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Ing. Jaromír Dostál, DrSc.  

Narodil se 14. února 1940 v Senici na Hané. Po absolvování 

vysoké školy však od r. 1964 žil na Mělnicku a od r. 1980 pobýval 

s rodinou v Liběchově. Během svého života absolvoval několik 

zahraničních stáží, přičemž ta nejdelší, dvouletá byla ve Spojených 

státech amerických na University of Minnesota. Na zahraničních 

stážích sbíral nové poznatky a informace, které profesně využíval 

ve Vědeckém ústavu ČSAV v Liběchově (dnes Ústav živočišné 

fyziologie a genetiky Akademie věd ČR) v genetice a v genetickém inženýrství. V České 

republice zavedl ověřování původu u psů pomocí polymorfních znaků. 

 Osudovou se mu stala láska ke psům a zejména k českým fouskům. Své profesní a 

odborné znalosti uplatnil zejména ve funkci hlavního poradce chovu KCHČF, kterou zastával 

po několik volebních období od r. 1978 až do konference r. 2004, kdy byl zvolen předsedou 

klubu. Není žádným tajemstvím, že za dobu, kdy vykonával funkci hlavního poradce chovu, 

byla výborem klubu v chovu českých fousků přijata řada velmi nepopulárních opatření, na 

základě, kterých se však výrazným způsobem podařilo eliminovat (zatím nikoli vymýtit) 

lysivost u českých fousků. Byl to on, komu se podařilo přesvědčit téměř celou „fouskařskou 

veřejnost“, že lysivost je dědičná a že bez nezbytných selektivních opatření vedoucích k její 

eliminaci český fousek zanikne pro nezájem myslivecké veřejnosti.  Vedle již zmíněných funkcí 

v KCHČF zastával i významné funkce v československé a později české kynologii, kdy byl 

v prosinci r. 1994 zvolen předsedou Českomoravské kynologické unie. Tuto funkci vykonával 

až do r. 1999. Za jeho předsednictví se v r. 1997 ČR opět 

stala řádným členem FCI. Jeho precizní znalost angličtiny 

mu umožňovala vykonávat i řadu funkcí v Mezinárodní 

kynologické federaci FCI, kde pracoval jako člen komise 

FCI pro kontinentální ohaře a člen organizačního výboru 

mistrovství světa ohařů při FIDC. Jako mezinárodní 

rozhodčí pro exteriér všech plemen psů se účastnil 

mezinárodních a světových výstav nejen v Evropě. 

Zemřel náhle uprostřed tvůrčí činnosti dne 23. 9. 2010 ve věku nedožitých 71 let. 

Čest jeho památce. 



 

  

  



 

PROPOZICE 

 

XII. ročník Memoriálu Jaromíra Dostála,  

pořádané v honitbách MS Šebkovice a Lesů ČR – LS Třebíč (Kyničky). 

Se zadáním čekatelství CACT a res. CACT pro všechna plemena ohařů. 

Memoriálu se mohou zúčastnit všechna plemena ohařů.  

 

Časový harmonogram: 24.9.2022 

7:00 hod.    sraz v centru soutěže v Šebkovicích 

7:30 hod. – 7:45 hod.  přejímka psů 

8:00 hod. – 8:30 hod.   porada rozhodčích 

8:30 hod.     slavnostní zahájení Memoriálu Jaromíra Dostála  

9:00 hod.    odjezd na jednotlivá pracoviště 

cca 19:00 hod.                        společenský večer v Šebkovicích  

 

Časový harmonogram: 25.9.2022 

7:00 hod.   sraz účastníků pro polní a vodní práce v Šebkovicích 

7:00 hod.   sraz účastníků pro lesní práce u hájenky Kyničky 

7:30 hod.    zahájení druhého dne a odjezd do honiteb 

cca 17:00 hod.                        ukončení a slavnostní vyhlášení výsledků v Šebkovicích 

 

 

Startovné a pokyny pro účastníky: 

Základní – člen KCHČF nebo ČMMJ  2 500 Kč  

Nečlen KCHČF, nebo ČMMJ   3 500 Kč 

 

Uzávěrka přihlášek:  9. 9. 2022 

Uzávěrka plateb:  9. 9. 2022 

Přihlášku zasílejte na  jednatel@omstrebic.cz  

 

Platba startovného na účet číslo 2601502742/2010, variabilní́ symbol: 24092022, do poznámky 

pro příjemce uveďte jméno a příjmení vůdce.  
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Čestné předsednictvo: 

 Vladimír Chloupek  předseda MS Šebkovice 

 Ing. Aleš Rusek  Lesní správce LS Třebíč 

 Bc. Jiří Roupec  starosta obce Šebkovice 

Mgr. Marcela Hanáková starostka obce Hostim 

Ing. Tomáš Sedláček  předseda OMS Třebíč 

 

Organizační výbor akce: 

 Ředitel zkoušek   Ing. Antonín Měrka  

 Ekonom zkoušek   Mgr. Eva Illová 

 Rozhodčí zkoušek   deleguje ČMKJ na návrh KCHCF a OMS Třebíč 

 Veterinární technik  Alena Suchá  

 Pověřená osoba   Jiří Jurka 

 Správce zkoušek  Ing. Petr Cejpek – lesní práce  

     Vladimír Hladký – polní a vodní práce 

 Trubači    z Bukoviny – Ing. Aleš Nesnídal, Ing. Jaroslav Šíma, 

Ing. Věra Kincová a Vlastimil Oubrychta  

     PhDr. Marie Nováková, Radovan Mitner, Eduard Mitner, 

Ing. Blažena Zkoumalová, Jarmila Keilová 

a Ing. Vlastimil Spousta  

 

Vedoucí jednotlivých pracovišť: 

 Velké pole    Člen MS Šebkovice 

 Malé pole    Člen MS Šebkovice 

 Vodní práce    Člen MS Šebkovice 

 Les – barvy    Ing. Jaroslav Šíma 

 Les – vlečky    Ing. Aleš Nesnídal 

 Les – drobné disciplíny Vlastimil Oubrychta 

 

Centrum soutěže: 

Sportovní areál Šebkovice (49°6'57.040"N, 15°48'7.921"E) 

 

Polní a vodní práce: 

Pracoviště – vodní práce Rybník U Hubertovy aleje (49°6'50.590"N, 15°49'4.514"E) 

Pracoviště velkého a malého pole: polní porosty MS Šebkovice 

 

Centrum pracoviště pro lesní práce: 

Hostim 97, hájovna Kyničky (49°1'33.828"N, 15°56'6.338"E) 

 

 

 



 

 

Podmínky a všeobecná ustanovení:  

V případě neúčasti na zkouškách se poplatek nevrací – bude použit na uhrazení nákladů 

spojených s pořádáním zkoušek. Poplatek se vrátí pouze v případě nepřijetí na zkoušky 

z důvodu velkého počtu zájemců. 

Přednost startu mají členové Klubu chovatelů českých fousků, z.s.  

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nedostatku přihlášených psů zkoušky zrušit. Rovněž 

neručí za škody způsobené psem nebo na psovi. Pořadatel nepřijímá odpovědnost za zranění 

nebo uhynutí psa při zkouškách.  

Vůdce je povinen řídit se pokyny rozhodčího a pořadatele. Psi, kteří nejsou právě zkoušeni, 

musí být drženi na vodítku ve vzdálenosti určené rozhodčím. Vůdce psa ručí v plné míře za 

škody, které jeho pes způsobí. Vůdce je povinen zajistit dostatek pitné vody pro svého psa.  

Psi, kteří se účastní zkoušek, musí mít platné očkování proti vzteklině a musí být klinicky 

zdrávi. Očkovací průkaz a průkaz původu psa je nutné předložit při přejímce psů. Psi 

zahraničních účastníků musí být doprovázeni europasem. Psi musí být prokazatelným 

způsobem identifikováni čitelným tetováním nebo fungujícím čipem.   

Pokud vůdce nevlastní zbraň, je povinen tuto skutečnost oznámit do přihlášky pořadateli. Za 

přiděleného střelce zaplatí poplatek nad rámec startovného ve výši 200 Kč/den. Poplatek je 

uhrazen na místě v hotovosti. 

Memoriálu Jaromíra Dostála se mohou zúčastnit všechna plemena ohařů s platným PP, 

vystaveným plemennou knihou členských států FCI, kteří jsou zapsáni v plemenných knihách 

ČR nebo členských států FCI po dosažení věku 10 měsíců a po předchozím úspěšném složení 

PZ nebo LZ. 

Vedoucí psa musí mít s sebou všechny pomůcky stanovené zkušebním řádem, průkaz původu 

psa a musí být řádně myslivecky ustrojen. Vůdce psa se zbraní musí mít s sebou doklady 

potřebné k nošení zbraně. 

Vůdce psa se musí postarat o krmení svého psa. Zodpovídá za škody způsobené jeho psem. Při 

ztrátě nebo poranění psa nemůže žádat náhradu od pořádající organizace. Po celou dobu 

zkoušek musí mít psa pod svým dohledem, musí pro svého psa zabezpečit napájení a krmení 

a musí se odpovídající způsobem podílet na ochraně svého psa před utrpením.  

Pořadatel ze zkoušek vyloučí: 

• psy, jejichž původ a totožnost není možné doložit průkazem původu 

• psy nemocné, poraněné, slepé, hluché, podvyživené zesláblé 

• feny březí více jak 30 dnů a feny do 50 dnů po porodu 

• háravé feny 

• psy s kupírovanými ušima za účelem změny vzhledu 

• psy agresivní  



 

Zkouší se podle zkušebního řádu pro zkoušky ohařů, účinný od 1.4.2020. Znalost řádu je 

pro vůdce psa nezbytná.  

Řád pro udělování titulu „ŠAMPIÓN PRÁCE ČR" 2. vydání  

1. CACT – čekatelství šampionátu práce (výkonu) se uděluje nejlepšímu jedinci plemene 

na mezinárodních, republikových, národních nebo speciálních (klubových) soutěžích a 

zkouškách z výkonu (dále jen soutěžích), konaných v České republice, na kterých jsou 

disciplíny schválené pro udělování tohoto čekatelství a zařazených na základě 

požadavků členů ČMKU do plánu vrcholných výcvikových akcí na příslušný rok. Pro 

FCI sk.X na dostihu /coursingu vypsaném jako bodovací dostih se zadáváním tohoto 

čekatelství v Národním dostihovém kalendáři schváleném P ČMKU. 

  

2. CACT se může udělit nejlepšímu psovi nebo feně, kteří se v soutěži, pokud není 

propozicemi uvedeno jinak, umístili na 1. místě v I. ceně (v každém plemeni) nebo 

splnili předepsaný bodový limit. Druhý pes nebo fena v pořadí v I. ceně nebo se 

splněným bodovým limitem může obdržet Res. CACT.  

 

3. CACT a Res. CACT se může udělit i psovi nebo feně, kteří již titul Šampión práce mají.  

 

4. Navrhnout psa nebo fenu na CACT a Res. CACT může jen sbor rozhodčích, 

delegovaných na příslušnou soutěž.  

 

5. CACT a Res. CACT není nárokové – čekatelství a uděluje se jen za mimořádně kvalitní 

výkony předváděné v průběhu celé soutěže. Udělení titulu Šampión práce (výkonu) je 

podmíněno: 1) trojím získáním CACT ČR nejméně ve dvou výcvikových sezónách 

(výcviková sezóna = kalendářní rok), z toho minimálně jednou na mezinárodní, národní 

nebo republikové soutěži. Pro FCI sk. X trojím získáním CACT na dostihu /coursingu 

vypsaném jako bodovací dostih se zadáváním tohoto čekatelství v Národním 

dostihovém kalendáři schváleném P ČMKU 2) získání CACT a Res. CACT potvrdí 

rozhodčí vystavením osvědčení a zapsáním do průkazu původu psa, c) po získání 

potřebného počtu CACT zašle majitel psa nebo feny osvědčení o získání CACT a 

průkaz původu psa (zahraniční majitel fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu 

ČMKU, který vydá potřebný doklad a diplom a vydání zaznamená do jím vedené 

evidence. 3) Pokud získá v soutěži CACT ČR jedinec, který už má potvrzený titul 

Šampión práce ČR, platí reserve CACT jako CACT. Potvrzení tohoto titulu si ověří 

majitel jedince s Res. CACT na sekretariátu ČMKU. O případném zpřísnění podmínek 

pro přiznání titulu (typ zkoušek, počet CACT) rozhoduje na základě návrhu 

chovatelského klubu P ČMKU. Použití Res. CACT je obdobné jako použití Res. CAC 

– viz Řád pro udělování titulu „Český šampión“. Schváleno P ČMKU dne 14.11.2019 

s platností od 1.1.2020 

 

 

 
 

 

 

 



 

Obec Šebkovice  

Obec Šebkovice (do oku 1873 Šepkovice, německy Schepkowitz či Schöpkowitz) se nachází 

v okrese Třebíč v kraji Vysočina. Žije zde 483 obyvatel. Součástí obce je i malá osada a 

katastrální území Milatice (dříve též Miletice nebo Milostnice). Součástí je i samota Holeček.  

Od 8. století stávalo nad 

údolím Šebkovického potoka hradiště, 

které střežilo Haberskou stezku, později 

byl na jeho místě postaven hrad. Součástí 

hradu byla i románská rotunda svaté Marie 

Magdaleny, ta byla vystavěna v 12. století.  

První písemná zmínka o obci pochází z 

roku 1349, bylo zmíněno, že vesnice byla v 

tu dobu součástí sádeckého panství. Roku 

1366 byly poprvé zmíněny i Miletice. V 

roce 1365 Bohuš ze Starče zapsal část 

Šebkovic své manželce, tak pak roku 1376 

zapsala tento majetek synům. Nicméně ti však vesnici zadlužili, a tak byla vesnice zastavena 

Nyklasovi Tasovskému, Janovi z Tulešic, Bolkovi z Křtěnic, Jindřichovi z Kounic a Buškovi 

z Náramče. Ti pak vesnici prodali Jindřichovi z Hradce. Někdy v tu dobu zanikl hrad ve vsi a 

jako jeho jediný pozůstatek ve vsi zůstal kostel. V roce 1488 byla vesnice značně poškozena 

uherskými vojsky. Až v roce 1511 byly zmíněny Milatice, kdy je Jindřich z 

Lichtenburka nechal zapsat Bohušovi ze Zvole.  

Pánům z Hradce patřily Šebkovice až do roku 1542, kdy poručník dětí Adama z Hradce – Volf 

Krajíř z Krajku prodal Šebkovice, Miletice a Loukovice Václavovi Chroustenskému z 

Malovar a spojil je tak s lesonickým panstvím. Po stavovském povstání však byly jeho majetky 

konfiskovány a Ferdinand II. prodal panství Jiřímu z Náchoda, ten pak roku 1634 prodal 

Miletice a Šebkovice Adamu Ladislavovi z Věžník. Po válce, která trvala do roku 1672 vesnice 

značně zpustla. V roce 1775 se poddaní z Šebkovic zúčastnili nevolnického povstání v 

Lesonicích.  

Během třicetileté války Milatice zpustly a posléze zanikly, ale kolem roku 1670 se v místě 

tehdejších Milatic usadili noví obyvatelé, byla zřízena kovárna a vrchnost dosadila mlynáře do 

milatického mlýna.  

Od roku 1689 vlastnil panství Karel Gotfried Aichpichl, který jej rozšířil o statky 

ve Slavicích a Ratibořicích, jeho syn Josef Ignác pak připojil ještě statek výčapský. Tyto tři 

přikoupené statky však nikdy plně nesplynuly s původním panstvím a byly nazývány Dolním 

panstvím, zatímco celek ostatních obcí byl pojmenován Horním panstvím. V roce 1772 pak 

zakoupil lesonické panství František Nadásdy, roku 1810 pak Terezie Trauttmansdorfová a v 

roce 1823 pak Emilie Reichenbachová. Pak vlastnili panství Löwenstein-Wertheim-

Freudenbergové.  

V 18. století byla upravena rotunda Marie Magdaleny a bylo postaveno i sousoší Máří 

Magdaleny pod ukřižovaným kristem, které bylo součástí hlavního oltáře kostela. V roce 1910 

byl umístěn v kostele kříž s plastikou Krista od Františka Bílka.  

Roku 1784 se začalo soukromě vyučovat, roku 1808 byla založena obecná škola. V roce 1817 

byla postavena školní budova pod hřbitovem, ta pak byla rozšířena na dvojtřídní v roce 

1878. Roku 1951 bylo ve vsi založeno JZD, to pak bylo roku 1975 sloučeno s JZD Lesůňky.  

Roku 1900 byl ve vsi založen odbor Národní jednoty pro jihozápadní Moravu, v roce 1911 byl 

založen sbor dobrovolných hasičů a v roce 1924 byl založen Sokol a Domovina. V roce 1900 
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byl ve vsi založen lihovar, roku 1945 byla ve vsi otevřena železniční zastávka. V roce 1929 

byla vesnice elektrifikována. Roku 2000 byla vesnice plynofikována.  

Roku 1973 byl založen oddíl kopané žáků, v roce 1981 byl ve vsi založen první oddíl kopané 

mužů. V roce 1981 bylo postaveno fotbalové hřiště, to bylo později několikrát rekonstruováno 

a v roce 2000 bylo zatravněno. V roce 2003 byly vystavěny nové kabiny pro fotbalové kluby.  

V roce 2008 byl vystavěn rybník v Dílech. Roku 2010 byl vysvěcen znak a prapor obce, byla 

také vydána publikace Dějiny obce Šebkovice. V roce 2009 bylo přestavěno patro obecního 

úřadu na ZŠ a přestavěna ZŠ na obecní úřad. V roce 2013 byl vyčištěn Šebkovický potok, mezi 

roky 2014 a 2016 byla vesnice kanalizována a v roce 2015 byl postaven rybník Na Holečku.  

V roce 2016 získala obec ocenění v soutěži Vesnice Vysočiny 2016, konkrétně obdržela 

Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí. V roce 2017 se vesnice účastní 

soutěže Vesnice roku. V tomto roce obec získala ocenění, konkrétně obdržela Diplom za 

příkladnou péči o kulturní památky v obci.  

Do roku 1849 patřily Šebkovice do lesonického panství, od roku 1850 patřily do okresu 

Znojmo, pak od roku 1896 do okresu Moravské Budějovice a od roku 1960 do okresu Třebíč.  

 

Myslivecký spolek Šebkovice 

Myslivecký spolek Šebkovice se nachází v jihozápadní části okresu Třebíč, jeho rozloha je 

1250 ha, která je z větší části polní honitbou s ucelenými lesními porosty od 50 ha do 170 ha. 

Dále se zde nachází 5 rybníků o rozloze od 3 do 5 ha a nově vybudované rozsáhlé mokřady.  

Nadmořská výška honitby je 455 m až 582 m. V honitbě se vyskytuje převážně zvěř srnčí 

a černá, v menší míře zvěř drobná pernatá a srstnatá, která se v současné době neloví.  

Náš myslivecký spolek má 15 členů s věkovým průměrem 59 roků. Od vzniku spolku v roce 

1993 se v honitbě vybudovalo 26 uzavřených kazatelen, 20 posedových žebříků 

a 14 uzavřených zásobníků na jaderné a objemové krmivo. Na pěti přírodních prameništích se 

vybudovala napajedla a dvanáct umělých napajedel. K tlumení škodné bylo vybudováno devět 

umělých nor. Každý člen se stará o přikrmování v zimních měsících ve dvou lokalitách, tak aby 

to pokrylo celou honitbu.  

Každoročně se podílíme na práci pro obce se zaměřením pro životní prostředí v chráněné 

krajinné oblasti údržbou zelených ploch. V předešlý letech jsme zalesnili obecní pozemky. 

V roce 2011 u nově vzniklého rybníka jsme vysázely 100 kusů dubu červeného, a tím vznikla 

alej 700 m dlouhá a byl zde vybudován kříž do kterého byl vsazen obraz s motivem sv. Huberta. 

Alej a rybník byl pojmenován po sv. Hubertovi. Odkazem sv. Huberta se řídíme „Nejen zvěř 

lovit, ale především o ni pečovat a pochopit velikost přírody“.    

      Vladimír Chloupek – předseda MS Šebkovice 
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Bukovina 

Zdejší honitba Bukovina získala název podle místní zříceniny starého hradu. Ten byl postaven 

koncem 13.století na levém břehu potoka Nedveka, na kamenném ostrohu, jako ochrana kraje 

před loupeživými bandami. Ještě roku 1417 je doložena existence hradu Bukovina. Během 

dalšího období došlo zřejmě k dobití hradu a jeho postupné devastaci. Roku 1481 už je uváděn 

jako pustý. Zda byl poničen za raných husitských válek nebo až při nájezdech Matyáše Korvína 

1468 nebo 1469 se už asi nikdy nedozvíme. 

Unikátem hradu byl jeho sál o délce 40 metrů a šířce 11-13 metrů. Byl v té době největší v 

Evropě. Jisté je,že existenci hradu museli zažít slavní loupeživí rytíři např. Hynek z Kunštátu a 

Jevišovic, zvaný Suchý čert, nebo Sokol z Lamberka. 

Místní lidé pro tuto zříceninu používají také název Starý Zámek, a ještě v dnešní době tam chodí 

na výlety. Ovšem dnes, po asi 600 stech letech, jsou zřetelné jenom staré valy kolem hradu a 

na několika místech je patrna kamenná zeď a zbytky okrouhlé věže. Místo samotné má však 

kouzlo zamyšlení. Zamyšlení se nad dobou, kdy hluboké jedlo bukové lesy byly přístupné 

pouze kolem vodotečí a zabloudit zde bylo určitě velmi jednoduché. Nebezpečí číhalo všude. 

Bukovina se nachází severně od Jiřic (asi 1 km vzdušnou čarou) a anebo jihovýchodně od obce 

Hostim (asi 3 km vzdušnou čarou). 

 

Kyničky 

Hájenka Kyničky je nejstarší hájovnou hostinského panství. Je zaznamenána na mapách z roku 

1824. Z dohledatelných údajů víme, že v letech 1862-1867 zde byl Tomáš Petříček, po něm 

Thomas Popp .1890-1899 zde bydlel hajný Josef Vlček. Potom hajný Jan Kandl ještě v roce 

1903. Před druhou světovou válkou zde bydleli Hruškovi. Za války v hájence byl hajný Antonín 

Morysek. Pak byla hájenka určitou dobu neobsazena a až v roce asi 1966 se sem nastěhoval 

hajný Antonín Antl s rodinou. Žili zde, bez elektriky, ještě v roce 1976.Pak se přestěhovali do 

hájenky na Boskovštejn. 

Na hájence se svítilo proudem na 24 V, zdrojem byly dva 24 V akumulátory, které se dobíjely 

zhruba v týdenním intervalu ze stabilního elektro agregátu. To byl naftový jednoválec startující 

se klikou. 

Prázdná hájenka chátrala, a tak asi v roce 1986 padlo rozhodnutí, provést rekonstrukci a z 

hájenky udělat loveckou chatu. Chata byla postavena na půdorysu staré hájenky, ovšem bez 

stodoly, která původně stála kolmo k budově v jižní části objektu. Stavbu provedla stavební 

skupina lesního závodu Jaroměřice nad Rokytnou. Při transformaci lesů chata připadla lesní 

společnosti Jaroměřice a postupem doby byla prodána do soukromých rukou. 

    Pro myslivce a milovníky přírody nelze najít v okolí krásnější místo. Nad vlhkými loukami 

na jaře táhnou sluky, na první zelené trávě paství srnčí zvěř a na podzim na loukách říjí jeleni. 

Kouzlo danému místu dodává i nádherný porost 150 let starého slavonského dubu. Ten 

zakládali lesníci, kteří čím míň měli vzdělání, tím víc měli citu, odpovědnosti a pokory. 

Současné ekology k tomu nepotřebovali, ochranáře neznali a duhu viděli jenom na obloze. 

Vlastimil Oubrychta – bývalý revírník LČR 

 

 



 

Stravování  

Bude pro všechny účastníky zajištěno jak v centru Memoriálu Jaromíra Dostála v Šebkovicích, 

tak v lesních prostorách u hájenky Kyničky.  

Ubytování 

BENNY PENZION, Šafaříkova 1300, Moravské Budějovice 

 www: https://www.beny-penzion.cz/  

 Tel: 721 946 537 

 GPS: 4934.94N, 154857.45E 

PENZION GRASEL, Nové syrovice 141, Nové Syrovice 

 www: https://penziongrasel.cz/  

 Tel: 775 704 669, 775 704 099 

 E-mail: info@penzion-grasel.cz, ubytovani@dajpr.cz  

 GPS: 4911.51N, 154618.91E  

VINAŘSKÉ A KULTURNÍ CENTRUM SÁDEK, Kojetice 169, Kojetice 

 www: https://vinohrady-sadek.cz/ 

 Tel: 602 721 625 

 E-mail: lampir.lubomir@seznam.cz 

 GPS: 4994.44N, 154910.92E  

HOTEL DVŮR STŘÍTEŽ, Střítež 152, Střítež u Třebíče  

 www: https://www.dvurstritez.cz/  

 Tel: 774 861 221 

 E-mail: info@dvurstritez.cz  

 GPS: 491127.27N, 155324.51E  

ALTHÁNSKÝ HOSTINEC, Milíčovice 1, Milíčovice  

 www: https://www.althanskyhostinec.cz/  

 Tel: 739 037 935 

 E-mail: althanskyhostinec@gmail.com  

GPS: 485318.55N, 15560.4E  

PENZION A RESTAURACE ŠALAMOUN, Jevišovice 274, Jevišovice   

 www: http://www.penzionsalamoun.cz/  

 Tel: 777 270 702 

 E-mail: penzion.salamoun@seznam.cz  

 GPS: 48594.77N, 155916.94E  

HOTEL A KOZLOVNA ALFA TŘEBÍČ, Znojemská 1235/29, Třebíč  

 www: https://hoteltrebic.cz/  

 Tel: 568 842 559 

 E-mail: info@hoteltrebic.cz , info@hotelalfatrebic.cz  

 GPS: 491222.9N, 155312.2E 
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Dosavadní vítězové Memoriálu Jaromíra Dostála 2011-2021 

Ročník 
Rok 

konání 
Pořadatel Jméno psa Plemeno Jméno vůdce 

I. 2011 OMS Kutná Hora Brok z Lovčických tarasů, CF Ing. Jaroslav Novotný 

II. 2012 OMS Praha-východ Bor z Podřípské stráně ČF Miroslav Vacek 

III. 2013 OMS Benešov Faty z Lovčických tarasů CF Ing. Jaroslav Novotný 

IV. 2014 OMS Mladá Boleslav Polly z Hložku ČF Jiří Černý 

V. 2015 OMS Mělník Polly z Hložku  CF Jiří Černý 

VI. 2016 OMS Praha-západ Senta od Nezdického potoka KO Vladislav Kulíř 

VII. 2017 OMS Olomouc Luna z Přerovska CF Aleš Suchánek 

VIII. 2018 OMS Mladá Boleslav Ella Fons Vitea KO Matouš Charvát 

IX. 2019 OMS Praha-západ Cilka z Konopišť.panství CF Ing. Jaroslav Novotný 

X. 2020 OMS Praha-západ Delia z Cecemínských vinic CF Ing. Jaroslav Novotný 

XI. 2021 OMS Olomouc Dar ze Stoprounských vinic  CF Martin Navrátil 

XII. 2022 OMS Třebíč ??? ??? ??? 

 


