Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů z. s. ve spolupráci s
Českomoravskou mysliveckou jednotou z. s.
Okresním mysliveckým spolkem Mladá Boleslav
pořádá
pod záštitou Města Bělá pod Bezdězem a Obce Sudoměř
ve dnech 9 . – 11. září 2016
v Sudoměři a v Bělé pod Bezdězem okr. Mladá Boleslav
vrcholnou kynologickou soutěž

MEMORIÁL MVDr.JIŘÍHO MICHÁLKA
ohařů v polní a vodní práci

Statut Memoriálu MVDr.Jiřího Michálka.
1.

2.

3.

4.

Všeobecná ustanovení: Zkouší se dle platného Zkušebního řádu ČMMJ (verze platná od 1.4.2014) pro
podzimní zkoušky a pro speciální zkoušky z vodní práce. Soutěže se mohou zúčastnit psi a feny
hrubosrstých a maďarských ohařů zastoupených v Klubu chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů a
český fousek. Výbor klubu si vyhrazuje právo doplnit soutěž o jedince dalších plemen ohařů z ČR a ze
zahraničí. Nejvyšší počet startujících je 24. Klub ČF má předběžně rezervována 3 startovní místa.
Účast v soutěži: Pes je přihlášen na celou soutěž, která je dvoudenní a skládá se z podzimních zkoušek
a zkoušek speciální vodní práce. Pes, který neuspěje v soutěži, může pokračovat dál a složit zkoušku PZ
nebo SZVP. Pokud pes neuspěje v jednotlivé zkoušce, nesmí ten den pokračovat a může pokračovat
v druhé zkoušce druhý den.
Zadávání titulů: Vítěz memoriálu získá titul Vítěz memoriálu MVDr.Jiřího Michálka 2016, první
pes, jehož majitel je členem klubu KCHHMO, získá titul Klubový vítěz memoriálu MVDr.Jiřího
Michálka 2016. Nejlepší ohař každého plemene v I.ceně získá titul CACT a druhý nejlepší ohař
každého plemene v I.ceně získává titul res.CACT. Tituly nejsou nárokové.
Rozhodčí: Na návrh výboru KCHHMO deleguje rozhodčí memoriálu ČMMJ Praha.

5.

Ostatní ustanovení:
a. pořadí přihlášek je dle data přijetí a zaplacení startovného
b. rezervace 3 míst pro členy klubu ČF
c. zúčastnění vůdci se bez výhrad podřizují časovému programu
d. účastníci musí znát ustanovení zkušebního řádu a zákona na ochranu zvířat proti týrání a
chovat se podle nich
e. každý vůdce si zajišťuje péči o psa sám a zároveň zodpovídá za škody jím způsobené
f. vůdce s platným loveckým lístkem si střílí sám, vůdce bez loveckého lístku si střelce zajistí
sám nebo mu na jeho žádost přidělí střelce pořadatel (např. na přihlášce) za poplatek .200,- Kč.
g. UZÁVĚRKA přihlášek je dne 28.8.2016.
h. Pro soutěž platí veterinární směrnice platné v ČR.
i. Psi z ostatních států EU musí mít platný veterinární pas EU. Psi ze třetích zemí musí splňovat
platné veterinární podmínky pro vstup do země.
j. Ke zkouškám nebudou připuštěni psi ve stavu, který je v rozporu s platným zněním ZŘ.
k. Vůdce psa musí být myslivecky ustrojen. Pokud je držitelem zbraně, musí mít u sebe zbrojní
pas, průkaz zbraně, lovecký lístek a potvrzení o pojištění.
l. Vůdce si hradí veškeré náklady a poplatky sám.
m. Dopravu pořadatel nezajišťuje pro vůdce ani pro koronu.
n. Krmení a vodu pro psa si zajišťuje každý vůdce sám.
o. Pořadatel neručí za ztrátu psa a škody způsobené psem nebo vůdcem.

Hosté jsou vítání, musí se však podrobit pokynům pořadatele.
POZOR ORGANIZAČNÍ ZMĚNA
Program
Memoriálu MVDr.Jiřího Michálka
(od 3.srpna 2016)
Pátek 9.září 2016
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 - 18:00
18:30 - 19:30
20:00
20:30 - 23:00

Sraz zájemců o výběr jedinců do chovu na návsi v Katusicích, přesun do Sudoměře (2 km).
Sraz vůdců a rozhodčích pro MJM 2016 ve vinárně restaurace Kulturák v Katusicích,
prezentace a veterinární prohlídka.
Porada rozhodčích
Oficiální přivítání a rozlosování soutěže, organizační pokyny, večeře.
Odjezd do místa ubytování - Bělé pod Bezdězem chatové osady Pohádka
Společenské posezení a seznámení v místě ubytování - chatové osadě Pohádka v Bělé pod
Bezdězem

Sobota 10.září 2016
7:30
8:00
9:00
18:00
20:00

Sraz na náměstí v Bělé pod Bezdězem
Slavnostní zahájení Memoriálu MVDr. Jiřího Michálka na náměstí v Bělé pod Bezdězem
Odjezd do honiteb – voda Poselský rybník u Máchova jezera (cca 12Km), pole Sudoměř (cca
15 km).
Večeře v Chatové osadě Pohádka v Bělé pod Bezdězem
Společenský večer v Chatové osadě Pohádka v Bělé pod Bezdězem

Neděle 11.září 2016
8:00

Zahájení druhého dne MJM v chatové osadě Pohádka v Bělé pod Bezdězem, odjezd do
honiteb.

Po ukončení posuzování bude každý den individuální sraz účastníků opět v chatové osadě Pohádka v Bělé pod
Bezdězem. V neděli zde po vyhodnocení výsledků proběhne jejich slavnostní vyhlášení a ukončení soutěže.

Další informace
Ubytování
Ubytování všech účastníků včetně rozhodčích v chatové osadě Pohádka v Bělé pod Bezdězem. Ubytování
objednávejte u Sylvy Lepičové, tel: +420 603 280549. Ubytování bude v chatkách po 4-6 lůžkách. Cena za
osobu a noc 280,- Kč + poplatek 20 Kč za úklid. Pokud si přivezete spací pytle, bude vše jednoduší, nebude
nutné fasovat lůžkoviny a v neděli je odevzdávat.
Stravování
Možnosti občerstvení a stravování během soutěže budou probrány v pátek při zahájení.
V pátek 9.září bude večeře v restauraci Kulturák dle vlastního výběru .Večeři v sobotu zajistí pořadatel v chatové
osadě Pohádka v Bělé pod Bezdězem (studený bufet).
Startovné
Startovné MJM:
Pro vůdce členy KCHHMO …
Pro vůdce nečlena KCHHMO ………
Pro zahraniční účastníky ………….

2000,- Kč.
3000,- Kč
80 Euro

Startovné je splatné do 31.srpna 2016.
Poplatek zasílat na účet číslo 2901015727/2010 (FIO Banka a do variabilního symbolu nutno uvést číslo ČLP
nebo tetovací číslo psa. Pro zahraniční platby v EUR: IBAN: CZ3420100000002900359229, BIC
kód/SWIFT:BIOBCZPPXXX, Adresa banky: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Přihlášky zasílejte na tiskopise OMS na adresu MVDr. Jiří Dvořák, Sudoměř 54, 294 25 Katusice nebo na
email: sudomer.dvorak@seznam.cz. Příjem žádosti si následně ověřte telefonicky na tel.č. +420 603 223 855.
Čestné představenstvo
Memoriálu MVDr. Jiřího Michálka
MVDr. Jiří Dvořák - starosta Obce Sudoměř
Jitka Tošovská - starostka Města Bělá pod Bezdězem
Josef Šín - předseda MS Hrádek Katusice
Novotný Petr - předseda KCHHMO z.s.
Organizační výbor
Memoriálu MVDr.Jiřího Michálka
Ředitel soutěže: MVDr.Jiří Dvořák
Organizační vedoucí: Sylva Lepičová
Technická podpora: Štěpánka Kolářová
Ekonom: Lada Kvapilová
Vedoucí polní práce: Ing. Bohumil Eliáš
Vedoucí vodní práce: Jíra Josef
Veterinární dozor: MVDr.Jiří Dvořák
Další pořadatelé:
Členové MS Hrádek Katusice a členové KCHHMO.
Rozhodčí:

Hlavní rozhodčí: Pavel Chalupa
Rozhodčí: deleguje ČMMJ na návrh KCHHMO

MVDr.Jiří Michálek
Se narodil 2.3.1923 v Protivíně (Jižní Čechy), od roku 1924 do roku 1950 žil v Brně, od roku 1951 žil
v Kroměříži. Zakládající funkcionář KCHHaMO, dlouholetý poradce chovu, čestný člen klubu, MVDr.Michálek
zemřel 17.února 2005 v Kroměříži.
MVDr.Jiří Michálek po absolvování Vysoké školy veterinární v Brně (1950) vykonával již po dobu základní
vojenské služby funkci náčelníka oddělení Vojenské veterinární nemocnice v Hranicích na Moravě. Zde získal
svůj vztah k práci ve veterinární nemocnici, kde ve funkci vedoucího chirurgického oddělení Krajské veterinární
nemocnice v Kroměříži setrval od roku 1953 plných 36 let, až do odchodu do důchodu v roce 1989.
Po absolvování mysliveckých zkoušek se začal aktivně věnovat myslivosti a lovecké kynologii. Tato vášeň jej
provázela později celým jeho životem. Již roku 1966 byl členem předsednictva OV ČMS v Kroměříži, kde
vykonával funkci předsedy kynologické komise až do roku 1990. Od roku 1970 byl členem celostátního Klubu
chovatel’ou hrubosrstých stavačou, kde později zastával významnou funkci poradce chovu. Tehdy bylo
v republice 14 kynologických klubů loveckých plemen, z toho 9 jich bylo řízeno ČMS a 5 SPZ.
V roce 1972 v rámci navázání družby mezi okresy Kroměříž a Nitra byla hned při prvním společném setkání
kynologických komisí obou okresů zhodnocena současná situace v kynologii a česká část byla obohacena o
poznatek existence maďarského hrubosrstého ohaře.
V této době toto plemeno v Čechách prakticky nikdo neznal. Dr.Michálek si jako první dovezl ze Slovenska fenu
maďarského hrubosrstého ohaře BESSY VEČA od chovatele pana Doskočila ze Šaly. Tím začal chov tohoto
plemene u nás. Tato fena měla potom v průběhu let 1973-1982 vrhy celkem se 60 štěňaty. Dr.Michálek se stal
prvním propagátorem tohoto plemene u nás. Další jeho pes – maďarský ohař HORAN z Pompejské kolonády se
stal v roce 1974 klubovým vítězem v práci a v roce 1980 na EVP v Brně byl oceněn známkou výborný a titulem
Evropský vítěz.
Dr.Michálek se aktivně věnoval propagaci i dalšího plemene u nás – maďarského krátkosrstého ohaře. V roce
1973 založil svoji chovatelskou stanici Z Pompejské kolonády, ve které celý svůj život choval maďarské ohaře.
Název této evropské uznávané chovatelské stanice pochází od repliky pompejské kolonády, která je umístěna
v zahradách kroměřížského zámku velmi blízko jeho bydliště. Svůj první vrh v této stanici uskutečnil ovšem
s fenkou dlouhosrstého trpasličího jezevčíka, ale všechny ostatní jeho vrhy byly věnovány maďarským ohařům.
V této chovné stanici se v průběhu let narodilo 42 štěňat MOD a 38 štěňat MOK. Štěňata byla exportována i do
Rakouska, Německa a Holandska. V roce 1992 byl celostátní klub, v rámci dělení federace, též rozdělen a
v České republice vznikl samostatný Klub hrubosrstých a maďarských ohařů. Dr.Michálek v něm od jeho
založení do roku 1998 funkci poradce chovu (v té době mu již bylo 75 let). Po něm tuto funkci převzal pan Pavel
Navrátil a po něm současná poradkyně chovu Sylva Lepičová.
Dr.Michálek za svoji dlouholetou aktivní a významnou činnost pro rozvoj české myslivosti a kynologie převzal
řadu čestných uznání, diplomů a medailí. Z těch nejvýznamnějších jmenujme alespoň bronzovou, stříbrnou a
zlatou medaili Za zásluhy o československou myslivost a bronzovou medaili za Zásluhy o rozvoj slovenské
myslivosti.
Od roku 1999 byl Dr.Michálek již pouze čestným členem Klubu hrubosrstých a maďarských ohařů. Na jeho
počest se poprvé v roce 2000 pořádala klubová soutěž v polní a vodní práci „O putovní pohár Dr.Jiřího
Michálka“. Když v roce 2005 MVDr.Michálek zemřel, byla tato soutěž od ročníku 1996 přejmenována na
„Memoriál MVDr.Jiřího Michálka“. Vzhledem ke změně ČMMJ zůstal pouze název Memoriál MVDr. Jiřího
Michálka, ale ve skutečnosti se nyní jedná o dvoudenní soutěž, která se skládá ze PZ a SZVP.

