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hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka 

 
ve dnech 12. – 14. září 2014 

 

XXVI. MEMORIÁL MILENY 
ŠTĚRBOVÉ  

- MEZINÁRODNÍ VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY 
LOVECKÝCH SLÍDIČŮ 

(při splnění podmínek se zadáním osvědčení o čekatelství mezinárodního šampiona 
práce (CACIT, res.CACIT) a zadáním osvědčení o čekatelství národního šampiona 

práce (CACT, res.CACT)) 
 

 

v honitbách HSp. Kunovice, MS Osvětimany, MS Stupava, LČR – LS Buchlovice  
(a další spolupracující honitby) 

 
 



 

MILENA ŠTĚRBOVÁ 

* 20. 7. 1896 Praha 

+ 5. 5. 1964 Rakovník 

První žena, která u nás propagovala použití loveckého španěla 

v myslivosti. Začala provozovat myslivost již jako mladé děvče a 

záhy pochopila, že lovecký pes je zde nepostradatelným 

pomocníkem. 

Pracovala řadu let jako rozhodčí z výkonu a exteriéru, byla 

všeobecně uznávána jako objektivní posuzovatel a významný 

odborník, napsala také první českou příručku o loveckých španělech. 

Jako nadšená propagátorka loveckých španělů byla jedním 

z iniciátorů založení klubu chovatelů loveckých španělů. V roce 

1964 založil KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH ŠPANĚLŮ 

V ČESKÉ REPUBLICE na paměť své obětavé zasloužilé 

spoluzakladatelky mezinárodní všestranné zkoušky loveckých 

slídičů, které nazval MEMORIÁL MILENY ŠTĚRBOVÉ. 

 

MMŠ je vrcholnou mezinárodní soutěží loveckých slídičů. 

Zkouší se dle zkušebního řádu ČMMJ pro všestranné zkoušky 

loveckých slídičů platného od 1. 1. 2008. Je organizován pravidelně každé dva roky 

střídavě v Čechách a na Moravě. 

Na spoluorganizaci se vždy podílí příslušný OMS (resp. více OMS) dle honiteb, ve 

kterých se koná. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lázně Leopoldov 

 

 

 

 

 

 

Sirnaté lázně na Smraďavce, které jsou součástí Buchlovic, se nachází v malebném údolí 

Chřibů nedaleko buchlovského zámku a hradu Buchlova. 

Lázně byly založeny v roce 1805 proslulým lidumilem Leopoldem Berchtoldem, který 

pobýval na zámku v Buchlovicích a v údolí Chřibů na Smdaďavce v Loveckém zámečku, 

kde také zemřel. 

Vanové koupele probíhaly ve vedlejší budově Loveckého zámečku pod lékařským 

dohledem. Po určité době lázně zanikly a lázeňské budovy sloužily k rekreačním a 

relaxačním účelům. Znovuobnovení lázní a koupelí v sirnaté vodě se podařilo v roce 2012 

na základě historie. 

Nyní jsou tyto lázně vyhledávaným místem pro relaxaci fyzickou i psychickou. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Kunovice 
Město Kunovice se nachází na jihovýchodní Moravě v jihozápadní části 

Zlínského kraje 3 km jižně od Uherského Hradiště. Leží na řece Olšavě 

nedaleko jejího ústí do řeky Moravy v nadmořské výšce 185 m. Kunovice 

se rozkládají v úrodné nížině Dolnomoravského úvalu, z jihu jsou 

ohraničeny Hluckou pahorkatinou, patřící k Vizovické vrchovině, ze 

západu pak pohořím Chřiby. V roce 1997 byly Kunovice prohlášeny 

městem. Dnes v Kunovicích žije 5 400 obyvatel. Město má bohatou 

historii. Svědčí o tom množství archeologických nálezů již ze starší doby kamenné. V 

době velkomoravské na území dnešních Kunovic leželo několik osad, jejichž funkcí bylo 

střežit přístup k centru Velkomoravské říše. Vojensko-strategická poloha Kunovic, 

ležících na křižovatce prastarých obchodních cest, hrála vždy v jejich dějinách podstatnou 

roli. První písemná zmínka o Kunovicích pochází z 13. ledna 1196, kdy zde byla datována 

listina olomouckého knížete Břetislava pro klášter Hradisko u Olomouce se 

zaznamenaným místem jednání - Cunovicz. Jméno pochází pravděpodobně od jména 

franckého knížete Kunráda – česky Kuna (Kuno), jehož potomci se nazývali Kunovici. 

 

 
Osvětimany 

Jsou městys ležící na úpatí Chřibů v oblasti jihovýchodní Moravy (okres 

Uherské Hradiště, Zlínský kraj). Najdete jej v západní části okresu, přibližně 

uprostřed cesty z Uh. Hradiště do Kyjova.  Nadmořská výška je 278 m. n. m. 

Počet obyvatel 843. První písemná zpráva se objevuje v roce 1350, kdy obec 

náležela vlkošskému plebánu Benešovi, Lambertovi z Rájce a jeho manželce 

Ance. Pověst vypráví, že se na místě dnešních Osvětiman setkala byzantská 

mise vedená bratry Cyrilem a Metodějem s vyslanými muži (many) a zde řekl Metoděj 

svému bratru „ Bog osvěti many “( Bůh osvěť many)" a tak vznikl název Osvětimany. 

 

    
 
    Stupava 

Původ jména Stupava pochází od tamnější říčky, v dalším toku zvané 

Kyjovka. Osada byla založena po r. 1690, největší osídlení probíhalo 

v letech 1695 - 1705. Stupava měla všechny předpoklady 

pro dobytkářství. Nízké ceny zemědělské prvovýroby, neúroda a živelné 

pohromy však přispěly k vyprodání usedlostí a vystěhovalectví z obce. 

Zemědělství bylo při své malé výnosnosti ve Stupavě vedlejším zaměstnáním. 

V současné době je v obci přihlášeno k trvalému pobytu 155 občanů. Tento počet se přes 

víkendy rozrůstá asi na 500. Přijedou chalupáři a chataři, kteří v současné době osídlují 

přes 80 chalup a 10 chat. 
 
 
 
 
 
 
 



Uherské Hradiště  
Město Uherské Hradiště je odedávna přirozeným středem Slovácka - regionu 
proslulého svébytným folklórem, cimbálovou muzikou, dobrým vínem, překrásnými 
kroji a řadou zachovalých lidových tradic. Historické jádro města bylo prohlášeno 

městskou památkovou 
zónou. 
Z hlediska morfologie 

město tvoří územní rovinu, 

kterou vyrovnávaly 

náplavy řeky Moravy do 

nadmořské výšky 178–180 

m. Na západní straně se 

terén úměrně zvedá do 

výšky 205 m, na opačné 

straně (východně, městské 

části Mařatice) je údolí 

ohraničeno kótou 230 m 

n.m. Plocha uhersko-

hradišťského katastru činí 

celkem 2.127 ha. 

K 1. lednu 2013 žilo ve 

všech městských čtvrtích (centrum, Mařatice, Rybárny, Jarošov, Míkovice, Sady, Vésky) 

celkem 25343 obyvatel. 
Okolí města je charakteristické rozmanitou krajinou a přírodními zvláštnostmi, řekou 

Moravou s rozsáhlými lužními lesy s původní flórou a faunou. Nedaleko se nachází dvě 

podmanivá pohoří, Chřiby a Bílé Karpaty. Blízkost památného Velehradu, 

velkomoravského Starého Města – Veligradu, hradu Buchlova, zámku v Buchlovicích, a 

ostatně všech vlastních památek, činí z města atraktivní turistické centrum. 

K nejvýznamnějším současným kulturním aktivitám, konaným ve městě i jeho nejbližším 

okolí, patří mezinárodní Festival hudebních nástrojů lidových muzik, druhý největší 

filmový festival v České republice Letní filmová škola, setkání ochránců přírody Týká se 
to také tebe (TSTTT), Slavnosti vína, Den otevřených památek, mezinárodní 
sympozium lité medaile, plakety a drobné plastiky. 

Současné kulturní dění se soustřeďuje kolem stálé divadelní scény Slováckého divadla, 

Slováckého muzea s bohatými národopisnými sbírkami, Střední uměleckoprůmyslové 

školy, Klubu kultury, Městských kin, několika galerií, soukromých pořadatelských agentur 

a místních kulturních zařízení. 

V Uherském Hradišti působí řada folklórních, pěveckých a zájmových souborů a kroužků, 

které pořádají další akce, např. hody s právem v jednotlivých částech města, besedy u 

cimbálu, koncerty apod. Tradičními se staly jarmarky na Masarykově náměstí. 

Uherské Hradiště prožívá v několika posledních letech bouřlivý rozvoj stavební činnosti. 

Vzniklo mnoho nových staveb, rekonstrukce se dočkaly historické budovy. Město se svým 

návštěvníkům představuje novou tváří s širokou nabídkou služeb, obchodů a kulturního 

vyžití. 



Vážení kynologové, myslivci, přátelé myslivosti a lovecké kynologie,        

vážení hosté, 
 

 

 

     vítám Vás jménem svým a jménem OMS v Uherském Hradišti ve Zlínském Kraji 

v okrese Uherské Hradiště, u příležitosti XXVI. ročníku Memoriálu Mileny Štěrbové – 

mezinárodních všestranných zkoušek loveckých slídičů. 

     Dovoluji si připomenout, že v letošním roce uplynulo 50 let od její smrti. Po 51. 

ročníku Memoriálu Františka Housky v roce 2005, 39. ročníku Memoriálu Richarda 

Knolla v roce 2013 je Memoriál Mileny Štěrbové třetí vrcholnou kynologickou akcí za 

posledních 10 let v okrese Uherské Hradiště a v jeho honitbách. 

     Snahou všech pořadatelů, v čele s Klubem chovatelů loveckých slídičů, bylo připravit 

zkoušky slídičů na úrovni předcházejících memoriálů a pokud se nám to podařilo, musím 

poděkovat přednostně Zlínskému kraji a jeho hejtmanovi MVDr. Stanislavu Mišákovi, 

který převzal osobní záštitu nad tuto soutěží, dále ČMMJ v Praze, honitbám a obcím ve 

kterých se jednotlivé zkoušky konají, městu Uherské Hradiště, všem sponzorům, celému 

organizačnímu výboru, členům mysliveckých společností a v neposlední řadě vůdcům, 

jejich psům a sboru delegovaných rozhodčích. 

     Všem účastníkům této vrcholné kynologické akce přeji příjemně strávený čas 

v honitbách  Kunovice, Osvětimany, Stupava  a LČR – LS Buchlovice. 

     Ještě jednou Vás srdečně vítám v pohostinném kraji Slovácka v okrese Uherské 

Hradiště.                                                                            

 Karel Blahušek  

                                                                            předseda OMS Uherské Hradiště 

 

 

 
 



Čestné předsednictvo: 
 
Ing. Ivan Mařák, náměstek hejtmana Zlínského kraje 
Ing. Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta ČR 
Ing. Jan Kubeš, místopředseda ČMKU, člen předsednictva ČMKJ, místopředseda 
KCHLS  
Miloslav Kašpar, člen předsednictva ČMKU, místopředseda ČMKJ, hlavní poradce 
chovu KCHLS  
Věra Dvořáková, jednatelka ČMKJ 
Radovan Mančík, člen rady ČMMJ, statutární zástupce 
Jiří Procházka, předseda KK ČMMJ 
Ing. Martin Pavlíček, LČR, s. p. -  ředitel krajského ředitelství Zlín  
Ing. Jaroslav Šarman, předseda KCHLS 
Ing. Jan Horyna, výcvikář KCHLS 
Karel Blahušek, čestný ředitel, předseda OMS Uherské Hradiště 
Josef Tinka, předseda KK OMS Uherské Hradiště 
 
 

Organizační výbor: 
 
Ředitel zkoušek: Ing. Jaroslav Šarman, předseda KCHLS 
Správce zkoušek: Mgr. Milan Hampl, člen KCHLS – člen KK OMS Uherské 
Hradiště 
Vrchní rozhodčí: Miloslav Kašpar 
Veterinární dozor: MVDr. Miroslav Bednařík 
Ekonom: Iva Nollová – KCHLS, Ing. Marie Krejčiová – OMS Uherské Hradiště 
Příjem přihlášek: Ing. Jan Horyna 
Tiskové středisko: Lubomír Drda, Martina Novotná
Zdravotní služba: MUDr. Petr Sklenář 
Pořadatelský sbor: členové KCHLS, členové KK OMS Uherské Hradiště, členové 
HSp. Kunovice, MS Osvětimany, MS Stupava a LČR SL Buchlovice 
 
Vedoucí skupin:  
Pole: HSp. Kunovice – Karel Černý, Miroslav Junaštík 
Voda: MS Osvětimany – Svatoslav Vašek, Ivo Korvas 
Les: MS Stupava – Ing. Zdeněk Havlíček, LČR – LS Buchlovice – David Kratochvíl 
 
Stravování:  Lázně Leopoldov, rekreační středisko Dopravák 
 
Občerstvení:  Lázně Leopoldov, rekreační středisko Dopravák,  

          SKI areál Osvětimany, chata Geršlovka Stupava 
 
 
Střediskem Memoriálu jsou Lázně Leopoldov, Smraďavka - Buchlovice 
 
 
 
 



Program: 
 
 
Pátek 12. září 2014 
 
14.00 – 17.30 Příjezd a ubytování účastníků XXVI. MMŠ                                   *) 
17.00 Porada rozhodčích  

(kapání barev - 17.30 –18.30)                                                            *) 
17.30 – 18.00 Prezence, veterinární prohlídka                                                       *)                                                                      
18.30  Přivítání účastníků XXVI. ročníku MMŠ, losování a informace 

k organizaci zkoušek                                                                          *) 
19.00 
20.00 

Slavnostní zahájení XXVI. MMŠ 
Košt vína – Vinařství u Kostela - Polešovice                                   *) 

 
 
 
 
Sobota 13. září 2014 
   
  6.30 - 7.45 Snídaně                                                                                               *)  
  8.00 Zahájení 1. dne XXVI. MMŠ                                                           *) 
  8.30 Odjezd po skupinách k plnění disciplin prvního dne Memoriálu                                                                                  
19.00 Společenský večer účastníků a pořadatelů XXVI. MMŠ               *) 
 
 
 
 
Neděle 14. září 2014 
 
  6.30 – 7.45 Snídaně                                                                                               *) 
  8.00 Zahájení 2. dne XXVI. MMŠ                                                           *) 
  8.15 Odjezd do honitby k plnění disciplin druhého dne Memoriálu                                                                                              
cca v 17.00 Vyhlášení výsledků, předání cen a zakončení XXVI.MMŠ           *) 
 
*) Lázně Leopoldov, Smraďavka - Buchlovice 
 
Za pořadatele: 
 

Karel Blahušek v.r. 
 

 Ing. Jaroslav Šarman v.r. 
 

            čestný ředitel,
předseda OMS ČMMJ 

 Uherské Hradiště  

        ředitel zkoušek  
   a předseda KCHLS 

 
 
 



Ustanovení o zkušebních disciplínách MMŠ 
 
MMŠ je vrcholnou mezinárodní soutěží slídičů. MMŠ se zkouší dle zkušebního řádu 
ČMMJ pro všestranné zkoušky loveckých slídičů vydaného 1.1.2008 a dle Statutu 
MMŠ. Z těchto důvodů se upravují některé discipliny takto: 
a) disciplina č.2 – hlasitost – neměl-li pes během 20 minutového slídění možnost 

prokázat hlasitost, musí dostat příležitost prokázat ji v prodlouženém slídění po 
přezkoušení všech disciplin. Hlasitost prokázaná na klubových zkouškách může 
být se souhlasem vrchního rozhodčího převzata. 

b) disciplina č.6 – nahánění – zkouší se 2x10 minut ve dvou různých lečích. Při 
hodnocení lze používat známky 3,5;2,5 apod. Aritmetickým průměrem se 
vypočítá výsledná známka. Je-li jedno nahánění rozhodčími posouzeno jako 
z odložení a jedno od nohy, pro výslednou známku se použije koeficient 8. 

c) disciplina č. 9 - dohledávka a přinášení pernaté - dohledávka se provede hned po 
ukončení slídění na vzdálenost 50 kroků. 

d) disciplina č. 11 – vlečka se srstnatou zvěří – pro kokršpaněly bude použit divoký 
nebo domácí králík, případě zajíc velikosti králíka, pro ostatní plemena vyspělý 
králík. Délka vleček bude 400 kroků. 

e) disciplina č.14 – přinášení kachny z hluboké vody – vůdce stojí se psem tak, aby 
pes neviděl vhazování kachny na zrcadlo. Na pokyn rozhodčího imituje vůdce 
skutečný lov a rozhodčí současně vhodí kachnu do vody. Potom je pes vypuštěn a 
vyzván k práci. 

f) disciplina č.18 – práce na pobarvené stopě – dráhy budou položeny kapáním 
vepřové krve z láhve přes větvičky vložené do jejího hrdla nebo dírky ve víčku, 
vždy před setměním předcházejícího dne, v délce dráhy 500 - 600 kroků. 

Nejlepší jedinec, který docílí I. ceny dle zkušebního řádu pro všestranné zkoušky 
slídičů, může obdržet osvědčení o čekatelství mezinárodního šampiona práce CACIT, 
druhý v celkovém pořadí při splnění stejných podmínek může obdržet res. CACIT. 

Dále vždy první dva jedinci v pořadí každého plemene, získají – li I. cenu dle 
zkušebního řádu pro všestranné zkoušky slídičů, obdrží osvědčení o čekatelství 
národního šampiona práce CACT a res.CACT. 
 

Všeobecná ustanovení a pokyny 

Po dohodě s pořadateli se zkoušek účastní maximálně 24 psů. 
20 účastníků z ČR a 4 místa jsou rezervována pro zahraniční účastníky. 
Zastoupení plemen účastníků z ČR je následující: 
7 anglických kokršpanělů 
7 anglických špringršpanělů 
5 welššpringršpanělů 
1 německý křepelák 
Při určování pořadí nominace v případě zvýšeného zájmu o účast na MMŠ se 
vychází z celkového součtu bodů získaných na zkouškách slídičů (PZ, BZ, LZ, SVP, 
VZ). Pokud psi absolvovali některé zkoušky vícekrát, započítávají se absolvované 
zkoušky pouze jedny s nejvyšším počtem bodů. MMŠ může pes absolvovat pouze 
dvakrát. Zahraniční účastníci startují v pořadí došlých přihlášek.  



Pokud bude u některých plemen zájem nižší, bude celkový počet doplněn o psy s 
nejvyšším počtem bodů a to bez rozdílu plemen. Obdobně bude postupováno při 
nižším zájmu zahraničních účastníků (nebude-li stanoveno jinak). V případě vyššího 
zájmu vůdců o účast budou upřednostňováni zájemci z řad členů KCHLS a 
chovatelů v KCHLS.  

MMŠ se koná za každého počasí. Vůdce psa musí mít u sebe průkaz původu psa, 
veterinární průkaz a pomůcky pro vedení psa na všestranných zkouškách. Vůdce 
musí být myslivecky ustrojen, se zbraní a brokovými náboji a musí mít u sebe platný 
zbrojní průkaz, lovecký lístek, průkaz zbraně a členský průkaz ČMMJ nebo jiné 
potvrzení o pojištění. Vůdce, který lovecký lístek nevlastní si zajistí střelce popř. mu 
bude přidělen pořadateli za úhradu. Není-li v těchto propozicích uvedeno jinak, řídí 
se průběh zkoušek příslušnými platnými předpisy, vydanými ČMKJ a předpisy 
souvisejícími. 
Hlasitost prokázaná na jiných klubových zkouškách může být převzata. O této 
možnosti rozhodne vrchní rozhodčí. V případě, že pes v průběhu zkoušek přijde do 
kontaktu se zvěří, bude posouzen dle prokázané práce.  
Pořadatel neručí za škody způsobené psem ani za ztrátu psa. 
 

Veterinární podmínky: 
 
Vůdce musí prokázat, že pes má platné očkování proti vzteklině v době ne kratší 1 
měsíce.  
 

Přihlášky, uzávěrka: 
 
Zájemci z ČR zašlou přihlášku na tiskopisu, který lze opatřit v kancelářích OMS 
okresů popř. staženém z internetu na www.kchls.cz, spolu s přiloženou oboustrannou 
kopií průkazu původu psa a soudcovských tabulek z absolvovaných zkoušek slídičů 
výcvikáři klubu na adresu: Ing. Jan Horyna, K lukám 649, 142 00 Praha 4 - Libuš, 
( 731628161) nebo emailem na horjan@mmr.cz do 25. 8. 2014. Výcvikář provede 
případný výběr na základě shora uvedených kriterií a do 1. září předloží nominaci 
ke schválení výboru KCHLS, který rozhodne o startovní listině. Přijatým 
účastníkům zašle potvrzení o přijetí přihlášky s výzvou k zaplacení startovného. 
Kopii uhrazené složenky účastníci předloží při prezenci před zahájením memoriálu. 
 

Účastnický poplatek: 
 
Účastnický poplatek ve výši Kč 1.000,- Kč a příplatek za zvěř 200,- Kč bude uhrazen 
poštovní poukázkou na adresu: Ing. Jan Horyna, K lukám 649, 142 00 Praha 4 – 
Libuš nebo převodem na účet KCHLS pod těmito údaji:  
              číslo účtu:                  22937531/0100 
 variabilní symbol: 777  

 konstantní symbol: 0558 
 specifický symbol: údaj odpovídající datu zkoušky 12092014 
 zpráva pro příjemce: příjmení majitele + MMŠ 
neprodleně po vyrozumění o přijetí přihlášky. 

http://www.kchls.cz/
mailto:horjan@mmr.cz


Ubytování: 
Ubytování si zajišťují účastníci individuálně podle svých nároků.  
V blízkosti je k dispozici například rekreační středisko Dopravák (500 m)  
– kontakt:  737782626 
 
Ubytování pro rozhodčí - zajištěno pořadatelem. 
 

Stravování: 
Občerstvení bude zajištěno po celou dobu konání zkoušek v prostorách probíhajících 
zkoušek. 
 

Doprava: 
Dopravu v průběhu zkoušek si zajišťuje každý individuelně 
 
 

Poděkování: 
K uskutečnění a zdárnému průběhu tohoto XXVI. ročníku Memoriálu Mileny 
Štěrbové přispěla svoji podporou řada institucí, firem a podnikatelů. Bez tohoto 
jejich vzácného projevu vztahu k myslivecké kynologii by nebylo možné tak 
náročnou akci uspořádat.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
                                    

 

            ŠTĚPROVÁ – Ing. Jaroslav Šarman 

            - CHS anglických kokršpanělů 

 
 
 

 

LESY JEDLIČKA s. r. o. 
 

 



Přehled dosavadních vítězů Memoriálu Mileny Štěrbové 
 

R
oč

ní
k 

Rok a místo Jméno vítěze 

Plem
eno - 
pohla

ví Vůdce 

C
en

a 

I. 
1964                   

Slapy nad Vltavou Baron z Kbelnice 
AC    

- pes 
J. Bahník, CZ,                        

Třebechovice pod Orebem II. 

II. 
1966                        

Luhačovice Baret v. Klabauterhof 
AC    

- fena B. Redohl, D, Bad Oldesloe II. 

III. 
1968                 

Luhačovice Epos z Vamberecka 
ASS  

- pes B. Uhlíř, CZ, Vyškov I. 

IV. 
1970                 

Rakovník Inka Kredochov 
AC          

- pes E. Kvídera, CZ, Dobřany I. 

V. 
1972                   

Luhačovice Elmar z Hrubé vody 
ASS  

- pes Ing. E. Kočí, CZ, Kroměříž I. 

VI. 
1974                  

Krnov Galan z Jeskyňky 
AC        

- pes M. Horáček, CZ, Krnov I. 

VII. 
1976                     

Litoměřice Alma z Martenu 
AC           

- pes M. Brnovjak, CZ, Oldřichovice I. 

VIII. 
1978                  

Krnov Boris v. Frankenweg 
AC         

- pes A. Míšek, CZ, Ostrov nad Ohří I. 

IX. 
1980                 

Klatovy Zinka v. d. Blücherstrasse 
AC          

- fena B. Redohl, D, Bad Oldesloe I. 

X. 
1982                  

Krnov Peny z Jeskyňky 
AC         

- fena Ing. V. Kovář, CZ, Broumov I. 

XI. 
1984                    

Kolín Dux v. Grosshauer 
AC            

- pes V. Gohler, D , Erlenbach / M. I. 

XII. 
1986                 

Pardubice 

Lucky Leicester of the Half 

House 
WSS 

- pes J. Fencl, CZ, Česká Bříza I. 

XIII. 
1988                  

Hodonín Ela od Mysletína 
NK         

- fena Ing. S. Finďo, SK, Zvolen I. 

XIV. 
1990                   

Tábor Fred z Oseckých hájů 
NK            

- pes I. Petrbok, CZ, Kotopeky I. 

XV. 
1992                   

Boršice u Buchlovic Brixa Hamilchov 
NK          

- fena A. Belant, CZ, Hodonín I. 

XVI. 
1994                  

Klatovy Rolf od Petrboka 
AC          

- pes K. Zelenka, CZ, Kotopeky I. 

XVII. 
1996                   

Kutná Hora Pegy z Hadí řeky 
NK          

- fena Mgr. J. Štrajt, CZ, Olomouc II. 

XVIII
. 

1998                          

Luhačovice Bessy Jifex 
WSS 

- fena J. Fencl, CZ, Česká Bříza II. 



XIX. 

2000                 

Třeboň, Kolence, 

Košice Cita Jifex 
WSS 

- fena J. Fencl, CZ, Česká Bříza I. 

XX. 
2002                

Luhačovice Finn Seyles 
WSS 

- pes JUDr. B. Hotař, CZ, Svitavy I. 

XXI. 
2004                  

Chrudim Iris z Březnického Balkánu 
AC          

- fena Mgr. R. Edrová, CZ, Kutná Hora I. 

XXII. 
2006                     

Luhačovice Dar z Malé Kamenné 
AC          

- pes M. Petráň, CZ, Březnice I. 

XXIII. 
2008                           

Všeň Car Semilský háj 
NK           

- pes M. Nosek, CZ, Smrčí I. 

XXIV. 

2010                  

Luhačovice, 

Popovice, Ostrožská 

Nová Ves Bastian od Kamenné báby 
ASS       

- pes V. Orlovský, CZ, Veletiny II. 

XXV. 
2012                     

Lipová u Chebu Aura z Březkých pahorků 
NK           

- fena P. Šilhan, CZ, Lipová I. 

 
Orientační mapka místa zkoušek: 
 

 
 
1. Centrum zkoušek 
2. Lesní práce 
3. Vodní práce 
4. Polní práce 

 

 

Na hojnou účast chovatelů loveckých slídičů a příznivců myslivecké 

kynologie se těší pořadatelé! 



 
 

Vítěz XXV. Memoriálu Mileny Štěrbové  
Lipová u Chebu 2012  

Aura z Březkých pahorků, fena, NK, I. cena, CACIT, CACT  
se svým vůdcem Petrem Šilhanem z Lipové 

2014 - ? 

https://www.email.cz/download/i/OpjyPgSzgTCyGAW9HrqLYAd5sXy5cRJT-tYtG6dqccOzUEhtAM09Ut9yYbRrfu3Axop5zLA/V%C3%ADt%C4%9Bz%20XXV.%20ro%C4%8Dn%C3%ADku%20MM%C5%A0%20Petr%20%C5%A0ilhan%20s%20Aurou%20z%20B%C5%99ezk%C3%BDch%20pahork%C5%AF.JPG



