
 

II. ročník Memoriálu Klaudiusa Lukáča – CACT, VSSaMP 

 

Renesančno – barokový kaštieľ Csákyovcov vo Veľkej Ide bol v dňoch 14.-16.8.2020 centrom 

II. Ročníka Memoriálu Klaudiusa Lukáča – CACT, VSS a MP. Veľkolepého slávnostného otvorenia sa 

zhostil riaditeľ memoriálu Ing. Ľudovít Lippai, ktorý po slovenskej hymne privítal účastníkov  

a početnú koronu. Následne hlavný rozhodca Ing. Jozef Telepun, PhD. predstavil rozhodcovský zbor a 

štartujúcich. Tento memoriál poctili najlepší vodiči zo Slovenska nielen z plemien stavačov ale aj 

malých plemien.  

Po slávnostnom otvorení sa v zámockom parku konala disciplína: Prinášanie líšky cez 

prekážku, ktorú tradične  sleduje veľmi početná korona. Ostatné disciplíny hostili okolité poľovnícke 

združenia. Lesné práce pod vedením Jozefa Lechnera hostilo PZ Džverník Šaca, poľné práce pod 

vedením Kazimíra Pomothyho PZ Jastrab Veľká Ida a vodné práce pod vedením Ing. Rastislava Sztraku 

PZ Diana Perín. Slnečné počasie preverilo nielen psov ale aj vodičov, lebo vo veľkých horúčavách 

z dvadsiatich štartujúcich to ôsmi vodiči so svojimi stavačmi nezvládli a memoriál nedokončili. 

V malých plemenách štartovalo desať vodičov a nezvládli to štyria. 

Nedeľu popoludní sa po zámockom parku  ozývali slávnostné fanfáry moldavských 

lesničiarov, ktorí ohlasovali víťazov II. Ročníka memoriálu Klaudiusa Lukáča. Najlepším spomedzi 

stavačov sa stal Bako Kořenice s vodičom Ladislavom Banásom. Najlepším z malých plemien sa stal 

Amber Alba Crystal of Tatras s vodičom Ivanom Ilavským. Všetci vodiči boli odmenení vecnými 

cenami a upomienkovými darčekmi. Záverom hlavný rozhodca poďakoval usporiadateľom pod 

vedením Ing. Ľudovíta Lippaia za perfektne pripravený memoriál. Erike Kolesárovej zo Slovenského 

klubu chovateľov českých fúzačov, ktorý bol spoluorganizátorom za výbornú organizáciu skúšok.  

Na záver môžem zhodnotiť tento memoriál na východe Slovenska ako perfektne pripravený 

nielen po stránke organizačnej, kde boli pracoviská ukážkovo pripravené ale aj po stránke 

spoločenskej. V sobotu popoludní sa konala zádušná omša na pamiatku vodičky Dariny Krausovej, 

ktorá sa zúčastnila I. ročníka  a neskôr tragicky zahynula na spoločnej poľovačke . Verím, že tento 

memoriál bude aj naďalej patriť k vrcholovým podujatiam Slovenska. 

 

Ing. Jozef Telepun, PhD. 

Hlavný rozhodca 



 


