Zámek BŘEZINA
Původním panským sídlem v Březině byl místní hrad založený na
skalnatém ostrohu ve 14. století. Hrad v 17. století téměř zcela
zaniknul (v roce 1661 je hrad zmiňován jako pustý). Nedaleko hradní
zříceniny postavil v letech 1790-1808 Jáchym ze Šternberka zámekpůvodně dvě menší budovy později spojené středním článkem
v empírový celek, patrovou obdélnou stavbou s mohutným středním
rizalitem, obklopenou anglickým parkem přecházející v oboru, která
měla rozlohu 420 hektarů a chovala se zde zvěř daňčí a mufloní. Po
Jáchymově smrti zdědil březinské panství jeho bratr hrabě Kašpar
Maria Šternberk, vynikající přírodopisec, jeden za zakladatelů
Muzea Království českého (pozdější Národní muzeum). Zde také
založil botanickou zahradu s mnoha vzácnými cizokrajnými
rostlinami. V nedalekém Stupně si nechal postavit i hrobku, do níž
umístil předvěký zkamenělý strom.
Šternberkové vlastnili březinský zámek do roku 1949. Po znárodnění
bylo na zámku umístěno lesnické učiliště, které zde sídlilo až do
roku 2002. Po roce 1990 byl zámek v restituci navrácen rodině
Šternberků, současným majitelem je Zdeněk Sternberg.

ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA
VE SPOLUPRÁCI S
KLUB CHOVATELŮ JAGDTERIERŮ V ČECHÁCH
OMS ROKYCANY
ZDENĚK STERNBERG, Český Šternberk 1, POLESÍ
SKŘEŽ
POŘÁDAJÍ
Na základě pověření č.1/2002 k organizování zkoušek psů z výkonu
vydaného Ministerstvem zemědělství ČR dne 1.7.2002 pod
Čj.6725/2002-5050
Ve dnech 9.10. – 10.10. 2010

Pro plemeno jagdterier jako klubovou soutěž se
zadáváním titulů : Klubový vítěz HZ a CACT pro vítěze
jagdteriera. Titul res. CACT může získat jagdterier druhý
v pořadí. Zkoušky jsou přístupné i jiným plemenům
loveckých psů, avšak bez nároku na tituly
(řádné
zkoušky ČMMJ, OMS ).
PROGRAM:
Sobota 9.10.2010 - Březina
8.30 hod - Prezence účastníků zkoušek v areálu zámku na
Březině
9.00 hod - Zahájení, veterinární prohlídka
9.15 hod - Odchod do honitby - plnění jednotlivých
disciplin
Neděle 10.10.2010 - Březina
8.30 hod - Sraz účastníků zkoušek v areálu zámku na
Březině
9.00 hod - Odchod do honitby - plnění jednotlivých
disciplin

2) Stanovený poplatek na Hz je 1000 Kč. Poplatek musí
být uhrazen s podáním přihlášky. Poslední termín pro
zaplacení je do 22.9.2010. Po tomto termínu budou
vyřazeny všechny neuhrazené přihlášky. Vůdci psů, kteří
nejsou členy ČMMJ, platí dvojnásobek stanoveného
poplatku !
3) Psi musí být klinicky zdraví, psi chovatelů z ČR musí
být doprovázeni očkovacím průkazem a musí být
očkováni proti vzteklině nejméně jeden měsíc před
konáním akce, nejdéle však jeden rok v den konání
zkoušek. Psi musí být v imunitě proti leptospiróze,
parvoviroze, infekční hepatitidě a psince. Svodu se nesmí
zúčastnit psi z kupírovanýma ušima, dle zákona
č.246/1992 v platném znění, zejména ve znění zákona
č.77/2004 Sb. 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
4) Vůdce psa se dostaví ke zkouškám včas, vhodně
ustrojen s pomůckami pro vedení psa na Hz.
5) Pořadatel neručí za ztrátu psa a škody psem způsobené.

Podmínky účasti :
1) Zkoušky se uskuteční podle zkušebních řádů pro
zkoušky loveckých psů platných od 1.1.2008, schválených
sborem zástupců ČMMJ ze dne 25.6.2005, usnesením
ÚKOZ ze dne 23.2.2006 a doplněno Sborem zástupců
ČMMJ dne 16.6.2007.

Ředitel zkoušek :
Rozhodčí :

Ing. Václav SUDA
Deleguje ČMKJ Praha

Petr KALAŠ
Klub chovatelů jagdterierů
V Čechách

Světlana VLNOVÁ
Jednatelka OMS Rokycany

! Vyplnit čitelně – hůlkovým písmem !

Českomoravská myslivecká jednota
Klub chovatelů jagdterierů v Čechách
PŘIHLÁŠKA

Přihlášky a startovné zasílejte na adresu:

Petr Kalaš, Březina 102, 338 24 Břasy 1

K ZKOUŠCE Z VÝKONU ………………... ………………………..
Místo zkoušek : ………………………………… Datum :……………...
Jméno přihlášeného psa-feny :…………………………………………...

Poznámky pro pořadatele
Přihláška došla : ……………………………………………………………..

Plemeno : ………………………………………………………………..
Zapsán /a/ v ČLP č. : …………………………. Tetovací č. : …………..
Vržen /a/ : ……………………….. Barva : ……………………………..

Potvrzena : …………………………………………………..………………
Zaplaceno : ……………………………………………..…………………...

Otec : …………………………………… Zapsán : …………………….
Matka : …………………………………. Zapsána : …………………...
Chovatel : ……………………… Bytem : ……………………………...

Výsledky zkoušky

Obstál – počet bodů : ……………………………….………………………

Vůdce : ………………………… Bytem : ……………………………...
Členem ČMMJ v : ………………………………………………………

Celková klasifikace …………………………………….…………………..

Jarní svod v : …………………………………… Datum : ……….…….

Důvod proč neobstál : …………………………………….………………..

Výsledky dřívějších zkoušek : …………………………………………..

……………………………………………………………………………...

Prohlašuji, že je mi znám zkušební řád ČMMJ a že se mu podrobuji.
Přihlášeného psa předvedu buď sám, nebo ho dám předvést svým
zplnomocněným zástupcem. Ručím za škody, které můj pes učinil osobám nebo
na věcech. Předepsaný poplatek zaplatím, jakmile bude má přihláška přijata.

……………………………………………………………………………...

V : …………………………………………….... Dne : ………………..
Přesná adresa : …………………………………………………………..
Telefon : …………………………………………………………………
Vlastnoruční podpis majitele psa : ………………………………………

Podpis rozhodčích : ………………………………………………………..
Ověření pořadatelem
(Razítko a čitelný podpis)

