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Českomoravská kynologická unie
Českomoravská kynologická jednota
Českomoravská myslivecká jednota, z. s.
Okresní myslivecký spolek Nymburk, z. s.
pořádají pod záštitou

Ministerstva zemědělství
a

hejtmanky Středočeského kraje

48. MEMORIÁL
RICHARDA KNOLLA
vrcholnou soutěž ohařů se zadáním titulů
Všestranný vítěz České republiky 2022
CACT a res. CACT - čekatelství šampióna práce ČR
v honitbách:

Myslivecké sdružení Podlesí Loučeň, z. s.
Myslivecký spolek Chleby – Šlotava
Honební společenstvo Bobnice
Myslivecký spolek Bučice – Rožďalovice
Myslivecké sdružení Mcely, z. s.

ve dnech 26. – 28. 8. 2022

Richard Knoll
Richard
Knoll
se
narodil
v Rouchovanech u Třebíče. Právem
patří mezi nejvýraznější osobnosti
a je uznávaným kynologem u nás,
ale i v zahraničí. Po celý aktivní
život byl chovatelem a cvičitelem
mnoha plemen loveckých psů,
zejména ohařů, teriéru, jezevčíků
i slídičů. Svoji kynologickou praxi
končil
chovem
německých
krátkosrstých ohařů a toto
plemeno se stalo jeho největší láskou. Založil známou chovnou
stanici „Tišnov". Nazval ji podle města, kam se jeho rodina v roce
1903 přestěhovala. Z této stanice vzešlo a bylo zapsáno 170 vrhů
německých krátkosrstých ohařů. Získané, bohaté praktické
i teoretické zkušenosti a znalosti zužitkoval při práci poradce chovu,
kterého vykonával více jak 50 let. Své zkušenosti a znalosti
uplatňoval při kynologických výstavách, soutěžích a poradách. Byl
pětinásobným vítězem Memoriálu Karla Podhajského. Je také
spoluautorem odborné knihy Všestranný ohař, jež se stala pro svůj
obsah významnou mysliveckou pomůckou a učebnicí nejen
začínajícím kynologům. Publikoval v mysliveckých časopisech
a svými kynologickými statěmi obohatil učebnice myslivosti. V roce
1964 vydal příručku Exteriér a vlastnosti našich krátkosrstých ohařů.
Svým přístupem a aktivitami se nesmazatelně zapsal do podvědomí
široké myslivecké a kynologické veřejnosti.
Na počest Richarda Knolla pořádá Českomoravská myslivecká
jednota od roku 1975 pravidelně celorepublikovou soutěž ohařů Memoriál Richarda Knolla se zadáváním titulu Všestranný vítěz ČR.
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Úvodní slovo ministra zemědělství
Vážení návštěvníci,
těší mě, že vás mohou alespoň touto cestou
pozdravit u tak významné kynologické akce,
jakou je Memoriál Richarda Knolla. Jeho
letošní již 48. ročník svědčí o tom, že se
myslivecké kynologii u nás daří, a že Richard
Knoll nachází v dalších generacích své
následovníky. To je dobře, protože v jeho
osobě se dokonale propojovala praxe
s teorií. A právě takové osobnosti by nám
měly být vzorem při péči o les, krajinu
a zvěř. Uvědomujeme si, jak důležitá je práce myslivců, stejně jako
to, že najít rovnováhu mezi moderním způsobem života
a zachováním všech funkcí přírody nabývá na stále větším významu.
Myslivecká kynologie je nezbytnou součástí tohoto procesu.
Organizátorům proto děkuji za pořádání Memoriálu Richarda Knolla,
soutěžícím přeji mnoho zdaru a spokojenost s předvedenými výkony
svých svěřenců.

Zdeněk Nekula, ministr zemědělství
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Slovo hejtmanky Středočeského kraje
Zdravím všechny příznivce myslivecké
kynologie! Mám velkou radost, že se
48. ročník Memoriálu Richarda Knolla letos
koná právě ve středních Čechách. Myslivost
má u nás dlouhou tradici. Zdejší revíry byly
odnepaměti bohaté na drobnou i vysokou
zvěř a trofeje zdobí nejeden středočeský
zámek.
Memoriál
Richarda
Knolla,
jedné
z nejvýznamnějších osobností české
kynologie, se letos odehrává v Nymburce,
Polabské nížině, která má skvělé podmínky pro život drobné zvěře.
Nymbursko je proto více než vhodné pro pořádání tak prestižní
akce, jakou je celorepubliková soutěž ohařů.
Pozorovat myslivce s jeho loveckým psem, to je jako pozorovat
divadelní představení beze slov. Funguje mezi nimi zvláštní chemie,
je to zvláštní propojení, které v sobě odráží hodiny, dny a měsíce
společné práce i společného odpočinku. Nestačí se rozhodnout, že
z vás bude lovec, musíte mít pro to správný cit a vnímání. Musíte
mít rád přírodu, rozumět jí a vědět, co potřebuje. Podobná soutěž,
jako je Memoriál Richarda Knolla, je pak už jen třešničkou na dortu
po celoroční každodenní práci. Je setkáním srdcařů, kteří i v dnešní
době plné moderních technologií dávají přednost přírodě a užívají si
ji v každé roční době a bez ohledu na počasí.
S ohařem jsem vyrůstala celé dětství. Když jsem byla malá, ocitnul
se u nás v rodině irský setr. Dědeček ho našel uvázaného u pouliční
lampy. Opuštěný mladý pes ve svém zoufalství cenil zuby a vrčel
na každého, kdo šel kolem. Dědeček byl trpělivý a laskavý, nejprve
mu dával žrádlo na lopatě z bezpečné vzdálenosti, pak se přibližoval,
až psa odvázal a pohladil. Z Dana se stal člen rodiny. Dědeček mu dal
výcvik a Dan byl vynikající lovecký pes se skvělým nosem, výbornou
pracovní způsobilostí a vytrvalostí. A já jako dítě jsem mu mohla
klidně lézt po hlavě. Věřím, že i pro všechny účastníky Memoriálu
4

Richarda Knolla jsou jejich psi nedílnou součástí života. Všem přeji,
aby se soutěž vydařila a aby si každý z Nymburka odvezl hlavně
spoustu krásných zážitků a dobrý pocit ze společného setkání.
Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje

Slovo předsedy OMS Nymburk
Vážení příznivci myslivosti, myslivecké kynologie, dámy a pánové,
vítám Vás ve Středočeském kraji, v okrese Nymburk, kde na honební
výměře 75.635 ha hospodaří 56 mysliveckých společností a dvě
honební společenstva. Sdružuje 480 členů a ČMMJ. Místně
příslušnými orgány státní správy myslivosti jsou ORP Lysá nad
Labem, Nymburk a Poděbrady.
Honitby Nymburského okresu leží na severovýchodě Středočeského
kraje v Polabské nížině. Velká část využívaných ploch je zemědělsky
obdělávaná. V honitbách se hospodaří se spárkatou zvěří, daňčí,
mufloní, srnčí a černou. Z drobné zvěře je normován zajíc a bažant.
Českomoravská myslivecká jednota – Okresní myslivecký spolek
Nymburk, pravidelně každoročně pořádá kurz a zkoušky z myslivosti,
Svatohubertské mše spojené s koncertem lovecké hudby, okresní
střelecké přebory, zkoušky loveckých psů z výkonu, podporuje děti
a mládež v soutěži Zlatá srnčí trofej a další aktivity.
Kynologie na našem okrese je na velmi vysoké úrovni. K tomu
pomáhá aktivní podpora našich členů a dobrá spolupráce
s mysliveckými spolky při propůjčování svých honiteb. Vrcholem
našeho snažení a poctou je uspořádání v letošním roce již
48. ročníku Memoriálu Richarda Knolla, kterým nás pověřila ČMMJ.
Jde o prvořadou prestižní záležitost okresního mysliveckého spolku
a jeho kynologické komise, organizačního výboru memoriálu
a mysliveckých spolků v místě konání. Záštitu převzali ministr
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zemědělství ČR a hejtmanka Středočeského kraje s partnerstvím
městysem Loučeň a obcemi Bobnice, Chleby a Rožďalovice.
Snažili jsme se připravit vůdcům a jejich svěřencům, rozhodčím,
hostům a návštěvníkům takové podmínky, aby soutěž proběhla na
vysoké kynologické a společenské úrovni a stala se přátelským
setkáním všech příznivců myslivecké kynologie, přírody a myslivosti.
Přeji Vám příjemný pobyt a chvíle strávené mezi vyznavači kynologie
a myslivosti. Vaše spokojenost pro nás bude tím nejlepším
vyznamenáním a co nejsrdečněji Vás vítám v okrese Nymburk.
Jaroslav Moravec, předseda ČMMJ – OMS Nymburk
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Čestné předsednictvo 48. MRK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ing. Zdeněk Nekula
Mgr. Petra Pecková
Mgr. Jana Skopalíková
MVDr. Lubomír Široký
Dalibor Smékal
Věra Dvořáková
Ing. Jiří Janota
Ing. Daniel Švrčula
JUDr. Petr Valenta
Josef Novák
Ing. Tomáš Czernin
Ing. Roman Vohradský
Ing. Veronika Vrecionová
Ing. Karel Fišer
Ing. Jiří Tesař
MVDr. Otto Vraný
Marta Peterková
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
Ing. Karel Otava
Jaroslav Červinka
Milan Dokoupil
Mgr. Alena Švejnohová
Petr Kapal
Ing. Zdeněk Žára
Filip Michl
Hana Černá
Jiří Staněk
Ing. Miloš Fischer, MBA

- ministr zemědělství
- hejtmanka Středočeského kraje
- krajská radní Středočeský kraj
- předseda ČMKU
- předseda ČMKJ
- jednatelka ČMKJ
- předseda ČMMJ
- místopředseda ČMMJ
- místopředseda ČMMJ
- předseda Kynologické komise ČMMJ
- senátor
- generální ředitel VLS
- poslankyně Evropského parlamentu
- oblastní ředitel Lesy ČR Vých. Čechy
- obchodní ředitel Halali
- ředitel sekce KVS SVS Středočes. kraj
- starostka městyse Loučeň
- starosta města Nymburk
- starosta města Lysá nad Labem
- starosta města Poděbrady
- starosta města Sadská
- starostka města Pečky
- starosta města Rožďalovice
- lesní správce Lesy ČR
- starosta obce Chleby
- starostka obce Bobnice
- podnikatel
- jednatel časopisu Myslivost
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Organizační výbor 48. MRK
•
•
•
•

Ředitel
Pověřená osoba
Jednatel
Ekonom

Jaroslav Moravec
Petr Netík
Alois Bultman
Petr Motejl
Ing. Jiří Svoboda
Michal Stezka
Lucie Bauerová
Kamil Samek
Ing. Lucie Svobodová
Mgr. Eva Illová
Irena Kvapilová
Jiří Holub
MVDr. Václav Vojáček
Pražský trubačský sbor

•
•
•
•

Propagace
Ubytování
Doprava
Zpracování výsledků

•

Fotografové

•
•

Veterinární služba
Trubači

•
•
•
•
•
•
•

Vedoucí pracoviště „Velké pole“
Vedoucí pracoviště „Malé pole“
Vedoucí pracoviště „Voda“
Vedoucí pracoviště „Les“
Vedoucí pracoviště „Barvy“
Vedoucí pracoviště „Vlečky“
Vedoucí pracoviště „Drobné disciplíny“

Mgr. Lenka Němcová
Josef Hetver
David Zápotocký
Bohumil Vinš
Lukáš Bašta
Petr Janda
Pavel Marek

Další činnosti zajišťují členové pořádajících mysliveckých spolků
a uchazeči o první lovecký lístek při OMS Nymburk
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Program MRK
Pátek 26. srpna 2022
14:00 - 16:30
• sraz účastníků v Kulturním domě v Loučeni
• veterinární prohlídka, prezence, kontrola dokladů
• ubytování
• fotografování soutěžících
16:30 - 18:00
• porada rozhodčích
18:00
• losování startovních čísel
• rozdělení psů do skupin
• organizační informace a přátelské posezení

Sobota 27. srpna 2022
7:30
• sraz všech účastníků u Kulturního domu v Loučeni
• slavnostní průvod účastníků na zámek Loučeň
8:00
• slavnostní zahájení 48. ročníku MRK
9:00
• odjezd do honiteb a zahájení disciplín
19:00
• společenský večer v Kulturním domě v Loučeni

Neděle 28. srpna 2022
7:30
• nástup účastníků, následný odjezd do honiteb a zahájení disciplín
odpoledne
• vyhlášení výsledků a slavnostní ukončení MRK v Kulturním domě
v Loučeni
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Místa konání:
Zahájení
Centrum MRK
Velké pole
Malé pole
Voda
Les

- Zámek Loučeň
- Kulturní dům v Loučeni
- Chleby
- Bobnice
- Bučice - Rožďalovice
- Loučeň

Upozornění pro účastníky soutěže MRK
Na žádost uživatelů honiteb je stanoven přísný zákaz návštěvy
jednotlivých honiteb, resp. pracovišť, kde bude soutěž probíhat,
mimo dobu konání soutěže.

Všeobecná ustanovení a pokyny pro účastníky
soutěže MRK
Soutěže se účastní 20 ohařů z ČR na základě výsledku všestranných
zkoušek a soutěží, konaných v roce 2021 a na základě dosaženého
pořadí v Nominační soutěži konané v roce 2022. Soutěž je
posuzována sborem rozhodčích delegovaných ČMKJ, dle zkušebního
řádu pro Memoriál Richarda Knolla, který byl projednán MZe ČR
a schválen sborem zástupců s účinností od 1. 1. 2020.
Vůdce se dostaví společně s nominovaným psem na místo prezence
v čase určeném těmito propozicemi. Musí být myslivecky ustrojen,
s potřebnými pomůckami pro vedení psa, s loveckou zbraní
a doklady určenými zkušebním řádem (dále ZŘ) a zákonnými
předpisy. Současně musí být pojištěn pro případ odpovědnosti
za vzniklé škody, dle ustanovení zákona č. 449/2001 Sb. v úplném
znění. Vůdce je povinen dodržovat veškerá ustanovení ZŘ
pro zkoušky loveckých psů platného od 1. 1. 2020.
Pověřená osoba odpovídá mimo jiné za dodržování zákona
na ochranu zvířat proti týrání č. 501/2020 Sb. v úplném znění. Vůdce
psa odpovídá za případné škody způsobené psem. Pořadatel neručí
za poranění nebo ztrátu psa.
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Vůdce může podat protest proti ohodnocení psa, pokud nebyl
dodržen ZŘ. Podání protestu musí být v souladu se zněním ZŘ pro
zkoušky loveckých psů platného od 1. 1. 2020.
Vůdci psů a další účastníci MRK jsou povinni dbát pokynů
pořadatelů, vedoucích jednotlivých skupin, závodčích, případně
dalších členů organizačního sboru a jimi se řídit.
Vůdce bez loveckého lístku si zajistí střelce, popř. mu bude střelec
na jeho žádost a poplatek 400,- Kč pořadatelem přidělen. Tento
požadavek je však nutné oznámit předem na OMS Nymburk.
Informační kancelář je k dispozici po celou dobu soutěže přímo
v Kulturním domě v Loučeni.

Doprava
Pouze vlastními prostředky. Přejezdy jsou značeny informačními
tabulkami. Dále budou k dispozici zaváděcí vozidla pro jednotlivé
skupiny k urychlení přesunu vůdců, případně návštěvníků MRK.
Podrobnější informace obdržíte při rozlosování soutěže.

Startovné
•
•
•
•

Startovné činí 5.000,- Kč
Startovné zašlete na účet 0503683309/0800, do zprávy pro
příjemce uveďte MRK a své příjmení.
Člen ČMMJ má 50 % slevu, členství prokazuje platným členským
průkazem ČMMJ vlastník psa.
Úhrada startovného je nevratná, platba na výše uvedený účet
musí být doručena do 15. 08. 2022.

Ubytování
Pro delegované rozhodčí je zajištěno ubytování v hotelu Maxmillian
v Loučeni. Bližší informace podá osoba odpovědná za ubytování,
paní Lucie Bauerová, tel: 605477621. Ostatní účastníci si ubytování
zajistí sami.
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Stravování
Stravování je pro všechny účastníky zajištěno na jednotlivých
pracovištích a v centru MRK – v Kulturním domě v Loučeni.

Upozornění
Všichni účastníci jsou povinní podrobit se aktuálním hygienickým
nařízením a bezodkladně respektovat pokyny pořadatelů pro řízení
pohybu osob v prostoru konání 48. ročníku Memoriálu Richarda
Knolla i v jeho okolí. Pořadatel neodpovídá za následky nařízení
vydaných nadřízenými orgány v důsledku epidemiologické situace
v ČR.

Veterinární podmínky
Veterinární přejímka psů bude provedena 26. 8. 2022 v době
od 14:00 do 16:30. Zajišťuje ji pořadatel soutěže. Psi, kteří
ve stanovenou dobu neprojdou veterinární přejímkou, se nemohou
soutěže zúčastnit.
Prostory a zařízení, ve kterých se psi během akce zdržují, musí být
udržovány v čistotě, za to zodpovídá vůdce psa.
Stanovené veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů
kdykoliv zrušeny nebo změněny.
Psi a feny účastnící se této soutěže musí být klinicky zdraví, musí být
vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí
mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1 písm. f)
veterinárního zákona. Psi pocházející z členských zemí EU a třetích
zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí
splňovat podmínky dané nařízením EP a Rady, čj. 998/2003, ze dne
26. 5. 2003.
Psi, kteří se MRK přímo neúčastní včetně jejich doprovodu, budou
pořadatelem z místa konání soutěže vykázáni.
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Seznam rozhodčích 48. MRK
pracoviště
Vrchní rozhodčí

jméno a příjmení
Ing. František Kerda

OMS
Pardubice

Velké pole

Milan Kazda
Jiří Drábek
Josef Korelus

Nymburk
Chrudim
Kolín

Malé pole

Stanislav Ludvík
Petra Golinovská

Nymburk
Litoměřice

Voda

Josef Kratochvíl
PhDr. Jana Pavlová, Ph.D.
Mgr. Pavel Tupec

Nymburk
Nymburk
Svitavy

Barvy

Petr Herčík
Čeněk Vedral
Hana Bártová
Ing. Jiří Knotner
Bc. Jiří Kubát

Nymburk
Kolín
Praha-venkov
Nymburk
Nymburk

Vlečky

Jan Kotík
Pavel Kaplan

Praha 9
Pardubice

Pavel Vach
Ing. Eva Pavlíková

Kolín
Hradec Králové

Zita Krepsová
Ladislav Slavík
Alois Bultman
Zdeněk Horák
Hubert Kreps

Kutná Hora
Kolín
Nymburk
Hradec Králové
Kutná Hora

Drobné disciplíny

Náhradníci
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Dosavadní vítězové
MEMORIÁLU RICHARDA KNOLLA
rok místo

vítěz

plemeno

vůdce
Jaroslav
Veverka

1975 Vyškov

Erka z Valských lesů

1976 Kolín

Arus von Nordpark

1977 Litoměřice

Borek ze Žlíbku

KO Čestmír Cetl

1978 Nymburk

Marko z Podřípských
polí

CF

Miroslav Valina

Gero z Březné

CF

Petr Rubeš

Žofka z Radimku

KO

Václav
Kratochvíl

Kento z Vešek

KO Čestmír Cetl

1982 Rokycany

Alan z Lukavských
strání

KO

1983 Pardubice

Haras Kořenice

KO Jaroslav Novák

Erik z Jezárek

CF

Václav Panáček

1985 Strakonice

Chytrá z Trcnovských
luhů

CF

Josef Burián

1986 Plzeň – jih

Freya z Dianina revíru VMO Josef Raděj

1987 Břeclav

Egon z Vínku

KO Milan Pavlata

Drina z Opcizen

PP

František Šimek

Palma ze Zvíkovské
bašty

CF

Josef Burián

1979

Rychnov nad
Kněžnou

1980 Litoměřice
1981

1984

1988

Brno –
venkov

Jindřichův
Hradec

České
Budějovice

1989 Nymburk
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KO

NDO Jiří Koula

Václav
Kratochvíl

1990 Kladno

Drina od Šumborky

KO Jiří Vilkus

1991 Třebíč

Dan z Keblouky

KO Josef Hendl

1992 Opava

Blesk z Roštejna

POI Vlastimil Resner

Kazi ze Zítkového
rybníka

KO Václav Dvořák

Keny ze Štípek

KO Luděk Müller

1993

České
Budějovice

1994 Pardubice
1995 Jičín
1996 Náchod
1997 Plzeň – jih
1998

Mladá
Boleslav

1999 Třebíč

Lina ze Zítkového
rybníku
Cid z Trubějovské
hájenky
Zar z Husína
César z Jestřebské
skály
Holky z
Nemilanských hájů

KO Stanislav Brožek
KO

František
Drahokoupil

KO Jaroslav Šefl
DO Milan Kvíz
KO František Hladík

2000 Nymburk

FargoSefra

DO Vladimír Kaiser

2001 Hodonín

Alan ze Slatinic

KO František Hladík

2002 Tachov

Běta z Hamáče

KO Petr Moravec

2003 Třebíč

Marko z Kvítele

KO Josef Novák

2004 Opava

Kety z Lučkovic

KO Radek Dufek

2005 Olomouc

Ataman Duma
Kazana

KO Luděk Müller

2006 Břeclav

Franzini Moris

POI Jiří Pospíšil

2007 Pardubice
2008 Třebíč

Kord z Mešinské
hájovny
Ataman Duma
Kazana
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POI Josef Korelus
KO Luděk Müller

2009 Přerov
2010 Plzeň
2011 Trutnov
2012 Opava
Uherské
Hradiště
Rychnov nad
2014
Kněžnou
Hradec
2015
Králové
2013

Barbar z Mešinské
hájovny
Wanda z Mešinské
hájovny
Alma z Lovčických
tarasů

POI Radim Duda

Hip z Ouhelí

KO Vladimír Dufek

KO Jiří Pospíšil

CF

Jaroslav
Novotný

Jar z Plzínů

NDO Radek Duda

Kony z Plzínů

NDO Radek Duda

Era z Břízské cihelny

KO Jan Švábek

2016 Břeclav

Jantar z Chlumčanské
MOK Petr Slavík
doliny

2017 Jihlava

Charka z Černých Blat

KO Jiří Pospíšil

2018 Česká Lípa

Ella Fons Vitae

KO Matouš Charvát

2019 Nový Jičín

Cira z Malé Hranické

CF

2020 Trutnov
2021 Chomutov

Martin
Suchánek

Bonnie od Ptačího
VOK Eva Volfová
dolu
Delia z Cecemínských
Jaroslav
CF
vinic
Novotný
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Loučeň

Městys Loučeň leží asi 65 km severovýchodně od Prahy, v severní
části obce s rozšířenou působností Nymburk. Od tohoto města je
vzdálena asi 12 km. Severně od Loučeně, ve vzdálenosti cca 21 km,
leží další významné regionální centrum Mladá Boleslav. Úředně žije
v katastru této obce, jež se honosí titulem městys, zhruba 1300
obyvatel. Loučeň se dále dělí na čtyři části, konkrétně to
jsou: Loučeň, Patřín, Studce a Studečky.
Loučeň leží na rozhraní dvou ostře kontrastujících typů krajiny:
hustě zalesněné jabkenické plošiny a vlkavské pahorkatiny na severu
a západě a úrodné, zemědělsky intenzívně obhospodařované nížiny
středního Polabí na jihu a východě.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1223. Listina dokládající
původní název „Lucsan“ i existenci blízkých sídel je podepsána také
rytířem Předslavem z Loučeně. V roce 1630 byla celá ves vypálena
vojskem i s kostelem a farou. O devět let později byla zničena tvrz
i s pivovarem a vinicemi. V roce 1704 byl na místě někdejší tvrze
postaven zámek Loučeň, sídlo rodiny Thurn-Taxisů. Loučeň je
zakreslena na mapě Království českého z roku 1725.
V roce 1813, v době napoleonských válek, bylo v obci a jejím okolí
70 tisíc ruských vojáků a způsobili zde značné škody.
V roce 1885 dala princezna Eleonora z Thurn-Taxisů v obci
postavit chudobinec sv. Františka, jehož obyvatele i dále
podporovala.
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Chleby

Chleby jsou obec ležící v okrese Nymburk, asi 5 kilometrů
severovýchodně od Nymburku. Místní část Draho se nachází asi
1,5 km jižně od vesnice Chleby. Obec má přes 400 obyvatel
a její katastrální území, v němž leží obě místní části, má rozlohu
959 ha. Nezastavěné území obce pokrývají převážně pole. Kolem vsi
protéká jihozápadní stranou potok Chlebka, regulovaný se svými
přítoky do pravoúhle uspořádaných melioračních kanálů. U Draha se
do něj zleva vlévá přítok V trubách. V jižní části Chleb se při Chlebce
nachází poblíž hřiště rybník.
V Chlebích se nachází na území bývalé katolické farní zahrady malá
soukromá Zoologická zahrada Chleby – nejmenší ZOO v Česku,
založená roku 1997. Licenci zoo dostala v roce 2004. Chová
cizokrajná i domácí zvířata. Klade důraz na co nejbližší kontakt
návštěvníků, zejména dětí, se zvířaty. Je vyzdobena nejrůznějšími
zajímavostmi a netradičním aranžmá pavilonů.
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Bobnice
Podle
archeologických
nálezů
na různých místech v okolí vesnice
lze s jistotou předpokládat, že
Bobnice patří mezi nejstarší obce
v okolí.
Nalezené
osadní
starožitnosti
svědčí
o osídlení
nejpozději v jedenáctém století,
bohužel písemné doklady jsou až
z doby pozdější. Výsadní postavení
obce však lze odvodit ze zápisů
ve starých zámeckých urbářích,
podle kterých všechny osady
na Poděbradsku platily ze svých
statků stálý plat ve dvou splátkách
(na sv. Jiří a o sv. Havlu), pouze Bobnice a Rašovice platily jen jednou
v roce a to na sv. Martina. Jako nejstarší dokument potvrzující
existenci obce se dosud uváděl latinsky psaný pergamen z r. 1413,
kde ves kupují Václav z Blahotic a Bartoloměj z Litoměřic.
Až v poslední době byla potvrzena existence dvou písemných
dokladů z roku 1363, kde v prvním dokumentu se bobnický občan
Hána zavazuje zaplatit Půtovi z Kostomlat za kus lesa u hradu
Kostomlaty a to ve třech splátkách. Ve druhém odkazuje jakýsi
Konrád z Bobnic 20 kop grošů své snaše Kláře. Rok 1363 byl proto
určen jako rozhodující, kdy již obec prokazatelně existovala.
V polovině 16. století zde mělo město Nymburk statek, který
dědičně pronajímalo. Po roce 1547 spadají Bobnice k panství
poděbradskému. V tomto roce zde žilo trvale 12 osob, byla zde
krčma a od roku 1590 masný krám.
V době třicetileté války, především v roce 1631-1634 stihl Bobnice
osud mnoha českých vsí a osad. Obec se nevyhnula drancování
saských vojsk a byla zcela zničena. Od roku 1740 však zde už trvale
žilo 11 sedláků, 4 chalupníci a 4 baráčníci. Škola byla v obci již
v 1. polovině 18. století a od roku 1863 zde byla i škola evangelická.
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Rožďalovice

Rožďalovice jsou výjimečné tím, že si zachovaly vzácnou
urbanistickou podobu z konce 18. století a mimořádnou
maloměstskou atmosféru. František Palacký ve svých Dějinách
národu českého uvádí Rožďalovice k roku 1223–1226 jako dědictví
jistého Soběhrda, jenž vystupoval jako svědek v listině biskupa
Peregrina. Rovněž hovoří o blíže neznámých Matějovi a Čáslavovi
z Rožďalovic. Delší čas se potom v držení území uplatňují dva různé
rody (páni z Michalovic a Košíkové z Lomnice, Křinečtí z Ronova
a Valkounové z Adlaru), z čehož vyplývá domněnka, že tu stály dvě
osady – jedna v okolí tvrze, druhá opodál u řeky, s trojúhelníkovým
tržištěm. Ze starších majitelů panství se nejvíce proslavil Ješek
z Rožďalovic, člen družiny krále Jana Lucemburského, jenž za své
zásluhy získal v roce 1340 pro Rožďalovice městská privilegia. Ješek
z Rožďalovic padl v roce 1346 spolu s králem Janem Lucemburským
v bitvě u Kresčaku, kde byl s dalšími padesáti padlými rytíři
pochován. Koncem 15. století se jedinými pány na rožďalovském
zboží stali páni Křinečtí z Ronova. Město bývalo opevněno palisádou
se dvěma branami – Pražskou a Bydžovskou. Panství, jehož se
třicetiletá válka příliš nedotkla, bylo Janu Albrechtovi Křineckému
zkonfiskováno, v roce 1622 ho koupil Albrecht z Valdštejna.
Valdštejnové tu vládli až do roku 1757. Po nich se v krátkých
intervalech vystřídalo několik majitelů – Aloisie Clamu a Clam -
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Gallasové, Karel z Rödernu, Jakub Wimmer, v letech 1815–1934 to
byli Lobkowiczové.
Současné Rožďalovice jsou dnes nejen cílem turistů, ale především
příjemným místem k životu. V posledním čtvrtstoletí se z malého
provinčního místa stala moderní obec se statutem města, s bohatým
společenským životem a plně vybudovanou infrastrukturou. Svým
obyvatelům poskytuje mateřskou i základní školu, poštu, bankomat,
zdravotní středisko, lékárnu, domov důchodců, spolkový dům,
kulturní sál, knihovnu, galerii, muzeum, prodejní síť, restaurace,
cukrárnu, servisní služby a řemeslníky, sportoviště, rekreační
možnosti, ubytovací služby, železniční i autobusové dopravní
spojení. Funguje zde sbor dobrovolných hasičů, tělovýchovná
jednota Sokol, fotbalový klub Trnavan, Český rybářský svaz, Český
svaz chovatelů, Český svaz včelařů, myslivecké sdružení, odbor
přátel SK Slavia. Obec investuje do ochrany životního prostředí,
veřejné zeleně, oprav historických památek, kulturního života,
rozvoje infrastruktury a veřejné dopravy, podporuje rodinnou
výstavbu. K informování občanů provozuje městský rozhlas a vydává
zpravodaj Rožďalovicko. Město je členem svazku obcí Region Taxis
Bohemia a Místní akční skupiny Svatojiřský les.
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Partneři 48. Memoriálu Richarda Knolla
Ministerstvo zemědělství
Českomoravská kynologická unie
Českomoravská kynologická jednota
Českomoravská myslivecká jednota, z. s.
Lesy ČR, s. p.
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Středočeský kraj
město Nymburk
městys Loučeň
město Sadská
město Lysá nad Labem
město Rožďalovice
obec Bobnice
obec Chleby
město Pečky
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Prostav, s. r. o.
AG Novachem, s. r. o. - Ing. Radek Hančák
Jiří Staněk, Odchov a prodej bažantí zvěře
Super zoo
Prosped trade, s. r. o. - Mgr. Jiří Lazar
COOP Jednota
Terratest, s. r. o.
Mikrop Čebín, a. s.
Bramko Semice
Pojišťovna Halali, a. s.
Farma Novák, Přerov nad Labem 49
Ing. Zdeněk Moc, Starý Vestec 73
Myslivecké sdružení Chleby – Šlotava, z. s.
Myslivecký spolek Velenka
Ing. Tomáš Czernin
Kinský dal Borgo, a. s.

23

Pilous, s. r. o.
Bafpet s.r.o.
Milan Kazda
Tepostop s.r.o., Přelouč
Tekro, spol. s r.o.
Ing. Jiří Knotner, projektování domů
Václav Kulhavý
Radomíra Nechánská, realitní makléřka
Voda Janek
Jiřina Ekrtová, účetní služby Velenice
AGD Senice
Bobr Chrudim
Lovecké potřeby René Mlejnek zbraně-střelivo, Nymburk
Pivovar Nymburk, spol. s r. o.
SvatoHubertské pivo
Walter Trading, s. r. o.
VP Agro, spol. s r. o.
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