Jubilejní 30. ročník mezinárodní soutěže NKO
MEMORIÁL JINDŘICHA
STEINITZE
se zadáním titulů:
CACIT - FCI, res. CACIT – FCI
CACT – FCI, res. CACT – FCI
13. - 14.8. 2022 Terezín

Českomoravská kynologická unie
Českomoravská kynologická jednota
Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů ČR, z.s.
Pořádají pod záštitou OMS Litoměřice
ve spolupráci s honitbami MS Polabí Trávčice, MS Humberk, MS Bohušovice
30. ročník mezinárodní soutěže NKO
Memoriál
Jindřicha Steinitze
se zadáním titulů:
CACIT - FCI, res. CACIT – FCI
CACT – FCI, res. CACT – FCI
ve dnech 13.-14. srpna 2022
Slavnostní zahájení jubilejního 30. ročníku MJS se uskuteční
v sobotu 13. srpna 2022 v 8:00 hodin
na náměstí ČSA Terezín

Dr. Ing. Jindřich Steinitz
Narodil se 13. března 1895 v jihočeských Libějicích. Od svého mládí byl držitelem a cvičitelem
mnoha loveckých psů, mezi nimiž převažovali němečtí krátkosrstí ohaři. Po druhé světové válce
se začal zabývat myšlenkou, jak u nás chov německého krátkosrstého ohaře zlepšit. Ne v
každém případě docházelo ke vhodnému krytí a někdy byla běžná i velmi úzká příbuzenská
plemenitba. Již tehdy nabyl Dr. Steinitz přesvědčení, že pouze liniová plemenitba se
zachováním tří volných generací, musí přinést žádoucí výsledky. Začal tedy liniovou plemenitbu
energicky rozšiřovat a propagovat.
V roce 1960 byl Dr. Steinitz postaven do čela chovu NKO jako hlavní poradce a svým
přehledem a energií jemu vlastní dokázal v chovu prosadit radikální změny. Využívaje
dlouholetých a bohatých zkušeností z chovu koní vypracoval a zavedl po svém nástupu do
funkce hlavního poradce chovu liniovou plemenitbu a kontrolu dědičnosti vad a předností. Dnes
s odstupem let se jasně prokazuje, že uvedená forma chovu se plně osvědčuje. Liniová
plemenitba našla ohlas nejen v jiných klubech u nás, ale i u chovatelů v zahraničí.
Vyvrcholením cvičitelské vyspělosti Dr. Steinitze bylo jeho vítězství na MKP, jež získal se svým
psem pointrem Bardem Nižbor. Dr. Steinitz zemřel po delší nemoci 7. listopadu 1973 v
Pardubicích, kdy se ještě před svou smrtí snažil ze všech sil naznačit svým následovníkům
směr chovu německého krátkosrstého ohaře.
Za velké zásluhy Dr. Jindřicha Steinitze o zkvalitnění chovu NKO a k trvalému uctění jeho
památky založila v roce 1974 východočeská pobočka KCHNKO „soutěž o putovní pohár Dr.
Ing. Jindřicha Steinitze“ s mezinárodní účastí jako projev úcty k člověku, jenž tolik vykonal pro
zušlechtění chovu našeho NKO. V letošním roce se uskuteční již jubilejní 30. ročník této
soutěže.

Lidé odcházejí, ale jejich záslužná práce zůstává!

Organizační výbor
30. ročníku Memoriálu Jindřicha Steinitze:
Ředitel:

Bc. Ivo Hrzán Dis

Správce: Rudolf Pražák
Jednatel: Antonín Žižka
Pověřená osoba: Antonín Žižka
Ekonom:

Mgr. Eva Illová

Ubytování: Parkhotel Terezín
Zpracování výsledků: Ing. Lenka Kobylková, Pavlína Cafůrková
Veterinární služba:

MVDr. Jaroslav Chabada

Honitba MS Polabí Trávčice, MS Humberk, MS Bohušovice
Členové Severočeské pobočky KCHNKO ČR z.s.
Velké pole: MS Humberk, MS Bohušovice
Malé pole: MS Humberk, MS Bohušovice
Vodní práce: MS Polabí Trávčice

Čestné předsednictvo
Jubilejního 30. ročníku Memoriálu Jindřicha Steinitze:

Mgr. Ladislav Chlupáč

Senátor ČR, starosta města Litoměřic

René Tomášek

Starosta města Terezín

Ing. Naděžda Štětinová

Starosta obec Keblice

Kamila Čvančarová

Starosta města Bohušovice nad Ohří

Agrokomplex Ohře a. s

Ing. Jaroslav Zeman

Parkhotel Terezín

Ing. Eva Kuchtová, MBA

Josef Novák

Předseda KCHNKO ČR z.s.

František Švec

Předseda OMS Litoměřice

Program
Pátek 12. srpna 2022
14.00 - 16.00 hod.

sraz účastníků MJS v Parkhotel Terezín

16.00 - 17.00 hod.

přejímka psů - veterinární prohlídka, focení vůdců se psy

17.00 - 18.00 hod.

ubytování vůdců, rozhodčích a korony v Parkhotelu Terezín

18.00 - 19.00 hod.

porada rozhodčích v Parkhotelu Terezín

19.00 - 20.00 hod. pracovní zahájení jubilejního 30. ročníku MJS v Parkhotelu
Terezín, losování a rozdělení psů do skupin, organizační záležitosti.
od 20.00 hod

společenské posezení v Parkhotelu Terezín

Sobota 13. srpna 2022
6.45 hod.

snídaně – Parkhotel Terezín

8.00 hod.

slavnostní zahájení jubilejního 30. ročníku MJS město Terezín

8.45 hod.

odjezd do honiteb a zahájení prací ( pole, voda )

19.00 - 23.45hod.

společenský večer v Parkhotel Terezín

Neděle 14. srpna 2022
6.45 hod.

snídaně – Parkhotel Terezín

8.00 hod.

zahájení 2. dne 30. ročníku MJS v Parkhotel Terezín organizační pokyny,
následuje odjezd do honiteb a zahájení prací

Odpoledne: kolem 16.30 hod. vyhlášení výsledků, předání diplomů a věcných cen, slavnostní
zakončení jubilejního 30. ročníku MJS v Parkhotelu Terezín

Podmínky soutěže
I.
Mezinárodní soutěž NKO o putovní pohár Dr. Ing. Jindřicha Steinitze se zadáním titulu CACIT,
res. CACIT a CACT, res. CACT se pořádá každý druhý rok. Pořadatelem je příslušný OMS,
KCHNKO ČR, z.s. a pověřená pobočka klubu. Na MJS se zkouší práce v poli a ve vodě podle
soutěžního řádu pro MJS. Neobstojí-li pes nebo fena v některé disciplíně, v soutěži dále
nepokračuje. Soutěže se může zúčastnit nejvýše 24 psů a fen NKO bez rozdílu stáří, z toho 10
ze zahraničí. V případě nenaplnění počtu zahraničních účastníků se doplní stanovený počet
psů z ČR. Pořádající pobočka klubu má právo přednostního výběru 1 NKO na tuto soutěž - ten
musí splňovat podmínky pro výběr na MJS.
Podmínky účasti:
U zahraničních účastníků dostanou přednost ti, kteří úspěšně absolvovali jakoukoliv zkoušku z
výkonu.
Z ČR mají přednost: chovní psi a feny a z ostatních psů a fen ti, kteří absolvovali
a) PZ a VZ v I. ceně, nebo
b) PZ a SZVP v I. ceně, nebo
c) PZ v I. ceně
U účastníků z ČR mají přednost členové KCHNKO ČR, z.s, kteří v tomto klubu zapisují vrhy a
registrují chovné jedince. O výběru NKO na tuto soutěž rozhodne výbor KCHNKO ČR, z.s, po
termínu uzávěrky přihlášek. Této soutěže se může NKO zúčastnit pouze jedenkrát.
Lovecká upotřebitelnost se na MJS nezadává.
II.
Vítěz v I. ceně získává návrh titulu CACIT a CACT a bude zapsán do pamětní knihy vítězů.
Druhý v I. ceně získává návrh titulu res. CACIT a res. CACT.
III.
Sbor rozhodčích na návrh KCHNKO ČR, z.s, deleguje ČMKJ.
IV.
Přihlášku s oboustrannou kopií PP zašlete doporučeným dopisem na adresu výcvikáře
KCHNKO ČR, z.s., :Jan Švábek, Dlouhý Újezd 177, 347 01 Tachov (mobil : 725 700 909, email.: h.svabek@seznam.cz).
Uzávěrka přihlášek je 13.7.2022. Výběr psů bude proveden do 18.7.2022 komisí stanovenou
výborem KCHNKO ČR, z.s. Výbor klubu si vyhrazuje právo na výběr psů na tuto soutěž. Vůdci
budou vyrozuměni nejpozději do 22.7.2022.
V.
Vůdce vybraného psa uhradí startovné ve výši 5 000,-Kč. Členové KCHNKO ČR, z.s. mají
slevu 50%. Poplatek je nutno uhradit do 31.7.2022 převodem na účet klubu č.:
185368601/0300, variabilní symbol: 022022, do zprávy pro příjemce uveďte jméno vůdce.
Zahraniční vůdci uhradí platbu na IBAN CZ8303000000000185368601 BIC (SWIFT)
CEKOCZPP Nebude-li platba uskutečněna do 31.7.2022, bude povolán náhradník.
Všeobecná ustanovení
Soutěž se řídí Řádem a zabezpečením ochrany a péče o zvířata na základě vyhlášky 244/2002
Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona 449/2001 Sb. o myslivosti a pověření č.
1/2002 k organizování zkoušek psů z výkonu MZ ČR s účinností od 1. 7. 2002 schváleno pod
č.j. 6725/2002-5005. Řád ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti byl schválen
Ústřední komisí na ochranu zvířat dne 23. 2. 2006 pod č.j. 37243/2005-11020.
Zkouší se dle platného zkušebního řádu vydaného ČMMJ pro zkoušky ohařů, platného od
1.1.2020 a podmínek soutěže Memoriálu Jindřicha Steinitze.

Pokyny pro vůdce
Vůdce psa musí mít u sebe lovecký lístek, zbrojní průkaz, průkaz o pojištění, PP psa, očkovací
průkaz psa, vodítko, brokovnici s dostatečným množstvím nábojů.
Vůdce psa se dostaví k soutěži včas. Musí být myslivecky ustrojen!
Vůdce psa plně zodpovídá za škody způsobené svým psem.
Přeprava zvířat musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat
proti týrání ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 193/2001 Sb. o ochraně zvířat při
přepravě. Pořadatel neručí za ztrátu ani zranění psa, ani nepřejímá povinnost krmení a
napájení psa. Při podání protestu proti porušení ZŘ, musí být složena jistina ve výši 1 000 Kč
k rukám pořadatele.
Ochrana osobních údajů GDPR
Přijetím na tuto soutěž vůdce i majitel předváděného psa i feny souhlasí, že budou jeho osobní
údaje zveřejněny na soudcovských tabulkách, diplomech a výsledkových listinách. Dále
souhlasí, že fotografie s jeho osobou budou použity v rámci klubu a prezentace této soutěže.
Také rozhodčí přijetím své nominace souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů a fotografií
v rámci agendy tohoto memoriálu.
Veterinární podmínky
Psi chovatelů z ČR musí mít očkovací průkaz (dle §6 veterinárního zákona) nebo pas zvířete v
zájmovém chovu, kde bude potvrzena vakcinace proti vzteklině, a zvíře bude v imunitě proti
této nákaze dle doporučení výrobce vakcíny.
Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením
Evropského parlamentu a rady č. 998/2003 ze dne 26. 5. 2003 v platném znění.
Veterinární přejímku psů provede soukromý veterinární lékař, kterého si zajistí pořadatel.
Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmějí akce zúčastnit.
Ubytování
Pro delegované rozhodčí je ubytování zajištěno v Apartmány Terezín.
Vůdci, rodinní příslušníci a korona si zajišťuje ubytování v Parkhotelu Terezín,
tel+420 775 885 990, email. info@hotelterezin.cz do 31.7.2022
Stravování
Pro všechny účastníky MJS je stravování zajištěno v Parkhotel Terezín.
Občerstvení je po oba soutěžní dny zajištěno pořadateli na poli a u vody.
Doprava
Během soutěže si vůdci a korona zajišťují dopravu do honiteb vlastními prostředky.
Klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů ČR,z.s,severočeská pobočka srdečně
zve všechny přátele myslivosti, myslivecké kynologie a příznivce německých
krátkosrstých ohařů k zhlédnutí této vrcholné kynologické soutěže s dlouholetou tradicí.
Za KCHNKO ČR z.s. Josef Novák - předseda
Za Severočeskou pobočku KCHNKO ČR z.s. Antonín Žižka – předseda

Programm
Freitag, 12.08.2022
14.00 - 16.00 Treffen der MJS-Teilnehmer im Parkhotel Theresienstadt
16.00 - 17.00 Aufnahme der Hunde - Veterinärkontrolle, Fotoshooting der Führer mit
Hunden
17.00 - 18.00 Unterkunft der Führer und Richter im Parkhotel Theresienstadt
18.00 - 19.00 Richtersitzung im Parkhotel Theresienstadt
19.00 - 20.00 Arbeitseröffnung des Jubiläums 30 Jahre MJS im Parkhotel Theresienstadt,
Auslosung und Einteilung der Hunde in Gruppen, Organisatorisches
ab 20.00 Uhr geselliges Beisammensein im Parkhotel Theresienstadt
Samstag, 13.08.2022
6.45 Uhr Frühstück - Parkhotel Theresienstadt
8.00 Uhr Feierliche Eröffnung des 30-jährigen Jubiläums der MJS-Stadt Theresienstadt
8.45 Uhr Abfahrt zum Revier und Arbeitsbeginn (Feld, Wasser)
19.00 - 23.45 geselliger Abend im Parkhotel Theresienstadt
Sonntag, 14.08.2022
6.45 Uhr Frühstück - Parkhotel Theresienstadt
8.00 Uhr Beginn des 2. Tages des 30. Jahrgangs der MJS im Parkhotel Theresienstadt
Organisatorische Einweisung, anschließend Abfahrt ins Jagdrevier und Arbeitsbeginn
Nachmittags: ca. 16.30 Uhr Ergebnisbekanntgabe, Diplomübergabe und Sachpreise, der
feierliche Abschluss des Jubiläums 30 Jahre MJS im Parkhotel Theresienstadt
Bedingungen des Wettbewerbs
1. Der Wettbewerb wird seit 1974 zur Ehre von Dr.-Ing. Jindřich Steinitz ausgetragen und hat
bis 1985 jedes Jahr stattgefunden. Seit 1986 findet er alle zwei Jahre als ein internationaler
Wettbewerb zum Erwerb der Titel CACIT, ggf. res. CACIT und CACT, bzw. res. CACT.
2. Am Wettbewerb können höchstens 24 Hunde und Hündinnen der Rasse Deutscher
Kurzhaariger Vorstehhund (DKV) teilnehmen, davon 10 aus dem Ausland. Wird die Quote der
ausländischen Teilnehmer nicht erfüllt, wird die vorgesehene Anzahl der Hunde durch weitere
Teilnehmer aus der Tschechischen Republik erreicht. Den Titel CACIT, CACT kann nur dann
ein Hund oder eine Hündin erwerben, wenn er/sie die FCI-Anforderungen erfüllt.
3. Am Wettbewerb können Hunde und Hündinnen der Rasse DKV ohne Altersbeschränkung
teilnehmen.
4. Die Arbeit auf dem Feld und im Wasser wird gemäß der gültigen Prüfungsordnung für das
Karel-Podhajský-Memorial (MKP) geprüft,in den Felddisziplinen wird auch zusätzlich das
Bringen von Haarwild aus einer Entfernung gemäß der Prüfordnung für Herbstprüfungen

geprüft.
5. Wird die Leistung des Hundes/der Hündin bei einer Disziplin mit der Note 0 bewertet, so ist
der Hundeführer verpflichtet, am Wettbewerb bis zum Schluss teilzunehmen.
6. Der Sieger des I. Preises gewinnt den Vorschlag CACIT und CACT in der Kopie des
Wanderpokals und wird ins Gedenkbuch der Sieger eingetragen. Der/die Zweitbeste des I.
Preises gewinnt den Vorschlag res. CACIT und res. CACT. Alle Hundeführer erhalten ein
Diplom und wertvolle Sachpreise.
7. Die Schiedsrichtergruppe für den Wettbewerb bestellt die Böhmisch-mährische
Jägervereinigung Praha auf Vorschlag des DKV-Züchtervereins.
8. Die Anmeldung zur Teilnahme am Wettbewerb ist per eingeschriebenen Brief an die
Anschrift:
Herrn Jan Švábek, Dlouhý Újezd 177, 347 01 Tachov (mobil : 725 700 909,
e-mail.: h.svabek@seznam.cz).
9. Der Anmeldeschluss ist der 13.7.2022. Der DKV-Züchterverein Praha behält sich das Recht
vor, die Auswahl der Hunde und Hündinnen für den Wettbewerb vorzunehmen. Die Auswahl
richtet sich nach den beschlossenen Regeln, die vom ČMMJ herausgegeben wurden und die
seit 1.1.2020 gelten und sind nach den Bedingungen des Memorials Jindřich Steinitz. Der
Anführer des ausgewählten Hundes zahlt die Anmeldegebühr in Höhe von 5.000,-CZK.
Mitglieder der KCHNKO ČR, z.s. Sie haben einen Rabatt von 50%. Die Gebühr muss bis zum
31.7.2022 per‚ Übeweisung auf das Vereinskonto Nr.: 185368601/0300, variables
Symbol:022022 bezahlt werden, geben Sie den Namen in der Nachricht für den Empfänger
ein Erfolgt die Zahlung bis zum 31.7.2022 nicht, wird eine Ersatzperson gerufen. Allgemeine
Bestimmungen. Ausländische Teilnehmer haben das Startgeld auf IBAN
CZ8303000000000185368601 BIC (SVIFT) CEKOCZPP zu überweisen.
Wird das Startgeld bis zum festgelegten Termin am 31.7.2022 nicht geleistet, so wird ein
Ersatzteilnehmer zur Teilnahme aufgefordert.
10. Den Hundeführern werden weder die Fahrtkosten noch die Übernachtungskosten erstattet.
Allgemeine Bestimmungen
Der Wettbewerb richtet sich nach der Ordnung zur Sicherstellung des Tierschutzes und der
Tierpflege gemäß der Verordnung Nr. 244/2002 Gesetzsammlung, welche zur Umsetzung von
einigen Bestimmungen des Gesetzes Nr. 449/2001 GSlg., Jagdgesetz, erlassen worden ist,
sowie nach der Beauftragung des Landwirtschaftsministeriums der Tschechischen Republik Nr.
1/2002 zur Durchführung der Leistungsprüfungen für Hunde, welche unter dem Az.: 6725/20025005 mit der Wirkung ab dem 01.07.2002 erlassen worden ist. Die Ordnung zur Sicherstellung
des Tierschutzes bei Prüfungen der Jagdeignung ist durch die zuständige Zentralkommission
für den Tierschutz am 23.02.2006 unter dem Az.: 37243/2005-11020 genehmigt worden. Die
Prüfungen erfolgen gemäß der geltenden Prüfordnung, welche durch die Böhmisch-mährische
Jägervereinigung für die Prüfungen von Vorstehhunden erlassen worden ist, die seit dem
01.01.2008 gilt, sowie nach den Bedingungen des Jindřich-Steinitz-Memorial-Wettbewerbs.
Tierärztliche Bedingungen
Die teilnehmenden Hunde müssen klinisch gesund sein. Die Hundeführer der aus der
Tschechischen Republik kommenden Hunde müssen den gültigen Impfschein (gemäß § 6
Veterinärgesetz) oder den gültigen Pass für kleine Tiere mitführen. Die Hunde aus den EUMitgliedsstaaten sowie aus Drittländern müssen die Bedingungen gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 998/2003 des Europäischen Parlaments und Rates vom 26. Mai 2003 erfüllen. Die

tierärztliche Übernahme der Hunde führt ein privater Tierarzt durch, der durch den Veranstalter
beauftragt wird. Die tierärztliche Begleitung führt die zuständige Verwaltungsbehörde durch. Die
Hunde, die in der festgelegten Zeit nicht tierärztlich übernommen wurden, dürfen am
Wettbewerb nicht teilnehmen.

Hinweise für die Hundeführer
Der Hundeführer muss den Mitgliedsausweis der Böhmisch-mährischen Jägervereinigung, den
Jagdschein, den Waffenschein, die Prüfordnung in der gültigen Fassung, den
Ursprungsnachweis des Hundes, den Impfschein des Hundes, eine Hundeleine, Jagdwaffe und
Munition in ausreichender Menge mitführen. Der Hundeführer hat zum Wettbewerb rechtzeitig
und weidmännisch gekleidet zu erscheinen. Besitzter weder einen Jagdschein noch einen
Waffenschein hat, wird ihm ein Ersatzjäger/Schütze zugeteilt. Der Hundeführer haftet voll für
alle Schäden, die sein Hund verursacht. Der Transport der Tiere muss gem. dem Gesetz Nr.
246/1992 GSlg., über den Schutz der Tiere vor Quälerei, in der Fassung späterer Vorschriften,
sowie gemäß der Verordnung Nr. 193/2001 GSlg. über den Tierschutz bei Tiertransporten
stattfinden. Der Veranstalter haftet nicht für den Verlust oder die Verletzung des Hundes und
übernimmt auch keine Pflichten bzgl. der Versorgung des Hundes mit Futter und Trinkwasser.

Město Terezín

TEREZÍN (německy Theresienstadt) je malé pevnostní město nacházející se v okresu
Litoměřice, v Ústeckém kraji, pouze 2 km jihovýchodně od Litoměřic, při řece Ohři nedaleko
jejího soutoku s Labem.
Město leží na obou stranách řeky, která je rozděluje na Malou a Hlavní pevnost Terezín.
Terezínem též před stavbou dálnice D8 procházela státní silnice 8, která byla zároveň
mezinárodní silnicí E 55 na trase Praha–Drážďany (dnes silnice II/608). Součástí Terezína jsou
také tři sousední vesnice: České Kopisty, Nové Kopisty a Počaply. Podle úředních informací
trvale žije na území města přibližně 2 800[1] obyvatel.
PEVNOST TEREZÍN
Terezínská pevnost byla založena roku 1780 císařem Josefem II. za účelem obrany hranic
Čech proti útokům ze severu. Představuje vrchol evropského bastionového pevnostního
stavitelství. Složitě vypadající trojitý věnec mohutných valů dovoloval obráncům křížovou
palb ou pokrýt celé předpolí a útočník se tak neměl kde schovat. Dodnes funkční systém
obrany vodou dovoloval nejen zaplavovat rozsáhlé kotliny kolem pevnosti, ale i vyvolat umělou
vlnu ničící každého nepřítele, který by stál v cestě. Mimo to se pod terezínským opevněním
klikatí několik desítek kilometrů podzemních minových chodeb. Ty umožňovaly postupujícího
útočníka podzemním výbuchem vyhodit do povětří.
Roku 1790 byla pevnost prohlášena za bojeschopnou. Ale k jejímu přímému obléhání nikdy
nedošlo. Zůstala navždy nepokořenou panenskou pevností, jak se tehdy říkalo. To však
neznamená, že by pevnost nesplnila svou úlohu. Jako vojenská základna a zásobovací uzel
pro válečné operace v severních Čechách a v Sasku sloužila více než dobře.
Poprvé již roku 1813, kdy hrozilo, že Napoleon vtrhne do Čech, byla pevnost plně připravena k
boji. Nakonec však byli Francouzi poraženi v bitvě u Chlumce a Terezín se pak stal spíše
velkým lazaretem. Podruhé v roce 1866, když se schylovalo k válce s Pruskem byla pevnost
znovu uvedena do stavu maximální bojeschopnosti. Týdny a týdny obránci v potu tváře, ve dne
v noci, v neustálých deštích vylepšovali opevnění Terezína i okolních návrší. Dokonce se zde i
střílelo, ale hlavní pruská armáda táhla nakonec jinudy. Rozvoj dělostřelectva, zejména zvýšení
jeho dostřelu, nakonec odsoudilo terezínskou pevnost ke zrušení. Opevnit kopce za
Litoměřicemi by bylo příliš náročné a tak byl městu zrušen pevnostní status. Terezín však i
nadále zůstal vojenským městem plným skladů a kasáren. Ale také důstojníků, odpoledního
korzování okolo hradeb či promenádních koncertů. Bylo to překrásné město kypící veselým
životem.
Temnou skvrnou na historii města jsou události během druhé světové války. Po vzniku
protektorátu německá okupační moc navázala na tradici zdejší věznice z dob RakouskaUherska a v Malé pevnosti zřídila věznici pražského Gestapa. Prošlo zde několik desítek tisíc
vězňů. Část z nich ze byla popravena, část pokračovala do dalších věznic a koncentračních
táborů. Aby toho nebylo málo, od roku 1941 bylo vyklizeno samotné město a vzniklo zde

židovské ghetto. Sběrný tábor před transporty do dalších zejména vyhlazovacích táborů.
Terezínem tehdy prošlo přibližně 140 000 lidí. Asi 35 000 jich zde zemřelo.
To vše můžete v pevnosti dodnes vidět. Od památek na dobu císaře Josefa II. až po
pochmurnou dobu okupace. Mírou svého dochování představuje Terezín jedinečnou kulturní
památku zapsanou na seznamu čekatelů UNESCO.
Organizační výbor Memoriálu Jindřicha Steinitze
děkuje touto cestou všem sponzorům:

Vítězové Putovního poháru a Memoriálu Jindřicha Steinitze:
Ročník

rok

místo konání

jméno psa/feny

jméno vůdce

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022

Pardubice
Rychnov nad Kněžnou
Ústí nad Orlicí
Havlíčkův Brod
Chrudim
Jičín
Pardubice
Náchod
Rychnov nad Kněžnou
Litoměřice
Opava
Mladá Boleslav
Rychnov nad Kněžnou
České Budějovice
Havlíčkův Brod
Strakonice
Havlíčkův Brod
Pardubice
Tachov
Havlíčkův Brod
České Budějovice
Strakonice
Litoměřice
Pardubice
Hodonín
Břeclav
Kutná Hora
Olomouc
Tachov
Litoměřice

Erka z Valských lesů
Eron ze Zadního háje
Alan z Valské stráně
Iris z Jihočeských lesů
Žovka z Radimku
Cira z Vaňátova dvora
Blesk z Látek
Cvik z Jahodové stráně
Lili z Hlízova
Aran z Točánku
Irek z Malsínů
Gron z Drátaře
Cit ze Zvěřinských luk
Bojar Kořenice
Dachs v. SchweetzerMoor
Bojar Tišnov
Sidze Štípek
Hella vomGleistal
Salto von LingenauerHolz
Flora z Davle Vinic
Majka z Prosečské vysočiny
Art Kořenice
Flik z Visálku
Asta z Keblouky
Kir od Blatského potoka
Era z Břízské cihelny
Agira z Dražovského údolí
Maura z Potôňskejlúky
XX-Heidemarie vomTheelshof
?

Jaroslav Veverka
Miroslav Matějka
Václav Marek
Václav Mora
Václav Kratochvíl
Jaroslav Fidler
Josef Hendl
Karel Kupec
Alois Jelínek
Václav Kratochvíl
Václav Vančura
Otto Banas
Frant. Chvalovský
Josef Novák
Karl Heinz Lange
Miloš Knotek
Miloš Knotek
Gerhard Kirbst
Miloš Knotek
Vladimír Dufek
Jaroslav Skála
Jaroslav Novák
Josef Hendl
Václav Kratochvíl
Václav Dvořák
Jan Švábek
Jiří Michl
Ondrej Jurčák
Marcel Krenz
?

