
ãtenáfi prosil: âeská vefiejnosti,
uvaÏuj o tom, pokud je ãas, a ty
ctná a v‰emi pravodatn˘mi lovci

zboÏÀovaná Dûvano – zastfii sobû proza-
tím tváfi!
„Kdybychom dále mlãeli, byli bychom
spoluvinni na pfiípadném po‰kození ães-
ké kynologie, a proto vystoupíme zcela
radikálnû za oãistu odborné, lovecké
a kynologické literatury,“ hfiímal redaktor
Doubrava Z lesÛ a hájÛ. „Lidé rázu bratfií
·tûtkÛ budou buì hezky zticha a budou
si hledût svého chlebíãka, nauãí se slu‰-
nosti a dají ãeské kynologii, o které nema-
jí ani toho nejmen‰ího ponûtí, úpln˘
pokoj, anebo s nimi a s jejich „odborn˘m
redaktorstvím a spisovatelstvím“ zatoãí-
me tak, jak tím jsme rozvoji a slibné
budoucnosti ãeské kynologie, ãeské lovû-
ny a odborné literatufie povinni.“ A bfií
·tûtkové „podobn˘m ‰mokÛm“ vracejí:
„No to se povedlo! Tisíce na‰ich inteli-
gentních ãtenáfiÛ z kruhÛ lesnick˘ch
a loveck˘ch jsou slep˘mi a jedinû nûjací
zadluÏení vydavatelé a nûkolik potfie‰tû-
n˘ch psovodÛ vidí dobfie a jasnû! LeÏ
a podlost staly se nepochybnû jejich den-
ním chlebíãkem!“
V témÏe roce do‰lo ke zmûnû stanov
Spolku pro ochranu honby a chov psÛ
v království âeském, jehoÏ dvojjazyãn˘
název znûl v nûmãinû, druhém jednacím
jazyce, Jagdschutz & Hundezucht-Verein
in König-reiche Böhmen. Z dne‰ního
pohledu patfiilo ke kuriózním ustanove-

ním „podporovati nuzné osoby, jeÏ pfii
v˘konu sluÏby honební neb myslivecké
zejména pfii sráÏkách s pytláky k úrazu
pfii‰ly, a sirotky pozÛstalé po osobách, jeÏ
následkem poranûní pfii sráÏkách s pytlá-
ky utrpûn˘ch zahynuly“. DÛleÏit˘ cíl v‰ak
zÛstával: „pofiádati v˘stavy u‰lechtil˘ch
loveck˘ch psÛ a hledání, vésti plemennou
knihu u‰lechtil˘ch psÛ loveck˘ch“. 
V království vznikaly dal‰í samostatné
lovecko-kynologické kluby, na Moravû
pak samostatn˘ Spolek pro ochranu
honby a chov psÛ v markrabství
Moravském. 
Dva hlavní spolky, tedy âesk˘ kynologic-
k˘ klub Hubert a Spolek pro ochranu
honby, na‰tûstí neztratily spoleãnou fieã
a na kvûten roku 1912 pfiipravily „dle pra-
videl Rakouského svazu kynologického“
velkou mezinárodní v˘stavu, spojenou se
zkou‰ením policejních psÛ. ·lo o mimo-
fiádnou spoleãenskou událost, neboÈ za
protektora v˘stavy byl doÏádán arcikníÏe
Ferdinand d’Este, pfiedsedou v˘stavy byl
kníÏe Bedfiich Lobkovic, v ãestném pfied-
sednictvu zástupci vy‰‰í ‰lechty, starosta
královského hl. mûsta Prahy, starostové
mûst Král. Vinohrady, Karlína a Smíchova
a mnoho dal‰ích v˘znamn˘ch osobností.
Na zkou‰ení policejních psÛ byli pozváni
cviãitelé a chovatelé zejména z Nûmecka

a z Belgie, z âech rytmistr Th. Rotter.
K této pfiíleÏitosti pfiipravil pro ãasopis
Svût zvífiat dr. Rudolf Strnad speciální

ãlánek V̆ cvik policejních psÛ, na nichÏ
v˘kony pfiedvádí policista J. Robej‰ek ze
Sadské se svou Lovkou, fenou nûmecké-
ho ovãáka. Michal Císafiovsk˘

Policejní pes pana J. Robej‰ka
v Sadské. Kromû Lovky zde pÛsobila
je‰tû dal‰í fena nûmeckého ovãáka Flora
z Prostûjova, zapsaná ve spolku nûm.
ovãákÛ v Mnichovû pod. ã. 9984, dcera
rakouského ‰ampiona z roku 1908
a vítûze mezinárodní soutûÏe z let 1906
a 1907 Rolanda ze Starkenburku.
„Zajímavo jest, Ïe od té doby, kdy tito
dva psi jsou v Sadské, bezpeãnostní
pomûry v Sadské a okolí jsou velmi
dobré,“ pochvaloval si autor ãlánku.
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Eskorta, Lovka
doprovází
pachatele
k soudu

Zatočíme, zatočíme!
V˘pady znepfiátelen˘ch stran, odehrávající se
v roce 1910 zejména na stránkách konkurenãních
listÛ Lovecko-kynologické Revue, âeské 
myslivosti a Z lesÛ a hájÛ, notnû pfiitvrzovaly.

Dopadení
pachatele
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