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SVAZU SPoLKŮ C H o V A T E L Ú P o Š T o V N Í c H
V PRAZE. V ÚNoRU 1948

ldEzAPoMENuTELNÝcH

DNŮ

v PotsKu

Při příIežitosti první pcválečné ýstavy
různějších chovatelů, celé vlny o
poštovníchholubů v Katovicích ve dnech 1. zájmu o náš sport v naší repub
až 3. února 1948 byl pozván k účasti také notlivé chovy u náS, zdttazíování
náš Ústředni svaz' Na toto oficielní pozvá.ní našich dvou slovanských národ.ů,
polského Zjednoczenie odjela do Katovic de- naplňovalo štěst'ím a radostí. Tír
iegace svazu' a to pp. Uhlík, Pelant, Novák
chovateléna Šionsku' jejichž jsme
jsou z 90/o
a já. Překonavše zásluhou.t'ajemn-íkap' Ha.
.hornici, tedy lidé tv
lady a p. vicekonsula Jaremy všechny zá. Škoda, že všichni nernůžete pož
ludnosti. pasu a visa, nasedli jsme dne 31' zdvořilost, společenskévychovárrí
lďna do varšavského rychlíku, abychom' jich vlastenecké řeči, jako byla ř
;!eštětéhoždne o půlnoci dorazili do Katorzic. šího polského choÝatele, horní
Na nádraží byli jšme srdečně pozdraveni zá- Pieczký z Rybníku, k mladým c
stupcí katovického okrenku pp. profesorem
Pozrrali jsme s radostí' že jsme
Moskalou' a ředitelem Kazimírem Jakubow.
styků mezi polským a českým sv
skim. Přes pokročilou dobu proďebatovali ruatelůpošt. holubů přispěli dobr
jsme ještě prograrn našeho zájezdu, který
k sblížení našich slovanských ná
byl opravdu bohatý. V sobótu soudcování vy- dajíce,co nás sbližuje a níkoliv roz
stavovaných holubů v počtu 571 kusů, večer cházime naši společnou lásku k p
schrize okrsku za přítornnosti zástupců pol- holubu jako prostředek k našemu
ského svazu z Poznaně. V neděli ráno slarz- mu poznání.
nostní zahájení -v1Ístavy,odpoledne schťtze
Jest proto za přátelské přijetí,
polsko-českélro.přípra'.-Ýho-1y!o"} P|o po.' ství a ža vzírcné.upornínkďré"da
řádání spotečných.mezinárodníchzávod:ů,tý.ž sy83u i nám, upříňrrě poděkovat
den relace v radiu (p. Uhlík)'
{".lĚí.den .fii. czenie polskich 1iodowcórř golebí p
.c
mování .výstavy -a .návštěva v Bielsk'. Ng; j"h" p.iláildovi
panu Miěhalu
m9h}- zde podrobně vypíso.vati p.růběh celé šet<reťářisvazu p. Michal.' Slawiak
návštěr,y, ale zmíním se o všech důtežitějších se,d'oviokresu p. profesoru Josefu
věcech.
a sekretáři oi<rdsu p. Floriánu
' Předně musím zďfrazniti, že jsme byli při.
dále pánům Jakubowskímrr a sou
jati s takovou laskavostí a přátelstvím, která
ského Svazu Marusczykowi, Staní
vám tze jen Gžko tlunročit. Neúnavrrá wzora Dr Prokopovi i vš.em ostatním
nost k nám, tisíce přátelských stisků ruky
chovatelům. Nikoliv v poslední
a tisíce upř'írnných pozdrarni na vás od nej- zavázáni díky naší hostitelce pan

chovatelé. Již Arištoteles ve svém šestidíI. dů. Mezi staršími zootechniky byli stoupe
příbuzenské plemenitby i její odpůrci. Áz
ném přírodopise zmiňuje se o tom, že stádo
nnůžebýti zdokonaleno, když dobr1ý pleme- polovice minulého století příwženci pří
plemenitby poukazovali na skvělé
ník páří se s vlastní matkou, sestrou nebo z9ngJ<é
dcerou. Znamenítí angličtí chovatelé koncem sledky z této plynoucí a prohlašovali pří
18. století cílevědomě lživali příbuzenské ple- zenskou plemenitbu za jedině možnou ňeth
menitby v praksi a někde křížením a násled- du k ryctrlérnu dosažení ustálenosti určit
nou příbuzenskou plemenitbou, jinde čisto- vlastností rasoqých.
kre''rným qýběrem a za pomoci příbuzenské
Avšak v druhé polovicí minulého století
plemenitby vypěstili kulturní rasy, vynikastánci tak zvané individuální potence proh
jící vysokou užitkovostí.
síIi příbuzenskou plemenitbu za metho
Ve světové literatuře se dočteme, že větši. svrchovaně škodlivou a.nebezpečnou, ná
na vyšlechGných ras koní, skotu, pr&sat, to, který dosud převládá u většiny chóvate
ovcí, psů a i holubů zak|ádá se na několika
Je domnění, žtkaždé rozmnoŽová'ni zvtŤat
málo jedincích, kteří se v rodokmenech před.
divokých nebo domácích v příbuzenské,
ků většiny příslušníků rasy opakuii, óž ;.e zvláště pak v pokrevní plemónitbě, skrývá
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