
ned na první v˘zvu, zvefiejnûnou
zjara roku 1899, pfiihlásilo se pfies
dvû stû zájemcÛ, a tak byla na

nedûli 23. ãervence svolána do dolní dvo-
rany restaurantu Na Klamovce u Prahy
(stále stojí v dne‰ních Ko‰ífiích) „schÛze

v‰ech pánÛ, ktefií své pfiistoupení k nové-
mu spolku jiÏ ohlásili, i v‰ech pfiátel psÛ
v âechách vÛbec, ktefií se o novou na‰i
jednotu zajímají ku schválení stanov“. Ve
24. ãísle listu uÏ mohl zapisovatel, jinak
téÏ redaktor a první tajemník spolku JUC.
K. Lad. Kukla, referovat, Ïe pánové se sku-
teãnû se‰li a „koneãnû poloÏen byl u nás
dÛstojn˘m zpÛsobem základ k ústfiední-
mu sdruÏení v‰ech ãesk˘ch pûstitelÛ u‰le-
chtil˘ch psÛ bez rozdílu druhÛ, k centrál-
nímu stfiedisku ãesk˘ch kynologÛ“. Byly
pfiijaty stanovy, jejichÏ § 1. urãil koneãn˘
název na Zemsk˘ spolek pûstitelÛ u‰lechti-
l˘ch psÛ v Praze se sídlem v král. hlav.
Mûstû Praze. Jako hlavní úkol si spolek
vytkl vytvofiení „pevné organizace, která
by se ujala energicky ãinnosti pro po-
vznesení a ‰ífiení racionelního chovu
u‰lechtil˘ch psÛ v âechách“, zejména psÛ
pfiepychov˘ch. S tím souvisel zámûr zalo-
Ïit a vést vlastní zemskou knihu rodo-
kmenÛ psÛ a pfiíslu‰n˘ rejstfiík jmen u‰le-
chtil˘ch psÛ. NavrÏen˘ch cílÛ hodlal
spolek dosáhnout nûkolika hlavními
okruhy své ãinnosti: na prvním místû
pofiádáním zkou‰ek plemenn˘ch známek

jednotliv˘ch druhÛ u‰lechtil˘ch psÛ na
základû standardÛ (jak se tehdy fiíkalo
plemenn˘ch známek) vydan˘ch pfiíslu‰-
n˘mi kynologick˘mi korporacemi; za dru-
hé hodlal oznamovat a doporuãovat dob-
ré psy k chovu; za tfietí pofiádat v˘stavy

psÛ a to i ve spolupráci s jin˘mi kynolo-
gick˘mi sdruÏeními, jmenovitû se
Spolkem k ochranû honby a pro chov psÛ
v Král. ãeském; dále hodlal navrhovat
v˘stavním v˘borÛm znalé a nestranné
soudce, udûlovat ãestné ceny, medaile
a diplomy za vynikající chovatelské (teh-
dy se ov‰em je‰tû psi „pûstovali“) v˘sled-
ky, vydávat a ‰ífiit odbornou literaturu, ale
také kupovat a získávat vhodné odborné
knihy a ãasopisy do vlastního archivu. 
Roãní ãlensk˘ pfiíspûvek byl stanoven na

5 zlat˘ch, coÏ v té dobû obná‰elo napfií-
klad tfii kila ãerstvû praÏené kávy, kvalit-
ní divadelní kukátko, jednoho harckého
kanára nebo nejvût‰í nádobku s pomá-
dou na rÛst vlasÛ Anny Csillagové.
Hnûdû a bíle tygrovan˘ stavûcí pes

s domácí dressurou ve vûku
11 mûsícÛ byl k mání za 30
zlat˘ch. Lesnick˘ personál
mûl ãlenství za 2 zlaté
a pfiedsednictvu spolku
bylo dáno právo, aby „sna-
Ïiv˘m, leã ménû majetn˘m
pûstitelÛm psÛ sníÏilo pfiís-
pûvek na polovici“. Na
závûr ãtyfihodinové schÛze
byl zvolen ãtrnáctiãlenn˘
komitét, v jehoÏ ãele stál
hrabû Artu‰ Aichelburg,
velkostatkáfi v Neustupovû.
V nedûli 15. fiíjna se pak
konala ustavující valná hro-
mada spolku, tentokrát ve
dvoranû velkorestaurantu

U Chodûry na Ferdinandovû tfiídû
v Praze. Kromû volby pfiedsednictva byl
na programu také návrh uspofiádat je‰tû
v roce 1899 na v˘stavi‰ti v královské
Obofie v Praze velkou mezinárodní v˘sta-
vu psÛ. V den valné hromady mûl spolek
pfiihlá‰ky od 301 zájemce. Bylo konstato-
váno, Ïe stanovy spolku byly potvrzeny c.
k. místodrÏitelstvím 23. srpna 1899 pod
ãíslem 138.224. PÛvodní návrh o termínu
v˘stavy byl po ãilé debatû posunut na
kvûten roku 1900. Zajímav˘ návrh pfied-
nesl V. Fuchs: zfiídit vzorn˘ zemsk˘ psi-
nec, v nûmÏ by byli chováni znamenití,
vzácní plemenní psi a s nímÏ by byla spo-
jena i pfiechovávací a pozorovací stanice
pro psy. Sem by jednak mohli své psy
umístit za poplatek sami majitelé, jednak
by sem pfiedávala zdravotní policie psy
schytané v dobû kontumace. Mûl fungo-
vat jako v˘dûleãná, akciová spoleãnost
pod názvem Kynos.
Pfii závûreãn˘ch volbách byl v ãele spolku
potvrzen hrabû Aichelburg, místopfiedse-
dou zvolen Václav Fuchs, jednatelem
Antonín Dítû, obchodník a pûstitel u‰le-
chtil˘ch psÛ v Praze. M. Císafiovsk˘
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Spolkov˘ Ïivot ãesk˘

Základní kámen položen
Kynologick˘ odbor ãasopisu Svût zvífiat, vydávaného Spolkem ku ochranû zvífiat pro Král. ãeské
pod vedením Václava Fuchse, se uÏ nemohl dále dívat na rozhádanost panující mezi stávajícími
spolky a korporacemi, ani sná‰et skuteãnost, Ïe ãe‰tí chovatelé museli své psy zaná‰et do
knihy rodokmenÛ ve Vídni, a vyzval drÏitele vzorn˘ch psincÛ, majitele jednotliv˘ch skvostn˘ch
psÛ a pfiátele kynologie k zaloÏení Spolku pûstitelÛ u‰lechtil˘ch psÛ v Král. ãeském. 

H

Upozornûní!
První fiádná schÛze pfiedsednictva
„Zemského spolku pûstitelÛ
u‰lechtil˘ch psÛ v Praze“ za úãelem
zahájení ãinnosti této korporace
s programem vysoce dÛleÏit˘m, 
koná se v nedûli dne 12. listopadu
o 2. hod. odpolední v místnostech
restauraãních na „Îofínû“. Ponûvaã aÏ
do Nového roku dle v‰eho jiná schÛze
nebude konána, raãteÏ se ve‰kefií 
pp. âlenové pfiedsednictva z Prahy
i z venkova na jisto dostaviti!
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