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Úvodní slovo
Vážení kolegové myslivci,
je mou příjemnou a milou povinností takto na úvod pozdravit nejenom Vás, členy Okresního mysliveckého
spolku Karlovy Vary, ale poprvé (a věřím, že i nadále)
také členy Okresního mysliveckého spolku Sokolov.
Ano, je to poprvé, kdy jsme dali možnost kolegům ze
sousedních mysliveckých spolků, aby i oni přispěli do
našeho Mysliveckého zpravodaje. Základní myšlenka,
která nás k tomu vedla, je myslím nabíledni. Jsme
z jednoho kraje a to ještě k tomu z toho nejmenšího,
kde se koná řada ať už společenských nebo odborných mysliveckých akcí. Mnozí z nás se navzájem známe a spolupracujeme spolu, tak proč tuto spolupráci,
vzájemnou pomoc a spoluúčast na jednotlivých akcích
dál nerozvíjet.

Těch oblastí vzájemné spolupráce myslivců v kraji je
celá řada, tak proč někdy musíme složitě pátrat, kde
který OMS pořádá kynologické akce, střelby, zkoušky,
výstavy a jiné podobné myslivecké akce, o kterých třeba ani nevíme, ač jsou vlastně „za bukem“, a naše
účast by byla pro mnohé z nás snazší a vhodnější, ať už
z jakýchkoliv důvodů.
Věřím, že i do budoucnosti má tento krok své opodstatnění.
Tak jako vždy i v tomto čísle Mysliveckého zpravodaje
najdete celou řadu článků, příspěvků a informací, které
se nám podařilo pro Vás získat.
Vzhledem k tomu, že začíná podzim, přeji Vám všem
„Lovu zdar“!
Ing. Evžen Krejčí
Předseda OMS Karlovy Vary
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Sloupek tajemníka Myslivecké akce do
Protože nadcházející rok 2010 je zároveň rokem vokonce roku 2009
lebním, je nejvyšší čas začít uvažovat o kandidátech do
myslivecké a dozorčí rady OMS Karlovy Vary. Kandidáty navrhují jednotlivá myslivecká sdružení a spolky, volby se uskuteční na Okresním sněmu, který se bude
konat na jaře 2010. Pokud chcete pracovat v nově zvolené radě nebo víte o někom, kdo by se pro tuto práci
hodil, dělal ji rád a byl ochoten obětovat část svého volného času a energie, ozvěte se. Krátké seznámení
s kandidáty by mohlo přinést příští číslo Mysliveckého
zpravodaje, které vychází počátkem ledna.
Do konce roku se také mohou přihlásit zájemci o kurz
mysliveckých hospodářů a též o kurz mysliveckých
adeptů ( První lovecký lístek ) pro rok 2010.
Do třetice ještě znovu připomínám, že členské příspěvky na rok 2010 je třeba uhradit do konce letošního
roku. Po uplynutí tohoto termínu bude k členským příspěvkům účtováno znovu zápisné ve výši 200,- Kč,
protože s neuhrazenými příspěvky zaniká v novém roce
zároveň členství. Příspěvky na rok 2010 činí 800,- Kč,
senioři, invalidé a studenti platí pouze 500,- Kč. Zároveň je možné uhradit členské příspěvky až na tři roky
dopředu (2010, 2011, 2012), jako tomu bývalo v uplynulých letech.
Prosím také o nahlášení případných změn bydliště
nebo kontaktní adresy, aby Vám každému dorazil Myslivecký zpravodaj (čtvrtletník) do schránky tak, jak by
tomu mělo být.
Děkuji a „Lovu zdar!“
Ivana Pečimúthová
jednatelka OMS Karlovy Vary

4. 10. Memoriál Františka Sedláčka
15. ročník (OMS Karlovy Vary)
myslivecká střelnice Karlovy Vary - Drahovice
10. 10. Uzávěrka přihlášek na všestranné
zkoušky ohařů a malých plemen
(OMS Karlovy Vary)
10. 10. Znovuodhalení pomníku významného
starorolského myslivce Hermanna Lönse
Stará Role u Starého hřiště v 16.00
10. – 11. 10. I. ročník loveckého troubení
„Na hranici Čech, Bavorska a Saska, Aš
17. 10. Myslivecké slavnosti na statku Bernard
Královské Poříčí 10.00 – 18.00 hodin
24. – 25. 10. Všestranné zkoušky ohařů
a malých plemen (OMS Karlovy Vary)
autokemp Žlutice
24. 10. Lesní zkoušky ohařů a malých plemen
(OMS Sokolov) Krásno
25. 10. Barvářské zkoušky ohařů a malých plemen
(OMS Sokolov) Krásno
30. 10. Zkoušky z bezkontaktního norování nováčků
(OMS Sokolov) umělá nora Krásno
od 13.00 hodin
5. 11. Uzávěrka přihlášek na barvářské
zkoušky honičů (OMS Karlovy Vary)
7. – 8. 11. Honičské zkoušky (OMS Sokolov)
Horní Slavkov a Chodov
14. 11. Barvářské zkoušky honičů
(OMS Karlovy Vary) autokemp Žlutice

Od ledna 2010 bude kancelář OMS Karlovy
Vary přestěhována do budovy myslivecké
střelnice v Karlových Varech - Drahovicích.
Provozní doba zůstává zachována.

K výkonu zkoušek u OMS Sokolov se lze přihlásit na
tel. 352628187. Podrobné informace získáte u p. Bohuslava Papeže tel. 724302959 nebo p. Františka
Bejčka tel. 774955195. Tréninkový výcvik psů před
zkouškami můžete dohodnout za poplatek u výše jmenovaných pánů a pro velké plemena s p. Janem Bínou
mob.603525841.

INZERCE V MYSLIVECKÉM
ZPRAVODAJI
A5 (celostránková)
1x - 5.000,- Kč, 4x - 16.000,- Kč ( á 4.000,- Kč)
A6 ( půl stránky)
1x - 2.500,- Kč, 4x - 8.000,- Kč ( á 2.000,- Kč)
A7 (čtvrt stránky)
1x – 2.000,- Kč, 4x – 6.800,- Kč ( á 1.700,- Kč)
LOGO na zadní stránce
4x – 5.000,- Kč ( á 1.250,- Kč)
ŘÁDKOVÁ INZERCE S MYSLIVECKOU
TÉMATIKOU - ZDARMA

Střelecké akce.
Zájemci o střelecké akce a cvičné střelby na střelnici
Šindelová se mohou hlásit u pana Josefa Říhy ml. tel.
607635520 nebo u pana Josefa Trojana ml. tel.
724524835
Veřejné tréninky na myslivecké střelnici v Karlových Varech – Drahovicích v úterý (lovecké kolo) a v pátek
(trap, případně i vysoká věž)) vždy od 16.00 hodin
www.oms-karlovyvary.cz |
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Okresní myslivecký spolek
Sokolov se představuje
Vážení kolegové myslivci, dovolujeme si Vám představit
náš Okresní myslivecký spolek Sokolov. Jelikož se tento Zpravodaj dostane i do rukou našich kolegů v okrese
Sokolov, tak jistě i pro ně bude tento rámcový přehled
ku prospěchu. Naši členové, avšak i ostatní kolegové
z okresu Karlovy Vary se budou moci v každém čtvrtletí daného roku dozvědět o naší práci nejenom jako celku, ale i z jednotlivých mysliveckých sdružení působících zde, v okrese Sokolov.

HONITBY OKRESU SOKOLOV
Celková rozloha honiteb v okrese Sokolov činí 51 154
ha. Přičemž v rozhodovací pravomoci pověřených
městských úřadů je přehled následující:
Město Sokolov celkem 26 honiteb z toho 6x vlastní
a 20x v pronajmu o celkové výměře 29 738 ha se
3 oborami.
Město Kraslice celkem 17 honiteb z toho 2x vlastní
a 15x v pronájmu o celkové výměře 21 416 ha; obora
žádná.

Členská základna
V roce 2009 eviduje OMS Sokolov celkem 414 členů
ve složení:
řadoví členové
invalidé
lesníci

308
3
5

Důchodci
91
Studenti
7
CELKEM 414 čl.

Všichni evidovaní členové u OMS mají řádně uhrazený
poplatek a jsou pojištěni u pojišťovny Halali a.s.

Složení orgánů OMS Sokolov
Myslivecká rada:
Ing. ŠTRUDL Josef
BEJČEK František
GONDÍK Václav
TUŠEK Miloslav
Ing. FUCHS Arnošt ml.
BĚLOHLÁVEK Karel
PAPEŽ Bohuslav
ŘÍHA Josef ml.
Ing. KUBÁT Josef
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Předseda
Jednatel
Místopředseda
Předseda KVK
Předseda EK
Předseda MK
Předseda KK
Předseda SK
Člen OMS

Dozorčí rada:
MALÝ Václav
ZIMA Vladimír
SEIFRT Dominik

Předseda
Člen rady
Člen rady

Přehled komisí
Kynologická komise (KK) – předseda Papež Bohuslav
Vůdci: Antal Petr; Adámek Jaroslav; Jedlička J. ml;
Ing. Pösinger Petr; Bejček Rostislav ml; Stovaser Alfréd;Oulovský Pavel; Říha Josef ml; Kantner Pavel;
Zima Petr; Szabo Štefan; Kounovský Oldřich; Véber
Horst; Huml Josef; Baroch Jaroslav; Kovačík Milan;
Ševčík Vlasta; Bělohlávek Karel; Bína Jan.
Rozhodčí a jejich kvalifikace:
Bejček František: ZV, PZ, LZ, BZ, VZmp - nor; BZH,
ZH, FT - retrívr
Bejček Rostislav: LZ, BZ, ZVmp-nor; BZH, ZH
Bína Jan: ZV, PZ, LZ, VZ, FT - ohaři
Papež Bohuslav: ZV, PZ, LZ, BZ, VZ MPnor, BZH, ZH
Říha Josef: ZV, PZ - ohaři, ZV, PZ, LZ, BZ, MP - nor
Kaas Miloslav: ZV, PZmp - nor
Čermák Vojtěch: Pb. IHB, BZH, ZH
Členové lovecké kynologie se zaměřují především na
kvalitní přípravu lovecky upotřebitelných psů pro naše
myslivecká sdružení, přičemž spolupracují s ostatními
chovatelskými kluby a zároveň nabízí spolupráci i nečlenům, neboť jak je známo, řada loveckých psů je
v oblibě i u nemyslivecké veřejnosti, která tyto pejsky
chová.
Kulturně výchovná komise (KVK)
předseda Tušek Miloslav – tato komise je naší tváří
v očích veřejnosti. V tomto směru se komise především zaměřuje na propagaci činnosti OMS ve veřejných mediích, pořádání výstav s mysliveckou tématikou, práci s mládeží, pořádání kulturně společenských
akcí. Prioritou je zvyšování naší kvalifikace a odborné
úrovně při dodržování mysliveckých zvyků a tradic.
V rámci okresu máme rovněž řadu významných mysliveckých památek a míst s mysliveckou tématikou jako
např. socha Sokolníka umístěná na náměstí v Sokolově, kostel Sv. Huberta v Kraslicích, zámeček Favorit
v Šindelové + obora, hrad Loket, statek Bernard v Královském Pořičí, Supí potok ve správě ML Loket, chata
Diana ve Hruškové atd.
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Střelecká komise (SK) – předseda Říha Josef ml.
Na tomto úseku se nám podařilo za aktivního přispění
LČR, Lesní správa Kraslice, obnovit činnost na střelnici
Šindelová. Tímto se našim členům a mysliveckým sdružením rozšířila možnost provádět individuální výcvik
s možností pořádání různých střeleckých soutěží.
S kvalitou zbraní a jejich ovládáním souvisí dosažené
lovecké úspěchy při odlovu trofejové zvěře, což dokládá i letošní výstava NATURA VIVA v Lysé nad Labem,
kde naší kolegové získali významná ocenění při výstavě
trofejí.
Novák Pavel – bronzová medaile jelen sika
Adámek Jaroslav – bronz, stříbro medaile jelen sika
Jedlička Josef - bronzová medaile jelen sika
Adámek Jaroslav – bronzová medaile srnec
Uzlová M. – bronzová medaile jelen lesní
Dašek Jiří – bronzová medaile liška obecná
Všem uvedeným lovcům blahopřejeme k úlovkům

a přejeme další úspěchy. Nutno zmínit, že většina ulovené zvěře pochází z honitby Městských lesů Loket.

Závěr.
Vážení kolegové, v tomto základním přehledu nebylo
možno postihnout veškeré informace z našeho dění, je
to pouze ukázka možností naší prezentace, neboť Myslivecký zpravodaj je především určen pro naše členy,
kteří mají zájem být informování o dění nejen v okrese
Sokolov, ale i o dění v sousedních okresech. Každý
člen i organizace může přispět do tohoto zpravodaje
a proto žádáme, abyste svými příspěvky přispěli k informovanosti našich členů. Své příspěvky zasílejte na
OMS Sokolov.
Za OMS Sokolov:
Bejček František – jednatel OMS Sokolov
Kupec Miroslav – člen redakční rady
Mysliveckého zpravodaje

Trocha etymologie
Písemné doklady slova MYSLIVEC pochází ze 16.století od Daniela Adama z Veleslavína (Silva quadrilinguis). Historie tohoto slova však sahá zpět až o 500
let k počátkům českého jazyka.
Mysl – mysliti souvisí s řeckým „mythos“, což znamená myšlenka, slovo, řeč – u Homéra též mínění, úmysl. Dá se tedy říci, že myslivec byl už původně vlastně
myslivý, přemýšlivý lovec, tedy žádný lovec zabiják.
V této době byl nejvyšším nástrojem luk, používal se
však minimálně. Zato však bylo třeba za účelem lovu
vymýšlet různé pasti, klást oka, sítě či kleny, což byly
spouštěcí dřevěné kleště, později železa.
Staročeské: „Loviech velmi mysliv bieše“ vystihuje, že
jde o lov s pomocí myšlení. Samo sloveso loviti vzniklo
rozkladem slova polovati – chytat ptáky do sítí. „Po“
bylo mylně vykládáno jako předpona a tak zůstalo
pouhé „lov“, které se stalo základem nového slovesa
loviti a odvozenin jako lovec. Dokonce i bohyně lovu
Diana dostala původně slovanské jméno Lověna.
Sloveso polovati, ve slovenském jazyce poľovat,
poľovník, poľovačka, se vyskytuje i v polštině, ukrajinštině a ruštině. Slovanskému poluji přesně odpovídá
řecké „paleuo“, tj. vábím ptáky do sítě. Dříve se rozlišovalo polování – chytání do léček, tj. myslivost, od
honu – štvaní zvěře, k čemuž myšlení v podstatě nebylo potřeba.
Slovo nimrod vzniklo podle boha lovu a války Nimroda, zakladatele Babylonu, o němž Starý zákon mluví
jako o velkém lovci před Hospodinem. Etymologicky
je tedy lovec jakýmsi zbytkem polovníka. Nade vše

však vyniká myslivost myslivcova, alespoň historická.
Nakolik je dnes myslivost – přemýšlivost funkčním pojmem, to ukáže teprve čas. Toliko z historie o slovu
myslivost.
Dle Mgr. Pavly Loucké zpracoval Kurt Gössl

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodám brokovnici Hamerles ČZ 16/16 dvojka,
levně. Kontakt: 776 802 385
Prodám troják zn. Krupp (SRN) v dobrém stavu,
čisté hlavně, ráže 8 x 57 (kule), 16/16 (broky) včetně koženého pouzdra na zbraň, nového koženého
pouzdra na puškohled, nový puškohled 4x zvětšení
a brokové a kulové náboje v hodnotě 1.000,- Kč.
Současná cena trojáku v SRN činí cca 150.000,Kč (samotného). Nabízím cenu za vše výše uvedené
50.000,- Kč. Kule nastřelena na puškohled (klapková montáž na 100m – střed), brokové hlavně - výborné krytí. K PRODEJI IHNED! Kontakt: 353 449 726
nebo 606 156 107 M. Krejza
Jezevčík standard drsnosrstý
Chovatelská stanice Nynická lužina prodá štěňata.
Jezevčík standard drsnosrstý, odběr ihned. Otec Igar od vévody Huberta - interšampion, šampion CZ,
klubový vítěz 2008, CAJC, 2xBOB, ZV I.C, LZ II.C,
BZ I.C, ZN 84. Matka - Žofka Staccato Bohemia 1m/
A/5, BZH I.C.249, BZ I.C.113, N 84, MFH-LZ II.C
234(4), BZ I.C 113 CACT. Kontakt 605128110,
731048234, cena dohodou. A. Hejret - OMS Plzeň.
www.oms-karlovyvary.cz |
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Výstava trofejí u našich
rakouských sousedů
V posledních letech se cesty za lovem netradičních
trofejí do rakouských Alp staly splněným snem nejednoho myslivce.

Malý pohled na výstavu trofejí, na které bylo možno vidět též trofeje českých myslivců, nám zprostředkoval
Wolfgang Venier. Výstava se konala 2. – 4. 4. 2009
v malebném rakouském městečku Landeck.
Jaroslav Baroch

ZOUFALÉ VYZNÁNÍ
MVDr. Antonín Rudolf
Rád bych tomu střelci
viděl do tváře
netrefil komoru
leč přímo na ráže
naštěstí ruka se mu zvrtla
a střela o ráže jen škrtla
Nechcete mi tvrdit přec
že to mohl být myslivec
Takový názor prostě neberu
vždyť na mě střílel
mimo čas odstřelu
nějaký masař „umělec“
Teď s napětím čekám
až přijde říje čas
už dopředu se lekám
zda neztratil jsem hlas
Jaké to bylo nádherné
když hlas můj nesl se v nočním tichu
snad nebudu troubit jako tenor
to bych byl všem k smíchu
Pak bych si radši přál
ať už mě někdo skolí
ale proboha, nestřílet na ráže
to totiž strašně bolí
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HONITBA LLKV DIANA

Město Karlovy Vary je přímo zabalené do poměrně rozsáhlého komplexu lesů, ve kterých žijí i některé druhy lovné a ostatní zvěře. Nejrozšířenějším druhem je zvěř
srnčí a zvěř černá, zastoupení má i liška a také jezevec. V menší míře je zastoupen i zajíc. Sezoně lze spatřit v místech, kde lázeňské lesy plynule navazují na vojenské
lesy a lesy města Lokte i jelena siku a zvěř daňčí. Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace, která spravuje a obhospodařuje lesy v majetku města, dala
podnět k zřízení režijní honitby, sloučením dvou honiteb „Diana a Hubertus“. V roce 2002 tedy vzniká režijní honitba s názvem: „LL KV Diana“ Karlovy Vary o celkové
výměře 1919 ha z toho je: lesní půda 1685 ha, louky 65 ha, orná půda 86 ha, ovocný sad 2 ha, vodní plochy 4 ha a ostatní plochy 77 ha.
Režijní honitba Diana vznikla z potřeby sjednotit hospodaření v obou honitbách, docílit únosných stavů zvěře srnčí a regulovat stále se zvyšující stavy zvěře
černé, která s nárůstem počtu jedinců začala působit škody v parcích, areálech zdraví a na golfových hřištích. Magistrátem města - (Odbor životního prostředí), bylo
proto přistoupeno (za zvláště stanovených podmínek) k povolení odlovu zvěře černé i na těchto nehonebních pozemcích. V honitbě Lázeňských lesů je plánovitě
prováděn lov zvěře srnčí v počtu do 40ti kusů ročně z toho 15 až 20 srnců. Množství je závislé na úhynu zjištěném v průběhu roku, na kterém se zásadní měrou podílí
„psí miláčci“, které do lesa vypouštějí nezodpovědní majitelé. Zbytek má na svědomí provoz na silnicích.
Lov zvěře černé je prováděn podle aktuálního výskytu této zvěře v honitbě a pohyboval se doposud od 50ti do 110 ulovených kusů za vykazované období.
Preferován je lov selat a lončáků. Zvěř černá se v lázeňských lesích vyskytuje celoročně. K nárůstu stavu dochází koncem podzimu a v zimě, kdy se divočáci vrací do
smíšených lesních porostů za úrodou žaludů a bukvic.
Lesy v okolí města Karlovy Vary jsou krásné, účelově i romanticky vybavené pro pohodlí návštěvníků a tudíž i značně využívané veřejností. Zvláště v letním období
a v čase „houbařské sezony“, se počet návštěvníků lesa enormně zvyšuje a tak si každý myslivec dovede představit náročnost mysliveckého hospodaření v honitbě i
zodpovědnost při samotném lovu.

Pozvánka
na

slavnostní znovuodhalení
pomníku myslivce

Hermanna Lönse,

které se koná 10. října 2009
v 16 hodin u Starého hřiště ve Staré Roli
srdečně Vás zve Ing. Evžen Krejčí

www.oms-karlovyvary.cz |
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AFRIKA 2008•3
Na naší cestě do posledního parku South Luangwy jsme se zastavili na
řece Chobe. Opět jsme si
pronajali auto i loď. Nejprve jsme projížděli rezervaci autem. Po cestě jsme
narazili na několik úhynů,
včetně žirafy, slona a buvola. Úhyn způsobil antrax, který vzniká z trusu hrochů. Na těchto mršinách si
hojně pochutnávali supi. Poté jsme vyměnili auto za loď

8
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a plavili se podél stád slonů, buvolů a antilop. Na závěr
se nám podařilo nafotit i početnou skupinu hrochů. Fotili jsme až do večerních hodin. Brzy ráno nás čekala
cesta k Viktoriiným vodopádům. Viktoriiny vodopády
(Victoria Falls) jsou jedny z největších vodopádů na světě. Nacházejí se na řece Zambezi na hranicích mezi
Zambií a Zimbabwe. Šířka vodopádu je 1800 m a voda
padá dolů z útesu vysokého 120 m. Prošli jsme je po
celé jejich délce. Vodopády nás tak uchvátily, že jsme
si pronajali vrtulník a nafotili je i z ptačí perspektivy.
Byl to úžasný zážitek.
Vladimír Dolejší
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Přednášku Vladimíra Dolejšího o jeho loňském putování Afrikou s promítáním a výstavou fotografií můžete navštívit v rámci cestopisného festivalu Caminos
v karlovarském kině Panasonic. Vyprávění s názvem
Afrika 2008 se uskuteční v neděli 15. listopadu 2009
od 17 hodin.

10
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SLEDOVÁNÍ SIKY
JAPONSKÉHO NA DOUPOVĚ
Vzhledem ke zvyšujícím se stavům sičí zvěře v oblasti
Doupovských hor rozhodly se Vojenské lesy a statky
ČR, s.p. v honitbě Vojenských lesů a statků Karlovy
Vary pro sledování této zvěře. Pro tyto účely pořídily
v letošním roce zařízení k telemetrickému monitoringu
populace siky japonského (Cervus
nippon) na území
honitby Hradiště.
Cílem tohoto sledování je získání
podkladů k přijetí
opatření minimalizace škod v lesních
porostech
a ověření či vyvrácení migračních
tras z a do ostatních honiteb v sousedství VLS. Jedná
se o projekt, který
ještě nebyl v Evropě na tomto druhu zvěře prováděn a je naprosto ojedinělý. Řešení a financování projektu je kompletně celé
v režii VLS ČR, s.p. a bude probíhat v následujících několika letech.
Důležitým předpokladem úspěšnosti projektu je uspávání jelenů sika a nasazování GPS obojků. Tuto část
bude provádět vyškolený lesník společně s veterinářem a následně zpracuje získané údaje z GPS obojků.
Veškeré údaje použije pro své potřeby státní podnik
a některá data budou po domluvě poskytnuta i jiným
subjektům. K účelům výzkumu byla koupena švýcarská
narkotizační puška s narkotizačními střelami s dostřelem až 70 m, dále byly zakoupeny dva GPS obojky
o váze 650 g a dva GPS obojky o váze 850 g. K tomuto zařízení byla pořízena lokalizační jednotka s anténou
potřebná k orientačnímu určení polohy označené zvěře. GPS obojky mají žlutou barvu, aby na krku označených jelenů byly dobře zřetelné a snížilo se riziko ulovení jelenů, kteří je budou nosit. Obojky fungují na principu lokalizace přes čtyři družice. Tím je zajištěna dosta-

tečná přesnost identifikace jelena v terénu a každou
hodinu obojky zaznamenávají přesnou polohu, teplotu
zvířete a také teplotu okolního prostředí. Veškeré zaznamenané údaje se ukládají na paměťovou kartu
v obojku. Pokud
teplota zvířete poklesne o dva stupně Celsia, obojek
začne vysílat varovný signál. Pro
obsluhu GPS obojku je to signál, že
se sledovaným jelenem něco děje
(uhynul, byl omylem uloven nebo
sražen
autem).
V tomto okamžiku
je třeba jelena co
nejrychleji
najít
a zachránit obojek
a uložené údaje.
Následuje uspání
nového
jelena
a vše začíná od
začátku. Čím déle nosí jeden konkrétní jelen GPS obojek (2 – 4 roky), tím je pro potřeby výzkumu cennější.
(např. je možné porovnat, zda se vrací na stejná zimoviště). Data se podle potřeby stahují do terminálu až na
vzdálenost 5 km a poté do mapového programu GIS
v počítači. Obojky mají nahranou samostatnou frekvenci, na které vysílají s ostatním zařízením. Proto jsou pro
ty, kteří je najdou nebo k nim přijdou ulovením nebo
sražením označeného jelena při dopravní nehodě, naprosto nepoužitelné!
Na webových stránkách VLS bude zřízen odkaz, kde si
bude každý zájemce moci prohlédnout migrační trasy
jednotlivých jedinců nebo sledovat, v které honitbě se
daní jedinci zrovna nacházejí. Pokud bude mít kdokoli
z vás jakýkoliv dotaz nebo poznatek o sledovaných jedincích může se ozvat na telefon 774 966 984 nebo
mail: dvorak.s@email.cz.
V případě nálezu GPS obojku mne neváhejte kontaktovat.
Bc.Stanislav Dvořák
www.oms-karlovyvary.cz |
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Jsme tiskárna zabývající se ofsetovým tiskem, předtiskovou
přípravou, až po kompletní dokončovací práce. Vlastníme
technologii dodanou společností Heidelberg od CtP, přes
nejmodernější tiskovou technologii pětibarevných tiskových
nální knihařské zpracování.

cké výroby. Vyrábíme vše od vizitek, akcidenčních tiskovin až po plnobarevné
katalogy a knihy. Jsme schopni v plném rozsahu poskytnout
full servis v oblasti ofsetového tisku.
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Letní kynologické akce
na Karlovarsku
Léto na Karlovarsku přineslo jako tradičně každý rok
v polovině srpna kynologický víkend. V sobotu 15. srpna se konaly lesní zkoušky ohařů a malých plemen,
které byly velmi početně obsazeny. Přihlášeno bylo

LZ 2009 Karlovy Vary - Žlutice: Teriéři na ranním nástupu

LZ 2009 Karlovy vary - Žlutice: Jezevčíci na zahájení zkoušek

14
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maximální možné množství 24 psů, z nichž se nakonec na zahájení ve žlutickém autokempu dostavilo
22 psíků se svými vůdci. Po celodenním úsilí a v pravém letním horku nakonec všichni zkoušky úspěšně
absolvovali , až na dva
případy, v první ceně.
O pořadí na prvních
místech jak u ohařů,
tak i u malých plemen
nakonec rozhodoval
věk zúčastněných psů.
V neděli 16. srpna nastoupilo ráno ke slavnostnímu
zahájení
opět v autokempu ve
Žluticích 13 účastníků.
Někteří z nich se honosili čerstvě složenými
lesními
zkouškami
z předchozího dne. Na
programu byly barvářské zkoušky. Slunce
i tentokrát nenechalo
nikoho na pochybách,
že je léto, o to obtížnější byla práce na stopách pokapaných barvou už předešlého večera. Přesto všichni
zkoušky úspěšně složili, osm pejsků v první
a pět v druhé ceně.
Kromě
rozhodčích,
kteří spravedlivě posoudili výkony loveckých psů i jejich vůdců, patří dík také
Ing. Evě Hanušové,
profesorce Střední lesnické školy Žlutice,
a jejímu týmu mladých
příznivců myslivosti,
kteří oboje zkoušky výborně zajistili po organizační stránce.

3 | 2009
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ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA - Jungmannova 25, 115 25 Praha 1
PŘEHLED VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK LOV.PSŮ: LZ ohařů a malých plemen
===============================================================================
konaných v Karlovy Vary - Žlutice
dne 15. srpna 2009
Pořadatel: ČMMJ - OMS Karlovy Vary
Počet přihlášených psů
24
Vrchní rozhodčí: Ing. Vladimír D e j m e k
Počet předvedených psů
22
Rozhodčí: Jan Bína, Jan Šlouf, Ing. Milan Kottek, Otomar Novák, Ludvík Babinec, Václav Krajsa, Bohuslav
Papež, PhBc. Iva Gregorová PhD., Luboš Hemr, Ing. Miroslav Gregor a čekatel pro LZ ohařů Stanislav Vodička
Jméno,
Zápis
Majitel
Počet
KlasiPoznámka
Poř.
pohlaví, plemeno psa
ČlpVůdce
bodů
fikace
Carda Andělský hrad
Edith Everett
77 380
248
I. cena
1.
Pes / JSDr.
Jaroslav Vejražka
Albert Javorenský výr
76 831
Ivan Pečimúth
248
I. cena
2.
Pes / JSDr.
Cipísek od Pstruží říčky
76 381
Jana Šmídová
248
I. cena
3.
Pes / JSDr.
Brina z Předbořských drah
Vladislav Straka
18 093
237
I. cena
4.
Fena / JGT
Helena Kecová
Valdi od Řeky Lomnice
75 769
Pavel Žigmond
237
I. cena
5.
Pes / JSDr.
Ido z Drsné planiny
Jaroslav Rustler
76 607
236
I. cena
6.
Pes / JSDr.
Jana Neuberová
Cilka z Jarčino paseky
17 814
František Kuneš
219
I. cena
7.
Fena/JGT
Kolorowa z Kordegardy
Bedřich Pokorný
73 441
211
I. cena
8.
Jana Šmídová
Fena / JSHl.
Silvana z Lastrovce
21 059
Radek Beer
205
I. cena
9.
Fena / WT
Atos Gerlachovsky dvor
SRKP
Helena Bozděchová
179
III. cena hlasitost 1
10.
Pes / JGT
8549
Pluto The Best Baron,Pes/GR
10 679
Jana Hromadová
227
I. cena
1.
Paris The Best Baron, Pes/GR 10 675
Michaela Mazačová
218
II. cena odložení 1
2.
Brita z Radimova dvora
24 53
Josef Peroutka
360
I. cena
1.
Fena / NK
Archibald ze Staroměstských
Zdeněk Pilař
240
I. cena
1.
15 00
dtto
vrchů, Pes, VMO
Václav Koldinský
Olli vom Delme horst
240
I. cena
2.
77 134
Pes/NOK
dtto
Artemis z Královských vinic
Erika Kovácsová
26 62
238
I. cena
3.
Pes / MOK
dtto
Ibis od Nezdického potoka
JUDr. Jindřich Kovářík
76 452
238
I. cena
4.
Pes /NOK
Ing. Pavla Lhotáková
Berenica Queen nonstop
Josef Kasl
14 873
237
I.cena
5.
Pes/IS
dtto
Haky z Ouhelí, Pes, NOK
77 526
Jaroslav Bejda, dtto
234
I.cena
6.
Ladislav Petržílka
Arnika z Holubí skály
225
I.cena
7.
75 363
dtto
Fena/NOK
Václav Hynek
Jimmy od Nezdického potoka
222
I.cena
8.
10 278
dtto
Pes/POI
Brix od Prusíků, Pes/NODr.
36 21
Roman Jaroš, dtto
216
I.cena
9.
Hodnocení: Organizačně vše výborně zajištěné, stavy zvěře vyhověly pro přezkoušení všech startujících psů.
Zahájení se konalo ve Žluticích, v turistickém autokempu. Lesní zkoušky probíhaly ve správním území městečka
Žlutice. Na LZ nastoupilo 22 loveckých psů, 9 ohařů a 13 zástupců malých plemen. Počasí bylo vyhovující.
Protest nebyl podán žádný.
www.oms-karlovyvary.cz | 15
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ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA - Jungmannova 25, 115 25 Praha 1
PŘEHLED VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK LOV.PSŮ: BZ malých plemen
===============================================================================
konaných v: Ž l u t i c e - Lachovice
dne 16. srpna 2009
Pořadatel: ČMMJ - OMS Karlovy Vary
Počet přihlášených psů
14
Vrchní rozhodčí: Ing. Miroslav Gregor
Počet předvedených psů
13
Rozhodčí: Ludvík Babinec, Václav Krajsa, Otomar Novák, PhDr. Iva Gregorová PhD., Luboš Hemr,
Ing. Vladimír Dejmek, Ing. Milan Kottek
Jméno,
Zápis
Majitel
Počet
KlasiPoznámka
Poř.
pohlaví, plemeno psa
ČlpVůdce
bodů
fikace
Albert Javorenský výr
Ivan Pečimúth
76 831
120
I. cena
1.
Pes / JSDr.
dtto
Alex Javorenský výr
Petr Bahenský
76 829
120
I. cena
2.
Pes / JSDr.
dtto
Burizza z Vlčích luk
Petr Anton
620
120
I. cena
3.
Fena / CBR
Stanislav Barda
Cipísek od Pstruží říčky
Jana Šmídová
76 381
113
I. cena
4.
Pes / JSDr.
dtto
Ilka z Drsné planiny
Karel Rustler
76 611
109
I. cena
5.
Fena / JSDr.
Monika Hudacká
Cilka z Jarčino paseky
František Kuneš
17 814
109
I. cena
6.
Fena / JGT
dtto
Ido z Drsné planiny
Jaroslav Rustler
76 607
105
II. cena
7.
Pes / JSDr.
Jana Neuberová
Brina z Předbořských drah
Vladislav Straka
18 093
99
II. cena
8.
Helena Kecová
Fena / JGT
Pavel Žigmond
Valdi od Řeky Lomnice
85
II. cena
9.
75 769
dtto
Pes / JSDr.
Jana Šmídová
Kolorowa z Kordegardy
75
II. cena
10.
73 441
Fena / JSHl.
dtto
Ladislav Petržílka
Arnika z Holubí skály
113
I. cena
11.
75 363
Fena / NOK
dtto
Rostislav Blecha
Essy od Petrolína
124
I. cena
12.
53 52
dtto
Fena / ASS
Reed Liškův Liol
Jan Zhorný
2572
102
II. cena
13.
Helena Zhorná
Pes / NK
Hodnocení: Organizačně
vše výborně zajištěné. Zahájení se konalo v autokempu Žlutice.
Na BZ nastoupilo 12 loveckých psů, zástupců malých
plemen a 1 ohař. Počasí
bylo vyhovující, vlhký, slunečný den. Psi pracovali ve
třech skupinách, které posuzovalo sedm rozhodčích.
Protest nebyl podán žádný,
chování a vystupování vůdců bylo sportovní.

BZ 2009 Žlutice: Závěr zkoušek
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Speciální
zkoušky
z vodní práce

BZ 2009 Žlutice: Vítězové malých plemen Alex Javorenský
výr s Petrem Bahenským a Albert Javorenský výr s Ivanem
Pečimúthem

Speciální zkoušky z vodní práce se uskutečnily
5. září v Mezirolí a na rozdíl od srpnových lesních
a barvářských zkoušek je provázela od samého rána
voda také v podobě vytrvalého deště. Přihlášeno
bylo 5 ohařů a jeden retrívr a co se psích účastníků
týká, byla to tentokrát čistě dámská záležitost.
Vrchní rozhodčí Josef Peroutka spolu s posuzujícími
Otomarem Novákem a Janem Bínou přivítali účastníky
a zahájili zkoušky v teple a suchu restaurace Hubert,
poté všichni stejně vyrazili do terénu. Všech šest fenek
zkoušky úspěšně absolvovalo.
Mezi ohaři získala plný počet 100 bodů fenka
německého krátkosrstého ohaře Arka z Boreckých luk
s vůdkyní Terezou Valáškovou a tím se staly i vítězkami
zkoušek. O pořadí na dalších dvou místech rozhodl
věk, protože obě fenky velkého münsterlandského
ohaře Akira vom Karnberg s Milanem Andrlem i Karina
Ciperro s Pavlem Cincibusem získali shodně 98 bodů.

www.oms-karlovyvary.cz |
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SZVP Kateřina Holubová s Aggy z Kunětic a vítězky zkoušek
Arka z Boreckých luk s Terezou Valáškovou

Další v pořadí skončily opět dámy, fenka výmarského
ohaře krátkosrstého Akira z Kunětic a její vůdkyně
Kateřina Holubová získaly 96 bodů, rovněž I. cena.
Úspěšně, i když ve druhé ceně, absolvovala zkoušky
také fenka českého fouska Heda u Klobásné s Ivou
Gregorovou se 75 body.

3 | 2009

SZVP Aebony Black Ward s Josefem Moudrým

Černá fenka labradorského retrívra Aebony Black Ward
s vůdcem Josefem Moudrým jako jediná zástupkyně
své skupiny neudělala ostudu a složila zkoušky v první
ceně s plným počtem 136 bodů a stala se tak rovněž
vítězkou.

SZVP Vítězky zkoušek přijímají gratulace rozhodčích

SZVP Karina Ciperro s Pavlem Cincibusem

18

| www.oms-karlovyvary.cz

Přestože všichni byli promočení, vládla v průběhu
zkoušek pohoda a v závěru spokojenost, rozhodčí
korektně posuzovali, vůdci se chovali sportovně a disciplinovaně. Tentokrát všichni dvojnásob ocenili zázemí
restaurace Hubert s Petrem Dolejšem v čele.
Ing. Vladimír Dejmek, předseda kynologické komise
a Ivana Pečimúthová

3 | 2009
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Hledání zatoulaného času (9)
Sokolnictví - odznaky

Členský odznak klubu sokolníků

Nedílnou součástí myslivosti je i sokolnictví. Sokolnictví je možnost poznávání dravců a přírodních zákonů
zblízka. Jedná se o starodávné umění lovu, které vede
k symbióze člověka a divokého tvora – dravce. Jeho
vznik se s největší pravděpodobností geograficky přisuzuje oblasti střední Asie. Prošel dlouhodobým procesem změn: od člověka pozorovatele, člověka nepřítele,
kdy člověk odebíral dravcům kořist, až po člověka přítele a partnera při lovu. V období 4. – 5. století přichází
sokolnictví také do střední Evropy, ve 13. století se již
rozšířilo na všechny panovnické dvory. Nedaleko hradu
Lokte byla v 17. století založena osada „Sokolí dvůr“ dnešní město Sokolov, které má dodnes v městském
znaku sokola a na náměstí zachovalou kašnu s posta-

vou sokolníka. Ve druhé polovině 18. století
sláva sokolnictví končí
vlivem rozšíření palných
zbraní, ale již v 19. století byl tento obor obnoven. Jedinou zemí,
kde přetrvával, byla
Anglie. Dobou obrození u nás jsou léta 1930
– 1945. Vznik Klubu
sokolníků se datuje
k 11. 11. 1967.
Sokolnictví jako takové
se promítá do různých
oborů: letectví, kultura,
literatura, ale i výtvarné
umění, kde první zmínky pochází už z dob
Velkomoravské
říše
(lité nákončí opasku
s postavou sokolníka,
plechové kování s obrazem sokola nebo
orla, stříbrný terčík se
sokolníkem na koni).
Velkomoravský sokol-

Opočno 1988

Opočno 1969

Opočno 1981

Opočno 1973

Opočno 1974

ník se stal
dokonce symbolem československých
sokolníků na
klubovém
členském odznaku. Návrh
byl
realizován ve třech
variantách bronzový pro
všechny členy klubu,
stříbrný a zlatý pak pro
zasloužilé členy a také
zahraniční
sokolníky.
Sokolnické odznaky se
staly významným doplňkem různých sokolnických akcí.
Jaroslav Baroch
www.oms-karlovyvary.cz |
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Pohled do historie
Když nastoupil dříve myslivecký adjunkt do praxe, byl
ubytován v myslivně svého nadřízeného a tam byl také
stravován. To stravování bylo různé a často odviselo
od vztahu, jaký se vyvinul mezi mládencem a šéfem,
respektive členy jeho rodiny, hlavně pak jeho ráznou
manželkou.
Můj strýc nastoupil v myslivně v Posázaví a jeho služba spočívala v dozoru při plavení palivového dřeva po
Sázavě a Želivce. Denně musel být u toho, kolik dřeva
se do řeky naházelo, a se skupinou pracovníků se starat o to, aby všechno dřevo bylo o patnáct kilometrů
dále jiným pracovníkem za to zodpovídajícím zase přijato. Každý den musel ujít kolem řek na třicet kilometrů a tak není divu, že při této činnosti náležitě vyhladověl a vracel se domů unaven a s velkou chutí k jídlu.
Paní lesní ho zpočátku uvítala dobrou a vydatnou večeří, kterou mu servírovala asi dvacetiletá dcera pana
nadlesního, z pohledu mého strýce něžně řečeno „ne
moc hezká“.
Když ale nedošlo brzy k bližšímu vztahu a k zalíbení
mladých lidí a jejich vztah byl čím dál tím vlažnější, večeře se změnily v hrneček bílé kávy a krajíček suchého
chleba. „Když byste chtěl něco lepšího, pane adjunkte,
musíte si něco přinést z lesa a my vám to rádi a chutně
uvaříme,“ říkala paní nadlesní. Mládenec věděl, že šéf
nedovolí, aby si střelil koroptev, bažanta či zajíce, natož
zvěř srnčí, to bylo tabu, a tak si mohl pro svoji večeři
střelit jen nějakou sojku, mladou vránu, veverku či lysku
a podobnou havěť, ale tu musel, než ji dal paní nadlesní, nejdříve sám stáhnout či oškubat a vyvrhnout. Nastaly pro něj zlé časy a velmi chudé večeře. Drobné
havěti v povodí řek ubývalo a strýčkovi bylo jasné, že
vstoupil do nerovného boje. Když už v povodí Želivky
a Sázavy zmizela poslední veverka a křik sojky se stal
vzácností, boj byl dobojován. Strýček si začal všímat
pojednou hezčí dcery nadlesního, docela ji začal vybízet k večerním procházkám a po nějakém čase bylo
jeho počínání oceněno a znovu byl zván k dobrým večeřím. Život šel dál a tamější lesy něžně šuměly svou
zádumčivou píseň. Po nějakém čase se mladí lidé vzali
a strýček dostal myslivnu.
Můj otec se pamatoval na svou novou tetičku, snad nebyla žádná krasavice, ale byla dobrou hospodyní a strýček říkal, že tetička je oproti sojkám pochoutka.
Český opis výučního listu z 20. VIII. 1821
Lesní Karel Bayer, ustanovený u lesů Královského
věnného města Trutnova v Hayndorfu, v kraji Králo-
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vehradeckém, potvrzuje tímto, obzvláště pro případ, že by toho bylo třeba, že předložitel tohoto listu počestný Antonín Proche, manželský syn císařského a Královského lesního Františka Proche
z Debrného u Kuksu v Čechách, u něho po tři roky
se učil ušlechtilé lesní a polní myslivosti.
Podle všech vysokých nařízení, jak v jeho rukou se
nacházející toto vysvědčení dosvědčuje, dne 18.
srpna 1821 se dal řádně vyzkoušeti z dosažených
znalostí a schopností svých lesnických vědomostí
u císařského Královského lesního zkušebního komisaře pana Štěpána Jahnela v Brané.
Při této zkoušce dostatečně obstál a jelikož během
celé své učební doby se čestně a poslušně choval,
uděluji tímto jemu – Antonínu Prochovi – na jeho
žádost, nejen zproštění z učení, ale řádné slavnostní osvědčení tímto osvobozovacím listem.
Tak se stalo v Hayndorfu za přítomnosti a potvrzení
níže podepsaných a dožádaných pánů svědků.
Dne dvacátého srpna jeden tisíc osmset dvacet
jeden.
Antonín Boschak v.r.
revírní lesní v Bokanicích,
jako svědek
Karel Bayer v.r.
lesní u lesů Královského věnného města Trutnova
v Hayndorfu učební pán
Šimon Hejsílek v.r.
revírní lesní v Gnadlicích,
jako svědek
Originál výučního listu, který máme zarámovaný jako
obraz, má rozměry cca 60 x 50 cm. Je opatřen velkou
pečetí zkušebního komisaře pana Štěpána Jahnela.
Výuční list si musel psát sám adept a tím rovněž plnil
jeden z úkolů zkoušky. Čím více druhů písma použil
a krasopisně napsal a správně rozvrhl na pergamen,
tím lépe pro něj. List musel psát až po ukončení
zkoušky a po dobu napsání byl hostitelem předsedy
komise, učebního pána a svědků. Podle připojených
datumů to mému pra-prastrýci trvalo asi tři dny. Je poznat, že již tenkrát takováto zkouška nebyla jednoduchá. Podpisy všech zúčastněných jsou však psány
pevnou rukou.
Karel Kroutil
(kopie originálu výučního listu na protější straně)
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Několik receptů ze staré myslivecké kuchařky
Odjakživa bývaly největší umělkyně v tomto oboru na našich
myslivnách a hájovnách. Zvěřinové speciality paní lesních mívaly
velký věhlas. Zvěřina totiž patří k masům velmi chutným a je všeobecně považována za dobře stravitelné maso. I některá škodná zvěř dobře
připravená uspokojí i náročného labužníka.
Sojka, vrána, straka a havran (ze staročeské kuchyně)
Ke kuchyňskému zpracování se hodí jen mladí ptáci, zvláště mláďata krátce před vylétnutím z hnízd. Mladé dospělé ptáky i starší (již létající) mláďata je vhodné před úpravou místo škubání stáhnout. Jejich kůže má totiž nahořklou
chuť. Staré ptáky v kuchyni nepoužíváme. Mladí ptáci mají křehké kosti (snadné promáčknutí lebky nehtem), v raném věku ještě žlutavé ozobí.
Rozpočet: 1 sojka (vrána, straka, havran), sůl, 10 dkg slaniny, 10 dkg másla
Očištěnou sojku (vránu, straku, havrana) posolíme zevně i uvnitř, vložíme do ní kousek másla, zašpejlujeme,
pokryjeme plátky slaniny a ovážeme nití. Takto připravenou zvěřinu pečeme na másle v troubě, často ji obracíme, podléváme vodou a pak vznikající šťávou. Po upečení sejmeme slaninu, sojku rozpůlíme a na míse polijeme
teplou procezenou šťávou.
Příloha: opečené brambory a brusinky
Volavka
Dosahuje téměř velikosti čápa a váží až 1,5 kg. Pro kuchyňskou přípravu
jsou vhodná jen prsíčka, ostatní zvěřina je příliš tukovitá a nepříjemně
zapáchá rybinou.
Rozpočet: prsíčka volavky, sůl, 10 dkg slaniny, 10 dkg
másla, 1/4 l smetany, 3 zrna nového koření a proužek citrónové kůry, 1-2 bobkové listy
Prsíčka se dobře nasolí, obloží slaninou, obváží
nití a v náležitém množství rozpuštěného másla
s přidáním koření a citrónové kůry a stálého
podlévání se opékají při mírném ohni do
měkka a zlatožluta, později se přidá sklenka smetany.
Hotová prsíčka se podávají politá šťávou,
k nim brambory.
Ze starých mysliveckých receptů
vybral a zpracoval
František Urik
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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 0 4 K a r l ov 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. s t i h l - h a m r l a . c z

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

Tel.: +420 353 224 513
www.oms-karlovyvary.cz
| 036
Fax: +420 353 997

Děku j e m e níže u v ed en ý m s p o l ečno stem
a po dn ika te l ům z a fi n a n č n í p o d po ru:

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
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