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Úvodní slovo
Vážení myslivci,
Je červen, Měsíc myslivosti, a já Vás
opět zvu k našemu Mysliveckému zpravodaji. Červen je měsícem, kdy všichni
ve svých honitbách zjišťujeme, jaký už je
a nebo bude letošní přírůstek srnčí, daňčí, jelení černé, ale i mufloní a další lovné
i nelovné, spárkaté i nespárkaté, kmenové i nekmenové zvěře.
Většina z nás už občas tráví klidné
vlahé večery a někdy i studená rána při
lovu srnce. Mnozí již toho „svého“ srnce
ulovili, další se po něm teprve porozhlíží.
No, a někteří si ulovení srnce odkládají
na říji.
Během posledních dvou měsíců se
v našem okrese uskutečnilo mnoho mysliveckých akcí, kterými jsme se my, myslivci, mohli velmi dobře v naší společnosti prezentovat.
Proběhl Jarní svod psů a Zkoušky vloh.
Ve Žluticích se konalo nejdříve hodnocení trofejí za loňský rok a následně pak
samotná Chovatelská přehlídka. Dále se
pak utkali soutěžící v Otevřeném školním

přeboru ve vábení zvěře. Velmi úspěšná
také byla (především díky laserové střelnici) Výstava historických palných zbraní na myslivecké střelnici v Drahovicích
a v neposlední řadě již IV. ročník Mysliveckých slavností v Nové Roli.
Podrobnosti o těchto akcích s několika
fotografiemi jsou samozřejmě nedílnou
součástí našeho zpravodaje.
Chtěl bych za nás za všechny a také
jménem Okresního mysliveckého spolku v Karlových Varech poděkovat všem,
kteří se podíleli, byť jen nepatrně, na přípravě a organizaci zmíněných akcí. Bez
jejich nezměrné práce a úsilí by se mnohé z nich nekonaly nebo by nedosáhly
tak vysoké společenské úrovně.
Začíná léto, čas prázdnin a dovolených, a tak mi dovolte, abych Vám všem
popřál příjemně strávenou dovolenou, ať
už s rodinou nebo v náručí Vaší honitby.
S pozdravem „ Myslivosti zdar “
Ing.Evžen Krejčí
Předseda OMS Karlovy Vary

Jarní svod loveckých psů 2007
Každý rok v měsíci dubnu pořádá
Kynologická komise karlovarského
Okresního mysliveckého spolku pro
mysliveckou a další veřejnost jarní svod
loveckých psů na myslivecké střelnici
v Karlových Varech. Jarní svody jsou pořádány proto, aby rozhodčí pro posuzování exteriéru posoudil mladý materiál
loveckých psů tak, že vytkne případné
vady, které vyřazují lovecké psy z chovu
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dle různých požadavků chovatelských
klubů. Jarní svody jsou velmi důležité
z hlediska plemenitby psů pro chovatelské kluby ČMKJ. Např. zjistí-li se, že
po určitém chovném jedinci se opakují
stejné vady ve více vrzích (vady chrupu,
nespuštěná varlata atd.), vyřadí chovatelská rada chovatelského klubu tohoto
chovného jedince z chovu. Jsou důležité
i pro majitele psů, zjistí-li se vada vyluču-
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jící z posuzování na výstavách exteriéru
loveckých psů, majitel na výstavu nejede. Dá se říci, jarní svod v tomto případě
šetří naší peněženku.
V letošním roce se pořádal jarní
svod v neděli 22. dubna 2007 na
myslivecké střelnici, kde se opět
sešli majitelé mladých psů různých
loveckých plemen. Zahájen byl v 9
hodin. Předseda Kynologické komise OMS, přivítal všechny účastníky
první kynologické akce v tomto
roce v okrese Karlovy Vary.
Exteriér psů v letošním roce posuzoval pan rozhodčí MUDr. Tadeáš Mašlanka. Ředitel jarního svodu
byl pan Ludvík Babinec a admi-
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nistrativní komise pracovala ve
složení pan Ing. Milan Kottek, pan
Luboš Baxa a pan Karel Rohla.
Celkem bylo posouzeno z exteriéru 42 mladých jedinců v pestrém
složení, největší skupinu pravidelně obsazují jezevčíci, dále teriéři,
ohaři, barváři a ostatní zástupci loveckých plemen.
Je velice potěšitelné, že zájem
o lovecké psy v našem okrese je
každoročně stále vysoký, což potvrzuje i účast psů na následujících
zkouškách z výkonu.
Ing. Vladimír Dejmek
předseda kynologické komise

Zkoušky vloh ohařů a malých plemen
sobota 19. května 2007
Kynologická komise ČMMJ OMS
Karlovy Vary uspořádala v sobotu dne
19.května 2007 zkoušky vloh ohařů a malých plemen v revíru Děpoltovice. Sraz
a zahájení proběhlo již tradičně v restauraci Hubert v Mezirolí. Vedením zkoušek
vloh byl pověřen vrchní rozhodčí pan

Ing. Vladimír Dejmek.
ZV, skupinu malých plemen, posuzovali pánové: Václav Krajsa a Ludvík Babinec. Skupinu ohařů a malých plemen, tj.
skupinu smíšenou posuzovali všestranní
rozhodčí, pánové František Kuneš z Rokycan a Otomar Novák z Chebu.
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Na zkoušky se přihlásilo celkem 13
loveckých psů, stejný počet na zkouškách také startoval, v tomto zastoupení:
celkem tři ohaři - dva němečtí krátkosrstí ohaři a jeden maďarský krátkosrstý
ohař. Zástupců malých plemen nastoupilo deset: jeden jagdteriér, dva drsnosrstí
jezevčíci., jeden anglický kokršpaněl,
jeden německý křepelák, jeden golden
retrívr a tři labradorští retrívři. Zkušební řád neomezuje pro vůdce počet vedených psů, ale není obvyklé, že vůdce

vede více psů. Vede-li vůdce více
psů, první losuje a zkoušky jsou pro
něho daleko náročnější a pracnější
včetně přípravy, tj. výcviku. Na těchto zkouškách vedl jeden vůdce dokonce tři zástupce malých plemen,
labradorské retrívry, a to úspěšně.
Tímto vůdcem byla dokonce žena,
slečna PhDr. Iva Gregorová PhD.
Všichni startující úspěšně absolvovali ZV, dvanáct psů v I. ceně
a jeden v ceně III. Vítěznou dvojicí
z malých plemen se stala fena jagdteriéra Uly z Voldušského vrchu vedená panem Vratislavem Kantou v I. ceně
s plným počtem bodů 188. Z ohařů se nejlépe umístila fena německého krátkosrstého ohaře Arka z Boreckých luk vedená
slečnou Terezou Valáškovou.
Všem pořadatelům za vzornou organizaci patří velký dík a vůdcům ještě jednou blahopřeji.
Ing. Vladimír Dejmek
vrchní rozhodčí

Přehled výsledků zkoušek loveckých psů
ZV ohařů a malých plemen
konaných v Karlových Varech - Mezirolí, dne 19. května 2007
Pořadatel:
ČMMJ - OMS Karlovy Vary
Počet přihlášených psů
14
Vrchní rozhodčí: Ing. Vladimír Dejmek
Počet předvedených psů 13
Rozhodčí:
František Kuneš, Otomar Novák, Ludvík Babinec a Václav Krajsa
Jméno
pohlaví, plemeno psa
Uly z Voldušského vrchu
Fena / JGT
Aura Andělský hrad
Fena / JSDr.
Amálka z Lokte
Fena / JSDr.
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Zápis
Člp-
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16 823
72 373
72 611

Majitel
Vůdce
Vratislav Kanta
dtto
Ing. Tomáš Pohl
dtto
Ing. Petr Pösinger
dtto

Počet Klasi- Pořabodů fikace
dí
I.
188
1.
cena
I.
181
2.
cena
I.
180
3.
cena
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Arka z Boreckých luk
Fena / NOK
Igor z Mečkovské skály
Pes / MOK
Erkil z Ploskovických zámků
Pes / NOK

76 104
2 159
76 109

Tereza Valášková
dtto
Jan Bína
dtto
Pavel Krása
dtto

225
221
200

I.
cena
I.
cena
I.
cena

1.
2.
3.

Hodnocení:
Organizačně vše výborně zajištěné, slabší stavy drobné zvěře vyhověly pro přezkoušení
všech startujících psů.
Zahájení se konalo v Mezirolí, ve správní území městečka Nová Role v restauraci Hubert.
Na ZV nastoupilo 13 loveckých psů, 3 ohařů a 10 zástupců malých plemen. Počasí bylo
vyhovující, chladný slunečný den.
Protest nebyl podán žádný.
Ing. Vladimír Dejmek
vrchní rozhodčí

Výstava trofejí na západě Čech
Dne 11.května 2007 v 11 hodin dopoledne
byla fanfárou žáků Střední lesnické školy
Žlutice a slavnostním rautem zahájena výstava trofejí Karlovarska a Sokolovska v budově
SLŠ. Návštěvníci mohli po sedm následujících dnů obdivovat 364 ks srnčí, 123 sičích,
41 jeleních, 22 mufloních, 3 daňčí a 1 kapitální liščí trofej. Nutno konstatovat, že skutečné, fyzicky předložené trofeje, poměrně
početně nahrazovaly fotografie ulovených
trofejí, mnohdy sporné kvality. Hodnotitelská
komise konstatovala další úbytek medailových trofejí u všech druhů zvěře, zejména
pak u zvěře jelení, kde výrazně poklesla nejen kvalita a věk ulovených kusů, ale i početnost oproti předcházejícím letům.
Žáci 3.B pod taktovkou Jiřího Břicháčka, Jiřího Bárty a Tomáše Laubera zvládli velmi dobře organizaci posuzování
i instalaci výstavy. Žáci třetích ročníků
si i sami vyzkoušeli „přebodovat“ hodnocené trofeje a přiučili se i praktickému posuzování věku ulovené zvěře.
Mysliveckou veřejností byla výstava
přijata velmi kladně.
Ing. Eva Hanušová
[ www.oms-karlovyvary.cz |
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Školní přebor SLŠ Žlutice ve vábení zvěř

Dne 11.května 2007 proběhl v rámci
otevření výstavy trofejí Karlovarska školní přebor ve vábení - tentokrát všech
druhů zvěře. Soutěže se zúčastnilo 15
žáků a 1 žákyně naší SLŠ. Byly otevřeny
dvě kategorie. Začátečníci, vesměs žáci
1. a 2. ročníků a pokročilí, naši mazáci.
V soutěži pokročilí - jeleni zvítězil ostřílený Michal Franče za 2.A, začátečníci
- jeleni Antonín Krejza z 1.A, druhý Jakub
Dvořák z 1.B. Ve vábení ostatních druhů zvěře zvítězil v kategorii pokročilí
Jiří Frič ze 4.A a v kategorii začátečníci
Michal Bledý z 1.B. Historicky poprvé se
soutěže vábení ostatních druhů zvěře zúčastnila i dívka, Kristýna Králová, která
se mužské konkurence vůbec nezalekla

a skončila na 4. místě.
Vítězové jelenářské soutěže obou
kategorií se zúčastnili 7.června 2007 juniorské národní soutěže, pořádané SLŠ
Trutnov, kde opět zabodovali. Naše čtyřčlenné družstvo se rozhodně nenechalo
zahanbit. Juniorským mistrem (pokročilým) pro rok 2007 je Jiří Frič a Michal
Franče obsadil třetí místo. Juniorským
mistrem začátečníkem se stal Jakub
Dvořák, když velmi těsně porazil vítěze
školního kola Antonína Krejzu.
Naše chlapce čeká 24.června 2007 národní soutěž ve vábení jelenů na Ohradě.
Držme jim tedy palce.
Ing. Eva Hanušová

Novorolské Myslivecké slavnosti
Červen - Měsíc myslivosti. A právě v tomto duchu připravili myslivci
Novorolska již čtvrtý ročník Mysliveckých slavností. Dobrou úroveň
měl dopolední seminář. Zajímavé
a poučné bylo vystoupení MVDr. Miroslava Vodňanského ze Středoevropského institutu ekologie zvěře.
Je jenom škoda, že si jí vyslechlo
tak málo mysliveckých hospodářů
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nebo členů lektorských sborů OMSů.
Odpolední kulturní a zábavnou část
využil zástupce OMR přítel ing. Vladimír Andrejsek k předání mysliveckých
vyznamenání věrným členům ČMMJ, což
bylo kladně kvitováno všemi účastníky
i z nemyslivecké veřejnosti. Je
škoda, že ze zdravotních důvodů
si nemohl osobně převzít medaili
„Za věrnost“ přítel Jiří Pražák, který provozuje myslivost již 57 let.
Velký potlesk sklidil od stovek
přítomných posluchačů předseda
kynologické komise OMS přítel
ing. Vladimír Dejmek, který poutavým a poučným způsobem představil řadu loveckých psů různých
plemen. Od zástupců ohařů přes
barváře, teriery až po jezevčíky.
Jako již tradičně na profesionální úrovni předvedli vábení jelenů
MVDr.Antonín Rudolf, Luboš Doležal a Tomáš Třeský. Vábení řady
dalších druhů zvěře velmi zdařile
předváděl přítel Václav Svoboda
z Chebu.
Přítomnost trubačského loveckého tria ÚV ČMMJ svým vystou[ www.oms-karlovyvary.cz |
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konce honu, včetně hlaholů troubených při ulovení určitého druhu
spárkaté zvěře.
Vedle myslivců ze Saska a Bavorska se slavností zúčastnili i myslivci z Polska.
Poděkování za dobrou propagaci
české myslivosti patří všem myslivcům, kteří přiložili ruku k dílu.

pením pozvedla společenskou úroveň
celé akce, když přítomným odtroubili
skladby používané od začátku až do

Ladislav Cinegr
místostarosta Nové Role
Hospodář honitby Děpoltovice

Cervus elaphus contajnerus
Samozřejmě se nejedná o nový poddruh jelena, jen jsem chtěl s nadsázkou
upozornit na původ trofeje.
Ti z vás, kteří navštívili přehlídku trofejí ve Žluticích na Střední lesnické škole,
měli možnost toto paroží zhlédnout.
Nejedná se o shozy, ale jsou to parohy
odřezané od lebky. Uznáte, že je to poněkud podivná úprava tak nádherné trofeje a že by to těžko provedl myslivec.
Máte úplnou pravdu – trofej
byla nalezena v kontejneru na
domovní odpadky z oblasti podhůří Krušných hor. Jistě jste si
všimli, že na pučnicích pod růžemi jsou již naznačovány čáry
– narušení kosti činností osterocytů – těsně před shozením
paroží.
Jelen byl tedy asi uloven na
konci února, již mimo dobu odstřelu.
Který „lovec“ to udělal, nemo-
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hu prokázat. V každém případě by tento,
je-li v našich řadách, neměl mezi námi co
pohledávat.
Zvěřina skončila v kuchyni, trofej v kontejneru. Bylo štěstím, že ne až na skládce
odpadků.
Je však smutným důkazem toho, že
„masaři“ se neštítí ničeho.
MVDr. Antonín Rudolf

[ 2007/2 čtvrtletí |
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Čas nezastavíš
Když jsem byl mladší, přátelé
Jak já uměl stloukat laně
Teď smutně troubím za bukem
A jen se dívám na ně
Má píseň je krátká a nesmělá
Už na to nemám sílu
A kdybych si více poskočil

Snad udělám si kýlu
Na hlavě už nenosím koruny
I když výsady bíle mi září
Ač nerad musím se přiznati
Čím to je – inu stáří
MVDr. Antonín Rudolf

60. výročí založení Mysliveckého sdružení
„ SIKA“ Otročín
V říjnu 2006 uplynulo 60. let od založení Mysliveckého sdružení Sika Otročín. V poválečné době se našlo několik
nadšenců, kteří se odhodlali pokračovat
v tradicích věhlasné české myslivosti.
Mnozí zakladatelé již bohužel nejsou
mezi námi. Touto cestou bychom jim
chtěli poděkovat za vykonanou práci
a hlavně za to, že nás, současné členy,
hodně naučili. Dlouholetým hospodářem
byl pan Josef Oslík, poté Pavel Veselý
a předseda pan Josef Řezníček. Byli to
velice obětaví myslivci a správní kamarádi. Mezi zakladatele samozřejmě také
patří nejstarší členové MS pan Bohuslav
Cirhan a pan Jaroslav Beneš, kteří jsou
stále naší oporou.
Honitba MS Sika se rozkládá
v katastrálním území obcí Otročín,
Beranov, Poseč, Tisová, Brť a Měchov. Největší rozmach dosáhlo
MS v 80. letech minulého století,
kdy spolupracovalo s JZD Budoucnost Otročín, hlavně zásluhou předsedy JZD panem Vladimírem Veselým. V té době byla i hojnost zvěře
a to především drobné. Mohli jsme
vidět v honitbě tetřívky, koroptve,
bažanty a nebylo ani výjimkou, že
se lovilo i 100 ks zajíců.

V současné době, jak všichni víme, je
nedostatek drobné zvěře a většina ze
zmiňovaných druhů se v honitbě už nevyskytuje.
Dnes MS vykonává právo myslivosti
na rozloze 2222 ha s členskou základnou 27 členů. Stále pokračuje v dobrých
tradicích české myslivosti. V honitbě se
loví zvěř srnčí, jelen sika, muflon a prase
divoké. Členové se stále podílejí už několik let na polodivokém chovu kachen,
což se již stalo tradicí.
Valná většina členské základny jsou
dobří pokračovatelé našich dědů a otců,
kteří myslivosti a ochraně přírody tolik
obětovali.

[ www.oms-karlovyvary.cz |

9

[ MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ |

| 2007/2 čtvrtletí ]

na péči o zvěř to nemá žádný vliv.
Jménem předsedy MS pana Jaroslava Jonáše a výboru bych chtěl
všem členům poděkovat za dlouholetou a obětavou práci a přál bych
všem, aby prožili dalších 60. let jako
aktivní myslivci MS Sika Otročín.
Samozřejmě nesmím opomenout
poděkovat všem funkcionářům sousedních MS a OMS ČMMJ Karlovy
Vary za dlouholetou spolupráci.
MS honitbu Otročín opětovně získalo
výběrovým řízením v roce 2003. I když
nevíme, jak dlouho ještě budeme moci
v této honitbě vykonávat právo myslivosti,

Lesu a lovu zdar !
Mgr. Miroslav Šoulej
Myslivecký hospodář

Výstava vojenských historických zbraní

U příležitosti zahájení Měsíce myslivosti jsme ve spolupráci s Armádou
České republiky, zastoupené vojenským
zařízením 4953 Jaroměř, uspořádali výstavu vojenských historických zbraní
s ukázkou laserové střelnice. Výstava
se uskutečnila ve dnech 29. a 30. května
na naší myslivecké střelnici v Karlových
Varech – Drahovicích. Bylo zde k vidění
několik desítek různých malorážových
zbraní z doby první republiky až po sou10
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časnost. Dále návštěvníci měli možnost
vyzkoušet si praktickou střelbu na různé
cíle na laserové střelnici určené k získávání návyků bezpečného zacházení se
zbraní. Za přípravu a vlastní organizaci
výstavy upřímně děkujeme veliteli vojenského zařízení 4953 Jaroměř.
Ing. Petr Křížek

Hledání zatoulaného času
Ohlédnutí za světovou historií mysliveckých řádů, medailí a odznaků.
Lovecké motivy se objevují v různých
druzích umění již v 9.- 7. století př. n.
l. v Mezopotámii. Dále v období antickém u starých Řeků a Římanů ve 3.stol.
př.n. l. Ve středověku, ve 12.- 13 .stol.
kdy se stává lov hlavní zábavou feudálů, s čímž souvisí umělecké zaměření:
iluminace v textech rukopisů, výroba
gobelínů, předmětů ze dřeva, kovu, slonoviny, kosti.
Předměty s loveckými motivy se
objevují též v renesanci, která byla vrcholem zobrazování lovec-

ŘsH hraběte F. A. Sprocka

kých výjevů z průběhu lovu, z antické mytologie, z křesťanských legend
a v neposlední řadě i loveckého zátiší.
V době baroka a rokoka 17. – 18. st.
se objevují se lovecké motivy i v uměleckých řemeslech a výtvarném umění. Náměty se uplatňují ve výrobcích
ze skla, porcelánu, dřeva, drahých
kovů, loveckých potřeb a zbraní. Zde
se nachází první zmínky o ražbě mincí
a medailí s náměty různé lovené zvěře
a lovu (štvanice na jelena, kance nebo
sokolnictví). Raženy byly v Německu.
Ke známým patří lovecké tolary císaře Ferdinanda II.z r.1626, dále lovecké
medaile hessenského land-

ŘsL Jeruzalém.
- Záslužný kříž

ŘsL Jeruzalém. - Konturský kříž

[ www.oms-karlovyvary.cz |
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krabího LudvíkaVIII. z r.1765.
Vestfalským mírem se v roce 1648
vrátil do Evropy mír. Tento věk je nazýván „zlatým věkem myslivosti“. Došlo
k posílení katolické církve, zejména
jezuitského řádu, jenž měl vliv na duchovní a společenský život střední Evropy. Režim tohoto řádu se stal vzorem
pro ty, kteří usilovali o upevnění moci.
Tento styl se promítnul do lovu i myslivosti. Vznikaly nové způsoby lovu např.
parfosní hon, kult trofejí, ale i drsná
zábava jako např. třásání lišek, souboj
s nebezpečnou zvěří. V tomto období
se šlechtičtí lovci sdružovali v tzv.lovecké řády, které mimo jiné nosili na
loveckém úboru řádový odznak. První
lovecký řád Zlatého jelena, založil v roce 1672 vévoda Jiří Vilém z Brzegu ve
Slezsku. U nás nejznámější řád sv. Huberta založil František Antonín Sporck
v roce 1695. Řádový odznak se pravděpodobně nezachoval, ale tvořil ho ovál-

| 2007/2 čtvrtletí ]

ný medailon se scénou sv. Huberta při
setkání s jelenem, zavěšený řetízek na
kroužku, upevněném nehedvábné červené pěticípé rozetě. Pod medailonem
byla na stejném kroužku zavěšena lovecká trubka. Smrtí hraběte řád zanikl.
Po té vzniká ještě několik řádů. Poslední lovecký řád, který zanikl v roce 1930,
byl Svatohubertský řád Bíleho jelena,
založený 3. 11. 1859 pruským princem
Bedřichem Karlem.
Období zlatého věku myslivosti skončilo Velkou francouzskou revolucí v roce 1789. Jak je vidět myslivecké odznaky mají dlouhou a bohatou minulost.
Jsou poplatné době ve které vznikají,
společenským podmínkám v tom kterém státě v neposlední řadě i organizaci nebo spolku, který zhotovení odznaku financuje. Účel značně ovlivňuje
jeho provedení, námět, velikost i množství exemplářů.
Jaroslav Baroch

Historické střelecké terče - kruhové,
malované, slavnostní, zábavné …
Výzva všem našim členům.
Trochu z historie. V nejstarších dobách 16. století se střílelo do čtverhranného
dřevěného bílého terče, který měl uprostřed černý bod a kolem čtyři soustředné
kruhy.

12
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Podle dochovaných písemných dokumentů se jejich velikost podstatně nelišila
od dnešních závodních terčů. Otvory po zásazích se nelepily, ale zatloukaly dřevěnými kolíčky.
Střelecké terče v tomto období byly pouze černobílé. Malované se objevují až
ke konci 18. století. Většinou je malovali lidoví umělci. Jejich umělecká hodnota
nebyla vysoká, ale historická byla o to vzácnější, protože zachycovala tehdejší
dobu. Bohužel se jich moc nedochovalo. Většinou byly zničeny z neznalosti právě
jejich historického významu.
V průběhu doby se vyvinuly dvě hlavní skupiny malovaných terčů, slavnostní
a zábavné.
Na slavnostních terčích jsou vidět vítězné bitvy, rodinné události, politické události atd.
Podle dávných zvyků dával král střelců namalovat zvláštní terč dle vlastního motivu, nechyběly
ani myslivecké. Žertovné terče byly menší. Někdy
na nich byl místo obrázku žertovný nápis. Cena
byla obyčejně vybrána tak, aby byla veselým překvapením.
Podle zpráv dosud žijících myslivců na Karlovarsku, kteří pamatují střelnici v Březové u Karlových
Varů, bylo mnoho takových terčů i tam. Pravděpodobně to byly malované střelecké terče po střeleckých spolcích Karlovarska. Dle několika svědků zmizely neznámo kam v období, kdy střelnici
převzal Svazarm a myslivecká střelnice se následně stěhovala do karlovarské čtvrti Drahovice, ale
může to být všechno jinak.
Vyzíváme všechny ty, kteří mají nějakou věrohodnou stopu, která by nám pomohla při hledání
historických střeleckých terčů, o její poskytnutí.
Naším cílem je zmapovaní jejich pohybu a provedení dokumentace.
Ing. Vladimír Andrejsek
za Redakční radu
Mysliveckého zpravodaje

POZN.: Dle současných svědků totiž zmizely úplně všechny a kde jim je dneska konec, to
ovšem zatím nikdo neví. Pro ilustraci jsou použity fotografie terčů „pánů z Kunštátu“, které jsou
uloženy na hradu a zámku Horšovský týn.
[ www.oms-karlovyvary.cz |
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Trubači z Kladské
Plánované akce v roce 2007:
- Troubení na mysliveckých plesech - Lipová únor 2007 a březen 2007 Františkovy Lázně.
- Troubení na „Mysliveckém dni“ Chodovský Újezd dne 12. 5. 2007
- Troubení - myslivecká výstava Lysá nad Labem 25. 6. 2007
- Fest Tischenereuth - NSR 3. 6. 2007
- Mistrovství ČR - Horka nad Moravou 9. 6. 2007
- Troubení „Den lesní techniky“ 13. 6. 2007
- Mistrovství Švýcarska v troubení 16. 6. 2007
- Svatováclavské troubení na Kladské 29. 9. 2007
- Hubertské posezení 2. 11. 2007

Zpráva ze sboru zástupců
Zpráva ze zasedání Sboru zástupců
dne 6. června 2007 v Domě odborů Praha 3 – Žižkov
Zasedání bylo zahájeno smutečními
famfárami za zesnulého člena Myslivecké rady Dr. Ing. Rudolfa Nováka.
14
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Jednání řídil předseda Myslivecké
rady Ing. Jaroslav Palas. Z 84 pozvaných
delegátů se zúčastnilo jednání 76, tzn.
že byla docílena usnášeníschopnost.
Po přednesených a odsouhlasených
zprávách je možno jako zajímavé vyzvednout harmonogram postupu slou-
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čení OMS Plzeň – jih a OMS Plzeň
– sever ke 31. prosinci 2007 a odsouhlasení ukončení činnosti Interlovu likvidací. Jako likvidátor byl odsouhlasen
ing. František Polák, který není členem
Českomoravské myslivecké jednoty,
aby nedocházelo k ovlivňování jeho činnosti. Akcie Interlovu v Pojišťovně Halali a.s. v hodnotě cca 15 milionů korun se

ponechají jedinému vlastníku Interlovu
a to je Českomoravská myslivecká jednota.
Jednání bylo ukončeno po 15. hodině.

Rarita z Lázeňských
lesů Karlovy Vary

Vojenské lesy

Raritního srnce ulovil dne 1. 6. 2007
lesník karlovarských Lázeňských lesů
Jan Mourek v honitbě Diana – Lázeňské
lesy. Srnec byl uloven v podvečerních
hodinách v jedné z roklí pod rozhlednou Diana. Jedná se o trofej nepravého
osmeráka se třemi pučnicemi. Hmotnost
srnce byla na honitbu nezvykle vysokých
17 kg a věk byl odhadnut na 6 let.

MVDr. Jan Vyskočil
delegát za Okresní myslivecký spolek
Karlovy Vary

Dne 19.května 2007 se uskutečnila přehlídka mysliveckých trofejí zvěře ulovené v sezoně 2006/7 v honitbě Hradiště,
kde hospodaří Vojenské lesy a statky
ČR, s.p. divize Karlovy Vary.
Přehlídka s pestrým doprovodným
programem pro děti i dospělé proběhla
za slunečné pohody v krásném areálu
myslivecké střelnice VLS ČR,s.p. v Lučinách.
Ing. Jiří IIlichmann
Vedoucí výrobního útvaru VLS ČR,
divize Karlovy Vary
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Děkujeme níže uvedeným společnostem
a podnikatelům za finanční podporu:

Amanda spol. s r.o.
stavebně obchodní společnost

www.deltona.cz
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