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organizátori:

na 51. ro ník

Memoriálu Jozefa Kadleca

Prašice - Duchonka, 10. a 11. september 2016

centrum: Duchonka - Hrádza
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Jozef Kadlec (1873-1945)

Josef Gustav Kadlec sa narodil 6. 1. 1873 v Horní Krupé v echách. 
Bol synom u ite a na evanjelickej jednotriedke vo Ve kej Lhote 
u Da ic. Pochádzal zo šiestich detí. V rokoch 1884–1891 študoval 
na vyššej zemskej reálke v Tel i a tu i maturoval v roku 1891.

V roku 1891 nastúpil na vojenskú službu a po jej ukon ení bol 
prijatý do služieb bývalej severnej dráhy. Slúžil na rôznych mies-

tach. Posledným miestom zamestnania pred prvou svetovou voj-
nou bol Rajhrad u Brna. V tom ase bol už známy v kynológii a získal 

so svojimi psami viacero ocenení. Vojnu prežil na ruskom a neskôr na 
talianskom fronte, kde bol ranený.

Po vojne v roku 1919 nastúpil na riadite stvo dráh v Brne, odtia  ho zakrátko 
poslali na Slovensko. V januári 1919 nastúpil v Žiline, odtia  ho hne  preložili do 
Lu enca a v marci 1919 sa stal prednostom dopravného úradu v Nových Zámkoch, 
kde slúžil až do odchodu do dôchodku 1. 2. 1933. Zostal však býva  v Nových Zámkoch 
až do jeho evakuácie v roku 1938. Vrátil sa do svojej domovskej obce Ve ké Lhoty 
u Da ic, neskôr sa pres ahoval do Hrušovan u Brna.

Po as pobytu v Nových Zámkoch venoval prakticky všetok svoj vo ný as verejno-
prospešnej innosti. V roku 1920 založil v Nových Zámkoch sl. osvetovú jednotu a až 
do roku 1938 bol jej predsedom. Tento spolok mal za cie  predovšetkým rozvoj slo-
venského školstva v tejto oblasti.

Ve mi rozsiahla bola jeho innos  v oblasti kynológie. V ase jeho príchodu na 
Slovensko bola po ovnícka kynológia na Slovensku na nízkej úrovni. Chov psov 
v istokrvnej forme bol ve mi zriedkavý. Kadlec sa snažil podchyti  záujemcov 
o po ovnícku kynológiu a pozdvihnú  jej úrove . Od príchodu do Nových Zámkov 
organizoval inštruktáže pre mladých záujemcov o kynológiu nielen v Nových Zám-
koch, ale po celom Slovensku. V Nových Zámkoch založil „Lovecký a kynologický 
spolok“ a nadviazal úzke kontakty so spolkami v Nitre, Tren ianskych Tepliciach, 
Bratislave at . Organizoval skúšky stava ov a snažil o rozvoj chovu istokrvných 
psov. Bol zemským kynologickým referentom v Bratislave. V roku 1931 sa podie al 
na založení klubu „Krátkosrstý oha “, ktorého sa stal podpredsedom. Mal ve mi 
intenzívne kontakty so známymi kynológmi, ako boli F. Vojtech, R. Knoll, Dobiáš, 
J. Valenta, K. Slimák. Dokázal zainteresova  do kynológie mnoho nových záujemcov 
a dával im nezištne k dispozícii svoje skúsenosti.

Po nútenom odchode zo Slovenska sa na alej intenzívne venoval kynológii, bol 
v stálom písomnom styku so svojimi odchovancami a tešil sa na návrat na Slovensko. 
Toho sa však už nedožil. Zomrel po ažkej chorobe 22. 1. 1945.

Na uctenie si jeho pamiatky usporiadal Zemský zväz loveckých ochranných spolkov 
na Slovensku 28 a 29. septembra 1946 Celoslovenské skúšky stava ov – Memoriálu 
Jozefa Kadleca. Tak za ala tradícia memoriálov J. Kadleca na Slovensku.

J

tt
nou

A5.indd   4 28.7.2016   10:43:12



estné predsedníctvo

Organiza ný výbor

Mgr. Andrej Siget – tajomník

lenovia org. výboru:
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Program

Piatok 09. septembra 2016
prezentácia vodi ov, veterinárna prehliadka

porada rozhodcov

žrebovanie poradia štartujúcich

Sobota 10.septembra 2016

ra ajky

Slávnostné otvorenie 51.ro níka MJK

Odchod na práce do revírov

Ve era a spolo enské posedenie

Nede a 11.septembra 2016

ra ajky

Odchod na práce do revírov

predpokladané ukon enie
a vyhlásenie výsledkov MJK 2016

Srde ne vítame všetkých ú astníkov Memoriálu Jozefa Kadleca a prajeme 
im v kraji v okrese Topo any ve a krásnych zážitkov, sú ažiacim pohodu pri 
súperení a dobrú náladu všetkým.
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Všeobecné ustanovenia

80 Eur

Stravovanie

Ubytovanie

Uzávierka prihlášok je do 25. august 2016
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Doterajší ví azi MJK

Vladimír Slimák

Koloman Slimák

Cyril Mika

Jozef Dobický

Pirma z Karpát
Jozef Ondra

Vojtech Bartovi

Vojtech Bartovi

Otto Banás

Otto Banás

Ing. Jozef Jursa, CSc.

Ján Liška

Otto Banás

Ing. Jozef Jursa, CSc.

Otto Banás

Štefan Kras anský

Štefan Kras anský

Otto Banás

Ján Liška

Ing. Jozef Jursa, CSc

Ján Liška

Marián Kori

Edmund Polakovi

Otto Banás

1990

Marián Kori

Bohuslav Zemko

Ing. Jozef Jursa, CSc.

Marián Kori
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Marián Kori

ubomír Dugovi

Marián Kori

Ing. Jozef Jursa, CSc.

Štefan Macák

Marián Kori

Ladislav Balogh

2001

Marián Kori

Otto Banás

2003

František Meš ánek

Otto Banás

Otto Banás

NKS, Ing. Jozef Jursa

NKS, Marián Kori

NKS, Štefan Macák

Ján Koleni

Ing. Jozef Jursa

Dušan Kraj ovi

Marek Banás

Ján Koleni

2014 – 

Ing. Jozef Jursa CSc.

2015 - 

Dušan Kraj ovi

Najúspešnejší vodi i

Ví azi pod a plemien
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Rozhodcovská tabu ka pre Memoriál Jozefa Kadleca

PRÁCA NA POLI

PRÁCA V LESE

PRÁCA VO VODE

PRINÁŠANIE
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Štatút Memoriálu Jozefa Kadleca
Memoriál Jozefa Kadleca sa organizuje spravidla každý rok ako vrcholové 

všestranné skúšky stava ov v SR.

Na memoriál možno prihlási  stava a každého plemena a veku, ktorý je 
zapísaný v SPKP a úspešne absolvoval minimálne jesenné skúšky stava ov. Na 
memoriáli sa môže zú astni  22 stava ov.

Na memoriáli sa skúša pod a medzinárodného skúšobného poriadku pre 
všestranné skúšky stava ov schváleného FCI. Ak pes zo stopy zveri vo vode 
dostane 0, z ostatných disciplín však získa známky minimálne pre zaradenie do 
III. ceny, jeho výkon sa hodnotí tak, že absolvoval všestranné skúšky, na memoriáli 
však neobstál.

Prihlášky na memoriál prijíma kynologický odbor ústredia SPZ. Vodi  psa musí 
by  lenom SPZ alebo SPK. Výber stava ov zabezpe uje KR SPZ pod a umiestnenia 
a po tu bodov dosiahnutých na skúškach. Pri výbere sa zoh ad ujú: druh skúšok, 
ktoré pes absolvoval, po et absolvovaných skúšok a dosiahnuté ocenenie na nich. 
Na MJK sa môže zú astni  aj jedince, ktoré už memoriál absolvovali, ak nezíska-
li titul Všestranný ví az SR, prednos  však majú psy, ktoré sa na memoriáli ešte 
nezú astnili.

Stava , ktorý dosiahne na MJK najvyšší po et bodov v I. cene, získa titul 
„Všestranný ví az SR (+ rok získania titulu)“. Titul sa uvádza pred menom psa.

Ak nedosiahne ani jeden pes I. cenu, získa pes s najvyšším po tom bodov 
v II. cene titul „Ví az MJK (+ rok)“.

Najlepší jedinec z každého plemena, ktorý absolvuje memoriál v I. cene, môže 
získa  akate stvo na slovenského šampióna práce – CACT. Druhý pes v poradí 
z každého plemena s umiestnením sa v I. cene môže získa  Res. CACT. V prípade 
rovnakého umiestnenia sa viacerých jedincov sa poradie stanoví v zmysle skúšob-
ného poriadku.

Slovenský po ovnícky zväz prispieva na náklady spojené s usporiadaním MJK vo 
výške schválenej Prezídiom SPZ a môže jeho usporiadaním poveri  ktorúko vek 
lenskú organizáciu SPZ.

Vodi i sa na memoriáli zú ast ujú na vlastné náklady a musia uhradi  ur ený 
štartovací poplatok.

Absolvovaním MJK získava pes kvali ikáciu všestrannej upotrebite nosti.

Štatút platí od 1. 1. 2016

A5.indd   11 28.7.2016   10:43:20



Nie o o lokalitách kde MJK 2016 bude prebieha

Duchonka
Rekrea ná oblas  Duchonka sa nachádza 15 km 

od okresného mesta Topo any, v pohorí Považský 
Inovec. Duchonka ponúka široké možnosti špor-
tového vyžitia a strávenia vo ného asu.

Okolité lesy ponúkajú príjemné prechádzky 
prírodou alebo turistiku po vyzna ených turi-
stických trasách, alebo cykloturistiku po cyk-
lotrasách. V lesoch sa dobre darí hubám a iným 
lesným plodom. Pre milovníkov vodných športov 
je tu možnos  surfovania, lnkovania a vodného 
bicyklovania.

Športový areál ponúka tenisové kurty, vole-
jbalové ihrisko, minigolf, tenis a stolný tenis. Záujemci o zimné športy môžu využi  vleky 
v ne alekom Podhradí, náro nejších lyžiarov o akávajú vleky v 20 km vzdialenom lyžiar-
skom stredisku Bezovec. Na trávnatých a pieso natých plážach sú tu pre deti pripravené 
hojda ky a prevažova ky.

Obec Prašice
Obec Prašice leží 13 km severozápadne od 

okresného mesta Topo any v nadmorskej výške 
263 m. Chotár obce tvorí z dvoch tretín po no-
hospodárska pôda. Severnú as  pokrývajú lesy 
Považského Inovca a z východnej strany sa k obci 
primkýna chotár Okšov Mlyn a Nový Svet. Obec 
získal do dedi nej držby od krá a Bela IV. kra-
jinský sudca, š achtic a nitriansky župan Štefan 
z rodu Gut-Keled, ktorý sa postaral o znovuosídle-
nie a jej rozvoj. Obyvate om obce sa v minulosti 
žilo ve mi ažko. Boli však skromní a pracovití 
a dokázali si navzájom pomáha . Živili sa po no-
hospodárstvom a rozvíjali postupne remeslá – 
hrn iarstvo, rezbárstvo, kraj írstvo a obuvníctvo.

. Vä ší rozmach dosiahli Prašice v 2. polovici 
18. storo ia v aka reformám Márie Terézie a Joze-
fa II.

Po II. sv.vojne sa obec výrazne zmenila a sta-
la sa modernou. V obci sa nachádza: kultúrny 
dom s tane nou sálou pre 250 návštevníkov 
a s kinosálou o kapacite 300 miest.

V kultúrnom dome je umiestnená aj obecná 
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knižnica a Prašická izba tradícií s výstavnými ex-
ponátmi zo života Praši anov v minulosti. V obci 
sa alej nachádzajú základná škola s materskou 
školou, ZUŠ, Spojený domov dôchodcov a domov 
sociálnych služieb „Môj domov“, zdravotnícke stre-
disko s detským, zubným, všeobecným lekárom 
a vlastnou lekár ou, Dom smútku, centrum 
služieb: holi stvo-kaderníctvo, prá ov a, pizzéria 
a kvetinárstvo. Nechýba tu pošta, ale i zlatníctvo 
a rozvinutá obchodná sie . V obci evidujeme 114 
živnostníkov, ktorí sa najviac venujú maloobcho-
du, pohostinstvu, prenájmu chát, remeselným prá-
cam – maliarstvu, klampiarstvu, stolárstvu. Obec 
vychádza v ústrety aj samostatne hospodáriacim 
ro níkom. Z poh adu infraštruktúry je v obci vybu-
dovaný vodovod, plyn a iasto ne kanalizácia, ale 
i OV, miestny rozhlas, elektrické rozvody, osve-
tlenie, miestne komunikácie. Z oblasti športového 
vyžitia sa v obci nachádza futbalové ihrisko spolu 
s menším tréningovým ihriskom, ktoré využívajú 
okrem ZŠ a miestneho futbalového klubu aj leno-
via Kynologického klubu Prašice. V sú asnosti je vo výstavbe multifunk né ihrisko, ktoré 
budú môc  využíva  všetci ob ania Prašíc na rôzne športy i vo ve erných hodinách. Prie-
story telocvi ne pri ZŠ sú naplno využívané na rôzne športové aktivity, ako sú napríklad 
futbalová miniliga, aerobik, volejbal, hádzaná, športová stre ba, lorbal.

Sú as ou katastrálneho územia Prašíc je i vzdialenejšia osada Okšov Mlyn (Okšovská uli-
ca) s po tom 120 obyvate ov a Nový Svet (Novosvetská ulica), kde žije 53 obyvate ov. Okšov 
Mlyn má vybudovaný verejný vodovod i plyn.

Hajná Nová Ves
Do tejto obce uprostred zvlnenej nížiny stredného Ponitria vedú cesty z viacerých strán. 

Hajná Nová Ves pozostávala z dvoch samostatných stredovekých osád. Prvá hodnoverná 
písomná zmienka o osade Szeptenc pochádza z roku 1358 a v roku 1381 máme v sused-
stve doloženú dedinu Ujfalu (Nová Ves). V neskoršom stredoveku sa osady zlú ili. Osada 
Šeptice bola vtedy majetkom rodiny Bran  –Lipovníckych. Z potomkov tejto rodiny sa pos-
tupne vytvorila samostatná vetva rodu š achticov zo Šeptiniec a Novej Vsi – Ujfalušiov-
cov (Novoveských) s predikátom de Szeptencujfalu. Menšie majetkové podiely v Novej 
Vsi v stredoveku vlastnili aj spríbuznené rodiny Raj ániovcov a Dóczyovcov, potom Ghéczy-
ovcov, Ujfalušiovcov z Diviackej Novej Vsi a Kálnajovcov. Neskoršími vlastníkmi boli Zerda-
helyiovci, Ocskayovci a Steigerovci. Poslednou vlastní kou bola barónka Steiger-Zamojská. 
V minulosti sa obyvatelia zaoberali prevažne po nohospodárstvom. Po roku 1918 praco-
vali na Steigerovskom ve kostatku. Dominantou obce je renesan ný poschodový kaštie , 
ktorý je však v dezolátnom stave. Okolo kaštie a sa rozprestiera jedine ný anglický park, 
v ktorom sa nachádzajú vzácne dreviny. V obci zomrel v roku 1735 Samuel Palumbini, 
evanjelický k az, náboženský spisovate  a autor slovenskej barokovej poézie.
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Sponzori MJK 2016
Po ovnícke potreby JAS – Lucia Šírová

Po nohospodárske družstvo Radošinka – V. Rip any

Obvodná po ovnícka komora Topo any

Obec Prašice Obec Hajná Nová Ves 
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