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82. ročník
Memoriálu Karla Podhajského
vrcholnou mezinárodní soutěž ohařů se zadáním titulů
„Čekatelství CACIT, res. CACIT, CACT a res. CACT pro všechna plemena ohařů
dle platných předpisů FCI (pro britské ohaře pouze CACT)“

ve dnech 2. - 4. října 2020
v honitbách Dolní Němčí, Slavkov a Popovice.

Karel Podhajský
(24. 5. 1871, Litomyšl - 12. 9. 1930, Litomyšl)
Jméno Karla Podhajského je nerozlučně spjato se základy české myslivecké
kynologie a její organizace. Příklad jeho životního díla je vzorem lásky k přírodě,
myslivosti a zejména pak k lovecké kynologii, které věnoval všechnu svou píli a volný
čas.Karel Podhajský byl významnou osobností města Litomyšle. Byl velice vážený pro
svou všestrannou vzdělanost. Byl nejen významným kynologem a ornitologem, ale
znalcem přírody obecně.
Ve své době Karel Podhajský platil za uznávaného odborníka nejen v kynologii, ale
i v myslivosti. V roce 1923 se osobně podílel na založení Československé myslivecké
jednoty. Jako jeden z odborných redaktorů Stráže myslivosti je pan Podhajský
považován za tvůrce lovecko-kynologické terminologie, který se účinně zasloužil
o očistu myslivecké mluvy od výrazů, které neodpovídaly duchu českého jazyka.
Největší zásluhou Karla Podhajského pro rozvoj naší kynologie je založení a vzorné
vedení čs. Plemenné knihy loveckých psů, kterou vedl až do své smrti r. 1930. Dá se
říci, že byl zakladatelem moderní lovecké kynologie v naší republice.
Jeho hlavní doménou bylo myslivecké psářství a to v celém jeho rozsahu: tedy
v chovu i výcviku. Zajímal se o různá plemena psů, avšak středem jeho pozornosti
byli ohaři. Záhy dospěl k názoru, že při výkonu práva myslivosti je nezbytným
pomocníkem všestranný ohař. K jeho získání zaměřil chovatelské a výcvikové
úsilí. Zdůrazňoval, že pro náročnou všestrannou práci musí být pes vybaven
nejen vrozenými vlohami, ale i dokonalou stavbou těla, dobrým fyzickým fondem
a správnou mechanikou pohybu. Rovněž jeho úsilí o zkvalitnění a rozšíření chovu
loveckého psa, všestranného ohaře se dostalo plného uznání a všem myslivcům
a kynologům zůstane navždy vzorem jeho skromnost, nadšení a odbornost. Byl
vynikající společník na honech, každého se účastnil se psem, vycvičil mnoho psů,
především krátkosrstých ohařů. Své znalosti a zkušenosti sepsal v knize vydané
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pod názvem „Ohař všestranný jako zachránce zvěře“ (r. 1923, knihovna Loveckého
obzoru v Praze). Jako rozhodčí se účastnil mnoha zkoušek a výstav. Je autorem
prvních zkušebních řádů pro soutěže loveckých psů. Lovecké a kynologické stati
uveřejňoval v odborném periodickém mysliveckém a lesnickém tisku tehdejší doby,
některé z nich mají monografický charakter (Sledování raněné zvěře srnčí, Háj
1919; Liška, Stráž myslivosti 1930; Tetřev hlušec, Stráž myslivosti, 1930; aj.). A právě
na jeho počest se každý rok koná mezinárodní mistrovství ohařů – Memoriál Karla
Podhajského. Memoriál Karla Podhajského je vrcholná mezinárodní soutěž ohařů
v ČR. Tato akce má dlouholetou tradici již od roku 1932. Do roku 1942 probíhaly
zkoušky jednou za dva roky a v roce 1944 se muselo od jejich konání kvůli válce
upustit. Od dalšího ročníku (1946) se už MKP koná každoročně.

Úvodní slovo
významných příznivců MKP
Vážené dámy a pánové,
zdravím vás na 82. ročníku Memoriálu Karla
Podhajského. Tato akce se koná už od roku 1932
a postupně se vyvinula v mezinárodní a velmi
prestižní soutěž ohařů. Tak dlouhodobá tradice
svědčí o tom, že myslivosti se u nás daří, a že Karel
Podhajský spolu s dalšími důležitými postavami naší
myslivecké historie nacházejí v dalších generacích
své následovníky.
Na Karlu Podhajském je fascinující, jak důležitou
stopu v naší myslivosti zanechal, i jak široký záběr
zájmů měl. V jeho osobě se dokonale propojovala
praxe s teorií, protože znalosti nabyté studiem
doplňoval výzkumem v terénu. Právě takové inspirující postavy by nám měly být
vzorem při péči o les, krajinu i zvěř.
Práce myslivců je nesmírně důležitá, najít rovnováhu mezi moderním způsobem
života a zároveň zachováním všech funkcí přírody nabývá na stále větším významu.
Kynologie je nezbytnou součástí tohoto procesu a její soutěže přinášejí možnost
vzájemného porovnání a zároveň zlepšení na národní i mezinárodní úrovni.
Děkuji organizátorům za uspořádání Memoriálu. Soutěžícím přeji mnoho zdaru
a doufám, že návštěvníci si odnesou příjemné vzpomínky, případně i inspiraci pro
vlastní myslivecké aktivity.
Miroslav Toman
ministr zemědělství
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S radostí přebírám záštitu nad letošním
Memoriálem Karla Podhajského, protože
tato akce popularizuje myslivost a ukazuje,
kolik úsilí je spojeno s péči člověka o krajinu
a zachování rovnováhy v přírodě.
K myslivosti vždy patřilo zušlechťování
chovu loveckých psů, o jejichž dovednostech se
opět můžou přesvědčit organizátoři, účastníci
a návštěvníci soutěže. Všem, kdo přijdou, přeji
příjemné chvíle na čerstvém vzduchu a mnoho
zajímavých zážitků i nových poznatků!
Jiří Čunek
hejtman Zlínského kraje

Vážení přátelé myslivecké kynologie, srdečně
Vás vítám na Uherskohradišťsku, známém
především svou historií a hlubokým vztahem
ke kulturnímu dědictví Slovácka, jehož je
samotné město Uherské Hradiště dávným
a přirozeným centrem. Také proto, že zde
v regionu máme úctu k tradicím, cítíme se být
poctěni skutečností, že 82. ročník tak významné
soutěže, jako je Memoriál Karla Podhajského, se
v letošním roce koná právě zde.
Více než osm desítek let konání vrcholné
kynologické soutěže znamená, že se jí za ta
léta již zúčastnili zástupci několika generací
soutěžících se stovkami špičkových loveckých
ohařů.
Přes to, že dějiny Uherského Hradiště a jeho okolí i životy obyvatel byly od pradávna
úzce propojeny zejména s řekou Moravou, pestrost přírody Uherskohradišťska dává
mnoho důvodů k tomu, aby ji člověk chránil a zveleboval. Proto velmi vítám aktivity
místních mysliveckých spolků a jsem hrdý na to, že právě Okresní myslivecký spolek
Uherské Hradiště, Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. se ujal uspořádání tak
významné myslivecké kynologické události, jakou je Memoriál Karla Podhajského.
Dovolte, abych Vám, potažmo samozřejmě také Vašim ohařům popřál ty
nejvyšší ceny, jakých můžete v této mezinárodní soutěži dosáhnout. Budu rád, když
z Uherskohradišťska odjedou účastníci soutěže s úspěšným absolvováním všech
disciplín a s tituly, které mohou doplnit či navýšit úroveň myslivecké kynologie v naší
zemi i v zahraničí, a současně s milou vzpomínkou, na náš krásný region.
Ing. Stanislav Blaha, starosta města Uherské Hradiště
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Vážení přátelé myslivosti a myslivecké kynologie,
dovoluji si Vás všechny co nejsrdečněji přivítat
v jihovýchodní části Zlínského kraje v okrese
Uherské Hradiště - v obci Dolní Němčí, která je
centrem letošní mezinárodní kynologické akce 82.
ročníku Memoriálu Karla Podhajského. Pro všechny
myslivce a naše příznivce v okrese Uherské Hradiště
bylo velkou ctí pověření vrcholnými orgány české
kynologie a myslivosti uspořádat tuto soutěž poprvé
v našem okrese a poprvé i ve Zlínském kraji.
Myslivecká kynologie je u nás na vysoké úrovni.
Mimo každoročně pořádané zkoušky lovecké
upotřebitelnosti pro všechna lovecká plemena jsme
v honitbách okresu pořádali i vrcholné zkoušky, jakými je klubová soutěž brakýřů
jezevčíkovitých Pohár ing. Gustava Kořínka, Moravský pohár barvářů, Memoriál
Mileny Štěrbové pro slídiče, Klubové zkoušky slovenských kopovů a vrcholné
zkoušky ohařů Memoriál Františka Housky v roce 2005, kvalifikaci a vlastní
Memoriál Richarda Knolla v roce 2013. OMS v Uherském Hradišti řadu let pořádal
oblastní výstavy všech psích plemen v prostorách zámeckého parku v Buchlovicích
a prostorách bývalých kasáren v Uherském Hradišti. Všechny tyto kynologické akce
byly zásluhou myslivců - spolupořadatelů velmi dobře připraveny a všichni účastníci
odjížděli z honiteb našeho okresu, které se rozprostírají od masivu Bílých Karpat
od hranic se Slovenskou republikou až po západ okresu ohraničeného pohořím
Chřibů, velmi spokojeni.
Pořádáním MKP jsme byli pověřeni počátkem roku 2019, kdy jsme zahájili
přípravné práce. Ne všechno nám vyšlo podle původních plánů a představ. Největší
problém nastal v jarních měsících letošního roku, kdy byl vládou ČR vyhlášen stav
nouze z důvodu všem známých epidemiologických opatření. Po zvolnění situace
v rámci celé ČR, jsme v měsíci červenci pokračovali v samotné přípravě MKP. I když
se znovu objevují příznaky onemocnění, věřím, že se celá vrcholná soutěž uskuteční
podle plánu.
Děkuji všem politickým, veřejným i soukromým subjektům za finanční, materiální
i jinou pomoc, nejenom nám pořadatelům, ale i celé české myslivecké kynologii. Bez
Vaší pomoci by se taková vrcholná akce nedala uspořádat.
Ještě jednou srdečný dík a všem přeji příjemný čas strávený v krásném prostředí
Moravského Slovácka.
Myslivecké kynologii zdar!

Karel Blahušek, předseda OMS Uherské Hradiště
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DOLNÍ NĚMČÍ
Dolní Němčí je moderní vesnicí Moravského Slovácka, která se rozprostírá
v podhůří Bílých Karpat. V katastru obce byly zjištěny pozůstatky římského osídlení.
Na kopci Stará hora se údajně nacházel hrad Lucko. Vesnice kolonizačního typu
vznikla ve druhé polovině 13. století. V současné době má obec 3000 obyvatel.
Dominantou obce je novogotický kostel sv. Filipa a Jakuba, který byl zbudovaný
v letech 1870-1873.
Pro zlepšení životního prostředí a atraktivity krajiny bylo vysázeno v katastru
obce cca 9 ha lesa a několik kilometrů větrolamů. Pro rozvoj turistického
ruchu byl v obci vybudován v roce 2006 penzion Rozkvět s 29 lůžky v podkroví
stejnojmenné restaurace. V suterénu vznikl squashový kurt. Penzion leží
na cyklostezce Luhačovice - Uherský Brod - Nivnice - Dolní Němčí - Hluk Uherský Ostroh, kde je možnost napojení na další vinařské stezky a stezky vedoucí
kolem Baťova kanálu a řeky Moravy s napojením např. na Velehrad, Modrou
a Buchlovice. V základní škole jsou k dispozici dvě tělocvičny a bazén se saunou,
v létě 2009 bylo otevřeno víceúčelové hřiště pro atletiku a míčové hry.
Ve vesnici bývaly tři mlýny. Horní, Stojaspalův mlýn, má na trámu vročení 1763.
Mlýn byl rekonstruován a v budově bylo zřízeno místní muzeum se stálou expozicí
lidové kultury a stavitelství, která dokládá způsob bydlení za života našich předků.
Z mlýnice byla upravena stylová hospůdka s klenutým sklepem. Každoročně se zde
první zářijovou sobotu koná slavnost vaření trnek a jarmarkem lidových řemesel.
Folklorní tradice v obci udržují národopisný krúžek Dolněmčan, dětský soubor
Dolněmčánek, pěvecké sbory Tetičky z Dolního Němčí, Dolněmčané a dechová
hudba Dolněmčanka. Začátkem května se konají hody s právem a v srpnu dožínky,
soubor Oldněmčan pořádá v tuto dobu ,,Štrůčkobraní“.
Budeme rádi, když k nám do Dolního Němčí zavítáte na některé slavnosti nebo si
obec zvolíte jako výchozí místo pro své výlety po okolí. Obec žije bohatým kulturním
a spolkovým životem a v roce 2018 jsme získali titul Vesnice Zlínského kraje
a celostátním finále jsme obsadili první místo a stali se Vesnicí roku 2018 v ČR.
Získali jsme tak právo reprezentovat ČR v Evropské ceně obnovy venkova 2020.
V naší obci aktivně působí Myslivecký spolek Lanka, který má 22 členů a jednoho
čekatele na členství. Spolek hospodaří převážně v polní honitbě o rozloze 879 ha
ve které se vyskytuje převážně zvěř drobná a srnčí. Migrující zvěří je zvěř černá,
dančí ale i vysoká. Spolek má velmi dobře vybudovaný areál, ve kterém pořádá
každý rok červencovou noc, ale celý areál slouží k pořádání různých obecních akcí.
Spolek se aktivně zapojuje k organizování okresních kynologických akcí, ale máme
i zkušenost s pořádáním MFH v roce 2005 a v roce 2013 se v naší obci a honitbě
konal MRK.
Ing. František Hajdůch, starosta obce
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SLAVKOV
Slavkov
Obec Slavkov leží v malebné a členité krajině jihovýchodní Moravy, dříve nazývané
Moravské Slovensko, dnes Slovácko. V současné době žije v obci cca 660 obyvatel
a rozloha katastrálního území činí 1375 ha.
Slavkov leží v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a v jeho katastru se nachází
několik cenných přírodních lokalit. Nejvýznamnější z nich je Národní přírodní
rezervace Porážky. Zde roste všivec statný, který tu má jedinou lokalitu v celé střední
Evropě. Kromě toho zde roste celá řada orchidejí, kterými jsou Bílé Karpaty tak
proslaveny.
V přírodní rezervaci Kolo je zase bohatá mokřadní vegetace s výraznou populací
prstnatce pleťového. Pozornost si zaslouží i výskyt silně ohroženého česneku hadího
ve Slavkovském háji. Krajina okolí obce je velmi rozmanitá – tvořena směsí luk,
polí, hájů a hlubokých lesů. Z celé obce můžeme pozorovat panorama hlavního
hřebene Bílých Karpat s dominantním vrcholem Velké Javořiny (970 m. n. m.),
který je odsud dostupný na kole i pěšky. Vzácností je památná, více než 300 let stará
Hrušeň v Horním poli a zajímavostí je také Lucké pole. V roce 1116 se zde český
kníže Vladislav I. a uherský král Štěpán II. sešli původně k mírovému jednání, ovšem
nakonec došlo ke krvavé bitvě. Vítězství českého knížete zapříčinilo, že toto území
zůstalo pod správou českého státu. Přesná lokalizace střetu není možná, ovšem
existují domněnky, že se bitva odehrála v blízkosti naší obce.
První písemnou zmínku o obci nacházíme v roce 1261 v listině, která vymezuje
hranice Vizovického kláštera. Její nejstarší památky jsou tvořeny drobnou církevní
architekturou. V centru obce stojí zvonice z roku 1927, která byla vybudována
na místě původní, dřevěné.
Nádherná příroda v okolí obce přímo vybízí k pěší turistice. Přímo z obce
vede cyklostezka, která navazuje na bohatou síť cyklostezek v našem regionu.
Další sportovní vyžití nabízí fotbalové hřiště, sportovní hala, workoutové hřiště,
tenisové kurty a pro nejmenší stylové dětské hřiště. Návštěvníky srdečně zveme
také na mezinárodní akci Folklorní den. Jedná se o pestrou přehlídku krojů a umění
folklorních souborů z Česka i Slovenska a jarmark lidových řemesel.
Obec Slavkov žije bohatým kulturním a spolkovým životem a v roce 2017 získala
titul Vesnice Zlínského kraje. V celorepublikovém finále pak skončila na třetím místě
a získala cenu veřejnosti.
V obci aktivně působí Myslivecký spolek Kasivec. V současné době má 23 členů
a 2 čekatele. Hospodaří na honitbě o rozloze 1113 ha, ve které se vyskytuje převážně
zvěř drobná, srnčí, černá, mufloni a migrující dančí a vysoká. Spolek se zapojuje
do společenského života a pořádá několik pravidelných akcí pro širokou veřejnost.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Mgr. Libor Švardala, starosta obce
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POPOVICE
Ve Zlínském kraji, přibližně 10 km východně od Uherského Hradiště, v malebné
mírně zvlněné krajině Moravského Slovácka, leží na nápadném návrší výrazně
převyšující okolní terén, obec Popovice. Její katastr se rozprostírá na jihozápadním
okraji Vizovických vrchů, na území Přírodního parku Prakšická vrchovina.
Na nedalekém kopci zvaném Rovnina, v nadmořské výšce 337 m, je celoročně
přístupná rozhledna, která zve k nádherným výhledům na údolí řeky Moravy, pohoří
Chřibů, Vizovické vrchy nebo Bílé Karpaty. Na hranici se sousední obcí Podolí se
nachází pěkný neregulovaný úsek koryta řeky Olšavy, chráněný jako přírodní památka
Olšava. Do této řeky se vlévá potok Olšovec, v jehož údolí je několik rybníků, právě
jedno z míst konání letošního memoriálu Karla Podhajského.
V obci, která patří do mikroregionu Dolní Poolšaví, v současné době žije asi 1030
obyvatel. První písemná zmínka o Popovicích je datována do roku 1220 a letos si tak
občané připomínají 800. výročí této události. Dominantou obce je kostel Panny Marie
Růžencové. Za zhlédnutí stojí též Potomákovo muzeum lidových krojů. Kulturní dění
v obci významně ovlivňují taneční soubor Popovjánek a folklorní soubor Popovjan.
Nejvýznamnější kulturní akcí jsou určitě Slovácké hody s právem, konané vždy první
říjnový víkend. Bohaté kulturní a sportovní vyžití, nejen občanům obce, ale také
širokému okolí, nabízí Amfík Bukovina, který vznikl revitalizací vojenské střelnice
a dnes poskytuje ubytování, stravování, konání rodinných oslav či svateb.
Myslivost má v obci dlouholetou tradici a její vývoj je zaznamenán v kronice.
Myslivecký spolek Bukovina Popovice obhospodařuje převážně polní honitbu
o výměře 774 ha, kterou má pronajatou od zdejšího honebního společenstva.
V honitbě jsou loveni zajíci, bažanti, kachny, daňci, divoká prasata, srnčí zvěř
a sporadicky se vyskytuje i zvěř jelení. MS Bukovina má 15 členů a 3 hosty.
Na rybnících jsou každoročně pořádány zkoušky loveckých psů, konaly se zde
memoriály Mileny Štěrbové a Richarda Knolla. Myslivci se věnují i práci s mládeží.
Kroužek mladých myslivců se schází na chatě mysliveckého spolku a velké množství
dětí se zúčastňuje štědrodenního krmení ptáčků a zvířátek. Každoročně myslivci
pořádají Kateřinskou zábavu ve zdejším kulturním zařízení. Začátkem prosince
se koná Babský hon s poslední lečí a mysliveckým soudem, za účasti rodinných
příslušníků i pozvaných hostů. Lze tedy konstatovat, že myslivecký spolek má
dostatek zkušeností s pořádáním nejen kulturních a společenských, ale i vrcholných
kynologických akcí. Všem účastníkům memoriálu se v maximální míře budeme
snažit vytvořit ty nejlepší podmínky pro průběh soutěže a věříme, že v Popovicích
strávíte příjemné chvíle a domů si odnesete mnoho pěkných zážitků.
Ing. Martin Slováček, starosta obce
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Čestné předsednictvo
82. ročníku Memoriálu Karla Podhajského
Ing. Miroslav Toman, CSc.
Jiří Čunek			
Ing. Stanislav Blaha		
Ing. Jiří Janota			
Pavel Štangl			
MVDr. Lubomír Široký		
Josef Novák			
Margit Balaštíková		
Ing. Bc. Patrik Kunčar		
Karel Blahušek 			
Ing. Bc. Petr Šimčík		
Ing. Jan Krčma Ph.D.		
Ing. František Hajdůch		
Mgr. Libor Švardala		
Ing. Martin Slováček		
Ing. Lubomír Nedbal		
Ing. Walter Schrott Ph.D.
Ing. Jiří Kasina			
Ing. Vladimír Sládeček		
Ing. Miloš Fischer, MBA

- ministr zemědělství
- hejtman Zlínského kraje
- starosta města Uherské Hradiště
- předseda ČMMJ
- předseda ČMKJ
- předseda ČMKU
- předseda kynologické komise ČMMJ Praha
- poslanec PČR
- senátor PČR
- předseda OMS Uherské Hradiště
- MěÚ Uherský Brod
- MěÚ Uherské Hradiště
- starosta obce Dolní Němčí
- starosta obce Slavkov
- starosta obce Popovice
- ředitel Agro Okluky a.s.
- předseda představenstva Agro Okluky a.s.
- šéfredaktor časopisu Myslivost
- předseda předst. HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.
- jednatel Myslivost s.r.o.

Organizační výbor
82. ročníku Memoriálu Karla Podhajského
Ředitel
Správce
Jednatel
Ekonom
Vedoucí prací velké pole
Vedoucí prací malé pole
Vedoucí prací voda
Vedoucí prací les
Doprava
Veterinární služba
Zdravotní služba
Trubači
Vedoucí tisk. střediska

- Karel Blahušek, předseda OMS Uherské Hradiště
- Ing. Leoš Kadlček, předseda KK OMS Uh. Hradiště
- Ing. Marie Gejdošová, jednatelka OMS Uh. Hradiště
- Ing. Marie Krejčiová, Václav Flíbor
- Jaroslav Cmol
- Martin Cmol
- Josef Wasserbauer
- Antonín Bartoš
- Jaroslav Pondělek
- MVDr. Pavel Hrdina, MVDr. Jakub Kaděra
- MUDr. Vlastimil Velecký, MUDr. Jindřich Navrátil
- OMS Uherské Hradiště
- Mgr. Eva Illová
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Členové org. výboru

- Ing. Miloslav Bída
- Miroslav Ondra
- Rostislav Skopal
- Libor Beníček
- Miroslav Mančík
- Jaroslav Pondělek
- Ing. Jan Novotný
- František Moštěk

Pověřená osoba

- František Zbraněk

Pořadatelský sbor

- KK OMS Uherské Hradiště
- MS LANKA Dolní Němčí
- MS KASIVEC Slavkov
- MS BUKOVINA Popovice

Delegace rozhodčích
Vrchní rozhodčí

Josef Tinka		

OMS Uherské Hradiště

Velké pole		
Petr Novotný		
OMS Olomouc
			Aleš Suchánek		OMS Olomouc
			Ľuboš Knapp		Slovensko
Malé pole		
Jaroslav Maša		
OMS Brno venkov
			Josef Hlaváč		OMS Vyškov
Voda			
Antonín Straňák		
OMS Uherské Hradiště
			Pavel Pilař		OMS Zlín
			Vladimír Šiška		Slovensko
Les - barvy		
Lenka Trčková		
OMS Vsetín
			
Zbyněk Hasmanda
OMS Uherské Hradiště
			
Emil Vysloužil ml.
OMS Vyškov
			Vojtěch Škrba		OMS Svitavy
			
Ing. Martin Suchánek
OMS Olomouc
Les - vlečky		
Mgr. Pavel Tupec		
OMS Svitavy
			Jaroslav Šlimar		OMS Vyškov
Les - drobné disc.
RNDr. Anton Dinka
Slovensko			
			Emil Grossmann		OMS Zlín
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PROGRAM
		

Pátek – 2. 10. 2020

14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 24.00

prezence vůdců a psů, veterinární prohlídka v KD Dolní Němčí
focení vůdců a společné foto rozhodčích
ubytování rozhodčích a účastníků MKP
porada rozhodčích
rozlosování a rozdělení do skupin
přátelské posezení u cimbálu v KD Dolní Němčí

		

Sobota – 3. 10. 2020

06.30 – 07.30
07.30 – 07.45
08.00 – 09.00
09.00 		
20.00 – 24.00

snídaně
sraz účastníků 82. ročníku MKP před KD Dolní Němčí
slavnostní zahájení 82. ročníku MKP na stadionu FK Dolní Němčí
odjezd účastníků do honiteb k zahájení prací
společenské posezení s řízenou degustací vína v KD Dolní Němčí

		

Neděle – 4. 10. 2020

06.30 – 08.00
08.15 – 08.30
		
08.30		
odpoledne

snídaně
společný nástup všech účastníků 82. ročníku MKP a zahájení
druhého dne (chata MS LANKA Dolní Němčí)
odjezd do honiteb
vyhodnocení soutěže, slavnostní ukončení v KD Dolní Němčí

Místa konání jednotlivých druhů prací
Centrum:
Velké pole:
Malé pole:
Voda:		
Les: 		

Kulturní dům
MS LANKA
MS LANKA
MS BUKOVINA
MS KASIVEC

Dolní Němčí
Dolní Němčí
DolníNěmčí
Popovice
Slavkov

Pořadatel si vyhrazuje právo na dodatečné změny ve složení členů
organizačního výboru a právo změn v uvedeném časovém harmonogramu,
vyžádají-li si to organizační a epidemiologické podmínky.
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Zadání titulů
Vítěz MKP
CACIT
		
Res. CACIT
		
		

- nejlepšímu ohaři
- nejlepšímu kontinentálnímu ohaři, pokud se umístí v I. ceně
(CACIT = čekatelství Mezinárodního šampiona práce)
- druhému kontinentálnímu ohaři v pořadí, pokud se umístí
v I. ceně
Navrhování CACIT, res. CACIT se řídí dle normativu FCI.

CACT
- nejlepšímu ohaři každého plemene, pokud se umístí v I. ceně
		
(CACT = čekatelství Šampiona práce ČR)
Res. CACT
- druhému nejlepšímu ohaři každého plemene, pokud se umístí
		
v I. ceně
Tituly nejsou nárokové a je na sboru rozhodčích, zda tituly zadá či nikoliv.

Všeobecná ustanovení a pokyny pro účastníky
82. ročníku Memoriálu Karla Podhajského
Soutěže se zúčastní 20 ohařů, z toho 10 ohařů z České republiky a 10 ohařů ze
zahraničí. Z ČR se psi kvalifikují z Memoriálu Richarda Knolla. Soutěž je posuzována
sborem rozhodčích delegovaných Českomoravskou kynologickou jednotou dle
platného zkušebního řádu pro Memoriály Richarda Knolla a Karla Podhajského.
Vůdce psa se dostaví společně s nominovaným psem na místo prezence v čase
určeném těmito propozicemi, přičemž musí být vhodně myslivecky ustrojen,
vybaven potřebnými pomůckami pro vedení psa a loveckou zbraní (pokud vlastní
lovecký lístek), doklady určenými zkušebním řádem a zákonnými předpisy (lovecký
lístek, zbrojní průkaz, průkaz zbraně, doklad o pojištění). Současně musí být pojištěn
pro případ odpovědnosti za škody dle ust. Zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.
Zahraniční střelec musí mít mezinárodní zbrojní průkaz a pojištění.
V případě, že se vůdce nedostaví na prezenci ve stanovený čas, bude ze soutěže
vyřazen a na jeho místo bude povolán náhradník. Vůdce bez loveckého lístku si zajistí
střelce, popř. mu bude střelec pořadatelem přidělen (požadavek na zajištění střelce
pořadatelem je nutno oznámit na OMS Uheské Hradiště do 20. 9. 2020). Vůdce
odpovídá za případné škody způsobené jeho psem. Pořadatel neručí za poranění
ani za ztrátu psa. Vůdce může podat protest proti ohodnocení psa, pokud nebyl
dodržen zkušební řád. Protest musí být v souladu se zkušebním řádem. Protest
musí podat písemně ihned po oznámení výsledků a rozhodčí jsou povinni předat
protest vrchnímu rozhodčímu a ve spolupráci s ním jej vyřešit. Vůdce musí před
projednáním protestu složit jistinu ve výši 1 000,- Kč. Jistina bude vrácena, pokud
protest byl oprávněný. V opačném případě propadá částka ve prospěch pořadatele.
14

Posuzování soutěže
Posuzuje se podle zkušebního řádu pro ohaře, upravujícího posuzování psů
na MKP, který je součástí „Řádu pro zkoušky loveckých psů z výkonu", platného
od 1. 1. 2020. Vůdci psů a další účastníci MKP jsou povinni dbát pokynů vedoucích
jednotlivých skupin, závodčích, případně dalších členů organizačního výboru a řídit
se jimi.

Veterinární podmínky
Zúčastnění psi, na MKP, musí být klinicky zdraví. Psi z ČR musí být doprovázeni
očkovacím průkazem nebo pasem zvířete v zájmovém chovu. Psi vůdců z EU a třetích
zemí musí splňovat podmínky dané Evropským Parlamentem a rady EU č.576/2013,
o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č.
998/2003. Všichni psi musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení
o této vakcinaci v souladu s § 4 odst. 1 písmeno f) veterinárního zákona.
Veterinární prohlídku zúčastněných ohařů provede 2. 10. 2020 v době od 14:00
hodin do 15:00 hodin veterinární lékař, kterého zajistí pořadatel po celou dobu
konání akce. Ohaři, kteří neprošli veterinární prohlídkou, se nesmí MKP zúčastnit.
Tyto veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny
nebo zrušeny. Podmínky se týkají i psů a ostatních zvířat, která se MKP přímo
nezúčastní, ale jsou v místech konání této soutěže přítomná. Pořadatelé mají právo
tato zvířata a jejich doprovázející osoby z místa konání soutěže vykázat.

Startovné
Startovné činí 4.000,- Kč. Vlastník psa, který je členem ČMMJ, má 50% slevu.
Podmínkou je předložení platného členského průkazu ČMMJ majitele při prezenci.
Poplatek je nutné zaslat na níže uvedený bankovní účet, a to nejpozději do 20. 9.
2020. V případě neuhrazení startovného do stanoveného termínu, bude soutěžící
ze soutěže vyřazen a na jeho místo bude povolán náhradník. Platba v jiné měně než
v českých korunách nebude akceptována.
Banka: 		
číslo účtu: 		
IBAN: 		
BIC/SWIFT: 		
variabilní symbol:
poznámka: 		

Fio banka, a.s., Uherské Hradiště
2301636490/2010
CZ 3620100000002301636490
FIOBCZPPXXX
číslo zápisu psa
jméno vlastníka psa
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Ubytování
Bude zájemcům zajištěno a následně
potvrzeno na základě písemné,
e-mailové nebo telefonické objednávky
na adresách:
Sportovní hala Hluk
tel.: +420 572 581 235, +420 776 833 339
e-mail: sporthluk@uh.cz
GPS: 48.9863450N, 17.5271483E
Autokemp Babí Hora
tel.: +420 603 857 226
www.camping-babihora.cz
GPS: 48.9550133N, 17.5536022E
Amfík Bukovina Popovice
tel.: +420 602511494
e-mail: iva.zavrelova@amfikbukovina.cz
GPS: 49.0597053N, 17.5199706E
Pro rozhodčí je ubytování zajištěno.

Stravování
Pro všechny účastníky MKP je
zajištěno v organizačním centru,
v Kulturním domě Dolní Němčí,
chata MS LANKA Dolní Němčí
a na stanovištích v jednotlivých
honitbách.

Doprava
Doprava účastníků 82. ročníku MKP
bude pouze vlastními dopravními
prostředky. Pro soutěžící zajišťuje
pořadatel doprovod mezi jednotlivými
pracovišti označenými
zaváděcími
vozidly.
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82. ročník Memoriálu Karla Podhajského
sponzorují:
MS Krhov - Bzová
MS Dolní Němčí
MS Březolupy
MS Hradčovice - Drslavice
MS Bojkovice
MS Pitín - Hostětín
MS Nivnice
MS Boršice u Blatnice
MS Buchlovice
MS Popovice
MS Ostrožská Lhota
MS Bystřice pod Lopeníkem
MS Babice
MS Tupesy - Břestek
MS Vésky
MS Bánov
MS Staré Město
MS Slavkov
MS Nedachlebice
MS Havřice
MS Vážany
MS Zlechov
MS Korábek
HS Stupava
HS Nedachlebice
HS Věsky
HS Boršice

KASKO spol. s r.o.
SM Smartstav s.r.o.
Vladimír Obdržálek - KOPO
HUKOTRANS s.r.o. Hluk
DN Group stav s.r.o.
zuum s.r.o.
Stavby Ondra s.r.o.
Ing. Zdeněk Havlíček
Pavel Pavlica
Miroslav Valenta
Libor Lukáš
Ing. Stanislav Radoch
Rybárik s.r.o.
KOZAP Bánov
Ing. Leoš Kadlček
KASVO Uherský Brod
SVS - CORRECT s.r.o., Bílovice
Cipres filtr s.r.o.
Josef Hanáček, Elektro-Vodo-Topo
Vladimír Obdržálek - KOPO
Obec Zlechov
Obec Dolní Němčí
Obec Slavkov
Obec Březolupy
Obec Stupava
Obec Boršice
Obec Bílovice
Město Uherské Hradiště
Město Uherský Brod

Organizační výbor 82. ročníku
Memoriálu Karla Podhajského si dovoluje
touto cestou poděkovat všem sponzorům
a přispěvatelům za podporu při organizaci
této významné kynologické události.
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Dosavadní vítězové Memoriálu Karla Podhajského
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
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Rok
1932
1934
1936
1938
1940
1942
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1972
1973
1974
1975
1976
1977

Vítěz
Myra Nykolsburg
Ch.Princ Alan Tišnov
Herta Rira Tišnov
Rela Tišnov
Afra Windfang
Ďas Tivolli
Řina Tišnov
Bard Nižbor
Drak Tišnov
Boj z Černých polí
Dan Malkovice
Erik z Radimku
Argo z Dančiny
Tom Tišnov
Bělka Javořice
Alfo Pötmes
Adar Krásná ves
Bor Tišnov
Tok z Kladna
Bojka z Mistik
Mina z Lešan
Don z Podzvičínska
Argo Lesan Šelle
Argo z Klatovy Obory
Amar z Mézlova sadu
Gája z Marušinky
Ajax ze Sázavanu
Elka z Nových parcel
Alán ze Střezetic
Aida ze Satranky
Nora z Hradecka
Hecht v. Schleminger Forst
Aida Luxor
Triolo v.d.Haraska
Ron od Pramene Svratky
Evar z Báhoňa
Bojar z Dvorov
Lord z Poděbradky
Juno z Čandalu

Plem
KO
KO
KO
KO
POI
KO
KO
POI
KO
KO
KO
KO
ČF
KO
KO
KO
KO
KO
CF
CF
KO
KO
MŽO
CF
CF
KO
KO
KO
KO
KO
CF
DO
KO
KO
KO
CF
KO
KO
CF

Vůdce
O. Pressler
Ing. Th. Holoubek
Richard Knoll
Richard Knoll
Richard Knoll
Robert Sýkora
Richard Knoll
Dr. Ing. J.Steinitz
Karel Krýza
Zdeněk Šmikmátor
Luboš Macourek
Boh. Charouzek
Josef Bednář
Richard Knoll
Zdeněk Šmikmátor
Josef Kellerstein
Vilém Munzar
Vilém Svoboda
Václav Pražák
Ludvík Vacek
František Skopal
Vilém Munzar
Miloš Heger
B. Nedvěd
František Skopal
J.Zetek
Milan Novotný
Josef Plašil
Vilém Munzar
Jan Černý
Dr. Zdeněk Rušavý
Vladimír Kaiser
Rudolf Kristl
Vl. Pačes
Miroslav Matějka
Št. Krasňanský
Otto Banás
V. Bartovič
Št. Krasňanský

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Avar Hartmany
Ivo z Jihočeských lesů
Flot z Cechu
Ivan z Nezvalova kraje
Alan z Lukařských strání
Ibis z Bilice
Aran z Točánku
Chytra z Trocnovských luhů
Gron z Drátaře
Gor z Poděbradské roviny
Katka z Vínku
Hary z Bonzovských polí
Drina od Šumborky
Bojar Kořenice
Brok z Polánky
Cira z Husína
Eja Li-ja
Dan z Dorytky
Cid z Trubějovské hájenky
Hart z Jaroslavských polí
Pol Kořenice
Sent Kořenice
Bela z Citovských polí
Or Afoli
Mars z Kvítele
Asta Hájský revír
Kety z Lučkovic
Vigo Afoli
Oro z Kvítele
Rena z Kvítele
Uran z Kvítele
Barbar z Mešinské hájovny
Arany z Tišnovských revírů
Eron od Blavy
Hip z Ouhelí
Bor z Podřipské stráně
Bereta Apoli Gwen
Faty z Lovčických tarasů
Cora zo Šurianského kopca
Cita z Březové stráně
Columbo od Jizerského splavu
Cvik z Banásova dvora

KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
CF
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
CF
DO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
CF
KO
KO
KO
KO
KO
KO
MOK
KO
KO
CF
IS
CF
KO
CF
KO
KO

Ing. Josef Jursa
Otto Banás
František Horel
Otto Banás
Václav Kratochvíl
Marian Korič
Václav Kratochvíl
Josef Burian
Otto Banás
Frant. Chvalovský
Petr Rubeš
Josef Novák
Jiří Vilkus
Josef Novák
Ing. Josef Jursa
Dr.Josef Nejdl
Vl. Braník
Milan Kvíz
Frant. Drahokoupil
Vlad. Kolář
Jar. Novák
Bohumil Novák
Jiří Kratochvíl
Ing. Jiří Formánek
Josef Hendl
Jiří Černý
Radek Dufek
Tomáš Viktora
Ing.O. Hrabáková
Josef Novák
Josef Hauf
Jiří Pospíšil
Ing. Jiří Jindra
Vlastimil Polakovič
Vladimír Dufek
Miroslav Vacek
Jiří Jiroušek
Ing. Jaroslav Novotný
Radek Dufek
Josef Hlaváč
Lumír Růžička
Ladislav Banás
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Programm des 82. MKP (Karel Podhajský - Memorials)
		
14.00 – 15.00
		
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 24.00
		

Freitag – 2. 10. 2020
Präsentation der Teilnehmer und Jagdhunde,
Tierärztliche Untersuchung in KD Dolní Němčí
Gruppenfoto mit den Führern (Jägern) und Schiedsrichtern
Einkehren in der Unterbringung
Beratung mit den Schiedsrichtern
Einteilen der Teilnehmer in Gruppen
freundschaftliches Zusammentreffen bei Musik
in KD Dolní Němčí

		
06.30 – 07.30
07.30 – 07.45
		
08.00 – 09.00
		
09.00 		
20.00 – 24.00
		

Samstag – 3. 10. 2020
Frühstück
Zusammentreffen mit den Teilnehmern des 82. MKP Jahrgangs
vor KD Dolní Němčí
feierliche Eröffnung des 82. Jahrgangs MKP auf dem Stadion
FK Dolní Němčí
Abfahrt zum Jagdgebiet, und Start des Programms
gemeinsame Zusammentreffen und Weinverkostung
in KD Dolní Němčí

		
06.30 – 08.00
08.15 – 08.30
		
08.30 		
Nachmittag
		

Sonntag – 4. 10. 2020
Frühstück
gemeinsamer Einstieg aller Teilnehmer des 82. MKP Jahrgangs und
Eröffnung des zweiten Tages (Hütte MS LANKA in Dolní Němčí)
Abfahrt zur Jagd
Auswertung des Wettkampfs, zeremonielle Abschluss
in KD Dolní Němčí.

Das organisierende OMS behält sich das Recht vor, zusätzliche Änderungen in
der Zusammensetzung der Mitglieder des Organisationskomitees vorzunehmen,
und das Recht, Änderungen am festgelegten Zeitplan vorzunehmen, wenn die
organisatorischen Bedingungen dies erfordern.

Veranstaltungsorte der individuellen Arbeitsarten
Zentrum:
Großer Feld:
Kleiner Feld:
Wasser:
Wald:

Kulturní dům Dolní Němčí
MS LANKA Dolní Němčí
MS LANKA DolníNěmčí
MS BUKOVINA Popovice
MS KASIVEC Slavkov
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Allgemeine Bestimmungen und Weisungen für
Teilnehmer des 82. Memorials Karel Podhajský
20 Hühnerhunde werden auf diesem Wettbewerb teilnehmen, davon 10
Hühnerhunde aus der Tschechischen Republik und 10 Hühnerhunde aus dem
Ausland. Die Hühnerhunde aus der Tschehischen Republik werden aus Memorial
Richard Knoll qualizifieren. Der Wettbewerb wird von kynologische Kommission
nach der gültigen Prüfungsregeln für Memorial Richard Knall und Karel Podhajskjr
beurteilen. Der Hundeführer wird sich zum Wettbewerb zusammen mit dem
nominierten Hund auf den Ort der Präsenz in der Zeit (die wird dieser Proposition
bestimmt) einfinden. Der Hundeführer muss geeignete Jägerkleidung haben und
der Waffe besitzen (wenn er Jagd karte hat). Er muss eine Dokumente haben,
die bestimmt von Prüfungsregeln und gesetzliche Vorschrifte sind (Jagd karte,
Waffenschein, Ausweis der Waffe, Versicherungsnachweis). Gleichzeitig muss er für
die Verantwortung für Schäden gemäß Gesetz Nr. 449/2001 Slg. über die Jägerei,
versichert. Der Schütze aus dem Ausland muss international Waffenschein und
Versicherung haben.
Falls der Hundführer kommt nicht in der Präsenz in der bestimmt Zeit, wird er
aus dem Wettbewerb ausgeschieden und aufseine Stelle wird Ersetzmann gerufen.
Der Hundführer ohne Jagdkarte sichert sich den Schützen, bzw. der Schütze wird
dem Veranstalter zugewiesen (Forderung auf den Schützen von dem Veranstalter
muss der Hundführer auf OMS Uherské Hradiště bis 20. 9. 2020 bekanntgeben).
Der Hundführer ist für eventuelle Schaden von seinem Hund veranwortlich. Der
Veranstallter ist nichtfür die Verletzung des Hundes und Verlust des Hundes haftbar.
Der Hundführer kann gegen die Bewertung des Hundes protestieren, wenn die
Prüfungsregeln nicht befolgt wurde. Der Protest muss mit den Prüfungsregeln
entsprechen. Der Hundführer muss den Protest unmittelbar nach der Bekanntgabe
der Ergebnisse geschrieben werden. Die Schiedrichter sind verplichtet den Protest
dem Oberschiedsrichter zu übergeben und in Zusammennarbeit mit ihn es zu lösen.
Der Hundführer muss vor dem Protest eine Sicherheit von CZK 1.000 zahlen. Die
Sicherheit wird zurückgeben, wenn der Protest berechtigtwar. Andernfalls verfällt
der Betrag dem Veranstalter.

Beurteilung des Wettbewerbs
Es wird nach den Prüfungsregeln für die Hühnerhunde, die die Bewertung
der Hunde am MKP richtet, „Die Ordnung von Böhmisch-mährisch jagdliche
Einheit, z.s., für Prüfungen der Jagdhunde aus der Leistung", gültig ab 1. 1. 2020.
Die Hundführer und andere MKP-Teilnehmer sind verpflichtet, den Anweisungen
der Leiter einzelner Gruppen, Wettkämpfer eventuell anderer Mitglieder des
Organisationausschuss achten und richtet sich.
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Veterinärbedingugen
Die auf dem ICC beteiligten Hunde müssen klinisch gesund sein. Die Hunde aus
der Tschechischen Republik müssen mit dem Impfausweis oder dem Reisepass des
Haustieres in der Hobbyzucht versehen sein. Die Hunde aus den EU - Staaten und den
dritten Ländern müssen die vom Europäischen Parlament und vom Rat der EU Nr.
576/2013 festgelegten Bedingungen von den nichtkommerziellen Verschiebungen
in der Hobbyzucht und von der Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 998/2003
erfüllen. Alle Hunde müssen die gültige Tollwutimpfung und die Bestätigung von
dieser Impfung nach Paragraph 4 Absatz 1 Buchstabe f) dem Veterinärgesetz nach
haben.
Die tierärztliche Untersuchung der teilnehmenden Hunde wird am 2. 10. 2020
von 14:00 bis 15:00 Uhr vom Tierarzt, der vom Veranstalter gewährleistet wird, und
der die ganze Zeit auf dem Wettbewerb zur Verfügung steht. Die Hunde, die vom
Tierarzt nicht untersucht werden, dürfen am ICC nicht teilnehmen.
Diese Veterinärbedingungen können jederzeit aus den Krankheitsgründen
geändert oder aufgehoben werden. Bedingungen gelten auch für die Hunde und die
anderen Tiere, die nicht direkt am ICC teilnehmen, aber an den Wettkampfstätten
anwesend sind. Die Veranstalter haben recht, nicht nur diese Tiere sondern auch ihre
Begleitpersonen von den Wettkamptstätten hinauszuweisen.

Startgebühr
Startgeld beträgt 4.000,- K. Startgeld auf das Konto spätestens bis 20. 9. 2020
überweisen. Falls Startgebühr in dieser Frist nicht bezahltwird, wird der Teilnehmer
von der Prüfungen ausgeschlossen und der Ersatzführer gerufen. Zahlung wird nur
in Tschechische Währung akzeptiert.
die Bankanstalt:
der Kontonummer IBAN:
BIC/SWIFT: 		
variables Symbol:
die Bemerkung:

Fio banka, a.s., Uherské Hradiště
CZ 3620100000002301636490
FIOBCZPPXXX
der Registrierungsnummer aus der Ah nentafel des Hundes
der Besitzer des Hundes

Erteilung der Titel
Sieger MKP
CACIT 		
		

- der beste Hühnerhund
- der beste Kontinentalvorstehhund, muss in erstem Preiss plazieren
(CACIT = Anwartschaft internationaler Champion der Arbeit)
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Res. CACIT
- derzweite beste Kontinentalvorstehhund, muss in erstem Preiss
		
plazieren
Vorschlagen CACIT, res. CACIT wird durch normativ FCI geregelt.
CACT 		
- der beste Hühnerhund, der sich im Erstepreis plaziert
		
(CACT = Anwartschaft des Champions derArbeit CR)
Res. CACT
- der zweite beste Hühnerhund, der sich im Erstpreis plaziert
Diese Titel sind nicht beansprucht und es liegt an den Richtern, ob sie Titel eingeben
oder nicht.

Unterbringung
Sportovní hala Hluk
tel.: +420 572 581 235, +420 776 833 339
e-mail: sporthluk@uh.cz
GPS: 48.9863450N, 17.5271483E
Autokemp Babí Hora
tel.: +420 603 857 226
www.camping-babihora.cz
GPS: 48.9550133N, 17.5536022E
Amfík Bukovina Popovice
tel.: +420 602511494
e-mail: iva.zavrelova@amfikbukovina.cz
GPS: 49.0597053N, 17.5199706E

Verpflegung
Für die Verpflegung aller Teilnehmer des MKP wird gesorgt, in dem Kulturhause
Dolní Němčí, Hütte MS LANKA Dolní Němčí und auch auf dem Jagdstandorte.

Ausfahrt und Transport
Der Transport der Teilnehmer des 82. Jahrgang MKP erfolgt mit eigenen
Transportmitteln. Begleitung und Assistenz zur Fahrt zu den jeweiligen Standorte
ist gegeben.
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Centrum MKP
Kulturní dům
Hlucká 108, 687 62 Dolní Němčí
GPS: 48.9683108N, 17.5813933E
Správce MKP
Ing. Leoš Kadlček & 725 538 298

