
 

 

XII. ročník  

MEMORIÁL LUĎKA HEJNÉHO 

o POHÁR 
PREMONSTRÁTSKÉHO KLÁŠTERA 

MILEVSKO 2022 

se zadáním titulu CACT a Res.CACT 
který se uskuteční pod záštitou starosty města 

Milevska Ing. Ivana Radosty   

 Premonstrátského kláštera  

Klášterních lesů Strahov s.r.o.  a Lesů ČR 
  
Honitba:   
   
 MS Bor Branice  

MS Hajda 

HS Lipovec Bernartice 

 

   

 

PROGRAM 
 

Sobota 10. září 2022 

 

hodina 

7:30 sraz účastníků – Klášter Milevsko 

8:00 přejímka a veterinární prohlídka psů 

8:30 slavnostní zahájení, rozlosování 

9:00 Ohrádka s liškou, odjezd do Okrouhlé 

16:00 Lovecká chata v Okrouhlé – bažantnice 

- seznámení s výsledky prvého dne PZ, VP 

- společné posezení 

 

 

Neděle 11. září 2022 

hodina 

8:00 zahájení – Lovecká chata v Okrouhlé - 

bažantnice 

8:30 odjezd do honiteb 

16:00 Lovecká chata v Okrouhlé 

- vyhlášení výsledků druhého dne PZ, VP 

- vyhlášení výsledků poháru 

 

  

 
 

Okresní myslivecká rada 

a kynologická komise 

Písek 
 

DĚKUJE 

 

 

všem MS a HS v okrese Písek za podporu 

kynologických akcí pořádaných v letošním roce 

v honitbách našeho okresu 

všem sponzorům, kteří nezištně přispěli svojí 

službou, věcnými nebo finančními dary 

ke zdárnému průběhu mysliveckých akcí 

pořádaných okresním mysliveckým spolkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Českomoravská 

kynologická jednota 
 

Českomoravská myslivecká jednota 

 
Okresní myslivecký spolek 

P Í S E K 

 
pořádá 

 

v Milevsku 
dne 10. a 11. září 2022 

     

 

 

 

 

 

 

 
 XII. ročník MEMORIÁL LUĎKA 

HEJNÉHO 

o POHÁR 
PREMONSTRÁTSKÉHO KLÁŠTERA 

MILEVSKO 2022 

se zadáním titulu CACT a Res.CACT 

 

 



 

 

Organizační výbor 

 
 

Ředitel:   Jiří Hejný 

Správce:  Václav Malý 

Pořadatel: ČMKJ, ČMMJ OMS Písek,  

MS Bor Branice,  

Honitba Hajda 

MS Lipovec Bernartice 

  

  

  

  

 
Sbor rozhodčích:   

                              deleguje ČMKJ 

▪                  

 

- Návrh na udělení titulu CACT obdrží pes, který 

se umístil v I. ceně s nejvyšším počtem bodů. 

Druhý pes v pořadí v I. ceně obdrží res. CACT. 

CACT – nejlepšímu ohaři každého plemene, 

Res. CACT - druhému nejlepšímu ohaři 

každého plemene, ČF, KO, MOK, NDO, 

NOO,  PP, MOD, SHO, STA, DO, MMO, 

VMO, POI, VOK, VOD -  ostatní plemena 

ohařů se soutěže můžou  účastnit bez nároku na 

titul 

- Titul, CACT a res. CACT není nárokový, 

uděluje se pouze za mimořádný výkon! 

 
 

 

 

Ubytování pro vůdce : Petra Kuncová 

telefon: 774 110 424 
 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE: Zborníková Kateřina 

Telefon číslo: 605 873 932,  608 727 009 

                        omspisek@seznam.cz 

                         

Všeobecné podmínky 
 

 

❖ Zkouší se v souladu s platným zkušebním řádem.  

❖ Zkoušek se mohou zúčastnit ohaři všech plemen 

s platným průkazem původu FCI, a požadovaného 

věku. 

❖ Vůdci se bez výhrad podřizují statutu zkoušek 

a časovému programu Poháru 

❖ Vůdci i korona přejíždí do honiteb vlastními 

dopravními prostředky.  

❖ Startovné: je stanoveno na: 

• 2.000, - Kč pro nečleny ČMMJ  

• 2.000, - Kč pro členy ČMMJ 

•    300,- přidělený střelec 

• pro zahraniční účastníky (přepočet v, -€ ) 

  číslo účtu: 7300002122/8040 - VS  310 
❖ Všichni účastníci jsou povinni se vyvarovat jednání 

v rozporu s řádem ochrany zvířat při zkouškách 

lovecké upotřebitelnosti nebo svodu loveckých psů 

a zákonem na ochranu zvířat proti týrání. 

❖ Vůdce psa má být myslivecky sportovně ustrojen, 

myslivecký klobouk, musí mít s sebou platný lovecký 

lístek a zbrojní průkaz (pokud jej vlastní) Je povinen 

podřídit se všeobecným ustanovením a časovému 

programu. Kdo nemá ZP a zbraň bude mu přidělen 

střelec. 

 

Vůdce psa při přejímce předloží 

❖ průkaz původu psa, a i přílohu PP 

❖ psi musí být klinický zdraví 

doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo 

platným pasem pro malá zvířata  

očkováni proti vzteklině, psince a parvoviroze atd. 

❖ v areálu konání zkoušek nemohou být zvířata, 

která neprošla veterinární kontrolou a nemají 

předepsané veterinární doklady 

❖ Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí 

splňovat podmínky dané nařízením 

Evropského Parlamentu a Rady 998/2003. 

 

 
POHÁR 

zkouší se: 

- PZ – podzimní zkoušky 

- VP – zkoušky z vodní práce 

-  přinášení lišky přes překážku 

PZ a VP jsou zkoušeny samostatně se zápisem do 

průkazu původu psa. 

 

❖ SOBOTA – rozlosování do skupin 

o   všichni psi nastoupí k disciplíně 

přinášení lišky přes překážku  

o  PZ a VP 

❖ NEDĚLE 

o  PZ a VP 

 
                           

  

 TITULY – nejsou nárokové 
 

  

  

CACT nejlepšímu ohaři každého plemene 

Res. CACT druhému nejlepšímu ohaři každého 

plemene 

 

Pořadatelé neručí za škody, způsobené psem, 

za případnou ztrátu psa ani za jeho zranění či smrt. 

 

 

 

 

            Myslivosti a kynologii zdar 

           Jan Matulka - předseda OMS Písek  


