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Yáženípřátelé,

je nám velikou ctí, že Vás můžemepřivítat u přílďitostiXlIl, Memoriálu Dr, Josefa kuhna v Brankovicích.

Městys Brankovice
Městys Brankovice leží11km od Bučovic na státní silnici l/50 ve směru
na Uherské Hradiště, v nadmořské výšce 260 metrů, podélobou stran říčkyLitavy. Ráz krajiny tvoří pahorkatina, která je přilehlá k nedalekým Chřibským lesům.
Pravěkou

mi nu

lost Bran kovic dokládaj

v nedávné minulosti učiněny v katastru městyse.

í archeolog

ické nálezy, které byly

Prvnízmínkaje jižzdubna 1936,

kdy při kopání základů pro kůlnu byla nalezena kostra skrčence z mladšídoby
kamenné. V průběhu výstavby průmyslovézóny byly odkryty dalšívýznamné objekty a nálezy. Bylo zjištěno

osídleníizpozdnídoby kamenné a doby bronzové.

Název obce vznikl z osobního jména Branek. Nejvyššímrozhodnutím
J.V. ze dne 2. února 1899 byly Brankovice povýšeny na městys, a toto označení
bylo obci uděleno zpět Parlamentem Českérepubliky s účinnostíod 10,října 2006.

Na památku příhody zaznamenané v kronice, která se stala na podzim
1B05 v době, kdy se schylovalo k bitvě mezi Napoleonem a spojeneckými vojsky

rakouského císaře Františka

l.

a ruského caraAlexandra

,

se občanůmBrankovic

říkalo na Bučovicku také ,, brankovští Rusové". Z tohoto roku je také pověst, kdy

knížeDěvuchovský, ruský gardový důstojník, přijel s dvaceti muži do Brankovic.
Mezi zvědavci se mu zalíbila hezká mladá dcera sedláka Hladkého, Růženka.
Po večeřiv hostinci, šel knížese sluhou na nocdo jejich stavení, kde měl při-

pravenou postela chtěl, abysedlákova dcerašlaspáts ním jin ak,žezapálíchalupu.

Mezi knížetema hospodářem došlo k potyčce, při které byl knížeza,
střelen. Strhla se bitka mezi vojáky a sedláky. Když vojáci viděli přesilu sedláků, zapálili sedlákovu chalupu

a dali se na útěk k Bučovicím.Ze

strachu

před pomstou Rusů utekli všichni obyvatelé do lesů, ale Rusové poražení ve

slavné bitvě u Slavkova, však na zpáteční cestě na Brankovice zapomněli.

Mezi dominantní stavby patří kostel s. Mikuláše a budova Základní a
mateřské školy s tělocvičnou a krytým bazénem, jejímžarchitektem je Bohuslav

Fuchs. Školunavštěvují žáci z12-lispádových obcí. V blízkostiškolybylvybudován sportovníareál.

Na okraji městyse byla zbudována vodní nádž Hlavatka, Počínajerokem 2001 se v městyse každoročněvždy třetí sobotu v srpnu konají krojované obecní hody. Současně s myšlenkou starosty Josefa Hlaváče založi| tradici

obecních hodů, vznikla i myšlenka vytvoření brankovickóho krole a dechové
písničky-polky,, Polky z Brankovic", (úvodnísloka skladby,, Teče voda, teče ze
Chřibů,potůčekzkalený,.,,). By| utvořen brankovický kroj. Hody v Brankovicích
se staly tradicí, které se těšívelkému zájmu domácích i přespolních.
Myslivecký spolek, dříve myslivecké sdružení Litava Brankovice s 26.
členy, vykonává právo myslivosti v honitbě pronajaté od Honebního společen-

stva Brankovice v k.ú. Brankovice, Dobročkovice a Malínky o výměře 1B75 ha,
z toho 261 ha lesa. Dá se říci, optimální honitba pro výkon práva myslivosti,
avšak v poslední době drobná zvěř se vyskytuje jen ve velmi nízkých stavech.

Nesvědčíjímonokultury obilovin, řepky olejné a slunečnice. Chybíokopaniny a
jeteloviny. Po sklizni a následných postřiků plevelů vznikajítzv. "hladová pole".
Srnčízvěř je lovena v cca 28 ks ročně. Stávající zemědělské hospodaření však svědčíčernézvěři. Lovíme kolem 50ks černézvěře a na výjimku do
stáří 2 let jelení zvěř v počtu 10-15 ks.

MS má v péčiareálstřelnice pro brokové střelby a střelbu zmalorážky,
Areál střelnice je pronajímán i k jiným kulturním akcím. Pro výcvik psů
malých plemen je zbudována umělá nora.
Hlavním místem celého děníXlll. MDr.Kuhna bude městys Brankovice,
městys Litenčice a obec Bezměrov.
Rádi bychom využili této příležitosti a dovolujeme si touto cestou poděkovat uživatelům honiteb a obcím za umožněníkonánítéto soutěže.

Uspořádání Memoriálu Dr. Josefa Kuhna se stalo nejen záležitostíOMS
Vyškov a Klubu chovatelů českých fousků, ale všech honiteb MS isoukromých,

Jihomoravského kraje, podniků a podnikatelů, kdy každý se určitým způsobem
podílína jeho
,

uspořádání.

Kynologii a Xlll. MDrK Zdar

!

Za organizační výbor Josef Hlaváč-ředitel soutěže

Městys Litenčice
Městys Litenčice má v současnédobě něco málo přes 500 obyvatel.
K občanskévybyvenosti patří zdravotní středisko, základní a mateřská škola,
obchod s potravinami, holičstvía kadeřnictví. Nedílnou součástíměstyse jsou
také dvě pohostinství. Dominantou je kostel Svatého Petra a Pavla a zámek rodu
Podstatzkých.

Obec ležívjihozápadním cípu Zlínskéhokraje, uprostřed členité,poměrně hodně zalesněné Litenčicképahorkatiny. Její střední výška je 294 m n.m. a
nejvyššíbod Hradisko 518 m n,m., Druhý nejvyššíjeo dvacet metrů nižšíKleštěnec, zdvíhajícíse přímo nad obcí. Jihozápadním směrem se poměrně náhle
zduíhá výrazný hřbet Chřibů, ktený dává místníkrajině osobitý ráz.

K životu občanskékomunity v obci nedílně patří spolkový život. Mezi
nejaktivnější patří Sokol, hašičia v neposlední řadě myslivci.

Myslivecký spolek čiIá28 členůa vykonávají právo myslivosti v pronajaté honitbě o výměře 1580 ha. Je to honitba smíšená arozkládá se v katastru

obcí Litenčice, Nítkovice, Kunkovice, Strabenice, Hoštice a Honětice. V honitbě
je normovanázvěř zqečí,bažantí,srnčía dančí.Vyskytuje se tu zvěř černá a
jelení.

Nejvýraznější úspěchy jsou tradičně u zvěře srnčí.Od roku 1969 bylo
uloveno 11 medailových srnců znichž byli dva ohodnoceni zlatou medailí, čtyři
stříbrnou a pět bronzovou. Také u jelení zvěře byly získány dvě stříbrná a dvě
bronzová ocenení.

Neméně důležitousložkou činnosti spolku je pořádání společenských akcí z
nichž největší renomé má bezesporu každoročnímyslivecký ples,

obec Bezměrov

mm
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obec Bezměrov leží7km severozápadně od okresního města kroměřížna pravém břehu řeky Hané v nadmořské výšce 194 m n.m.
Bezměrov můžemepočítatmezi nejstaršíslovanskéosady. Pokud chceme vystopovat založení Bezměrova, musíme se přenést do doby, ve které se
Slované usazovali na Moravě. Poloha k jejímu založeníbyla příznivá, vedla zde
nedaleko stará obchodní cesta z jižnich do severních zemí, Naši předkové se
živili polním hospodářstvím a chovem dobytka, proto se usazovali v krajinách
nejúrodnějších- v údolípodél řek. Přímo obcí protéká řeka Haná

a

asi 2 km od

obce řeka Morava.

V současnédobě má obce Bezměrov 217 číselpopisných, z toho je
obydlených asi 170 domů, Žiie zde 570 obyvatel, Obec má samostatný obecní
úřad.

Existuje zde několik dobrovolných spolků a sdružení, např. hasiči, Sokol

a Myslivecké sdruženíBezměrov. V obcije základní a mateřská škola, kulturní
dům, ve kterém se pořádají různéveřejné i soukromé společenskéakce.

r

Zivot MVDr. Josefa Kuhna
i

Josef Kuhn se narodil 31. 1. 1902 na Kášovické myslivně u Tábora, kde
l

byla myslivost a kynologie na vysoké úrovni tehdejšídoby. Toto výrazně formovalo jeho osobnost, vztah k přírodě, myslivosti a pochopitelně kynologii.

Po absolvování vyššíreálky v Táboře vystudoval Vysokou školu veterinární v Brně, kterou ukončil jako jeden z prvních absolventů v roce

1927 .

Poté

se vrátil do rodného kraje, kde působiljako městský praktický veterinář v Písku,
později ve Vimperku i Strakonicích.

Společenský život v Písku mu umožnil seznámit se s významnými osobnostmi tehdejšíkynologie jako byli František Houska či Josef Potužník.Toto při-

vedlo Dr. Kuhna k aktivní účastina zušlecht'ování našeho národního plemene
ohařů - českéhofouska. Záhy věnoval veškený svůj volný čas nejen aktivnímu
chovu fousků, ale také jeho propagaci, činnosti organizačnía publikační,

Po smrti Františka Housky byl nejlepšímkandidátem na funkci hlavního
poradce chovu českých fousků. Ve funkci hlavního poradce působil v letech 1961

- 1973. Zatoho období dosáhl mezinárodního uznání plemene a položil základy
jeho dalšímu racionálnímu chovu, zejména zavedením a propracováním zásad
liniové plemenitby. Své celoživotní informace a zkušenosti shrnul Dr. Kuhn do
Monografie českéhofouska, jenž byla vydaná v roce 1977.

Za mimořádné zásluhy o rozvoj plemene český fousek bylo Dr. Kuhnovi
uděleno čestnéčlenstvív Klubu chovatelů českých fousků a čestnéčlenstvív
Českémmysliveckém svazu.
MVDr. Josef Kuhn zemřel 25.7. 1978 a k poctěníjeho památky byla poprvé v roce 1984 pořádána soutěž MVDr. Josefa Kuhna pro psy a feny českého
fouska.

Letos se koná již Xlll, ročníkMemoriálu, ktený je organizovaný jako vrcholná všestranná mezinárodnísoutěž pro všechna plemena hrubosrstých ohařů.

Dosavadní vítězové
Memoriálu Dr. Josefa Kuhna
Rok
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014

Místo konání

Jméno psa

Jméno vůdce

Mělník

Chyta od Klape, ČF

Josef Burian

Mladá Boleslav

Emír Jezevčiny, ČF

František Burian

Česká Lípa

Blak z Lukavecka, ČF

Josef Burian

ČeskéBudějovice

Ben ze Senožatskémyslivny, ČF

Josef Červenský

HavlíčkůvBrod

Hektor v. Oechtringer Forst, NDO

Gůnter Branier, D

HavlíčkůvBrod

Lump z Vrchánova, ČF

karel Švestka

Rychnov n. K.

Viktor ze Supiho koše, NDO

václav prouza

Cheb

Cindy z Vilněvse, ČF

pavol strna,

ČeskéBudějovice

Lisa od Nemiluk, ČF

Jaroslav voříšek

Mladá Boleslav

Asta z Lovčických tarasů, ČF

lng. Jaroslav Novotný

Olomouc

Gábiz Přerovska, ČF

Martin suchánek

Opava

Asta Jarpol, ČF

silvie Neradilová

Xlll. Memoriál

Dr.

sk

Josefa Kuhna

se koná pod záštitou předsedy vlády Bohuslava Sobotky, místopředsedy
Senátu Parlamentu ČR lvo Bárka a hejtmana Jihomoravského kraje Michala
Haška.

Gestné předsednictvo
Judr. Michal Hašek
lng. František Toman
lng. Ladislav Procházka
lng. David Marek

hejtman Jihomoravského kraje

předseda OMS Vyškov
starosta městyse Brankovice

EMS-PATVAG s,r.o.

Jiří Ševčík
lng. Vladimír
lng. Anežka
lng. Dalibor Šafařík,
Josef

jednatel Staeg Development s.r.o. Vyškov

Stanislav Zhejbal
Jan Pavlík
Josef smažinka
Marie podstatzká

majitel fi. Master sound

Krejčí
Neužilová
Ph.D.
Tinka

KOKR Brankovice s.r.o.
Agrola, s.r.o.
ředitel Krajského ředitelství Brno LESY ČR
předseda Klubu chovatelů českých fousků
ředitel s.r.o. Jatky Bučovice
starosta městyse Litenčice
majitelka firmy Thonsern

Organizaění v,ýbor
Josef Hlaváč

ředitel

lng. Martin Oplt

zástupce ředitele
správce zkoušek

Josef Tesák
lng. Roman Hlaváč
lng. Michal Matěják
lng. Drahomíra Matějáková

vlastimil coufalík
Josef Tesák
lng. Tomáš Morbicer
veterinární služba
pořadatelská služba
trubači

ekonom
propagace, tisk, foto
zpracování dat
vedoucí pol. a vod. prací
vedoucí lesních prací
hlavní rozhodčí

KVS

tel. 602 528 549
tel. 724057 249

le|.724184624
tel,
tel.
tel.
tel.

602 518 590
606 711081
607 660 696
724151 366

Iel,724184624
íel, 724 643 303

Brno-Zlin

členovéMS Brankovice, Litenčice a Bezměrov
Horký lvo, Vojtěch a Matyášek, trubači Zátňa

Stravování je zajištěno pro všechny účastníkyv restauraci obecního domu v
Brankovicích a rovněž na jednotlivých stanovištíchv poli a v lese.
Doprava vlastními dopravními prostředky za pomoci zaváděcích vozidel pořadatele.
U bytován

í pro

rozhodčízajištěno, ostatn í po telefonické dohodě s

Hlaváčem na tel. 602 528 549.

p.

Josefem

sbor rozhodčích
vrchnírozhodčí:

ing. Morbicer Tomáš

Velké pole:

Josef Tinka

pavelHerman
Aleš suchánek

Malé pole:

ing, František Kerda

Tibor
Voda:

Hašan (SK)

ing. Eva Pavlíková
Oldřich Nehyba

Barvy:

Jaroslav Dostál
Libor Nehyba
Jaroslav Rataj
zdeněk Žák
lng. Petr Oliva

Vlečky:

Antonín straňák
Petr Novotný

Drobné discipliny:
František

Jánoš (SK)

lng, Jan Ryška

Náhradnici:

Josef sikora
Jan Bija

Všeobecná ustanovení a pokyny pro
úěastníkyXlIl. roěníku llllemoriálu Dr. Josefa
Kuhna

Vůdce psa se dostaví k soutěži včas, myslivecky oděn a s loveckou
zbraní, Není-li vůdce držitelem loveckého lístku a zbrojního průkazu, má povinnost zajistit si náhradního střelce nebo v dostatečnémpředstihu nahlásit tuto
skutečnost pořadateli, který náhradního střelce zajistí, Vůdci se bez výhrad podřizujístatutu a časovému programu soutěže.
Účastníci Memoriálu se musejí řídit schváleným řádem ochrany zvířat
č.j,37243105-11020 ze dne 6.4.2006, Přeprava zvířat musí být prováděna v souladu se zákonem č,24611992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějšíchpředpisů a vyhláškou č. 193/2004 Sb. o ochraně zvířat při přepravě.
Vůdce je povinen řídit se pokyny rozhodčíhoa pořadatele. Pořadatel
neručíza škody způsobené psem, ani zazranéni či ztrátu psa.

Veterinárni podmínky
Všichni ohaři musí být klinicky zdraví, Vůdce musí při veterinární prohlíd-

ce doložit očkovacíprůkaz nebo pas, Očkováníproti vzteklině nesmí být starší
jednoho roku a musí být provedeno nejpozději 30 dnů před zahájením soutěže.
K soutěži nebudou připuštěni nemocní psi a feny a také háravé feny.

Statut Memoriálu Dr. Josefa Kuhna
Soutěž je mezinárodní a mohou se jí zúčastnitohaři jakéhokoliv hruboplemene
srstého
uznaného FCl. Podmínkou přijetíje předchozí úspěšnéabsol-

vování PZ,LZ, nebo VZ v ČR. Zahraničníúčastnícimusí mít zkoušku z výkonu
srovnatelnou sPZ,LZ, nebo VZ.
Soutěž bude probíhat podle platného, aktualizovaného zkušebního řádu
(6.6.2015) pro Memoriál Karla Podhajského s možnostízadání titulu CACIT,

CACT a můžese jí zúčastnitmaximálně 20 startujících psů. Pes, který z některé
disciplíny neobstál, v soutěži nepokračuje.
Výběr psů bude proveden na základě podaných přihlášek a dle podmínek stanovených KCHČF.

Program XlII. roěníku
Memoriálu Dr. Josefa Kuhna
Pátek 26. srpna 2016

10:00 schůze výboru
15:30
16:30

klubu KCHČF - salónek Obecního hostince v Brankovi-

cích
sraz účastníků,obecní dům a dvůr v Brankovicích, ubytování účastníkŮ
veterinární prohlídka psů, přejímka psů a fotografování
kontrola úhrad startovného, pojištění, zbrani a lov. lístků

17:30 poradarozhodčích,
18:00 zahdjení,losování a představení psů,
vystoupení mužskéhopěveckého sboru

20:00 společnéposezení
Sobota 27. srpna 2016

07:00
07:30
08:00
08:30
19:00

snídaně - obecní dvůr, hostinec v Brankovicích
vystoupenídech. hudby Stříbrňanky
společný odchod, průvod s hudbou Stříbrňanky na hřiště v Brankovicích
slavnostní zahďjení memoriálu, po ukončeníodjezd do honiteb
společenský večer s živou hudbou, obecní dvůr a kinosál Brankovice

Neděle 28. srpna 2016

07:00 snídaně - obecní hostinec v Brankovicích
08:00 zahájení druhého dne memoriálu
16:00 posezení na obecním dvoře s hudbou
17:00 vyhlášenívýsledků, předánícen a ukončeníXlll. ročníkuMemoriálu
Josefa kuhna
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Dr.

Sponzoři memoriálu
Jihomoravský kraj

EMS-PATVAG

s.

r.o., Brankovice

STAEG Development, spol.s,r,o., Vyškov

VOJENSKE LESYA STATKY ČR s.p,, divize Plumlov
Meopta Optika, s,r,o,, Přerov

Črsrn ZBRoJoVKA

a.s., Uherský Brod

Městys Brankovice
lndustria AC, a,s., Klech Martin

AGROLA, s.r.o., Kožušice
Lesy Českérepubliky, s,p.
Městys Litenčice

KOKR, s,r.o., Brankovice
JATKY Bučovice, s,r.o.

OBEC Dobročkovice
OBEC Malinky
ZOD HANÁ, družstvo se sídlem ve Švábenicích
TECHNO Vyškov, s.r,o.
Master sound, s.r,o., Brankovice

Marie Podstatzká Thonsern, Zámek Litečice
Velkoobchod Jánský

ffi

,\.r.--l
'"

Městys Litenčice

Městys Brankovice

@C7
VOJENSKÉ IESY A SÍAIKY ČR

mgtmr

f,lus

EMS-PATVAG
12
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