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Úvodní slovo
Vážení kolegové myslivci,
od posledního vydání Mysliveckého zpravodaje uplynulo opět několik měsíců, během kterých se udála
na poli naší krajské a okresní myslivosti celá řada událostí, které mají vliv na činnost našeho OMSu.
Nejdůležitější událostí tohoto období byl bezesporu
Sněm Okresního mysliveckého spolku Karlovy Vary,
který se uskutečnil ve čtvrtek 18. 3. tohoto roku
na střelnici v Drahovicích. Vzhledem k tomu, že tento
sněm byl zároveň volebním, byla zvolena na dalších
pět let nová myslivecká rada a věřím, že Vámi zvolení
členové budou náš myslivecký spolek příkladně zastupovat a s rozumem řešit nadcházející události. Složení
nové myslivecké rady je samozřejmě také součástí
tohoto zpravodaje.
V průběhu sněmu jsem měl tu čest některým z Vás,
myslivců, předat na návrh myslivecké rady, mysliveckých sdružení a kynologické komise vyznamenání
Za zásluhy o myslivost, Čestná uznání a Věrnostní me
daile. Všem vyznamenaným za nás za všechny blahopřeji a děkuji za dlouholetou, záslužnou a obětavou
práci pro českou myslivost na Karlovarsku.
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Během zimního období, kdy se většina z Vás věnovala
spíše přikrmování zvěře než lovu samotnému, se uskutečnilo i několik dalších akcí.
Byl to především myslivecký ples našeho OMSu, který
se již tradičně uskutečnil v únoru v karlovarském hotelu Thermal. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem,
kteří se podíleli jak na jeho přípravě a organizaci, tak
i všem firmám, mysliveckým sdružením a organizacím
za jejich podporu. Domnívám se, že díky těmto nadšencům opět naše okresní myslivost získala na společenské prestiži. Ještě jednou: Děkuji!
Koncem února se také konalo tradiční setkání členů
redakční rady, sponzorů a věrných dopisovatelů Mysliveckého zpravodaje. I jim bych chtěl touto cestou
poděkovat za podporu a práci, neboť bez spolupráce
jedněch a podpory druhých, byste tyto zpravodaje
těžko našli ve vašich schránkách.
Věřím, že i v nadcházejícím období Vás bude na svých
stránkách nadále informovat o veškerém mysliveckém
dění a to jak u nás, tak i u našich mysliveckých sousedů, přátel a kolegů. Do jarní lovecké sezony Vám všem
přeji „Lovu zdar“.
Ing. Evžen Krejčí, předseda OMS Karlovy Vary
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POZVÁNKY
Pohár Českého lesa v dosledech
5. – 6.6. 2010 Rozvadov. Barvářské zkoušky ho
ničů a barvářské zkoušky malých plemen (oboje
dle ZŘ pro jezevčíky a teriéry). Přihlášky zasílejte
na adresu OMS Tachov, Nádražní 779,
Tachov 347 01.

Výcvikový tábor jezevčíků ROZVADOV
3.7. – 11.7. 2010 Zaměřen bude na Barvářské
zkoušky honičů, Lesní zkoušky a Norování.
Informace a přihlášky: Ing. Radomír Svoboda,
Rozvadov 147, 348 07 Rozvadov.
Mail: roz.haj@seznam.cz

Výcvikový tábor ohařů na Plzeňsku
letos se bude konat v termínu 5. – 12.9. 2010,
je určen především pro začínající majitele ohařů
a pro ty, kteří si nevědí s výcvikem rady, v závěru
možnost složení PZ. Více na webových stránkách
www.liblinoharivycvik.wgz.cz. Kontakt:
Jan Šlouf – 606 911 131, Pavla Lhotáková
– 605 455 980  

Sloupek tajemníka
Téma „lišky“

Děkuji jménem redakční rady všem, kteří přispěli svý
mi zkušenostmi či zážitky s liškami. Sešlo se nám
tolik hezkých a zajímavých příspěvků, že se nám do
jednoho čísla nevejdou, proto vyhlašujeme téma
LIŠKY tématem roku. Liščí příspěvky budou vycházet
postupně po celý tento rok, a tak pokud se ještě
budete chtít podělit právě o ten Váš liščí příběh, pošlete
jej buď písemně na adresu OMS Karlovy Vary, Stará
Kysibelská 91, 360 20 Karlovy Vary nebo elektronicky
na adresu: iva.pecim@oms-karlovyvary.cz

Soutěž O lovecký tesák pokračuje

Po úspěšném prvním ročníku vyhlašujeme i II. ročník
literární soutěže O lovecký tesák. Pravidla jsou stejná jako
v loňském roce – do soutěže budou zařazeny všechny
příspěvky s mysliveckou tématikou, ať už se jedná
o povídky, lovecké zážitky, zkušenosti, zamyšlení
atd. Nezáleží na tom, jestli příspěvky budou ihned
zveřejněny v roce 2010 nebo budou čekat v archivu
na svoji příležitost a především na místo ve zpravodaji.
Vítěz je určen losováním a určí jej pouze šťastná
náhoda. Adresy pro zasílání příspěvků jsou shodné
s uvedenými v předchozím odstavci.

Prohližitelé zvěřiny

Množí se dotazy na pořádání školení prohližitelů zěřiny.
Pro uspořádání tohoto kurzu je zapotřebí minimální
počet 30 účastníků. Pokud máte zájem, hlašte se u ta
jemnice – buďto osobně každou středu 8.00 – 12.00
a 13.00 – 16.00 v kanceláři na myslivecké střelnici,
mailem opět iva.pecim@oms-karlovyvary.cz nebo tele
fonicky (353 223 044) opět každou středu v uvedené
hodiny. Jakmile dosáhneme tohoto počtu zájemců,
pozveme školitele a kurz pro vás uspořádáme.

Kancelář bude 5. 5. 2010 zavřená

Pokud si plánujete cestu na střelnici do Karlových Varů
a potřebujete vyřídit cokoliv v kancelři OMSu, zvolte
jinou středu, než 5.5. 2010. V tento den bude zavřeno.

Dotace pro rok 2010

V kanceláři OMSu je k nahlédnutí brožura vydaná MZ
České republiky s možnostmi získání dotací na některé
činnosti z oboru myslivosti. V úřední hodiny se můžete
přijít informovat a v případě zájmu Vám příslušné pod
mínky pro získání ofotím na kopírce.
Přeji hezké zážitky z jarních procházek Vaší honitbou
Ivana Pečimůthová, txajemnice OMS Karlovy Vary
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Okresní sněm OMS
Karlovy Vary

Slavnostní fanfárou ve čtvrtek 18.3.2010 v 17.00 zahájil
myslivecký trubač pan Josef Matuštík sněm Okresního
mysliveckého spolku Karlovy Vary, který byl zároveň
sněmem volebním. Zástupci sdružení a společenstev se
sešli na střelnici v Karlových Varech – Drahovicích.
Předseda dosavadní myslivecké rady Ing. Evžen Krejčí
všechny přivítal a informoval o situaci týkající se prodeje
nebytových prostor bývalé kanceláře na Bulharské ulici
a o jednání s Policií České republiky, která od letošního
roku získala mysliveckou střelnici v Drahovicích. Ještě
před zvolením návrhové a volební komise se uskutečnilo
slavnostní předání mysliveckých vyznamenání. Účastníci
4 | www.oms-karlovyvary.cz

byli seznámeni se zprávami předsedů ekonomické,
kynologické, střelecké a dozorčí komise.
Sněm zvolil novou devítičlennou okresní mysliveckou
radu a předsedu dozorčí komise. Po krátké přestávce
s občerstvením volební komise vyhlásila výsledky a nově
zvolená rada se odebrala na krátkou poradu. Následovalo zvolení delegáta pro letošní volební sjezd ČMMJ
a návrh kandidátů do orgánů ČMMJ. Sněm pověřil
novou radu dalším jednáním s policií ČR o využití střel
nice. Po nečekaně krátké diskuzi letošní sněm skončil.
Ivana Pečimúthová
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U S N E S E N Í O k r e s n í h o s n ě m u
Okresního mysliveckého spolku Karlovy Vary
konaného dne 18.3.2010
1) 	Okresní sněm ČMMJ-OMS Karlovy Vary
bere na vědomí:
a) vyznamenání členů ČMMJ- OMS Karlovy Vary
b) informaci předsedy OMS Karlovy Vary Ing. Evžena
Krejčího o dosavadním průběhu jednání Okresní
myslivecké rady OMS Karlovy Vary s Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových a Českou
policií o dalším využití myslivecké střelnice. Okresní
sněm vyslovil souhlas s dosavadním postupem
jednání OMR OMS Karlovy Vary v této věci.
2)	Sněm schvaluje:
a) zprávu předsedy ČMMJ-Okresního mysliveckého
spolku K. Vary Ing. E. Krejčího včetně ujednání,
že finanční prostředky získané za prodej nebytových
prostor v Bulharské ulici v současné době uložené
na termínovaném účtu, mohou být použity pouze
se souhlasem Okresního sněmu OMS K. Vary
b) zprávu předsedy kynologické komise
c) zprávu předsedy ekonomické komise včetně
výsledků hospodaření za rok 2009 a rozpočet
na rok 2010
d) zprávu předsedy střelecké komise
e) zprávu dozorčí komise
3)	Sněm schvaluje výsledky voleb do OMR
a předsedu revizní komise.
Do Okresní myslivecké rady byly zvoleni:
Ing. Evžen Krejčí, Ladislav Cinegr, Ing. Luděk
Vodička, Ing. Milan Kottek,Ing. Vladimír Andrejsek,

Ing. Václav Konopík, p. Luboš Baxa, Ing. Eva Ha
nušová, pí. Ivana Pečimúthová
Předsedou dozorčí komise ČMMJ – OMS Karlovy
Vary byl zvolen p. Jindřich Zemek.
4)	Rozdělení funkcí členů Okresní myslivecké rady
proběhlo v průběhu Okresního sněmu na ustavující
schůzi Okresní myslivecké rady Karlovy Vary takto:
– předseda ČMMJ-OMS K. Vary a OMR K. Vary
Ing. Evžen Krejčí
– místopředseda a předseda kulturně propagační
komise OMS K. Vary – Ladislav Cinegr
– předseda střelecké komise OMS K. Vary
Ing. Luděk Vodička
– předseda kynologické komise OMS K. Vary
Ing. Milan Kottek
– předseda ekonomické komise OMS K. Vary
Ing. Vladimír Andrejsek
– předseda myslivecké komise OMS K. Vary
Ing. Václav Konopík
– člen OMR K. Vary – p. Luboš Baxa
– člen OMR K. Vary – Ing. Eva Hanušová
– člen OMR K. Vary, jednatelka
pí. Ivana Pečimúthová
5)	Okresní sněm schvaluje delegáta na volební sjezd
ČMMJ a kandidáta na člena dozorčí rady ČMMJ Ing.
Evžena Krejčího a doporučuje jako kandidáta na člena
ústřední kynologické komise ČMMJ Ing. Vladimíra
Dejmka
6)	Sněm pověřuje OMR OMS Karlovy Vary pro jednání
s Policií České republiky o využití střelnice v Karlových
Varech
V Karlových Varech dne 18. 3. 2010
Ing. Evžen Krejčí, předseda OMS K. Vary
Ladislav Cinegr, místopředseda OMS K. Vary
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Složení nové myslivecké rady OMS Karlovy Vary
Ing. Evžen Krejčí – předseda; Ladislav Cinegr – místopředseda a předseda kulturně propagační komise;
Ing. Vladimír Andrejsek – předseda ekonomické komise; Ing. Milan Kottek – předseda kynologické komise;
Ing. Luděk Vodička – předseda střelecké komise; Ing. Václav Konopík – předseda myslivecké komise;
Luboš Baxa – člen rady; Ing. Eva Hanušová – členka rady; Ivana Pečimúthová – členka rady a jednatelka OMS.
Předsedou dozorčí komise byl zvolen Jindřich Zemek.

Ing. Evžen Krejčí – předseda OMS
Karlovy Vary

Ladislav Cinegr – místopředseda
a předseda kulturně propagační komise

Ivana Pečimúthová – členka rady,
jednatelka

Ing. Vladimír Andrejsek – předseda
ekonomické komise

Ing. Milan Kottek – předseda
kynologické komise

Ing. Luděk Vodička – předseda
střelecké komise

Ing. Václav Konopík – předseda
myslivecké komise

Ing. Eva Hanušová – členka rady

Luboš Baxa – člen rady
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SETKÁNÍ TVŮRCŮ
MYSLIVECKÉHO ZPRAVODAJE

V restauraci Hubert v Mezirolí se ve středu 4. března
2010 uskutečnilo již tradiční setkání redakční rady My
sliveckého zpravodaje OMS Karlovy Vary se sponzory
a autory příspěvků. Tentokrát však byl na programu také
jeden zvláštní bod – vyhlášení vítěze soutěže O lovecký
tesák, která byla výzvou pro čtenáře a členy našeho
OMSu na rok 2009.
Ing. Evžen Krejčí poděkoval všem nadšencům, kteří
se sešli v útulné hospůdce Petra Dolejše, za jejich
přispění, ať už ve formě finančních příspěvků nebo
literární tvorby. Bez jedněch i druhých by náš zpravodaj,
který obdivují myslivecké spolky z celé republiky, nikdy
nemohl dosáhnout takové kvality a úrovně.

Redakční rada na svém předchozím setkání vylosovala
výherce hodnotného loveckého tesáku a rozhodla
se věnovat věcné ceny také všem účastníkům soutěže
za jejich odvahu a literární snahu. Štěstí se usmálo na pana
Františka Urika – získal lovecký tesák, ostatní si odnesli
domů knihu moravského spisovatele a také autora
povídek, se kterými se čtenáři zpravodaje mohli setkávat
i v minulých ročnících, pana Františka Bezděka s názvem
Chřibská zamyšlení. Tyto knihy autor osobně podepsal.
Příjemné setkání a posezení s občerstvením se stalo hezkou
tradicí a také příležitostí, jak vyjádřit naše poděkování.
Za redakční radu Ivana Pečimúthová

MYSLIVECKÁ VYZNAMENÁNÍ
Na návrh kynologické komise, myslivecké rady OMS
Karlovy Vary a mysliveckých sdružení byla udělena
a propůjčena tato vyznamenání, která na tradičním
mysliveckém plese a na okresním sněmu předal
předseda OMS Ing. Krejčí.
Čestné uznání
Ludvík Babinec, Ing. Eva Hanušová, Lukáš Kovář,
Václav Krajsa, Jana Neuberová, Jaroslav Obermajer,

Josef Peroutka, Ladislav Petržílka
Vyznamenání za zásluhy III. stupně
Ing. Miroslav Gregor, Jiří Kratochvíl
Vyznamenání za zásluhy II. stupně
Stanislav Barda, Jaroslav Dvořák, Kurt Gössl,
Milan Kottek, Pavel Míšek, František Urik
Věrnostní medaili
Ivan Janoušek, Antonín Sládek
www.oms-karlovyvary.cz |
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Poděkování
OMS ČMMJ Karlovy Vary děkuje touto cestou všem,
kteří se podíleli na přípravě, průběhu a úklidu prostor
po reprezentačním plese OMS, který byl 5.února v LH
Thermal. Velmi dobře se tohoto úkolu zhostili členové
ČMMJ z MS Jestřáb, Farmy Kubernát i pracovníci
a myslivci Lázeňských lesů Karlovy Vary.

Oživením plesu a finančním přínosem byla tombola.
Poděkování za poskytnutou zvěřinu vyslovujeme
MS Mirotický les, MS Rysy Doubí, LL Karlovy Vary,
Farmě Kubernát, MS Podlesí, Lesům ČR a Ing. Vladimíru Dejmkovi. Dalšími hodnotnými cenami se na bohaté tombole podíleli a naše poděkování patří i firmám
Unionplast Karlovy Vary, KVtisk Karlovy Vary, Liapor
Vintířov, LH Thermal, Statek Stráž nad Ohří, ZEOS
Bor, LL Karlovy Vary, MS Jestřáb, rodině Malouškově
z Mezirolí a příteli Janu Černému z Nejdku.
Kulturně propagační komise již nyní připravuje reprezentační ples OMSu na rok 2011, o čemž Vás budeme
prostřednictvím zpravodaje pravidelně informovat.
Věříme, že návštěva členů ČMMJ bude stále lepší
a společně tak přispějeme k dobré zábavě a propagaci myslivosti.
Ladislav Cinegr
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ZKOUŠKY ADEPTŮ
V sobotu 27. března 2010 se v 8 hodin ráno zaplnil
prostor sálu na střelnici v Karlových Varech – Drahovicích
přísnými zkušebními komisaři a lehce nervózními adepty.
Na programu bylo zakončení ročního kurzu o první
lovecký lístek a všechny čekaly závěrečné zkoušky.
Vedoucí kurzu pan Luboš Baxa a předseda karlovar
ského OMSu Ing. Evžen Krejčí všechny přivítali, popřáli
mnoho úspěchů a boj o znalosti mohl začít. Z celkového
počtu dvacet účastníků kurzu se jich ke zkouškám
dostavilo osmnáct a přestože svůj podíl sehrála také
tréma, pouze jeden z adeptů neuspěl z předmětu právní
předpisy v myslivosti a zkoušku si zopakuje v květnu. Jan
Mocko, Ing. Michal Nováček a Adam Pěnkava absolvovali
závěrečné zkoušky s vyznamenáním a byli zkušebním
komisařem Miloslavem Salonem pasováni na myslivce.
Všem absolventům přejeme mnoho hezkých loveckých
zážitků a těší nás, že je můžeme přivítat v našich řadách.
Ivana Pečimůthová

Zaslechli jsme při
zkoušení adeptů myslivosti
Trofejí mufloní zvěře jsou kelce
Lov na újedi provádíme pomocí psů. Újeď
je křoví, ke kterému si stoupneme a pustíme
tam psa
Výlož si dělají lišky nebo jezevci v norách
Poštolka obecná se živí semeny a bobulemi.
V přírodě ji poznáme, protože krásně zpívá
Utajená březivost je když srnec obskočí srnu
a ona není březí
Při pohledu na zobrazené typy závěrů brokovnic
prohlásil: To jsou ty cizí slova, ale nevím jaký
Černá zvěř má párky a paspárky
www.oms-karlovyvary.cz |
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Termíny akcí do konce srpna 2010
Datum 	Akce
25.4.
25.4.
30.4.
4.5.
8.5.
9.5.
9.5.
15.5.
15.5.
		
15.5.
5. – 6.6.
12.6.
		
25.6.
3. – 11.7.
10.7.
11.7.
15.7.
18.7.
4.8.
7.8.
14.8.
15.8.
24.8.

Jarní závod

2x20 LK

Uzávěrka přihlášek na podzimní zkoušky – OMS + KKO ČR
Uzávěrka přihlášek norování OMS SO
Uzávěrka přihlášek na OMS KV za zkoušky vloh
Zkoušky vloh OMS K. Vary SO (ohaři + malá plemena)
Pohár Osvobození
2x25 B
Podzimní zkoušky OMS SO (ohaři + malá plemena)
Zkoušky vloh OMS K. Vary (ohaři + malá plemena)
Podzimní zkoušky – OMS KV
+ Klub krátkosrstých ohařů ČR (pouze ohaři)
Norování OMS SO (malá plemena)
Pohár Českého lesa v dosledech (BZ + BZH)
Myslivecké slavnosti Nová Role,
zahájení výstavy trofejí OMS KV (do 16. 6.)
Uzávěrka přihlášek BZH a BZ OMS SO
Výcvikový tábor jezevčíků
Barvářské zkoušky honičů OMS SO
Barvářské zkoušky OMS SO (ohaři + malá plemena)
Uzávěrka přihlášek SZVP OMS SO
Lošťákův závod
2x20 LK
Uzávěrka přihlášek na LZ a BZ OMS KV
Speciální zkoušky z vodní práce OMS SO
Lesní zkoušky OMS KV (ohaři + malá plemena)
Barvářské zkoušky OMS KV (malá plemena)
Uzávěrka přihlášek na SZVP OMS KV

Místo
střelnice K. Vary – Drahovice

Krásno
střelnice K. Vary - Drahovice
Chodov u KV
restaurace Hubert Mezirolí
Autokemp Žlutice
Krásno
Rozvadov
Nová Role
Rozvadov
Krásno
Krásno
střelnice K. Vary – Drahovice
Sokolov
Autokemp Žlutice
Autokemp Žlutice
(konají se 4. 9. v Mezirolí)
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
divize Karlovy Vary

Vás srdečně zvou na

15. května 2010 od 9.00 hod do 16.00 hod v prostorách
myslivecké střelnice v Lučinách. Slavnostní zahájení je v 10.00 hod.
10
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Pestrý doprovodný program
a bohaté občerstvení zajištěno.

1 | 2010

| MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ

Okresní myslivecký spolek ČMMJ Karlovy Vary spolu s Městem Nová Role
a Řádem sv. Huberta pořádají v Nové Roli dne 12. června 2010

Okresní přehlídku trofejí zvěře a
VII. ročník Mysliveckých slavností
Program:
10.oo – Svatohubertská troubená mše svatá v kostelíku sv. Michaela
14.oo – Zahájení okresní přehlídky a výstavy trofejí zvěře ulovené v lovecké sezoně 2009 – 2010
Předání vyznamenání členům ČMMJ
Ukázka plemen loveckých psů
Vyhodnocení soutěže dětí Základních škol okresu
v malování a fotografování přírody
Vystoupení sokolníků
Ukázka hry na lesní rohy v podání Doupovských slivoňů
Po celé odpoledne bude k tanci i poslechu vyhrávat hudba pod vedením Pavla Nového

www.oms-karlovyvary.cz |
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Srdečně Vás zvu na výstavu
velkoformátových fotografií

ZVÍŘATA DVOU KONTINENTŮ
která se koná v Zanderově sálu císařských lázní,
denně od 10-16 hodin do konce měsíce května.
Vladimír Dolejší, člen redakční rady.

12
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Zájezd na výstavu Natura Viva
OMS ČMMJ Karlovy Vary organizuje zájezd na vý
stavu v Lysé nad Labem v pátek 21. května 2010.
Autobus pojede na trase a sběrné zastávky budou:
Nejdek – autobusové nádraží – 6,oo hodin
Mezirolí – zastávka u kruhového objezdu – 6,10 hod.
Karlovy Vary – dolní nádraží – konečná autobus. linek
– 6,20 hod.
Bečov nad Teplou – autobus. zastávka na Plzeňské
ulici – 6,45 hod.
Toužim – autobusové nádraží – 7,oo hod.
Bochov – benzinová stanice – 7,15 hod.

Cena autobusové jízdenky tam a zpět je 350,- Kč
a úhradu je nutno provést v hotovosti do 15. května
2010.
Přihlášky a platby přijímá tajemnice OMSu vždy
ve středu v době od 9 do 16 hod. na telefonním čísle 353
223 044 nebo předseda kulturně propagační komise,
p. Ladislav Cinegr na telefonním čísle 724 180 148.

Odjezd z výstaviště v Lysé nad Labem bude podle do
hody účastníků zájezdu, nejpozději v 16,oo hodin.

www.oms-karlovyvary.cz |
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OMS Sokolov – Víte že?
Dne 16.1. 2010 se uskutečnil tradiční Myslivecký
ples pořádaný OMS Sokolov v Kulturním domě v obci
Lomnice. Akce byla velmi zdařilá, účastnilo se jí více jak
150 příznivců a přátel myslivosti. Účastníci měli připravenou velmi bohatou zvěřinovou tombolu. Hudební produkci zabezpečovala hudební skupina Galaxie. OMS
Sokolov tímto děkuje všem mysliveckým sdružením,
sponzorům a široké veřejnosti za účast při pořádání této
významné myslivecké kulturní akce.
23.1. 2010 byl zahájen kurz adeptů, kterého se účastní celkem 16 adeptů z toho tři ženy. Adepti při zahájení
kurzu byli seznámeni Františkem Bejčkem o celém časovém průběhu kurzu, dále byli seznámeni s jednotlivými
přednášejícími. V úvodním kurzu byli adepti rovněž informováni panem Kupcem o nových webových stránkách
OMS Sokolov na, kterých se podílel rovněž pan Bejček.
Zajímavým zpestřením byla přítomnost loveckého psa
VOK, který je jedním z významných pomocníků při výkonu myslivosti. Kurz adeptů bude ukončen v únoru 2011
řádnou závěrečnou zkouškou před zkušební komisí.

14

| www.oms-karlovyvary.cz

1 | 2010

Jak jsme na tom z členskou základnou v roce 2010.
V lednu letošního roku se provedla celková rekapitulace
členské základny na základě zaplacení členských příspěvků a povinného pojištění. Bylo konstatováno,
že naše řady z důvodu neuhrazení členského příspěvku
opustilo celkem 64 členů. Celkový stav, který za loňský
rok čítal celkem 414 členů má letos celkem 350 členů.
Jedná se o celkový úbytek 15,5 %.

O čem jednala rada OMS:
10.2. 2010 zasedala rada OMS Sokolov, na které bylo
především projednáno:
– Byla vyhodnocena akce Myslivecký ples, s konstatováním, že se jednalo o velmi dobře připravenou a zrealizovanou akci na okresní úrovni.
– Pan Tušek informoval o přípravě Mysliveckých slavností, které se uskuteční 23.3. na statku Bernard.
– Pan Bejček informoval o přípravě výstavy mysliveckých
trofejí, která se uskuteční rovněž na statku Bernard včetně provedení hodnocení trofejí. Rada byla informována
o složení hodnotitelské komise.
– Rada OMS byla informována o návrzích k vyznamená-
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ní jednotlivých členů MS za aktivní práci pro myslivost.
Předání čestných uznání bude provedeno na Mysliveckých slavnostech.
– Ing. Štrudl informoval o přípravě republikového sjezdu
ČMMJ. Sněm delegátů mysliveckých spolků Sokolov
se uskuteční 16.4. 2010 v Kulturním domě v Lomnici.
Tento sněm bude volebním, na kterém se bude volit
nová Myslivecká rada včetně návrhů do ústředních orgánů ČMMJ. V tomto duchu bylo poukázáno, že je nutné
ze strany jednotlivých MS delegovat v rámci svých členských schůzí na tento sněm návrhy pro obsazení funkcí
do Myslivecké rady a jednotlivých komisí.
– František Bejček informoval o přípravě kurzu pro Prohlížitele zvěře, který se uskuteční v I. polovině roku
2010. V současnosti probíhá sběr přihlášek pro absolvování kurzu. Žádáme zájemce o tento kurz, aby své přihlášky zasílali na OMS Sokolov. Přihlášky lze vyzvednout
na OMSu nebo na našem webu.
– Ke zkouškám na mysliveckého hospodáře se přihlásilo 10 adeptů, zkoušky se uskuteční v září roku 2010.
– Rada byla informována o stavu členské základny,která
poklesla oproti roku 2009 o 15,5%.

Hodnocení trofejí
18.3. 2010 se uskutečnilo hodnocení mysliveckých trofejí z okresu Sokolov. Komise konstatovala, že jednotlivá
sdružení předala včas a řádně trofeje k posouzení. Celkový stav trofejí lze hodnotit kladně. Předložené trofeje
dokládají skutečnost, že naše myslivecká sdružení přistupují velmi zodpovědně k udržení kvalitního stavu zvěře
v našich honebních revírech. Z výsledků hodnotitelské
komise uvádíme:
– 1x srnec stříbrná trofej z honitby Krásno pan Novohradský Josef
– 1x sika stříbrná trofej z honitby ML Loket myslivec pan
Adámek Jaroslav
– 1x sika bronzová ML Loket pan Švinger
– 2x muflon bronzové medaile
– 1x honitba H. Slavkov myslivec pan Kumbera Václav,
zajímavostí u této trofeje je skutečnost že se jednalo
o dvouletého muflona!!!
– 1x honitba Lobzy DOZ pan Skřivanec
Všechny uvedené trofeje a další bylo možné shlédnout
v rámci Mysliveckých slavností, které se konaly dne
23. 3. 2010 na statku Bernard.

Myslivecké slavnosti
Dne 23.3. 2010 se uskutečnily Myslivecké slavnosti
na statku Bernard. Program byl velmi pestrý a zajímavý.
Byla zde prezentována přehlídka trofejí, ukázka troubení
a vábení zvěře, přehlídka loveckých psů, ukázka dravců
a sov, byla zde prezentována i fotografická výstava
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významných mysliveckých památek Karlovarska panem
Suchým, členem klubu fotografů myslivosti. Celý program
doprovázela dechová hudba. Již tradičně se na mysliveckých slavnostech prezentovali rukodělní řemeslníci starých českých řemesel. V rámci těchto slavnostních dnů
byli oceněni naši kolegové myslivci věrnostními medailemi za aktivní práci pro myslivost. Jedná se o kolegy:
Kaas Miloslav, Gondík Václav, Protz Antonín; Čermák
Vojtěch; Tušek Miroslav. Uznání s čestným odznakem
získali: Ing. Hanušová Eva; trubači a vábiči ze střední
učňovské školy lesní ze Žlutic pod vedením paní ing.
Hanušové za velmi dobrou spolupráci s OMS Sokolov.
OMS Sokolov děkuje toto cestou všem, kteří přispěli
k zdárnému průběhu Mysliveckých slavností letošního
roku. Zejména děkuje kulturní a výchovné komisi pod
vedením pana Tuška, který ve spolupráci s jednotlivými
mysliveckými sdruženími a za přispění adeptů dokázal
celou akci úspěšně zorganizovat. Uznání patří i Řádu svatého Huberta a ochráncům přírody, kteří zde prezentovali ochranu proti přebujelému bolševníku a předvedli program na ochranu přírody proti znečištění plastovým
odpadem. Spolupráce s ochránci přírody na okrese
Sokolov je jednou z cest, jak přispět k vyváženému přístupu v oblasti našeho životního prostředí. Tato spolupráce bude stvrzena smluvní dohodou, která bude uzavřena
v průběhu měsíce dubna.

Poznámka: Další informace o naší činnosti OMS
Sokolov naleznete na našich webových stránkách:
www.myslivost.cz/omssokolov/

Do redakční rady Zpravodaje připravil:
Miroslav Kupec, František Bejček
www.oms-karlovyvary.cz | 15
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Víkendový seminář mysliveckých trubačů
na Střední lesnické škole ve Žluticích
První únorový víkend byl ve Žluticích ve znamení semináře mysliveckých trubačů. Ti se do tohoto malebného
městečka na západě Čech začali sjíždět z různých koutů
republiky společně se svými borlicemi a lesnicemi.
V pátek, u večerního shromáždění, organizační tým akce
konstatoval na 70 účastníků. A to ze středních lesnických škol ve Žluticích, Písku, Šluknově, ČLA v Trutnově,
ZUŠ Lounských a ČZU FLE Praha. Výkonný organizační
tým pod vedením paní Hanušové byl ve složení studentů
třetího ročníku Střední lesnické školy Žlutice, a to Stanislav Kubín (šéfredaktor studentského časopisu), Vojtěch
Kounovský (člen redakční rady časopisu a vábič) a David
Lukáš (vábič). Po tomto shromáždění, které vedl pan Petr
Vacek, mohl seminář začít. Trubači byli individuálně rozděleni do skupin začátečníků a pokročilých, kde každá
skupina byla vedena lektorem.
Lektory, kteří měli tento víkend pod palcem, byla trubačská špička v čele s pány P. Vackem, Dudou, M. Vackem,
Vyhlídalem a Tauenem, dále se slečnou Vackovou a paní
Vajcovou. Ti jednotlivé skupiny a sbor cvičili po celý
víkend. Náplní jejich práce ovšem nebylo studenty naučit
pouze samotné hře nebo teorii, ale také jisté formě etiky
a chování nejen na podiu.
V pátek se mimo jiné cvičila koncertní vystoupení Konopišťské halali, Znělka ČMMJ, Hranická mše nebo Agnus
Dei. Dále pak v pozdějších večerních hodinách proběhlo
seznámení s Akademickou soutěží v Brně.
V sobotu ráno se účastníci semináře probudili do krásného slunného a mrazivého dne. Po snídani ve školní
jídelně proběhlo slavnostní zahájení semináře ve vestibulu
školy. Ten se především předsedovi Klubu trubačů panu
P. Vackovi líbil nejen kvůli úžasné akustice, ale také svým
architektonickým provedením této skvostné auly. Na slavnostním zahájení krátce pohovořili ředitel Střední lesnické školy Žlutice J. Svoboda, starosta města Žlutice pan
J. Vojta, duše celé akce paní Hanušová, dále pak pan
Duda i pan P. Vacek. Nechyběly slavnostní fanfáry nastoupených trubačů a Znělky ČMMJ či Klubu trubačů.
Po zahájení následovaly souborové a souběžné individuální
výuky. Nejdříve trubači společně cvičili v aule školy na připravovaný nedělní koncert, později se rozešli společně se
svými lektory do tříd, kde bylo připraveno to pravé zázemí. Celkem tři hodiny trubači cvičili první hlas Desatera,
vícehlas Desatera po hlasech (Vítání, Začátek honu, Přestávka, Halali, Konec přestávky, Konec honu) a Slavnostní
fanfára, dále Hranickou mši po hlasech včetně hlasů.
Pro všechny účastníky semináře bylo zajištěno občerstvení v podobě školního bistra či připravené kávy, čaje
a drobného občerstvení ve sborovně školy.
Po obědě následovala zhruba hodinová pauza, která
studentům jednotlivých škol posloužila nejen k oddechu,
16 | www.oms-karlovyvary.cz

ale také k navázání přátelství se studenty z jiných škol.
Diskuse na různá témata nebyla během víkendu ojedinělá, což jen napomohlo celkové pohodové a přátelské
atmosféře.
Po této pauze pokračovala souborová a souběžná individuální výuka. Během druhé hodiny tohoto cvičení byla
nacvičena kompletní Hranická mše včetně zpěvů a kolem
šestnácté hodiny se lektoři s jednotlivými školními soubory věnovali nácviku na nedělní veřejné vystoupení.
K večeři podávaný guláš ze zvěřiny, který se rozvoněl
po celé škole, nenechal studenty v klidu. Všichni mířili
do jídelny na tuto výtečnou pochoutku, která chutnala
ještě lépe, než voněla.
Po večeři proběhlo další seznámení s Akademickou
soutěží v Brně, ostatní studenti měli možnost zhlédnout
a popřípadě i zakoupit myslivecké oblečení, které bylo
v suterénu domova mládeže vystaveno.
Troubení lesnic a borlic ustalo. Domov mládeže SLŠ
utichl. Kdekdo si mohl říct, že tam opravdu nikdo není.
Opak byl pravdou. To už všichni účastníci semináře seděli ve školní jídelně, kde právě probíhal společenský večer.
Nechyběly zde všem známé písničky a skladby, které hrál
a zpíval Petr Kolář ze SLŠ Písek. Bohatě se zde hodovalo, nechyběly diskuze, tanečky či rekonstrukce různých
situací ze života studentů a jejich kantorů.
Nedělní snídaně probíhala od osmi do devíti hodin a bylo
cítit, jak atmosféra pomalu houstne. Všichni se začali
chystat na veřejný koncert. V devět hodin byly doladěny
případné nesrovnalosti, v půl desáté se účastníci přesunuli do kulturního domu. V deset hodin vše vypuklo.
Pohled do téměř zaplněného sálu na nervozitě trubačům
jistě jen přidal. Nedali to na sobě ovšem znát a vydali
ze sebe maximum. Obrovská píle jak trubačů, tak jejich
lektorů byla odměněna aplausem dunícího sálu, který tak
dal najevo, že se koncert opravdu povedl. Řídili jej střídavě lektoři pan Duda a slečna Vacková, koncertem pak
provázel pan Vacek st.
To, že se tento seminář konal právě ve Žluticích, nebylo náhodné. Střední lesnická škola Žlutice převzala
pomyslnou čtvrtletní štafetu po SLŠ v Písku a Šluknově,
kde se již podobné semináře konaly. Na 7. - 9. května
je naplánován seminář v Trutnově, kde zároveň proběhne
povinná trubačské zkouška společně s možností splnění
Kategorizační zkoušky a veřejným vystoupením.
Celá akce byla jak lektory, organizátory, účastníky
i posluchači hodnocena velmi pozitivně. Vše se vydařilo,
jak mělo, a jednotliví účastníci si s sebou odvezli nejen
nové zkušenosti ve hraní na lesní rohy, ale také spoustu
vzpomínek, rad a zkušeností do života.
Stanislav Kubín,
šéfredaktor studentského časopisu Střed
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SLUKY

Foto: Rostislav Stach

Tahem sluk začínalo vždy myslivecké období daného
roku. Jejich odstřel byl povolen od 15. března do 15.
dubna. Sluky neznaly lidské předpisy a tak se řídily svými
po staletí vypěstovanými radary. Stávalo se, že při brzkém
příchodu jara přilétly o nějaký den dříve.
Podle starých mysliveckých pravidel přilétají první sluky
s příletem konipasa bílého. Víceletým pozorováním jsem
zjistil, že konipas bílý přilétá tři až šest dní před slukami
(dle počasí a hlavně dle poměrů rozdělení tlaku vzduchu)
Přílet prvních sluk byl bezpečně zjištěn vždy týž večer,
kdy se objevila první červenka obecná a také obyčejně
současně s ní první rehek zahradní. Zesílení tahu sluk
je závislé na teplejším jarním počasí a vhodný den je i při
teplém jarním dešti.
Myslivcům v podstatě nešlo jen o odstřel sluk, i když
každý si rád tu jednu sluku střelil. Šlo o mnohem víc,
prožít jarní večer v rozpukávající se přírodě, slyšet ten
nádherný koncert ptačí havěti a dýchat vzduch, který má

na jaře na lesních pasekách svou zvláštní vůni nového
života a odumírající tlející trávy.
S objevením se první hvězdičky na obloze ptačí píseň
pomalu utichá a to je ta chvíle, kdy slučí kohoutek vzlétá
nad paseku či mladou lesní kulturu a začíná svádět slučí
slepičku k jarním hrám.
V posledních desetiletích zákaz odstřelu sluk naprosto
nemá vliv na jejich stavy, ty totiž nevědí, zda lidé budou
střílet či nikoliv, ale stále dodržují svůj životní styl a pro stále
se měnící místa svého toku (podle odrůstajících lesních
kultur na pasekách) nebo i odstřel v místech jejich zimního
pobytu nemůžeme hodnotit, zda sluk ubývá či přibývá.
Doporučuji všem myslivcům, aby si při jarním tahu sluk
vyšetřili čas a zašli se večer podívat do přírody, i když
nebudou mít lovecký zážitek, ale pohlazení po duši
spojené s mnoha krásnými pocity a vjemy.
Karel Kroutil
www.oms-karlovyvary.cz | 17
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Problém „Liška obecná – Vulpes
Vulpes“ ve zdejší honitbě Počerny
Tak, jak se některé druhy nedokáží aklimatizovat
do současné přírody, jsou na druhé straně některé
druhy, kterým se to slušně daří ovšem z důvodu zásahu
člověka do přírody.
Zhruba do roku 1970 – 1980 byly stavy lišek na únosné
výši. Příroda si stavy zregulovala sama nemocí
– vzteklinou. V bývalé NSR začali proti této nemoci
přenosné na člověka bojovat vykládáním vakcíny.
ČSSR byla žádána o vyložení vakcíny v Západočeském
kraji. Naše tehdejší republika na toto ale neměla
prostředky. Vakcína se vykládala do obdélníků o velikosti
300 x 200 metrů a to v celém Západočeském kraji.
První vakcinace v ČSSR proběhla okolo roku 1985
a byla hrazena z bývalé NSR. Jedna vakcína stála 2,50
marky. Jenom v bývalé honitbě Nová Role bylo myslivci
zdarma vyloženo na 250 kusů návnad s vakcínou.
Obdobná situace byla v celém kraji.
Po několika letech vakcinace byl okres Karlovy Vary
prost nákazy – nemoci vzteklina. Jediný výskyt vztekliny
byl zaznamenán v roce 1996 na činovské skládce, což
je na východě okresu.
Toto má za následek to, že člověk nebude moci být
nakažen vzteklinou, ale dále i to, že vzteklina není ani
v liškách. Takže dá se říci, že téměř veškerá populace
liščat zdárně přežívá a kromě člověka – myslivce a auto
mobilu nemá žádného nepřítele, který by početní stavy
reguloval.
Co by se stalo, kdyby myslivec nereguloval stavy lišek?
V honitbě Počerny se ročně uloví okolo 50 lišek. Jarní
stavy sčítané jsou okolo 25 kusů lišek v poměru 1:1,
to je 12 samců (samic). Liška má liščata 1x ročně
v počtu asi 4 až 8 liščat. Dá se říci, že přežije řekněme
4 až 5 liščat z vrhu.
Přírůstky:
1 rok – stav 25 kusů
Přírůstek 54 kusů – Celkem 79 kusů
2 rok – stav 79 kusů
Přírůstek 175 kusů – Celkem 254 kusů
3 rok – stav 254 kusů
Přírůstek 571 kusů – Celkem 825 kusů
Matematickou řadou by tudíž za 3 roky mohlo být
v honitbě Počerny až 825 kusů lišek. Z toho vyplývá,
že lišku je třeba regulovat a vzít přitom ohled na dobu,
kdy lišky vyvádí liščata z důvodu nehumánního lovu
samice od liščat.
Liška je zde největší predátor a v případě přemnožení
by zřejmě došlo k vyhubení zvěře drobné, která zde
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ještě je, ale i případně srnčat a dále domácích zvířat
volně puštěných. Tudíž stále platí: Za vším, co se děje
v naší fauně stojí člověk a jeho zásahy do přírody.
Kurt Gössl,
myslivecký hospodář honitby Počerny

Víte, že…
…loňský rok byl posledním, kdy byla organizována
plošná vakcinace lišek proti vzteklině? Od konce
devadesátých let se u nás lišky vakcinovaly, a mělo
to žádoucí efekt. Poslední dvě „vzteklé lišky“ jsme
diagnostikovali v roce 2002. Za dva roky, kdy se další
případ neobjevil, tj. v roce 2004, uznal Mezinárodní
úřad pro nákazy zvířat (OIE) naši republiku za zemi
prostou této nebezpečné nákazy. Nyní je vztekliny
prosté i Německo a obdobná situace nastává
i v dalším bezprostředním okolí naší republiky.
Očkování proti vzteklině je však nadále povinné pro
všechny psy a musí to být zaznamenáno v očkovacím
průkazu psa, popřípadě v jeho „cestovním pase“.
Pro kočky a fretky je povinné pouze tehdy, pokud
s nimi majitelé cestují po zemích EU, popřípadě
do jiných zemí.
Převzato ze zprávy SVS ČR

PRAHA JE PRAHA
MVDr. Antonín Rudolf
Jsem lišák a mám to teďka těžký
v revíru mám už snad jen ježky
dříve jsem na mou víru
provětral každou díru – „Pardon
- připomínka shora… neříkat díra nýbrž nora!“
Dnes v honitbě potkávám leda lišky
ale nejsou tu zajíci, ani bažanti
a k snědku jenom myšky
Tak jsem se doslechl
že v Praze je blaze – a co více
jídla plné popelnice
Rozhodl jsem se pro příště
že změním svoje bydliště
a najdu si noru ve Stromovce
nechci tam dělat bezdomovce

1 | 2010

| MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ

SOUMRAK MYSLIVOSTI? PROČ?
Někde došlo a někde dochází ve vyšších polohách
k plné likvidaci drobné zvěře. Na Bochovsku a Žluticku
v posledních dvaceti letech došlo k úplné likvidaci
divokého králíka, tetřívka, bažanta, koroptve. Přestaly
existovat i ondatry, veverky, vrány a sojky.
Během posledních deseti roků mám zprávy z mnoha
míst z celé republiky, že situace je stejná nebo
podobná. Drobná zvěř – zajíc, bažant se loví jen
v nížinách na velkých lánech.
Po mnohaletých zkušenostech za hlavní příčinu po
važuji, a to až z 85%, vliv přemnožených divočáků
a ostatní škodné (predátorů, dravců a všežravců). Zbytek
likviduje mechanizace, silnice č.6 a stohlavá stáda krav
(Bochovsko). Pole jsou přeměněna na pastviny, žádná
chemizace! Spočítejte si, kolik všežravců a predátorů
je v každé honitbě od ježků, lasiček, hranostajů,
tchořů, kun – především skalních, lišek, jezevců,
pytlačících psů a koček, kání, výrů, jestřábů a krkavců,
luňáků červených (výr a jestřáb mizí). Rok má 365 dní.
Kamením se dravci neživí.
Díky našim ochráncům přírody, kteří prosadili zákony
na ochranu všech dravců (kromě lišek a krátké doby
lovu kuny a jezevce), účinných způsobů lovu (trávení,
tlučky a lov do želez) a veterinárním zařízením, které
lišky, ale i kuny a jezevce, léčí proti vzteklině, je stav
v honitbách takový, jaký je.
Stále přemnožené lišky, i když v posledních 5-ti letech
jejich stav klesá, je ostudou myslivců. Není to k jídlu,
neplatí se zástřelné, kůže jsou neprodejné. Tak asi
uvažuje většina myslivců.
Nyní jen k lovu lišek. Existuje několik způsobů – lov
na honech: loví se většinou na naháňkách na divočáky.
Většina lovců má kulovnice, kterými se jen obtížně liška
sloví. Výsledky jsou slabé. Dále je lov na újedišti – stojí
to mnoho času a bývá nedostatek materiálu (masité
potravy). Při lovu divočáků na krmelištích většina
myslivců lišky pardonuje. Mám osobní zkušenost,
že po střelení lišky mi asi za hodinu přišel rudl divočáků.
Další způsob je vábení na vřeštění. Aby lišky vřeštění
neodhánělo, je třeba dodržovat řadu zásad. Nejlepší
výsledky jsem míval v měsíci březnu.
Nejúčinnější způsob lovu je pomocí norníků v umě
lých norách. Dokud jsem nenahrával tyto lovy na video

a DVD, nikdo nám o úspěšnosti tohoto lovu nevěřil
(viz. foto - Jednalo se o rekordní úlovek dvou střelců
a dvou jezevčíků během tří hodin za jedno dopoledne
v šesti umělých norách – 11 lišek a 1 liška utekla).
Na základě mého článku o stavbě nor a lovu v nich
v časopise Myslivost 7/99/5 byl zájem o DVD z celé
republiky, ze Slovenska, Polska, dokonce i Bulharska
(kromě Karlovarského kraje). Řada těch, kdo použili
můj návod, mi volala telefonicky nebo poslala dopisy.
Všechny plné chvály, což mě samozřejmě potěšilo.
Závěrem – nejsem žádný vynálezce umělých nor, jen
jsem to trochu vylepšil na míru jezevčíků.
První noru (umělou) jsem viděl již v roce 1944 jako
desetiletý, když mě s sebou bral „na obnovu“ panský
hajný hraběte Mitrovského. Tehdy stopa lišky v honitbě
znamenalo, že musela být ulovena. Tvrdilo se, že se tak
zachrání 70 zajíců!?
Je nutné dosáhnout toho, aby ne v jedné honitbě, ale
v celé oblasti byl stav lišek 1 asi na 500 ha, pak by
se to mohlo projevit i na stavech drobné zvěře.
Jiří Kratochvíl,
Bochov u Karlových Varů
Poznámka redakce:
Pan Jiří Kratochvíl se systematicky věnuje stavbě
umělých nor v přírodě a lovu lišek za pomoci
norníků více než 40 let. Své zkušenosti a znalosti
zaznamenali spolu se svým synem na DVD, o němž
je zmínka v článku a které lze získat. V případě
zájmu bližší informace v kanceláři OMS Karlovy
Vary.
www.oms-karlovyvary.cz |
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Hledání zatoulaného času (11)
Liška obecná na odznacích

Liška je oblíbené pohádkové zvíře. Je považována
za vzor chytrosti a prohnanosti. Pro své výborné
vlastnosti se stala námětem také pro mnohé umělce.
Leoš Janáček se ve své opeře Příhody Lišky Bystroušky
nechal inspirovat stejnojmennou knihou Rudolfa Těsno
hlídka, už jedna z nejstarších dochovaných českých
bajek je bajka O lišce a džbánu, vyskytuje se rovněž
na řadě obrazů od významných malířů – např. Liška

s bažantem od Otakara Číla (1894 – 1977). Liška
je zářivým ženským obrazem ve světě zvířat, nemusíme
na ní pohlížet tedy jen jako na zvíře žijící v našich
lesích, které svým způsobem škodí. Často se pro nás
stává také inspirací a proto ji mají v názvu i myslivecká
sdružení, objevuje se ve znacích a na řadě odznaků.
Některé z nich jsme pro vás připravili.
Jaroslav Baroch

ČSMJ - OMS Česká lípa

Mezinárodní norování
Praha – 1965

Liška – klopový odznak

Liška – Německo

Liška – Rusko

Mezinárodní norování
Mělník

MS Liška Košice

Soutěž norníků
Chomutov

Mezinárodní norování
Rychnov nad Kněžnou – 1991
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Liška – čepičák

Mezinárodní norování
Rychnov nad Kněžnou
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Bretaňský ohař
Bretaňský ohař- prodej štěňat nejmenšího z plemen ohařů
po O. Rony du Hameau de Sorny, import Francie, tricolor,
4xCAC, CACIB, Český šampion, ZV, PZ, M: Akira Amyticja,
import Polsko, oranžovobílá, BZ, a Amanda z Pickova
Dvora, CAC, ZV I.c. Rodiče celoročně lovecky vedeni.
Zdravotní stav, správné DKK je v našem chovu podmínkou,
k odběru od 24.4.2010. Dále pak dva pejsky nar. v r. 2009.
Více informací na webových stránkách:
http://zlukovenskychkoutu.ic.cz
Kontakt: 736 186 894
(Předhradí u Skutče, okr. Chrudim)
Výmarský ohař dlouhosrstý, štěňata
Prodám velmi nadějná štěňata výmarského ohaře dlouhosrstého, po lovecky vedených a exteriérově výborných rodičích.
Matka: JCh. Besy z Šafranice, Klubový vítěz, PZ II. cena (275
bodů)... Otec: Castor z Hemerských tůní, V1, CAC, Klubový
vítěz, PZ, SZVP obojí I. cena. Narozena 6. února, k odběru
od dubna 2010. Štěňata jsou tetovaná, očkovaná, odčervená.
Prodej štěněte je doložen kupní smlouvou a nabízím veškerý
poradenský a chovatelský servis. Zájemce o chov vítán, myslivci sleva !!!
Podrobnosti o plemeni na našem webu:
www.zestiteckychzahrad.wz.cz
Info o štěňátkách: Dušková Eva, Sportovní 188,
78991 Štíty, mobil: 603 338 580

Vždycky, když ulovíte lišku, je to hezký pocit lovce, že jste
na ni vyzrál. Ale když ulovíte statného mazaného lišáka,
jako je na obrázku, je to radost dvojnásobná. Někdy
Vám liška vběhne přímo do cesty, ale jsou i situace, kdy
dá člověku pěkně zabrat.
Přesto si myslím, že je to chytrý a krásný tvor, který
si zaslouží uznání a obdiv, i když dovede někdy řádit třeba
na dvorku samotného hajného. Ale i to patří k životu.
Lovu zdar!
Miloslav Dvořák

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Výmarský ohař
Nabízím k prodeji půlroční fenku výmarského ohaře z vlastního
chovu. Nadějná exteriérově i pracovně. Nůžkový skus, barva
stříbrošedá. Po lovecky vedených rodičích. Matka: ZV, PZ,
SZVP vše v I. ceně, spolehlivě dohledává, přirozený aport,
ostrá na škodnou. Otec: ZV, PZ, SZVP, LS vše v I. ceně, pevné
vystavování, spolehlivý aport, hlásič.
Kontakt: 775 933 831
Prodám štěňata border teriérů
m: Aja z Mošnova dvora - ZV, LZ, BZ, BZH, ZN, HZ, vše
I. cena, výborná, oblastní vítěz.
o: Dixi Dlouhý vrch - ZN, ZV, HZ, SVP, PZ, BZH, VZ, U,
Mem. F. Hebedy, CACT, výborný, CACIB, CAC, oblastní vítěz.
Oba rodiče nos+hlas 4, odběr začátkem května.
Jaromír Mošna, Toužim 453. Tel: 602 955 916

Jezevčík standardní dlouhosrstý
Chovatelská stanice „von Vosecky“ prodá štěňata jezevčíků
dlouhosrstých standardních. Narozeni – 22. 02. 2010. Odběr
– koncem dubna 2010.
Matka – Blanka du Chene Daniele Světový vítěz 09, WUT
šampion 2010, WUT junioršampion, Světový vítěz mladých
07, Český a Slovenský šampion, Národní vítěz, Český
junioršampion, Slovenský klubový vítěz 07, Vítěz Prahy 08,
splněny podmínky pro udělení titulu Interšampion - ZV I. cena,
ZN (64b.) BZ I. cena, Memoriál F. Hebedy (224 b.)
Otec – ICH Xanthos Amery Interšampion, Šampion České
republiky, Klubový vítěz, vítěz Střední a Východní Evropy 03,
04 - r. CACT, ZV, LZ, BZ, KBS - vše v I. ceně, ZN (81), MSBL
II/II – hlasič. Upřednostňujeme zájemce o uchovnění těchto
štěňat.
Kontakt: PaeDr. Blanka Chrzová, – Habřinský mlýn 16,
Habřina, 411 45 Úštěk, telefon 608 869 470,
608 324 499
Prodej zajíců na oživení krve
Asociace chovatelů zajíců v Čechách a na Moravě (ACHZ)
nabízí ze svých chovů zajíce k odprodeji. Zajíci jsou pouze
z registrovaných chovů pod veterinárním dohledem. ACHZ
vypouští ročně do naší přírody k oživení krve cca 800 kusů
zajíců. Úspěšnost vypouštění závisí na dodržení určitých
pravidel a doporučení, o nichž ACHZ kupující informuje. Tam,
kde vypuštění do volné přírody Myslivecké svazy provedly, se
stavy zaječí zvěře (přes všechny známé problémy) výrazně
zvedly. Zájemci, prosím, kontaktujte tajemníka ACHZ
Ing. Ivana Hubáčka, mobil 776 614 992.
Nabízím služby pro myslivce
(držitele palných zbraní) - opravy - renovace - montáže
puškohledů - nové pažby. Hugo Jedlička - tel.: 371 783
789, mob.: 721 744 402 www.puskar.unas.cz

www.oms-karlovyvary.cz |
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VLS ČR s.p. divize Karlovy Vary, LS Dolní Lomnice
Vás srdečně zve na mysliveckou střelnici v Lučinách.
Oficiální tréninkové dny pondělky od 15 do 19 hodin.
Myslivecká střelnice v Lučinách nabízí – lovecké kolo,
vysokou věž, americký trap, lišku na průseku a
malorážkovou střelnici 50m.
Kontaktní osoba : Ing. David Klemša 724 966 987
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Autorizovaný prodej lesní a zahradní techniky
STIHL a VIKING na které provádíme záruční
a pozáruční servis.
Sortiment obsahuje:
Motorové a elektrické pily, vyžínače, motorové kosy,
křovinořezy, foukače, rosiče, rozbrušovačky, nůžky,
tlakové myčky, rotační sekačky, drtiče, zahradní traktory,
provzdušňovače a další pomůcky, jakožto ochranné
oděvy a prostředky.
Včetně příslušenství jako: řetězy, lišty, žací kotouče,
strunové hlavy, pilové kotouče a jiné adaptery.

Prodej vynikajícího nářadí
a značkových nožů a nářadí
Autorizovaný prodej a servis motorů
Prodej zahradní a komunálni techniky fi.
Prodej a servis komunálni techniky
Prodej a servis zahradní techniky
Prodej a servis sněhových fréz
Prodej zahradní a komunální techniky
Prodej hydraulických štípačů dřeva
Provádíme techn. prohlídky pracovního nářadí a strojů
pro soukromé i profesionální uživatele
J á c hy m ovs k á 2 7 , 3 6 0 04 K arlov y Var y
E - m a i l : k h . s t i h l @ t i s c a l i . c z , w w w. stihl-hamrla.cz

FISKARS
GERBER
BRIGGS & STRATTON
ISEKI
ETESIA
SABO, BRILL
MTD
WISCONSIN

Tel.: +420 353 224 513

www.oms-karlovyvary.cz
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Fax: +420 353 997

Dě k u j e m e n í ž e u v e d e n ý m s p olečnostem
a p o d n i k a t e l ů m z a f i n a n č n í p odporu:

www.deltona.cz
Hotel • Restaurace • Autocamp

„Na ŠPICI“
Hana a Miloš Ztratilovi

Tesařství, pokrývačství a klempířství

Radošov 87, 362 73 Kyselka
tel.: +420 353 941 152
fax: +420 353 941 285
naspici@quick.cz
www.naspici.ic.cz
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