-budeme posilovat pŤátelství a rnírovo.rrrs.polu.
práci nánodů a mládeže všoch zemí;
udržíme, upevníme a rozšíříme naši jednotu v
boji za mír, jednotu, která byla velkolepě vyjádř.erra na našem svět'ovém festivalu.
7'íská;medo to}roto aktivního boje další miliorry
hochri a dívok.

Přísáháme, že ýšechny své sí1y věnujome alrc
za l'zavÍení mírového paktu mezi pěti velm'ocem
který vytvoří základy pro mírumilrovné souži
národů. V této slavnostní h,odině přísaháme, ž
věci míru zůstaneme věrni.
Tak přísaháme! Tak přísaháme! Tak pi'ísaháme
V. N.

Zprávy ze závodů:

z Polska a to předevšÍm mezinárodní závod polsko.ma.
ďarsko-ěeskoslovenský z Gdy'ni e.
Z Polska nezávodili ani Maďaři, kteří po dvou ná
cvičných závodech z Československa měli vypouštět
v L o d ž7 a v G dynyi.
Namísto závodú'z Polska po
kračovali maďarští soudruzi dalšími dvěma závod
z Kolína a Chebu.
Úsilí Ústředního svazu, umožniti i chovatelŮm Mo
ravy závod přes 600 km, skončilo úspěšně

Zahraniční zd'uoctg 195 1.
uskutečniti
Ani letošního roku nepodařiio se Ús
všechny plánované zahraniční závody.
Podobně jako loňského roku, uskuteěnily se závody
z lidově demokratického Maďarska'
díky pbrému po.
chopení tamních úřadů a zajisté též díky tamnímu svazu llÍagyar Galambsportszóvetség v Budapešti.
Naproti

tomu nepodařilo

se nám uskutečniti- závody

'i.i'.'
1:

.

,,

- startttiíCechy
Přetl startem v Békéscsubě

'.{i
"Ť.:

PŤedstaaitelé ynqďarsltého saazu, zd,stupce m,aix,min. sportu a zástu1lci Ú]CHPH

a Békéscsabě

Věřírne, že pro nejbliŽší léta - pokud nebude možno
z Rumunska - bude takto vyřešen problém' jak
Lí zaltaníóní závoďy přes 600 km také pro tuto
republiky.
I.[<dyŽ letošní termín jest jiŽ poněkud pozdní, jest
přesto termín plánovaný a především krok k tomu'
hom si pro příští léta vybudovali novou trať, se
u bude moŽno v plánu počítati!
Vedení maďarského svazu má rovněŽ velký zájem
závody z NDR a i ono se pro rok 1952 zamétí ía
rání o povolení těchto závodů pro Maďarsko, neboť
Maďaři dosud z Rumunska létat nemohli. MoŽnost
utečnění závodů z NDR je tak i pro ně vítána.

ke košům i během jízdy po celé trati aŽ do Békéscsaby.
Transporty do Békéscsaby mají i další velkou vý.
hodu v tom, Že jiŽ kolem 14,00 hodiny druhého dne jsou
na místě.
Také v tomto případě bylo možno vyloŽití vag:ony
ihned po provedené celní deklaraci v Békéscsabě'
Zde nutno poděkovati nejenom maďarskému svazu,
ale i chovatelům holubů (pozn. red.: v Maďarsku tlosud jsou organisováni chovatelé všech plemen holubfl
společně s chovateli holubů poštovních a tak i v pří.
padě Békéscsaby bylo mezi pomocníky více členŮ' kteří
ani poštovní holuby nechovají) za pomoc' kterou na-

Před startem v Bekéscsaběstartuie Murava a Slovensko
ve dnech 23, aŽ25.
ZávodBékéscsaba.(konaný
na 1951) vyšel termínově do doby' kdy nebylo dozajiŠtěno, zda se závody z NDR budou či nebudou
i a tak i některá oZS Moravy se snažila zasaditi
by též na tento závod.
zájem, takže
o závod Békéscsaba byl mimořádlý
tentokrát musilo vedení Ús sáhnouti k opatření rla zamezenípočtu přihlášek přes množství' které bylo moŽ.
no naloŽiti do předem vymezené loŽné plochy vagonů.
Přirozeně, Že především vyřadilo ta oZS' kLerá zaislala příhlášky po termínu a v některých případech
fibylo nutno i částečně redukovati došIé přihlášky co do
však bylo
řpočtuholubů včas přihlášených oZS. Přesto vš
i'zasazeno na závod Békéscsaba asi 6800 holubů.

šemu transportu věnovali, neboť za jejich přispění
mohli být holubi vyloženi během'2 hodin na kryté prostranství, kam měl se všech stran přístup vzduch a
světlo.
Vagon Moravy byl vyložen již do výchozí posice
k vypuštění na rampu' takže holubi od 17. hodiny byli
připraveni k vypuštění až do tána'
Krmilo se podle potřeby po cestě a důkladně se krmilo po vyloŽení odpoledne dne 22. června.
Nato se jíŽ až do večera pouze napájelo.
Start holubů dne 23. června 1951 byl opravdu mimořádně dobrý.
Ke startu bylo vŠe připraveno jiŽ ve 3,30 hod. ráno

ltolubůMoravy a slovenskb
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vatelských rodin, že v den závodu manŽelky nevaří a
při nejhorším se jen ohřívá. všichni sledují průběh zá.
vodů. To je úvah a dohadů, zda přiletí první ten či
onen, který asi přiletí po něm a jak létají holubi tomu
či onomu chovateli. Čekají se návštěvy sousedních chovatelů, kteří přijíŽdějí a zase honem odjíŽdějí' aby ne.
zmeškali přílet těch svých. Vytvořily
se tak kolektivy
tidí - členů i nečlenů - sledujících závody, jako kaž.
dé jiné sportovní zápolení na hřištích.
V den závodu míru tomu nebylo jinak. Přiletovali
holubi ze západnich míst a východních, ze severu i ji.
hu. Ze Ýšech koutů našeho státu přilétali oprávdoví ho.
lubi - symboly míru.
Po závodě čteme zprávu v novinác.h, kterou zaslal
předŠeda Kzs s' E. Kummer:

óo

pisů, zejména z Ústi n, L., Ostravy a Brna.
Jén z Btna samotného bylo připevněno holubům 39
pozdravů vynikajících pracovníků brněnských závodú
z nic7:.Žněkteré otiŠkujeme. Tak Josef Pavlovský, děl.
ník r. Brněnské strojírny, záv. Klementa Gottwalda,
posílá depeši: ,,Pracuji u našem zd,uod,ěspolečně s ostat
ními soud,ruhg u lt.li'd,ua mÍru d, DÍnb že aa, to Dšechn
ud,ěčímsltruné Rudé armd,dě, ieií,ž přisluštt,tci' pro naš
slsobodu po|,ožlli i st:tt,j ži'uot. Protože jejiclt palnd,tka
je pro ruis sc.latd,,chceme ještě clrileko ui'ce propagouat
a, posi'lolsct,t stětoDÚ ttibor nlíru D čele se Bouětským
sDCIEe,,n.Zd,ra'l:Í,meVds' pracujÍcó Vašeho kraje a ugzý.
u d,me k tt,dsl,ed'ou
dní,,,

