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Českomoravská kynologická jednota

KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ
a

OMS Česká Lípa
pořádají

V. MEMORIÁL MVDr. JIŘÍHO MICHÁLKA
Mezinárodní soutěž v polní a vodní práci ohařů se zadáním titulů CACT a CACIT

19. – 21. 9. 2014
Doksy

Vážení myslivci, kynologové, přátelé myslivosti, vážení hosté,
OMS v České Lípě Vás srdečně vítá v Libereckém kraji, na okrese Česká Lípa, při příležitosti
konání Memoriálu MVDr. Jiřího Michálka.
V okrese Česká Lípa se myslivecky hospodaří v 63 honitbách, 2 oborách a 2 bažantnicích.
Dále je zde honitba a obora Vojenských lesů divize Mimoň.
Hlavní lovnou zvěří je zvěř černá, následuje zvěř srnčí, dančí, jelení a mufloní. Z drobné
zvěře je lov zaměřen ve volných honitbách pouze na lov kachny divoké. Zajíc loven není po
dobu několika let a bažant je loven pouze v bažantnicích. Značný nedostatek drobné zvěře
klade vysoké nároky na výcvik loveckých psů (ohařů).
Kynologická komise OMS Česká Lípa má 24 členů a pořádá každoročně řadu kynologických
akcí, od zkoušek vloh až po všestranné zkoušky ohařů a ostatních plemen, jakož i norování a
zkoušky honičů.
Memoriál MVDr. Jiřího Michálka se stal záležitostí celého OMSu v České Lípě a naší snahou
je připravit vše k naprosté spokojenosti všech přítomných. Tyto dny se staly našimi velkými
svátky.
Záštitu nad celou soutěží převzal náměstek hejtmana Libereckého kraje pro životní prostředí
pan Josef Jadrný.
Přeji Vám příjemně strávený čas mezi námi na Českolipsku v honitbách HS Štědrá Doksy,
Městských lesů Doksy a Bažantnice Ploužnice, kde bude soutěž probíhat.

Jaroslav Vosáhlo
předseda OMS Česká Lípa

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 našeho klubu, dlouholetý poradce chovu,
čestný člen klubu.
MVDr. Jiří Michálek zemřel 17.2.2005 v Kroměříži.
MVDr. Jiří Michálek po absolvování Vysoké školy veterinární v Brně (1950) vykonával již po
dobu základní vojenské služby funkci zástupce 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 důchodu v roce 1989.
Po absolvování mysliveckých zkoušek se začal aktivně věnovat myslivosti a lovecké kynologii.
Tato vášeň jej provázela celým jeho životem. Již od 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 chovateĺov hrubosrstých stavačov, kde později zastával významnou funkci
poradce chovu. Tehdy bylo v republice14 kynologických klubů loveckých plemen, z toho 9 bylo
řízeno ČMS a 5 SPZ.
V roce 1972 v rámci navázání družby mezi okresy Kroměříž a Nitra byla hned na prvním
společném setkání kynologických komisí obou okresů zhodnocena současná situace v kynologii a
česká část byla obohacena o nový poznatek existence maďarských hrubosrstých ohařů.
V této době toto plemeno v Čechách prakticky nikdo neznal. Dr.Michálek si jako první v roce
1970 dovezl ze Slovenska fenu maďarského drátosrstého 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 plemen 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 evropsky 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 s plemenem jezevčík dlouhosrstý trpasličí, ostatní všechny jeho
vrhy pak již byly plně věnovány plemenu maďarský ohař drátosrstý a krátkosrstý. V této stanici
uskutečnil vrhy plemene MOD s počtem štěňat 42 a vrhy plemene MOK s počtem štěňat 38, která byla
exportována i do Rakouska, Německa a Holandska.
V roce 1992 byl celostátní klub v rámci rozdělení naší federace rozdělen. U nás vznikl samostatný
Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů, ve kterém byl Dr.Michálek od jeho založení až do
konce roku 1998 poradcem chovu (v té době mu bylo již 75 let).
Dr.Michálek za svoji dlouholetou aktivní a významnou činnost pro rozvoj československé
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 čestným členem Klubu chovatelů hrubosrstých a maďarských
ohařů. Na jeho počest se od roku 2000 pořádala klubová soutěž v polní a vodní práci „O putovní pohár
Dr.Jiřího Michálka“. Když v roce 2005 MVDr.Michálek opustil naše řady, byla tato soutěž
přejmenována na Memoriál MVDr.Jiřího Michálka. V roce 2014 se uskuteční již její pátý ročník,
tentokrát na okrese Česká Lípa.

MĚSTO DOKSY
Doksy a Staré Splavy jsou nejznámější a nejvyhledávanější rekreační střediska severních Čech.
Vznik Doks se datuje do druhé poloviny 13. století. První písemná zmínka je z r. 1293 v listině krále
Václava II.. Velký význam pro rozvoj města měl císař Karel IV., který dal Doksům významná městská
privilegia a v r. 1367 nechal založit Velký rybník - dnešní Máchovo jezero.
Pro turistiku se otevřelo po roce 1928, kdy byla na břehu Velkého rybníka (Máchova jezera)
zřízena pláž. V roce 1955 Doksy získaly statut rekreačního a lázeňského města.
Dominantu města tvoří náměstí s mariánským sousoším ze 17. století a kostel sv. Bartoloměje z
r. 1638 se vzácnou kopií sošky Panny Marie Montserratské, tzv. Černé Madony. Pod náměstím se
nachází původně renesanční zámek, upravený do dnešní podoby v 19. století. Dnes je veřejnosti
nepřístupný. Nejstarším domem v Doksech je tzv. Hospitálek, původně chudobinec a sirotčinec, který
nechala postavit hraběnka v roce 1669 hraběnka Marie Františka, rozená z Vrtby, druhá manželka
Kryštofa Ferdinanda z Heissensteinu. Dnes je v něm muzeum Karla Hynka Máchy, významného
romantického básníka (1810-1836), který Doksy a jejich okolí navštívil několikrát a velmi si zdejší
kraj oblíbil. Ve své nejznámější básni Máj jej oslavil natolik, že od roku 1961 nese básníkovo jméno Máchův kraj. Rovněž Velký rybník byl přejmenován na Máchovo jezero.
Staré Splavy ležící na severním břehu jezera jsou od roku 1850 součástí Doks a výrazně se podílejí
na turistickém ruchu. Máchovo jezero je vyhledávané hlavně v letních měsících, kdy poskytuje
osvěžení a rekreaci tisícům návštěvníků na svých čtyřech plážích. Značnému zájmu se těší projížďky
výletními loděmi, tobogán, plážový volejbal a Aquapark na pláži ve Starých Splavech.
Jezero leží uprostřed lesů, které ukrývají mnoho dosud málo objevené romantické krásy, dnes
přístupné po četných turistických cestách. Je obklopeno vrchy Ralské pahorkatiny se zříceninami
kdysi pyšných hradů, z nichž nejznámější Bezděz je nedílnou součástí tohoto kraje a cílem většiny
výletů.
Doksy a Staré Splavy jsou rovněž východiskem k mnoha dalším výletům za turistickými
zajímavostmi, a to jak do nejbližšího okolí, tak i ke vzdálenějším místům, jako např. Liberec s
Ještědem, zoologickou a botanickou zahradou, zámek Lemberk, sklářská města Nový Bor a
Kamenický Šenov, Panská skála u Kamenického Šenova, skalní hrad Sloup, Kokořínsko a další.
Vedle historických zajímavostí a přírodních krás stojí za zmínku také dynamický rozvoj města.
Značné finanční prostředky byly v minulých letech vynaloženy na komplexní plynofikaci, bylo
vybudováno autobusové nádraží, zcela zrekonstruováno náměstí včetně zrestaurování sousoší
ústředního mariánského sloupu. V roce 2011 došlo k realizaci projektu "Zlepšení infrastruktury
cestovního ruchu v oblasti Máchova: Jarmilina stezka, naučná stezka a Muzeum Čtyřlístek" .Tento
projekt zahrnoval vybudování promenádní stezky z Doks do Starých Splavů, tzv. Jarmiliny stezky,
rekonstrukci půdních prostor Městské knihovny, kde vzniklo Muzeum Čtyřlístek a vybudování tří
zastavení naučné stezky Se Čtyřlístkem okolo Blaťáku.
Pro zlepšení sociálních služeb byl podstatně rozšířen domov důchodců v Panské ulici a zřízena
pečovatelská služba i pro občany bydlící mimo Dům pečovatelské služby. Město má ve své péči také
zdravotní středisko se všemi základními lékařskými specializacemi.
O místní kulturu se stará Městské kulturní středisko, Městská knihovna, kino a některé
společenské organizace. Pestrý program nabízí město i v oblasti sportu - tenisové turnaje, turnaje v
plážovém volejbalu, jachetní závody na jezeře, každoroční tradiční běh kolem Máchova jezera a po
červeném lesním okruhu. Možnosti dalšího sportovního vyžití nabízejí minigolfová hřiště, půjčovny
jízdních kol, vyznačené běžecké tratě po lesních cestách. V zimě potom běh na lyžích a bruslení na
zamrzlé ploše Máchova jezera a dalších rybnících.
Pro lepší informovanost návštěvníků města ale i místních občanů bylo v květnu 1996 zřízeno
Městské informační centrum, které poskytuje jakékoliv informace nezbytné pro zpříjemnění pobytu v
našem městě.

Zdroj: www.doksy.com

SPONZOŘI SOUTĚŽE

Bažantnice Ploužnice
www.bazantnice.com

Bracco s.r.o.
www.bracco.cz

Elcenter Liberec
www.elcenter.cz

Happy Dog
www.happydog.cz

STATUT
MEMORIÁLU MVDr. JIŘÍHO MICHÁLKA
Všeobecná ustanovení
Zkouší se dle Zkušebního řádu ČMMJ pro podzimní zkoušky a pro speciální zkoušky z vodní
práce, platného od 1.4.2014.
Účast v soutěži
Soutěž je otevřena pouze pro plemena sdružená v KCHHMO.
Maximální počet soutěžících je 24.
Pes je přihlášen na celou soutěž, která je dvoudenní a skládá se z podzimních zkoušek a
zkoušek speciální vodní práce.
Zadávání titulů
Nejlepší ohař memoriálu získá titul Vítěz memoriálu a umístil-li se v I. ceně, získá tituly
CACIT a CACT. Druhý nejlepší ohař v I.ceně získá tituly res.CACIT a CACT (res.CACT).
Nejlepší ohař memoriálu z každého plemene v I.ceně získává titul CACT a druhý nejlepší
ohař každého plemene v I.ceně získává titul res.CACT. Udělení titulů není nárokové a řídí
se platnými směrnicemi. Pro udělení titulu CACIT musí pes při práci v rákosí prokázat
kontakt s živou kachnou. V případě, že vítěz memoriálu neprokáže kontakt s kachnou, může
být titul CACIT udělen psovi s nejvyšším počtem bodů v I.ceně, který kontakt s kachnou
prokázal (totéž platí pro Res.CACIT).
Ostatní ustanovení
Pro soutěž platí veterinární směrnice platné v ČR. Vůdce psa musí mít u sebe veškeré doklady
k držení lovecké zbraně i psa a musí být myslivecky ustrojen. Vůdce si hradí veškeré náklady
a poplatky sám. Dopravu pořadatel nezajišťuje ani pro koronu, ani pro vůdce. Krmení a vodu
pro psa, si každý vůdce zajišťuje sám. Klub neručí za ztrátu psa a za škodu způsobenou psem
nebo vůdcem. Do soutěže nebudou připuštěny háravé feny a nemocní psi. Hosté jsou vítáni,
musí se však podrobit všem pokynům pořadatele

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Ředitel: Jindřich Karlas ml.
Správce: Petr Lípa
Jednatel a ekonom: Marie Vodseďálková
Elektronické zpracování soudcovských tabulek: Martin Fuxa DiS
Lékařská služba: MUDr. Martin Příbramský
Veterinární služba: MVDr. Pavlína Zachardová
Výsledková tabule: Karel Mojžíšek
Motospojka: Josef Šlechta
Realizační tým
Ing.Simona Kozáková, Michal Novotný, Pavel Luxík, Josef Rudinský, Zdeněk Rudinský,
Jaroslav Švarc
Trubači OMS Česká Lípa
ROZHODČÍ
Vrchní rozhodčí: Jaroslav Vosáhlo
Rozhodčí: dle návrhu výboru KCHHMO deleguje ČMKJ

HONITBY

HS Štědrá Doksy - malé pole
Vedoucí: Tomáš Prskavec, Zdeněk Volejník
Bažantnice Ploužnice - velké pole
Vedoucí: Ing. Jiří Koníček, Petr Votík
Honitba Městských lesů Doksy – vodní práce
Vedoucí: Lucie Vokounová, Josef Vokoun

ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO

Josef Jadrný
náměstek hejtmana Libereckého kraje pro ŽP
Ing. Eva Burešová
starostka města Doksy
Ing. Petr Válek
Městské Lesy Doksy s.r.o.
Ing. Miroslav Kraus
zástupce ČMMJ Praha
Václav Prouza
předseda KCHMO
Ing.Jakub Máslo
referent pro myslivost Česká Lípa
Ing. Iva Máslová
referentka pro myslivost Nový Bor
Ing. Jiří Jaroslav Korvas
starosta HS Štědrá Doksy
Miloš Procházka
majitel Bažantnice Ploužnice
Ing.Jiří Janota
ředitel Vojenských lesů a statků divize Mimoň
Ing.Jan Kocourek
Ing.Jan Blažek
Ing.Ladislav Truhlář
Jaroslav Slunéčko
Čestní hosté za kynologii :
Jindřich Karlas st., Mirko Černý

PROGRAM
Pátek 19. 9 .2014
17:00 hod
17:30 – 18:30 hod
19:00 hod
od 20:00 hod

Sraz vůdců a rozhodčích v rekreačním centru Jachta ve
Porada rozhodčích
Zahájení soutěže a losování
Společenské posezení, večeře

Sobota 20. 9. 2014
8:30 hod
9:00 hod
18:00 hod

Slavnostní zahájení memoriálu na zámku v Doksech
Odjezd do honitby
Večeře a společenský večer

Neděle 21. 9. 2014
8:30 hod
9:00 hod
18:00 hod

Zahájení druhého dne memoriálu v centru Jachta
Odjezd do honitby
Vyhlášení výsledků memoriálu v centru Jachta

UBYTOVÁNÍ
Rekreační středisko Jachta Staré Splavy
adresa: Pod Borným 254, 471 63 Staré Splavy (viz přiložená mapka)
kontakt: Veronika Říhová, tel. 604 809 688, 487 873 324
e-mail: info@jachta.com
www.jachta.com
Dostatečná kapacita ubytování je zajištěna, není nutné rezervovat ubytování individuálně
předem!

STRAVOVÁNÍ
Snídaně, obědy a večeře jsou zajištěny v centu Jachta.
Pro soutěžící je stravování zajištěno přímo v honitbě na jednotlivých stanovištích (pojízdné
občerstvovací vozy)

STARTOVNÉ
Člen KCHHMO: 1 500Kč
Nečlen KCHHMO: 2 200Kč
Nestřelci: +100Kč/den, splatné v hotovosti střelci na memoriálu. Nutno nahlásit při podávání
přihlášky, aby byl zajištěn dostatečný počet střelců!
Startovné se zasílá na ČÚ 0900461339/0800
VS: 2014
PŘIHLÁŠKY
Přihlásky se zasílají na adresu OMS Česká Lípa (možno i elektronicky):
adresa: Pivovarská 3157 , Česká Lípa , 470 01
e-mail: oms.ceskalipa@seznam.cz
tel. 487 521 180
Uzávěrka přihlášek je 1.9.2014.
Přijaty budou přihlášky, které budou zaslány a zaplaceny do data uzávěrky. Při vyšším počtu
přihlášených psů mají přednost členové klubu před nečleny, ovšem za podmínky, že řádně
zaslali přihlášku a zaplatili startovní poplatek do data uzávěrky. Mezi členy (nečleny) klubu
dále o pořadí přijímání přihlášek rozhoduje datum jejich doručení na OMS.
O případném nepřijetí přihlášky rozhoduje výbor KCHHMO. V případě nepřijetí bude
zájemce co nejdříve vyrozuměn a již zaplacený poplatek bude neprodleně v plné výši vrácen.
Soutěž je otevřena i pro soutěžící ze zahraničí, i mezi nimi mají přednost členové klubu před
nečleny.

50°35'59.500"N, 14°38'24.990"E

