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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení myslivečtí druhové,
rok 2012 spěje rychlými kroky ke svému
závěru. V průběhu nastávajících měsíců budou řešeny některé závažné problémy v naší
společnosti, které zásadně mohou změnit
naše poslání a zájmy. Proběhnou volby do
krajských orgánů a v některých obvodech
i senátní volby. Mohou nastat změny, ale
naše stavovská čest a poslání musí zůstat
stejné, ba i lepší vůči společnosti, přírodě
a veškeré zvěři, kterou obhospodařujeme
a ochraňujeme. Nesmíme se projevovat jako
neznalí této problematiky a ukázat celé naší
občanské veřejnosti naší odbornost a snahu
o zlepšování životního prostředí nám svěřené zvěře. Ať se nám toto zdaří.
S nastupujícím podzimem začíná plná
lovecká sezóna odlovu zvěře - dílo v honitbách celého kraje a naší republice. Není
myslím zbytečné připomenout dodržování
veškerých pravidel odlovu daných platným
zákonem a prováděcími vyhláškami o myslivosti. Dále je podstatné dodržovat zákon
a pravidla o používání loveckých zbraní
a střeliva. Díky Policii ČR - Krajskému ředitelství K. Vary, které provádí pravidelné
kontroly při společných lovech, nedochází

k úrazům či postřelení loveckou zbraní.
Zůstaňme prosím na tomto stavu a nepřidělujme si vzájemné problémy. Zodpovědnost
je totiž oboustranná. Děkuji Vám všem za
projevenou kázeň předem.
V naší ČMMJ se chystá změna v evidenci
placení a výběru členských příspěvků a pojištění přes internetovou službu. Je nutné jít
s dobou a nestavět se pokroku. Všem mysliveckým kolektivům přeji, aby jim vyšly záměry s pronájmem honiteb v rámci Honebních
společenstev nebo Mysliveckých sdružení,
vlastníkům honiteb přeji šťastnou ruku při
výběru spolupracujících myslivců.
České myslivosti ZDAR!!!
Ing. Josef Štrudl
Předseda OMS Sokolov
z pověření
v. z. František Bejček
jednatel - VOR OP
OMS Sokolov

Tiráž
Vydává: Okresní myslivecká rada ČMMJ – OMS K. VARY; Stará Kysibelská 91, objekt střelnice, 360 20 Karlovy Vary;
oms@oms-karlovyvary.cz; Kontakt: 353 223 044 (čtvrtek 9.00-12.00 a 13.00-16.00)
Redakční rada: Ing. E. Krejčí, Ladislav Cinegr, Ing. P. Křížek, I. Pečimúthová, J. Baroch, Vl. Dolejší, Ing. Arnošt Fuchs,
Karel Švestka. Autorem fotografie na obálce je Vladimír Dolejší, www.fotonatur.cz.
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LOKETŠTÍ VČELAŘI SLAVILI 75 LET

Historie spolku loketských včelařů sahá
prokazatelně do roku 1937, proto je letošní rok
pro naši organizaci jubilejní. V rámci přípravy
oslav jsme oslovili organizační výbor Krajských
mysliveckých slavností s žádostí o možnost
spolupodílení se na těchto slavnostech na
Statku Bernard a při této příležitosti oslavit i své
75té jubileum. Myslivci nám vyšli maximálně
vstříc, za což jim patří velké DÍKY. Slavnosti
proběhly 17. června a při této příležitosti
nám byl vysvěcen zcela nový a vůbec první
prapor organizace. Rovněž bylo vysvěceno
vzdělávací středisko, které je zázemím pro
první včelařský kroužek v Karlovarském kraji,
působící pod naší organizací.

včelařské akce v našem Karlovarském kraji
podíleli.
Věříme také, že nezůstane u této první
společné akce myslivců a včelařů našeho
kraje, vždyť tyto organizace vždy měly
k sobě blízko, a příští rok se opět sejdeme
na Krajských mysliveckých slavnostech
2013 konaných pro změnu na počest
90-tého výročí založení ČMMJ.
Mgr. Martin Stark
předseda organizace

Ještě jednou bychom chtěli touto cestou
poděkovat za zorganizování této náročné akce
přípravnému výboru Krajských mysliveckých
slavností, plzeňskému biskupství a především
pak členu ZO p. Rudolfu Šnáblovi, který
byl doslova motorem příprav a organizace
včelařského programu. Děkujeme také těm,
kteří se na přípravách a realizaci této ojedinělé
www.oms-karlovyvary.cz • www.myslivost.cz/omssokolov • www.omscheb.cz |
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KRAJSKÉ MYSLIVECKÉ
SLAVNOSTI 2012

Vše začalo dopoledne Svatohubertskou
mší v kostele v Královském Poříčí.
Organizaci této akce si vzali za své myslivci
– členové karlovarské prefektury Řádu
svatého Huberta, spolu se členy Základní
organizace Českého svazu včelařů v Lokti
a kdo byl přítomen, myslím, že nelitoval.
Celou akci účastníky provázelo trio trubačů
z Klubu trubačů ČMMJ v Praze, pod
taktovkou Kristýny Vackové.
Již od poledních hodin členové krajské
myslivecké
koordinační
rady
vítali
čestné hosty slavností. Patřili mezi ně
místopředsedové ČMMJ Praha ing. Jiří
Chmel, senátor ing. Jiří Papež, náměstci
hejtmana Karlovarského kraje ing. Jaroslav
Bradáč a Miloslav Čermák, krajský ředitel
4

LČR ing. Miroslav Rozner a ředitelé
jednotlivých závodů, ředitel SLŠ Žlutice ing.
Josef Svoboda, zástupci PČR, starostové
měst a obcí, ale i zástupci spolupracujících
organizací myslivců v Bavorsku a Sasku
Německé spolkové republiky.
Vydařilo se počasí a od toho se odvíjela
několikatisícová účast návštěvníků slavností.
Díky myslivcům OMS Karlovy Vary byla
zajištěna naučná stezka pro příchozí děti
i dospělé s řadou stanovišť. Na programu
slavností bylo i vyhodnocení krajského kola
soutěže O zlatou srnčí trofej. Dva nejlepší
účastníci z kategorie mladších a starších se
následně účastnili i celostátního kola této
soutěže. Stalo se tak po více než dvaceti
letech, kdy byly děti z Karlovarska na
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celostátním kole naposledy.
Poděkování za tento čin
a snad i za start systematické
práce s dětmi na základních
školách patří řediteli DDM
Stará Role Petru Polívkovi
a učiteli ZŠ Otovice Martinu
Tichému.
Celým odpolednem provázela
slavnosti
hudba
zesnulého Jardy Vilda a myslivecké mažoretky z Chebu
byly krásným oživením akce.
Blok myslivecké kynologie
včetně představení celé řady psů loveckých
plemen si vzali na starosti myslivci OMS
Sokolov a vše zručně a s přehledem
moderoval Franta Bejček. Jak s výcvikem
štěňat loveckých psů a péčí o loveckého
psa ochotně poradily přítomným Jany –
Dejmková a Šmídová.
Všechny tři OMSy – Cheb, Karlovy Vary
a Sokolov využily této slavnostní příležitosti
k předání mysliveckých vyznamenání svým
nejaktivnějším členům, ale i těm, kteří slavili
životní jubilea.
Rovněž nejaktivnější dopisovatel do
našeho Mysliveckého zpravodaje za rok

2011 se dočkal ocenění a již tradičně
obdržel z rukou předsedy OMS Karlovy Vary
ing. Evžena Krejčího lovecký tesák.
Velký úspěch u přítomných měli mladí
trubači rekrutující se převážně z řad
posluchačů SLŠ Žlutice pod vedením
ing. Evy Hanušové a ředitelky Umělecké
školy v Klášterci nad Ohří paní Dany
Vajcové. Nejenže celé odpoledne uváděli,
vytrubovali jednotlivé body programu,
troubením signálů A. Dyka provedli přítomné
celým průběhem honu a spolu se členy ŘsH
předvedli ukázkové pasování dvou nových
lovců zvěře srnčí.
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z rukou Tadeáše
Maślanky z ŘsH,
ceny za umístnění
v soutěži v malování
a fotografování přírody. Nejlepší výtvarné
práce, kterých se
sešlo celkem 420,
budou vystaveny na
Slavnostech
ŘsH
v
Chlumci
nad
Cidlinou na zámku
Karlova
Koruna
6.října a příští rok na
výstavě Natura Viva
v Lysé nad Labem.
Velmi nápaditá a poučná byla ukázka
vábičů zvěře. Myslivec Petr Joo z OMS
Karlovy Vary přivedl s sebou na slavnosti
mladé myslivce, kteří se vyznají ve vábení
jelenů. Jednalo se o celou plejádu účastníků
národní soutěže juniorů a dospělých,
ale i o účastníky Mistrovství Evropy ve
vábení jelenů. Nešlo jenom o účastníky
jmenovaných klání, ale i jejich vítěze. Na
mysli mám myslivce Luboše Doležala, Jirku
Friče, Tomáše Třeskýho a řadu dalších. Byl
to právě Petr Joo, který na podium přivedl
i Václava Svobodu, aby spolu za použití
různých vábniček předvedli věrné hlasy
pernaté i srstnaté zvěře a způsoby jejího
vábení.

Vážení přátelé, byla to ještě celá řada
dalších věcí, které jste měli možnost
shlédnout 17.června 2012 na Krajských
mysliveckých slavnostech. Mám na mysli
okresní přehlídku trofejí OMS Sokolov,
výstavu obrazů a fotografií s mysliveckou
tématikou, provoz laserové střelnice,

Zpestřením celé akce byly čestné salvy
vypálené z historických zbraní přítomných
ostrostřelců ze saské obce Rittersgrün,
stejně jako trubači z Bavorska, nebo
přítomný sokolník se svými dravci.
Celkem čtyřicet dětí Základních škol
karlovarského kraje a saské obce
Breitenbrunn na slavnostech převzalo,
6
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prezentaci vozů Toyota a Volkswagen, nebo
prodejní stánky s mysliveckými potřebami.
Podle mého názoru, kdo nepřišel, má
čeho litovat.
Příprava a realizace takovéto akce
pochopitelně vyžaduje mnoho práce celé
řady organizátorů. Já osobně bych chtěl
poděkovat Krajské koordinační radě pod
vedením ing. Jaroslava Bradáče a dále ing.
Petru Černíkovi, předsedovi OMS Cheb,
ale i Okresním mysliveckým radám Cheb,
Karlovy Vary a Sokolov za aktivní přístup
k zajištění těchto slavností. Převážnou
část peněz na jejich realizaci čerpáme
z programu Ziel3/Cíl 3 – Česko-Sasko,
prostřednictvím Euregia Egrensis se sídlem
v Karlových Varech. A je to právě ing. Petr
Černík, na jehož bedrech je vyúčtování
a papírové uzavření akce.

Poděkovat chci touto cestou i všem svým
kolegům-myslivcům z Farmy Kubernát, MS
Podlesí, a MS Jestřáb. Zajištění každého
bodu programu vyžadovalo celou řadu
dílčích kroků, drobných úkolů, kdy jeden
musí navazovat na druhý. A byli to právě
oni, kteří se všeho ujali a díky jimž slavnosti
dopadly, jak dopadly.
Jediné co jsme nemohli ovlivnit a co
pokazilo dobrý dojem slavností, byla otázka
občerstvení. Od samého počátku jsme
jednateli Statku Bernard panu Makovičkovi
nabízeli, že i občerstvení si zajistíme sami.
Pan Makovička, snad v představě ušlého
zisku, si kategoricky vymínil, že občerstvení
na celou akci musí zajišťovat on se svými
spolupracovníky. Jak to dopadlo, jste viděli
sami.
Cinegr Ladislav
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OMS KARLOVY VARY

Slovo jednatele
PLATBY ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ
Výše členských příspěvků zůstává nezměněna, mění se některé podmínky a systém
registrace členů.
•	800,- Kč na rok pro řádné členy platící
v plné výši.
•	500,- Kč na rok pro seniory nad 65
let pro studenty denního studia pouze po předložení potvrzení o studiu
a invalidní důchodce - týká se pouze invalidity III.stupně a držitele průkazu ZTP rovněž pouze po předložení
dokladu o pobírání invalidním důchodu. Studenti a invalidé si mohou zaplatit
pouze na 1 rok
•	550,- Kč na rok pro lesníky z povolání,
za které platí pojištění při výkonu práva
myslivosti zaměstnavatel
Vzhledem ke zcela novému systému členské evidence a práce s novým softwarem
Diana lze očekávat jisté zpomalení v odbavení, proto prosím, nenechávejte si placení
členských příspěvků na poslední chvíli.

objednala jsem pro vás jak nástěnné, tak tradičně i stolní myslivecké kalendáře z vydavatelství Myslivost, které při větších odběrech
a hromadném poštovném vyjdou levněji.
Měly by být k dispozici začátkem října.

MOŽNOST ZAPLACENÍ PŘÍSPĚVKŮ
MIMO ÚŘEDNÍ DEN A HODINY
Tak jako v uplynulých letech vám nabízím
možnost zaplatit prodloužení členství a zaplacení pojištění na další rok(y) také mimo
úřední den a hodiny.
SLŠ ŽLUTICE
pondělí 12.11.2012 - od 17.30 do 19.00
RESTAURACE HUBERT MEZIROLÍ
středa 21.11.2012 - od 17.30 do 19.00
RESTAURACE SPORTKA VYSOKÁ PEC
(u Nejdku)
středa 28.11.2012 - od 17.30 do 19.00
PRODLOUŽENÁ PRACOVNÍ DOBA
V KANCELÁŘI OMS K. VARY
čtvrtek 29.11.2012 - do 18.00

KALENDÁŘE
Z důvodu vysokých finančních nákladů na
výrobu a tisk nástěnných kalendářů, na které jste byli v uplynulých dvou letech zvyklí,
okresní sněm rozhodl pro příští rok kalendář OMS Karlovy Vary nevydávat. Nicméně
8

Všem přeji úspěšnou loveckou sezónu
a mnoho hezkých zážitků
Ivana Pečimúthová
jednatelka
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BLAHOPŘEJEME!
V posledním čtvrtletí letošního roku oslavíme životní jubilea
s těmito našimi kolegy
60 let
Ing. Josef FIALA . . . . . . . . . . . 30.12.
Ing. Viktor LINHART. . . . . . . .  18.11.
Karel MACH . . . . . . . . . . . . . . . 17.11.
Jan MUSIAL . . . . . . . . . . . . . .  21.12.
Josef PECH . . . . . . . . . . . . . . . 2.12.
Josef VÁŇA. . . . . . . . . . . . . . . 20.10.
65 let
Rudolf MIKEŠ. . . . . . . . . . . . . . 3.10.
Josef CHÁRA . . . . . . . . . . . . . . 5.10.
Petr KOUŘIL. . . . . . . . . . . . . . 20.10.
70 let
Jaromír BURGER . . . . . . . . . . . . 5.7.
PIng. Miroslav GREGOR . . . . .  23.11.
Ing. Josef HORÁK. . . . . . . . . . . 3.11.
Josef NOVÁK . . . . . . . . . . . . .  16.11.
75 let
Bohuslav CIRHAN. . . . . . . . . .  17.12.
Ladislav HRUBÝ . . . . . . . . . . . 13.10.
Milan SÝKORA . . . . . . . . . . . .  22.11.
Stanislav ŠMÍDMAJER. . . . . . .  10.11.
Břetislav TETERA . . . . . . . . . . 24.12.
77 let
Jaroslav LHOTÁK . . . . . . . . . . 13.12.
Ing. Josef MORA. . . . . . . . . . . . 6.10.

78 let
Vladislav KORANDA. . . . . . . . . 22.12.
Josef PETRUŠKA . . . . . . . . . . . 8.10.
Josef PETTINGER. . . . . . . . . .  25.11.
Ing. Petr SINGER . . . . . . . . . . . 3.11.
Antonín STEJSKAL . . . . . . . . . 22.12.
79 let
Jan KUNŠTÁR. . . . . . . . . . . . . 26.12.
Miroslav PAVLIŠ . . . . . . . . . . . 14.10.
Karel ROTT. . . . . . . . . . . . . . . . 8.12.
80 let
František PÁNEK. . . . . . . . . . . 13.12.
81 let
Václav ROUTA. . . . . . . . . . . . .  21.12.
Jaroslav ŠANDA . . . . . . . . . . . . 8.12.
83 let
Oldřich MADER. . . . . . . . . . . . . 3.12.
87 let
František ŠIMŮNEK. . . . . . . . .  10.11.

Blahopřejeme také naší věrné člence,
paní ADRIANĚ HOŠKOVÉ, která oslaví
své narozeniny 6.10.

Všem srdečně gratulujeme a přejeme pevné zdraví a mnoho hezkých
mysliveckých zážitků
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ZMĚNA OTEVÍRACÍCH HODIN KANCELÁŘE OMS K. VARY
Od září 2012 nastává nepatrná změna v otevíracích hodinách kanceláře, která se
přizpůsobuje skutečným časům vašich návštěv. Otevřeno bude od 9.30 hod.
a naopak se ruší polední pauza.
ČTVRTEK 9.30 – 16.00

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
V pátek 22. 6. 2012 zazněly aulou
SLŠ Žlutice slavnostní tóny závěrečného koncertu žáků ZUŠ Klášterec nad
Ohří a studentů SLŠ Žlutice - třídy Dany
Herzigové. Žáci předvedli jak sólové tak
souborové party na opravdu vysoké úrovni. Poděkovali své oblíbené učitelce nejen výkony, ale i květinami. Rozkrojením
společného dortu zahájili letní prázdniny.
Pro trubače však dobrovolně a radostně
kratší. Loučení proběhlo v duchu: tak za
tři neděle na Chlumu!
Ing. Eva Hanušová
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Z MYSLIVECKÉHO DENÍKU
VLADIMÍRA ČEPELKY (5)
(Zdroj: Čepelka – Myslivecký deník MS Kovo Karlovy Vary 1960-1963)
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KONALY SE STŘELECKÉ
MEMORIÁLY OLDŘICHA ŠELEPY
A JOSEFA DOBIÁŠE 2012
V upomínku na bývalé významné myslivce Karlovarska, přítele Oldřicha
Šelepu a přítele Josefa Dobiáše, pořádalo Myslivecké sdružení Podlesí již 2. ročník střeleckých memoriálů. Oba myslivci
vykonávali právo myslivosti v MS-Podlesí
jako, Oldřich Šelepa - myslivecký hospodář a Josef Dobiáš - předseda. Patřili
právě k těm starším myslivcům - lektorům,
kteří předávali svoje bohaté zkušenosti
a tradice z myslivosti novým mysliveckým
adeptům.
Střelecký memoriál Oldřicha Šelepy,
2. ročník 2012 o putovní pohár, se konal
dne 28. 4. 2012 nejen za účasti členů
sdružení, ale i hostů ze sousedních honiteb a p. Šelepové. Střílelo se v disciplínách
- malorážka, baterie a kule. Soutěžilo se

12
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v jednotlivcích. Absolutním vítězem se stal
L.Kolár, na 2.místě se umístil J. Demčák
a na 3.místě skončil M. Kučera.
Střelecký memoriál Josefa Dobiáše,
2. ročník 2012 o putovní pohár, se konal
dne 25. 8. 2012 za účasti našich hostů ze sousedních honiteb z Nejdecka
a Miroticka, ale také vzpomeňme i účast
mladých střelců a myslivců z SRN. Střílelo
se v disciplínách - malorážka, baterie,
vysoká věž. Soutěž probíhala v jednotlivcích. V absolutní soutěži zvítězil J.Demčák
(Nejdek Suchá) a to již podruhé, v závěsu na 2. místě se umístil B.Darda (Smolné
Pece) a na 3. místě L.Kolár (Mirotice).
V jednotlivých disciplínách byli nejlepší:
baterie L.Kolár, malorážka K.Kosinová
(Podlesí) a vysoká věž B. Darda.
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Při této příležitosti musím ještě vzpomenout úspěšný minulý 1. ročník 2011, jehož
vítězem se stal také J.Demčák a na 2. místě se umístil V.Dolejší ( Farma Kubernát)
a na 3. místě L.Kolár. V jednotlivých disciplínách 1. ročníku byli vítězové: lovecké
kolo J.Demčák, malorážka V.Andrejsek
a zajíc J.Demčák. Putovní pohár předávala osobně p.Dobiášová. Dále bych chtěl
ještě jednou poděkovat sponzorům
1. ročníku firmám: KVTISK s.r.o.,
DELTONA s.r.o. a UNIONPLAST s.r.o.
Závěrem bych chtěl říci, že střelecké
memoriály byly nejen příležitostí pro připomenutí našich kamarádů, ale pro procvičení umu střeleckého, na jaře před lovem
srnců a v létě před podzimním lovem
kachen. Dále bych chtěl poděkovat organizátorům za pomoc a všem účastníkům
za sportovního ducha, za obezřetnost
a bezpečnost při vlastní střelbě.
„Myslivecké střelbě zdar“
Ing. Vladimír Andrejsek
MS-Podlesí, předseda

www.oms-karlovyvary.cz |
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PRÁZDNINOVÉ TROUBENÍ
Prázdninové soustředění trubačů SLŠ
Žlutice a jejich přátel se konalo ve dnech
28. 7. - 3. 8. 2012 v Chlumu u Manětína.
Zúčastnilo se 16 trubačů a troubilo se od
rána do večera a někdy i potom. Závěrečný
koncert se odehrál v důstojném prostředí
sálu muzea ve Žluticích. Před zcela zaplněným auditoriem zazněla směs skladeb
„od Bacha po Vlacha“. Hosty koncertu byli
Trubači OMS Domažlice.
Ing. Eva Hanušová

Řádková inzerce
CHS Pearl Moravia zadá štěňátka
gordonsetrů s PP
informace na tel. 733 761 328
nebo na www.oms-karlovyvary.cz
Daruji devítiletou fenku jagteriera s PP
informace na tel. 774 667 655
nebo na www.oms-karlovyvary.cz
Prodám štěňata po vynikajících rodičích
informace na tel. 602 460 266
nebo na www.oms-karlovyvary.cz
Zadáme štěňata výmarského ohaře
informace na tel. 608 980 070
nebo na www.oms-karlovyvary.cz
WSS štěňata s PP
informace na tel. 777 603 040
nebo na www.oms-karlovyvary.cz

14
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Prodej štěňat karelského medvědího psa
informace na tel. 602 695 432
nebo na www.oms-karlovyvary.cz
Prodej štěňat
informace na tel. 734 417 531
nebo na www.oms-karlovyvary.cz
Zadám štěňata NKO
informace na tel. 607 960 362
nebo na www.oms-karlovyvary.cz
Prodám štěňata jezevčíka
dlouhosrstého trpasličího
informace na tel. 602 460 266
nebo na www.oms-karlovyvary.cz
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HLEDÁNÍ ZATOULANÉHO ČASU (21)
PŘÍSEŽNÁ A MYSLIVECKÁ STRÁŽ
– SLUŽEBNÍ ODZNAK

Pro každou honitbu je zákonem stanovena povinnost ustanovit Mysliveckou stráž,
která plní funkci jak ochranu myslivosti,
tak ochranu zvěře a mysliveckých zařízení. Po prověření znalostí, ustanoví orgán
státní správy fyzickou osobu „Mysliveckou
stráží“ a provede vydání služebního
odznaku se státním znakem. Vzor služebního odznaku stanoví ministerstvo zemědělství vyhláškou. Vzhledem k růstu případů pytláctví došlo k posílení postavení
jejím posuzováním, jako „veřejného činitele“ a z odznaku je cítit nádech autority,
která okouzlila nejednoho sběratele.

I v naší republice vznikl po vzoru polských myslivců, spolek sympatizantů, který
má zájem katalogově zpracovat přehled odznaků „Přísežných a Mysliveckých stráží“
vydaných na našem území od vydání zákona
č.41 čes. zemského zákoníku z 21.2.1885.
Staňte se i vy badateli a pomozte svými
fotografijemi „STRÁŽÍ“ nejlépe na zeleném podkladu a s rozměry za-sláním na
email priseznastraz@seznam.cz s ucelením dosavadních informací o překrásných
odznacích s nádechem autority, kterými
„PŘÍSEŹNÉ A MYSLIVECKÉ STRÁŽE“ bezesporu jsou.
O výsledcích našeho společného bádání vás budeme průběžně informovat na
stránkách našeho zpravodaje.
Jaroslav Baroch & col.

www.myslivost.cz/omssokolov |
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NOVÝ SOFTWARE DIANA
PRO EVIDENCI ČLENŮ
V průběhu 4.čtvrtletí 2012 bude převedena členská evidence ze stávajícího
systému do nového, který by měl lépe
vyhovovat potřebám ČMMJ a pojišťovně
Halali. Tato změna se týká všech OMSů
v celé republice. Největší změny čekají
jednatele, kteří se musí s novým programem naučit pracovat, a to za plného provozu a v tom nejnáročnějším období, kdy si většina z vás chodí zaplatit
členské příspěvky. Může dojít ke zpomalení v odbavování a tak mějte prosím
pochopení, každá nová věc potřebuje
„zaběhnout“.
Některé změny však čekají také na
členy OMSů. Především bude zapotřebí znovu zkontrolovat a doplnit veškeré
vaše osobní údaje, protože některé už
nejsou aktuální nebo zcela chybí. Týká
se to především přesné a aktuální adresy včetně PSČ a rodného čísla, bez
kterého nelze člena OMS pojistit. Další
novinkou je, že můžete poskytnout
svoji e-mailovou adresu nebo telefonní
kontakt, na které vám správce softwaru může zasílat upozornění, že se blíží
doba, kdy vám vyprší platné členství
spolu s pojištěním.
Novinkou také bude tištěné potvrzení
o zaplacení a vytištěná vložka do členského průkazu, která v podstatě do budoucna nahradí razítkování průkazek.
16
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Vzhledem k tomu, že toto je možné
pouze v případě připojení k internetu,
budou ještě po nějakou dobu „běžet“
současně klasické razítkované průkazky pro případ, že počítač k internetu připojit nelze (např.výjezdní výběry OMS
Karlovy Vary).
Nejvýznamnější změnou bude ovšem možnost zaplacení členských příspěvků z domova za pomoci internetu.
Přihlášení do systému členské evidence bude možné přes webové stránky
ČMMJ, které budou spuštěny v průběhu 4. čtvrtletí 2012. Při první registraci bude zapotřebí požádat telefonicky
nebo e-mailem jednatele vašeho OMSu,
aby vám vygeneroval v systému Diana
kód, který posléze použijete k registraci
a vstupu do systému. Poté bude možné zaplatit pomocí internetového bankovnictví váš příspěvek. Zaregistrován
budete automaticky následující den po
připsání částky ve výši vašeho členského příspěvku. Je nutné tedy počítat na
celou transakci s dobou 3-5 pracovních
dnů. Proto si nenechávejte ani v tomto případě na poslední chvíli placení
– pojištění platí vždy do 31.12. a tak by
se vám novoroční naháňka snadno mohla stát noční múrou.
Ivana Pečimúthová
jednatelka
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LESNÍ A BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY

Ve dnech 18. a 19. 8. proběhly v honitbě SLŠ Žlutice - Chlumská Hora lesní
a barvářské zkoušky. Studenti, mladí
myslivečtí kynologové, pečlivě nachystali podmínky pro zdárný průběh zkoušek.
Želízkem v ohni byl náš student, dnes už
4. ročníku, Matěj Kasabov se svým německým křepelákem. Všichni jsme byli
zvědaví, jak svého prvního psa dokáže
zvládnout a naučit, vždyť není ani z myslivecké či lesnické rodiny. Není divu, že
výkonu obou přihlížela početná korona.
O to větší byla radost, když Ricky a ani
jeho páník nezaváhali a zvládli všechny
disciplíny se ctí. Dokonce práce na pobarvené stopě byla nejrychlejší a precizní. Gratulujeme nejmladšímu vůdci
zkoušek a přejme si více mladých a zodpovědných kynologů.

Ing. Eva Hanušová

www.oms-karlovyvary.cz |
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VYPOUŠTĚNÍ ZAJÍCŮ

držitele honitby, PF ČR, Krajská veterinární
správa, MM Karlovy Vary ŽP, OMS a zástupci tisku.

Letos uplynulo 20 let co se na českém
trhu objevila firma Vaillant produkující
plynové kotle a čerpadla. Znak této firmy
symbolizuje zajíce, proto se vedení firmy
rozhodlo zakoupit od Asociace chovatelů
zajíců (ACHZ) 200 ks této zvěře. Těchto
200 zajíců bylo vypuštěno v 5 honitbách
v České republice. Jednou z těchto honiteb
byla honitba Děpoltovice. Než došlo
k vypouštění zajíců do již zmiňované honitby,
proběhla návštěva předsedy ACHZ Jaroslava
Horáčka a Doc.Havránka. Tito dva odborníci
s mysliveckým hospodářem a uživatelem
honitby prošli vytipované lokality, kam zvěř
vypustit, při tom doporučili a poradili jak
přistupovat k chovu zajíců.
O 14 dní později došlo k samotnému
vypouštění, na které byly pozváni zástupci
18
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Po malém občerstvení, příjezdu zajíců
a kontrole jejich stavu MVDr. Králíkovou
nadešel okamžik jejich vypuštění. Zde si
přišel na své př. Dolejší, který celou akci
fotografoval a fotografie umístil na stránky
OMS KV.
Rád bych tímto poděkoval firmě Vaillant
a jejímu řediteli Ing. Mandovi za podporu
České myslivosti. Vypuštění 30 zajíců
v našem revíru vyšlo na 100 000,- Kč.

Petr Dolejš

myslivecký hospodář
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MS SEDLEČKO
- ČERVEN MĚSÍC MYSLIVOSTI
„MEMORIÁL PRAVDOMILA MAŇHALA“
Rok se s rokem
sešel a členové MS
Sedlečko si opět sezvali své přátele k již
zaběhlé každoroční
střelecké soutěži na
asfaltové terče. Letos
již potřetí pod názvem
Memoriál Pravdomila
Maňhala.
Baterka, zajíc na průseku a vysoká
věž simulovala lov drobné zvěře a prozkoušela opět dovednost každého z nás.
V odpoledních hodinách opět něco dobrého na zub. Pro děti jako každoročně připravena soutěž ve střelbě ze vzduchovky.
Nemusím zdůrazňovat, že po dětech, vzduchovku nenechali klidnou ani maminky natož tatínci. Pěkné počasí, pěkné prostředí
s krásnými lidmi se zeleným srdcem, co
více si přát.

Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv dílem, podíleli na pěkné společenské
události.
Jaroslav Baroch

www.oms-karlovyvary.cz |
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OMS SOKOLOV

VÍTE, ŽE …
• Mimo proběhlých zkoušek loveckých
psů konaných na našem okrese, o kterých budete dále informováni včetně
fotografické dokumentace, se někteří naši členové zúčastnili Klubových
i Celostátních výstav s mezinárodní
účastí. Např. Na Klubové výstavě jagů
2. června v Chotěšově dostal p. Bejček
Rosťa se svým psíkem ENDY Bejro
AGI, V, VT, CAC, BOB a Klubového
vítěze 2012. Je to zaručeně úspěch,
ke kterému je potřebné poděkovat za
reprezentaci okresu – již podruhé!
• Další úspěch pro okresní kynologii získal chovatel p. Josef Říha se
psem Welshterriera QUIRIS ŘÍHOV na
Národní výstavě a sice V1, CAC, NV
a BOB. Takovéto výsledky jistě zaslouží pozornost a poděkování zkušenému
chovateli. Kdo z chovatelů psů ví, jak je
toto náročné a kolik úsilí musí být vynaloženo, určitě takový výsledek ocení.
MR OMS Sokolov jménem všech myslivců v okrese vyslovuje těmto chovatelům uznání a poděkování!
• V průběhu měsíce září bude ukončen
teoretický kurz adeptů myslivosti na
20
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našem okrese a adepti se budou připravovat v praktické činnosti v rámci
honiteb, kde jim pod vedením zkušených myslivců nabídli provozování praktické přípravy. Všem těmto sdružením,
společenstvům i ostatním mysliveckým
organizacím děkuje MR OMS za tuto
spolupráci. Společným zájmem musí
být dotáhnout tyto adepty k úspěšným
zkouškám a tím posílit řady zájemců
o ochranu zvěře, přírody a celkového
životního prostředí. Bude-li chráněna příroda pro zvěř a bioflóru, bude
lepší prostředí i pro lidskou populaci.
Případní další zájemci o Myslivecký
kurz v roce 2013 se mohou již nyní hlásit na OMS ČMMJ Sokolov k účasti –
tel. 3525 628 187, příp. 774955195.
• Od III.Q. 2012 bude novelizován výběr
členských příspěvků a pojištění novým
programem DIANA, prostřednictvím
Internetové služby – příspěvky budou
opět vybírány na sekretariátu OMS
a zaevidovány přes internet. Takto
bude i vydán průkaz s dokladem
o zaplacení. V současné době probíhá
jeho náběh a nutné proškolení jednatelů a pracovníků OMS v rámci republiky.
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• Již budou a jsou organizovány společenské lovy na drobnou a spárkatou zvěř. Je nutné připomenout
BEZPEČNOST při zacházení se střelnými zbraněmi mezi myslivci samými
a hlavně vůči ostatní veřejnosti, spolupracovat s orgány obcí, Policie ČR,
vlastníky pozemků a nenadsazovat

oprávnění myslivců nad zájmy těchto
složek. Věřte starému právnickému
sloganu - „Každá dohoda je lepší než
sebevíce vyhraná spor“ a staří sedláci
a právníci moudrostí oplývali z letitých
zkušeností....
Franta Bejček

SPOLEČENSKÁ KRONIKA:
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
80 let
Pichl Jaroslav . . . . . . . . . 11. 9. 1932
65 let
Doubek Karel . . . . . . . . . . 4. 9. 1947
Ing. Böhm Karel . . . . . . . . 5. 9. 1947

60 let
Chadt Jan. . . . . . . . . . . . 1. 10. 1952
Beneš Miloš . . . . . . . . . . 5. 10. 1952
Svoboda Pavel . . . . . . . 10. 10. 1952
Novák Robert . . . . . . . . 13. 10. 1952
50 let
Fekete Miroslav. . . . . . . . . 7. 9. 1962

Všem jubilantům HODNĚ ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI a ÚPŘIMNÉ LOVU ZDAR !
MR OMS Sokolov

www.myslivost.cz/omssokolov |
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SPOLEČENSKÁ AKCE MS ZÁTIŠÍ

Dne 30. 6. 2012 uspořádalo MS – Zátiší
Kraslice na střelnici v Šindelové společnou
akci s rodinnými příslušníky a přáteli.
Tato celodenní akce se velice vydařila.
Členové Mysliveckého sdružení si prověřili
střelecké schopnosti ve střelbě na asfaltové
holuby za odborného dohledu a cenných rad
členů místního střeleckého spolku. Publikum
z řad příbuzných a přátel se zájmem přihlíželi našemu střeleckému snažení a soutěžení. Během střeleckého klání i po něm, bylo
k dispozici bohaté občerstvení až do večerních hodin. Podávala se dršťková polévka
s křupavými rohlíčky, grilovaly se klobásky
a v odpoledních hodinách bylo podávané pečené maso. Tato sportovně společenská akce
byla velice zdařilá a všichni přítomní se tak odreagovali od běžných všedních starostí.
22
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Veškeré myslivecké akce a aktivity jsou velice
důležité k posílení a utužení kolektivu, protože
myslivost neznamená jen chodit do honitby a vykonávat právo myslivosti, ale důležité jsou mimo
jiné i kvalitní mezilidské vztahy, které se budují
a utužují právě na takovýchto společenských
setkáních. Myslivci vždy byli družní a společenští. Dnešní doba přináší trend „sólových lovců“,
kteří si vystačí sami. A proto vidíme ve společných akcích, kde jsou naši rodinní příslušníci
a přátelé, veliký smysl. Naše Myslivecké sdružení pořádá každoročně poslední leče se
zábavou pro veřejnost, pořádali jsme i myslivecké plesy a je vždy příjemné slyšet jak se to
„myslivcům“ povedlo.
Na závěr bych chtěl za MS – Zátiší poděkovat členům Střeleckého spolku střelnice
Šindelová za pomoc a cenné rady. Zvlášť
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bych poděkoval za aktivní přístup, materiální
výpomoc a názorné ukázky kvalitní střelby
správci střelnice panu Josefu Trojanovi.

Mgr. Miroslav Hladký
Myslivecký hospodář

KYNOLOGIE
BZH v SO - Krásno
Dne 21. července se konaly BZH v obci
Krásno. Zkoušek se zúčastnilo 6 psů, z nichž
4 obstáli v I. ceně, jeden ve II. ceně a jeden
pes neobstál. Zkoušky vyhrála fena plemene německý křepelák AURA z Březských pahorků vedená Petrem Šilhanem s celkovým
počtem 284 bodů. Dle vrchního rozhodčího
Otomara Nováka byly zkoušky dobře připravené, včetně dobře připravených stop.

Úroveň vůdců byla dobrá a též rozhodčí měli
dobré vystupování a korektní posuzování
předvedených výkonů.

ZSVP v SO – Dolní Rychnov
Dne 4. srpna se konaly SZVP v Dolním
Rychnově. Zkoušek se zúčastnilo 7 psů (náhradník byl pozván po dohodě s pořádajícím
KCHFČ a OMS Sokolov), z nichž 3 obstáli
v I. ceně, jeden ve II. ceně a tři psi odstoupili. Zkoušky vyhrála fena plemene labrador
retriever BÁRA z Majerovy hájenky, vedená
Václavem Holoubkem s celkovým počtem
136 bodů. Tyto zkoušky byly perfektně

připraveny na velice vhodné vodní ploše
s obrostem rákosu a vodní buřeně. Pro
všechny psi byli velice vhodné plochy k přezkoušení. Úroveň vůdců byla různorodá,
u odstoupivších vůdců byli psíci absolutně nepřipraveni, neměli dodělané aporty.
Chování vůdců i chování korony, která byla
nad očekávání početná, bylo vzorové, nerušící práci psů ani vůdců.
www.myslivost.cz/omssokolov |
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PETICE „ZA OBNOVU
ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY“
Zemědělská krajina je významně poškozena. Přestože do zemědělství proudí
nemalé veřejné prostředky, kvalita krajiny
se snižuje. Dříve běžné polní rostliny, jako
chrpa nebo hlaváček letní, se dnes objevují vzácně.

Ještě horší jsou dopady na živočichy
– v ČR vyhynulo nejvíce denních motýlů
z celé Evropy. Za posledních 10 let jsme
ztratili 20 % polního ptactva a početnost
zajíců nebo koroptví se pohybuje na pouhých 5 – 10 % předválečné úrovně.

Zemědělství neplní ani svoji krajinotvornou roli. Rozsáhlé polní celky s nevhodným hospodařením zvyšují erozi půdy.
Každoročně ztrácíme ornou půdu v hodnotě několika miliard korun a obrovské
škody vznikají také obcím při odstraňování
následků eroze. Špatný vodní režim krajiny vede ke splachům půdy a agrochemikálií, které znehodnocují vodní toky.

Zemědělská krajina ztrácí svoji krásu a
harmonii, která přispívala ke spokojenému
životu obyvatel. Domníváme se, že není
dostatečně naplněn článek 7. Ústavy ČR,
který říká: „stát dbá o šetrné využívání
přírodních zdrojů a ochranu přírodního
bohatství.“
24
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Proto žádáme, aby:
1. Vláda, Parlament ČR a příslušná ministerstva zajistily, aby byly poskytovány
pouze dotace fungující na principu „veřejné prostředky za veřejné hodnoty“.
Takovou veřejnou hodnotou je zdravá
a pestrá zemědělská krajina.

2. Prostředky z I. pilíře Společné zemědělské politiky EU byly použity k obnovení
a údržbě mezí, teras, pramenišť a mokřadů či k jiným opatřením podporujícím ekologickou stabilitu a biodiverzitu, a to alespoň na 10% zemědělské půdy.

3. Alespoň 50 % prostředků z Programu
rozvoje venkova bylo vyčleněno na environmentální podporu – přírodě šetrné
způsoby hospodaření v zemědělství a lesnictví a naplňování závazků vyplývajících
z mezinárodních dohod jako jsou Natura
2000, Směrnice o vodách či Mezinárodní
úmluva o biodiverzitě.

Za tvůrce petice
Doc. RNDr. Jakub HRUŠKA, CSc.
Text petice a podpisový arch nalézneté na:
www.zemedelska-krajina.cz
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EKOLOGICKÁ FARMA ARNIKA
Historie naší farmy se píše od roku
1975, oficiálně jako „ekologická“ farma
hospodaříme od roku 1997. Od počátku našeho působení se snažíme chovat
k přírodě a ke zvířatům šetrným způsobem.
Naše ekologická zemička je malá, jen
350 ha podhorské přírody. Je ale krásná
a kouzelná.
V oboře farmy jsou chováni jeleni a daňci, na které je nádherný pohled v kteroukoli roční dobu. Obora slouží jako relaxační
zóna pro agroturistiku, lov zvěře, rybářské
vyžití a koupání. Pro zájemce jsou pořádány projížďky na koních a pozorování zvěře.
V rámci výuky oboru navštěvuje školní mládež. Spolupracujeme se Střední
lesnickou školou ve Žluticích. Studenti
sem chodí na odbornou praxi a podílejí
se zde na odborných projektech z oboru
myslivosti.

I do budoucna farma počítá s dalšími
aktivitami. Jedním z cílů je zřízení polodivokého chovu bažantů, koroptví a sovy
pálené, neboť tito ptáci se již v regionu
nevyskytují.
Na farmě se nevěnujeme pouze zemědělské činnosti, ale i jiným společenským a kulturním aktivitám. Již od
70. let jsme pořádali na farmě oblastní
kolo Zlaté srnčí trofeje pro mladé myslivce. V 90. letech začalo v ČR pracovat
sdružení „Pampeliška“, kterého jsme se
stali členy a založili oblastní sekci.
Poslední roky výrazně spolupracujeme
s OMS ČMMJ Sokolov např. při pořádání kynologických akcí (Krásenský kahan, Memoriál Františka Stehlíka apod.),
ale také při výchově mladých myslivců
a adeptů.
Josef Klein
www.myslivost.cz/omssokolov |
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OMS CHEB

18. ročník Svatováclavského troubení
na Kladské r. 2012
Datum konání: 29. 9. 2012 od 17.00 hod.
Místo konání: Lovecký zámeček Kladská
Pořádá: LČR, s.p. - Lesní závod Kladská
Program:
17.00 hod. – Zahájení trubači zahrají společně Všeobecné vítání – Dyk, Begrüsung - Frewert
17.10 hod. – Vystoupení německo – českého trubačského souboru Corni di Egra 1.část
17.30 hod. – Vystoupení trubačského souboru LZ Kladská,
ukázka pasování myslivce na lovce jelenů
18.00 hod. – Vystoupení trubačského souboru SLŠ Žlutice
18.30 hod. – Ukázky vábení jelenů a ostatních druhů zvěřeBrtník Jan, Joo Petr
19.00 hod. – Vystoupení švýcarského loveckého tria
19.20 hod. – Ukázka bodování mufloních toulců
19.35 hod. – Vystoupení německo – českého trubačského souboru Corni di Egra 2. část
20.00 hod. - Závěrečné rozloučení trubačů s návštěvníky Kladské

V rámci programu si lze prohlédnout výřad ulovené zvěře.
Občerstvení zajištěno

Řádková inzerce
Zadám štěňata NKO po exterierově i lovecky vedených rodičích.
Barva hnědá. Otec: Dan z Ploskovických zámků CAJC, res. CAC, BOB, ZV, SZVP, PZ,
LZ, VZ, MMN, MVV, I. cena. Matka: Ruby z Budiměřických polí. Výborná CAC, Pz. I.
cena. Odběr polovina září. Cena dohodou. Miroslav Hradský tel.607960362
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Lesní zkoušky malých plemen
9. 6. 2012, Barvářské zkoušky malých
plemen 10. 6. 2012, Kladská

Okresní myslivecký spolek v Chebu uspořádal dne 9. 6. 2012 po roční pauze v režijní honitbě Lesů České republiky, s. p. LZ Kladská
lesní zkoušky malých plemen.
Na tyto zkoušky se přihlásilo osm vůdců se
svými psy.
Zkoušky v půl deváté po odeznění loveckých fanfár zahájil krátkým přivítáním ředitel
Lesního závodu Kladská Ing. Jan Němický,
který přivítal přítomné a předal slovo vrchnímu
rozhodčímu p. Oldřichu Liškovi. Po nezbytné veterinární prohlídce proběhlo losování
pořadí, rozdělení psů do skupin a odjezd do
honitby.

Prví skupinu psů posuzovali Otomar Novák
a Jiří Čech, druhou skupinu Ing. Petr Tůma
s Josefem Kozákem.
Na zkoušky se přihlásili jak zkušení a ostřílení vůdci, tak i úplní nováčci, kteří předváděli
své první psy. Jsou to vesměs ti samí vůdci,
kteří se rozhodli, že si letošní zkouškovou sezónu opravdu vychutnají. Tak jak se zúčastnili zkoušek vloh, tak si navzájem zůstali věrní
a přihlásili se všichni jak na tyto lesní zkoušky
a tak rovnou i na zítřejší barvářské zkoušky.
Aby bylo rozdělení a vyhodnocení spravedlivé,
vyhlásil vrchní rozhodčí pan Liška pořadí a vítěze zkoušek dle jednotlivých skupin loveckých
psů – za slídiče, honiče a teriéry.
www.omscheb.cz |
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Mezi slídiči se na prvním místě umístila na
prvním místě fena Aura z Březkých pahorků vedená p. Petrem Šilhanem v I. ceně se
shodným počtem 380 bodů, na druhém místě
pes Zak z Javorového vrchu – Beskyd vedený
Ing. Vladimírem Dudou v I. ceně s počtem 345
bodů.
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Výsledky zkoušek vloh byly vrchním rozhodčím v 15 hodin vyhlášeny a zkoušky oficiálně
ukončeny.
Druhý den naprostá většina výše jmenovaných vůdců spolu dalšími třemi vůdci přijeli na
Kladskou podívat znovu, tentokrát na barvářské zkoušky malých plemen.
Tento den si dva rozhodčí z lesních zkoušek pan Otomar Novák s Ing. Petrem Tůmou
vyměnili role a postavili se do jejich řad.
V posuzování je vystřídali František a Rostislav
Bejčkovi. Na zkoušky bylo přihlášeno dvanáct
psů, dostavilo se jich jedenáct. Po krátkém
přivítání vrchním rozhodčím panem Oldřichem
Liškou proběhlo losování a odjezd do honitby.

Mezi honiči se na prvním místě umístil pes
- německý brakýř Bernie od Babických hájů
pana Stanislava Dufka s počtem 237 bodů v
I. ceně, na druhém místě se shodným počtem
bodů v I.ceně skončil o rok starší německý brakýř Bady z Borovského lomu vedený
p. Josefem Vladařem, třetí místo získala fenka alpského brakýře Arga z Údolí Chrudimky
vedená p. Ing. Romanem Bihušem s počtem
230 bodů – I. cena, čtvrtý se umístil s počtem
223 bodů ve II. ceně pes plemene porcelaine
Atum Andělský hrad vedený paní Marcelou
Hemrovou
(odložení 2). Skupinu honičů
uzavřel pes plemene německý brakýř Bruno
od babických hájů vedený panem Václavem
Krejčím s počtem 191 bodů v II ceně (barva 2).
Jediným osamoceným teriérem byla fenka
borderteriéra Mona Střihovský borek vedená
paní Monikou Hudackou, která získala I. cenu
s počtem 221 bodů.
28
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Vyhlášení výsledků zkoušek se opět konalo
ve včerejším duchu, tj, byly vyhodnoceny každé skupiny loveckých psů zvlášť.
Mezi slídiči se opět na prvním místě umístila
fena Aura z Březkých pahorků vedená p. Petrem Šilhanem v I. ceně se počtem
144 bodů, na druhém místě fena Meggie
od Gerčínského vrchu vedená Otomarem
Novákem v I. ceně s počtem 120 bodů
a třetí se umístil pes Zak z Javorového vrchu – Beskyd vedený Ing. Vladimírem Dudou
v I. ceně s počtem 118 bodů.
Mezi honiči se na prvním místě umístil
pes - švycký honič Pedro Bencilla vedený
Ing. Petrem Tůmou s počtem 116 bodů
v I. ceně, na druhém místě pes německý brakýř
Bady z Borovského lomu vedený p. Josefem
Vladařem s počtem 109 bodů v I.ceně, na třetím místě německý brakýř Bernie od Babických
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hájů pana Stanislava Dufka s počtem 104
bodů v I. ceně, na čtvrtém místě fenka alpského brakýře Arga z Údolí Chrudimky vedená
p. Ing. Romanem Bihušem s počtem 89 bodů
– II. cena a na pátém místě skončil starší
Bruno od Babických hájů, vedený Václavem
Krejčím s počtem 89 bodů ve II.ceně, kdy oba
dva psi obdrželi po dvojkách z práce na pobarvené stopě.
Mez teriéry se na prvním místě umístila fenka borderteriéra Mona Střihovský borek vedená paní Monikou Hudackou, která získala
I. cenu s počtem 116 bodů a na druhém místě
skončil pes – jagteriér Fargo Bejro Agi vedený
panem Petrem Kozelkou, který získal II. cenu
s počtem 98 bodů (následování 2).
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Tentokrát byl osamoceným plemenem labrador retriever Arnošt z Mayerovy Hájenky vedený panem Miroslavem Horčičkou, který získal
I. cenu s počtem 116 bodů.
Veliký dík patří Lesnímu závodu Kladská,
jeho zaměstnancům zejména p. Ing. Stanislavu
Smolíkovi, polesnému a jeho hajným,
Ing. Petru Tůmovi, bez jejichž pomoci a ochoty by se tyto zkoušky nemohly konat na takové
úrovni a samozřejmě i rozhodčím, kteří svým
přístupem, korektním a profesionálním posuzováním v nemalé míře přispěli k pohodové
atmosféře.
Milan Andrle
předseda kynologické komise

KURZ VŮDCE BARVÁŘE
- PŘEDBĚŽNÉ ZKOUŠKY BARVÁŘŮ
Připomínám všem zájemcům o Kurz vůdce barváře, že tento se koná ve dnech
17. – 19.10.2012 v Restauraci U Stříbrného
jelena v Hroznatově u Chebu. Kurz pořádá
Klub Barvářů a je zaměřen na práci s barvářem a nejen s barvářem, ale i ostatní plemena. Během kurzu se dozvíte jak postupovat při
dosledech, jak správně zakládat umělé stopy,
jaké pomůcky používat a další praktické rady
pro začínající i pokročilé vůdce.
Vše bude ukončeno Předběžnými zkouškami barvářů, které proběhnou na místě v honitbě Hroznatov. Zkoušky pořádá OMS Cheb,

kam také zasílejte přihlášky. Případní zájemci o kurz kontaktujte nás prosím na adresu
stribrny.jelen@atlas.cz nebo na tel. 354 430 531.
www.omscheb.cz |
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Hodnocení a výstava trofejí
za rok 2011 okres Cheb

O poslání chovatelských přehlídek spárkaté zvěře jako základního podkladu pro
další odborné řízení chovu spárkaté zvěře
nelze pochybovat. Stejně tak nelze pochybovat o účelnosti a významu konání chovatelských přehlídek pro mysliveckou i nemysliveckou veřejnost. Neboť chovatelské
přehlídky byly nejen společenskou událostí
v myslivosti, ale především zdrojem odborného poučení všech myslivců. Každý na své
odborné úrovni a dle své praxe zde může
nalézt další nové možnosti získání nových
zkušeností k chovu zvěře. Sám jsem viděl již
tisíce trofejí na chovatelských přehlídkách,
a i jich nějakou tisícovku hodnotil. Musím
konstatovat, že vždy zde nalézám další
nové poznatky a zkušenosti. Pro zvyšování
30
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odborné úrovně myslivců jsou chovatelské
přehlídky z hlediska výchovného těžko nahraditelné. Možnost vidět celé soubory trofejí s provedeným chovatelským hodnocením
je rozhodně cennější pro každého myslivce
než nejodborněji zpracovaná problematika
v odborné literatuře. Zvláště pak pro adepty
myslivosti je taková chovatelská přehlídka
prvním poznáním průběrného odstřelu spárkaté zvěře a možností v praxi vidět a ověřit si
teoretické poznatky z mysliveckého kurzu
a literatury. Stejně tak každému mysliveckému hospodáři by měla chovatelská přehlídka
dát při srovnávání dosahovaných výsledků
v chovu nové podněty pro odbornou práci
k dalšímu zkvalitnění chovu spárkaté zvěře ve svěřené honitbě. Výstavy trofejí mají
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zásadní význam při propagaci myslivosti
mezi nemysliveckou veřejností zejména pro
školní mládež pro které se pořádají přednášky o myslivosti. Kde jinde než na výstavě
můžeme veřejnost seznámit s tím, že chov
a lov zvěře je prováděn s konkrétnímy záměry
a cíli ve zkvalitnění chovu a hospodaření s ní.
Každoroční výstava trofejí je také výsledkem
myslivecké péče o zvěř. trofeje vystavené
zvěře vypovídají o jejich genetickém založení o přírodních podmínkách ve kterých zvěř
žije a v neposlední řadě o myslivecké péči
o zvěř. Můžeme být spokojeni, že zvěř nepatří majitelům pozemků, vychází z respektování práva jako věc nemající vlastníka.
A tak jelen či srnec je nejen chloubou přírody, ale i chovatelských zásad myslivců.
Kráva či vykrmené prase je naopak chloubou farmáře a tak to snad díky bohu také
i zůstane.
Hodnocení trofejí okr. Cheb se koná již
od roku 1990 v obci Drmoul u Mar. Lázní.
Za rok 2011 bylo hodnoceno 261 srnců,
27 jelenů lesních 34 jelenů sika, 8 daňků
a 2 lebky jezevce a lišky. Trofeje nepředložilo 22 honiteb. Červených bodů bylo uděleno za nesprávný odlov zvěře celkem 22.
Medailové trofeje – 1 jelen lesní B, 3 jeleni
sika B, 3 daňci 2 B, 1S. Lebky lišky a jezevce B.
Výstava se konala ve dnech 12. – 13. května 2012. Je to poprvé kdy se konala pouze 2 dny. Předešlé roky byla otevřena pro
veřejnost v délce 10 dnů. Bohužel zájem ze
strany myslivců neustále klesá. Větší zájem
byl od místní školy a mysliveckého kroužku,
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pro které byla provedena přednáška. Tyto
výstavy mají vždy další doprovodný program.
Dřívější roky návštěvnost byla mnohem větší
a myslivci se na tuto společenskou akci těšili. Dá se říci, že myslivců ubývá a přibývají
pouze lovci, kterým myslivost moc neříká.
Povinnost vyhodnocování odlovu zvěře provedeného dle plánu práce přísluší orgánům
státní správy myslivosti ve svých územních
obvodech. Pro hodnocení kvality a kontroly
lovené zvěře mají orgány státní správy myslivosti oprávnění každoročně rozhodnout
o konání chovatelské přehlídky. V současné situaci je nutné aby OMS spolupracoval
s pověřenými obcemi a zabezpečil chovatelskou přehlídku tak, jako se konaly v hranicích původního okresu. Je to jediná možná
kontrola ulovené zvěře za uplynulý lovecký
rok.

Stejskal Václav
Předseda MK Cheb
www.omscheb.cz |
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PARUKÁŘ
Tento srnec byl uloven na Františko-lázeňsklu 8.8.2012 u Štekru při večerní šoulačceněkdy po 21 hod., viditelná zranění neměl, jen ráže byly velikosti zrnka hrachu, na vábení
vůbec nereagoval. Hmotnost po vyvržení, bez hlavy a běhů byla 15 kg.
Úspěšnému lovci přejem LOVU ZDAR
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kalendář STIHL

Jáchymovská 27, 360 04 Karlovy Vary
E-mail: kh.stihl@tiscali.cz, www.stihl-hamrla.cz

Tel.: +420 353 224 513
Fax: +420 353 997 036

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
HOTEL • RESTAURACE • AUTOCAMP

„NA ŠPICI“
Hana a Miloš Ztratilovi

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

Uz á v ě rk y z p r a v o d a j e , j s o u v ž d y k 1 . v m ě s í c íc h b ř e z e n , č e r v e n , z á ř í a p r o s i n e c .

Vychází za podpory Krajského úřadu Karlovarského kraje.

