becku' třetího Van Rillaer z Bruselu' čtvrtého Van

zPRÁvY z cIz!NY
Racíng Pigeon referuje o společných závodech

po]sko.československých a o návštěvě českos1oven-
ské delegace v Polsku. 

*

Znárlý maďarský chovatel János Horwath' kte-
rý bydlí 10 km vzd'álen oď Budapešti, by] nucerr
za boiů o Budap'ešť opustiti svůi dům. Po čase,
kdy bylo již možno' o'pět se vrátit, nalezl Svůj chov
ke svému překvapení v pořádku. V době ieho ne-
přítomnosťi pečoval o jeho drahocenný chov ně-
rnecký Voiín, zřeimě chovatel poštovních holubů'
a pozděii ruský vojín, jménern Anatol, ze SweÍd-
lowska' Ho'rwath byl, jak známo, velmi'úspěšný
na olymp]iádě v Bruselu, kde měl nejlepší holu-
bičku. Má kmen Hansenne bezvadně vedenÝ.

*
M. Deibar byl při závodu ze St. Vincent velmi

ús;pěšný. Závod byl do'tován půl milionem franků,

Impre z Woluwe. pátého Schittecatte ,z Bruselu'
šestého Landercv z Ucetre, sedmého opět schiette-
catte a osmého Davignotr z Bruselu. Išoše s poš.
tovními ho.luby byly vhodně rozestavenv kolem
tribuny a vypuštění dělalo pÚ skvělý dojem' V
16 ho.din prohlási] král olympiiské hry za zahájeny
a skaut.i otevřeli koše. Vypuštění holubi zakroužIlí
nad stadionem a ietěli hromadně na kontinent.
The Racing Pigeon kornentuje přirozeně tuto udá-
lost velmi podrobně a vyzdvihuje, kt.erá země se
zúčastni]a a .iakým počtem a docílené výsledky.
Všechny zúčastněrré země kornentuií ve sv.ích od-
borných časopisech tuto významnou událost ve]mi
obsáh1e.

Červená holubička Wiliama Welimanna z cleve.
landu, ohio. která se v roce 1939 nevrátiia ze zá-
vodu. se chovateli teprve nyní vrátila, oož kornen-
toval denní tisk se všemi moŽnými současným;i při-
pornínkami' l

Po ve]kých závodech J 
"r,u.,,pio'at 

Betgie, t' j.
let z Angoulěme. Libourne. Saint Vincent a znovu
Angoulěme' dosáhl podle neoficiáiní klasifikace
nejvíce bodů omer de ViieEher, G. Catteeuw, R.
Fiévez. Viaene, Ct' Vander Linden.

V ,'De Belgische Duif.. píše Veritas. že se všade
ztrácí mnoho holubů' Uz'návaný odborník Somvil]e
je stejného názoru a snaŽí se tento ziev odůvod-
nit: Pod,ivné .je, že nastalo mnoho ztrát osvědče-
ných hoIubů i z porněrně malých vzdáleností.

Každ'ú lpolek u zd,jmu bezpečnosti, republi'ku by měl ručiti za to' že u ieho rallonu neisou
černí chouatelé. -ec.
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