
 

Jak se dařilo mladé kynoložce z Třebíčska na vrcholových mezinárodních 
všestranných zkouškách – Memoriálu Mileny Štěrbové 

     Třetí víkend v měsíci září byl významný pro všechny chovatele loveckých slídičů, neboť 
se konal 27. Memoriál Mileny Štěrbové – vrcholová mezinárodní soutěž zkoušená podle 
soutěžního řádu ČMKJ pro lovecké slídiče dle všestranných zkoušek a Statutu MMŠ. Milena 
Štěrbová byla první žena, která u nás propagovala použití loveckého španěla v myslivosti. Na 
památku této významné obětavé kynoložky založil Klub chovatelů loveckých španělů v České 
republice mezinárodní všestranné zkoušky, které nazval Memoriál Mileny Štěrbové. Je 
organizován pravidelně každé dva roky střídavě v Čechách a na Moravě. Letošní ročník MMŠ 
se konal ve spolupráci s OMS České Budějovice.  
     V pátek 23. září v odpoledních a podvečerních hodinách se účastníci memoriálu sjížděli na 
místo konání soutěže. Organizátoři finišovali s posledními přípravami, rozhodčí měli poradu. 
Vrchní rozhodčí Ing. Jan Horyna měl ve svém týmu rozhodčích samé zkušené a kvalifikované 
kynology, na které se mohl spolehnout, že budou posuzovat přísně a korektně, budou dbát 
všech zásad plynoucích ze soutěžního řádu a slušného a poctivého vztahu mezi lidmi.  
     V nominaci na MMŠ bylo 21 psů – 8 německých křepeláků, 6 welššpringršpanělů, 4 
angličtí špringršpanělé a 3 angličtí kokršpanělé. Ovšem někteří nominovaní se na poslední 
chvíli omluvili a startovalo 16 pejsků. Mezi startujícími byla i mladá kynoložka z Třebíčska 
Marcela Velebová se svou fenkou německého křepeláka Ambrou Axally.  
     Slavnostní zahájení 27. ročníku MMŠ  bylo za znění loveckých signálů Jihočeských 
trubačů. Vrchní rozhodčí pronesl úvodní slova a začalo losování čísel, podle kterých byli 
vůdci se svými psy rozděleni do pracovních skupin k plnění všech disciplín dle soutěžního 
řádu.  
     V sobotu ráno se soutěžící rozjeli do honitby. Psi za pomoci a povelů svých vůdců 
pracovali, rozhodčí hodnotili, přihlížející sledovali. Některým psům se dařilo plnit disciplíny 
na 100 %, někdy se vloudila drobná chybička, někdy dokonce i taková chyba, že disciplína 
nebyla podle soutěžního řádu splněna a pejsek neobstál.  
     Po prvním dnu soutěžního klání byly výsledky velice vyrovnané, neobstál pouze jeden pes. 
Ostatní s napětím očekávali neděli, těšili se a vkládali naději do pracovní kondice svého psa 
s vidinou úspěchu. Ovšem druhý den soutěže byl náročnější, možná proto, že psi byli unaveni 
a v cizím prostředí se dostatečně nevyspali. Již od rána měli někteří jedinci problémy 
s plněním disciplín a psi nepracovali tak, jak od nich vůdci očekávali. Zklamání z neúspěchu 
bylo vidět ve tvářích vůdců. 
     A jaké byly celkové výsledky? V I. ceně obstáli pouze 3 psi. Na prvním místě Ing. Jaroslav 
Šarman s anglickým kokršpanělem Adélou z Březnického Balkánu, na druhém místě Mgr. 
Marcela Velebová s německým křepelákem Ambrou Axally a na třetím místě Václav 
Turhober s anglickým kokršpanělem Artys Blue Tiffany Diamond. Za další velmi úspěšné lze 
považovat i dalších sedm slídičů, kteří obstáli ve II. či III. ceně.  
     Můžeme být pyšní na to, že členka kynologické komise na Třebíčsku Marcela Velebová 
Memoriál Mileny Štěrbové došla se svou fenkou s krásným výsledkem v I. ceně. Absolvovat 
náročný memoriál je velmi obtížné a získat I. cenu je obrovským úspěchem. Je to odměna za 
její pečlivost při výcviku a lásku ke všem psům, kterým se věnuje již od svého dětství. Zažít 
nezměrnou radost z velkého úspěchu bychom přáli všem kynologům, kteří své psy důsledně 
cvičí a aktivně se jim věnují. Je to velmi příjemný pocit.  
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