ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA
KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ, Z.S
pořádá ve spolupráci s

Okresním mysliveckým spolkem Nový Jičín

XXVI. Memoriál prof. Jaroslava Svobody
vrcholovou mezinárodní všestrannou soutěž ohařů
se zadáváním čekatelství CACIT a Res CACIT
se zadáváním čekatelství CACT a Res. CACT
se zadáváním titulu Vítěz Memoriálu prof. Jaroslava Svobody a Všestranný klubový vítěz

v termínu 17.09.-19.09.2021
v honitbách MS Jamnik Velké Albrechtice
MS Bělá u Hlučína

Soutěže se mohou zúčastnit psi a feny hrubosrstých a maďarských ohařů zastoupených
v Klubu chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů a českých fousků.
Klub chovatelů českých fousků má předběžně rezervována 2 startovní místa.
3 místa jsou rezervována pro zahraniční účastníky. Těchto 5 míst je rezervováno do data
uzávěrky. V případě nezájmu mohou být volná místa doplněna o účastníky z ČR.
Nejvyšší počet startujících je 20.
Pořadatel si vyhrazuje právo výběru účastníků

prof. Jaroslav Svoboda

Jaroslav Svoboda se narodil 20. prosince 1883 v Únanově na Znojemsku. Po studiích se stal
středoškolským kantorem, ale také aktivním myslivcem a chovatelem loveckých psů. To, že byl
vybrán za prvního šéfredaktora nově vznikajícího mysliveckého titulu, nebylo nikterak náhodné.
Svoboda totiž měl za sebou nejen výsledky v oblasti organizátorské, pedagogické, ale rovněž
publicistické, když ještě před vznikem ČSMJ přispíval svými články do četných tehdejších periodik.
Ve funkci vedoucího redaktora časopisu Stráž myslivosti zůstal až do roku 1948, kdy byl z politických
důvodů odvolán. Divná odměna za dlouholetou a úspěšnou práci. Musel se s tím jistě obtížně vyrovnat,
ale pro myslivost pracovat nepřestal.
Tím více se věnoval lovecké kynologii jako chovatel, cvičitel, vůdce a rozhodčí hrubosrstých ohařů.
S Františkem Houskou úspěšně spolupracoval dlouhá léta předtím na vyšlechtění původního zdejšího
plemene hrubosrstého ohaře, Českého fouska. A myslivosti se aktivně věnoval téměř do svých
posledních dnů. Na jeho počest byl založen Memoriál prof. Jaroslava Svobody jako mezinárodní
všestranné zkoušky hrubosrstých ohařů. Jaroslav Svoboda se svou činností v myslivecké publicistice
i lovecké kynologii trvale zapsal do dějin československé i české myslivosti. Zemřel 26. dubna 1968
v Třebíči.
Čestné představenstvo
Miroslav Kloss – předseda OMS Nový Jičín
Mgr. Lenka Trčková Ph.D – předsedkyně kynologické komise OMS Nový Jičín
Miroslav Chudják – starosta Obce Velké Albrechtice
František Chmelík – předseda MS Bělá u Hlučína
Čestmír Klein – předseda MS Velké Albrechtice
Petr Novotný – předseda KCHHMO, z.s.
Jan Kopřiva – místopředseda KCHHMO, z.s.
Ing.Zuzana Veselá – jednatelka KCHHMO, z.s.

Organizační výbor:
Ředitel zkoušek:
Správce (ubytování,
stravování):
Ekonom:
Administrátor:
Pořadatelé:
Vrchní rozhodčí:
Sbor rozhodčích:

Čestmír Klein – předseda MS Velké Albrechtice
Martina Jarolimová : +420739078755
e-mail: m.jarolimova@seznam.cz
Hana Svobodová, ekonomka KCHHMO, z.s.
členové kynologické komise OMS Nový Jičín
členové pořádajících MS
Pavel Hermann
deleguje ČMKJ na návrh KCHHMO z.s.

Kontaktní osoba a
pověřená osoba:

Pavel Hermann, člen KCHHMO, z.s. e-mail: p.hermann@seznam.cz
Tel:

+420603737362

Organizace zkoušek
Polní práce
Vodní práce
Lesní práce

honitba MS Jamnik Velké Albrechtice (cca 15 km od centra)
centrum polních a vodních prací - hřiště Velké Albrechtice -parkovat se
bude naproti u obecního úřadu GPS: 49°45'6.032"N 18°2'49.855"E
honitba MS Jamnik Velké Albrechtice (cca 15 km od centra)
honitba MS Bělá u Hlučína (cca 55 km od centra),
centrum Pstruží farma Bělá – GPS: 49.9656267N, 18.1529625E

Pátek 17.09.2021
16:00 – 17:00

17:00 - 18:00
18:00 - 19:30
19:30

sraz účastníků Autokemp Jerlochovice 115, 742 45 Fulnek –
Jerlochovice, GPS souřadnice: 49° 42’ 32.24“ N,17° 52’ 34.72“ E
http://www.autokempfulnek.cz
veterinární prohlídka, přejímka psů, kontrola pojištění, zbraní, loveckých
lístků, porada rozhodčích
oficiální přivítání, představení účastníků a rozlosování soutěže,
organizační pokyny
večeře, společenské posezení v autokempu Jerlochovice

Sobota 18.09.2021
07:00
08.30
09:00
18:00
19:00

snídaně – restaurace v autokempu Jerlochovice
slavnostní zahájení v autokempu Jerlochovice
odjezd do honiteb na jednotlivá pracoviště
předpokládané ukončení prvního dne soutěže
večeře a přátelské posezení v autokempu Jerlochovice

Neděle 19.09.2021
07:00
08.30
08:45 – cca 15:00
cca 17:00

snídaně – restaurace v autokempu Jerlochovice
zahájení druhého dne MJS v autokempu Jerlochovice
odjezd do honiteb, průběh soutěže
slavnostní ukončení memoriálu a vyhlášení výsledků v autokempu
Jerlochovice

Pokyny pro účastníky kynologické akce:
Přihlášky na zkoušky se přijímají do 26.07.2021 (po tomto datu pouze při neobsazení zkoušek).
Přihlášky lze vyplnit online na www.ohar.cz v sekci AKCE. Přílohy - oboustranná kopie PP &
doklad o zaplacení startovného – zasílejte na email zkousky.kchhmo@gmail.com nebo poštou
Hana Svobodová, Dlouhá 138, 549 81 Meziměstí.
Pořadatel si vyhrazuje právo výběru startujících účastníků memoriálu. Všichni přihlášení
budou informováni o výsledku výběru emailem.

Poplatky/startovné
Přijetí přihlášky je podmíněno zaplacením startovného na účet č. 2900359229/2010 (název účtu:
KCH HRUB. A MAD. OHARU) a následně potvrzením pořadatele.
V případě neúčasti na zkouškách se poplatek nevrací – bude použit na uhrazení nákladů spojených
s pořádáním zkoušek. Poplatek bude vrácen v případě nepřijetí na zkoušky z důvodu velkého počtu
zájemců.

Člen KCHHMO z.s.
Člen KCHČF z.s
Nečlen

2.500,- Kč/pes
2.500,- Kč/pes
3.500,- Kč/pes

Poplatek za střelce

200,- Kč (uhradí vůdce při prezenci, zajištění střelce musí být
uvedeno v přihlášce)

Zahraniční

100,- Euro

zahraniční

145,- Euro

Variabilní symbol je desetimístný. První dvě čísla jsou kód akce (kód akce 60), pak připsat tetovací
číslo psa (příp. registrační, zápisové), pokud je majitel psa členem KCHHMO dopíše na konec VS
číslo člena, jinak je doplněno nulami.
Příklad VS: Hlásím MJS se psem ČLP/NDO/1234 a jsem členem klubu – 6012340032.

Veterinární podmínky



Psi musí být klinicky zdraví.
Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3 písm. b)
zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění
– veterinárního zákona) nebo platným pasem zvířete v zájmovém chovu, kde bude potvrzena
platná vakcinace proti vzteklině (podle účinnosti vakcíny). Všechna zvířata od stáří 6 měsíců musí
mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odst. 1 písm. f)
veterinárního zákona. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky
dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.







Veterinární přejímku psů provede pořadatel akce.
Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit.
Tyto veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny nebo zrušeny.
Prostory a zařízení, ve kterých se psi během akce zdržovali, musí být udržovány v čistotě.
Všeobecné i veterinární podmínky se vztahují na všechny přítomné psy i neúčastnící se
zkoušek.

Všeobecná ustanovení, pokyny pro vůdce























Soutěž bude probíhat podle platného zkušebního řádu pro Memoriál Karla Podhajského
s možností zadání titulu CACIT, CACT.
Soutěže se může zúčastnit maximálně 20 startujících psů.
Pes nemůže dokončit soutěž, pokud obdrží z některé disciplíny známku 0, dále v soutěži
nepokračuje.
Na soutěži se zadává lovecká upotřebitelnost.
Na soutěži startují především psi a feny plemen, které zastřešuje Klub chovatelů hrubosrstých a
maďarských ohařů, kteří úspěšně absolvovali VZ, LZ nebo PZ v ČR. Zahraniční účastníci musí
mít zkoušky z výkonu srovnatelnou s VZ, LZ nebo PZ.
Výběr psů bude proveden výborem na základě podaných přihlášek.
Pořadí přihlášek bude sestaveno dle členství, přednost mají členové KCHHMO před nečleny
(pouze do data uzávěrky), absolvovaných zkoušek, data přijetí přihlášky a platby. 3 místa jsou
rezervována pro zahraniční účastníky (pouze do data uzávěrky), v případě nezájmu mohou být
volná místa doplněna o účastníky z ČR.
Titul „Vítěz Memoriálu prof. Jaroslava Svobody“ získává pes, který obdrží nejvyšší počet bodů
v dokončené soutěži, dále se určuje pořadí dle platného zkušebního řádu pro ohaře.
Titul „Všestranný klubový vítěz“ získává pes, klubového plemene, který dokončí soutěž a obdrží
nejvyšší počet bodů v soutěži a jeho majitel je členem klubu KCHHMO, z.s.
Zadávání čekatelství šampionátu a dalších titulů se řídí předpisy FCI, ČMKU, ČMKJ z.s. a
případně chovatelských klubů, zejména pak Řádem pro přiznání titulu Šampion práce FCI,
Šampion práce ČR a doplňujícími předpisy. Tituly nejsou nárokové a je na sboru rozhodčích, zda
jsou zadány či nikoliv.
K soutěži nebudou připuštěni psi a vůdci, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro účast na
zkouškách. Tyto podmínky jsou uvedeny v platném Zkušebním řádu.
Vůdce musí předložit průkaz původu psa, očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata, kde bude
uveden záznam o platném očkování proti vzteklině.
K soutěži nebude připuštěn jedinec, jehož majitel/vůdce neprokáže jeho totožnost (jedinec označen
viditelným tetováním nebo čipem).
K soutěži nemohou být připuštěni psi nemocní, rovněž háravé, feny v druhé polovině březosti a
kojící.
Vůdci jsou povinni předvádět psa v rámci povolených metod výcviku tak, aby nedošlo k porušením
zákona na ochranu zvířat proti týrání. Je zakázáno používání ostnatých obojků a obojků
stahovacích bez zarážky proti úplnému utažení smyčky, používání elektrického obojku či jejich
imitací, při porušení uvedeného ustanovení může být vůdce rozhodčím nebo pořadatelem ze
soutěže vyloučen
Psi, kteří nejsou právě zkoušeni, musí být drženi na vodítku ve vzdálenosti určené rozhodčím.
V průběhu soutěže v jednotlivých dnech nesmí být vůdce psa pod vlivem alkoholu, psychotropních
látek nebo drog, v takovém případě mají rozhodčí právo vůdce psa ze soutěže vyloučit.
Vůdci psů a další účastníci soutěže jsou povinni dbát pokynů vedoucích jednotlivých skupin,
rozhodčích, případně pokynů dalších členů pořadatelského sboru a řídit se jimi.










Soutěž bude probíhat v souladu s platnými vládními (epidemiologickými) nařízeními vlády
v daný čas na daném místě.
Doprava účastníků na vlastní náklady. Každý vůdce si zajišťuje péči o psa sám.
Případné ubytování si každý z účastníků zajišťuje na své náklady sám.
Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené.
Sbor rozhodčích deleguje ČMKJ na návrh pořadatele.
Zúčastnění vůdci se bez výhrad podřizují časovému programu
Není přípustné používat při této soutěži jiných zbraní než zbraní loveckých
Vůdce, který nevlastní loveckou zbraň, si zajistí střelce (při zajištění střelce pořadatelem uhradí
vůdce při prezenci poplatek 200,-Kč). Zajištění střelce musí být uvedeno v přihlášce.

Další informace
UBYTOVÁNÍ a STRAVOVÁNÍ
Zajišťujte výhradně přes správce ubytování a stravování paní Martinu Jarolimovou
Kontakt : tel: +420739078755 e-mail: m.jarolimova@seznam.cz
Zázemí memoriálu poskytne Autokemp Jerlochovice, 742 45 Fulnek – Jerlochovice,
GPS souřadnice: 49° 42’ 32.24“ N,17° 52’ 34.72“ E
http://www.autokempfulnek.cz
 Platba v kempu pouze v hotovosti, platební kartou není platba možná
 Ubytování rozhodčích je zajištěno

VELKÉ ALBRECHTICE

Obec Velké Albrechtice se rozkládá v údolí podél vodního toku Bílovka, jihovýchodně od města
Bílovce. Jižní hranice katastru obce kopíruje hranice Moravy a Slezska. Svůj název obec nese údajně
po Albrechtovi, který v době Přemysla II. byl olomouckým biskupem baronem ze Schaumburka
a Helsteinu vyslán osídlit zničenou osadu a doplnit zbytky slovanského obyvatelstva.
Obec používá znak a prapor, jejichž ztvárnění bylo schváleno Poslaneckou sněmovnou Parlamentu
ČR dne 12. února 1998. Symboly vychází z dochovaných otisků obecní pečeti. Ve znaku obce vyrůstá
ze stříbrného návrší listnatý strom se zlatým kmenem a stříbrnou korunou, provázený nahoře vlevo
zlatým sluncem. Barvami obce jsou bílá (stříbrná), žlutá (zlatá) a zelená.

Statistické údaje
ZUJ:
Počet částí:
Katastrální výměra:
Počet obyvatel:
Z toho dospělých:

568422
1
1301 ha
1161
937

Starostou obce je Miroslav Chudják. Další podrobnosti o obci je možné získat na webových
stránkách obce www.velkealbrechtice.cz/

BĚLÁ okr. Opava

.

Obec Bělá (dříve Bílov; polsky Biała) leží v okrese Opava, katastrální území Bělá ve Slezsku. Ve
vzdálenosti 9 km jižně leží město Hlučín, 10 km jihozápadně město Kravaře, jihovýchodně město
Bohumín a jižně statutární město Ostrava. Bělou protéká Píšťský potok. Obec se výrazně podílí
na víkendové rekreaci širokého okolí, občanů Hlučína, Opavy, Ostravy i blízkého Polského pohraničí.
Archeologové potvrdili, že obec byla osídlena již před více než 10 000 lety př.n.l. Prosperující obcí
však byla Bělá až v roce 1349. K turisty i místními hojně navštěvované pstruží farmě vybudované
zakladateli ostravských uhelných dolů rodinou Rothschildů, ke zdravotně prospěšnému staletému
pramenu Zidlo, jehož kvalitu potvrdili lékaři Priessnitzových lázní, zde najdeme místo Křesťánský
labyrint, kde mohou věřící i náhodní návštěvníci najít místo k zastavení, rozjímání a odpočinku.

Statistické údaje
ZUJ:
512974
Počet částí:
1
Katastrální výměra:
286 ha
Počet obyvatel:
680
Z toho v produkt. věku: 407
Starostou obce je Karel Krupa. Další podrobnosti o obci je možné získat na webových stránkách
obce www.obecbela.cz

Sponzoři XXVI. Memoriálu prof. Jaroslava Svobody
Děkujeme všem sponzorům, kteří poskytli sponzorské dary a podílejí se tak na
uspořádání memoriálu v r. 2021.
Zkoušky jsou veřejnosti přístupné, účast hostů a přátel kynologie je vítána!
Myslivecké kynologii zdar!
Petr Novotný
předseda KCHHMO z.s.

Miroslav Kloss
předseda OMS Nový Jičín

