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Spokojené, láskou a porozuměním
naplněné vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí
a úspěchů v novém roce přeje Rada OMS Karlovy Vary

| www.oms-karlovyvary.cz

Úvodní slovo
Vážení kolegové, čtenáři a přátelé myslivci.
Je tu opět prosinec, čas mysliveckých loveckých setkání na společných honech a natláčkách. Zima nás
nutí myslet i na zvěř, přikrmujeme a chystáme vše v našich honitbách na nadcházející měsíce, aby nám zvěř
nestrádala.
Tak jako každé čtvrtletí jsme opět pro Vás připravili
řadu zajímavých článků, informací a fotografií, jak ze
života našeho OMSu, tak i od našich sousedů - Vojenských lesů, OMS Sokolov a režijní honitby Loketských
městských lesů.
Vím, že bych měl psát svůj úvodní článek ve smyslu
probíhající lovecké sezony a nadcházejících svátků vánočních. Bohužel, opak je pravdou. Během podzimu
došlo k jedné velmi důležité události, která mnoho
z Vás překvapí anebo již překvapila. Od 8. listopadu
není už kancelář našeho OMSu v Bulharské ulici, ale
přímo na myslivecké střelnici nad Drahovicemi a to
v přízemí hlavní budovy. Důvod je velmi jednoduchý prodej nebytových prostor na výše zmíněné původní
adrese. Tím vlastně skončil jednoletý maraton od záměru tyto prostory prodat, až po jeho realizaci. Co
bude dál, zda zůstane kancelář na střelnici anebo se
poohlédneme po jiném místě, které bychom pro náš
OMS koupili, to už bude věcí další diskuse a následného rozhodnutí. Důvodů a příčin může být celá řada, ale
jedním z těch nejdůležitějších je bezesporu pro Vás
i pro mne druhá velmi čerstvá informace či událost,
a to je čerstvě podaná žádost Policie České republiky
o převod areálu střelnice do jejího vlastnictví. Připomínám, že většina pozemků a staveb na střelnici nebyla
a ani není ve vlastnictví OMS Karlovy Vary, ale vlastnictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, případně města Karlovy Vary.
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Chápu, že pro mnohé z Vás je tato informace velmi
udivující a možná i nepříjemná, ale taková je realita.
V tuto chvíli snad jen mohu tlumočit přání nového ředitele Krajského ředitelství PČR plk. Mgr. Oldřicha Tomáška, že by si přál, aby se i po převzetí střelnice Policií ČR tento stav života a běžné potřeby všech myslivců vůbec nedotkl a aby tuto změnu prakticky nepocítili.
To znamená, že nadále by mělo být umožněno členům
OMSu nastřelování loveckých zbraní a využívání všech
ostatních střeleckých zařízení ke střeleckým soutěžím,
tréninkům a dalším mysliveckým aktivitám. Totéž by mělo platit i o pronájmu prostor pro naši kancelář.
Určitě vše bude záležet i na nás, myslivcích, jak se budeme na střelnici chovat, s Policií ČR spolupracovat
a dbát jejich požadavků a potřeb. Za svoji osobu a náš
OMS jsem nově nastupujícímu krajskému řediteli slíbil
dobré vztahy a vzájemnou spolupráci.
Snad jednou z prvních forem vzájemné spolupráce by
mohla být akce zaměřená proti motorkářům a čtyřkolkám, které v našich honitbách ruší klid, a dá se říci, že
i velmi znepříjemňují život. I při řešení tohoto nešvaru
plk. Tomášek přislíbil svoji podporu a pomoc.
Vzhledem k nadcházejícímu volebnímu roku, a to jak do
orgánů jednotlivých OMSů, tak i do Myslivecké rady
ČMMJ, bylo na radě OMS Karlovy Vary rozhodnuto
o konání volebního sněmu a to 18. března 2010
v 17.00 hodin, v sále myslivecké střelnice.
Blíží se také vánoční svátky a nový kalendářní rok, proto
mi dovolte, abych Vám všem, a to jak jménem svým, tak
i jménem Okresní myslivecké rady Karlovy Vary, poděkoval za Vaši celoroční práci pro českou myslivost a
popřál Vám i Vašim rodinám mnoho pevného zdraví,
spokojenosti, hodně hezkých mysliveckých zážitků a
krásných chvilek prožitých v novém roce 2010.
Ing. Evžen Krejčí
Předseda OMS Karlovy Vary
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Termínový kalendář střeleckých akcí
na střelnici OMS Karlovy Vary
v roce 2010
25. 4. 2010 Jarní závod
2 x 20 terčů - LK
9. 5. 2010 Pohár Osvobození
2 x 25 terčů - baterie
18. 7. 2010 Lošťákův závod 2 x 20 terčů - LK
5. 9. 2010 Cena Karlových Varů
3 x 20 terčů - LK,B,Vv
3. 10. 2010 Memoriál Františka Sedláčka
16. ročník
2 x 25 terčů - baterie

Kolik, kdo a komu?
V následující tabulce můžete vidět přehled, jak budou
od příštího roku rozděleny členské příspěvky, jakou
částku činí pojištění, kolik zůstane na OMSu a kolik
poputuje do Prahy:
Členský
příspěvek
Základní

Členský
příspěvek
Myslivci
z povolání

800,- Kč

Členský
příspěvek
Senioři
od 65 let,
studenti,
invalidé
500,- Kč

OMS

410,- Kč

160,- Kč

Halali pojišťovna

250,- Kč

250,- Kč

410,- Kč
Hradí
zaměstnavatel

ČMMJ sekretariát

135,- Kč

85,- Kč

135,- Kč

5,- Kč

5,- Kč

5,- Kč

Fond rozvoje
ČMMJ

550,- Kč

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

Sloupek tajemníka
Blíží se konec roku a s ním i uzávěrka soutěže O lovecký
tesák. Na adresu karlovarského OMSu od Vás přišla celá
řada opravdu hezkých příspěvků, ať už to byly povídky,
Vaše lovecké zážitky, zajímavosti z historie či recepty, praktické rady při výcviku loveckých psů nebo příspěvky, zkušenosti a zamyšlení do chystaného „liščího“ čísla, které jsme
zatím byli nuceni ještě odložit především z nedostatku fotografií. Některé jste si už na stránkách zpravodaje mohli přečíst, jiné teprve na zveřejnění čekají. Všechny ale budou
zařazeny do slosování, které se uskuteční v lednu na zasedání okresní myslivecké rady, slavnostní vyhlášení se uskuteční na mysliveckém plese na začátku února v hotelu Thermal. Vítězové budou předem vyrozuměni a pozváni.
Ještě máte poslední příležitost zaplatit členské příspěvky
v řádném termínu do 31.12.2009. Od ledna už bude
k členskému příspěvku s povinným pojištěním přičten
také poplatek za zápisné, protože v novém roce přestáváte být členem. Tento poplatek činí 200,- Kč. Kancelář
OMS Karlovy Vary Vám bude k dispozici i mezi svátky ve
středu 23. a 30. 12.2009 v běžném čase od 9.00 –
12.00 a od 13.00 – 16.00 hodin. Počátkem ledna musí
být příspěvky vybrány a odeslány na ČMMJ do Prahy, protože příští rok je rokem volebním a podle počtu členů se
bude také rozhodovat o tom, kolik delegátů bude moci
náš spolek zastupovat.
Ještě jednou opakuji, že členské příspěvky základní na
rok 2010 činí 800,- Kč. Slevu mají senioři od 65 let, studenti a invalidní důchodci (po předložení dokladu o studiu
a dokladu o pobírání invalidního důchodu) pro ně členské
příspěvky činí 500,- Kč. Myslivci z povolání zaplatí 550,Kč, za ně pojistné hradí zaměstnavatel. Příspěvky lze zaplatit až na tři roky dopředu, jako tomu bývalo v minulosti.
Kromě nepříliš radostných zpráv týkajících se placení
mám pro Vás také jednu dobrou zprávu. Okresní myslivecký spolek Karlovy Vary pro Vás připravuje novinku
v podobě malého dárku, který obdrží každý člen s uhrazenými příspěvky na rok 2010. Bude jím nástěnný kalendář Okresního mysliveckého spolku Karlovy Vary s krásnými fotografiemi naší zvěře a ptactva od jednoho z předních českých fotografů přírody Vladimíra Dolejšího, který
je zároveň naším členem. Tento kalendář bude k dispozici od ledna v kanceláři na myslivecké střelnici.
Připomínám, že se nám plní kurzy o první lovecký lístek
a pro myslivecké hospodáře, pokud máte zájem se přihlásit, učiňte tak prosím co nejdříve. Oba kurzy budou začínat v březnu 2010, termín stanoví myslivecká rada při
svém lednovém setkání.
S přáním krásných Vánoc
a množství hezkých loveckých zážitků
Ivana Pečimúthová, jednatelka
www.oms-karlovyvary.cz | 3
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BAŽANTÍ HONY
Jako každoročně pořádali Zdeněk Mudra a Karel
Holoubek ve dnech 2. a 6. listopadu 2009 reprezentační hony v Bažantnici „Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s“. Přestože první hon se konal za nepříznivého deštivého počasí, byla účastníky vysoce hodnocena
kondice, vybarvení a letové schopnosti bažantů, kterých bylo uloveno 674 kusů. Úroveň letošního odchovu
bažantů potvrdil i druhý hon, konaný za příznivého počasí a s dostatkem rychle vzlétajících bažantů. Jeho
výsledek – 761 kusů mohl být lepší, kdyby několik
účastníků honu využilo možnosti se připravit na myslivecké střelnici k pohotové střelbě na asfaltových holubech. Výsledek jejich střelby byl velmi prospěšný výrobcům střeliva, ale na výřadu se neprojevil.
Účastníky byla velmi kladně hodnocena příprava a průběh honů zakončených pečlivě připraveným výřadem
a konečně tradičním mysliveckým soudem spravedlivým, nestranným a neúplatným.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě a realizaci honů
podíleli.
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I takto může vypadat hon na bažanty...
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Odčervení spárkaté zvěře 2010
Na základě doporučení okresní veterinární správy
a zhoršujícího se zdravotního stavu bude v měsíci
únoru 2010 provedeno celoplošné zimní odčervení
spárkaté zvěře, jako součást programu tlumení parazitóz. Antiparazitární přípravek Cermix se širokými
účinky proti oblým červům zaživadel a plic, proti podkožní a nosohltanové střečkovitosti bude zvěři podáván o víkendu 6. a 7. února 2010, kdy bude zároveň provedeno i celokrajské sčítání zvěře.
Aby celoplošný program tlumení parazitóz splnil svůj
účel, tj. zlepšení zdravotního stavu spárkaté zvěře, žádáme Vás o dodržení stanoveného termínu. Jednotliví
uživatelé honiteb si přípravek zajistí buď sami nebo mohou využít možnosti objednat si přípravek hromadně
přes ČMMJ. V tom případě finanční částku uhradí zástupce uživatele honitby v hotovosti při objednání příslušného množství přípravku v kanceláři OMS Karlovy
Vary na myslivecké střelnici ve středu 30. 12. 2009
a 6. 1. 2010, vždy mezi 9. až 16. hodinou, nebo
v kanceláři OMS Sokolov. Cena za jedno 5 kg balení
je 2.000,- Kč.
Jeden kg přípravku postačí při 2 aplikacích k ošetření
20-25 ks srnčí zvěře nebo 5 ks jelení, 8 ks daňčí
nebo 12 ks mufloní zvěře.
Cermix je nutno následně rozmíchat v jadrném krmivu
v poměru 1:9.

Rozloučení
s Janem Šustou
Dne 20. září 2009 zemřel po dlouhé těžké nemoci
ve věku nedožitých 34 let pan Jan ŠUSTA z Toužimi. Jeho úmrtím tak naše řady přichází o lesníka,
myslivce a kynologa tělem i duší. I když odešel tak
velmi mlád, v mnohých z nás zanechal nesmazatelnou vzpomínku na chvíle s ním prožité.
Vzpomínám tak na naši společnou „Švýcarskou“
dohledávku, na slavnostní chvíli při předávání pasovacího dekretu na Lovce daňka, na hrdost při
uchovnění Tvojí fenky bavorského barváře, na radost při parkúrových střelbách na Vráži, na spokojenost po úspěšném doprovodu loveckého hosta
nebo při ulovení některé z Tvých trofejí.
Čest Tvojí památce
Za kolegy z LS Toužim
a kamarády z MS Bažantnice
Ing. Luděk Vodička

Divokým prasatům je nutné medikované krmivo připravené pro spárkatou přežvýkavou zvěř výše uvedeným způsobem dále smíchat (1 kg MK s 6,5 kg čistého sypkého krmiva). Tato směs se podává po dobu 5
dnů v množství 0,5 kg / 10 kg ž. hm. a den. Jeden kg
přípravku postačí při 5tidenní aplikaci k ošetření 300
kg ž. hm. černé zvěře. Po aplikaci přípravku je 14 dnů
maso a orgány divokých prasat nepoživatelné.
Distribuce přípravku bude upřesněna v měsíci lednu
2010 na myslivecké střelnici v kanceláři OMS Karlovy
Vary nebo v kanceláři OMS Sokolov, eventuálně telefonicky na číslech:
723 374 374 – jednatel OMS Karlovy Vary
– Ivana Pečimúthová
774 955 195 - jednatel OMS Sokolov
– František Bejček
724 205 901 - předseda myslivecké komise
– Ing. Hubert Prágr
případně na e-mailové adrese:
hubert.pragr@mu-sokolov.cz
Zdárné vyvrcholení letošní lovecké sezóny, příjemné
prožití Vánoc a jen to dobré nejen v zeleném, ale i v pracovním a osobním životě v roce 2010 Vám všem přeje
Ing. Hubert Prágr
předseda myslivecké komise OMS Karlovy Vary

ŘÁDKOVÁ INZERCE
BROKOVNICE Prodám brokovnici IŽ-58 16/16, jako
nová. Chrom. hl. V ceně řemen, brašna na náboje, pás
na náboje, pouzdro, čištění. Cena 5.000,- Kč.
Dále prodám jelení shozy. Tel.: 606 455 928
ŠTĚŇATA GOLDEN RETRIEVER (ZLATÝ RETRÍVR)
CHS Misantos nabízí štěňátka s PP z opakovaného vyzkoušeného spojení , po výborných rodičích (O: MultiCh, InterCh, ClubCh, GrandCh Waterloo Misantos,
M: Uranie Misantos), výběr z holek i kluků, vhodní na
výstavy, myslivost a také jako rodinný společník. Více
informací, foto a kontakt se dozvíte na webu CHS Misantos. Odběr možný před Vánoci. Využijte prosím telefonický kontakt: 722 515 214 www.misantos.cz
ŠTĚŇATA SLOVENSKÝ KOPOV
Prodám štěňata slovenského kopova s PP po lovecky
i exteriérově výborných rodičích. Odběr možný ihned.
(Ostrov), Kontakt: 776 761 967
BROKOVNICE
Prodám brokovnici ČZ dvojku 12/12,
cena rozumná - dohodou. Tel: 723 851 754
www.oms-karlovyvary.cz |
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INFORMACE Z OMS SOKOLOV
Dne 16. 1. 2010 se uskuteční již tradiční myslivecký ples pořádaný OMS Sokolov v obci Lomnice od 20 do 02 hod. v kulturním domě. Připravená
je bohatá zvěřinová tombola s kulturním vystoupením
hudební skupiny Galaxie. Vstupenky v ceně 150 Kč je
možné vyzvednout každou středu v kanceláři OMS
Sokolov od 9 do 17 hod.

lem soutěže, termín červenec-srpen.Vítězové na 1. - 5.
místě jednotlivých soutěžních kol získají diplomy, odznaky a věcné ceny OMS a ČMMJ.
Bližší informace získáte přímo v kanceláři OMS Sokolov. V našem okrese je připraveno se soutěže zúčastnit
5 mládežnických kroužků při DDM.

„Zlatá srnčí trofej“ - to je název vrcholné myslivecké
soutěže, která je vyhlašována KPO ČMMJ pro členy
přírodovědných kroužků při ZŠ, DDM a jednotlivce,
kteří mají zájem o myslivost, přírodu a její ochranu.
Soutěž je rozdělena do dvou věkových kategorií:
- Kategorie A pro žáky/ně III. - V. tříd
- Kategorie B pro žáky/ně VI-IX. tříd
Soutěž probíhá ve třech kolech:
Místní kolo - probíhá v kroužcích, školách či DDM v termínu duben – květen, vítěz postupuje do Okresního
kola - pořádá OMS ve spolupráci s DDM v dubnu - květnu. Vítěz postupuje do Národního kola, které je vrcho-

Připomínáme, že probíhá výběr členských příspěvků
a povinného pojištění pro rok 2010. Možno platit i po
tel. dohodě s jednatelem panem Bejčkem v jeho bydlišti: Krásno 142, mimo úřední den, mob:774 955 195

Co se nám v uplynulém
čase povedlo
20. 9. 2009 Barvářské zkoušky MP pod názvem
„Krásenský kahan“
Za krásného slunného počasí byl za účasti paní starostky Lenky Sidorjakové zahájen první ročník barvářských
zkoušek malých plemen pod názvem „Krásenský kahan“. Soutěže se zúčastnilo celkem 6 psů. V první
ceně s počtem 113 bodů skončila fenka Vendulka Valentinka – jezevčík drsnosrstý trpasličí s Kateřinou Benediktovou. Vrchním rozhodčím byl pan Josef Říha.
26. - 27. 9. 2009 Memoriál MVDr. Františka Stehlíka.
V letošním roce se konal již 6. ročník zkoušek loveckých
psů v Krásně pod názvem Memoriál MVDr. Františka
Stehlíka. Zkoušek se zúčastnilo celkem 9 psů. Počasí
bylo příjemné, psi předvedli v náročném terénu a v dobře
zazvěřené honitbě pěknou práci. Soutěž se konala pod
patronací starostky obce paní Lenky Sidorjakové. Vítězem memoriálu se stal pes Body z Království – jagdterier
s výsledkem 365 bodů. Psa vedl pan Stanislav Holub
z Kolína. Vrchním rozhodčím byl Antonín Míšek
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17. 10. 2009 Myslivecké slavnosti na statku Bernard
Stalo se již tradicí, že představujeme naši veřejnosti
za spoluúčasti dalších mysliveckých sdružení okresu
Sokolov výsledky naší práce na statku Bernard. V rám-

ci této akce probíhají přednášky k myslivosti, sokolnictví, ukázky hudby a řemeslná práce s mysliveckou
tématikou.
Připravil
Miroslav Kupec

Kynologické akce OMS Sokolov pro rok 2010
Pořadové
číslo

Druh zkoušek

Termín konání

Uzávěrka
přihlášek
OMS Sokolov

Plemeno
Lovečtí psi

Předpokládané
místo konání

1

Jarní svod

3. 4.2010

Krásno

2

Zkoušky vloh

8. 5.2010

15. 4.2010

Ohařů+MP
KCHF+JCHJGTČ

Krásno

3

Podzimní zkoušky

9. 5.2010

15. 4.2010

Ohařů + MP
KCHF+KCHJGTČ

Chodov u K. V.

4

Norování

15. 5.2010

30. 4.2010

MP

Krásno

5

Barvářské zkoušky
honičů

10. 7.2010

25. 6.2010

KCHF+KCHJGTČ

Krásno

6

Barvářské zkoušky

11. 7.2010

25. 6. 2010

MP + Ohaři

Krásno

7

Spec. Zkoušky
z vodní práce

7. 8.2010

15. 7.2010

KCHF + KCHJGTČ

Sokolov

8

Podzimní zkoušky

11. 9.2010

25. 8.2010

Ohaři + MP

Chodov u K. V.

9

Krasenský kahan
CACT

30. 8. 2010

LZ+BZMP +
JEZ+Ter

Krásno

10

Lesní zkoušky

18-19. 9.
2010
9. 10.2010

20. 9.2010

Ohaři + MP

Krásno

11

Barvářské zkoušky

10. 10.2010

20. 9.2010

MP + Ohaři

Krásno

12

Norování

29. 10.2010

10. 10.2010

MP

Krásno

13

Podzimní zkoušky

30. 10.2010

10. 10.2010

Ohaři + MP

Krásno

14

Honič.zkoušky
CACIT

6-7. 11.2010

20. 10.2010

KCHF+KCHJGTČ

Krásno
+Chodov

www.oms-karlovyvary.cz |
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Po opravdu strastiplné
cestě na naše poslední
místo, South Luangwu
N.P., jsme padli za vlast.
Na cestě plné výmolů,
děr a nerovností se nade
mnou a kolegou utrhlo ve
sváru těžké ocelové lůžko. Naštěstí to dopadlo
tak, že se nám nic nestalo. Brzo ráno jsme vyrazili džípy na první focení. Kousek za branou kempu, kde jsme přespali, spatřili jsme
močál s mršinou buvola, na které si pochutnávali supi.
V bažině se líně váleli dva krokodýli asi 6 m velcí. Celý
den jsme na krokodýly čekali, ale nedorazili. Močál tak
neskutečně páchl, že jsem celý den nejedl. Navečer
jsme to vzdali a na zpáteční cestě jsme nafotili ještě
kolonii vlh karmínových. Druhý den jsme se vypravili na
celodenní výpravu focení hrochů a lvů. Díky našemu

10
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průvodci jsme je brzo objevili. Líně se váleli ve vodě a
nechali se čistit od ptáků klubáků. Občas se někteří
trochu poškádlili a proběhli se řekou. Poznal jsem, jak
jsou hroši ve vodě velmi rychlí. Pozdě odpoledne na
zpáteční cestě jsme narazili na skupinu lvic a lvíčat.
Opodál odpočíval jeden zdatný lev. O chvíli později využila jedna lvice stínu auta a lehla si podél. Kdyby se
postavila, dívala by se nám zpříma do očí… Vše dobře
dopadlo a my se vrátili večer do tábora.
Afrika mě velice uchvátila množstvím druhů zvěře a ptáků. Určitě se sem ještě podívám. Opravdu to stálo za
to. V případě Vašeho zájmu se můžete podívat na mé
stránky www.fotonatur.cz, kde najdete kompletní seriál
fotografií z celé cesty po afrických státech, včetně lovu
lvice. Také nabízím přednášky s promítáním o této cestě po Africe a nově po národních parcích USA Yelowstone a Grand Teton..
Vladimír Dolejší
www.fotonatur.cz

4 | 2009
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REKORDNÍ TROFEJ
Dne 19. září 2009 byl v honitbě Hradiště, kde myslivecky hospodaří VLS ČR, s.p., divize Karlovy Vary,
uloven jelen lesní (evropský) s rekordní trofejí. Hodnotitelská komise provedla ohodnocení s verdiktem
– 224,62 bodů CIC.
Trofej na první pohled zaujme mimořádnými obvody lodyh, výrazným perlením a tmavou barvou. Délka lodyh nepřesahuje 100cm, hmotnost trofeje cca 8 kg, odhad věku před výbrusem 10 let. Trofej je mimořádná
i z toho pohledu, že pochází z volné honitby.

www.oms-karlovyvary.cz |
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Jelení zvěř v honitbách
královského města Lokte
Tato zvěř, kterou jezdil při pobytech na Lokti lovit císař
římský a král český Karel IV., se zde vyskytuje od nepaměti. Zažívala časy dobré i zlé. S rozvojem zemědělství
na Loketsku byla nemilosrdně pronásledována a stala se
velmi vzácnou. Její populace se zachovala v nepřístupných částech panství, odkud se začala mísit s populací
zrušené obory knížete Schönburga – Waldenburga na
Kladské. Největší boom zažila jelení zvěř od padesátých
až do devadesátých let minulého století, kdy byla v hojném počtu rozšířena po celém Slavkovském lese. Trofeje byly na vysoké úrovni, avšak škody na téměř výlučně
smrkových porostech neúnosné.
Se vznikem nových menších honiteb došlo k výraznému
snížení stavů vysoké zvěře, v některých honitbách až
k úplnému vystřílení. Bohužel jako první byli odloveni nejsilnější a nejnadějnější jeleni. Argument dnešních „myslivců“: „Když ho nestřelím já, střelí ho soused!“ zpečetil
osud této královské zvěře. Bohužel, na jelena může vystřelit každý, kdo vlastní lovecký lístek, aniž má sebemenší vědomosti jeho o chovnosti. Dalším negativním

jevem, který se projevil na populaci vysoké zvěře, je velmi
agresivní rozšíření zvěře sičí. Rušení říje vysoké až po vytlačování ze stávanišť je všeobecně známé. Případy křížení jsou každoročně markantnější a jedinci nesoucí znaky
jelena siky jsou stále častější.
V našich honitbách je každoročně odloveno cirka
40 kusů jelení zvěře, z toho 4 jeleni I. - II. věkové třídy,
10 laní a 20 – 30 kolouchů. V současné době se již vyskytují velmi nadějní korunoví jeleni 8 let + , takže uvidíme jak se bude situace vyvíjet nadále. Přeji této zvěři do
budoucna lepší zacházení a větší úctu. Hromada a noční
vidění není to pravé.
Lovu zdar!
Jaroslav Adámek

Osmerák bez náznaku koruny
6 let, Slatiny 2009

Jelen nesoucí znaky
křížení s jelenem sikou

Velmi krátký
bez náznaku koruny
4 roky, Slatiny 2009
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Odstřelový úzký jelen
6 let, Slatiny 2008
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ŽLUŤÁSEK OSLAVÍ
1. NAROZENINY
Dne 9. 1. 2009 byl zcela náhodou založen soubor trubačů SLŠ Žlutice s příznačným názvem Žluťásek. Začala
nová éra v mysliveckém troubení na naší škole. Ten víkend jsme se zúčastnili celostátního trubačského sou-

elánem Danky i trubačů jsme se osmělili a přihlásili se na
Národní soutěž trubačů 20. - 21. 6. na Křivoklátě.
Zdálo se, že jsme si ukousli velké sousto. Povinné skladby byly velmi náročné a navíc druhá povinná se měla lo-

středění na Křivoklátě. Získali jsme tam počáteční elán
i báječnou učitelku Danu Vajcovou - vedoucí chomutovské pobočky Trubačské školy Josefa Selementa. Za
podpory školy se rozjela pravidelná výuka jednotlivců
i souboru a Danina obětavost začala nést ovoce. Už ve
dnech 13. - 15. 3. Jsme se zúčastnili první soutěže
O lesnici děkana MZU Praha. Této celorepublikové studentské soutěže, v krásném prostředí sídla fakulty v Kostelci nad Černými lesy, se zúčastnilo 156 trubačů všech
typů škol v 36 tělesech. Byli jsme nejmladším souborem
a moc se od nás neočekávalo. Naši však zabojovali a nechali za sebou 4 soubory. Dál jsme nevynechali jedinou
příležitost k procvičování - ukázky, akce... 16. 5. jsme
soutěžili podruhé a to na bezchybně organizované akci VLS
- divize Karlovy Vary nazvané
Parforzní kňour. Soutěž probíhala v rámci výstavy trofejí na
střelnici v Lučině. 22. 5. skládalo v Chomutově 6 frekventantů zkoušku základní způsobilosti hry na borlici/lesnici a
všichni uspěli. Obdařeni vysvědčením a neutuchajícím

sovat až 14 dní před soutěží. Akce má dlouholetou tradici a účastní se jí soubory i jednotlivci mnohdy ověnčení
mezinárodními vavříny. Byli jsme předem smířeni s umístěním „na chvostu“, ale chtěli jsme být u toho. 5. 6. byl
zveřejněn výsledek losování. K našemu zděšení byla tažena skladba, kterou jsme „ani neviděli“. Daně připadl
nadlidský úkol. Uskutečnili jsme historicky první víkendové soustředění v krásné hájence na Chlumu. Tři dny zněly obcí zvuky lesních rohů (obyvatelům se omlouváme).
No, a za 14 dní jsme za sebou nechali opět 3 soubory.
Úspěch!!! Dokonce vystoupili i dva sólisté. Od té doby
„potrubujeme“ při každé příležitosti. Na zkouškách loveckých psů, při mysliveckých slavnostech... Zintenzívnili jsme přípravu. Přijali mezi
sebe nové zájemce z 1. ročníku. Rodiče dokupují kvalitní nástroje a Danča zvyšuje nároky
na kvalitu hry. Takže současných 15 aktivních školních trubačů se těší na 1. Výročí narození Žluťáska.
Eva Hanušová
Autorka je profesorkou
Střední lesnické školy Žlutice
www.oms-karlovyvary.cz |
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Hledání zatoulaného času (10)
Odznaky ze starého mysliveckého hrnečku
Pohled na svět má každý jiný. Tak i naše odznaky mohou mít pro každého z nás jiný význam.
Někdo je má jako ocenění, někdo jako šperk, někdo
je sbírá, pro někoho určují příslušnost k dané skupině
a někdo je má prostě jen tak. Máme je na klopách, na
kloboucích, ve sbírkách, ale i právě jen ve zmiňovaných

OMS ČSMJ Liberec

starých hrnečcích. Ptáme se, kde je jejich původ? Kde
se vzaly? Kdo nám je dal? Proč je máme? Odpověď
je jednoduchá. Prostě se nám svým způsobem jen tak
líbí. Proto jsme tentokrát pro vás připravili odznáčky
z jednoho starého mysliveckého hrnečku.
Jaroslav Baroch

Lovecký a kynologický klub

OMS ČSMJ Chrastava

Srnec lovu zdar II.

Srnec Lovu zdar I.

OMS Libochovice

14
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Lovecký klub Praha Smíchov a okolí

Sluka - Lovu zdar

OMS Plzeň - použit znak Spolku pro
ochranu myslivosti a chovu loveckých
psů na českém západě v Plzni

| MYSLIVECKÝ
ZPRAVODAJ
ČMMJ - Okresní myslivecký spolek ve spolupráci
s mysliveckými
sdruženími
a ostatními uživateli honiteb zvou všechny, kteří se rádi baví, na
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Tradiční
myslivecký
ples
který se koná v pátek

5. února 2010
od 20.00 hodin.
v hotelu LH Thermal
(kongresový sál a hala)

K poslechu a tanci hrají:

Maracas band
Karlex • Doupovští Slivoni
Program:
GENERÁLNÍ PARTNER

Pasování • Ukázka vábení
Myslivecká tombola

Vstupné: 250,- Kč • Vstupenky objednávejte na adrese:
OMS Karlovy Vary, Stará Kysibelská 91, myslivecká střelnice, 360 20 Karlovy Vary - Horní Drahovice
OMS K.Vary: 353 223 044, Lázeňské lesy KV: 353 224 468, 607 717 369,
www.oms-karlovyvary.cz
| 15
MS - Jestřáb: 724 312 623, Farma Kubernát: 724 180
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ČMMJ – OMS Karlovy Vary - PROPOZICE – KYNOLOGICKÉ AKCE V ROCE 2010
===============================================================================

Druh zkoušky

Den

JARNÍ SVOD

17.4.

ZKOUŠKY VLOH

15.5.

PZ - OMS + KKO ČR

15.5.

SPECIÁLNÍ ZKOUŠKY
Z VODNÍ PRÁCE

4.9.

LESNÍ ZKOUŠKY

14.8.

BARVÁŘSKÉ
ZKOUŠKY
PODZIMNÍ
ZKOUŠKY
MVZ - KKO + VZ
malá. pl.
BARVÁŘSKÉ
ZK. HONIČŮ

15.8.
18.9.
2324.10.
13.11.

Místo
Karlovy Vary
MS střelnice
Rest. Hubert
Mezirolí
Autokemp
Žlutice
Rest. Hubert
Mezirolí
Autokemp
Žlutice
Autokemp
Žlutice
Rest. Hubert
Mezirolí
Autokemp
Žlutice
Autokemp
Žlutice

Sraz
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

Honitba
Myslivecká
střelnice
Děpoltovice
Počerny
Racek Pšov
Děpoltovice
Počerny
SLŠ Žlutice
Chlumská hora
SLŠ Žlutice
Chlumská hora
Děpoltovice
Počerny
SLŠ Žlutice
Racek Pšov
SLŠ Žlutice
Chlumská hora

Ředitel
zkoušek

Uz.
přihl.

Ludvík
Babinec

není

Ing. Jiří
Kubernát
Jaroslav
Obermajer
Ladislav
Cinégr
Ing. Eva
Hanušová
Ing. Eva
Hanušová
Kurt Gössl
Ing. Eva
Hanušová
Ing.Milan
Kottek

PROGRAM ZKOUŠEK:
1) 8.30 – 9.00 h zahájení zkoušek,veter. prohlídka, losování pořadí
2) Startovní poplatek je pro členy ČMMJ nižší
VŠEOBECNÉ POKYNY:
1) Sbor rozhodčích deleguje ČMMJ – OMS Karlovy Vary
2) Zkouší se dle zkušebního řádu platného od roku 2008
3) Veterinární dozor – KVS Karlovy Vary
4) Vůdci předloží průkaz původu psa
5) Vůdci předloží očkovací průkaz
6) Vůdci předloží doklad o pojištění ve smyslu ustanovení
§ 48 ZOM č.449/2001 Sb.
7) Vůdce bude sportovně myslivecky ustrojen
a musí mít brokovnici, náboje, píšťalku,
ZŘ a jím se bude po celou dobu zkoušek řídit
8) Pořadatel neručí za škody způsobené psem,
ani za jeho ztrátu či úhyn
9) Startovní poplatek se platí při srazu, před zahájením zkoušek
Ing. Vladimír Dejmek
předseda kynologické komise

Ing. Evžen Krejčí
předseda ČMMJ – OMS K.Vary

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NA ADRESU: Okresní myslivecký spolek
Karlovy Vary, Stará Kysibelská 91 – myslivecká střelnice,
360 20 Karlovy Vary – Horní Drahovice,
oms@oms-karlovyvary.cz; www.oms-karlovyvary.cz
VŽDY UVÁDĚJTE NA PŘIHLÁŠKU TELEFONNÍ ČÍSLO
NEBO KONTAKT NA MOBILNÍ TELEFON!!!
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4.5.
25.4.
24.8.
4.8.
4.8.
8.9.

Startovné
poplatek
100,- Kč
člen
ČMMJ
500,-/
600,- Kč
600,-/
800,-Kč
600,- /
700,- Kč
600,- /
700,- Kč
600,- /
700,- Kč
600,- /
700,- Kč

10.10.

1 200,- Kč

3.11.

600,- /
700,- Kč

poznámka

ohařů a
malých plemen
ohařů
ohařů a
malých plemen
ohařů a
malých plemen
malá plemena
ohařů a
malých plemen
ohařů a
malých plemen
malá plemena

4 | 2009
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Všestranné zkoušky
ve Žluticích 2009

Každý rok pořádáme Všestranné zkoušky pro ohaře
a malá plemena. V roce 2006 byla tato náročná akce
uspořádána poprvé na Žluticku, ve spolupráci se střední lesnickou školou.
Letošního roku, dne 24. a 25. října, proběhl čtvrtý
ročník VZ ve Žluticích. Letošní VZ byly pořádány pod
hlavičkou Klubu krátkosrstých ohařů. Každá tato akce
je organizačně náročná na zajištění pracovišť včetně
personálu, zajištění ubytování a zajištění dostatečného
množství zvěře a samozřejmě zajištění rozhodčích.
Sraz byl již tradičně v Autokempu Žlutice, který nám
byl k dispozici celé dva dny a kde také většina účastníků nocovala.
Na VZ se přihlásilo a nastoupilo celkem 12 ohařů,
1 slídič a 5 retrieverů. Práci ohařů posuzovali všestranní
rozhodčí, pánové Jan Bína, Otomar Novák, Milan
Andrle, Václav Černý, Bohuslav Mužák, Jan Šlouf,
Jaroslav Bejda a dva čekatelé, Ing. Milan Kottek a paní
Olga Hrabáková, pod vedením vrchního rozhodčího
Ing. Vladimíra Dejmka.
Práci malých plemen posuzovali všestranní rozhodčí,
pánové Antonín Míšek, Stanislav Barda, František
Kuneš a Bohuslav Papež, pod vedením vrchního rozhodčího Václava Turhobera.
Vedoucí pracovišť, občerstvení a další organizační
záležitosti zajišťovali studenti SLŠ Žlutice pod vedením

své profesorky Ing. Evy Hanušové. Bylo propůjčeno
několik honiteb pro práci v poli, lese a na vodě. Práce
v poli se konaly v honitbě MS Chlum - Pastviny, práce

www.oms-karlovyvary.cz |
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v lese v honitbě MS Střela Toužim a ve školní honitbě
SLŠ Chlumská hora. V letošním roce nám ochotně
vyšlo vstříc MS Racek Pšov se svým mysliveckým
hospodářem panem Jaroslavem Obermajerem. V této honitbě proběhly práce na vodě a Velké pole. Na
Velkém poli byla připravena všechna drobná žvěř,
každý ohař zde měl k dispozici zvěř srstnatou a zvěř
pernatou. Byla to bomba! Každé pracoviště splňovalo
všechny požadavky pro přezkoušení všech disciplín
v souladu se zkušebním řádem pro lovecké psy při
takto náročné soutěži.
VZ úspěšně dokončilo jedenáct ohařů, 9x I.cena
a 2x II. cena. V druhé skupině úspěšně nastoupilo
a ukončilo šest zástupců malých plemen. U slídičů 1x
I. cena. Ve skupině retrieverů 1x I. cena, 2x II. cena a
2x III. cena.
První místo VZ ohařů získal s plným počtem 500
bodů v I. ceně pes NKO Gal z Ranského letiště,
vedený panem Jiřím Scheithauerem. Druhé místo
obsadil s počtem 488 bodů v I. ceně pes VOK Mrak
z Kaznějova, vedený panem Václavem Koldinským, a na
třetím místě se umístila s počtem 485 bodů v I. ceně
fena VOK Daughter of Him Sírius Nova, vedená paní
Evou Hrabákovou.
Ve skupině malých plemen jako jediný slídič uspěl
s počtem 431 bodů v I. ceně pes ASS Essy od Petrolína,

18
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vedený panem Rostislavem Blechou. První místo u retrieverů s počtem 359 bodů a I. cenu získal pes GR
Pluto the Best Baron, vedený Janou Hromadovou.
Všestranné zkoušky proběhly v souladu se zkušebním
řádem, nejhorším ZŘ, který jsem měl od roku 1966
v ruce. Vyhovovaly v plném rozsahu veterinárním
předpisům a byly dodrženy zásady zákona na ochranu
zvířat proti týrání. Protest nebyl podán žádný.

Poslední kynologická
akce roku – BZH
14. listopad 2009.
Sraz byl v motorestu Útvina, zkoušky se konaly v honitbě
MS Střela Toužim. Posuzovali páni rozhodčí Ing.
Milan Kottek a Josef Peroutka, pod vedením vrchního
rozhodčího pana Ing. Miroslava Gregora. Na barvářské
zkoušky honičů nastoupilo šest zástupců malých
plemen a všichni uspěli, 3x I. cena a 3x II. cena. Fenka
jezevčíka drsnosrstého trpasličího Štafetka Valentinka,
vedená Blankou Floriánovou, a pes LR Irk z Proutku,
vedený Janou Neuberovou, získali 216 bodů, tj. I. cena.
O pět bodů méně, rovněž v I. ceně se umístila fena JGT
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Brina z Předbořských drah, vedená
Helenou Kecovou.
Na závěr chci tímto slovem poděkovat
vůdcům za jejich výborně připravené
čtyřnohé přátele a za perfektní vystupování během uplynulých zkoušek.
Děkuji studentům Střední lesnické
školy Žlutice, kteří pod vedením Ing.
Evy Hanušové odvedli veliký kus práce, samozřejmě zde patří i dík panu
řediteli SLŠ, panu Ing. Svobodovi.
Děkuji pánům rozhodčím, provozovatelům Autokempu Žlutice, uživatelům
honiteb, všem dalším organizátorům.
Kolegům, kteří ví, že bez dobrého
loveckého psa není myslivost myslivostí, a proto umí přiložit ruku k dílu.
Kecat umí každý blbec.
České lovecké kynologii zdar!
Ing. Vladimír Dejmek
předseda kynologické komise
Výsledkové tabulky najdete také
na webových stránkách www.omskarlovyvary.cz v sekci Kynologie
Fotografie jsou pořízeny na VZ.

www.oms-karlovyvary.cz |
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Západočeské derby
retrieverů 2009 –
O pohár ředitele VLS s.p.,
divize Karlovy Vary
Ve dnech 4. – 6.září 2009 se v Kyselce - Radošově
konalo 1. západočeské derby retrieverů pořádané
Klubem chovatelů loveckých slídičů – sekce retrieverů ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem
Karlovy Vary a Vojenskými lesy a statky ČR s.p., divize
Karlovy Vary, které poskytly rovněž honitbu.
Jedná se o dvoudenní zkoušky, které se skládají
z podzimních zkoušek a speciálních zkoušek z vodní
práce dle platného zkušebního řádu ČMMJ. Výsledky
se vyhlašují z každé z těchto dvou zkoušek a zároveň
jsou udělovány tituly CACT a res.CACT. Vítězové na
prvních místech celkového pořadí se nominují na Derby ČR, které se koná v následujícím roce.
Derby dokončilo v náročném terénu 12 vůdců, ale
i ostatní si vedli více než skvěle i přesto, že Doupovské hory především první den ukázaly i svou drsnou
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tvář v podobě nepříznivého počasí. Korektní posuzování zajistili delegovaní rozhodčí, pánové Ing.Vladimír Dejmek, František Bejček, Antonín Míšek, Ing. Miroslav Gregor, Stanislav Barda a Václav Turhober.
O slavnostní atmosféru se postarali trubači Doupovští Slivoni, zázemí
se skvělou kuchyní poskytla restaurace hotelu a autokempu Na Špici
manželů Ztratilových v Radošově. Po celou dobu konání zkoušek zajišťovala veterinární dohled Veterinární klinika Karlovy Vary MVDr. Jaroslava Štekla a MVDr. Marie Šteklové.
Poděkování
patří především řediteli
VLS s.p., divize Karlovy Vary Ing. Petru
Skočdopolovi,
který konání
těchto náročných zkoušek
umožnil a sám
se ujal řízení,
dále pak zaměstnancům
LS Dolní Lomnice, členům Klubu loveckých slídičů,
kteří se na organizaci podíleli, všem, kteří pomáhali
s přípravou, organizací a přiložili ruku k dílu a v neposlední řadě všem sponzorům, díky jejichž přispění se
tato soutěž mohla uskutečnit
Těším se na další možnou spolupráci na Západočeském derby v roce 2010 !
Pavel Míšek
správce zkoušek
Podrobnosti naleznete na stránkách
www.retriver.cz nebo www.kchls.cz
www.oms-karlovyvary.cz |
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PŘEHLED VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK LOV. PSŮ: VZ malých plemen
Žlutice - Lachovice, 4. - 25. října 2009 • Pořadatel: ČMMJ - OMS Karlovy Vary.
Vrchní rozhodčí: Václav Turhober. Rozhodčí: Stanislav Barda, Antonín Míšek, Bohuslav Papež, František Kuneš
Jméno,
Zápis
Majitel
Počet
KlasiPoznámka
pohlaví, plemeno psa
ČlpVůdce
bodů
fikace
Essy od Petrolína
Rostislav Blecha
53 52
431
I. cena
Fena / ASS
dtto
Pluto the Best Baron
Jana
Hromadová
10 697
359
I. cena
Pes / GR
dtto
Caschira Splendid Fellow
Jana
Baslová
12 233
334
II. cena
Fena / GR
dtto
Paris the Best Baron
Michaela Mazačová
10 675
326
II. cena
Fena / GR
dtto
Adargo Black Ward
Marek
Fošenbauer
21 775
283
III. cena
Pes / LR
Ing. Miroslav Gregor
Irk z Proutku
Tomáš Hnát
19 690
258
III. cena
Pes / LR
Jana Neuberová

Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PŘEHLED VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK LOV. PSŮ: VZ malých plemen
Karlovy Vary - Žlutice, 4. - 25. října 2009 • Pořadatel: ČMMJ - OMS Karlovy Vary.
Vrchní rozhodčí: Ing. Vladimír Dejmek. Rozhodčí: Jan Bína, Otomar Novák, Milan Andrle, Václav Černý, Bohuslav Mužák,
Jan Šlouf, Jaroslav Bejda. Čekatelé: Ing. Milan Kottek, Olga Hrabáková
Jméno,
Zápis
Majitel
Počet
KlasiPoznámka
Poř.
pohlaví, plemeno psa
ČlpVůdce
bodů
fikace
Gal z Ranského letiště
Jiří
Scheithauer
76 341
500
I. cena
1.
Pes / NKO
dtto
Mrak z Kaznějova
Lenka
Urbanová
59 45
488
I. cena
2.
Pes / VOK
Václav Koldinský
Daughter of Him Sírius Nova
Eva Hrabáková
62 79
485
I. cena
3.
Fena / VOK
dtto
Arka z Boreckých luk
Tereza
Valášková
76 104
484
I. cena
4.
Fena / NKO
dtto
Ibis od Nezdického potoka
Ing.
Pavla
Lhotáková
76 452
481
I. cena
5.
Pes / NKO
dtto
Agnes od Nebeské brány
Ing. Karel Kahuda
8
478
I. cena
6.
Fena / Italský ohař
Ing. Lenka Šlajerová
Artemis z Královských vinic
Erika
Kovácsová
26 62
477
I. cena
7.
Fena / MOK
dtto
Iran z Ranského letiště
Zdeněk Čechvala
77 625
473
I. cena
8.
Pes / NKO
dtto
Jimmy od Nezdického potoka
Václav
Hynek
10 278
470
I. cena
9.
Pes / POI
dtto
Aggy z Kunětic
Kateřina
Holubová
Ochota
voda
67 22
461
II. cena
10.
Pes / VOK
dtto
zn. 1
Dyk z Vlčetínských rybníček
Roman Kostelecký
Nahánění
59 187
437
II. cena
11.
Pes / ČF
dtto
známka 1
PŘEHLED VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK LOV. PSŮ: BZH malých plemen
Útvina - Lachoviceh, 14. listopadu 2009 • Pořadatel: ČMMJ - OMS Karlovy Vary.
Vrchní rozhodčí: Ing. Miroslav Gregor. Rozhodčí: Ing. Milan Kottek, Josef Peroutka
Jméno,
Zápis
Majitel
Počet
pohlaví, plemeno psa
ČlpVůdce
bodů
Štafetka Valentinka
Blanka Floriánová
73
014
216
Fena / JTDr.
dtto
Irk z Proutku
Jana
Neuberová
19 690
216
Pes / LR
dtto
Brina z Předbořských drah
Helena Kecová
18 093
211
Fena / JGT
dtto
Fely z Mošnova dvora
Jaromír
Mošna
38 29
218
Fena / BRT
dtto
Zita z Vínku
Jan
Banut
9 73
215
Fena / Sl. kopov
dtto
Niki od Sigetske Šume
Kristýna Kecová
17 443
196
Fena / JGTr.
dtto
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Klasifikace

Poznámka

Poř.

I. cena

1.

I. cena

2.

II. cena
II. cena
III. cena
III. cena

3.
Chování
u kusu
Chování
u kusu
Chování
u kusu

4.
5.
6.
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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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