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HISTORIE

Spolkov˘ Ïivot ãesk˘

Vítěz Protektorátu Čechy a Morava 1941
Ve srovnání s na‰ím dne‰ním pohledem na protektorát a váleãná léta je ponûkud
pﬁekvapiv˘m zji‰tûním, Ïe v kvûtnu 1941 se v Plzni uskuteãnila Zemská v˘stava psÛ
v‰ech plemen, a to „pro vystavovatele nejen z oblasti západních âech, ale i z celého
Protektorátu“, Stﬁedomoravská v˘stava psÛ v‰ech plemen v Pﬁerovû, a ve dnech
7. a 8. ãervna Ústﬁední v˘stava psÛ v‰ech plemen âMKS v rámci Hospodáﬁské
v˘stavy v Pardubicích se zadáváním titulu Vítûz Protektorátu âechy a Morava 1941.

J

en pro upﬁesnûní: v té
dobû uÏ probûhly operace nûmecké armády
proti Dánsku a Norsku, obsazena byla Belgie, Lucembursko a Holandsko, skonãila první fáze bitvy o západní Evropu
vãetnû vyﬁazení britské armády z bojÛ; kapitulovala Francie; v ãervnu, v dobû konání
pardubické v˘stavy, napadl
Hitler Sovûtsk˘ svaz, mûsto
Terezín bylo vyhlá‰eno Ïidovsk˘m ghettem, 31. ãervence
bylo v Nûmecku rozhodnuto
o „koneãném vyﬁe‰ení“ Ïidovské otázky. Pﬁedsednictvo
âMKS podûkovalo zvlá‰tním
pﬁípisem vedení Reichsverband für Hundewesen v Berlínû odstoupiv‰ímu panu mjr.
Konrádu Mostovi „za ve‰kerou jeho blahovÛli, jiÏ po ãas
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svého úﬁadování vûnoval Svazu a ãeské kynologii vÛbec“.
Prezident Reichsverband für
Hundewesen Obergruppenführer Arno Manthay svolal

„Oficiální hosté pardubické
v˘stavy: ministr vnitra gen.
ãetnictva Josef JeÏek,
ministersk˘ rada Dr. Eccard
z úﬁadu p. ﬁí‰ského
Protektora, president
Reichsverband für
Hundewessen Berlin,
Dr. Roesbeck a F. Bazille,
znám˘ kynolog a soudce
ze Stuttgartu“

do Berlína váleãné shromáÏdûní (Kriegstagung) v‰ech
chovatelsk˘ch a cviãitelsk˘ch
organizací. Valné hromady
âMKS pak byly pravidelnû
zahajovány odesíláním pozdravného telegramu do Berlína. Na pardubickou v˘stavu
bylo pﬁihlá‰eno 366 psÛ, v 15
kruzích nakonec pﬁedvedeno
355 jedincÛ. Arno Manthey
padl v záﬁí téhoÏ roku na v˘chodním boji‰ti v ãele svého
praporu.
Od roku 1941 se u nás také
pouÏívá pro posuzovatele psÛ
na v˘stavách pojmu „rozhodãí“, neboÈ dosavadní oznaãení
„soudce“ bylo podle vysvûtlení
místopﬁedsedy âMKS Viléma
Fibingera vyhrazeno pouze
pro soudce-právníky. Správce
ústﬁední plemenné knihy (p.

Protektorátní ‰éf
âeskomoravského
kynologického
svazu Josef Zíka
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Vítûzná skupina airedaleterrierÛ na Ústﬁední v˘stavû v Pardubicích

Závesk˘) oznámil, Ïe za rok
1940 bylo zapsáno 832 psÛ
a zaregistrováno 89 názvÛ
chovn˘ch stanic.
Od zaloÏení svazu bylo zapsáno 8890 psÛ a chránûno 2935
chovn˘ch stanic.
V ãervnu obdrÏelo vedení svazu pozvání od „sv˘ch nûmeck˘ch pﬁátel“ k pﬁípadné úãasti
vystavovatelÛ z Protektorátu
âecha a Morava na VI. ﬁí‰skou
celostátní v˘stavu ve Stuttgartu ve dnech 30. aÏ 31. srpna, obdrÏí-li povolení k cestû
do ¤í‰e od pﬁíslu‰n˘ch nûmeck˘ch úﬁadÛ. Vedle penûÏit˘ch odmûn a hodnotn˘ch
ãestn˘ch cen byla ve hﬁe hodnotná vyznamenání, „z nichÏ
na prvním místû jest cena
VÛdce, Adolfa Hitlera, pro psy
lovecké pak cena ﬁí‰ského
mar‰ála Hermanna Göringa“.
Od srpna 1941 se na titulní
stranû ãasopisu PES, „ãistého
pramene poznání“, opakuje
slogan: „V - znamená Vítûzství
nové Evropy o kterou bojuje
¤í‰e.“
M. Císaﬁovsk˘

