myslivecký
ZPRAVODAJ
1/2015

foto: LUČINA

10. ROČNÍK

NEPRODEJNÉ

1

2015

MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ |

1 | 2015

ÚVODNÍK
Vážení kolegové myslivci,
od posledního předvánočního Mysliveckého zpravodaje uplynulo již pár měsíců,
během kterých se udála v našem kraji
i u jednotlivých OMSů - Chebském, Karlovarském a Sokolovském celá řada jak
důležitých a třeba i méně důležitých událostí a akcí.
Určitě bezesporu nejdůležitější jarní
událostí u všech třech OMSů byl letošní Sněm, který byl po pěti letech opět
sněmem volebním. U všech OMSů jsou
v tuto dobu zvoleny nové Okresní myslivecké i dozorčí rady.
Dovolte mi proto, abych všem členům
nových Okresních mysliveckých a dozorčích rad poblahopřát k jejich zvolení
a zároveň jim popřát mnoho pracovních
úspěchů ve prospěch a pro blaho nás
všech myslivců.
Chtěl bych také touto cestou poděkovat
všem členům jednotlivých rad, kteří se
v předchozích letech podíleli na přípravách
a organizacích jednotlivých mysliveckých
akcí a to jak v okresním tak i v celokrajském rozsahu. Domnívám se, že za jejich
obětavou práci pro nás myslivce bychom
jim měli všichni upřímně poděkovat.
Dovolte, abych Vás upozornil ještě na
několik velmi důležitých akcí letošního
roku. Je to především 20. červen, kdy od
10.00 hodin proběhne Setkání myslivců Karlovarského kraje na Kladské. Tak
jako v loňském roce proběhne tato akce
pod záštitou Krajského úřadu Karlovarského kraje a za účasti nejenom Okres2

ního mysliveckého spolku Cheb, Karlovy
Vary a Sokolov, ale především za účasti
Lesů České republiky - Lesního závodu
Kladská, který zde mimo jiné představí
své trofeje za uplynulý lovecký rok. Pro
návštěvníky je připraven nejenom myslivecký a společenský program, ale i něco
málo k zakousnutí.
Na jaře letošního roku byly schváleny
také nové Stanovy ČMMJ, které se promítnou bezesporu do našeho mysliveckého života. Neboť nedílnou součástí
tohoto mysliveckého roku je i podzimní
Sjezd ČMMJ, kde se bude volit nová Myslivecká i Dozorčí rada ČMMJ. A my sami
budeme moci delegovat po jednom zástupci do Myslivecké rady ČMMJ a také
do Dozorčí rady ČMMJ. Během několika
málo měsíců nás tedy čeká nelehký úkol.
Je nutno vybrat tedy dva myslivce z našich řad, kteří budou ochotni nás myslivce z Karlovarského kraje v rámci ČMMJ
zastupovat. Věřím, že vybereme dobře
a zodpovědně.
Léta se mluvilo o změně Mysliveckého
zákona. A tentokrát asi opravdu k tomu
dojde. V rámci MZe začala totiž konkrétní jednání o novele tohoto zákona. Otázek, které se řeší je celá řada – ať už je to
otázka snížení stavů spárkaté zvěře, plán
a kontrola lovu, lov a krmení zvěře, až po
otázku způsobu rozhodování o nahrazování škod. Uvidíme, jaký bude konečný
výsledek. Co myslivec to názor, co expert to také názor a konečné slovo stejně
budou mít poslanci. No uvidíme, snad to
budou změny k lepšímu.
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Jednou z velmi úspěšných akcí z loňského roku, která bude pokračovat i v roce
letošním je bezesporu akce s instalací
pachových ohradníků. Dotace z KÚ pro
tento rok je opět 100 000,- Kč. V loňském roce se ochránilo v Karlovarském
kraji za tyto finanční prostředky 42 km
a letos to má být už okolo 68 km.
Věřím, že i nadále Vás budeme moci prostřednictvím tohoto Mysliveckého zpravodaje v nadcházejícím období informovat o veškerém mysliveckém dění a to
jak v Karlovarském kraji jako takovém,
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tak i v jednotlivých Okresních mysliveckých spolcích, jakož i našich mysliveckých přátel, sousedů a kolegů.
Do letní lovecké sezony Vám všem přeji

Lovu zdar!
Ing. Evžen Krejčí
Předseda OMS Karlovy Vary

Červen měsíc myslivosti
www.oms-karlovyvary.cz |
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SLOUPEK JEDNATELE
Vážení přátelé,
Opět nastala doba, abych se s vámi podělil o některé nápady, problémy či záležitosti. První by asi bylo vybírání příspěvků. Domnívám se, že v roce 2015 vybírat
téměř sto procent příspěvků v hotovosti
není úplně dobré. Spousta nás starších
nekamarádí s počítačem, a tak se tu objevil návrh vložit do podzimního zpravodaje složenku, na které by bylo natištěno
číslo účtu a nacionále adresáta. Člen by
zaplatil na místě jemu dostupném a průkaz by byl potvrzen na základě předložení orazítkovaného útržku. Není to nic
nového, právě my starší si to pamatujeme a bylo to samozřejmé. Rád bych na
tento návrh znal vaše názory, protože
pokud objednám u České pošty sedmset
natištěných složenek bude to stát peníze
a tím pádem to musí mít efekt. Jsou to
peníze nás všech.
V měsíci březnu proběhla výstava trofejí
z lovecké sezony 2014/15. Byla velmi
dobře připravena a tak bych chtěl ještě
jednou poděkovat touto cestou studentům lesnické školy ve Žluticích a určitě
i profesorce Ing. Hanušové, která vše zorganizovala. Škoda jen, že se sešlo poměrně málo trofejí, ale to je trend posledních
let a asi se to nezmění. Proto velké díky
těm, kterým není jedno co se kolem nich
děje, dodržují tradice a trofeje předkládají. Ty nejlepší byly se souhlasem majitele
odeslány na výstavu Natura Viva do Lysé
n/Labem, kde budou oceněny medailí.
S městem Karlovy Vary byla podepsána
smlouva o pronájmu prostor v obchod4
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ním domě Racek na Růžovém vrchu
a během prázdnin by se měl sekretariát OMS přestěhovat do nových prostor.
Předpoklad je, že od 1.9.2015 by měl být
zahájen provoz v nové kanceláři. Zlepší
se tak dostupnost sekretariátu pro mnoho
z nás. Úřední hodiny zůstanou zachovány.
Probíhá tvorba nových stanov mysliveckých sdružení – zapsaných spolků. Nechci na nikoho naléhat, ale ještě do příštího jara jsou změny zadarmo, následně se
bude platit za každý zápis tisíc korun. Pokud bude někdo potřebovat radu, pomoci
se zorientovat, volejte na mobil, co budu
vědět poradím. Dělejte stanovy jednoduché, přehledné, organizační a provozní
záležitosti zakomponujte do provozního
řádu, jen nesmí být nad zákon!
Tak jako každý rok proběhly v měsíci
dubnu zkoušky adeptů, z patnácti uchazečů uspělo dvanáct, dva při opravných
zkouškách a jeden si bude muset zopakovat celý kurz.
Ale tak už to u zkoušek chodí a nic není
ztraceno navždy. Na tomto místě bych
chtěl zvláště poděkovat př. Cinegrovi za
příjemné prostředí a perfektní organizaci
zkoušek a následného posezení komisařů s adepty.
Chystá se seminář pro myslivecké hospodáře a předsedy, měl by proběhnout
v podzimních měsících, předpoklad je
říjen, zúčastní se i zástupci státních orgánů, připomenou nám naše povinnosti
a přednesou své požadavky a budeme
diskutovat o našich. Nezapomeňte na
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kurzy prohlížitelů a povinné prodlužování, přezkoušení.
Na závěr ještě připomínám prázdninový provoz kanceláře – červenec a srpen
každou druhou středu. To znamená:
1.7.2015 otevřeno, 8.7.2015 zavřeno
a tak dále. Pokud ale budete něco potřebovat, volejte na mobil, budu stěhovat
sekretariát a tím pádem budu k dispozici
vlastně pořád.

„V honitbě budou odebírány vzorky tak, aby jeden vzorek byl odebrán
z jednoho katastrálního území. Pokud
je jedno katastrální území součástí
dvou, případně více sousedních honiteb, vzorek bude odebrán každým uživatelem honitby!„
Přeji vám všem dobrou loveckou sezonu
a mnoho krásných loveckých zážitků při
lovu srnců.

Za svoji osobu bych rád připomněl povinnost odevzdání části konečníku,
(poslední část tlustého střeva), spárkaté
zvěře, na stránkách ČMMJ najdete podrobný návod.

Jindřich Zemek
Jednatel OMS Karlovy Vary

JUBILANTI
Jubileum
87

Titul

83
82
81
80

Ing.
RSDr.
Ing.
Ing.
Ing.

75
MVDr.

Jméno
Frantisek

Příjmení
BICAN

Narozen
18.5.1928

Vladimír

TUŠL

18.5.1932

Miloslav
Bedřich

DVOŘÁK
KŘIVANEC

29.5.1933
9.4.1933

Ladislav

ŠTĚPÁNEK

15.6.1933

Miroslav
Jan
Karel
Ladislav
Oldřich

VACEK
VÁGNER
KROUTIL
NOVÁK
NOŽIČKA

4.1.1933
12.1.1934
11.6.1935
11.6.1935
29.5.1935

Jan

KARL

20.2.1940

Václav

PROCHÁZKA

30.4.1940

Horst

SCHNEIDER

16.3.1940

Jan

VYSKOČIL

8.2.1940

Zdeněk

ZRŮBEK

30.5.1940

www.oms-karlovyvary.cz |
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Jubileum

Titul

70

65

Ing.

60
Ing.

Ing.
55

50

6

Ing.

Ing.
Ing.
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Jméno
Jiří
Ivan
Vladimír
Josef
Vlastimil
František
Manfred

Příjmení
BLOVSKÝ
JANOUŠEK
KAMENÍK
KAŠPAR
LIŠČÁK
ŠEJBA
WITT

Narozen
11.5.1945
18.5.1945
14.6.1945
2.1.1945
10.3.1945
14.2.1945
4.1.1945

Miloslava

DOLANSKÁ

20.4.1950

Zdeněk
Václav
Milan
Antonín
Vladimír
Emil

KARLÍČEK
KONOPÍK
LUŇÁČEK
SVOBODA
ČEJKA
HORNÁK

22.1.1950
8.2.1950
27.2.1950
21.1.1950
26.4.1955
25.4.1955

Vlastimil

JIRSA

21.2.1955

Jiří
Zdeněk

LAKOMÝ
MATĚJŮ

18.6.1955
9.6.1955

Jaroslav

PĚCHOTA

14.1.1955

Miroslav

VALIŠ

19.5.1955

Ludvík

FLEKAČ

26.5.1960

Milan
Ladislav
Milan
Zdeněk
Oldřich
Miroslav
Ladislav

KOTTEK
LAKOMÝ
MADER
MIKUŠ
NOŽIČKA
BAŠTA
BROUM

28.6.1960
8.1.1960
13.4.1960
14.6.1960
21.2.1960
20.3.1965
26.5.1965

Lenka

MACHÁČKOVÁ

25.2.1965

Vlastimil

ŘEZNÍČEK

27.4.1965
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ZKOUŠKY VLOHOHAŘŮ A OSTATNÍCH PLEMEN
V sobotu 25.4.2015, za velmi pěkného
počasí se uskutečnily zkoušky vloh pořádané OMS Karlovy Vary.
O zkoušky projevilo zájem mnoho vůdců
s velmi kvalitně připravenými psy. V dobře zazvěřeném revíru Agropolu Počerny a Farmy Kubernát Děpoltovice ohaři
i ostatní plemena předvedli své vrozené
lovecké vlastnosti.

ohař byl vůdcem pro indispozici odvolán.
Druhé zkoušky vloh, ostatních plemen,
posuzovali pod vedením vrchního rozhodčího pana V. Krajsy pan Stanislav
Barda s panem Ludvíkem Babincem
a druhou skupinu pan Otomar Novák s
panem Rostislavem Bejčkem.

První zkoušky, ZV ohařů, probíhaly na
okraji Karlových Varů. Složení skupiny
bylo 4 ČF, 2 KO, 1 MMO a 1 VOK. Páni
rozhodčí měli možnost vidět nádhernou
práci českého fouska BONY ESSO, která předvedla perfektní hledání, vystavení
i postoupení. Po předvedeném výkonu si
zaslouženě odnesla nejvyšší počet bodů
a svému vůdci, panu J. Homolovi, udělala prvenstvím jistě velikou radost. Všichni předvedení ohaři měli možnost ukázat
své vlohy jak na pernaté, tak i na srstnaté zvěři. Páni rozhodčí, Ing. Milan Kottek
a Karel Rohla ocenili práci psů šesti prvními cenami a jednou třetí cenou. Výmarský

Jezevčíci (2), teriéři (4) a slídiči (3) prokázali, že zvěř umí vyhledat a s chutí sledovat. Nejlépe se umístil německý křepelák
Gejsy z Šilhanova chovu vedený panem
P. Šilhanem
Celým dnem se nesla dobrá nálada,
myslivecká družnost a radost z výkonů
čtyřnohých pomocníků. Po skvělém občerstvení v restauraci pana Cinegra a po
slavnostním vyhodnocení jsme se všichni rozjeli ke svým domovům.
Všem vůdcům děkujeme za účast, dobrou připravenost pejsků a přejeme hodně
dalších loveckých úspěchů!
LOVU ZDAR!
www.oms-karlovyvary.cz |
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Z MYSLIVECKÉHO DENÍKU
VLADIMÍRA ČEPELKY

(Zdroj: Čepelka – Myslivecký deník MS Kovo Karlovy Vary 1960 – 1963)
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ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ – OKRESNÍ KOLO

Dne 25. dubna 2015 proběhlo v Otovicích – konkrétně na ZŠ a MŠ Regionu
Karlovarský venkov – okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej. Zúčastnilo se celkem jedenáct soutěžících, kteří byli rozděleni do dvou kategorií (A: 2. – 5. třída
a B: 6. – 9. třída).
Soutěž se skládala z teoretické části, což
byl test obsahující 30 otázek a z praktické
části, kde děti srovnávaly své vědomosti
v oblastech zoologie, kynologie, lovectví,
střelectví, mysliveckých zvyků a tradic.
Po velmi vyrovnaných výsledcích se
v kategorii A (mladší) umístily děti takto:
1. místo: David Giorgiutti
2. místo: Jaroslav Kohout
3. místo: Jan Morávek

3. místo: Jiří Giorgiutti
Z obou kategorií si první dva zajistili
účast v národním kole ZST, která proběhne formou čtrnáctidenního pobytového tábora (Křivoklátsko). OMS Karlovy
Vary vítězům zaplatí celou částku za tábor a dětem, které se umístily na druhých
místech, přispěje polovinou této částky.
Poděkování patří zkušební komisi, trubači a dalším organizátorům soutěže. Všem
soutěžícím děkujeme za účast, za dobré
výsledky a vítězům gratulujeme.
Za celoroční pomoc a podporu s mysliveckým kroužkem bychom chtěli, za
vedoucí kroužku, poděkovat Statku Bor
ZEOS, s.r.o., Farmě Kubernát a Okresnímu mysliveckému spolku Karlovy Vary.

V kategorii B (starší): první tři místa obsadili:
1. místo: Jiří Jan Hanke
2. místo: Petr Kečka

Myslivosti zdar!
Mgr. Martin Tichý, Bc. Petr Polívka

www.oms-karlovyvary.cz |
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ZÁCHRANA JELENA V NOVÝCH HAMRECH
V neděli 19. 4. 2015 se skupina lidí
z Nových Hamrů vypravila na procházku do místního lesa. Během procházky
našli mladého jelena, který byl zamotaný do oplocenky. Pomocí kleští jelena vysvobodili a pomohli mu vstát. Byl
celý vyčerpaný a chvíli mu trvalo, než byl
schopný odejít. Jedním ze zachránců byl
i Martin Dere – žák naší školy ZŠ a MŠ
Regionu Karlovarský venkov. Jsem rád,
jako jeden z vedoucích mysliveckého
kroužku, který při naší škole funguje, že
i „nemyslivecká“ veřejnost není lhostejná
k utrpení zvěře, kterou jí bohužel většinou
způsobují zase jenom lidé. Velké díky za
záchranu patří panu Zdeňkovi Roffeisi-

mu, Martinovi Deremu, panu Miroslavu
Lukešovi a jeho synovi.
Martin Dere a Martin Tichý

PODZIMNÍ ZKOUŠKY
Milan Kottek úvodem představil rozhodčí
skupin, pana O. Nováka a pana J. Bejdu,
a pro druhou skupinu pana J. Peroutku
s p. J. Šmídovou.
Po slavnostním zahájení se všichni rozjeli
do revírů. Počasí nám přálo. Obě skupiny
narazily na dostatek divoké bažantí zvěře,
jíž je honitba Děpoltovice opravdu dobře
zazvěřena, takže všichni ohaři měli dostatek příležitostí najít a vystavit živou zvěř.
8. 5. 2015 se sešli v Mezirolí přátelé lovecké kynologie, aby předvedli a posoudili práci ohařů na podzimních zkouškách.
Předvedeno bylo 10 ohařů. 3 MMO,
3 VOK, 3ČF, 1 VMO. Vrchní rozhodčí ing.
10
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První s počtem bodů 289 se umístil KO
Il – Faro z Černých blat s vůdcem J. Smržem na druhém místě s počtem bodů
283 byl VOK Connie Claire z Lulečských
lesů s vůdcem J. Dykastovou a třetí
v pořadí také v první ceně s počtem bodů
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280 se umístil VOK Art Aldašínův vrch
s K. Holubovou
Odstoupil jeden MMO a jeden MMO
neuspěl.
Závěrem zpráv o zkouškách, které proběhly v minulých dvou týdnech, bychom
rádi poděkovali Farmě Kubernát a Agropolu Počerny za propůjčení dobře zazvěřených honiteb, panu Petrovi Joo za
poskytnutý finanční příspěvek a firmě
Hollandia, která věnovala účastníkům
zkoušek věcné ceny v podobě jogurtů.
Za kynologickou komisi: Jana Šmídová

Jarní svod psů loveckých plemen okresu Karlovy Vary byl v krásném prostředí hostince „U kaštanu“ v Rosnicích.

INFORMACE K PROVOZU STŘELNICE V KARLOVÝCH VARECH - DRAHOVICÍCH
Na základě smlouvy s PČR je provoz střelnice (naší bývalé) upraven následovně :
Pro brokovou střelbu - v pátek odpoledne po 14. hodině. V sobotu a neděli lze vše ostatní i broky, zatím nutno předem domlouvat telef. se správcem Ing. Vodičkou 724 524 795
– nejlépe 2 – 3 dny dopředu. V současné době se intenzivně pracuje na elektronické verzi
rezervačního systému, který bude po dokončení sloužit myslivecké veřejnosti k objednávce
a rezervaci termínů pro střelbu jednotlivců nebo MS. Po dokončení najdete tento systém na
našich stránkách v sekci střelnice. V současné době se rovněž pracuje na znovuzprovoznění
loveckého kola a vysoké věže. Prosím ještě o strpení.
Za střeleckou komisi:
Ing. L. Vodička

www.oms-karlovyvary.cz |
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STŘELECKÉ MEMORIÁLY ODŘICHA ŠELEPY
5. ROČNÍK A JOSEFA DOBIÁŠE – 4. ROČNÍK.
místě skončil př. Bauer s 336 body V. a na
3. místě se umístil Novák V. s 333 body.
Memoriál J. Dobiáše ve střelbě z malorážky vyhrál př. Bauer V. se ziskem 186
bodů, 2. skončil př. Demčák J. s 172
body a 3. př. Kosina s 163 body.
Memoriál O. Šelepy v brokových disciplínách vyhrál př. Demčák J. se ziskem s
190 bodů, na 2. místě skončil př. Darda
St. se 180 body a 3. místo obsadil př. Novák V. s 175 body.
V rámci střeleb MS Podlesí dne 16.5.2015
se konaly na střelnici Vojenských lesů
a statků Karlovy Vary v Lučině Memoriály
J. Dobiáše ve střelbě z malorážky na terč
srnce a pohyblivý terč lišky (po 10 ranách) a Memoriál O. Šelepy v brokových
disciplínách trap a zajíc (po 20 terčích).
Dále byla vyhlášena soutěž o putovní
pohár MS Podlesí , který byl hodnocen
jako bodový součet z obou memoriálů.
Putovní pohár MS Podlesí vyhrál a na 1.
místě v celkovém hodnocení se umístil
př. Demčák J. se ziskem 362 bodů, na 2.

Všichni vítězové obdrželi od MS Podlesí
na památku krásné poháry a měli přednostní právo výběru cen s mysliveckou
tématikou, které věnovali př. Škarda J.,
pan Čičala Z. a př. Jára S. - tímto bych
jim chtěl poděkovat. Dále bych chtěl
poděkovat vrchnímu rozhodčímu p. Semrádovi a za bezchybné vyhodnocování
výsledků př. Fousovi. Celkovou pěknou
atmosféru zpříjemnila ochotná obsluha
občerstvení pod vedením př. Kosiny, které patří také velké poděkování.
Na závěr bych chtěl především poděkovat všem účastníkům tohoto střeleckého
klání a to 37 střelcům Memoriálu J. Dobiáše a 36 střelcům Memoriálu O. Šelepy,
ale i všem myslivcům a jejich přátelům,
kteří přišli z různých částí Karlovarska,
obzvláště v hojném počtu z Bochovska,
Nejdecka , Mezirolí, N. Role ale i z vlastních Karlových Varů.
př. Andrejsek Vladimír
předseda MS Podlesí
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ZKOUŠKY ADEPTŮ
Za zvuku borlic zahájil 11. dubna 2015
předseda OMR Karlovy Vary ing. Evžen
Krejčí v roli předsedy zkušebního senátu
zkoušky uchazečů o první lovecký lístek.
Z přihlášených sedmnácti uchazečů se
ke zkoušce dostavilo patnáct.
Zkušební senát pro jednotlivé předměty
zasednul ve složení:
I. Ing. Eva Hanušová
II. Ing. Jan Polák
III. Jindřich Zemek
IV. Miloslav Salon
V. Ing. Milan Kottek
VI. Ing. Luděk Vodička
VII. Ing. Václav Konopík

Při závěrečném hodnocení zkušební komisaři konstatovali, že všeobecně, rok
od roku, klesají znalosti a zájem uchazečů o první lovecký lístek. Největší problémy měli adepti se znalostí právních
předpisů, mysliveckou zoologií a biologií
zvěře, v loveckých zbraních a střelivu, ale
i v myslivecké mluvě.
Dvanácti z přítomných adeptů se podařilo zkoušku z myslivosti složit na poprvé.
Tři z nich dokonce prospěli s vyznamenáním a akt přijímání mezi myslivce byl
proveden na místě tehdejším místopředsedou OMR a místopředsedou zkušebního senátu.
Na úplný závěr jeden z nejúspěšnějších
absolventů poděkoval zkušebnímu senátu za shovívavé, ale objektivní posuzování jejich znalostí a zapisovatelce paní
Ivaně Pečimůthové za krásně vypsaná
vysvědčení. Všechny přítomné pozval
k hodovací tabuli, kterou na jejich přání
připravil personál hostince Hubert v čele
s paní Annou Cinegrovou.

ŠKOLENÍ PROHLÍŽITELŮ ZVĚŘINY – TERMÍNY
Vážení přátelé myslivci,
dovolujeme si Vás informovat o nejbližších termínech školení prohlížitelů zvěřiny:
Základní kvalifikační školení k získaní osvědčení, razítka a průkazu proškolené osoby:
11. – 12. 6. 2015 na VFU Brno
9. – 10. 9. 2015 na SVÚ Praha
Další školení k prodloužení platnosti průkazu proškolené osoby:
7. 10. 2015 na SVÚ Praha
Termíny a informace k přihlášení najdete také na stránkách:
http://www.vfu.cz/studium/icvi/kvalifikacni-a-odborne-kurzy/kurz-prohlizitelu-zveriny/index.html.

www.oms-karlovyvary.cz |
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P O Z VÁ N K A
NA V. ROČNÍK STŘELECKÉ SOUTĚŽE – BALCARE 2015
SOBOTA 8. SRPNA 2015 v 9:00 HODIN
na střelnici VLS, divize Karlovy Vary, v Lučinách

STŘELBA
20 terčů na baterii
20 terčů zajíc na průseku
10x malorážka s optikou a oporou
Po ukončení závodu se koná volná zábava s country skupinou Poslední vagón.
Účastnický poplatek 500,- Kč pro střelce a 300,- Kč pro hosty.
Na střelnici bude zajištěno bohaté občerstvení a cena pro každého střelce.
Přihlášky se přijímají do 15. července 2015.
Bližší informace a přihlášky na adrese: info@fotonatur.cz, telefon 602 128 129
nebo na ladislavcinegr@novarole.cz, telefon 724 180 148
| www.oms-karlovyvary.cz
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VOLEBNÍ SNĚM MYSLIVCŮ OKRESU SOKOLOV
tele ČMMJ OMS v Sokolově a předsedy
Mysliveckého sdružení Krásenský Lán
pana Františka Bejčka, který zemřel dne
17. března 2015, minutou ticha.
Schválen program jednání:

Dne 03.04. 2015 od 17.00 hod. v malebném
prostředí na statku Bernard v Královském
Poříčí, který je chloubou okresu Sokolov,
proběhl okresní myslivecký sněm okresního mysliveckého spolku v Sokolově. Za
účasti 34 delegátů. Vyšší účast členů byla
především ovlivněna Velikonočními svátky.
Jednání okresního mysliveckého sněmu se
zúčastnil zástupce MR ČMMJ Praha pan
ing. Miroslav Kraus a zástupci mysliveckých
sdružení a Honebních společenstev.
Jednalo se o sněm volební, kdy se hodnotila činnost OMS Sokolov od posledního volebního okresního sněmu OMS
Sokolov konaného dne 16. 04. 2010
v Domě kultury v Lomnici za období 5-ti let.
Na kterém byly nastíněny další kroky pro
další období.
Z pověření předsedy ČMMJ OMS v Sokolově jednatel OMS p. Josef Jedlička st
zahájil a řídil sněm. Provedl přivítání delegátů z mysliveckých spolků, sdružení
a honebních společenstev.
Byla uctěna památka zesnulého dlouholetého člena ČMMJ, člena DR ČMMJ
Praha, bývalého místopředsedy a jedna-
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1./ Zahájení.
2./ Volba návrhové, mandátové komise
a volební komise.
3./ Ocenění členů OMS v Sokolově.
4./ Kontrola usnesení z minulého z okresního mysliveckého směnu, konaného
dne 16. 05. 2014.
5./ Zpráva předsedy OMS v Sokolově o
činnosti za období od posledního volebního období okresního sněmu OMS
Sokolov konaného dne 16. 4. 2010 do
03. 04. 2015 .
6./ Z
 práva předsedů jednotlivých komisí MR
ČMMJ z.s. OMS v Sokolově za uplynulé
období – MK, KPK, KK, SK a EK.
7./ Zpráva předsedy DR OMS v Sokolově.
8./ V
 olba do orgánů ČMMJ z.s. OMS
Sokolov nové (MR a DR) a Zpráva
volební komise o výsledku volby do
orgánů ČMMJ, z.s. OMS Sokolov
9./ V
 olba delegáta na V.sjezd ČMMJ
z.s. za OMS Sokolov konaného dne
17.11.2015 v TOP hotelu Praha
10./ P
 řestávka Diskuse- Vystoupení zástupce ČMMJ Praha,
11./ Návrh na usnesení z Oms a závěr.
Zvolení pracovního předsednictva ve složení: p. Adámek Jaroslav, p. Tušek Miloslav, ing. Fuchs Arnošt, p. Malý Václav,
p. Jedlička Josef st. a zástupce ČMMJ
Praha ing. Kraus Miroslav.
Návrhové komise, mandátové a volební komise. Ve složení páni: Václav Gondík a Vladi-
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mír Zima. Mandátová komise páni:Jaroslav
Polhreich, Josef Jedlička ml. a Rostislav
Bejček. Volební komise paní: Iveta Zábranová, páni Martin Nedvěd a Mgr. Jiří Žofčín.
Ocenění členů ČMMJ OMS Sokolov:
Okresní myslivecká rada OMS v Sokolově
na svém zasedání konaném dne 19. 11.
2014 po projednání schválila a rozhodla
udělit a propůjčit myslivecká vyznamenání členům ČMMJ z.s II. stupně ,,Zásluhy o
myslivost“ které jsou oceněním za jejich
aktivní a dlouholetou činnost v ČMMJ
a záslužnou práci pro myslivost:panu
Václavu Malému, Josefu Mrázovi, Karlu
Doubkovi a Zdeňku Burdovi.
Dále udělit a propůjčit myslivecké vyznamenání členu ČMMJ ,,Věrnostní medaile
ČMMJ“ panu ing. Josefu Kubátovi, která
je oceněním za jeho aktivní a dlouholetou činnost v ČMMJ a záslužnou práci
pro myslivost:
Okresní myslivecká rada OMS v Sokolově na svém zasedání konaném dne 14. 1.
2015 po projednání schválila a rozhodla
udělit ,,Čestná uznání“ k významným život – ním jubileím 75 let věku, které jsou
oceněním za jejich aktivní a dlouholetou
činnost v ČMMJ a záslužnou práci pro
myslivost:panům Jaroslavu Tarasovi, Jaroslavu Krej – čovi a Horstu Weberovi.
Dále okresní myslivecká rada OMS v Sokolově na svém zasedání konaném dne
25. 02. 2015 po projednání schválila a
rozhodla udělit a propůjčit myslivecká
vyznamenání členu profesionálních fotografů při ČMMJ z.s Praha a to II. a III.
stupně ,,Zásluhy o myslivost“ které jsou
oceněním za jeho aktivní a dlouholetou
činnost v ČMMJ a záslužnou práci pro
myslivost: panu Václavu S U C H É M U.
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Jeho celoživotním koníčkem a zálibou
je fotodokumentace života zvěře ve volné přírodě. Formou fotografie a filmové
kamery. Jeho unikátní záběry ze života
zvěře a jejich prezentace jsou publikovány v různých odborných časopisech, výstavách s mysliveckou tématikou nejen v
rámci okresu, ale i na celostátní úrovni.
Zástupce MR ČMMJ Praha pan ing.
Kraus Miroslav a předseda OMS v Sokolově pan Jaroslav Adámek, předali uvedená myslivecká vyznamenání.
Poblahopřáno oceněním členům k převzetí mysliveckých vyznamenání.
Kontrolou usnesení z minulého z okresního mysliveckého sněmu, konaného dne
16. 05. 2014. Konstatováno, že usnesení z minulého z okresního mysliveckého
sněmu, bylo bezezbytku splněno.
Dalším bodem byla zpráva předsedy OMS
v Sokolově pana Jaroslava Adámka o činnosti za období od posledního volebního
období okresního sněmu do 03. 04. 2015.
Za uplynulých 5 let. – pan Jaroslav Adámek
-předseda OMS ve své zprávě zhodnotil
činnost za období od posledního volebního
období okresního sněmu OMS Sokolov konaného dne 16.4. 2010 do 03. 04. 2015. Za
uplynulých 5 let. v Sokolově ve své zprávě
uvedl, že OMR se po celé období scházela
pravidelně, připravovala a hodnotila průběh
naplánovaných akcí. Vyzvednul aktivní úlohu především KPK, kterou vede pan Tušek
a kynologickou komisi pod vedením pana
Jana Bíny, která pořádala řadu významných
kynologických akcí v okrese. I v letošním
roce je již naplánována řada kulturně společenských akcí a to především myslivecké
dny spojené s výstavou trofejí. Připravena je
řada kynologických akcí. Kladným výsledkem pro letošní rok je již běžící kurz adepwww.myslivost.cz/omssokolov |
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tů. Spolupráce s KÚ Karlovarského kraje.
Pro nadcházející V. sjezd ČMMJ podpora
stávajícímu vedení ČMMJ, kterému byla
vyslovena důvěra. Pro nadcházející období bylo zejména vytýčeno nadále rozvíjet
aktivity směřující k vyšší kvalitě servisních
služeb pro myslivecká sdružení a spolky
okresu, práce s mládeží. Bylo poděkováno
jednotlivým sdružením a spolkům za spolupráci a rozvoj myslivosti v okrese Sokolov.
K členské základně, že se daří udržet její stav
a tak soběstačnost OMS oproti OMS Karlovy Vary a Cheb, kde došlo ke značné mu
úbytku členů členské základny.
Ing. Fuchs Arnošt – předseda ekonomické komise se zaměřil na vyhodnocení
uplynulého roku, ke kterému konstatoval, že plán byl úspěšně splněn. Pro letošní rok je v plánu vyšší zisk, který je do
značné míry ovlivněn příjmem z probíhajících kurzů adeptů.
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3./ Ing. Arnošt FUCHS ekonom
a správce webu
4./ Ing. Karel BĚLOHLÁVEK předseda
myslivecké komise
5./ Ing. Josef KUBÁT
předseda střelecké komise
6./ Jan BÍNA předseda kynologické komise
7./ J
 osef MRÁZ předseda komise pro
práci s mládeží
8./ M
 iloslav TUŠEK předseda kulturně
propagační komise
9./ Josef JEDLIČKA st. jednatel OMS
Náhradníci ( s hlasem poradním):
1./ Václav GONDÍK (mládež, kultura)
2./ Jaroslav POHLREICH OPK
3./ Vlastimil ŠEVČÍK
Dozorčí rada:
1./ Václav MALÝ předseda DR
2./ Dominik SEIFERT
3./ Vladimír ZIMA

Dalším bodem byl Volba do orgánů ČMM,
z.s. OMS Sokolov nové (MR a DR) na období 5 /pěti/ let a zpráva volební komise
o výsledku volby do orgánů ČMMJ, z.s
OMS Sokolov.
Po podrobném seznámení s Volebním
řádem volby do orgánů ČMMJ,z.s OMS
Sokolov nové MR a DR delegátů sněmu.
Sněm jednohlasně schválil, aby volba
nové OMR a ODR ČMMJ z.s. OMS Sokolov proběhla formou o jednotlivcích kandidátech–veřejnou hromadnou volbou.
Sněm jednohlasně zvolil a schválil OMR
a ODR ČMMJ z.s. OMS Sokolov včetně
náhradníků. Ve složení:
Myslivecká rada:
1./ Jaroslav ADÁMEK předseda OMS
a tiskový mluvčí
2./ Rostislav BEJČEK místopředseda OMS
18
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Dalším bodem byla -Volba delegáta na
V. sjezd ČMMJ z.s. za OMS Sokolov konaného dne 17.11.2015 v TOP hotelu Praha.
Sněm jednohlasně zvolil a schválil delegáta na V. sjezd ČMMJ z.s. za OMS Sokolov konaného dne 17. 11. 2015 v TOP
hotelu Praha, předsedu OMS v Sokolově
pana Jaroslava Adámka.
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V diskusi zástupce MR ČMMJ Praha
pan ing. Kraus Miroslav – zástupce MR
ČMMJ Praha – jménem ČMMJ Praha
poděkoval členům OMR, ODR a členům
OMS Sokolov za vykonanou práci a výsledky za uplynulé volební období.
- Připomněl zaslání tiskopisu o výsledku
voleb do OMR a ODR s patřičnými údaji OMS Sokolov pí. Ing. Ivě Dvořákové
pro potřeby vydání nového evidenčního
listu a zápisu do spolkového rejstříku.
- Seznámil se stavem ČMMJ a přípravách
V. sjezdu ČMMJ z.s. dne 17.11.2015
v TOP hotelu Praha.
- Seznámil o přípravě návrhu novely zákona o myslivosti. Jediné, o čem se ještě
bude lobovat, je výměra honitby. Ze tří
návrhů má ČMMJ nejmenší podporu.
Legislativa v podstatě už tuto organizaci nebere za nijak podstatnou a hojně
zastoupenou. Navíc se jací si „profi“
myslivci kloní k návrhu výměry honitby
200 ha.
- Připoměl povinnost transformaci sdružení na spolek, kdy s účinností od 1. 1.
2014 došlo ke zrušení zákona o sdružování občanů a k přesunu právní úpravy
občanských sdružení do nového občanského zákoníku (89/2012 Sb.) Všechna
občanská sdružení jsou od 1. 1. 2014
považovány za spolky. Transformace
občanských sdružení na spolky probíhá z velké časti automaticky – tzn. že
všechna Občanská sdružení řádně registrovaná u Ministerstva vnitra jsou od
1. 1. 2014 považovány za spolky. ANIŽ
BY SE MUSELO COKOLIV DĚLAT ČI
NĚKDE HLÁSIT. Co však musí učinit
je: do 1. 1. 2016 budou muset všechna
sdružení uvést svůj název do souladu
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s novým občanským zákoníkem, podle
kterého je povinností, aby název obsahoval slova: „ spolek“, „zapsaný spolek“
nebo zkratku „z.s.“.
- Velmi kvitoval, že OMS pracuje jako
servis, respektivě služba členům ČMMJ
což nebývá pravidlem.
- Vlastní průběh sněmu velmi dobře hodnotil oproti jiným okresům.
- Jaroslav Adámek - předseda OMS
doporučil, aby do Stanov ČMMJ byla
zanesena jednotná povinnost členů
být zaregistrován u pojišťovny HALALI
a nikoliv u jiných pojištoven.
- Jaroslav Polhriech – poděkování OMS
za servis při zpracování materiálů k založení spolku a za vzájemnou spolupráci.
- Mgr. Jiří Žofčín – ke zlepšení práce
OMS a vzájemné informovanosti a komunikace.
- Rostislav Bejček - kroužek mladých
myslivců při Mspolku Krásenský lán
funguje i nadále pod vedením pí. Veroniky Švábové.
- poděkování OMS za zpracování materiálů k založení spolku a za vzájemnou
spolupráci.
Další průběh diskuze byl k běžným problémům.
Následovali zprávy mandátové komise
a návrhová komise. Přednesla a návrh na
usnesení okresního mysliveckého sněmu
byl jednohlasně schválen všemi přítomnými delegáty.
Josef Jedlička st.
Jednatel OMS Sokolov
www.myslivost.cz/omssokolov |
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VZPOMÍNKA NA PŘÍTELE FRANTIŠKA BEJČKA
Rovněž dlouhá léta působil jako člen DR
ČMMJ Praha a uznávaný všestranný rozhodčí lovecké kynologie. Zejména lovecké kynologii zasvětil celý svůj život.

František se narodil 1. listopadu roku
1946. Členem ČMMJ byl od roku 1968.
Byl zakládajícím a dlouholetým členem
mysliveckého sdružení Krásenský Lán,
kde zastával funkci předsedy sdružení až
dokonce měsíce března roku 2014. Od
roku 2001 zastával funkci jednatele OMS
Sokolov do 1. 4. 2014, kdy na vlastní žádost ze zdravotních důvodů byl ze zastávané funkce uvlněn s tím, že bude nápomocen z pozice místopředsedy OMS
současnému předsedovi OMS.
Působil při výchově uchazečů o první lovecký lístek jako lektor a zkušební komisař.

V civilním životě po studiích na Střední
lesnické škole v Trutnově pracoval jako
lesník u Státních statků a lesů Sokolov,
odštěpný závod Kynžvart, polesí Krásno.
Poté vstoupil do státní správy, kdy dlouhá léta pracoval jako předseda Místního
národního výboru v Krásně, Městském
úřadě v Horním Slavkově a poté jako referent odboru životního prostředí, oddělení pro myslivost a rybářství na tehdejším Okresním úřadě v Sokolově.
Za jeho záslužnou a aktivní činnost ve
prospěch myslivosti mu bylo uděleno
a propůjčeno několik ,,Čestných uznání“,
myslivecká vyznamenání III. stupně, II.
stupně a I.stupně ,,Za zásluhy o myslivost“ a Věrnostní medaile ČMMJ.
Pan František Bejček zemřel po těžké
nemoci dne 17. března 2015.
Čest jeho památce!

OKRESNÍ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ
Ve dnech 4. – 5. 4. 2015 proběhla v prostorách statku Bernard v Královském Poříčí
okresní přehlídka trofejí za rok 2014. Akce
podobného rázu mají v Královském Poříčí
již dlouhodobou tradici a do těchto prostor
dobře zapadají.V letošním roce, zde bylo
k shlédnutí na 181 trofejí. Poprvé v letošním roce, zde bylo vystaveno několik tro-
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fejí z LČR s.p. LZ Kladská. Není tradicí, že
okresní přehlídky trofejí se na okrese Sokolov pořádají v tomto termínu, ale pořádání
výstavy a hodnocení trofejí bylo na základě
blížícího se termínu pořádání 20. mezinárodní výstavy myslivosti,rybářství a včelařství v Lysé nad Labem, která proběhne ve
dnech 19.5.24.5.2015 posunuto právě do
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tohoto termínu z důvodu odvozu významných trofejí do SLŠ ve Žluticích, kde bylo
svozové místo pro okresy Karlovy Vary,
Cheb, Sokolov a Tachov.
S touto výstavou byla spojena i kynologická akce Jarní svod loveckých plemen, která byla velmi dobře připravena
a byla na vysoké úrovni Za což patří velký
dík organizátorům p. Rostislavu Bejčkovi st.
a p. Janu Bínovi.Tyto akce měli velkou propagaci nejen ze strany propagačního centra
statku Bernard ale i v regionální televizi „západ“ v Mladé frontě a Sokolovském deníku. Je velká škoda že z důvodu špatného
počasí bylo nutno odvolat veškeré prodejce
s mysliveckou tématikou a doplňky a prakticky zrušit podstatnou část mysliveckého
dne. Celá výstava byla doplněna výstavou
myslivecké fotografie p. Václava Suchého a
p. Svatopluka Šedivého. Co dodat na závěr
Mysliveckého dne v prostorách statku Bernard slouží k tomu že je zde zázemí vhodné
k pořádání všech mysliveckých akcí pořádaných OMS Sokolov, slouží k setkání
myslivců i propagaci myslivosti na okrese
Sokolov a laické veřejnosti. Všichni víme
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jaký je současný náhled na myslivce a myslivost samou v očích veřejnosti. MR OMS
se po svém okresním sněmu snaží co nejvíce přiblížit k potřebám svých členů a být jim
plnohodnotným partnerem a zároveň plnohodnotnou servisní organizací což se plně
osvědčilo při výpomoci OMS MS při registraci na myslivecké spolky z.s. u Krajského
soudu v Plzni kterou by všechna MS měla
mít do konce roku 2015.
Do akcí které pořádá OMS pro své členy je tématický zájezd na výstavu v Lysé
nad Labem, který se konal 23.5.2015. Ve
dnech 13. 6. se bude prezentovat OMS
Sokolov na slavnostech města Lokte
a 19. 9. 2015 se budou myslivci z okresu Sokolov prezentovat na Hubertských
slavnostech v Kraslicích. Tyto akce mají
jediný záměr - co nejvíce prezentovat
mysliveckou činnost na okrese Sokolov
a vrátit mysliveckému stavu čest a vážnost což je v současných legislativních
podmínkách velmi obtížné.
Tušek Miloslav
KPK OMS Sokolov
www.myslivost.cz/omssokolov |
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KYNOLOGICKÁ AKCE ,,JARNÍ SVOD“
ČMMJ z.s. OMS Sokolov dne 4. 4. 2015
uskutečnil první kynologickou akci ,,Jarní svod“ v rámci Mysliveckého dne na
statku Bernard v Královském Poříčí.
Bylo celkem předvedeno 13 loveckých
psů. Lovecké psy posuzoval zkušený
a uznávaný rozhodčí pan Petr BUBA.
Celková účast předvedených psů byla
oproti minulým letům poněkud nižší.
Což bylo především ovlivněno ,,Velikonočními svátky“.
Jan Bína v.r.
Předseda KK OMS Sokolov

ZPRÁVA MYSLIVECKÉ KOMISE
K HODNOCENÍ TROFEJÍ ULOVENÉ ZVĚŘE
ZA OBDOBÍ 2010 - 2015
Hodnocení mysliveckých trofejí z okresu
Sokolov za období let 2009 - 2015 probíhalo vesměs na statku Bernard v Královském Poříčí a v jednom případě proběhlo
v HDK v Sokolově.
Sezóna 2009/2010 - rok 2010 hodnocení
Hodnoceno bylo celkem 250 ks trofejí
z toho 24 ks jelena evropského, 12 ks
jelena siky, 3 ks daněk, 4 ks muflon
a 207 ks srnců.

1x sika 240,00 b.CIC stříbrná medaile, lovec pan Adámek Jaroslav z honitby Loket,
1x sika bronzová CIC, lovec pan Schwinger Horst z honitby Loket, 1x muflon
181,30 b CIC bronzové medaile, lovec pan
Kumbera Miroslav, honitba Horní Slavkov,
zajímavostí u této trofeje je skutečnost že
se jednalo o dvouletého muflona!!!

Trofeje, které dosáhly medailové hodnoty:

Sezóna 2010/2011 - rok 2011 hodnocení
Hodnoceno celkem 261 ks trofejí z toho
22 ks jelena evropského,

1x srnec 115,85 b CIC stříbrná medaile,
lovec pan Novohradský z honitby Krásno,

14 ks jelena siky, 7 ks daněk, 1 ks muflona a 217 ks srnců.
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Trofeje, které dosáhly medailové hodnoty:
1x sika 249,70 b.CIC stříbro, lovec pan
Jaroslav Adámek, honitba Loket
Dále 5 trofejí dosáhlo medailových hodnot:
1.sika 238,80 b.CIC bronz lovec paní
Sluka, honitba Loket
2.sika 236,20 b.CIC bronz lovec pan
Horst Schwinger, honitba Loket
3.sika 235,10 b.CIC bronz lovec pan
J.Schwinger, honitba Loket
4.sika 232,6 b.CIC bronz lovec pan
MUDr. Jan Sychrava, honitba Vitriolka
5.sika 225,30 CIC bronz lovec pan Ing.
Jan Sychrava, honitba Vitriolka.
Sezóna 2011/2012 - rok 2012 hodnocení
Hodnoceno celkem 223 ks trofejí z toho
12 ks jelena evropského,
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11 ks jelena siky,193 ks srnců, 5 ks daněk a 2 ks muflona.
Medailových hodnot dosáhly 3 trofeje:
1. sika 228,40 b.CIC bronz lovec pan Jaroslav Adámek,honitba Loket
2. sika 227,50 b.CIC bronz lovec pan Jan
Holinka, honitba Bošířany
Sezóna 2012/2013 - rok 2014 hodnocení
Hodnoceno celkem 279 ks trofejí 47 ks
z toho jelena evropského, 10 ks jelena
siky, 1 ks daněk, 1 ks a 220 ks srnců.
2 ks trofejí jelena evropského dosáhly medailové hodnoty, jelen evropský
178,60 b. CIC, lovec pan Josef Klein,
obora Ležnice. jelen evropský 170,28 b.
CIC, lovec pan Jaroslav Adámek, honitba Loket.
www.myslivost.cz/omssokolov |
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Dále 3 ks trofejí jelena siky, dosáhly medailových hodnot.

1 ks trofeje jezevce 22,12 b.CIC, bronz, lovec pan Josef Mráz, honitba Staré Sedlo.

sika 249,60 b.CIC stříbro, lovec pan Josef Jedlička ml., honitba Loket

Hodnocení trofejí se konala vždy za
účasti delegovaného poradce ČMMJ
pana Václava Svobody a určených členů
hodnotitelské komise státní správou.

sika 246.40 b.CIC stříbro, lovec pan Jaroslav Adámek, honitba Loket
sika 238,40 b.CIC, lovec pan Jiří Bohatý,
honitba Kostelní Bříza.
1 ks trofeje daňka skrvnitého 189,53 b.
CIC, lovec pan Josef Klein, obora Ležnice.
Sezóna 2014/2015 - rok 2015 hodnocení
Hodnoceno celkem 181 ks trofejí z toho
19 ks jelena evropského,
17 ks jelena siky, 4 ks daňků, 2 ks muflona a 139 ks srnců.
8 ks trofejí jelena siky, dosáhly medailových hodnot.
sika 255,80 b.CIC zlato lovec pan Josef
Jedlička ml., honitba Krudum,
sika 243,90 b.CIC, stříbro,lovec pan
Boris Sluka, honitba Loket,
sika 241,90 b.CIC, stříbro, lovec pan
Jörg Schwinger, honitba Loket,
sika 241,30 b.CIC, stříbro, lovec pan
Horst Schwinger, honitba Loket,
sika 237,70 b.CIC, bronz,lovec pan Horst
Schwinger, honitba Loket,
sika 237,30 b.CIC, bronz, lovec pan Jaroslav Adámek, honitba Loket.
sika 231,40 b.CIC, bronz,lovec pan Jaroslav Čamra, honitba Krudum,
sika 227,50 b.CIC, lovec pan Horst
Schwinger, honitba Loket,
1 ks trofeje prasete divokého 114,15 b.
CIC, bronz, lovec pan Štefan Kosinský,
honitba Staré Sedlo.
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Komise konstatuje že jednotlivá myslivecká sdružení, myslivecké spolky a honební společenstva předala včas a řádně
trofeje k posouzení. Celkový stav trofejí
lze hodnotit kladně.
Předložené trofeje dokládají skutečnost,
že naše myslivecká sdružení a spolky
přistupují velmi zodpovědně k udržení
kvalitního stavu zvěře v našich honebních revírech.
Při přejímce trofejí od uživatelů honiteb
dbát na to, že musí předložit seznam trofejí jednotlivých druhů ulovené zvěře ve
3 x /třech/ vyhotoveních !!!!!!!!!
Předejde se k administrativním nedorozuměním.
Někteří uživatelé honiteb předložili seznam trofejí jednotlivých druhů ulovené zvěře ve 2 /dvou/ nebo dokonce
1 /jednou/. Po ukončení přehlídky uživatelé honiteb vyžadují seznam trofejí
jednotlivých druhů ulovené zvěře s provedeným hodnocením. Poté jim není
co dát.
Závěrem tučně zvýrazněné medailové
trofeje s lovci byly vystaveny na 20. mezinárodní výstavě VIVA NATURA v Lysé
n/Labem. Ostatní medialové trofeje budou uvedeny v katalogu.

ing. Karel Bělohlávek v.r.
Předseda myslivecké komise
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SLOVO HOSPODÁŘKY
Vážení kolegové myslivci,
dovolte, abych Vás seznámila se současným stavem naší členské základny OMS
Cheb.
To je proti stavu k 31. 12. 2014 úbytek 29
členů. Dosud nám ještě chybí 42 členů,
kteří byli pojištěni do 31.12. 2014 a neprodloužili si členství na rok 2015.

Do 11. 5. 2015 máme 438 členů
z toho:
řádní členové
důchodci +65
invalidní důchodci
lesáci
studenti

272
146
7
9
4

JUBILEA ZA 1. POLOLETÍ 2015 MAJÍ TITO ČLENOVÉ:
Jubileum
86
84

Titul
Ing.

83
82
81

Ing.

75

Ing.

70

65

Jméno
Jan
Vladislav
Jan
Jaroslav
Bohuslav
Josef
Jaroslav
Jaroslav
Jiří
Josef
Jaroslav
Josef
Jan
Stanislav
Jiří
Milan
Ivan
Jan
Josef
Karel
Jindřich
Josef
Daniel

Příjmení
HANZAL
RULEC
SLÁVA
ZÍSKAL
SMÍŠEK
FIŘT
BROM
KNAPP
VELEK
ŠKOLNÍK
VANÍK
POLANSKÝ
NOVOTNÝ
MASTÍK
TREPKA
KORČOK
KLETEČKA
BANUT
SVOBODA
SPAL
DUREC
HAVLÍK
LINDENBERG

Narozen
02.05.1929
05.01.1931
29.01.1931
25.04.1932
12.02.1933
12.03.1933
19.02.1934
01.01.1940
08.03.1940
26.03.1940
22.04.1940
20.05.1940
01.01.1945
04.02.1945
15.04.1945
19.04.1945
21.04.1945
11.06.1945
16.06.1945
17.06.1945
05.02.1950
14.02.1950
23.02.1950

www.omscheb.cz |

25

MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ | CHEB

Jubileum

Titul

65

MUDr.
60
Ing.
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Jméno
Petr
Miroslav
Miroslav
Vladimír
Václav
Ladislav
Ivan
Dalibor
Vlastimil
Petr
Hana
Karel
Jaroslav

Příjmení
TOUŠ
GONOS
MAŠEK
GALAS
POHOŘALÝ
RYNDÁK
FERA
KOVAL
NOVOTNÝ
MOTL
MARTÍNKOVÁ
KRÁSA
Bradáč

Narozen
25.02.1950
21.03.1950
23.03.1950
19.05.1950
02.06.1950
08.06.1950
18.06.1950
07.01.1955
07.01.1955
19.02.1955
02.04.1955
16.04.1955
06.05.1955

Všem uvedeným jubilantům tímto blahopřeje OMS CHEB a MR CHEB.
Dovolená na OMS Cheb 10.8.-21.8.2015
O letních prázdninách budeme mít otevřenou kancelář pro Vás každé pondělí 9-16hod.
Miroslava Maršíčková
hospodářka

KYNOLOGICKÁ AKCE ,,JARNÍ SVOD“
Okresní myslivecký spolek v Chebu
v úzké spolupráci s tradičním tahounem
mysliveckých a kynologických akcí MS
Lipová připravil na konci letošního března zkoušky adeptů z myslivosti.
Zkoušky zahájil starosta obce Lipová Ing.
Vladimír Duda zároveň s předsedou OMS
Cheb a předsedou zkušebního senátu
Ing. Petr Černíkem ve 13.00 hod v místní
restauraci „U Kaštanu“, která nám jako
každý rok poskytla své útočiště a prostory. Kynologická komise OMS Cheb pod
26
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vedením Milana Andrleho před zahájením zkoušek uspořádala stejně jako vloni
Jarní svod psů. Adepti měli tak možnost
shlédnout pestrou paletů loveckých psů
a odborné hodnocení zkušeným kynologem p. MUDr. Novotným.
Devítičlenný zkušební senát pod vedením
Ing. Petra Černíka pracoval ve složení: p.
Stejskal, p. Bihuš, p. Berdich, p. Hudacký,
p. Krejčí, Ing. Němický, Ing. Tůma. Administrativní věci připravila jednatelka p.
Maršíčková. Ke zkouškám bylo přihlášeno
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celkem 7 adeptů a kromě jednoho všichni zkoušku úspěšně složili. S hodnocením
prospěl skončili 4 adepti, 2 adepti absolvovali s hodnocení prospěl s vyznamenáním.
Zkušební senát konstatoval v obecné
rovině, že celková průměrná úroveň připravenosti absolventů se oproti minulým rokům výrazně zlepšila a adepti byli
obecně dobře připraveni. Nic na tom nemění ani fakt, že jeden adept neuspěl. U
některých absolventů závěrečné zkoušky bylo jednoznačně patrné, že jsou
z rodin myslivců či k myslivosti vedeni
a zkouška pro ně byla tím pádem výrazně jednodušší. Letos jsme se nesetkali

s nezájmem či apatií adeptů, ani s očekáváním, že zkouška je pouze formální akt.
Doufáme, že trend letošního roku bude
pokračovat a adepti budou na příští rok
minimálně stejně dobře připraveni.
Závěrem bychom chtěli velmi poděkovat
nejenom zkušebním komisařům a celému
senátu, ale především spolupořádajícímu
MS Lipová, jmenovitě jeho předsedovi Václavu Krejčímu a personálu místní restaurace.
Úspěšné absolventy zkoušek vítáme
v našem mysliveckém kruhu a přejeme
LOVU ZDAR!
Petr Tůma

VYHODNOCENÍ ÚČINNOSTI
PACHOVÝCH OHRADNÍKŮ
V minulém čísle zpravodaje jsme informovali o instalaci pachových ohradníků
na rychlostních silnicích a silnicích I. třídy
v našem kraji, kde docházelo k častým
střetům motorových vozidel se zvěří.
Na pořízení přípravků poskytl dotaci ve
výši 100 tisíc korun Krajský úřad Karlovarského kraje.
Celkem bylo ve čtrnácti vybraných honit-

bách ošetřeno více jak 50 km silnic.
Pro dosažení dobrého výsledku byla
nutná pečlivost instalace, která je velmi
pracná, ale i pravidelná obnova účinné
látky minimálně po dvou měsících. Tento
časový interval je doporučen výrobcem.
Účinnost těchto přípravků byla velmi
dobrá. Jen v jedné honitbě se přípravek
neosvědčil.

Přehled o účinnosti instalace
Obvod OMS Délka ošetřeného úseku v km
Cheb
31
Karlovy Vary 10
Sokolov
10

Úhyn zvěře 2013

Úhyn zvěře 2014

Účinnost

54 ks
44 ks
44 ks

22 ks
21 ks
9 ks

60,00%
(52 %)
79,00%
www.omscheb.cz |
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Při hodnocení účinnosti v honitbách
OMS Karlovy Vary je celkový výsledek
ovlivněn skutečností, že v honitbě Počerny byla instalace pachových ohradníků
naprosto neúčinná.
S ohledem na dosažené výsledky, kdy
v ošetřených úsecích došlo k výraznému
úbytku nehod zaviněných střetem vozidla se zvěří a zájmu uživatelů honiteb realizovat instalaci pachových ohradníků,
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byla podána žádost o dotaci i na tento
rok. Krajský úřad Karlovarského kraje naší žádost schválil dne 27. 4. 2015.
V letošním roce se rozšířil počet uživatelů honiteb ve kterých budou pachové
ohradníky instalovány.
O správnosti tohoto rozhodnutí svědčí
i policejní statistiky o počtu dopravních
nehod, kdy dochází ke střetu motorových vozidel se zvěří.

Přehled střetů vozidel se zvěří šetřených policií ČR
Územní obvod
Cheb
Karlovy Vary
Sokolov

Rok 2013
62
98
67

Rok 2014
63
129
60

Samozřejmě nelze dosažené výsledky přeceňovat, ale každý kus zvěře, který se podaří
zachránit je pro myslivce úspěch.
Petr Černík

MYSLIVECKÁ KOMISE OKRESU CHEB
MK provedla 21. března hodnocení medailových trofejí okr. Cheb. Bohužel za
velmi malé účasti mysl. spolků. Do Lysé
nad Labem na na mezinárodní výstavu
bylo zasláno pouze 6 trofejí. 2 srnci B,1
jelen sika S,1 lebka jezevce Z. Raritní trofeje 2 srnci. Vlivem legislativních změn
chovatelské přehlídky pozbývají účinnost.
Výsledky jsou dnes každému zřejmé.
Okresní výstava trofejí se bude konat
20. června 2015 na Kladské. Rád bych
28
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věřil,že této akce se zúčastni co nejvíce mysl. spolků okr. Cheb.Výstavy trofejí
jsou nejen společenskou událostí v myslivosti, ale především zdrojem odborného poučení všech myslivců. Každý na
své odborné úrovni a dle své praxe zde
může nalézt další nové možnosti získání
nových zkušeností k chovu zvěře. Proto je zcela nezbytné, aby státní správa
myslivosti na všech úrovních začala plnit
svoji funkci daleko důraznějšim způsobem využívajíc všech možností a nástro-
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jů které má kdispozici tak,aby splnila
svoji zákonnou povinost kontroly chované a ulovené zvěře.
Stejskal V.
předseda MK

www.omscheb.cz |
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JARNÍ SVOD LOVECKÝCH PSŮ 28. 3. 2014
OMS CHEB
Okresní myslivecký spolek v Chebu
uspořádal dne 28.3.2015 jarní svod loveckých psů. Jarní svod loveckých psů
byl opět jako loňského roku uspořádán v
restauraci v Lipové u Chebu před zahájením zkoušek adeptů – uchazečů o první
lovecký lístek.
Lovecké psy hodnotil rozhodčí z exteriéru p. MUDr. Vlastimil Novotný, který
krátkém přivítání tuto první letošní kynologickou akci zahájil.
Jarního svodu se zúčastnilo celkem 22
psů různých loveckých plemen v následujícím zastoupení:
6 ohařů- 1x malý münsterlandský ohař,
1x výmarský krátkosrstý ohař, 4 x německý krátkosrstý ohař
2 slídiči – němečtí křepeláci

5 honičů – 2x slovenský kopov, 2x štýrský brakýř, 1x velký hrubosrstý vendeéský baset
1x bavorský barvář
1 x labrador retriever
Jarního svodu se po dlouhé době opět zúčastnil větší počet ohařů a dnes již standardní počet zástupců malých plemen,
tak se dalo předpokládat, že se přihlásí
i dostatečný počet vůdců ke zkouškám
vloh. Bohužel opak byl pravdou, zkoušky byly pro malý zájem zrušeny. Určitě se
tomu tak nestane s Lesními a Barvářskými
zkouškami, které letos pro malá plemena
pořádáme tradičně v honitbě Lesního závodu Kladská ve dnech 6. a 7. června. Již
nyní jsou téměř plně obsazené.

5 teriérů – 3 x německý lovecký teriér, 1x
irský teriér, 1x borderteriér
2 drsnosrstí jezevčíci

Milan Andrle
předseda kynologické komise

NABÍDKA KNIH S MYSLIVECKOU A LESNICKOU TEMATIKOU
Lení historie
Mariánské Lázně – lesy a myslivost
Kynžvartské lesy
To jsou knihy – publikace, které za přispění sponzorů, včetně ČMMJ vydal a k
prodeji nabízí pan Josef Langáš z Mariánských Lázní. Kontaktovat ho můžete
na telefonu 607 861 591. Cena uvedených tří výtisků jako celku je 200,-Kč.
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OKRESNÍ PŘEBOR VE STŘELBĚ
dovalo při shodnosti bodů na druhém
a dalším místě. Na prvním místě se
s nástřelem 35 s 40 možných umístil Václav Kotrbáček, na druhém místě
s 33 Vítěslav Novák a na třetím místě také
s 33 Jiří Trepka ml. Závod proběhl hladce
s tradičním rožněním selátka na kterém
si všichni zúčastnění pochutnali. Všem
vítězům blahopřejeme.
Miloš Berdich
V sobotu 9. 5. se na střelnici ve Františkových Lázních uskutečnil Okresní přebor OMS Cheb. V disciplíně malorážka
se stříleli postupně terče prase, kamzík
srnec a liška. S nástřelem 375 ze 400
možných se na prvním místě umístil Erik
Arkenberg, na druhém místě s 374 Josef
Zábran a na třetím místě skončil s 360
Vítěslav Novák. V disciplínách broky se
střílel trap a lovecké kolo, které rozho-
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Děkujeme níže uvedeným společnostem a podnikatelům
za finanční podporu:

U Koupaliště 874/18, 360 05 Karlovy Vary
info@karelvoves.cz, www.karelvoves.cz
telefon: 353 224 455, mobil: 777603 066

www.deltona.cz

Vychází za podpory Krajského úřadu Karlovarského kraje.

