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HISTORIE

Spolkov˘ Ïivot ãesk˘

Nakrátko zklidněný rybníček
Spolkov˘ a obecnû kynologick˘ Ïivot dvacát˘ch let lze rekonstruovat jen s obtíÏemi a pﬁes
pátrání v archivech a knihovnách v nûm zÛstávají mnohá bílá místa. Nûkteré kynologické
a myslivecké listy pﬁestaly vycházet, nûkteré se zmûnily jen na spolkové ãi klubové
vûstníky, a tak scházejí i ve fondech knihoven. V‰eobecnû zavládl poklid.

K

Foto archiv

nejv˘znaãnûj‰ím v tomto
desetiletí patﬁilo jen nûkolik
událostí. Tou první byla
hodnû oãekávaná, ale málo vydaﬁená
národní v˘stava, poﬁádaná na jaﬁe
roku 1921, za jejíÏ organizaci byl
poﬁádající lovecko-kynologick˘ svaz
v‰eobecnû zkritizován: „Budeme-li jen
mírnû mûﬁiti, tu nutno doznati, Ïe
podnik dopadl velmi smutnû;
uspoﬁádání vÛbec neodpovídalo
representaci celé republiky,
a které se hodilo do rámce
malé, krajinské, hospodáﬁské
v˘stavky,“ psala âeská myslivost.
V roce 1922 se vyostﬁily pokraãující
spory s ¤í‰sk˘m svazem, takÏe
v listopadu navrhl jednatel Ústﬁedního
spolku pro ochranu honby a chov
loveck˘ch psÛ v âechách ing. Jiﬁí
Tichota vystoupení ze svazu. Odchod
ze svazu mûl za následek, Ïe spolek
si zaãal vydávat svÛj vlastní ãasopis,
Vûstník Ústﬁedního spolku. âasopis
v‰ak vycházel jen velmi krátce.
DÛleÏitou událostí, která ovlivnila
v˘voj zejména lovecké kynologie na
dal‰í desítky let, v‰ak bylo vytvoﬁení

Ir‰tí vlkodavové Chum a Mascot
Stradina se svou majitelkou
Pavlou hrabûnkou Kinskou

daleko svízelnûj‰í. O co slab‰í byl
spolkov˘ Ïivot, tím lep‰í byly
v˘sledky ãesk˘ch chovatelÛ.
Na nûkolika pﬁíkladech si také
díky reklamnímu spisku firmy
Dukaspharma z Prahy mÛÏeme
pﬁedstavit nûkteré z nich.
Michal Císaﬁovsk˘
(Poznámka: pokud nûkdo ze ãtenáﬁÛ
vlastní nebo má k dispozici archivní
materiály, kynologické vûstníky ãi
dobové ãasopisy z období tzv. první
republiky, nechÈ laskavû kontaktuje
redakci Svûta psÛ a pomÛÏe tak ke
zmapování „spolkového Ïivota“
v âechách. Dûkujeme!)

Dalmatini z 1. âsl. Psince
„Dalmatinsk˘ch psÛ“ Miramare
majitele Hanse Maneka
z Jablonce n. N.

âeskoslovenské myslivecké jednoty,
jejíÏ první valná hromada se konala
18. bﬁezna 1923, a vzápûtí, 22. dubna,
ustavující valná hromada v Brnû.
Jako první ãlen do âs. M. J. vstoupil
Ústﬁední spolek, posléze se pﬁipojili
i Slováci. Zejména péãí a úsilím
ing. Tichoty se v pomûrnû krátké
dobû podaﬁilo zaloÏit síÈ spolkÛ
po cel˘ch âechách.
Jednota zaãala vydávat nov˘ ãasopis
StráÏ myslivosti. Pozdûj‰í jednatel
spolku H. Dewetter na slavnostní
valné hromadû k padesáti letÛm trvání
Ústﬁedního spolku v roce 1933
konstatoval, Ïe léta 1925 aÏ 1929
nevynikala pﬁíli‰nou aktivitou
a zájmem ãlenÛ, podniky
spolkové byly slabû obesílány.
Rok 1930 byl oznaãen za tragick˘,
protoÏe v dubnu zemﬁel ing. J. Tich˘,
v záﬁí Karel Podhajsk˘ a v prosinci
zaslouÏil˘ a dlouholet˘ pﬁedseda
spolku dr. A. Seidl.
Poklid na hladinû ãeského
kynologického rybníãku byl v‰ak jen
pﬁechodn˘. UÏ tﬁicátá léta byla
pﬁedzvûstí doby po v‰ech stránkách

Kerry blue teriér, mezinárodní
‰ampion Attraction of Carinthie
z psince Vom Haus Hossner
z Velkého ·anova v âechách

Rodina vel‰teriérÛ chovatelské stanice
Red Devil Valerie Dukasové z Prahy
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