SRAZ VŮDCŮ JE STANOVEN NA 8.00
Místo srazu: Lovecká chata Bedihošť
Ředitel zkoušek: Jaroslav Daněk
Rozhodčí deleguje: OMS Prostějov
Veterinární dozor: KVS Olomouc

49.4416900N, 17.1497878E

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:
•
•
•
•
•
•

zkouší se podle platného zkušebního řádu ČMMJ pro ohaře z roku 2020
během zkoušek je nutné dodržovat Veterinární zákon č. 166/1999 Sb., v platném znění, a zákon
o ochraně zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb., v platném znění
po celou dobu zkoušek musí mít vůdce psa pod neustálou kontrolou, musí pro svého psa zabezpečit
napájení a krmení a musí se aktivně podílet na ochraně svého psa před utrpením
vedoucí psa musí být myslivecky ustrojen, mít u sebe průkaz původu psa, potvrzení o vakcinaci psa,
členský průkaz, případně smlouvu o pojištěni odpovědnosti
vedoucí psa ručí za veškeré psem způsobené škody, pořadatel nenese odpovědnost za případnou
ztrátu psa
vůdce psa může podat písemnou námitku proti ohodnocení psa v případě porušení zkušebního
řádu, a to ihned po oznámení hodnocení, rozhodčí jsou povinni námitku ihned vyřešit. V případě
podání námitky vůdce složí pořadateli jistinu ve výši 500 Kč, která mu bude vrácena v případě
oprávněnosti námitky. V opačném případě částka propadá ve prospěch pořadatele. Ve sporných
případech s konečnou platností rozhodne vrchní rozhodčí.

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
Psi účastnící se zkoušek musí být klinicky zdraví.
Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona)
nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být
doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského
Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. Tyto doklady musí obsahovat záznam o platném očkování
proti vzteklině. Pes musí splňovat podmínku, že byl proti vzteklině očkován dle očkovacího schématu. Psi
musí být dle vakcinačního schématu stanoveného výrobcem vakcíny v imunitě proti psince,
parvoviróze a infekční hepatitidě.
Toto se týká i psů, kteří se zkoušek přímo neúčastní, ale jsou v místě zkoušek přítomni.
Zkoušek se nesmí zúčastnit psi, kteří neprošli veterinární přejímkou.
Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata
a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003

UPOZORNĚNÍ POŘADATELE:
POPLATEK za zkoušky činí 800 Kč
PRO ČLENY ČMMJ SLEVA NA 600,- Kč
Platbu uhraďte PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM uveďte variabilní symbol – tetovací číslo (číslo zápisu)
vašeho psa, potvrzení o provedené platbě vezměte ke kontrole na zkoušky. Pouze po dohodě, je možná
platba přímo na místě.

Bankovní spojení: 255710725/0300

Neúčast na zkouškách bez omluvy nezakládá důvod pro vrácení peněz.
V případě, že se nemůžete z jakýchkoliv důvodů zkoušky zúčastnit, je nutné tuto skutečnost oznámit
telefonicky, nebo s využitím emailové zprávy na OMS. Důvodem je zajištění dostatečné plochy ke
zkouškám a potřebný počet rozhodčích z výkonu s odpovídající aprobací, umožnění účasti na zkouškách
náhradníkům a tisk veškerých formulářů nezbytných pro průběh zkoušek.

JOSEF DANĚK
Josef Daněk se narodil 15. března 1940 v Tištíně.
Vystudoval Zemědělskou školu v Olomouci obor
chovatelství a tomuto oboru zůstal profesně věrný po
celý svůj život. Pracoval nejdříve jako zootechnik v
zemědělském družstvu, a pak více než 20 let
v Plemenářském podniku.
Lásku k přírodě a myslivosti v něm už od dětství
podporoval otec, který byl myslivcem a také
kynologem. V roce 1959 složil Josef Daněk
zkoušku z myslivosti a po návratu z vojenské služby,
kde působil jako psovod, se začal věnovat
myslivecké kynologii. Otec Josefa Daňka i jeho bratr
chovali německé krátkosrsté ohaře a on se k nim
přidal. Chov a výcvik loveckých psů se stal jeho
celoživotním koníčkem. V červnu 1969 si zakoupil
výmarského ohaře a tomuto plemeni již zůstal
navždy věrný, i když pro přátele občas předvedl na
zkouškách i psa jiného plemene. V roce 1974 se
fenka Dolly z Chrbova stala zakladatelkou linie jeho
chovné stanice „Kajka“, ve které postupně odchoval více než 70 štěňat v 10 vrzích. Do chovu
výmarských ohařů zasáhl nejen prostřednictvím svých 6 chovných fen, ale také jako vlastník v chovu
velmi využívaného psa Castora vom Zuckermantela původem z Rakouska. Své psy předvedl na všech
typech zkoušek ohařů a stal se také rozhodčím pro zkoušky z výkonu loveckých psů. Pracoval v
kynologické komisi Okresního mysliveckého spolku Prostějov a postupně s přáteli-kynology
organizoval zkoušky nejen na úrovni okresu, ale předával své výcvikové zkušenosti rovněž
kamarádům a dalším zájemcům. Taktéž přišel s návrhem společné přípravy ohařů na získání lovecké
upotřebitelnosti, kdy s přítelem Ferdinandem Masarykem vymysleli obsah i metodiku této přípravy.
Ze společných výcviků ve skupinách s kamarády původně v Mysliveckém sdružení Bedihošť vznikla
později Soutěž ohařů okresu Prostějov, jež se stala předchůdcem dnešního Memoriálu Josefa Daňka.
Do myslivecké kynologie se Josef Daněk zapojil i prostřednictvím Klubu chovatelů výmarských
ohařů, jehož členem se stal 28. září 1970. V 80. a 90. letech působil i ve výboru klubu, a to mimo jiné
na pozici tiskového referenta a jednatele.
Zemřel 20. prosince 1993 po delší nemoci. Jeho kynologický odkaz pokračuje v činnosti synů, kteří
se myslivecké kynologii věnují od mládí. K uctění jeho památky pořádá Okresní myslivecký spolek
Prostějov od roku 1995 soutěž ohařů a lovecké zkoušky jako Memoriál Josefa Daňka.

PŘIHLÁŠKA, KTERÁ NENÍ VÝSLOVNĚ S OZNÁMENÍM
VRÁCENÁ JE PŘIJATÁ.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: JEDEN TÝDEN PŘED KONÁNÍM ZKOUŠEK!!
Součástí přihlášky je kopie průkazu původu.
PROPOZICE NEZASÍLÁME, POKUD SI JE VŮDCE NEVYŽÁDÁ.

IČO: 67777619
E-mail: vostmysli@seznam.cz

Telefon: 724 033 009
www.myslivost.cz/omsprostejov

Předem Vám děkujeme za pochopení a spolupráci na přípravě zkoušek psů.

Prostory pro konání zkoušek propůjčí MS Čehovice a MS Výšovice

Myslivosti zdar!
Jaroslav Mráček – předseda OMS Prostějov
Dalibor Fajt – předseda kynologické komise OMS Prostějov

