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

Oblastním mysliveckým spolkem Praha – Východ

VII. ročník Memoriálu MVDr. Jiřího Michálka
vrcholovou soutěž ohařů v polní a vodní práci

se zadáváním čekatelství CACT a Res. CACT
se zadáváním titulu Vítěz Memoriálu MVDr. Jiřího Michálka a Klubový vítěz
v termínu

31.08.-02.09.2018 HS Čelákovice

Soutěže se mohou zúčastnit psi a feny hrubosrstých a maďarských ohařů zastoupených
v Klubu chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů a Klubu chovatelů českých fousků.
Klub chovatelů českých fousků má předběžně rezervována 3 startovní místa.
Nejvyšší počet startujících je 24.

Pořadatel si vyhrazuje právo výběru a doplnit soutěž o jedince dalších plemen ohařů
z ČR a ze zahraničí.
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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 KCHHMO, dlouholetý poradce chovu, čestný člen klubu, MVDr. Jiří 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 chovateľov hrubosrstých stavačov, 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 MVDr. Jiřího
Michálka“. Když v roce 2005 MVDr. Jiří 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.
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Organizační výbor
Ředitel zkoušek:
Pořadatelé:
Sbor rozhodčích:
Správce:
Administrativa:

JUDr. Jan Bárta
členové pořádajících MS
deleguje ČMKJ na návrh KCHHMO z.s.
Jiří Navrátil
Tel: 773 476 755
Štěpánka Kolářová
Tel: 730 843 821 po 16:00 hod Email: web.kchhmo@email.cz

Čestné představenstvo
Starosta obce Mochov
Starosta obce Čelákovice
Předseda KCHHMO z.s.

František Bouček
Josef Pátek
Petr Novotný

Organizace zkoušek
Polní práce
Vodní práce

Mochov - HS Čelákovice
Mochov - HS Čelákovice

Pátek 31.08.2018

Penzion Na Vošverku

16:00 – 17:00

sraz účastníků

GPS: Loc: 50°9'54.566"N, 14°47'26.474"E

Restaurace/Penzion Na Vošverku, Na Vošverku 121, Sedlčánky - Čelákovice

17:00 - 18:00
18:30 - 19:30
19:30 – 20:30
20:30 – 23:00

veterinární prohlídka, porada rozhodčích
oficiální přivítání a rozlosování soutěže, organizační pokyny
večere
společenské posezení a seznámení

Sobota 01.09.2018

honitba HS Čelákovice

8.00
9:00
17:30
20:00

slavnostní zahájení Park Sedlčánky - Čelákovice
odjezd do honiteb
večeře
společenský večer v Sokolovně Mochov

Neděle 02.09.2018

honitba HS Čelákovice

8.00
8:15
8:15 – cca 15:00
cca 17:30

zahájení druhého dne MJM
odjezd do honiteb
průběh memoriálu
slavnostní ukončení memoriálu a vyhlášení výsledků MJM
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Pokyny pro účastníky kynologické akce:
Přihlášky na zkoušky se přijímají do 12.08.2018 (po tomto datu pouze při neobsazení
zkoušek).
Přihlášky lze vyplnit online na www.ohar.cz v sekci AKCE. Případně přihlášky a přílohy
zasílejte poštou Hana Svobodová, Dlouhá 138, 549 81 Meziměstí nebo
zkousky.kchhmo@gmail.com

Pořadatel si vyhrazuje právo výběru Memoriálu.

Poplatky/startovné
Přijetí přihlášky je podmíněno zaplacením startovného na účet č. 2900359229/2010
(název účtu: KCH HRUB. A MAD. OHARU) do termínu uzávěrky a následně potvrzením
pořadatele.
Člen KCHHMO z.s.
Člen KCHČF z.s
Nečlen
Poplatek za střelce

2.000,- Kč/pes
2.000,- Kč/pes
3.000,- Kč/pes

zahraniční

80,- Euro

zahraniční

120,- Euro

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

Variabilní symbol je desetimístný. První dvě čísla jsou kód akce (kód akce 90), 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 MJM se psem ČLP/NDO/1234 a jsem členem klubu – 9012340032.
V případě neúčasti na zkouškách se poplatek nevrací – bude použit na uhrazení nákladů
spojených s pořádáním zkoušek. Poplatek se vrací pouze v případě nepřijetí na zkoušky
z důvodu velkého počtu zájemců, nebo při velkém množství náhradníků.

Zadání titulů
Vítěz MJM
Klubový vítěž
CACT
Res. CACT

nejlepšímu ohaři
nejlepšímu ohaři KCHHMO z.s.
nejlepšímu ohaři každého plemene, pokud se umístí v I. ceně
(CACT = čekatelství Šampiona práce ČR)
druhému nejlepšímu ohaři každého plemene, pokud se umístí v I. ceně

Tituly nejsou nárokové a je na sboru rozhodčích, zda tituly zadá, či nikoliv.

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
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

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.
pořadatel si vyhrazuje právo v případě malého počtu přihlášek zkoušky zrušit.

Všeobecná ustanovení, pokyny pro vůdce
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

zúčastnění vůdci se bez výhrad podřizují časovému harmonogramu.
zkouší se dle platného Zkušebního řádu ČMMJ od 1. 4. 2014 pro ohaře, vč. platných
dodatků.
na zkouškách se zadává lovecká upotřebitelnost.
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.
ke zkouškám nebudou připuštěni psi a vůdci, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro účast na
zkouškách. Tyto podmínky jsou uvedeny v platném Zkušebním řádu.
psi jsou přihlášeni na celou soutěž, která je dvoudenní a skládá se z podzimních zkoušek a zkoušek
speciální vodní práce. Psi, kteří neuspějí v soutěži, mohou 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.
vůdce musí předložit průkaz původu psa, očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata, kde bude
uveden záznam o platném očkování proti vzteklině.
ke zkouškám nebude připuštěn jedinec, jehož majitel/vůdce neprokáže jeho totožnost (jedinec
označen viditelným tetováním nebo čipem).
ke zkouškám 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.
vůdci jsou povinen řídit se pokyny rozhodčích a pořadatele. Psi, kteří nejsou právě zkoušeni, musí
být drženi na vodítku ve vzdálenosti určené rozhodčím.
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.

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.

5

Další informace
UBYTOVÁNÍ
▪

Hotel Bouček

mochov.com

▪

Hotel Holiday

hotel-holiday.hotel.cz

▪

Penzion Na Vošverku

www.penzion-navosverku.cz

▪

Penzion Na Požárech

www.napozarech.cz
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STRAVOVÁNÍ
▪
▪
▪

V místě ubytování – Hotel Bouček a Holiday, Penzion Na Vošverku a Na Požárech
Společenský večer s občerstvením v sobotu 1.9.2018 v Sokolovně Mochov
Občerstvení bude zajištěno po celou dobu memoriálu v místě konání pořadatelem HS Čelákovice

Orientační mapka
(konkrétní místa budou doplněna)
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MOCHOV
Středočeský kraj, okres Praha-východ
Existence obce je připomínána od roku 1360. Archeologické vykopávky potvrdily osídlení této lokality již
od starší doby bronzové, což vyplynulo hlavně z nálezu keramiky kultury únětické (název podle naleziště
Únětice u Prahy) a objevení pohřebiště z období stěhování národů (5.-6.století n.l.). V letech 1360 až 1377 patřil
Mochov pražskému občanovi Petrovi Nymburskému. Jeho syn, Pešek Nymburský, nechal ve druhé polovině
14. století postavit na místě původní kaple (zmiňována již roku 1252, kdy ji král Václav daroval Kanovnictví
na Vyšehradě) gotický kostel sv. Bartoloměje, o jehož významu se zmíníme později. V letech 1437–1611 patřil
Mochov pod panství Přerovské. Právě na počátku 17. století jej císař Rudolf II. prodal Magdaleně Trčkové,
která ho připojila k panství Kounickému, v kraji Kouřimském, v jehož majetku setrval až do roku 1848, kdy
byla zrušena robota. První školu v obci zřídila v roce 1762 vévodkyně Marie Terezie Savojská.
Od roku 1928 je na náměstí postaven pomník Mistra Jana Husa od výtvarníka Josefa Škody. Součástí tohoto
pomníku je pamětní deska vzpomínající padlé obou světových válek.
Obec používá starobylého znaku Petra Nymburského, jehož potomci přijali přízvisko Mochovští z Mochova.
Znak tvoří modrý štít, na němž je doprava nakloněný gotický trojúhelníkový stříbrný štít s oddělenou zelenou
patou, ze které vyrůstá modrá orlice se zlatým zobákem a červeným jazykem.
Dominantu obce tvoří výše uváděný gotický kostel sv. Bartoloměje, který je již od roku 1352 zmiňován jako
kostel farní. Architektonicky kostel kopíruje sakrální stavby klasického gotického období – kostel
sv. Bartoměje hlavní obdélníková loď s rovným stropem, na jižním boku nízká
zvonice s jehlanovitou střechou, presbytář o půdorysu obdélníkové lodi uzavřený
třemi stranami pravidelného osmiúhelníku. K severnímu boku presbytáře přiléhá
gotická kaplička, která na počátku 20.století sloužila jako sakristie, tedy zvláštní
prostor k úschově bohoslužebných knih, rouch apod. Vchod do kapličky tvoří
hrotitý portál, v jehož tympanonu se nachází šikmo postavený štít se znakem
mochovských vladyků: orlice v kruhovém rámci a mimo tento rámec ležící přílbice
s přikrývadly (podrobnější popis znaku – viz. výše). Hlavní oltář pochází z roku
1695 a jeho čelní stěna (antependium) je zdobena vyřezávanými ornamenty.
Kazatelna je vyvedená hrubě tesanou rokokovou ornamentikou. Boční oltáře zdobí
rovněž antependia, tentokráte malovaná, na jednom je vyobrazena stigmatizace
sv. Františka a na druhém Marie Magdalena. V kobce pod věží se nachází jemně tesaný náhrobní kámen
z pískovce staršího sládka přerovského pivovaru, Václava Přerosta Klatovského, z roku 1603.
Z hlediska dopravní obslužnosti je Mochov nejlépe dosažitelný autobusem na trase Praha – Poděbrady nebo
Čelákovice – Český Brod. Do budoucna obec plánuje dokončení inženýrských sítí, plynofikováno je asi 95 %
obce, vodovod má 85%, chybí kanalizace. VV obci je zřízena malotřídka pro 1. - 5. postupný ročník s kapacitou
70 žáků a mateřská škola s kapacitou 50 dětí. V obci působí několik významných firem: FABOK spol. s.r.o.
Mochov zabývající se výrobou a opravou vodních cisteren, dopravních prostředků a zámečnickými či
stavebními pracemi; JOKEY spol. s.r.o. Praha CZ vyrábějící plasty; HANKA spol. s.r.o. vyrábí a obchoduje
se zeleninou.
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ČELÁKOVICE
Středočeský kraj, okres Praha-východ

Město Čelákovice vybudované při levém břehu Labe, leží nedaleko hlavního města Prahy. Jeho součástí jsou
původně samostatné obce Sedlčánky a Záluží a také osada Císařská Kuchyně. Celé město má dnes 11 526
obyvatel.
Střední Polabí
s lužními lesy,
úrodnou půdou
a
množstvím
vodních zdrojů
bylo osídleno téměř nepřetržitě od mladší doby kamenné.
Dávnost lidské existence v okolí Labe dokládají věcné nálezy
v muzeích. Nejstarší písemná zpráva o Čelákovicích je datována
rokem 1290. V té době zde stál kostel a západně od něho dřevěný
objekt na kamenné podezdívce, nahrazený kolem roku 1300
kamennou patrovou stavbou tvrze. Tvrz měnila v průběhu staletí
svou podobu. Poslední rekonstrukce ji vrátila vzhled gotickorenesanční stavby. Tvrz, kostel, středověký mlýn a budova
děkanského úřadu z roku 1782 tvoří historické jádro města – jedno ze zastavení místní naučné stezky a cíl
mnohých výprav turistů. Opomenout nelze ani novobarokní radnici, postavenou na náměstí v roce 1911.
Zmíněná naučná stezka „Labe – krajina a člověk“ spojuje města Lysá n. Labem a Čelákovice v délce trasy
21 km. Je volena tak, aby zahrnovala většinu významných a historických pozoruhodností této části Polabí.
Čelákovice jsou výhodným místem i pro cykloturistiku. Leží na trase cyklostezky Pojizeří. Prochází jimi
frekventovaná železniční trať Praha – Lysá nad Labem – Kolín, na které je zavedena zjednodušená přeprava
jízdních kol.
Výhodná poloha a bohaté zázemí v přírodě řadí Čelákovice mezi ideální místa pro bydlení.

Zkoušky jsou veřejnosti přístupné, účast hostů a přátel kynologie je vítána!
Myslivecké kynologii zdar!
Petr Novotný

JUDr. Jan Barták

předseda KCHHMO z.s.

místopředseda HS Čelákovice
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