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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 známého československého atleta Viktora strniŠtě, je
bohatá na rukopisy Dvořákovy, Sukovy a jiných
našich umělců. Lístek dýše půvaloem ušlechtilé Dvořákovy duše a jeho oblsajhbude zajímat i naše čtenáře. 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 holubům 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:
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HRY v LoNDÝNĚ

Nás. chovatele poštorryrích hotubů' za.iímá přirozeně vypouštění poštovních ho]ubů při
této
skvěIé příležit;osti a všichni -jistě litují, že se nemohli zúčastniti, avšak nákladná vzdušná doprava
a také .jiné potíže nebylo možno. překonati. Podle
''De Beigische Duif.. bylo vyptrštěno 6.000 poštovních 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.ropagačnívýznam tohoto slavtrostního aktu. Prvého holuba konstatoval Demanet
ze Sart' Moulin, dr.uhého Van Eycken ze Sterrebecku' třetího Van Rillaer z Bruselu' čtvrtého Van
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nasazováním l'rancouzů' Až se mu to
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naši holoubci již za tu starost stojí. Š
jsem jiŽ nahoře uvedl, že nepoznal naš
Krásní zjevem, bystŤí, vytrvalí a šiko
Jistě i k nirn by přilnul nejméně stejno
větší láskou. U našlch poslíků by z
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J

Impre z Woluwe. pátého Schittecatte
šestého Landercv z Ucetre, sedmého o
catte a osmého Davignotr z Bruselu.
tovními ho.luby byly vhodně rozesta
tribuny a vypuštění dělalo pÚ skvě
16 ho.din prohlási] král olympiiské hry
a skaut.i otevřeli koše. Vypuštění holu
nad stadionem a ietěli hromadně n
The Racing Pigeon kornentuje přirozen
lost velmi podrobně a vyzdvihuje, kt
zúčastni]a a .iakým počtem a docíle
Všechny zúčastněrré země kornentuií v
borných časopisech tuto významnou u
obsáh1e.
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Racíng Pigeon referuje o společných závodech
po]sko.československých a o návštěvě českos1ovenské delegace v Polsku.
*
Znárlý maďarský chovatel János Horwath' který 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 nepřítomnosťi pečoval o jeho drahocenný chov něrnecký Voiín, zřeimě chovatel poštovních holubů'
a pozděii ruský vojín, jménern Anatol, ze SweÍdlowska' Ho'rwath byl, jak známo, velmi'úspěšný
na olymp]iádě v Bruselu, kde měl nejlepší holubičku. Má kmen Hansenne bezvadně vedenÝ.

*

M. Deibar byl při závodu ze St. Vincent velmi
ús;pěšný.Závod byl do'tován půl milionem franků,

Červená holubička Wiliama Weliman
landu, ohio. která se v roce 1939 nev
vodu. se chovateli teprve nyní vrátila,
toval denní tisk se všemi moŽnými sou
l
pornínkami'

Po ve]kých závodech J
let z Angoulěme. Libourne. "r,u.,,pio'at
Saint Vinc
Angoulěme' dosáhl podle neoficiáiní
nejvíce bodů omer de ViieEher, G.
Fiévez. Viaene, Ct' Vander Linden.

V ,'De Belgische Duif.. píše Veritas.
ztrácí mnoho holubů' Uz'návaný odbor
je stejného názoru a snaŽí se tento
nit: Pod,ivné .je, že nastalo mnoho z
ných hoIubů i z porněrně malých vzd

Každ'úlpolek u zd,jmu bezpečnosti,republi'ku by měl ručiti za to' že u ieho ral
černíchouatelé.

