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HISTORIE

Spolkov˘ Ïivot ãesk˘

„Céska pes – tópra pes“
V roce 1941 byl âeskomoravsk˘ kynologick˘ svaz (âMKS) se sídlem v Praze uznán
v˘nosem ministerstva zemûdûlství „za jedinou vrcholnou organisaci kynologickou
pro území âech a Moravy“ a byl povûﬁen vedením plemenné knihy psÛ v‰ech plemen.
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novanému Ïivotu psa“, kter˘
od roku 1935 vydával âesk˘
klub pro ovãácké psy se sídlem v Praze. Svou pozici si
Svaz vydobyl pﬁedchozím uzavﬁením „Pﬁátelské a nevypovûditelné smlouvy“ s Reichverband für Hundewesen v dobû,
kdy ve správním v˘boru Svazu
byli i pozdûji známí kynologové jako lesní správce Vojtûch,
L. Czuﬁík, O. Pinkas (o jehoÏ
pohár pozdûji soutûÏili svazarmov‰tí kynologové), nebo
Theodor Rotter. Smlouva hovoﬁila o tom, Ïe Svaz byl ¤í‰í
pokládán za jediné, smûrodatné ãeské ústﬁedí, které má
monopol, tj. jediné a v˘hradní
oprávnûní vystupovat, mluvit
a jednat ve v‰ech záleÏitostech
kynologick˘ch.“ Funkcionáﬁi
se také vzájemnû ocenili: jiÏ
zmínûn˘ pﬁedseda Verbandu
Arno Manthey obdrÏel je‰tû
dﬁíve, neÏ padl na v˘chodní
frontû, Stﬁíbrnou svazovou
medaili s ãesk˘mi granáty, na
ãeské stranû naopak generál
JeÏek, prof. Antonín HrÛza,

L. Czuﬁík, pánové Zíka
a Rydlo, O. Pinkas a Th. Rotter
dostali od ﬁí‰sk˘ch zmocnûncÛ Velk˘ ãestn˘ ‰tít. Jednota
sice sporadicky vyvíjela dal‰í
ãinnost, ale v roce 1944 do‰lo
k jejímu formálnímu slouãení
s âeskomoravsk˘m kynologick˘m svazem. âasopis PES
vyzdvihl „v˘znamn˘ úspûch
práce ãeského kynologa“, a to
získání nejvy‰‰ího protekto-
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ím byla prakticky vyﬁazena z ãinnosti âeská
ústﬁední jednota kynologická. Ta se prezentovala
v „KYNOLOGII, ãasopise vû-

rátního
vyznamenání
Reichs-Fachschaft-Sieger pro
fenu pointra Afru pﬁednosty
Richarda Knolla za ‰est vítûzství na zkou‰kách ohaﬁÛ.
Protektorátních odvodÛ ãesk˘ch psÛ sluÏebních plemen
od civilního obyvatelstva pro
potﬁebu nûmeckého Wehrmachtu vyuÏívala i nacistická
propaganda. V archivu paní
Vûry Lesné z Brna, chovatelky
nûmeck˘ch ovãákÛ a aktivní
ãlenky pováleãného âeskoslovenského klubu pro sluÏební
ovãácké psy se sídlem v Brnû
(âSKSOP), se zachovala ãást
ilustrovaného ãasopisu, vycházejícího u nás nûmecky
v dobû protektorátu. Dvû
dvoustrany zaujímající reportáÏ od „Oberleutnanta Schmidta“ nazvaná Senta wird Soldat (Senta bude vojákem)
pojednává o fenû nûmeckého
ovãáka jménem Senta, kterou
její majitelka pﬁedala k v˘cviku a do sluÏeb nûmecké armády. Líãí prÛbûh jejího v˘cviku
v blíÏe nejmenovaném vojenském prostoru v âechách, zamûﬁeného zejména na sanitní
sluÏbu, aÏ do jejího transportu na frontu. V té dobû uÏ
M. Císaﬁovsk˘
v˘chodní.

