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ÚVODNÍK
Vážení přátelé,
je tu opět podzim a lovecká sezona je
v plném proudu. Všichni při individuálních lovech sklízíme výsledky své celoroční práce.
Je to i čas věnovat se chovatelské činnosti a odlovit zvěř, která by měla problémy přečkat přicházející zimu. Musíme
stavy upravit tak, aby nám rok příští zajistil přírůstky zdravé a kvalitní zvěře.
Je doba společných lovů, které jsou
příležitostí pro setkání s přáteli. Hodně
myslivců má v tomto období víkendy
zaplněné pozvánkami. Na společných
lovech vám všem přeji krásné zážitky a
bohaté výřady.
Samozřejmostí pro každého myslivce je
v tomto období péče o zvěř a její pravidelné přikrmování.
Rok 2015 je v ČMMJ rokem volebním.
Na jaře proběhly volební sněmy na
jednotlivých OMS. Byly zvoleny nové
okresní myslivecké rady. Zde musím
konstatovat, že byl velký problém přesvědčit naše členy, aby se zapojili do
práce v okresních orgánech a nahradili
dlouholeté funkcionáře, kteří již nechtěli
kandidovat.
V listopadu 2015 se uskuteční na Sboru
zástupců a volba nového vedení ČMMJ.
Doufám, že už se nikdy nebude opakovat situace, kdy před skončením mandátu rezignovali předseda ČMMJ ing. Jaroslav Palas a místopředseda ČMMJ ing.
Jiří Papež.
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K vyhrocení situace přispělo i počínání jednatele ČMMJ pana ing. Kostečky,
které bylo mysliveckou veřejností vnímáno velmi negativně.
Tyto skutečnosti velmi poškodily pověst
naší myslivecké organizace a řada myslivců ztratila o členství zájem.
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zástupcům myslivců podaří dohodnout
přijatelný kompromis, který bude akceptovatelný jak pro myslivce, tak i pro vlastníky pozemků.
Vážení přátelé,
neodvratně se blíží konec roku 2015
a proto mi dovolte, abych vám popřál
klidné prožití svátků vánočních v kruhu
svých blízkých.
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Do roku 2016 vám přeji hodně štěstí,
zdraví a mnoho krásných mysliveckých
zážitků.
Myslivosti zdar!
Petr Černík
předseda OMS Cheb

Věřme, že nové vedení dokáže zvrátit
stávající tav a začne činit takové kroky,
aby ČMMJ byla stavovskou organizací
myslivců, která dokáže hájit oprávněné
zájmy svých členů. Pak věřím, že se opět
vrátí členové, kteří z ČMMJ odešli.

SETKÁNÍ MYSLIVCŮ KARLOVARSKÉHO
KRAJE NA KLADSKÉ

Letošní rok je náročný i pro myslivecká
sdružení, která připravují dle nového občanského zákoníku transformaci sdružení na spolek a následný zápis do spolkového rejstříku. Je to úkol administrativně
náročný, který se některým uživatelům
honiteb doposud nepodařilo dokončit.

LČR - Lesní závod Kladská a Krajská
koordinační myslivecká rada Karlovarského kraje uspořádaly na loveckém
zámečku na Kladské dne 20.6.2015
krajské setkání myslivců a to za finanční
podpory Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Základem pro zvládnutí tohoto úkolu je
provedení úpravy stanov a jejich schválení členskou schůzí.
Poté příprava podkladů pro zaslání návrhu na příslušný rejstříkový soud. Připomínám, že tento úkol je třeba splnit do
30.6.2016, kdy jsou tyto úkony osvobozeny od správních poplatků. Tříleté přechodné období, stanovené občanským
zákoníkem, končí až 31.12.2016, ale od
1.7.2016 budou tyto úkony zpoplatněny.
V roce 2016 lze předpokládat, že nabude
účinnosti nový zákon o myslivosti.
O změně této právní normy se vedou
diskuse od minulého roku a věřme, že se
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Na této akci byly prezentovány trofeje lesního závodu ulovené v sezoně
2014/2015.
Dále byly vystaveny medailové trofeje
OMSů Cheb, Karlovy Vary a Sokolov,
které byly hodnoceny na mezinárodní
výstavě trofejí v Lysé nad Labem.
Okresní myslivecký spolek Cheb zde
uspořádal chovatelskou přehlídku trofejí
ulovených za rok 2014.
Pro návštěvníky byl připraven bohatý
doprovodný program s vystoupením našich a bavorských mysliveckých trubačů,
ukázky vábení zvěře a k dobré náladě vyhrávala po celý den kapela Starovarka.

I přes nepřízeň počasí byla návštěvnost
vysoká a hodnocení této akce mysliveckou veřejností bylo pozitivní.
Touto cestou chci poděkovat LZ Kladská
za vstřícnost a poskytnutí zázemí. Krajskému úřadu Karlovarského kraje za finanční podporu této zdařilé akce.
Petr Černík
KKMR Karlovarského kraje
www.oms-karlovyvary.cz |
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SLOUPEK JEDNATELE
Vážení přátelé
Vychází druhé číslo našeho občasníku
a já mám milou povinnost vám oznámit,
že kancelář byla přestěhována na Růžový vrch. Umístěna je přímo v centru občanské vybavenosti, vedle je lékárna atd.
Dostupnost kanceláře je výrazně vyšší,
zajíždí sem autobus, lze tady parkovat,
je přes Horní nádraží i dostupná pěšky. Přesnou adresu najdete i na našich
webstránkách. Jako každý rok bych rád
připomněl vybírání příspěvků. Ceny se
nezměnily, dostupnost výběrčího se zlepšila, takže předpokládám minimální zpoždění. Plánuji výjezd do Žlutic, do Toužimi
a jistě se domluvím s přítelem Cinegrem
a zajedu do Mezirolí. Termíny budou včas
uveřejněny na našich stránkách. Mnoho
z vás usilovně pracuje na nových Stanovách, na koho jsem měl mailovou adresu,
dostal ode mne v elektronické podobě
různé vzory vypracované Mgr. Tomáškem, právníkem který pracuje pro ČMMJ.
Velmi rád je pošlu i ostatním, pokud budu
mít adresy. Při této příležitosti bych vás
chtěl požádat o zaslání mailových adres,
popř. telefonních čísel, na mail OMSu.
Zhroutil se mi totiž počítač a přišel jsem
všechny kontakty. A s kým se nevídám

pravidelně, toho prostě nemám. Na konec
října plánujeme seminář pro mysl.hospodáře a předsedy, případně nájemce, tak
jak jsem avizoval v prvním zpravodaji a
pokud budu obesílat klasickou poštou,
vyjde poštovné na cca 700,- Kč. Přesto,
že se kancelář přestěhovala, sídlo OMSu
zůstává na střelnici a její prostory užíváme
nadále. Předpokládaný seminář se bude
konat tam. Budu objednávat myslivecké
kalendáře na příští rok, tak s tím počítejte, bude jich méně než v loňském roce.
Po výstavě v Lysé n/Labem mi zůstala v
opatrování jedna trofej jelena siky a několik medailí, prosím majitele, zastavte se v
kanceláři a vyzvedněte si je. Upozorněte
své známé, syny, synovce, vnuky, že v
březnu 2016 opět začíná kurz pro adepty
a je možno již podávat přihlášky.Těším se
na vás na všechny a uvádím adresu nové
kanceláře.

Jubileum

Okresní myslivecký spolek Karlovy Vary
Sedlecká 761/5, 360 10 Karlovy Vary
Tel.: 353 223 044; 607 057 921
e-mail.: oms@oms-karlovyvary.cz

65
65

Jednatel OMS K.V. – Jindřich Zemek, tel.: 607 057 921

| www.oms-karlovyvary.cz
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JUBILANTI

Jindřich Zemek
Jednatel OMS Karlovy Vary

Vážení přátelé,
OMS Karlovy Vary pořádá i v roce 2016 kurz pro uchazeče o první lovecký lístek.
Tento bude zahájen teoretickou částí 27.2.2016 v 8,00 v restauraci „Hubert“
v Mezirolí. Ukončení předpokládáme 26.3.2016. Teoretická část probíhá každou sobotu a neděli od
8:00 do 16:00. Poté se koná praktická část v honitbách, kde se adepti přihlásí a následně v dubnu
následujícího roku jsou zkoušky. Veškeré upřesňující informace podá jednatel OMSu.
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Titul

Jméno

Příjmení

Narozen

50

Pavel

BEČKA

22. 9. 1965

50

Petr

ČESÁK

22. 9. 1965

50

Jiří

Odl

3. 10. 1965

50

Karel

HOLOUBEK

12. 12. 1965

55

Miroslav

ROZNER

10. 7. 1960

55

Ing

Lubomír

DOLEŽAL

19. 8. 1960

60

Karel

ROTT

7. 7. 1955

60

František

URYS

17. 7. 1955

Jaroslav

BAROCH

25. 9. 1955

Petr

RICHTR

1. 10. 1955

60

Pavel

CHABERA

1. 11. 1955

60

Jiří

STEJSKAL

15. 11. 1955

60
60

Ing

65

Václav

LUPÍNEK

17. 8. 1950

65

Rudolf

BARTOŇ

27. 8. 1950

65

Jaroslav

PANEC

7. 9. 1950

Ing

Zdeněk

MÍKOVEC

20. 9. 1950

Ing

Jaroslav

GROF

25. 9. 1950

65

Vyacheslav
Vas.

NIKOLAYEV

28. 9. 1950

65

Zdeněk

PEŠEK

3. 10. 1950

65

Jaroslav

SETNIČKA

12. 10. 1950

65

Václav

PALIVEC

16. 11. 1950

65

Tomáš

CIPRO

9. 12. 1950

70

Jiří

VOHRYZKA

13. 7. 1945

70

Štěpán

DRAGUŠINEC

24. 7. 1945

70

Václav

POKORNÝ

11. 8. 1945

70

Václav

PILNÝ

11. 9. 1945

70

Zdeněk

DROBÍLEK

30. 10. 1945

70

Radomír

VYJÍDÁK

8. 11. 1945

www.oms-karlovyvary.cz |
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Jméno

Příjmení

Narozen

70

Pavel

ŠIROKÝ

9. 11. 1945

70

Václav

JELÍNEK

10. 12. 1945

70

Luboš

BLÁHA

15. 12. 1945

V měsíci srpnu a září 2015 se uskutečnilo několik zkoušek z výkonu loveckých psů.

zkoušky zabezpečeny výborně. Vůdci
byli ukázněni s různými zkušenostmi.
Všichni psi na obojích zkouškách uspěli.

15. 8. 2015 OMS Karlovy Vary
– lesní zkoušky malých plemen

Velké poděkování patří OMS Karlovy
Vary a majiteli honitby AGRO TRAVEL
spol. s.r.o. Ostrov za příjemné a pohostinné prostředí a za pomoc jeho členů při
zkouškách.

75

Pavel

KOTRLA

14. 7. 1940

Václav

SATÝNEK

20. 7. 1940

75

Jaroslav

HORÁK

30. 7. 1940

75

Vlastimil

HOŠEK

7. 9. 1940

75

Zdeněk

SVOBODA

6. 11. 1940

Jan

SYCHRAVA

17. 11. 1940

75

Václav

ROHLA

30. 12. 1940

5. - 6. 9. 2015 VII. Západočeské derby
retrieverů – KPZ CACT, KVZ CACT

80

Adriana

HOŠKOVÁ

6. 10. 1935

Josef

MORA

6. 10. 1935

12. - 13. 9. 2015 KVZPR CACT

Jaroslav

LHOTÁK

13. 12. 1935

Zdeněk

DUFEK

17. 9. 1934

81

Josef

PETRUŠKA

8. 10. 1934

81

Antonín

STEJSKAL

22. 12. 1934

82

Miroslav

KOMÍNEK

19. 7. 1933

82

Miroslav

PAVLIŠ

14. 10. 1933

82

Jan

KUNŠTÁR

26. 12. 1933

Zdeněk

PUMRLE

25. 9. 1932

84

Jaroslav

KRAJSA

16. 8. 1931

84

Vojtěch

GLASER

22. 8. 1931

90

František

ŠIMŮNEK

14. 11. 1925

80

Ing

Ing

80
81

83

Ing

Ing

BLAHOPŘEJEME.
Dárkový koš k padesátým narozeninám předal
jubilantovi ing. Alexandru Fousovi předseda
Mysliveckého spolku ing. Vladimír Andrejsek.

| www.oms-karlovyvary.cz
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KYNOLOGIE V OKRESE KARLOVY VARY 2015
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75
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15. 8. 2015 OMS Karlovy Vary
barvářské zkoušky malých plemen

Ve dnech 5. – 6.9.2015 proběhlo již VII.
Západočeské derby retrieverů CACT
o Pohár starosty Obce Kyselky.
DERBY jsou dvoudenní zkoušky a skládají se z PZ ( podzimní zkoušky ) a SZVP
( speciální zkoušky z vodní práce ). Vůdci
musí být přihlášení na oba dny zkoušek.
Za každé zkoušky se vyhlašují výsledky,
CACT a Res. CACT. Vítěz Derby se určuje za oboje zkoušky podle pořadí následovně. Sečte se pořadí u každého psa
a pes s nejnižším součtem je Vítězem příslušného derby.

Dne 15.8.2015 se konaly lesní zkoušky
malých plemen.
Přihlášeno bylo ke zkouškám 6 psů, účastnilo se 6. Lesní zkoušky se konaly v honitbě
AGRO TRAVEL spol. s.r.o. Ostrov.
Dne 16.8.2015 se konaly barvářské
zkoušky malých plemen.
Přihlášeno bylo ke zkouškám 6 psů, účastnilo se 6. Barvářské zkoušky se konaly
v honitbě AGRO TRAVEL spol. s.r.o. Ostrov.
Počasí bylo po oba dny vcelku příznivé.
Ze strany pořadatele OMS a MS byly

Derby pořádala ČMKJ - Klub chovatelů
loveckých slídičů - sekce retrieverů ve
spolupráci s AMČR a VLS ČR s.p. Divize
Karlovy Vary.
Na derby se přihlásilo 10 psů, uspěli však
jen 4. Derby se konalo v honitbě VLS s.p.
Divize Karlovy Vary.
Ve dnech 12. – 13.9.2015 se konaly
Klubové všestranné zkoušky přinášení
retrieverů CACT o Pohár starosty Obce
Kyselka, které pořádala ČMKJ - Klub
chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů pořádá ve spolupráci s AMČR,

www.oms-karlovyvary.cz |
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Klub krátkosrstý ohař

Proto si o to víc ceníme, že právě jmenovaní nám již osmým rokem vycházejí
vstříc. Dále bychom chtěli poděkovat
organizátorům, sponzorům, rozhodčím,
pomocníkům bez kterých by se také nemohly zkoušky konat.

VLS ČR s.p. Divize Karlovy Vary a AGRO
TRAVEL spol. s.r.o. Ostrov.
Na KVZPR se přihlásilo 19 psů a dokončilo 15 psů. KVZPR se konaly v honitbách VLS s.p. Karlovy Vary a AGRO
TRAVEL spol. s.r.o. Ostrov.
Na závěr bychom chtěli poděkovat zejména vlastníkům honiteb, jak VLS s.p.
Divize Karlovy Vary a AGRO TRAVEL
spol. s.r.o. Ostrov za to, že poskytli bezplatně na tyto zkoušky své honitby. Dnes
je takových vlastníků velmi málo, a spíš
se setkáváme s velkou nevolí ostatních
majitelů honiteb k jejich propůjčení. Je
to smutné, když lovecký pes neodmyslitelně patří k myslivosti a je nezbytným
pomocníkem.

pořádá 3. ročník

MEMORIÁLU Ing. VLADIMÍRA DEJMKA
Všestranné zkoušky ohařů

Tímto se těšíme na další možnou spolupráci na VIII. Západočeském derby v říjnu v roce 2016 !

dle platného zkušebního řádu ČMKJ ze dne 1.4.2014

pro všec hna plemena ohařů

V našem okrese nás čeká v letošním roce
ještě jedna kynologická akce:

17. -18. 10. 2015
se zadáním čekatelství CACT/res.CACT
Místo konání: Kyselka-Radošov - sraz Restaurace Na Špici v Radošově
Program 16.10.2015:
19:00:

3. ročník 17. - 18. 10. 2015 - všestranné
zkoušky CACT

Tímto Vás srdečně zveme, propozice najdete na webu CHS Andělský hrad nebo
OMS Karlovy Vary.

Myslivecké kynologii zdar!
Stanislav Barda, Míšek Pavel
| www.oms-karlovyvary.cz

ve spolupráci s OMS Karlovy Vary

Všechny, kterým děkujeme, výsledky a foto
najdete na stránkách OMS Karlovy Vary,
klubu KCHLS nebo CHS Artemis Gold.

pro všechna plemena ohařů dle platného
zkušebního řádu ČMKJ

8
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sraz a porada rozhodčích

Program 17.10.2015:
7:00 – 7:30

hodin sraz účastníků

7:30 – 8:00

hodin prezence, porada rozhodčích a veterinární prohlídka

8:00 – 8:30

hodin zahájení,rozlosování,rozdělení do skupin,organizačně-technické informace

9:00

přejezd do honitby a posuzování

20:00

společenské posezení v Restauraci Na Špici v Radošově

Program 18.10.2015:
7:30 – 8:30

sraz a porada rozhodčích v Restauraci Na špici v radošově

8:00 – 8:30

nástup a přejezd do honitby

8:30 –

posuzování

18:00 – 18:30

zakončení a vyhlášení výsledků

www.oms-karlovyvary.cz |
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Datum Konání: 17. – 18. 10. 2014.
Startovné 1 800,- Kč pro členy ČMMJ a klubu KKO, 2 000,- Kč pro ostatní účastníky.
Uzávěrka přihlášek je 30. 9. 2015

Vody s vůdcem Miroslavem Hradským
ve II. ceně a pes gordonsetr Diamond
Dude Ares Samarkan s vůdkyní Jindrou
Štefanovou ve III. ceně. Zkoušky se celkově vydařily a po odpoledním nástupu
u penzionu Harmonie, jehož personálu
nutno poděkovat za péči o účastníky,
se všichni rozešli v přátelském duchu. V
dnešní době upadajícího zájmu o výcvik
ohařů si jen lze přát, aby takto vydařených zkoušek bylo více.

Přihlášky – elektronická přihláška na kynologické akce
Přihlášky můžete podat již nyní elektronicky na www.oms-karlovyvary.cz nebo je zasílejte na adresu OMS Karlovy Vary - www.oms-karlovyvary.cz
Přihlášky po uzávěrce je možné přijmout jen na doplnění skupin po dohodě s pořadatelem.
Propozice – obdrží každý účastník po přijetí přihlášky. Propozice budou dále zveřejněny na stránkách www.oms-karlovyvary.cz
Ubytování si může účastník zajistit individuálně na následující adrese:
Hotel-Restaurant-Autocamping,
NA ŠPICI , Radošov 87, Kyselka 362 72 , tel. 353 941 152
http://www.naspici.net/
http://www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@sa=s@st=s@ssq=rado%C5%A1ov%2087@ss
Pro případné dotazy pište nebo volejte:
jana.zunt@centrum.cz
Jana Dejmková
mobil 774 740 523
http://andelsky.hrad.sweb.cz
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vou, umístili se v 1. ceně s počtem bodů
236. Další, kteří uspěli, byli pes německého krátkosrstého ohaře Astor ze Staré

Myslivecké kynologii zdar!
Milan Kottek
vrchní rozhodčí

SVATOVÁCLAVSKÉ TROUBENÍ
Již osmý ročník slavnostního Svatováclavské troubení VLS ČR, s. p. divize Karlovy
Vary se uskutečnil v pondělí 28. září 2015
u kapličky mezi obcemi Kyselka a Dubina.

LESNÍ ZKOUŠKY OHAŘŮ VE ŽLUTICÍCH
V sobotu 15. 8. 2015 se uskutečnily ve
Žluticích lesní zkoušky ohařů. Účastníci
se sešli ráno v penzionu Harmonie ve
Žluticích, po nástupu se pak všichni přesunuli na pracoviště na Chlumskou horu
v honitbě SLŠ ve Žluticích. Zkoušky posuzovali zkušení rozhodčí Otomar Novák
a Jan Bína, vrchním rozhodčím byl Milan
Kottek. Ke zkouškám nastoupilo 6 vůdců
se svými svěřenci a jeden náhradník. Po-
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časí bylo na letošní léto nezvykle příznivé, v noci před zkouškami pršelo a přes
den byl v lese vzduch vlahý a nebylo ani
příliš horko. Zkoušky byly bezvadně připraveny, za což náleží poděkování Ing.
Evě Hanušové a studentům Střední lesnické školy ve Žluticích. Při zkouškách
nakonec uspěli 3 ohaři, vítězem zkoušek
se stala fena maďarského ohaře Aira Zrzavé štěstí s vůdkyní Janou Sedláčko-

Vystoupily tři trubačské soubory, Trumpeťáčci z Klášterce nad Ohří, Žluťásek
– soubor Střední lesnické školy Žlutice a
domácí soubor Doupovští Slivoni.
Slavnostní hudba doprovodila tradiční
pasování úspěšných lovců, kterým se
v předcházejících dnech podařilo ulovit
jeleny v honitbě VLS ČR, s. p. - Hradiště.
Letošní ročník Svatováclavské troubení
vyvrcholil vysvěcením, v již zmíněné kapličce nově instalovaného obrázku patrona
Českých zemí - svatého Václava. Svěcení
se s laskavostí ujal pan Vladimír Müller,
farář z kostela Nanebevzetí Páně ve Staré Roli. Autorkou obrazu malovaného na
skle, je paní Zora Ponicová-Paterová a

donátorem je pan Ing. Václav Patera.
K příjemné atmosféře akce přispělo hřejivé podzimní slunce a malé pohoštění
všech účastníků, které zajistil a připravil
pan Josef Pelant.
Poděkování za milý kulturní zážitek patří
trubačům uvedených souborů, VLS ČR,
s. p. a všem, kteří se na pečlivé přípravě
Svatováclavského troubení podíleli.
Ing. Jiří Illichmann
www.oms-karlovyvary.cz |
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BALCARE 2015

Všichni přítomní se shodli na tom, že se
jim akce moc líbila a proto byl vybrán už
termín na další ročník, který se uskuteční
6. srpna 2016. Pokud máte zájem, přijďte
se také podívat.

účastníci soutěže dosáhnout co nejlepšího výsledku ve střelbě na terč „domovského slivoně“ v dálce 50 metrů.

Již pátý ročník této střelecké soutěže
se uskutečnil 8. srpna letošního roku na
střelnici Vojenských lesů a statků, divize
Karlovy Vary. Výsledkem dobré organizační práce pořadatelů a jejich přátel
byla skutečnost, že na palebnou čáru se
postavilo čtyřicet osm střelců, kteří startovali v osmi šestičlenných družstvech.
Z brokových disciplín se střílel trap
a zajíc na průseku. V malorážce se snažili

V průběhu celého střeleckého klání bylo
podáváno bohaté občerstvení, včetně
pečeného selátka. Za tento dar děkujeme příteli Ton van den Heuvelovi, myslivcovi z Holandska, který provozuje
velký chov prasat v Odeři na Karlovarsku.
Poděkování si zasluhují i další sponzoři
střelecké soutěže, zejména přítel Břetislav Darda a Václav Džupin. Dostatek
koláčů, zákusků a buchet zajistili účastníci soutěže, kteří se zapojili do soutěže
„O nejlepší buchtu“. Celkem se sešlo
sedm pekáčů sladkostí s dobrot. Nejvíce
hlasů dostaly zákusky Katky Kosinové,
které také byly nejdříve rozebrané. A tak
si Kateřina odnesla pohár za první místo.
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Cinegr Ladislav

cení soutěže ve střelbě. Putovní pohár
a pohár za první místo v jednotlivcích si
v tomto roce odnesl přítel Bedřich Darda
z Mysliveckého spolku Smolná Pec, ve
družstvech podali nejlepší výkon přátelé
z Mysliveckého spolku Podlesí.

Za krásného letního počasí došlo
v odpoledních hodinách k vyhodno-

V přátelském duchu se neslo i posezení
po střelbách, které nám zpříjemnili přátelé z country kapely Poslední vagon, které
jsme odměnili velký potleskem. Poděkovat za přípravu a organizaci soutěže
bych chtěl zejména mysliveckým kamarádům a přátelům Vladimíru Dolejšímu,
Josefu Škardovi, Janu Černýmu, Janu
Holečkovi, Petru Křížkovi, Josefu Fintovi
a Tadeášovi Maślankovi.
12

| www.oms-karlovyvary.cz

www.oms-karlovyvary.cz |

13

MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ | KARLOVY VARY

14

| www.oms-karlovyvary.cz

2 | 2015

MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ | SOKOLOV

2 | 2015

PRÁCE S MLÁDEŽÍ V SOKOLOVSKÉM OKRESE
Práce s mládeží při OMS Sokolov se
soustřeďuje hlavně do dvou oblastí a to
do Sokolova a Krásna. V Sokolově vede
mládež pan Karel Doubek s pomocníky
pány Václavem Aubrechtem a Štefanem
Peroutkem a v Krásně vede myslivecký
kroužek po úmrtí pana Františka Bejčka
a paní Veronika Švábová.

16
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s DDM v Sokolově při pořádání celoškolních akcí, pořádaných pro ZŠ Sokolovských škol zaměřených na přírodu – Den
země apod.

Za tyto dlouleté zásluhy v práci s mládeží bylo uděleno a propůjčeno panu
Karlu Doubkovi myslivecké vyznamenání
II. Stupěn ,,Za zásluhy o myslivost“.
V Krásně myslivecký kroužek založil
a vedl zesnulý dlouholetý člen ČMMJ
pan František Bejček a paní Veronika
Švábová, která v současnosti vede kroužek za pomoci pí. Naděždy Podracké.
Zde se chlapci a děvčata dozvídají, co je
třeba v určitých měsících dělat z pohledu myslivce, jak praxi, tak v teorii. Např.
vyráběli budky pro ptáky, které následně
rozmístili v lese na vhodné úseky, kam
z jara přilétají hnízdit ptáci.

Besedy se uskutečnily na MŠ Citice, MŠ
Sokolově ul. Kosmonautů, M. Majerové,
Máne-sova a Alšova. Na ZŠ v Sokolově
– 2. ZŠ Rokycanova, 3. ZŠ B. Němcové
2x, 6. ZŠ Švabinského 2x, školní družina
6. ZŠ v Sokolově, 8 ZŠ Křižíkova první
stupeň 2x, druhý stupeň 2x.

Při školní družině na 6. ZŠ v Sokolově
vede p. Karel Doubek myslivecký krou-

SOKOLOV | MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ

Při letních příměstských táborech pořádaných DDM v Sokolově se pan Karel
Doubek zúčastňuje besed s účastníky
táborů na téma – počátky lovů v době
kamenné a vývoj myslivosti do dnešní
doby, vývoj zbraní pro lov, ochrana přírody apod.

V Sokolově roce 2014 a 2015 byla uskutečněna celá řada besed na základních
školách a o přírodu a s tím spojenou péči
o zvěř se v loňském roce začaly zajímat
i Mateřské školky v Sokolově a okolí. Jak
mateřské tak i základní školy provádějí za
tyto besedy sběr kaštanů, žaludů, bukvic
a jiného krmení, třeba tvrdé pečivo. Děti
chodí s učiteli pod dohledem vedoucího
mládeže a jeho pomocníků do přírody,
kde přikrmují lesní zvěř.

Byla uspořádána akce zdobení vánočního stromečku pro zvěř v prostoru koupaliště Michal. Akce se zúčastnili děti žáci
školní družiny 6. ZŠ v Sokolově společně
s rodiči. Byly nakoupeny vuřty a chléb,
rozdělal se oheň a po nazdobení vánočního stromečku pro zvěř si děti opekli
vuřty a zazpívali koledy.
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Po té proběhlo na Krásenské rozhledně rozdělání ohně, opékání vuřtů a různé dovednostní soutěže. Dále pak také
děti střílí ze vzduchovky a učí se poznávat přírodu všemi smysly. Zde je také
třeba poděkovat mysliveckému spolku
Krásenský Lán, z.s., který platí členům
kroužku pojištění u ČMMJ.
Závěrem nezbývá než poděkovat všem
co se věnují práci s mládeží a propagují,
tak dobré jméno myslivosti.

žek, kde se děti scházejí každou středu.
Pro letošní rok je naplánováno školní kolo
Zlaté srnčí trofeje, akce by se zúčastnili zástupci všech ročníků školy. Dále
pan Karel Doubek aktivně spolupracuje

melce atd. Pro děti byla připravena soutěž o znalostech srnčí zvěře, která je
v okolí Krásna hojně zastoupena.

Vypracovávali pracovní listy „Malá myslivost.“ V zimním odbobí se starali
o přikrmování zvěře u vyčleněného kr-

Komise pro mládež při OMS Sokolov
Josef Mráz
Veronika Švábová
www.myslivost.cz/omssokolov |
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MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA TROFEJÍ
ČMMJ z.s., OMS Sokolov ve spoluprácí
s KPK dne 23.05.2015 uspořádal zájezd
na 20. Mezinárodní výstavu trofejí do Lysé
nad Labem. Velkou zásluhu a poděkování na uspořádání této akce má jednatel
OMS p. Josef Jedlička st., který zajistil
podstatnou část účastníků na tuto akci.
Účastníků bylo celkem 51 včetně rodinných příslušníků. Zastoupení zde měli
Myslivecké spolky Horník, Chodov-Lomy, Krásenský Lán, Horní Slavkov-východ, Chlumek,
2 zástupci byli z Kraslic, Loketské městské lesy a 1 člen z Klubu fotografů při
ČMMJ p. Václav Suchý.
Velké poděkování si zaslouží vedoucí
divize Sokolov ČSAD Karlovy Vary a.s.
p.Gerhard Závorka a řidič autobusu za
vzorové služby které byli spojeny s tímto
zájezdem.
Co k tomu říci – 20. Mezinárodní výstava loveckých trofejí v Lysé nad Labem
je minulostí. OMS ve spolupráci s KPK
této záležitosti věnoval mnoho úsilí a reagoval na podněty mysli-vecké veřejnosti, ale je vidět, že je ještě dlouhá cesta
k tomu, aby si mysl.spolky a HS našla
společnou cestu ke společné spolupráci a naplnila, tak heslo ,,Vše k potřebám
členů ČMMJ.“
Je pravdou, že pro letošní rok je naplánováno spousta mysliveckých akcí a každý
člen ČMMJ si může vybrat kam se pojede
podívat. Což určitě není na škodu - každopádně veškeré akce tohoto typu slouží
k setkání myslivců a laické veřejnosti, kteří
tyto akce dlouhodobě navštěvují.

18
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Z našeho pohledu lze říci jen jedno,všichni
co se této akce zúčastnili byli nad míru spokojeni a celá akce od dopravy až po samotnou výstavu byla hodnocena velice kladně
a všichni se schodli na jednotném názoru,
že za 5 let by se mohla tato akce zopakovat. Trochu negativních jevů bylo vzeseno
na samotné uspořádání výstavy. Výstava by
si zasloužila více prostoru z důvodu velké
návštevnosti a doprovodných akcí a stánkového prodeje. Od mysliveckých potřeb,
doplňků, včelařů, rybářů a zahrádkářů na
malém prostoru.V zásadě si myslíme, že
každý návštěvník, zde našel a koupil vše co
hledal a neposledně, zde viděl trofeje ulovené zvěře všech kategorií, které v našich
podmínkách jsou spíše raritou.

Na výstavě jsme potkali i známého sportovce a myslivce i s jeho loveckým psem.
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Poznáváte ho? Ano je to známý hokejista
a olympijský vítěz z Nagána pan Dominik
Hašek s lov. psem, který bohužel není vidět.
Ve dnech 13. – 14. 6. 2015 se konal na
náměstí T.G.M. v Lokti 0. ročník ,,Slavností přírod-ních produktů“. Měli tam
zastoupení všechny zájmové činnosti.
Z velké části tam měli zastoupení ČMMJ
z.s., OMS Sokolov, Loketské městské
lesy Loket s.r.o., včelaři, rybáři,
Hotelový porcelán Karlovy Vary-Dvory,
SLŠ Žlutice, prodejci sušeného ovoce,
masných výrobků, sazenic květin, zeleniny a občerstvení. Stánek měl i pan
Joo s mysliveckými doplňky oblečením
a hlavně, zde byla velká nabídka a ukázka vábení zvěře a vábniček.

Velký úspěch hlavně u mladší generace,
měla naučná steska lesem kterou zajišťovali slečna Ing. Kristýna Adámková
a paní Ing. Radka Stolariková PhD., které
se po oba dny účastnilo velké množství.
Aktivním přístupem obou jmenovaných
to byla a propagace myslivosti a přírody zejména ve spoluprácí s Loketskými
městskými lesy Loket s.r.o..
Slavnostní uvedení této ake provedli
trubači s Vojenskách lesů a statků ČR
s.p. Karlovy Vary. Slavnostní zahájení
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0. ročníku ,,Slavností přírodních produktů“provedl starosta Města Loket pan Ing.
Zdeněk Bednář. Poté předseda ČMMJ
z.s.,OMS Sokolov pan Jaroslav Adámek
provedl odbornou přednášku o lovecky
upotřebitelných psech s jejich ukázkou.
Svůj program měli i včelaři a celá dopolední část byla v režii tanečních souborů
,,Máj“ 1. a ,,Máječek“ z Krásna. Je velká
škoda, že tato akce měla malou propagaci a tím i o celé akci vědělo poměrně málo
lidí. Všichni vystavovatelé se schodli, že
zde měli mít zastoupení i další činnosti
jako jsou kováři,šermíři a další tradiční řemesla, které do města Loket patří.

Na závěr se podstatná část zájmových
činností schodla že v roce 2016 uspořádají společ-nou akci spojenou s jarním
svodem loveckých psů a výstavou trofejí
na statku Bernard v Královském Poříčí.
Do akcí, které jsou ještě plánované do
konce roku 2015, bych chtěl pozvat
mysliveckou veřejnost na vernisáž myslivecké fotografie k životnímu jubileu
p.Václava Suchého v DK Sokolov a Hubertské slavnosti v Kraslicích obě akce
jsou plánované na 11/2015.
Miloslav Tušek
KPK OMS Sokolov
www.myslivost.cz/omssokolov |
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KYNOLOGIE
Barvářské zkoušky malých plemen
pořádané dne 11.7.2015 OMS Sokolov
v Krásně.

Šilhanem. Tato dvojice předvedla nejlepší
práci na stopě. Byla radost uvidět krásné
oznamování. Všichni psi došli v cenách.

Na zkoušky byli přihlášeni tři psi a v témže počtu také nastoupili 2 x jagdteriér
(JGT) a 1 x chesapeakebay retrívr (CBR).
Psi byli dobře připraveni a předvedeni.
Po celé zkoušky nás provázelo krásné
počasí. Barvy došli psíci všichni za 3.
O vítězi rozhodla šoulačka.

1. NK fena Gejsy z Šilhanova chovu vůdce Petr Šilhan - 284 bodů I.cena )

Psi došli v tomto pořadí.

4. JGT pes Gips Petkov vůdce František
Agaj - 146 bodů III.cena

2. BRT fena Ajda z kynžvartského dvora
vůdce Eguen Čiernik-204 bodů I. cena
3. JGT pes Arek Myší domky s vůdkyní
Veronikou Geretovou - 180bodů I.cena
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Přihlášeno bylo 5 psů a zkoušek se účastnilo 5 psů. 1 odvolal a 4 úspěšně absolvovali zkoušku, 2 psy I. ceně a 2 psy II.ceně. Nejlepší práci předvedla fena Gejzy
ze Šilhanova dvora vedena panen Petrem
Šilhanem s počtem bodů 100.
5.9.2015 – Podzimní zkoušky v Chodově
Přihlášeni byli 4 psi a zkoušek se účastnili 4 psi.
Ze strany pořadatele OMS byly zkoušky
zabezpečeny výborně. Vůdci byli ukázněni s různými zkušenostmi.
Poděkování patří uživatelům honiteb
a všem kteří se na průběhu zkoušek
podíleli.
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Další akce jsou:
26.09. 2015 - Lesní zkoušky ve Stříbrné
10.10.2015 - Lesní zkoušky v Krásnu
11.10.2015 - Barvářské zkoušky v Krásnu
23.10.2015 - Norování v Krásnu
24.10.2015 - Podzimní zkoušky v Chodově
7.– 8.11.2015 – Honičské zkoušky Krásno (KCHFX)
14. – 15.11.2015 – Honičské zkoušky
Krásno (KCHJGTČ)
Myslivecké kynologii zdar!
Kynologická komise OMS Sokolov

1. JGT pes Hasso z Bítovského lomu
s vůdkyní Michaelou Durcovou - 91 bodů
I.cena

5. GBG fena Dascha od Veselý Anežky
s vůdkyní Janou Fantovou - 135 bodů III.cena

2. CBR fena Connie z Fukova s vůdcem
MUDr.Vítězslavem Šaratou - 62 bodů
v II.ceně

Posuzovali rozhodčí páni Bohuslav Papež, ing. Miroslav Gregor, Otomar Novák
a hospitoval Luboš Hemr.

SETKÁNÍ MYSLIVCŮ NA KLADSKÉ

3. JGT pes Arek Myší domky s vůdkyní
Veronikou Garetovou - 60 bodů v II.ceně

Poděkování patří uživateli honitby a všem
kteří se na průběhu zkoušek podíleli.

Lesy České republiky s.p. Lesní závod Kladská ve spolupráci s Krajskou koordinční mysliveckou radou Karlovarského kraje uspořádali dne 20.06.2015 v době od 11.00 hod. do
16.00 hod. setkání myslivců Karlovarského
kraje v areálu loveckého zámečku na Kladské s přehlídkou loveckých trofejí ulovených
v honitbách Kladská a Oboře Studánka LČR
s.p. LZ Kladská v sezoně 2014/2015. Spojenou s hodnocením trofejí a přehlídkou trofejí ulovené zvěře v sezóně 2014/2015 OMS
Cheb a trofejí hodnocených Ústřední hodnotitelskou komisí dle pravidel CIC a mezinárodní komisí hodnotitelů CIC, které byly
oceněny a vystaveny na 20. Mezinárodní výstavě VIVA NATURA v Lysé n/Labem, OMSů
Cheb, Karlovy Vary a Sokolov. Tyto vystavené trofeje byly doplněny o pamětní medaile z
této akce. Dále doprovodný program vše v
režii LČR s.p. LZ Kladská.

Posuzovali páni rozhodčí Bohuslav Papež,Jan Bína a Luboš Hemr.
Děkujeme, uživateli honitby Městským lesům Loket a Lesy ČR s.p. LZ Kladská, polesí Krásno za možnost uspořádat zkoušky.
Barvářské zkoušky honičů pořádané
OMS Sokolov – v Krásně dne 12.7.2015
Na zkoušku bylo přihlášeno 5 psů - 2 x
jagdteriér,1 x border-teriér,1 x německý
křepelák a 1 x vendéský velký baset.
Připravenost psů byla různá. Nejlépe si
vedla fena německého křepeláka vedená
zkušeným vůdcem a chovatelem Petrem
20
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DALŠÍ KYNOLOGICKÉ AKCE
OKRESE SOKOLOV 2015

NA

V měsící černveci a září 2015 se uskutečnilo
několik zkoušek z výkonu loveckých psů.
19.07.2015 – Zkoušky vloh -náhradní termín v Krásnu
Přihlášeno bylo 9 psů a zkoušek se
účastnilo 8 psů. 1 nedostavil, 6 odvolalo
a 2 úspěšně
absolvovali zkoušku v I.ceně, vedeni
paní Naděždou Podrackou.
08.08.2015 – Specielní zkoušky z vodní
práce v Dolním Rychnově

V doprovodném programu byli ukázky
slavnostního troubení trubačů pod vedením ing. pana Tomáše Jandy a trubačů
z Německa. Zazněly lovecké signály prof.
Antonína Dyka a atmosféru umocnilo jejich závěrečné společné jejich vystoupení, které bylo věnováno na památku
a vzpomínku na dlouholetého člena
ČMMJ a kynologa pana Františka Bejčka.
Dále ukázka vábení zvěře, kterou prezentovali čtyřnásobný mistr Evropy pan Jan
Brtník a pan Václav Svoboda a další doprovodné akce. Po celou dobu o příjemnou náladu a pohodu se staral dechový orchestr.Tato akce byla velmi kladně
hodnocena. Bohužel jen počasí této zdařilé akci nepřálo – pršelo.
Josef Jedlička st.
Jednatel OMS Sokolov
www.myslivost.cz/omssokolov |
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JUBILANTI
Jubileum

Titul

Jméno

Příjmení

Narozen

55

Miroslav

KUMBERA

21.7.1960

55

Jaromír

ŠKOPEK

20.09.1960

55

Milan

ZADŇANČIN

29.9.1960

60

Zdeněk

PELC

20.9.1955

60

Ludvík

DLESK

15.12.1955

65

Jiří

WÁGNER

8.10.1950

65

Jiří

NOVÁK

4.11.1950

65

Jan

ORSÁG

19.12.1950

70

Vojtěch

SUGAR

6.7.1945

70

Jiří

VOREL

18.8.1945

70

Jaroslav

POHLREICH

27.8.1945

70

Václav

MALÝ

26.09.1945

75

Rudolf

BENDA

18.8.1940

75

Zdeněk

BURDA

17.12.1940

80

Jaroslav

VOVES

8.8.1936

84

Jaroslav

PICHL

11.9.1932

85

Stanislav

BABOR

20.08.1931

87

Petr

HRŮZA

9.7.1929

PLATBA ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU ČMMJ
NA ROK 2016
Členům ČMMJ připomínáme jejich
každoroční povinnost, zaplatit nejpozději do konce roku 2015 členský
příspěvek ČMMJ na rok 2016 (resp.
2016 – 2017 či 2018) včetně zákonného
a úrazového pojištění.
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Řádný členský příspěvek na rok 2016
činí 800,- Kč.
- případná platba na 2 roky (2016-2017)
činí 1600 Kč a na 3 roky (2016, 2017
a 2018) pak 2400 Kč.

2 | 2015

Pro členy od 65 let, invalidy (plný invalidní důchod) a studující denního studia do věku 26 let a žáky do 18 let činí
500,- Kč ročně.
- případná platba na 2 roky 2016-2017 činí
1000,-Kč a na 3 roky (2016, 2017 a 2018 je
1500 Kč. Studenti a plně invalidní důchodci mohou platit pouze na 1 kalendářní rok
550,- Kč mohou hradit členové ČMMJ
lesníci a myslivci z povolání, kteří prokáží, že povinné pojištění jim hradí jejich zaměstnavatel na základě hromadné pojistné smlouvy sjednané s jinou pojišťovnou.
0soby, které uplatňují snížený členský
příspěvek, musí doložit příslušný dokument, tj. doklad OSSZ o plné invaliditě či potvrzení školy.
Protože pomalu a jistě se blíži konec roku
členům ČMMJ připomínám jejich každoroční povinnost, zaplatit členský příspěvek ČMMJ na rok 2016 (resp. 2016 – 2017
či 2018) včetně zákonného a úrazového
pojištění. nejpozději do dne 23. prosince 2015. Jedná se o poslední úřední den
v roce 2015 tak, aby do 31. prosince 2015
byl příspěvek již na účtě ČMMJ. Následující úřední den bude až dne 6. ledna 2016.
Členský příspěvek může člen zaplatit buď
složenkou nebo převodem na účet OMS
v Soko-lově, číslo účtu u ČSOB, Poštovní spořitelny je 234428691/0300 nebo
v hotovosti přímo v kanceláři ČMMJ OMS
v Sokolově v úřední den každou středu
v době 09.00 – 17.00 hod. či v mimořádné úřední dny v Kraslicích a Krásně.
V Kraslicích budou mimořádné úřední
dny v pondělí 30.11. a 14.12.2015, vždy
od 09.00 - 16,30 hodin v kanceláři Městských lesů Kraslice

SOKOLOV | MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ

V Krásnu budou mimořádné úřední dny
v pondělí 23.11. a 21.12.2015, vždy od
15.00 – 17.30 hodin v kanceláři v Bejčkovo myslivně.
Při platbě složenkou počítejte s trvaním transakce 5 pracovních dní, tento
způsob je nejpomalejší a nelze zaručit
doručení částky do 31.12., když platbu
odešlete 23.12. danného roku a později!
Žádám proto naše členy, aby platbu
členského příspěvku ČMMJ vyřídili co
nejdříve a nenechávali si to až na poslední dekádu prosince.
V případě, že členský příspěvek nebude zaplacen do konce roku do 31.12.,
členství v ČMMJ zaniká a tím i zákonné
a úrazové pojištění.
V roce 2012 ČMMJ Praha zprovoznila
nový program evidence členů, tzv. SW
DIANA. Tento program všechny členy,
kteří nezaplatí tak, aby do konce roku
byl příspěvek na účtu ČMMJ, automaticky vyřazuje z evidence.
Znovu se do evidence dostane následně
až poté, co členský příspěvek na OMS
zaplatí, a platba s registrací vstupního
poplatku ve výši 100,- Kč bude zapsána. Pokud např. bude příspěvek ČMMJ
zaplacen hotově až 6. ledna 2016,
bude člen pojištěn až od 00.01 hodin
07.01.2016.
Ti, kteří zaplatí příspěvek složenkou nebo
převodem z účtu na účet je vždy nutné si
nechat platbu následně vyznačit na sekretariátu OMS tudíž, se dostaví v úřední
den na OMS ČMMJ Sokolov, kde předloží ústřižek složenky o zaplacení nebo
kopii příkazu k úhradě a členský průkaz

www.myslivost.cz/omssokolov |
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s vyznačením platby bude plátci obratem vystaven. Pouze ústřižek složenky
není pro kontrolní orgány dostačujícím
dokladem o povinném pojištění.

Povinností každého, kdo loví zvěř, je mít
u sebe nejen platnou povolenku k lovu,
lovecký lístek, ale i doklad o zákonném
odpovědnostním pojištění.

Při prodlužování členství není nutná
osobní přítomnost člena. Předkládání
členských průkazů je možné i za celý myslivecký spolek nebo sdružení hromadně.
Tento způsob velice urychluje vyřizování na sekretariátě a zároveň slouží i jako
kontrola pro mysliveckého hospodáře.

U členů ČMMJ je dokladem o zaplacení zákonného pojištění potvrzení platby
členského příspěvku členský průkaz
ČMMJ. Ustanovení § 48, odst. 1 a 2 zákona o myslivosti 449/01 Sb.).

Po zaplacení členského příspěvku ČMMJ
vytiskne program SW Diana nový členský
průkaz s uvedením evidenčního čísla.
Do starých průkazů ČMMJ budou platby potvrzovány dokonce jejich platnosti
a bude dopsáno evidenční číslo.
Za prošlé průkazy ČMMJ budou vydávány nové členské průkazy s programu SW
Diana.
Připomínám, že součástí členského
příspěvku je i zákonné pojištění odpovědnosti a dále i úrazové pojištění
a odpovědnostní pojištění za škody způsobené loveckým psem člena
ČMMJ. Pojištění sjednává ČMMJ za své
členy s pojišťovnou Halali a.s. Praha.

CO ZAHRNUJE ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK
ČMMJ – členění na řádný příspěvek 800
Kč a snížený příspěvek 500 Kč (studenti,
plně invalidní důchodci, členové nad 65
let věku)
- příspěvek pro činnost OMS 410,- Kč,
160,- Kč
- příspěvek do fondu pro podporu složek
ČMMJ 5,- Kč, 5,- Kč
- pojištění člena ČMMJ u pojišťovny HALALI 250,- Kč, 250,- Kč
- příspěvek na činnost ČMMJ Praha
135,- Kč, 85,- Kč

Josef Jedlička st.
Jednatel OMS Sokolov
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TRANSFORMACE SDRUŽENÍ A SPOLEK
Nově od 9. 12. 2014, jsou spolky osvobozeny od zaplacení soudního poplatku při podání ,,Návrhu na zápis změn
do spolkového rejstříku“. Až do 30. 6.
2016 se na ,,Návrh změny zapsaných
údajů do spolkového rejstříku“ kolky nevylepují. Po tomo datu bude každá změna i na jednoho funkcionáře zpoplatněna částkou 1.000,-Kč.
Dne 9. prosince 2014 vyšel v platnost
zákon č. 335, kterým se mění zákon
č.549/1991 Sb., o soudních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů. V tomto
novém zákoně jsou spolky, odborové
organizace, mezinárodní odborové organizace, organizace zaměstnavatelů
a mezinárodní organizace zaměstnavatelů a jejich pobočné organizace, nadace,
nadační fond, ústav a obecně prospěšná
společnost ve věcech veřejného rejstříku
osvobozeny od příslušného poplatku
(viz §11, příslušného zákona).
Proto při ověřování podpisu a listin
uveďte, že jde o spolek. Pracovníci na
městských, obecních úřadech k tomu
byli na Krajském úřadě proškoleni! Vyžadujte to!

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Tento zákon se netýká poboček České
pošty. Tam jeden ověřený podpis případně jeden list listiny např.,,zápis s ust.
čl.schůze stojí 30 Kč a zbytečně se to
prodraží!

Přípravný výbor žádá myslivecké spolky a uživatele honiteb o zvěřinový příspěvek na ples a další příspěvky do tomboly.

V případě, že budou soudu nějaké informace chybět nebo budou v návrhu

POZVÁNKA NA REPREZENTAČNÍ OKRESNÍ MYSLIVECKÝ PLES
dne 23. 01. 2016 od 20.00 hod. do 02.00 hod. se uskuteční reprezentační okresní myslivecký ples
ČMMJ,z.s. OMS Sokolov v Kulturním domě v Lomnici u Sokolova. K tanci a poslechu bude hrát HORALKA z Kraslic. Vstupenky bude možné zakoupit v předprodeji na sekretariátu OMS Sokolov.
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jiné nedostatky, soud Vás v usnesení
požádá o jejich odstranění či doplnění a stanoví lhůtu, ve které musíte
podmínky splnit. V takovém případě
je usnesení opatřeno tzv. Fj číslem (ve
tvaru: Fj xxxxxx/2014/KSPL), pod kterým vytvoříte Doplnění podaného návrhu – opět v inteligentním formuláři. Do
kterého vstoupíte IČ. V tomto doplnění
(je stejný formulář jako původní) doplníte požadované chybějící údaje a spolu
s chybějícími listinami (opět ověřené kopie) s Návrhem na zápis změny
zapsaných údajů do rejstříku spolků
(originál – s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za spolek
v otázce podání návrhu.) opět zašlete
doporučeně na krajský soud.
POZOR pokud jednotlivá sdružení chybějící nebo chybně uvedené údaje nedoplní do stanovené dvouleté lhůty. Pak je
soud na návrh orgánu veřejné moci nebo
osoby, které na tom osvědčí právní zájem,
k 01.01.2017 zruší a nařídí jejich likvidaci (více viz §122 Předpis č. 304/2013 Sb.
Zákon o veřejných rejstřících právnických
a fyzických osob a §3041 odst. 2 Nového
občanského zákoníku).
Pokud si nevíte rady přijďte, rádi Vám
poradíme a pomůžeme. Jsme tu jako
služba pro Vás!
Josef Jedlička st.
Jednatel OMS Sokolov

Předseda kulturně propagační komise OMS Sokolov
Miloslav Tušek
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SLOVO HOSPODÁŘKY
dovolte, abych Vás seznámila se současným stavem naší členské základny OMS Cheb.

z toho:
řádní členové

důchodci +65
invalidní důchodci
lesáci
studenti

277

CHEB | MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ

Všem uvedeným jubilantům tímto blahopřeje OMS CHEB a MR CHEB.

Vážení kolegové myslivci,

Do 21. 9. 2015 máme 444 členů

2 | 2015

147
7
9
4

Odešli z našich řad
Leopold Valach – MS Házlov, členem ČMMJ byl od roku 1972 a také byl dlouholetým
členem osvětové komise OMS v Chebu
Od 20.11.2015 do 30.01.2016 máme pro Vás otevřeno i v pátek 9-13 hod.

To je nárůst 6 členů proti minulému pololetí.

23.12.2015 otevřeno 9-13 hod.

JUBILEA ZA 2. POLOLETÍ 2015 MAJÍ TITO ČLENOVÉ:

Od října budu v kanceláři tradičně prodávat stolní a nástěnné kalendáře na rok 2016.

Jubileum

Titul

Jméno

Příjmení

Narozen

88

Ing.

Ladislav
Jaroslav
Jan
František
Karel
Miroslav
František
Karel
Emil
Otakar
Bedřich
Michal
Josef
Ivan
Jiří
Václav
Jiří
Josef
Jiří
Jaroslav
Petr
Augustin
Milan
Petr
Miroslav
Jiří

ŠKROCH
AMCHA
KÁBA
MUSIL
MATĚJKA
VŠETEČKA
ŠTĚPÁNEK
PAŘÍZEK
NECHALA
ZELINKA
RONNER
BAČOVČIN
BÖHM
KOČÍŠ
ZEMČÍK
FLORIÁN
ŠMERDA
ŠTEKR
BARON
MÁŠA
BERDYCH
BLÁHA
BABIC
KRATINA
TŘMÍNEK
NEŠPOR

10.07.1927
22.07.1928
01.11.1928
19.08.1931
02.10.1932
03.07.1933
03.11.1933
24.07.1935
16.09.1935
02.10.1935
25.08.1940
07.10.1940
14.10.1940
28.10.1940
11.12.1940
15.12.1940
04.07.1945
09.10.1945
10.10.1945
24.12.1945
11.07.1950
22.07.1950
12.09.1950
17.07.1955
05.09.1955
08.12.1955

87
84
83
82
80

75

Ing.

Ing.
70

65

60
Ing.
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Miroslava Maršíčková
hospodářka

BEZKONTAKTNÍ NOROVÁNÍ
- ZKOUŠKA NOVÁČKŮ ZN 22.8.2015
Okresní myslivecký spolek v Chebu
uspořádal dne 24. 8. 2015 na umělé
noře ve Františkových Lázních zkoušky v bezkontakním norování - zkoušky
nováčků..

Ve zkoušce neobstál pouze jeden
z přihlášených psů. Nejlepšího času
– 9 sekund - v disciplíně rychlost dosáhl
jagdteriér THasso z Bítovského lomu vedený paní Michaelou Durcovou.

Na tyto zkoušky se přihlásilo 6 vůdců se
svými psy. Vrchním rozhodčím byl jmenován p. Josef Říha, posuzovali paní
Monika Hudacká a Otomar Novák. Práci
normistra zastal p. Zdeněk Woldert.

Zkoušky byly v vrchní rozhodčím vyhlášeny a ukončeny kolem 10. hodiny. Děkuji tímto členům kynologické komise,
paní Monice Hudacké, Otomaru Novákovi a Soně Novákové za přípravu jak samotných zkoušek tak i za provádění společných nácviků, kterými jistě dopomohli
zúčastněným vůdcům a jejich psům
k úspěšnému zvládnutí zkoušek.

Zkoušky v 8:30 zahájil krátkým přivítáním
předseda Okresního mysliveckého psolku Ing. Petr Černík, který přivítal přítomné a předal slovo vrchnímu rozhodčímu
p. Josefu Říhovi. Po nezbytné veterinární prohlídce proběhlo losování pořadí
a zkouška mohla začít.

Milan Andrle
předseda kynologické komise
OMS Cheb
www.omscheb.cz |
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DATUM
26.3.2016
23.4.2016
17.9.2016
16.7.2015
11.6.2016
12.6.2015
22.10.2016
20.8.2016
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OKRESNÍ PŘEHLÍDKA A HODNOCENÍ TROFEJÍ

Plán kynologických akcí pro rok 2016
Okresní myslivecký spolek Cheb
DRUH ZKOUŠEK
jarní svod
zkoušky vloh
podzimní zkoušky
zkoušky z vodní práce
lesní zkoušky
barvářské zkoušky
barvářské zkoušky honičů
norování

2 | 2015

POZNÁMKA
ohařů a malých plemen
ohařů a malých plemen
ohařů a malých plemen
malých plemen

MYSLIVECKÝ DVOJBOJ 2015
pan Václav Pošvář se psem Jack Rusler
teriérem s celkovým počtem 99 bodů.
Na 3. místě se umístil pan Erik Akenberk
s Jagdteriérem s počtem 97 bodů.

Dne 22. 8. 2015 proběhl již 14. ročník
Mysliveckého dvojboje v norování na lišku a střelbě na loveckém kole v areálu
střelnice Okresního mysliveckého spolku
Cheb ve Františkových Lázních.
V letošním ročníku se zúčastnilo
12 družstev. Na 1. místě se umístil pan
Jan Mach střelec a vůdce v jedné osobě
se psem Velšteriérem s celkovým počtem
102 bodů. Na druhém místě se umístil
28
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Okresní myslivecký spolek tímto děkuje všem, kteří se zúčastnili letošního
14. ročníku a zároveň je zve k účasti na
patnáctém jubilejním ročníku,který se
bude konat dne 20. 8. 2016 rovněž v areálu střelnice ve Františkových Lázních.
Za OMS Cheb J. Vozka

Hodnocení
trofejí
za
myslivecký
rok 2014/2015 se uskutečnilo dne
19.6.2015, výstava proběhla následující
den 20.6.2015. Po mnoha letech konání výstavy v obci Drmoul a loňské výstavě v obci Doubrava u Aše se letošní výstava konala na Kladské spolu se
Setkáním myslivců Karlovarského kraje
a přehlídkou loveckých trofejí, pořádané
lesním závodem Kladská. Důvodem rozhodnutí OMS o připojení výstavy trofejí
OMS Cheb k této akci byl klesající zájem uživatelů honiteb předkládat trofeje
k hodnocení a též předpoklad zvýšení návštěvnosti výstavy mysliveckou
i laickou veřejností.
Celkem bylo k hodnocení předloženo
240 ks trofejí srnce obecného, 17 ks

trofejí jelena lesního, 4 ks trofejí daňka
skvrnitého a 27 ks trofejí jelena siky. Celkem bylo tedy k hodnocení předloženo
288 trofejí, z čehož jeden srnec dosáhl
bodovou hodnotou 116,78 bodu na stříbrnou medaili, jeden jelen lesní bodovou hodnotou 186,60 bodu na bronzovou medaili, jeden jelen sika s bodovou
hodnotou 233,50 bodu na bronzovou
medaili, tři jeleni sika s bodovými hodnotami 250,60, 241,80 a 244,40 bodu
na medaili stříbrnou a jeden jelen sika
s bodovou hodnotou 259,10 bodu na
medaili zlatou. Jen pro srovnání, v roce
2011 bylo hodnoceno 526 trofejí. Součástí výstavy, byly i všechny medailové
trofeje, které byly vystaveny na mezinárodní výstavě v Lysé nad Labem i s udělenými medailemi.
www.omscheb.cz |
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I přes to, že počasí akci zrovna nepřálo návštěvnost výstavy byla vysoká, jak
je vidět na přiložené fotografii. Množství
předložených trofejí ze strany mysliveckých sdružení a ostatních nájemců nebo
vlastníků honiteb se zatím bohužel opět
snížila. Z pověřené obce Aš byly předloženy trofeje z 5 honiteb, z pověřené obce
Cheb z 12 honiteb a z pověřené obce
Mariánské Lázně pouze z 5 honiteb.
Součástí celé akce LZ Kladská byla výstava trofejí ulovených na LZ Kladská v
mysliveckém roce 2014/2015, výstava
zajímavých trofejí a shozů z minulosti LZ
Kladská, výstava fotografií přírody Slavkovského lesa Václava Suchého a Svatopluka Šedivého. Bylo k dispozici otevřené infocentrum Slavkovského lesa. Pro
děti byla k dispozici laserová střelnice. V
rámci doprovodného programu se představili trubači LZ Kladská a z Německa.
Předvedeno bylo i vábení zvěře a ke
zlepšení nálady v deštivém počasí hrála
skupina Starovarka. Po celou dobu akce
byl k dispozici i stan, ve kterém bylo pro
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návštěvníky připraveno občerstvení.
Myslím si, že připojení výstavy trofejí OMS
Cheb k akci LZ Kladská bylo i přes drobné organizační problémy velmi přínosné,
návštěvnost byla proti předchozím letům,
kdy se výstava konala samostatně, několikanásobně vyšší a doufáme, že tento vyšší
zájem se projeví hlavně v ochotě uživatelů honiteb předkládat trofeje k hodnocení.
Pochlubit se výsledky péče o zvěř, nebo
třeba raritními trofejemi by mělo myslivcům
přinést větší potěšení, než si trofej pověsit
jen doma na zeď, kde ji nikdo neuvidí.
Závěrem článku bych chtěl poděkovat LZ
Kladská, za možnost připojit se k jejich
akci, OMS Sokolov za poskytnutí a postavení stanu a v neposlední řadě též všem,
kteří se zúčastnili jak hodnocení trofejí,
tak jejich instalaci na výstavu a doufám,
že v příštím roce se budeme moci k této
akci opět připojit s mnohem vyšší účastí
uživatelů honiteb než v roce letošním.
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STŘELECKÝ ROK 2015 OMS CHEB
OMS Cheb provozuje prostřednictvím
střelecké komise střelnici ve Františkových Lázních.Střelnici se snažíme udržet
v plném chodu což sebou přináší mnohá
úskalí.Samozřejmě to první jsou finance
jako ve všem a druhý problém je legislativa.To vše jsou však věci řešitelné takže
se snažíme vše vyřešit aby byla zdejší střelnice provozu schopná a sloužila
všem hlavně členům ČMMJ. Střelnice
slouží jak výuce a zkouškám adeptů,tak
mysliveckým sdružením konáním různých střelecko kulturních akcí,které jsou
jistě zpestřením jejich mysliveckého činnosti a určitě to zlepšuje jejich schopnosti zacházením se zbraní jak brokovou tak
kulovou.Střelnice též slouží k nastřelování kulovnic,což je jediné místo ,které můžete legálně využít.Dále zde pořádáme
několik závodů.V letošním roce zde byl

okresní přebor,bohužel tradiční závod na
Vysoké věži z technických důvodů neproběhl jelikož plně nefungují vrhačky,
které jsou již zastaralé a takový závod
by nemusel proběhnout hladce.Dále se
uskutečnil myslivecký dvojboj a ještě nás
čeká memoriál Adolfa Sitty.
Akce na sezónu 2016
7.5. Okresní přebor
20.8. Dvojboj
8.10.Memoriál Adolfa Sitty
Vysokou věž nacháváme ještě otevřenou
S pozdravem

Miloš Berdich
předseda střelecké komise
Kontakt: 602 384 599

Roman Bihuš
OKRESNÍ MYSLIVECKÝ PLES
Okresní MR po vyhodnocení plesu 2015 v Kulturním domě Svoboda, o který byl ze strany myslivecké
i nemyslivecké veřejnosti velký zájem a měl i kladný ohlas, rozhodla o uskutečnění i v roce 2016.
POZVÁNKA NA OKRESNÍ MYSLIVECKÝ PLES
27. 2. 2016 se uskuteční 45. reprezentační ples OMS Cheb, v KC Svoboda. K tanci a poslechu bude
hrát CHODOVARKA. Vstupenky bude možné zakoupit na jednatelství OMS Cheb, nebo v Infocentru na
Náměstí Krále Jiřího v Chebu.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Přípravný výbor prosí o zvěřinový příspěvek na ples.
Václav Krejčí
Předseda osvětové komise
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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.

