Je potěšitelným zjevemryelký příliv nových
.a mladých holubářů do našich řad. Nový člen
jest, nebo má aspoň ,byti čerstvou,osvěžující
kapkou krve do stárnoucího těla té které organisace. KaŽdá věc má však svůj líc i rub, své
přednosti a vady. Na jedné straně je vzrustající zájem o chov poštovníchholubů a o náš
sport rpotěšitelným zjevem, kde se dá předpokládati, že naše holubářská organisace mo.
hutní, sílí a roste, na dr.uhéstraně však je
obava, zda'kvantita není na úkor kva|ity, což
by bylo velkou chybou.
Úkolem tohoto článku je, aby upozornil na
to, že chov poštovních holubů není pouhou
hřÍčkoua pomíjejíci zálibou, a|e žežádá velké,
namáhavé a opravdové práce, která mnohdy
přes všechno snaženízŮstává,marTrou. Dalším
úkolem tohoto článku je, aby.každémuzájernci
o náš sport hned v prvopočá,tku ukázal holou
pravďu., aby zač,átečníksám uznal, zda m:ůže
býti platným členem naší holubářské rodirty,
či bude jejim nežádoucímbalastem.
Sportovní chov-po'štovníchholubů vyžadrrje
mimo velkého peněžníhonákladu v prvé řadě
chovatelů charakterově ucelených, pevných
a lidí opravdových. Naší věci jen prospěje,
když se podívárne trochu bliže na charakter
správného chovatele.sportovce.
Chov poštovníchhol'ubůnení jen tak jednoduchý, jak by se na první pohled zdálo. Nestačí sobě poříditi krásný holubník, do něho
nako'upiti do;brých holubů a mysliti. že tím
mám zaručený další úspěch. Chw poštovních
holu'bůklade na každéhochovatele velkéúkoly,
je plný překážek a záluďného úskalí.Vyjmenujerne si jen některé.
Poštovnímholubem na příklad ještě zdaleka
není holub, který se podobá barvou i zevními
znaky t.om'uto, když postrádá orientačního
smyslu, čili, když nedovede se spolehlivě
a rychle vraceti domů.
Jak úžasnětěžkÝm je, vypěstiti poštotrního
holuba standardního exterieru s výbornými
vlast,nostmi sportovními a chovrrými, si nezasvěcený chovatel neďovede vůbec představiti.
Kolik píle, přemýšlení a kolik zklarnáni vyžaduje vl-pěstění jednoho dobrého ho.luba se
ne'ďá snad ani popsati. Je pravdou, že něliterému chovateli se toto podaří snáne, jinému
hůře, nebo .se mu t.oto vůbec nepodaří, ač
stejně pilně a svědornitě pracoval jako jeho
šťastnější]ramarád.
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Chovným holubem ještě zďaleka není holub,
který je ibezvaďnéhotěla, výborných letových
vlastností, když není také schopen tyto vlast.
nosti přenášoti v neztenčenémíře na potomstvo. Produkce kvalitnějšího poto.mstva znamená, že holubník jde kupředu Každá jiná
produkce znamená stagnaci, nebo krok zpět
a to nesmí dobrý chovatel nikdy připustiti.
Již tot,o máIo jasně ukazuje, že ne každý
zájemce může se státi také dobrým chovatelem-spont,ovcem. Musí k tomu míti určité
přeďpoklady a povahové vlastnosti. Kažďý
chovatel-sportovecmusí býti vyloaven božskou
trpělivostí, velkou houževnatostía nez]omnou
vytrvalostí.
Kolik chovatelů, snad to]ik je chovných
method. Jeden chovatel jde podle té (i oné
methody rychle kupředu, jiný se přů této
set.kává jen s neúspěcnlern a třetí dosáhne
vytčenéhocíle po létechtrpělivé práce. Každá
methoda nehoví zrovna holubům se kterýrn,i je
nám pracovati a. také nehoví schopnostem
a pojótí každého chovatele. Tu pořeťadlo:
,,Dva, kteří dělaj i tntéž,není to totéž,,potwzuje svou pravdivost víc než plně. Již
pouhé zvládnuti určité chovné methody vyžadul.e velké trpělivosti a nezlomné vůle. ,Chovatel, který není dosti trpělivý a nemá dosti
pel'né vůle, mění chovné methody rTchlei ale
úspěchuse sotva kdy doěká.
K těmto vlastnostem se mu'sípojiti oflvaha,
která se nesrní zvrhnouti v hazard. Chovatelspor'tovec se nesmí báti vsaditi na závod holuba ,pr.ozávod připraveného, který můžebýti
schopen se propracovati mezi sku,pinu vítězů.
Jedině závod potvrzuje, že naše cesta je
správná a hodno a holukra že je taková' jakou
předpokládáme.
Neáí odÝahou, když vsaďíme na závod l:':o
|uba z pouhé bravůry. Svěď.omitý chovate]
zkoumá stav a tonpo|ožení každého holuba
velice pďlivě, dŤívenež ho vložído závodního
koše. Kolik skvělých závodníků se ztratilo
navždy jedině proto, že clnvatel je dal na
závoď, anižz,koumaljejich zďravotni a duševní
stav a jejich rozpo|oženi. Jak je z tobotn
zÍejm(, je odvaha trzce vázána s rozvahou.
Chovate] srportovec své holuby miJuje nade
vše. Tato láska ho však nesmí strhnouti
k měkkosti. Chovatel sportovec při své velké
]ásce k holubůnr, je. k nÍm spravedlivě, ale
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chovatel, který získď třikráte první cenu ve
velkérnnárodním závodu, V r. 1878 umístil se
prvý mezi ]-850 holuby z Mont-de-Marsan.
V r. 1887 je rourěž prvý z Morcenx mezi 1935
konkurenty. Ba umístil se třetí z Auch v r.
t879 mezi 2250 holuby. V r. 1888 je třetím
z Dax mezi 2923 uchazeči.Rok na to je mu
udělena pnmí ceRa z Dax (3384 holubů)
a v r. 1891 byl pátýřn z St.-Jean'de-Lvz rnezi
2376 holuby. Pan Harris dodává, že dnešní
holubi nejsou o nic rychlejší než holubi minuléhostoletí...
Pro nás toto nám potvrzuje to, co Sud-Est
nepsal v minulém čísle,,Messager Colo'mbophile... To, co znamena|a naše reputace v cizině, to byly sportovní výkony na dlouhých
tratích lidmi, které tolik neuchvacova|a hra
o peníze a rychlost, kteří však ďoved]i dávati

a holurby."

,l)B. H. W. se zmiňuj
.,Ch,ui,,rmart,,
jeden
chovatel, žejeho holubu
co píše
pero
že
na jeho místě lryraz
a
bílé
modré. Tento skutek rrenítak vzácný
se myslilo. ,,Chairman.. měl tentýž
jeden z jeho holubů, který měl dvě b
na kříd]ech, je n}'rríjiž nemá. Ptavi
holuba, který každéhoroku měl jin
Jeďen rok byl postříkán do modra, d
byl kropenatý a před rokem byl té
bí1ý.
Pozna|i jsme podobné případy: te
byi kropenatý s dvěma lbílými pery
tato ztrati|, anebo samička kovově
v pěti letech se stala skoro černá se s
ještě tmavšími a konečněholub červe

