Českomoravská kynologická jednota Praha z. s., člen ČMKU,

Klub chovatelů českých fousků ČR, z. s.,
ve spolupráci s
ČMMJ - OMS Benešov pořádají

15. – 17. září 2017 na zámku Jemniště a jeho okolí

57. MEMORIÁL FRANTIŠKA HOUSKY (MFH)
MEZINÁRODNÍ VŠESTRANNOU SOUTĚŽ
HRUBOSRSTÝCH OHAŘŮ

Ů ČR,

S OMS

Českomoravská kynologická jednota Praha z. s.,
člen ČMKU,
Klub chovatelů českých fousků ČR, z. s.,
ČMMJ - OMS Benešov
pořádají ve spolupráci s

MS Sluka Bystřice, MS Lesana Drachkov
Líšno a.s. a MS Leč - Nová Ves
ve dnech

15. – 17. září 2017
57. ročník

MEMORIÁLU FRANTIŠKA HOUSKY
se zadáním titulů CACIT a CACT
Res. CACIT a Res. CACT
pro ohaře CF,SPI,MOD,NDO,PP a SHO
v honitbách Bystřice, Drachkov a Líšeňské Hory

GIČESKOMVATELŮ
ČESKÝCH FOUSKŮ ČR,

František Houska 23. 7. 1873 – 10. 8. 1945
PRAHA, ČLEN ČMKU,
Svou činností v kynologické oblasti působil již v období Rakouska-Uherska,
hlavně pak v období boje o záchranu plemene českého fouska po první světové
válce. Za největší úsilí možno považovat léta 1924 až 1945, kdy zemřel.
Vynikajícími odbornými znalostmi a organizační schopností,
nekompromisností, zkoumáním historie plemene se zařadil na přední místo své
doby v záchraně plemene českého fouska. Stal se největší osobností Klubu
chovatelů českých fousků.
Z jeho podnětu byl v roce 1924 ustaven Spolek pro ohaře hrubosrsté – český
fousek. Vyhledával a zachraňoval poslední zbytky chovného materiálu. Jméno
Františka Housky je zapsáno v historických dokumentech ČMMJ mezi
významnými postavami.
Byl rovněž významným publicistou a po smrti Karla Podhajského se stal
odborným redaktorem časopisu Stráž myslivosti pro loveckou kynologii. Jeho
nejvýznamnějším vydáním bylo dílo OHAŘ, dále pak CHOV A VÝCVIK
LOVECKÝCH PSŮ. Z jeho zachovalé korespondence víme, že psal další, mnohem
rozsáhlejší vydání odborné knihy o loveckých psech, která měla být dána do tisku
po skončení 2. světové války. Zemřel a profesoru Jaroslavu Svobodovi ani bratru
Františka Housky se nepodařilo tento rukopis nalézt. OHAŘ byl výsledkem jeho
celoživotních zkušeností a teoretických studií všech známých světových
kynologických děl. Tím se zařadil mezi naše nejpřednější odborníky své doby.
Získal také mnoho cenných poznatků o původu českého fouska a značnou měrou
se podílel na zdokumentování skutečnosti, že český fousek je opravdu nejstarším
plemenem hrubosrstých ohařů v Evropě a také naším národním plemenem.
František Houska byl zakladatelem Jihočeského loveckého klubu v Písku, který
stál také při zrodu České myslivecké jednoty v roce 1923.SK

Dobrý den Všem a vítejte ve Středních Čechách, v okrese Benešov.
Rád bych Vám krátce přestavil základnu a blízké okolí letošního Memoriálu Františka
Housky.
Od pátku, 15. září do neděle, 17. září, se budeme scházet a hodnotit v ranních a odpoledních
hodinách na zámku Jemniště, a proto je vhodné napsat několik málo informací o tomto sídle:
První zmínka o Jemništi pochází z roku 1381. Jednalo se o tvrz obklopenou vodním příkopem,
která se dodnes nachází v nedaleké vsi (viz starý zámek). Roku 1717 koupil jemnišťské panství
hrabě František Adam z Trauttmansdorffu (+1762). Jeho vkusu a nárokům již zámek ve
vesnici nevyhovoval, proto nechal kolem roku 1724 na nedalekém pahorku vybudovat nový
zámek. Autorem projektu byl slavný český architekt František Maxmilián Kaňka. Roku 1754
zámek zcela vyhořel, nepoškozena zůstala jen zámecká kaple sv. Josefa. František A.
Trauttmansdorff proto nechal celý zámek přestavět a nově vybavit. Od té doby je zámek
elegantní patrovou stavbou určenou hlavně k letnímu pobytu. Hlavní průčelí je situováno k
benešovské cestě. Zadní průčelí zámku je obráceno do parku, který byl na přelomu 18. a 19.
století přeměněn z původní barokní zahrady na romantický anglický park. Jedinou
připomínkou někdejšího francouzského parku je tak úprava čestného dvora a nově založený
libosad na pravé straně zámku. V průběhu 19. století se v držení zámku vystřídalo několik
majitelů. Roku 1868 zakoupil panství Zdeněk hrabě Sternberg, majitel nedalekého panství
Český Šternberk (prapradědeček současného majitele). V době okupace českých zemí odmítli
majitelé přistoupit k německé národnosti, byli vystaveni všemožné perzekuci a museli se
nuceně vystěhovat, zámek připadl do rukou Němců. V květnu 1945 bylo Jemniště
"osvobozeno" sovětskými vojsky z armádní skupiny generála Malinovského. Vojáci si však na
zámku, který tehdy patřil Němcům, počínali jako na dobytém území a tak z původního
inventáře mnoho nezbylo. Roku 1951 byl znovu znárodněn, tentokrát komunistickým režimem.
Do rukou Sternbegů se zámek s velkostatkem navrátil roku 1995. Současným majitelem zámku
Jemniště je Jiří Sternberg s rodinou, kteří společně obývají levé křídlo zámku.
Jelikož jsme na okrese Benešov, tak nesmíme zapomenout na 2 nejznámější památky v okolí
zámku Jemniště a to, zámek Konopiště a hrad Český Šternberk. Mohl bych zde citovat další
významné památky našeho okresu, ale za připomenutí určitě stojí především překrásná
krajina a nádherné lesy, kde budou probíhat lesní práce, ty budou nedaleko obory Louže,
která hospodaří s černou zvěří.
Pokud mohu napsat něco s historie lovecké kynologie na okrese Benešov, musím, vzpomenou
na několik kynologů, kteří již nejsou mezi námi – Josef Bartůšek, Milan Roušavý nebo
z fouskařů MVDr. František Pospíšil či Milan Zach, z jejichž chovatelských stanic pocházela
řada chovných psů a fen. Z významných kynologických akcí byl poslední právě memoriál Fr.
Housky v roce 1976.
Je nutné ovšem připomenout především současnou kynologii okresu, a to dva vítěze
memoriálu Karla Podhajského – Jiřího Jirouška v roce 2014 a Ing. Jaroslava Novotného
v roce 2015 a dvě „živé“ chovatelské stanice, které mají více jak 30 letou historii a to, CHS
„z Taranky“ paní Helenky Dvořákové a CHS „z Podmaršovic“ pana Milana Turka.
Závěrem přejeme všem vůdcům dobrý vítr a zkouškové štěstí, rozhodčím lehké a spravedlivé
rozhodování, přátelům kynologie a milovníkům Českých fousků mnoho krásných zážitků
zde v Středních Čechách na 57. Memoriálu Františka Housky.
Benešov 1. 6. 2017 MVDr. Luboš Kuneš

Organizační výbor 57. MFH
Ředitel:
Ekonom:

603484964
607626191

Zpracování dat:

MVDr. Luboš Kuneš
Vojtěch Poslušný
Lenka Ratajová
Marta Kunešová a Luboš Kuneš

Vedoucí prací:
velké pole:

MUDr. Jan Koláčný

603502383

malé pole a voda:

Jan Novotný

737947672

les:

ing. Lukáš Brož

736775311

Veterinární služba:

MVDr. Luboš Kuneš, 603484964
MVDr. Eva Březinová, 723023888

Pořadatelský sbor: členové KK OMS Benešov a klubu KCHČF, MS Leč Nová Ves,
MS Sluka Bystřice a MS Lesana Drachkov
Lovecké troubení: bratři Pacovští a lovečtí kamarádi

Sbor rozhodčích schvaluje na návrh KCHČF, z. s.
Českomoravská kynologická jednota, z. s.
Vrchní rozhodčí:

Josef Javůrek

OMS Trutnov

Rozhodčí:
Milan Turek, Miloslav Dvořák, Jan Šabatka, Martin Blažek, Jiří Jiroušek a
Mgr. Jaroslav Rataj - všichni OMS Benešov
Václav Baroch a Ladislav Slavík – OMS Kutná Hora
Vladimír Křížek a Milan Fekiač – OMS Trutnov
Jiří Štich – OMS Plzeň
Josef Tinka – OMS Uherské Hradiště
František Strnad – OMS Písek
Břetislav Uchytil, Luděk Fanta – OMS České Budějovice

Náhradníci: František Matějka a Josef Blummel – OMS Praha venkov, Václav Charvát –
OMS Mladá Boleslav a Emanuel Doležal – OMS Příbram
Změna rozhodčích vyhrazena.

PPP

Program 57. Memoriálu Františka Housky
PÁTEK 15. 9. 2017
14:00–16:00 hod.
❖ sraz účastníků na zámku Jemniště
16:00–17:00 hod.
❖ veterinární prohlídka a přejímka psů
❖ fotografování
17:00–18:00 hod.
❖ porada rozhodčích
18:00 hod.
❖ přivítání účastníků 57. ročníku MFH
❖ představení startujících a jejich psů, losování
20:00 hod. – přátelské posezení v zámecké restauraci zámku Jemniště
SOBOTA 16. 9. 2017
7:00–8:00 hod.
❖ snídaně v zámecké restauraci zámku Jemniště
8:30–9:30 hod.
❖ slavnostní zahájení 57. Ročníku MFH
9:30 hod.
❖ odjezd do honiteb na jednotlivá pracoviště
17:00–18:00 hod.
❖ předpokládané ukončení prvního dne soutěže
19:00 hod. – společenský večer v zámecké restauraci zámku Jemniště
NEDĚLE 13. 9. 2015
7:00–8:00 hod.
❖ snídaně v zámecké restauraci zámku Jemniště
8:00 hod.
❖ zahájení 2. dne 57. ročníku MFH
8:30 hod.
❖ odjezd do honiteb na jednotlivá pracoviště
17:00 hod. – předpokládané ukončení soutěže 57. ročníku MFH
ROZHODČÍ na MFH 11.–13. 9. 2015 ČESKÉ BUDĚJOVIC

Podmínky 57. Memoriálu Františka Housky
Soutěže se mohou účastnit ohaři jakéhokoliv hrubosrstého plemene uznaného
FCI. Podmínkou přijetí je předchozí úspěšné absolvování PZ, LZ, nebo VZ v ČR.
Zahraniční účastníci musí mít zkoušku z výkonu srovnatelnou s PZ, LZ, nebo VZ.
Soutěž bude probíhat podle platného zkušebního řádu pro Memoriál Karla
Podhajského a může se jí zúčastnit maximálně 20 startujících psů. Na soutěži bude
zadávána LU podle platného zkušebního řádu.
Výběr psů bude proveden na základě podaných přihlášek a podle podmínek
stanovených KCHČF.
Startovné:
Poplatek za startovné je 4 000 Kč a odvíjí se od majitele psa, nikoliv vůdce.
Členům ČMMJ, z. s. a členům KCHČF, z. s. je poskytnuta sleva 50% a po
slevě tak činí 2.000,- Kč. Pro zahraniční účastníky (s výjimkou účastníků ze
Slovenské republiky, kteří hradí poplatek ve stejné výši jako občané ČR,)
činí startovné 150 €.
Startovní poplatek uhradí vůdce nebo majitel psa po obdržení propozic
soutěže s potvrzením, že byl přijat, nejpozději však do 30. 8. 2017.
Bude-li pes po tomto termínu ze zkoušek odhlášen z jakýchkoliv důvodů,
není již možné startovní poplatek vrátit.
Úhrada startovného může být provedena:
a) bankovním převodem na čís. účtu OMS Benešov – 51-4479070227/0100,
adresa: ČMMJ – OMS Benešov, Tyršova 1902, 25601 Benešov,
pro MFH variabilní symbol 6, jako specifický symbol bude uvedeno
tetovací číslo psa;
b) poštovní poukázkou typu „A“ (platba na bank. účet) v.s. 6, s.s. tetovací
číslo psa;
c) poštovní poukázkou typu „C“ (na výše uvedenou adresu), v.s. 6, s.s.
tetovací číslo psa;
d) zahraniční účastníci hradí startovné v místě soutěže, před jejím zahájením.
Tituly:
Vítěz 57. Memoriálu Františka Housky – nejúspěšnějšímu ohaři v soutěži
CACIT – nejlepšímu ohaři v soutěži, uspěje-li v I. ceně
Res. CACIT – druhému nejlepšímu ohaři v soutěži, uspěje-li v I. ceně
CACT – nejlepšímu ohaři každého plemene, uspěje-li v soutěži v I. ceně
Res. CACT – druhému nejlepšímu ohaři každého plemene, uspěje-li v I. ceně
Tituly nejsou nárokové a je na sboru rozhodčích, zda jsou zadány, či nikoliv.
Tituly je možno zadat jen pokud jsou splněna kritéria předepsaná zkušebním
řádem a směrnicemi FCI.

Všeobecná ustanovení a ustanovení pořadatele
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A USTANOVENÍ POŘADATELE
❖ vůdce psa se s přihlášeným psem dostaví na místo prezence a veterinární přejímky v
čase určeném těmito propozicemi, přičemž musí být vhodně myslivecky ustrojen,
vybaven loveckou zbraní, pomůckami potřebnými k předvedení svého psa a doklady
určenými zkušebním řádem a zákonnými předpisy, není-li vůdce psa držitelem lovecké
zbraně, oznámí toto pořadateli co nejdříve po obdržení tohoto programu memoriálu,
❖ z důvodu identifikace, povinných záznamů a kontroly zdravotního stavu psů,
předloží vůdce při prezenci a veterinární prohlídce psa:
1) průkaz původu psa (na přední straně s podpisem chovatele, na zadní
straně s adresou majitele psa),
2) očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata (s vyplněnými identifikačními údaji
o majiteli a psu a platnou vakcinací),
3) doklad o členství v ČMMJ a KCHČF, lovecký lístek, zbrojní průkaz a průkaz
používané zbraně,
❖ jedinci bez identifikačního tetování musí být označeni pouze mikročipy, které
odpovídají požadavkům mezinárodní normy ISO 11784 nebo 11785 a nařízení EU. Psi
označení mikročipy neodpovídajícími uvedeným normám, které nebude možné jiným
způsobem identifikovat, nemohou se soutěže zúčastnit, přijatý startovní poplatek se v
takovém případě nevrací
❖ vůdce je povinen mít psa pod svým dohledem po celou dobu trvání soutěže,
❖ zajistit pro něj napájení a krmení a rovněž se odpovídajícím způsobem podílet na jeho
ochraně před utrpením, pes musí být v průběhu soutěže upoután na vodítko, mimo
doby kdy je sám zkoušen při určité disciplíně, vůdce psa odpovídá také za případné
škody psem způsobené, pořadatel neručí za poranění nebo ztrátu psa,
❖ je zakázáno trestání psa a používání donucovacích prostředků, vůdce musí mít psa na
hladkém pracovním obojku po celou dobu trvání zkoušek, tj. i v době kdy neprobíhají
zkušební disciplíny, je zakázáno používání ostnatých obojků a obojků stahovacích bez
zarážky proti úplnému utažení smyčky, používání elektrického obojku aj. korekčních
aparátů či jejich imitací, při porušení uvedeného ustanovení může být vůdce rozhodčím
nebo pořadatelem ze soutěže vyloučen,
❖ vůdce psa může podat protest proti ohodnocení psa jen tehdy, nebyl-li při zkouškách
dodržen zkušební řád, protest musí podat ihned písemně po oznámení výsledků ocenění
z jednotlivých disciplín a rozhodčí jsou povinni ihned seznámit a následně předat protest
vrchnímu rozhodčímu a ve spolupráci s ním protest vyřešit, vůdce musí před
projednáním protestu složit jistinu ve výši 1 000 Kč, jistinu vybírá zástupce
pořadatelského zajištění a to vždy proti potvrzení, ve kterém musí být poučení, že v
případě neoprávněného protestu peníze propadají ve prospěch pořadatele, zprávu o
vyřešení protestu zaznamená vrchní rozhodčí do přehledu výsledků,
❖ v průběhu soutěže v jednotlivých dnech nesmí být vůdce psa pod vlivem alkoholu,
psychotropních látek nebo drog, v takovém případě mají rozhodčí právo vůdce psa ze
soutěže vyloučit,
❖ není přípustné používat při této soutěži jiných zbraní než zbraní loveckých,
❖ vedoucí psů a další účastníci soutěže jsou povinni dbát pokynů vedoucích jednotlivých
skupin, rozhodčích, případně pokynů dalších členů pořadatelského sboru a řídit se jimi,
❖ dále platí veškerá ustanovení Zkušebního řádu pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti s
účinností od 1. 4. 2014, ve znění pozdějších změn,ÁRNÍ PODMÍNKY
❖ soutěže se mohou účastnit pouze klinicky zdravá zvířata, bez zjevných příznaků
onemocnění a jen z chovů a území, na která se nevztahují nařízená omezení pro přesuny

❖
❖
❖
❖
❖

zvířat, jichž se uvedené zkoušky týkají, soutěže se nesmí účastnit zvířata, která ve
stanovené době neprošla veterinární přejímkou nebo nesplňují veterinární podmínky,
toto se týká nejen psů, kteří se soutěže přímo neúčastní a jsou v místě přítomní, ale také
ostatních druhů zvířat, která se v místech konání soutěže nachází, pořadatel má právo
tato zvířata a je doprovázející osoby z místa průběhu soutěže vykázat,
ze soutěže se vylučují psi nemocní, poranění, zesláblí a podvyživení, dále psi slepí a
hluší, feny březí více jak 30 dnů, feny do 50. dnů po porodu a háravé feny,
psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni pasem nebo očkovacím průkazem obsahujícím
záznam, že pes má v době soutěže platné očkování proti vzteklině, psince a
parvoviroze,
psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané
nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003 ve znění
pozdějších předpisů
přeprava zvířat na soutěž a v průběhu soutěže se řídí zákonem 246/1992 Sb., ve znění
prováděcích předpisů,
tyto veterinární podmínky mohou být v případě nákazové situace nebo v případě
vyhlášení mimořádného opatření dle § 54, zák. č. 166/1999 Sb. kdykoliv změněny,
doplněny nebo nahrazeny jinými nebo může být z výše uvedených důvodů konání
memoriálu zrušeno.

DOPLŇUJÍCÍ INFORM

Doprava: vlastními dopravními prostředky, za pomoci zaváděcích vozidel
pořadatele.
Stravování: ráno a večer je zajištěno stravování na zámku Jemniště podle denní
nabídky. Přes den je zajištěno občerstvení na jednotlivých
pracovištích pořadatelem.
Ubytování: pro rozhodčí je ubytování zajištěno jednotně pořadatelem.
Možnosti ubytování pro účastníky a hosty:
nabídka možnosti objednávky ubytování
•

www.hotel-konopiste.cz
• www.ubytovaniuhuberta.eu
• Penzion Klub pilotů, Bystřice, Nesvačily 13, 25751, tel.: 723 576 478
• www.motelbystrice.cz
• www.bedrcpenzion.cz

DOSAVADNÍ VÍTĚZOVÉ MEMORIÁLU FRANTIŠKA HOUSKY
Poř. č. Ročník:
Místo konání:
Jméno psa:

Vůdce:

1.

1949

Písek 1

ARGO z Tosty

V. Vopelák, Sepakov

2.

1950

Olomouc 1

EMA z Milevska

J. Kozderka, Milevsko

3.

1951

Valašské Meziříčí

BOJAR z Tálínského rybníka

J. Podaný, Protivín

4.

1952

Třebechovice

RYS z Podtrosky

V. Munzar, Hradec Králové

5.

1953

Písek2

ALMA ze Žampachu

J. Kulhavý, Písečná

6.

1954

Jihlava

BOJ ze Stromšiny

J. Hlaváč, Havlíčkův Brod

7.

1955

Žamberk

ADAR Krásná Ves

V. Munzar, Hradec Králové

8.

1956

Tábor 1

ALAN z Alšova rodiště

J. Mathula, Tábor

9.

1957

Strakonice 1

BLANKA z Kubátova kraje

V. Volf, Milenice

10.

1958

Vodňany

LORD Jona

J. Kobza, Dobřánky

11.

1959

Náchod

HORAN ze Žampachu

V. Bulíček, Praha

12.

1960

Olomouc 2

ARIK z Třebíč. 1

J. Prey, Netolice

13.

1961

Havlíčkův Brod

ALAN ZV. Rohanz Karle

F. Stratílek, Litoměřice

14.

1962

Kolín

ARGA z Tajanova

V. Fencl, Horní Bříza

15.

1963

Ústí nad Orlicí

KID z Myslivecké jednoty

Ing. Čech, Písek

16.

1964

Olomouc 3

CVIK Morávka

J. Kobza, Dobřánky

17.

1965

Kladno 1

ALAN z Hronova revíru

J. Sobotka, Náchod

18.

1966

Přerov 1

BLESK z Mézlova sadu

F. Kadlec, české Budějovice

19.

1967

Plzeň1

BOJAR z Gablence

V. Nejedlý, Zboží OK

20.

1968

Písek3

BLESK Palmon

B. Lešek, české Budějovice

21.

1969

Jičín 1

EMA z Bašnic

J. Čeliš, Bašnice

22.

1970

Tábor 2

DON z Valašska

B. Vaňhara, Kravaře

23.

1971

Doksy

ARON ze Stančova

V. Smejkal, Litoměřice

24./I 1972/I

Kroměříž1

ALAN z Mistřovic

J. Nikodém, český Těšín

24./II 1972/2

Plzeň2

BARKAS z Kněžických hájů

P. Volejník, Žiželice

25./I 1973/I

Třebíč

AMAR ze Stržové

S. Berčík, Troubky

25./II 1973/2

Hořice, Jičín 2

JAS z Drábovky

J. Čeliš, Bašnice

26.

1974

Rychnov nad Kn.

ART z Tyterské Chvojany

J. Kobza, Dobřány

27.

1975

Prachatice

BORKA z Dudáčkova dvora

P. Volejník, Žiželice

28.

1976

Benešov

ARGO z Polední stráně

M. Vacek, Dolní Břežany

29.

1977

Tábor 3

MARKO z Podřipských polí

M. Valina, Koštice

30.

1978

Senec

HORN z Břesné

S. Krasňanský, Senec

31.

1979

Prostějov

ALAN z Rážkovce

Ing. J. Bratka, Litoměřice

32.

1980

Kladno 2

BLESK od Jezárek

M. Vacek, Dolní Břežany

33.

1981

Most

BORA Aruzam

V. Mazura, Nymburk

34.

1982

Přerov 2

ERIK z Valašských luk

P. Pilař, Lukov

35.

1983

Mladá Boleslav 1

HARY z Trocnovských luhů

F. Burian, Strakonice

36.

1984

Cheb

CHYTRA z Trocnovských luhů

J. Burian, Strakonice

1985

Nymburk

CENTA od Lantaja

J. Lantaj, Velký Grob

37.

38.

1986

Jičín 3

HELA z Bobrovska

V. Křížek, Ch. Hradiště

39.

1987

Česká Lípa

PALMA ze Zvíkovské Bašty

J. Burian, Strakonice

40.

1988

Písek 4

CHAR z Vytočilky

K. Kopecký, Horní Počernice

41.

1989

Trutnov

BEN ze Zábilce

L. Tomášek, Lanžov

42.

1990

Havlíčkův Brod

ERIK z Hazmburských strání

M. Kročák, Libotenice

43.

1991

Nechanice

BOR z Hložku

Ing. J. Havlát, Dobrovice

44.

1992

Litomyšl

ADAR z Petrovy hájovny

V. Petr, Náměšť nad Oslavou

45.

1993

Strakonice 2

ELZA Jezevčiny

J. Burian, Strakonice

46.

1995

Opava

FLORA z Hložku

Ing. J. Havlát, Dobrovice

47.

1997

Litoměřice 1

IVA ze Záplav

F. Jerman, Ledce

48.

1999

Jičín 4

ERO od Ploučnice

J. Černý, Černoušek

49.

2001

Mladá Boleslav2

ERIKAze Zábělska

Ing. Hajník

50.

2003

Písek 5

ASTA Hájský revír

J. Černý, Černoušek

51.

2005

Uherské Hradiš.

CIRK z Těšínovských buků

F. Voslar, Holandsko

52.

2007

Kroměříž 2

GARET z Miroslavova dvora

Ing. Oliva Miroslav

53.

2009

Jičín 5

VAX z Těšínovských buků

J. Máša, Měnín

54.

2011

Litoměřice 2

HRON od Pitné vody

Miloslav Kročák, Libotenice

55.

2013

Přerov

CESAR z Lubiechowa

Ing. J. Novotný, Heřmaničky

56.

2015

České Buděj.

DYK z Oslavanského údolí

J. Máša, Měnín

57.

2017

Benešov

???

???

