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Úvodní slovo
Vážení kolegové myslivci,
za námi je léto, srnčí říje a konec
dovolených. Je čas vrátit se opět k všedním pracovním dnům a starostem. Určitě si každý z nás, teď na podzim, udělá
chvilku a zajde do svého revíru na podzimní čekanou. V tuto chvíli, v mnoha
našich honitbách, probíhá jelení říje.
Další z nás čekají na říji sičí. Je tu podzim, období, na které většina z nás myslivců netrpělivě čeká. Doba společných
honů i samostatných lovů na čekané či
šoulačce. Je to i období, kdy je třeba
připravit, dozásobit a doplnit krmivem
krmelce, před blížícím se sychravým
podzimem a chladnou zimou.
Bohužel ani toto období, kdy bychom
se raději věnovali ve volných chvílích

myslivosti, není časem klidu. Čeká nás
řada povinností a starostí. Před námi
je Sbor zástupců, který se bude konat
v Praze 23. září 2006. Jak někteří z Vás
ví, bude se projednávat především hospodaření a problematika INTERLOVU.
Situace v Interlovu Praha, s.r.o. není
jednoduchá, ale věřím, že se efektivní
řešení najde.
Čeká nás také Sněm OMS Karlovy
Vary, který se bude konat 25. října 2006
na myslivecké střelnici od 18 hodin.
Dovolte mi tedy, abych Vaše zástupce
na tento sněm pozval a velmi rád se s
nimi 25. října přivítal.
Ing Evžen Krejčí
Předseda OMS Karlovy Vary

Myslivost
V oblasti myslivosti si v tomto čísle ukážeme co nám Diana dopřála.

Kapitální kňour
V loňském roce byl na
nátlačce dne 25. 11. 2005 v
režijní honitbě Loketských
lesů uloven kapitální kňour o
hmotnosti 187 kg. Doba věku
byla odhadnuta na 6 let. Zbraně tohoto kňoura se svými
120,5 body CIC získaly zlatou
medaili. Šťastným lovcem byl
pan Eduard Galia.
Jaroslav Adámek
Vrchní lovčí Loketských městských lesů
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Srnci v Lázeňských lesích
V režijní honitbě Lázeňských lesů
Karlovy Vary jsme spíš zvyklí lovit
klasické srnce nevelké bodové
hodnoty CIC. Letos na jaře a v létě
bylo střeleno 22 srnců. Ač se to zdá
nemožné, ulovili jsme v této honitbě,
která je prakticky celá na lesních
pozemcích, i pár kapitálních srnců.
Několik z nich dosáhne poměrně
vysokého počtu bodů CIC.
Letošní rok nám v lázeňských
lesích při lovu srnců Diana opravdu
přála.

Řád sv. Huberta, Lesy ČR a SVOL Karlovarska

POŘÁDAJÍ
dne 28. října 2006 v 17,00 hod v kostele sv. Václava v Lokti
troubenou svatohubertskou mši svatou.
Troubí kvarteto lesních rohů z Lesního závodu Kladská
Zpívá komorní sbor ROSA COELI Žlutice

Zlatá srnčí trofej
V Národním kole soutěže o „Zlatou
srnčí trofej“ v kategorii „B“, která se
konala ve dnech 29. 7. – 12. 8. 2006 v
Jizbici pod Blaníkem, se syn našeho
člena OMS, žák Adam Váchal z Oldříše, umístil na prvním místě. Rada
OMS Karlovy Vary mu k tomuto vítězství blahopřeje a děkuje za vzornou
reprezentaci karlovarské myslivosti.
MVDR. Jan Vyskočil
jednatel a místopředseda OMS
[ www.oms-karlovyvary.cz |
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Soutěž „Příroda a vše živé v ní“
Soutěž v malování obrázků s námětem „Příroda a vše živé v ní“ byla v okrese Karlovy Vary organizována v měsíci červnu 2006. Porota složená z myslivců a zástupců škol vybrala nejlepší, které postupují do soutěže ČMMJ a budou hodnoceny na
výstavě Natura Viva v roce 2007.
Mudr. Tadeáš Mašlenka
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SOLITERA spol. s r. o.
provoz Žlutice
tel.: 353 393 116, 602 362 878

10100a

služby vlastníkům lesa
obchod dřívím
doprava dříví

výroba hydraulických hadic
služba 24 hodin denně
tel.: 602 304 208

VIII. Národní soutěž ve vábení jelenů

Dne 25. června 2006 proběhl již tradičně VIII. ročník Mistrovství republiky
ve vábení jelenů na Loveckém zámku
Ohrada u Hluboké pod záštitou časopisu „Myslivost“ v rámci dvoudenních
mysliveckých slavností. Velmi nás
potěšila velká účast mladých jelená-

řů především ze Střední lesnické školy Žlutice , ale i z
Vysoké školy lesnické v Brně,
Č.Budějovicích a v Praze. Celkem se zúčastnilo 21 vábičů. V
obrovském vedru na nádvoří
zámku se stal Mistrem republiky ve vábení jelenů pro rok
2006 Jiří Frič (SLS Žlutice),
druhý se umístil Josef Kapras
(VLS Brno) a pomyslný bronzový stupínek obsadili společně
Lubomír Doležal (SLÚ Písek) a
Tomáš Třeský (VLS Praha).
Soutěžilo se podle nových
propozic mimo jiné s hodnocením 1 – 6
bodů za jednotlivou disciplínu (dříve
do 5 bodů). Vzhledem k velkému počtu
účastníků proběhla soutěž dvoukolově.
V prvním kole byly dvě ukázky a do

[ www.oms-karlovyvary.cz |
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druhého kola postoupilo 12
vábičů.
V druhém kole předvedli další tři ukázky. Konečné pořadí
soutěžících, kteří postoupili do
závěrečného finálového kola,
bylo stanoveno jako výslednice součtu všech dosažených
bodů v každém jednotlivém
kole. Soutěž posuzovala pětičlenná komise rozhodčích,
zkušených jelenářů. Členem
rozhodčí komise byl i MVDr.
Rudolf Antonín.
Vlastní soutěži předcházely
po oba dva dny ukázky vábení jelenů
– upoutávky pro návštěvníky mysliveckých dnů – aby věděli, co mohou
v nedělním soutěžním odpoledne očekávat. Ukázky provedly žáci SLŠ Žlutice (současní a bývalí) pod vedením
MVDr. Rudolfa Antonína. Zde je třeba
pochválit velmi dobrý přístup SLS Žlutice ve vytvoření kvalitních podmínek
pro přípravu studentů na vlastní soutěž,
zejména Ing. Hanušové a řediteli školy Ing. Svobodovi. Nemalé poděkování
patří MVDr. Rudolfovi Antonínu, který
organizoval odbornou přípravu soutěžících. Jedná se o J.Friče (1.místo),
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J.Kaprase (2.míto), L.Doležala (3.místo),
T.Třeského (3.místo) a další, kteří se
umístili na pěkných místech.
Vábení jelenů není jen hezký koníček,
ale má i svůj praktický význam. Každý,
kdo lovil jeleny ví, že slovení jelena
záleží ve velké míře i na schopnostech
průvodce. Jestliže dokáže navázat kontakt s jelenem pomocí vábení, stoupá
pravděpodobnost zakončení úspěšného lovu, což je v závěru nemalý ekonomický přínos pro uživatele honitby.
Lovecký zážitek je nesrovnatelně vyšší a nezapomenutelný.
MVDr. Rudolf Antonín
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Pokračování článku o historii loveckých
zbraní – díl třetí:

Koncem 16. století vznikl spolehlivější
křesadlový zámek, kde kolečko nahradila nepohyblivá ocilka a skřipec vystřídal otáčivý kohout. Kohout byl ke snazšímu napínání opatřen palečníkem. Tento
zámek měl několik vývojových typů, jež
nosily názvy zemí, ve kterých vznikaly,
např. švedský, holandský, dokonalejší
zámky španělský či francouzský.
Postupným vývojem z francouzského
zámku vznikl zámek perkusní nebo-

Perkusní zámek

li nárazový, jehož vznik byl podmíněn
objevem chlorečnanu draselného a
třaskavé rtuti, jako látek schopných roznětu úderem či nápichem a vhodných k
zážehu prachové náplně (konec 18. st.).
Vývoj tohoto zámku vyvrcholil vynálezem zápalky kolem roku 1820.
Ing. Petr Křížek

Francouzský zámek

Informace o práci kynologické komise
V měsíci srpnu, v Toužimi na karlovarsku se konaly
dvě kynologické akce, první
– 19.8.2006 byly Lesní zkoušky
velkých a malých plemen a v
neděli dne 20.8.2006 běžely
Barvářské zkoušky malých
plemen .
V sobotu 19.8. se zúčastnilo
šest ohařů ve složení – VOK
3x, NKO 2x a jeden pes MMO,
všichni ohaři uspěli v I. ceně.
Nejlépe se umístil pes VOK
[ www.oms-karlovyvary.cz |
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Fredy od Jituše s počtem 238 bodů, vůdce Ing. Milan Kottek.
Na Lesních zkouškách malých plemen startovalo osm psů ve složení
3x JSDr., BJ, 2x FXH, FXD a JGT. 7 psů
uspělo v I. ceně a jeden v III. Ceně. Nejlépe se umístila fenka jezevčíka drsnosrstého Xara Andělský hrad s počtem
231 bodů, vůdce Ivana Hájková.
Na Lesních zkouškách vykonával
vrchního rozhodčího Ing. Vladimír Dejmek a výkony pejsků posuzovali páno-
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Rostislav Bejček a Josef Peroutka.
Další zkoušky z výkonu loveckých psů
se konaly dne 3.9.2006, Speciální zkouška z vodní práce, tentokráte se zúčastnilo celkem šest psů, 3 ohaři a GR, LR
a NK. Ohaři upěli v I. ceně, nejvyšší
počet bodů - 98 získal pes MOK Figo
z Mečkovské skály, vůdce Ladislav
Novotný. Dále z malých plemen nejlépe
uspěla fena LR Bodie In – Sitú v I. ceně
s počtem bodů 86, vůdce Petra Větrovcová. Další dva zástupci malých
plemen uspěli v druhé ceně.
SZVP posuzovali pánové rozhodčí František Bejček a Josef
Peroutka pod vedením vrchního
rozhodčího Ing. Vladimíra Dejmka.
Děkuji vůdcům za předvedení
svých svěřenců na zkouškách z
výkonu, pánům rozhodčím a všem
kteří se na těchto akcích podíleli
a přiložili ruku k dílu.

vé Josef Semerád, Josef Peroutka, Václav Krajsa, Stanislav Barda, František
Bejček a Ing. Miroslav Gregor.
V neděli 20.8.2006 na barvářských zkouškách malých
plemen startovalo deset psů
ve složení GR, LR, BJ, FXH, 3x
JSDr., 2x WT a JGT. Nejlépe
se umístil v I. ceně s počtem
117 bodů pes GR Wrangler
Misantos vedený Antonínem
Míškem.
Barvářské zkoušky řídil Ing.
Miroslav Gregor, vrchní rozhodčí a posuzovali pánové
Stanislav Barda, Karel Musil,
8
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Ing. Vladimír Dejmek
předseda KK OMS K. Vary
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Zkoušky na mysliveckého hospodáře
Dne 9. září 2006 uskutečnil OMS Karlovy Vary zkoušky pro myslivecké hospodáře. Vlastním zkouškám předcházelo přípravné školení, kde byli uchazeči
seznámeni s rozsahem a problematikou
všech předmětů souvisejících s podmíněnými znalostmi při výkonu funkce
mysliveckého hospodáře. Tohoto školení se zúčastnilo osm uchazečů.
S politováním jsme konstatovali, že
na vlastní zkoušky přišli pouze čtyři
zájemci – ostatní se z různých důvodů
omluvili.
Vlastní zkouška měla písemnou a
ústní část. K hodnocení uchazečů byla
jmenovaná ČMMJ zkušební komise,
které předsedal p. Josef Hlaváč, jeho

zástupcem byl MVDr.. Jan Vyskočil a
čtyři zkušební komisaři – JUDr. Jindřich
Kovařík, Ing. Hubert Prátr, Jiří Šopejstal
a Luboš Baxa. V závěrečném hodnocení, které přednesl předseda komise,
bylo konstatováno, že všichni uchazeči
uspěli a prokázali, že na zkoušku přišli připraveni. Rovněž kladně hodnotil
administrativní přípravu zkoušek, kterou zajišťoval náš OMS.
Mezi úspěšné absolventy letošních
zkoušek na mysliveckého hospodáře
patří: Karel Mach, Ing. Antonín Rybáček
CSc., Jan Řehák a Ladislav Dolíhal.
Luboš Baxa
předseda kulturní a výchovné komise

Informace pro začínající myslivce

Uchazeči o zkoušky z myslivosti se mohou přihlásit na přípravné školení na
OMS Karlovy Vary v Bulharské ulici č. 25 v úředních hodinách, tj. každou středu
od 8:30 do 15:30 hod.
MVDr. Jan Vyskočil
jednatel a místopředseda OMS

III.myslivecké slavnosti v Nové Roli
K oslavě měsíce června
- měsíce myslivosti uspořádali myslivci dne 17. června
2006 již třetí ročník slavností. Vedle členů ČMMJ se na
organizaci podílely Lesy ČR,
krajský inspektorát Karlovy
Vary, pojišťovna Halali, Krajský úřad Karlovarského kraje,
Město Nová Role, Řád svatého
Huberta a generálním sponzorem byla firma KANOV,s.r.o.
Karlovy Vary.
[ www.oms-karlovyvary.cz |
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PODĚKOVÁNÍ

Dům dětí a mládeže v Nové Roli tak
jako každoročně pořádal příměstský
tábor. Tato naše aktivita pomáhá rodičům
10
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v době letních prázdnin zajistit
hlídání s hodnotným využitím
volného času pro děti. Pravidelně se příměstského tábora
účastní kolem třiceti dětí. Vedle výletů do okolí máme snahu
seznámit děti s činností různých spolků na území města.
Po zkušenostech z dobré spolupráce s rybářskou organizací
jsme se v letošním roce obrátili
na novorolské myslivce, kteří připravili pro děti krásný
celodenní program. Poutavé
bylo vyprávění pana Oldřicha
Engliše o tom co roste v lesích kolem

[ 2006/3 čtvrtletí |

města Nová Role. Vedle dřevin seznámil
děti s názvy keřů, travin, s péčí o les i
s výsadbou nových stromků. Pan Kurt
Gössl vyprávěl dětem o ptactvu a zvěři
žijící v našich lesích a péčí o ně. V další
části připravili myslivci naučnou stezku,
kde měly děti za úkol na dvaceti sedmi
stanovištích poznávat preparáty různých
druhů zvěře, paroží i rohy zvěře, traviny,
keřoviny, kůry stromů, mechy a podobně. Na konci této naučné stezky na děti
čekala vzduchovková střelnice a pohyblivé terče.K chuti přišla připravená svačina v podobě opečených špekáčků.
Po občerstvení byly vyhlášeny výsledky
z naučné stezky a nejlepší z dětí byly
pasovány na „ Znalce krušnohorské
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fauny a flory“. Chtěla bych touto cestou
poděkovat za spolupráci novorolským
myslivcům, kteří se na zajištění tohoto
krásného dne podíleli, zejména panu
Ladislavu Cinegrovi a Kurtu Gösslovi.
Poděkovat chci i firmě Maso-Uzeniny Prima Karlovy Vary za kvalitní čers-

tvé špekáčky a firmě Stavitelství Josefa
Máry za dostatek pití pro všechny děti a
ceny pro všechny za výsledky na naučné stezce.
Milena Tichá
ředitelka DDM Nová Role

Přání k životnímu jubileu
Dne 19. července 2006 oslavil mezi
svými přáteli dlouholetý myslivec pan
Jiří PRAŽÁK z Karlových Varů 75 let.
Mnoho štěstí, stejného elánu a životního optimismu, mnoho loveckých a
mysliveckých zážitků, přesnou mušku,
trochu dobré muziky a hlavně zdravíčka přejí kamarádi a přátele v zeleném
z okolí Děpoltovic, MS Jestřáb z Niv a
Farma Kubernát. K přání se připojuje
Rada OMS K. Vary.
[ www.oms-karlovyvary.cz |
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Mistrovství Evropy juniorů ve vábení
zvěře rok 2006

Ve dnech 1. až 3. září 2006 proběhlo
I. Mistrovství Evropy juniorů ve vábení
zvěře. Akce se konala nedaleko Bánské Šťávnice v SR ve Svatom Antone
v prostorách zámečku, které v současné době slouží jako myslivecké muzeum, obdoba muzea Ohrada v Čechách.
Pořadatelem celé akce byly společně
časopis myslivců SR Hubertlov a mysliveckou televizní redakcí Halali. Soutěže se zúčastnily tříčlená družstva
z České republiky, Maďarska, Polska
a Slovenské republiky. Oproti soutěžím
v zelenářských disciplínách byla tato
soutěž rozšířena ještě o vábení mimo
jelení zvěře, zvěře srnčí (srna,naříkající
srnče), dravé ( zaječí vřeštění) a zvěře
černé – tj. hlasy, které vydává bachyně,
když vede tlupu na krmeliště.
Za Českou republiku soutěžilo
družstvo ve složení Josef Kapras (toho
času student Mendělejovovi univerzity
lesnické a zemědělské v Brně), Jiří Frič
a Jakob Jandík (oba studenti SLŠ Žlutice). Jako náhradník se zúčastnil Michal
Franče (rovněž student SLŠ Žlutice).
Po dlouhé cestě přes obě republiky
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se nám podařilo ještě stihnou
trénink, na kterém si naše reprezentační družstvo vyzkoušelo již
výše zmíněné disciplíny. Večer
ještě následovala porada delegací, kde byly ujasněny pravidla pro
posuzování disciplín.
Rozhodčím pro mezinárodní
soutěž byl delegován MVDr. Antonín Rudolf.
Soutěžilo se podle propozic
s hodnocením 1 – 6 bodů za jednotlivou disciplínu. Rozhodčí
v oddělených kójích bez možností kontaktu se soutěžícími, v celkovém
počtu šest. Vlastní soutěž proběhla jednokolově. Pořadí soutěžících bylo určeno součtem bodů ze všech disciplín.
Na 1. místě se umístil Milan Bela (SR)
s počtem 223 bodů, stříbrnou medaili
získal reprezentant (ČR) Josef Kapras
s počtem 213 bodů, bronzovou medaili
vybojoval Jiří Frič (ČR) s počtem bodů
211 a další z našich Jakub Jandík se
s počtem bodů 185 umístil na pěkném
8. místě.
Po organizační stránce zvládli pořadatelé zabezpečení soutěže na výbornou.
Jak zahájení tak vlastní průběh a závěr
měl slavnostní charakter v duchu mysliveckých tradic.
Druhý den poctil soutěž svojí návštěvou president Slovenské republiky.
Soutěži přecházela příprava zejména v ostatních disciplínách, které byly
nově zařazeny do soutěže, pod vedením
MVDr. Rudolfa Antonína. Zázemí pro
přípravu poskytla SLŠ Žlutice, zde patří poděkování zejména Ing. Hanušové.
Účast našeho družstva umožnila ČMMJ
Praha, která zabezpečila přepravu do
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místa soutěže včetně kapesného pro
českou delegaci, zde je nutno vyslovit
dík Ing. Králíčkovi.
Shrneme-li výsledky, můžeme konstatovat, že naše reprezentace byla
ziskem 2 medailí na předních místech
nejúspěšnější mezi ostatními státy.
O celou akci byl velký zájem sdělovacích prostředků SR, neboť se jednalo
o největší svátek myslivců SR.
Kromě mezinárodní soutěže – Juniorského mistrovství Evropy proběhly
národní soutěže SR ve vábení jelenů
a ostatní zvěře. Celkem byla návštěva
během soutěžících dnů cca 10.000 diváků.
MVDr. Rudolf Antonín

Přehled honiteb
v působnosti města Karlovy Vary
číslo
honitby

název

1
2

uživatel
jméno

ulice

město

PSČ

tel

JELENÍ VRCH

Hubert Neumann

Struhařov
88

TOKANIŠTĚ

MS “Tetřev” Javorná

Pstruží 57

Ostrov

363 01 724524846

Ing. Vladimír Peřina

Zelená
1083/17

Praha 6

160 00

Mnichovice
251 64
u Prahy

4

NEJDEK

5

TISOVÁ

6

OLDŘICHOV

MS Jeseň

Limnická
902

Nejdek

362 22

7

PODLESÍ

MS Podlesí

Podlesí 41

Karlovy
Vary

360 01 606267953

8

SUCHÁ

MS Nejdek

Nejdek
- Suchá

Nejdek

362 21 607664253

9

SMOLNÉ PECE

MS Smolné Pece

10

RÁJEC

Loketské městské lesy,
s.r.o.

Dvory 31

Loket

11

POČERNY

AGROPOL - Počerny
spol. s r.o.

Počerny 8

Karlovy
Vary

737848140

606810757
357 33
360 17 607645464
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12

DĚPOLTOVICE

Ing. Jiří Kubernát

Závodu
míru 799

Karlovy
Vary

360 17 724180148

13

DALOVICE

MS Dalovice

Dalovice

Dalovice

362 63 728945520

14

BOR

Statek Bor ZEOS s.r.o.

Bor 98

Karlovy
Vary

360 01 602188194

15

OLŠOVÁ
VRATA

MS Sedlečko

Andělská
Hora 158

Bochov

364 71 602448725

16

LLKV - DIANA

Lázeňské lesy Karlovy
Vary

Na Vyhlídce
35

Karlovy
Vary

360 01 723486526

17

HORY

Loketské městské lesy,
s.r.o.

Dvory 31

Loket

18

DOUBÍ

MS Rysy

Doubí

Karlovy
Vary Doubí

360 07 606926895

19

ČERVENÝ
VRCH

MS Krušnohorská kleč

Krymská 47

Karlovy
Vary

360 01

20

ANDĚLSKÁ
HORA

MS Sluka Andělská Hora

Pos. Box 86

Karlovy
Vary

360 21 724086538

21

SRUŽNÁ

MS Stružná

Stružná

364 72

22

PILA

MS Diana Pila

23

DRAŽOV

MS Svatý Hubert

Pila
Bochov

357 33

606106045

24

STANOVICE

MS Javorenský výr

Javorná čp.
87

25

HŮRKA

Lesní společnost, s.r.o.

Karlovarská
305

Bečov nad
Teplou

26

JAVORNÁ

Miroslavův Les spol. s
r.o.

Chebská
355/49

karlovy
Vary

27

ČESKÝ
CHLOUMEK

MS Sluka Český
Chloumek

28

MIROTICKÝ
LES

MS Mirotický les

29

TĚŠETICE

MS Jezevec Těšetice

30

VERUŠIČKY

MS Vahaneč

31

VRBICE

MS Planina Vrbice

Vrbice

32

KOSTRČANY

Ing. Ladislav Broum

Jeřeň 4

33

CHYŠE

34

ČICHALOV

364 71
364 64 602130827
360 06

Číhaná

723081036
Karlovy
Vary

723565497
602317228
604862853

Chyše

364 53

Statek Chyše Genetic
Export s.r.o.

Chyše

364 53

MS Čichalov

Žlutice

364 52
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MS Střela Žlutice

602446120

36

RATIBOŘ

Nevděk, s.r.o.

Nádražní
201

37

ČERŤÁK

Lesy ČR s.p.

Lesní
správa
Žlutice

38

KOJŠOVICE

MS Střela Toužim

Žlutice

364 52

Žlutice

364 52
606227930

39

ÚTVINA

MS Krásné Údolí

40

SMRČINY

MS Smrčiny Přílezy

Toužim

364 01 602147019

41

VITRIOLKA

Zdeněk Drobílek,
lesnictví - Vitriolka

Chodov 93

Bečov nad
Teplou

42

CHODOV

Lesy ČR s.p.

Lesní
správa
Teplá

Teplá

364 61 724523218

43

OTROČÍN

MS Sika Otročín

Otročín

364 63 776846614

44

NAŽANTNICE

MS Bažantnice Kosmová

45

POLIKNO

MS Polikno

Toužim

364 01 723340400

46

ŠTĚDRÁ

MS Háje Štědrá

Štědrá

364 51 723176651

47

PŠOV

MS Pšov

Žlutice

364 52 605401390

48

MOČIDLEC

MS Močidlec

49

VLADAŘ

MS Vladař Žlutice

50

ŽĎÁREK

Ing. Miloš Vedral

51

CHLUM

MS Chlum - Pastviny

52

CHLUMSKÁ
HORA

Střední lesnická škola

53

ROZBORN

54
55

777005899
364 64

724013270

Čsl. Armády
1351

Stará
Boleslav

250 01
724524808

Žižkov 345

Žlutice

364 52

MS Rozborn

Toužim

364 01 737848140

TŘEBOUŇSKÝ
VRCH

MS Třebouňský Vrch

Toužim

364 01 602494559

PRACHOMETY

MS Prachomety

Toužim

364 01 724013282

Přehled honiteb v působnosti MÚ Ostrov uveřejníme v příštím čísle.
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Děkujeme níže uvedeným společnostem
a podnikatelům za finanční podporu:

UNIONPLAST

www.deltona.cz

LES A LOV
Karel Voves

e-mail: ci.du@iol.cz

Pozemní stavitelství: Zateplovací systémy,
fasády, sanace, obklady, zámkové dlažby,
rekonstrukce objektĤ, odvodnČní, bytová jádra
Sládkova 4, 360 01 Karlovy Vary
MOBIL : 777 063 904
353 227 461 FAX 353 224 873

