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XV. ROČNÍK
MEMORIÁLU RICHARDA ŠRÁMKA
honitba Pustějov
22. - 23. 9. 2018 Podzimní zkoušky a vodní práce ohařů, se
zadáváním titulu CACT a res. CACT
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STATUS SOUTĚŽE:
Soutěž je vypsaná pro ohaře.
Vítězem Memoriálu Richarda Šrámka se stává pes, který obdrží nejvyšší počet bodů
zobou zkoušek PZ + VP, další pořadí se určuje dle zkušebního řádů ohařů. Čekatelství
CACT může být zadáno pouze psu za mimořádně podaný výkon při podzimních
zkouškách, a za podmínek absolvování celé soutěže skládající se z PZ + VP, vše v I. ceně.
Čekatelství CACT, res. CACT – je pro všechna plemena ohařů.
Veterinární podmínky:

Všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdraví.

Zúčastnění psi 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 Evropského Parlamentu a Rady
998/2003 ze dne 26. 5. 2003.
Všeobecná ustanovení

Zkoušek se mohou zúčastnit psi s platným průkazem původu FCI, kteří jsou zapsáni v
plemenných knihách FCI a psi v majetku cizích státních příslušníků, kteří jsou zapsáni v
uznaných plemenných knihách FCI.

Na zkouškách, soutěžích se bude posuzovat podle platného zkušebního řádu pro plemena psů,
ZŘ pro ohaře.

Na zkouškách se zadává lovecká upotřebitelnost.

Ke zkouškám nebudou připuštěni psi a vůdci, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro účast na
zkouškách. Tyto podmínky jsou uvedeny ve Zkušebním řádu pro lovecké psy či daná plemena.

Vůdce musí předložit průkaz původu psa, očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata, kde
bude uveden záznam o platném očkování proti vzteklině.

Ke zkouškám nebude připuštěn jedinec, jehož majitel/vůdce neprokáže jeho totožnost (jedinec
označen viditelným tetováním nebo čipem).

Sbor rozhodčích deleguje ČMKJ na návrh pořadatele.

Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené.

Pokyny pro vůdce:







Vůdce se dostaví ke zkoušce včas, vybaven pomůckami pro vedení psa dle Zkušebního řádu a
myslivecky ustrojen.
Vůdce bude mít sebou průkaz původu a očkovací průkaz psa, doklad o zaplacení poplatku za
zkoušku, doklad o zaplacení pojištění odpovědnosti při výkonu práva myslivosti, lovecký
lístek a zbrojní průkaz, brokovou zbraň a potřebný počet nábojů.
Vůdci psa, který lovecký lístek nemá nebo v jiných odůvodněných případech, přidělí
pořadatel náhradního střelce, toto je potřeba uvést v přihlášce psa ke zkouškám!! OMS
Nový Jičín si vyhrazuje vybírat poplatek za přidělení střelce ve výši 200 Kč/den.
Vůdce je povinen respektovat pokyny pořadatele, vrchního rozhodčího a rozhodčích.

Českomoravská kynologická unie
Českomoravská kynologická jednota a
ČMMJ z.s., okresní myslivecký spolek Nový Jičín, IČ: 67777422
Kunín 291, 742 53, tel.731 482 607 e-mail: oms.nj@centrum.cz

Program soutěže XV. ročníku Memoriálu Richarda Šrámka:
Sobota 22. 9. 2018
7.00 – 7:30 přejímka psů zámek Bartošovice, GPS 49.6713242N, 18.0504806E
8.00 – 8.30 porada rozhodčích
8.30
slavnostní zahájení a odjezd do honiteb
Neděle 23. 9. 2018
7.00 – 7:30 přejímka psů zámek Bartošovice
8.00 – 8.30 porada rozhodčích
8.30 – slavnostní zahájení a odjezd do honiteb
cca 17.00 slavnostní ukončení memoriálu
Ředitel: Ladislav Raffai
Pověřená osoba: Vladislava Marková, tel. 731482607

Uzávěrka přihlášek je 20. 8. 2018. Je možné se přihlásit na
jednotlivé zkoušky (bez nároku na získání CACT). Přednost
dostanou psi přihlášeni na oba dny (PZ + VP).
Přihlášku je nutné zaslat na OMS Nový Jičín, Kunín 291, 742053 do 20. 8. 2018
Přijetí přihlášky je podmíněno současným zaplacením poplatku na účet OMS Nový
Jičín,
č. 2300760465/ 2010 u FIO banka nebo je možné uhradit částku přímo na sekretariátě
OMS v Kuníně. Bez zaplacení poplatku nebude přihláška přijata.

Memoriál Richarda Šrámka

4000 Kč

Člen ČMMJ
sleva 50 %, tj.
2000 Kč

Vodní práce

2000 Kč

1000 Kč

Podzimní zkoušky

2800 Kč

1400 K4

Poplatky

Poplatek

Zkoušky jsou veřejnosti přístupné, účast hostů a přátel kynologie vítána.
Každý účastník je povinen podrobit se pokynům pořadatele.
Pro účastníky a návštěvníky je zajištěno bohaté občerstvení.
Lenka Trčková v.r.
předseda kynologické komise
OMS Nový Jičín

Ladislav Raffai v.r.
předseda OMR
OMS Nový Jičín
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RICHARD ŠRÁMEK (28. 7. 1912 - 16. 3. 1998)
Narodil se v Lešné, okr. Vsetín, v rodině drobného zemědělce a tří sourozenců. Po ukončení
základního vzdělání vystudoval hospodářskou školu, protože však jeho láskou byl les, tak
jako dospělý vystudoval ještě střední lesnickou školu v Hranicích a vzdělání ukončil státní
závěrečnou zkouškou.
Svá adjunktská léta prožil ve středních Čechách, později se vrátil se zpět na Valašsko a
nastoupil jako nadlesní u hraběte Kinského na polesí Brňov, kde sloužil až do roku 1945.
V listopadu 1940 se oženil s Bohumilou r. Hruškovou a z manželství se narodil syn Richard
(1941) a dcera Pavla (1944). Od podzimu roku 1944 do května 1945 na Brňově ukrýval tři
partyzány z brigády Jana Žižky, i když tímto ohrozil život svůj i své široké rodiny. Za tuto
činnost byl později oceněn čestným odznakem a rnedailí Českého svazu protifašistických
bojovníků. Za jeho profesní činnost mu byl udělen titul Průkopník socialistické práce.
Krátce působil ve Valašském Meziříčí a v roce 1947 nastoupil jako vedoucí polesí ve
Štáblovicích, okr. Opava. Od červenee 1955 až do odchodu do důchodu působil jako vedoucí
polesí Hubleska (BíIov} a později jako pracovník ředitelství státních lesů v Bílovci.
Jeho velkou láskou byla myslivost, zejména však kynologie.Zpočátku se věnoval na Brňově
chovu a výcviku českého fouska, podstatnou část života se však věnoval chovu a výcviku
krátkosrstých ohařů. V roce 1956 vyhrál se psem německý krátkosrstý ohař Ron Zahrádky
Memoriál Františka Vojtěcha, který se konal v Ostravě - tento pes pocházel ze známé
chovatelské stanice paní Jitky Hromadové.
Byl dlouholetým všestranným rozhodčím pro zkoušky lovecky upotřebitelných psů,
vykonával i funkce vrchního rozhodčího na vrcholných kynologických akcích - Memoriálech
Karla Podhajského a Richarda Knolla.
V pokročilém věku, zejména na zaslouženém odpočinku se věnoval krátkosrstým jezevčíkům.
Jeho posledním psím kamarádem byl jezevčík Brit, jehož mu před ním usmrtil nezodpovědný
řidič, který z místa nehody ujel. Tato událost jej velice zasáhla a již se výcviku psů nevěnoval.
V myslivosti působil až do svého pokročilého věku u Mysliveckého sdružení Bílov a to
zejména jako myslivecký hospodář. Byl členem rady okresního mysliveckého svazu v Novém
Jičíně. Byl zkušebním komisařem v oblasti kynologie, lovectví a střelectví pro zkoušky
z myslivosti. Za svou dlouholetou činnost byl několikrát oceněn Československým
mysliveckým svazem.
Za své politické přesvědčení byl on i jeho rodina perzekuován až do 80. let minulého
století. Po krátké nemoci zemřel dne 16. 3. 1998.
Čest jeho památce!

