
-budeme posilovat pŤátelství a rnírovo.rr rs.polu.
práci nánodů a mládeže všoch zemí;

udržíme, upevníme a rozšíříme naši jednotu v
boji za mír, jednotu, která byla velkolepě vyjád-
ř.erra na našem svět'ovém festivalu.

7'íská;me do to}roto aktivního boje další miliorry
hochri a dívok.

Přísáháme, že ýšechny své sí1y věnujome alrci
za l'zavÍení mírového paktu mezi pěti velm'ocemi,
který vytvoří základy pro mírumilrovné soužiti
národů. V této slavnostní h,odině přísaháme, že
věci míru zůstaneme věrni.

Tak přísaháme! Tak přísaháme! Tak pi'ísahámel

V. N.
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Zprávy ze závodů:
Zahraniční zd'uoctg 19 5 1.

Ani letošního roku nepodařiio se Ús uskutečniti
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 sva-
zu llÍagyar Galambsportszóvetség v Budapešti.

Naproti tomu nepodařilo se nám uskutečniti- závody

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 vypouštěti
v L o d ž7 a v G dynyi. Namísto závodú' z Polska po.
kračovali maďarští soudruzi dalšími dvěma závody
z Kolína a Chebu.

Úsilí Ústředního svazu, umožniti i chovatelŮm Mo.
ravy závod přes 600 km, skončilo úspěšně

' i . i ' . '  
, ,

1 :  .

Přetl startem v Békéscsubě - startttií Cechy

"Ť.:'.{i
PŤedstaaitelé ynqďarsltého saazu, zd,stupce m,aix, min. sportu a zástu1lci Ú]CHPH a Békéscsabě

Start holt



z  Rostock  v  NDR'  k terý  by l  uskutečněn ve
28.-30' července 1951'

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.

Letošního roku byl transport dobře ložen, bylo umoŽ-
něno dobré větrání po dobu jízdy a dokonalý př'Ísttlp
ke košům i během jízdy po celé trati aŽ do Békés-
csaby.

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 tlo-
sud 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-

Z á vodBékésc s aba . ( k onaný  v e  dne ch  23 ,  aŽ25 .
na 1951) vyšel termínově do doby' kdy nebylo do-
zajiŠtěno, zda se závody z NDR budou či nebudou
i a tak i některá oZS Moravy se snažila zasaditi

by též na tento závod.
o závod Békéscsaba byl mimořádlý zájem, takže

tentokrát musilo vedení Ús sáhnouti k opatření rla za-
mezení počtu přihlášek přes množství' které bylo moŽ.
no naloŽiti do předem vymezené loŽné plochy vagonů.

Přirozeně, Že především vyřadilo ta oZS' kLerá za-
islala příhlášky po termínu a v některých případech
fibylo nutno i částečně redukovati došIé přihlášky co do
řpočtu holubů včas přihlášených oZS. Přesto však bylořpočtu holubů včas přihlášených oZS. Přesto vš
i'zasazeno na závod Békéscsaba asi 6800 holubů.

Před startem v Bekéscsabě -

startuie Murava a Slovensko

šemu transportu věnovali, neboť za jejich přispění
mohli být holubi vyloženi během'2 hodin na kryté pro-
stranství, 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 krmi-
lo po vyloŽení odpoledne dne 22. června.

Nato se jíŽ až do večera pouze napájelo.
Start holubů dne 23. června 1951 byl opravdu mimo-

řádně dobrý.
Ke startu bylo vŠe připraveno jiŽ ve 3,30 hod. ráno

ltolubů Moravy a slovenskb
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Poznatky z letošních dalekých závodů
Podobného závodu, jako byl letošní z Bélréscsaby, se

i naši mladí chovatelé sotva doŽijí. Loni z téhož letu se
v našem oZS vrátiIi tÝž derr večer 2 holubi; letos oje-
dinělí chovatelé zcela náhodou zjistili přílet již v po-
ledne, velmi mnozí však věo propásli a konstatovali
později tři i čťyři holuby najednou. Byl z toho zmatek
a pokažená nálada. Značné hejno prvních holubů pro-
Ietělo po větru 640 km za 8 hodin - 80 km v hqdině -
bez známek únavy.

Ne tak dobře se nám vedlo ze Szegedu, ale přesto
byli chovatelé daleko spokojenější. Zde j1ž rozhodovala
kvalita a forma holubů, hlavně však tvrdoŠíjná a ne-
zdolná touha dostat se domů. První dolétli v 15 hodin,
další hustě následovali, aníž by se vez]i. Boční větřík
závodniky velmi znavil, zato však uděIal prověrku odol.
nosti. 620 krn za 11 hodin' před večerem konec závodu
- to je krásný výsledek.

Kdyby všichni chďvatelé projevovali tak krásnou
snahu jako jejich závodníci' jak všestranného pokroku
bychom docílili. AIe tu najde přilétlý holub svůj budník
obsazený soupeřem a s posledními silami se s ním se-
xve až do krve, tarn zase hladová holoubata div Že jej
kří'dly neutlukou, jinde je přÍvítán vikví, bobem nebo
dokonce drobnými seménky, aby v jeho tělíčku byla
dokonána jedovatá spoušť' Nač tyto surovosti? coŽ
nelze holubník - případně i s holubicí - včas zavŤit'

a čekalo se pouze na to, až slunce ozáří širou maďart
skou rovinu.

Ve 4;00 hodiny startují holubi z Čech! okamŽitě na-
bírají směr a celá masa ihned odlétá.

Škoda, že těm, kteří jsou zaměstnáni vypouštěním
ho1ubů a kontrolou košů po odletu, u'niká obyčejně po.
žítek ze startu.

v 6'00 hodin startují holubi z Motavy a Slovenska.
MoŽno Ťicí, že jejich start byl ještě lepší.

Přítomný zástupce maďarského ministerstva sportu
L. Góró, zástupci maďarského svazu, předseda Ács
Béla, sekretář Biró József, předseda spolku v Békéscsa-
bě Kisely PáI a náš milý tlumočník' př.esídlenec z Le-
vice a do roku 1948 náš čIen, Kovacz Dózsó' všichni
prohlašovali, Že takový krásný start našich holubů
v Békéscsabě dosud neviděIi.

SIabý větřík v zádech dával předzvěst dobrých do-
I e t ů . . .

Nakládáme koše, odbavujeme celně zásilku vagonů
a tím náš úkol skončil.

Závod míru 1951
KZS Ústí n. L. vypouštělo holuby v olomouci. Jeden

z průvodců - 5. J61 weisser - zůstal v místě startu,
aby navštívil některé chovatele a podíval se, jak se to
v olomouci děIá.

Při příchodu na holubník s' Bártka byl konstatován
prvni hoIub z Brna, který přenesl pozdravy úderníků a
pracujících brněnského kraje. Při čtení depeše si uvě-
domujeme, že nikoliv jeden chovatel, ale celý kolektiv
3__-4 rodin jest pohromadě a jako každý závod společ.
ně očekávají úspěšné i méně úspěšné závodníky. vši-
chni obyvatelé domu sledují se zájmem, jak ten či
onen jejich znárný opeřenec dokáŽe obhájiť čest holub.

"'lL 
," ťomu i v mnoha jiných dornech a je řada cho-

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 cho-
vatelů, 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

odjíŽdíme po rozloučení do Budapešti.
V Praze zatím před polednem nepřestává volat te-

Iefon do svazu. ,,Kde to vypustili?.. volají chovatelé,
,,vždyť máme holuby doma!.,

Přijelí chovatelé z Kladenska se závodními krouŽky
v kapsách. Ťeprve když byli ujiŠtěni' že holubi byli
vypuŠtěni skutečně v Maďarsku' odjíždějí domů, .áby
to konstatovali.

Škoda toho krásného závodu, že pro nepředvídaÍré
doleťy holubů nelze si namnoze učiniti správlý obraz
o výsledcích.

Ani v Budapešti.po zprávé, kterou jsme dostali tele.
fonicky z Ptahy, nechtějí věřit doletŮrn!

Kolektiv průvodců šťasten, Že svůj úkol dobře splnil'
odjíŽdÍ domů' i když někteří členové s těŽkým srdcem,
protože doma před odjezdem informovali své manŽelky,
Že snad v 15'00 hodin můŽe jiŽ něco být doma a že te.
prve od té doby je nutné, aby byly ve střehu...

-ha-

holoubě vlastní rukou dosyta nakrmit, nikdy nenechá.
vat závodníku párek mláďat, což ne|ze vysílenému ho.
lubu dopřát hrstku lehce stravitelné potravy? A k to-
mu naprostý klid' aby ve spánku odpočíval ? Marno
mluvit a marně psát!

S vodou to není lepší. Proč zakazuJeme dětem pít
studenouvodu,jsou-l i  uhřáté? Holub byl 10 nebo15ho-
din na křídlech' přímo se štval' jak poznáme z ttnavy,
a tén není uhřátý? Poradíme dobrý způsob pro napá.
jení holubů při závodech, při kterém se chovatelé i na-
učí jíst polévku s kroupami nebo s týŽi. Yečet před zá.
vodem nebo ráno v den závodu se uvaří kroupy, krup-
ky nebo rýže ve větším mnoŽství vody. odvar se
slije' je-li kašovitý' tozŤedí se vodou a nechá se ve
stínu vychladnout na teplotu vzduchu. Potom jej nali
jeme do napajedla, všem holubům k pouŽití' Působí
Iéčivě na zaživaci trakt a závodníkúm je ochranou
proti nachlazení, mohou Se napít hned jak přiletí. Je
to právě tak dobrý způsob, jako zavfuání žízr:ívé}ro tto-
Iuba na hodinu, neŽ vychladne.

Je známýr:n faktem, že většina našich závodníků
skončí svoji kariéru po prvním těžkém závodě a to
právě proto, že po příIetu nebyli správně ošetřeni.

Dopisov. rada oZS v Kladně'
JelÍnek.

H o l u b i c e  p ř i n e s 1 y
m í r o v é  p o z d r a v y .

Chovatelé poštovních holubů olomouckého kraje
uspořádali pod patronátem KAV Nl''' KNv a KoR
zdař1lý ,,Závod mitu,, ze všech krajů republiky, v němŽ
tisíce holubic přinášelo svým chovatelům mírové po.
zdravy pracujících našeho kraje a stovky z nich v or!
ginále pozdravy a závazky úderníků z rilzných ktajil
repubiiky _ Prahy, Brna, Bratislavy, Osťravy, Ústí
n' L', Bystrice, Prešova, Žttirry, Čes' Budějovic, Par.
dubic, Plzně a j.

Chovatelé se prostřednictvím svých poslíčků přesvěd.
čílí' Že jejich mírová akce se setkala s velikým pocho.
pením a zájrr'ern, o čemŽ svědčí řady pozdravných pří.
pisů, zejména z Ústi n, L., Ostravy a Brna.

Jén z Btna samotného bylo připevněno holubům 39
pozdravů vynikajících pracovníků brněnských závodú,
z nic7:.Ž některé otiŠkujeme. Tak Josef Pavlovský, děl.
ník r. Brněnské strojírny, záv. Klementa Gottwalda,
posílá depeši: ,,Pracuji u našem zd,uod,ě společně s ostat.
ními soud,ruhg u lt.li'd,u a mÍru d, DÍnb že aa, to Dšechnl
ud,ěčím sltruné Rudé armd,dě, ieií,ž přisluštt,tci' pro naši
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,me Vds' pracujÍcó Vašeho kraje a ugzý.
u d,me k tt,dsl,ed'ou dní,,,
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Poznatky z letošních dalekých závodů
Podobného závodu, jako byl letošní z Bélréscsaby, se


i naši mladí chovatelé sotva doŽijí. Loni z téhož letu se
v našem oZS vrátiIi tÝž derr večer 2 holubi; letos oje-
dinělí chovatelé zcela náhodou zjistili přílet již v po-
ledne, velmi mnozí však věo propásli a konstatovali
později tři i čťyři holuby najednou. Byl z toho zmatek
a pokažená nálada. Značné hejno prvních holubů pro-
Ietělo po větru 640 km za 8 hodin - 80 km v hqdině -
bez známek únavy.


Ne tak dobře se nám vedlo ze Szegedu, ale přesto
byli chovatelé daleko spokojenější. Zde j1ž rozhodovala
kvalita a forma holubů, hlavně však tvrdoŠíjná a ne-
zdolná touha dostat se domů. První dolétli v 15 hodin,
další hustě následovali, aníž by se vez]i. Boční větřík
závodniky velmi znavil, zato však uděIal prověrku odol.
nosti. 620 krn za 11 hodin' před večerem konec závodu
- to je krásný výsledek.


Kdyby všichni chďvatelé projevovali tak krásnou
snahu jako jejich závodníci' jak všestranného pokroku
bychom docílili. AIe tu najde přilétlý holub svůj budník
obsazený soupeřem a s posledními silami se s ním se-
xve až do krve, tarn zase hladová holoubata div Že jej
kří'dly neutlukou, jinde je přÍvítán vikví, bobem nebo
dokonce drobnými seménky, aby v jeho tělíčku byla
dokonána jedovatá spoušť' Nač tyto surovosti? coŽ
nelze holubník - případně i s holubicí - včas zavŤit'


a čekalo se pouze na to, až slunce ozáří širou maďart
skou rovinu.


Ve 4;00 hodiny startují holubi z Čech! okamŽitě na-
bírají směr a celá masa ihned odlétá.


Škoda, že těm, kteří jsou zaměstnáni vypouštěním
ho1ubů a kontrolou košů po odletu, u'niká obyčejně po.
žítek ze startu.


v 6'00 hodin startují holubi z Motavy a Slovenska.
MoŽno Ťicí, že jejich start byl ještě lepší.


Přítomný zástupce maďarského ministerstva sportu
L. Góró, zástupci maďarského svazu, předseda Ács
Béla, sekretář Biró József, předseda spolku v Békéscsa-
bě Kisely PáI a náš milý tlumočník' př.esídlenec z Le-
vice a do roku 1948 náš čIen, Kovacz Dózsó' všichni
prohlašovali, Že takový krásný start našich holubů
v Békéscsabě dosud neviděIi.


SIabý větřík v zádech dával předzvěst dobrých do-
I e t ů . . .


Nakládáme koše, odbavujeme celně zásilku vagonů
a tím náš úkol skončil.


Závod míru 1951
KZS Ústí n. L. vypouštělo holuby v olomouci. Jeden


z průvodců - 5. J61 weisser - zůstal v místě startu,
aby navštívil některé chovatele a podíval se, jak se to
v olomouci děIá.


Při příchodu na holubník s' Bártka byl konstatován
prvni hoIub z Brna, který přenesl pozdravy úderníků a
pracujících brněnského kraje. Při čtení depeše si uvě-
domujeme, že nikoliv jeden chovatel, ale celý kolektiv
3__-4 rodin jest pohromadě a jako každý závod společ.
ně očekávají úspěšné i méně úspěšné závodníky. vši-
chni obyvatelé domu sledují se zájmem, jak ten či
onen jejich znárný opeřenec dokáŽe obhájiť čest holub.


"'lL 
," ťomu i v mnoha jiných dornech a je řada cho-


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 cho-
vatelů, 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


odjíŽdíme po rozloučení do Budapešti.
V Praze zatím před polednem nepřestává volat te-


Iefon do svazu. ,,Kde to vypustili?.. volají chovatelé,
,,vždyť máme holuby doma!.,


Přijelí chovatelé z Kladenska se závodními krouŽky
v kapsách. Ťeprve když byli ujiŠtěni' že holubi byli
vypuŠtěni skutečně v Maďarsku' odjíždějí domů, .áby
to konstatovali.


Škoda toho krásného závodu, že pro nepředvídaÍré
doleťy holubů nelze si namnoze učiniti správlý obraz
o výsledcích.


Ani v Budapešti.po zprávé, kterou jsme dostali tele.
fonicky z Ptahy, nechtějí věřit doletŮrn!


Kolektiv průvodců šťasten, Že svůj úkol dobře splnil'
odjíŽdÍ domů' i když někteří členové s těŽkým srdcem,
protože doma před odjezdem informovali své manŽelky,
Že snad v 15'00 hodin můŽe jiŽ něco být doma a že te.
prve od té doby je nutné, aby byly ve střehu...


-ha-


holoubě vlastní rukou dosyta nakrmit, nikdy nenechá.
vat závodníku párek mláďat, což ne|ze vysílenému ho.
lubu dopřát hrstku lehce stravitelné potravy? A k to-
mu naprostý klid' aby ve spánku odpočíval ? Marno
mluvit a marně psát!


S vodou to není lepší. Proč zakazuJeme dětem pít
studenouvodu,jsou-l i  uhřáté? Holub byl 10 nebo15ho-
din na křídlech' přímo se štval' jak poznáme z ttnavy,
a tén není uhřátý? Poradíme dobrý způsob pro napá.
jení holubů při závodech, při kterém se chovatelé i na-
učí jíst polévku s kroupami nebo s týŽi. Yečet před zá.
vodem nebo ráno v den závodu se uvaří kroupy, krup-
ky nebo rýže ve větším mnoŽství vody. odvar se
slije' je-li kašovitý' tozŤedí se vodou a nechá se ve
stínu vychladnout na teplotu vzduchu. Potom jej nali
jeme do napajedla, všem holubům k pouŽití' Působí
Iéčivě na zaživaci trakt a závodníkúm je ochranou
proti nachlazení, mohou Se napít hned jak přiletí. Je
to právě tak dobrý způsob, jako zavfuání žízr:ívé}ro tto-
Iuba na hodinu, neŽ vychladne.


Je známýr:n faktem, že většina našich závodníků
skončí svoji kariéru po prvním těžkém závodě a to
právě proto, že po příIetu nebyli správně ošetřeni.


Dopisov. rada oZS v Kladně'
JelÍnek.


H o l u b i c e  p ř i n e s 1 y
m í r o v é  p o z d r a v y .


Chovatelé poštovních holubů olomouckého kraje
uspořádali pod patronátem KAV Nl''' KNv a KoR
zdař1lý ,,Závod mitu,, ze všech krajů republiky, v němŽ
tisíce holubic přinášelo svým chovatelům mírové po.
zdravy pracujících našeho kraje a stovky z nich v or!
ginále pozdravy a závazky úderníků z rilzných ktajil
repubiiky _ Prahy, Brna, Bratislavy, Osťravy, Ústí
n' L', Bystrice, Prešova, Žttirry, Čes' Budějovic, Par.
dubic, Plzně a j.


Chovatelé se prostřednictvím svých poslíčků přesvěd.
čílí' Že jejich mírová akce se setkala s velikým pocho.
pením a zájrr'ern, o čemŽ svědčí řady pozdravných pří.
pisů, zejména z Ústi n, L., Ostravy a Brna.


Jén z Btna samotného bylo připevněno holubům 39
pozdravů vynikajících pracovníků brněnských závodú,
z nic7:.Ž některé otiŠkujeme. Tak Josef Pavlovský, děl.
ník r. Brněnské strojírny, záv. Klementa Gottwalda,
posílá depeši: ,,Pracuji u našem zd,uod,ě společně s ostat.
ními soud,ruhg u lt.li'd,u a mÍru d, DÍnb že aa, to Dšechnl
ud,ěčím sltruné Rudé armd,dě, ieií,ž přisluštt,tci' pro naši
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,me Vds' pracujÍcó Vašeho kraje a ugzý.
u d,me k tt,dsl,ed'ou dní,,,
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