IN MEMORIAM JOSEFA BRZÁKA
1948 – 2003
Josef Brzák se narodil 28.května 1948 v Měsci Královém. Po
absolvování střední lesnické školy v Trutnově se stal lesníkem. Myslivost,
lesu a přírodě zasvětil celý svůj život. Od svého mladí se věnoval loveckým
psům. Jeho rukama při výcviku prošlo mnoho plemen. Jako prvního psa
kterého si pořídil v roce 1964 byl drsnosrstý foxteriér jménem Bobík, po té
následovalo několik dalších foxteriérů, německých dlouhosrstých ohařů,
gordonsetr a jagdteriérů, český fousek a v neposlení řadě němečtí krátkosrstí
ohaři.
V roce 1974 si pořídil prvního dlouhosrstého jezevčíka v barvě černá
s pálením Zora Silan od pana Krautvora Ladislava ze Žerčic u Mladé
Boleslavi, který choval na chovnou stanici pana Čubana z Malechovic. Tato
fenka od čtyř měsíců ho přesvědčovala, o tom že jezevčík je vynikající při
práci na povrchu i v norách. A proto začal s chovem černých dlouhánů.
Jako pro lesníka byli pro něj nejen pracovní psi, které využíval ve své
práci, ale byli i kamarádi. Za svůj život s nimi prožil mnoho krásných chvil
a zážitků. Zakladatelkou chovatelské stanice z Brzákova kopce se stala
Bessy z Obory Hvězda, kterou si v roce1985 koupil od paní Blažkové
z Prahy. Tato fenka mu ukázala čeho je jezevčík schopen: špičková práce při
dosledu divočáka třícetšest hodin stará stopa, dvanáct kilometrů dlouhá –
kňourek s přestřeleným během který byl dostřelen. Měla vynikající
dohledávky daňků v Jabkenické oboře.

ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA
Okresní myslivecký spolek Mladá Boleslav

13.
Memoriál Josefa Brzáka

Odkaz jeho chovatelské práce s námi zůstane ještě dlouho v rodokmenech
českých dlouhánů.
K trvalému uctění památky Josefa Brzáka byl v roce 2004 založen

s udělením titulu CACT

,, Memoriál Josefa Brzáka“ složen z disciplín, Barvářských zkoušek honičů,
Barvářských zkoušek a Lesních zkoušek jezevčíků a teriérů.

9.- 10.září 2017
ve spolupráci MS VLS divize Mimoň, LS Lipník

Organizace soutěže:
Ředitel soutěže:
Jednatel soutěže:
Ekonom soutěže:
Správce zkoušek Les:

Jaroslav Chaloupecký------Josef Brzák
Josef Brzák
Ing. Vladimír Prokop

Rozhodčí soutěže:
Sbor rozhodčích deleguje OMS Mladá Boleslav
Zkouší se dle zkušebního řádu ČMMJ pro jezevčíky ,teriéry
platného od 1.4.2014
Program soutěže:
sobota: v 07:30 hod.: sraz účastníků u Restaurace
“U Otomanských“ - Loučeň
v 08:00 hod.: Odjezd do honitby
v 08:30 hod.: Prezentace, veterinární přejímka a
občerstvení
v 09:00 hod.: slavnostní zahájení, představení
účastníků, rozlosování a zařazení do
skupin
v 16:00.hod.: vyhlášení výsledků, ukončení prvního dne
memoriálu
neděle: v 07:30 hod.: sraz účastníků v honitbě
v 08:00 hod.: zahájení
v 16:00 hod.: vyhlášení výsledků a slavnostní ukončení
zkoušek
Startovné:
Je stanoveno pro člena ČMMJ ve výši 1500,- Kč, pro nečlena
ČMMJ ve výši 2400,- Kč. Doklad o zaplacení startovného je
nutno přiložit k přihlášce.
Psa je možno odhlásit nejpozději pět dnů před zkouškou pouze ze
závažných důvodů(nemoc,hárání,úraz) v tomto případě bude
vráceno 50 % poplatku,jinak poplatek propadá bez náhrady.

Možné ubytování:
Restaurace “U Otomanských“
http://www.restauraceuotomanskych.cz/

Pořadatelé zvou všechny soutěžící
a všechny příznivce myslivecké kynologie
Za okresní mysliveckou radu OMS Mladá Boleslav
Jiří DVOŘÁK
předseda kynologické komise

Rudolf JÍRA
předseda OMS

DOSAVADNÍ VÍTĚZOVÉ MEMORIÁLU
Rok Jednotlivci
2004 Best od Chlebského potoka
Petra Lišková
2005 Agáta Střihovsky borek
Luboš Novotný
2006 Dita ze Stružského dvora
Lubor Libich
2007 Ryta z Kochánecké Černavy
Karel Sýkora
2008 Ben Monymir
František Bábík
2009 Kesie ze Stružského dvora
Miroslav Pavlíček
2011 Renie ze Stružského dvora
Lubor Libich
2012 Andy ze Zahořských luk
Lucie Peláková
2013 Ahur Phillipo Saltarix
Klára Jandová
2014 Arko z Vanyborek
Dušan Salač

Plemeno
JSdl.

2015

Arko z Vanyborek
Dušan Salač

JSdr.
CACT

2016 Gandalf Magic of Morion
Ing. Markéta Gdulová

J.tr.hl.
CACT

BRT
BRT
JSdr.
CACT
JSdr.
BRT
BRT
JSdl.
CACT
JShl.
JSdr.
CACT

Veterinární podmínky:
1. Psi musí být klinicky zdraví a to znamená, že v době účasti na
zkouškách pes nemá vnější příznaky onemocnění. Aktuální
zdravotní stav psa posoudí soukromý veterinární lékař, který
provádí přejímku zvířat. 2. Pes pocházející z ČR musí být
doprovázen platným očkovacím průkazem (dle § 6 vet.zákona)
nebo pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EÚ a třetích
zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského
parlamentu a Evropské rady č.998/2003 z 26.5.2003. 3.
Veterinární přejímku psů provede veterinární lékař od 07:30 do
08:00 hod. 4. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou se nesmí
akce zúčastnit. 5. Účastníci musí zacházet se psy tak, aby nedošlo
k jejich týrání podle zákona č. 246/92 Sb., ve znění zákona
č.167/9*3 Sb. a pozdějších předpisů.
Pokyny pro vůdce:
Vůdce psa (feny) se dostaví ke zkouškám včas, je povinen být
sportovně myslivecky ustrojen a se zbraní (brokovnice). Není-li
držitelem loveckého lísku, bude mu přidělen náhradní střelec, a na
místě zaplatí poplatek za střelce 200 Kč. Účastník předloží u
prezentace lovecký lístek, zbrojní průkaz a zaplacení členství
v ČMMJ. Pokud nebude členem ČMMJ zaplatí poplatek jako
nečlen. Musí mít zkušební řád, pracovní vodítko s obojkem a
napájení pro psa.
Pořadatel neodpovídá za úraz, úhyn nebo ztrátu psa, či škodu
způsobenou psem.
Přátelé lovecké kynologie a myslivosti jsou srdečně vítáni
Přihlášky do soutěže:
Přihlášky zasílejte na adresu:

Josef Brzák, Mcely 62, 289 36
tel.: 775 905 625
email: brzakj@seznam.cz
Startovné, je možno uhradit na zasílací adresu přihlášek, nebo
na účet č. 1023118284/6100 do poznámky uveďte jméno psa

Uzávěrka přihlášek 31. srpna 2017

Pravidla soutěže

2. Soutěže se mohou zúčastnit plemena teriérů a jezevčíků.

a zadávání pracovního titulu CACT a Res.CACT
1. Soutěž se skládá z disciplín:

3. Titul se zadává se svolením: Klubu chovatelů jezevčíků, Klub chovatelů
terierů a Klub chovatelů jagdterierů v Čechách.
4. Titul se zadává za celou soutěž.
5. Získání titulu CACT a Res.CACT je podmíněno složením:

Disciplína
1.Vyhánění zvěře z houštin
a) z odložení
b) od nohy
2. Odložení a) na řemeni
5+5 min b) volně
3. Práce před stopu
a) Šoulačka
b) Následování volně
c) Následování na řemeni
4. Dosled černé zvěře na umělé
založené šlapané nepobarvené stopě
a) na řemeni nebo volně
b) hlasič, oznamovač
5. Chování u střelené zvěře
6. Práce na pobarvené stopě nejméně
12 hodin staré
a) na řemeni nebo volně
b) hlasič, oznamovač
7. Vodění a) na řemeni
b) volně
8. Odložení a) na řemeni
5 min
b) volně
9.Poslušnost
Nejnižší počet bodů pro cenu

Nejnižší známka
pro cenu

Koef.

Max.
bodů

Veškeré tituly nejsou nárokové a přináleží psům za mimořádný výkon a
je na sboru rozhodčí, zda titul zadá či nikoliv.
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Obstát v I.ceně. Druhý pes stejného plemene získá titul Res.CACT

6. Titul CACT, Res. CACT se bude zadávat na všechny plemena teriérů
a jezevčíků.
7. Vítězem soutěže se stává pes, který dosáhne nejvyššího součtu bodů.
Při stejném počtu bodů rozhodují známky ze stopy a barvy,
chovný jedinec před nechovným, mladší před starším, při stejném věku ten,
jehož vlastní jméno začíná dřívějším písmenem v abecedě.

