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Úvodní slovo

Foto: Rostislav Stach

Vážení kolegové myslivci,
je po prázdninách, dovolených a nastává
opět podzim. Nastává čas, kdy se věnujeme
čím dál více našim honitbám, ať už při přípravě
mysliveckých zařízení k zimnímu přikrmování,
tak i zvěři, která nás láká za vlahých večerů
a chladných rán na čekanou. Začíná….a vlastně v době, kdy budete číst tento zpravodaj, asi
končí jelení říje, ale je tu ještě pískání sikáčů
a v dohlednu i rochání daňků.
V dnešním zpravodaji našeho OMSu jsme
pro Vás připravili kromě reportáží a článků
i pár fotografií, informací a také novinku – povídku od pana Františka Bezděka.
Nadále přinášíme četné informace o aktuálních tématech a zajímavostech nejen našeho
Okresního mysliveckého spolku v Karlových
Varech.
Tak jako letní období bývá poměrně klidné,
začíná podzim a očekávaná zima bude pro
nás, aktivní myslivce, hektická. Čeká nás řada
mysliveckých akcí, ať už jsou to společné hony
a natláčky, někdy s tradiční poslední lečí, kdy
se všichni rádi setkáme a diskutujeme a vzpomínáme na naše lovecké zážitky, nebo zkoušky

či výstavy našich čtyřnohých kamarádů, které
nám, vůdcům, udělají jistě také radost a dodají
pocit z dobrého výkonu. Samozřejmostí je přikrmování zvěře ve všech honitbách.
15. listopadu 2007 v 17 hod. proběhne na
Myslivecké střelnici také každoroční Sněm
OMSu Karlovy Vary, kterého se tak jako vždy
zúčastní zástupci jednotlivých honiteb. V neposlední řadě je také třeba začít se věnovat
přípravě našeho znovuobnoveného Tradičního mysliveckého plesu, který by měl být společenskou tečkou za naší mysliveckou sezonou
20007/2008. Dovolte mi, abych Vás na tento
společný ples, který se bude konat v hotelu
Thermal 2. února 2008, tímto co nejsrdečněji
pozval a to jak jménem Okresní myslivecké
rady, tak i jménem svým.
Lovu zdar
Ing. Evžen Krejčí
Předseda OMS Karlovy Vary

Raritní trofej srnce

Okresní sněm ČMMJ-OMS Karlovy Vary
K rukám statutárního zástupce honitby řízeného Magistrátem města Karlovy Vary nebo Městským úřadem Ostrov.
Vážený příteli,
Okresní myslivecká rada Českomoravské myslivecké jednoty - Okresního mysliveckého
spolku Karlovy Vary na svém zasedání konaném dne 12. 9. 2007 rozhodla o svolání Okresního
sněmu ČMMJ-OMS Karlovy Vary na den 15. listopadu 2007 od 17.00 hod na Myslivecké střelnici Karlovy Vary – Drahovice.
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Tímto Vás žádáme o vyslání jednoho delegáta - zástupce členů ČMMJ-OMS Karlovy Vary z vaší honitby.
Program:
• Zpráva o činnosti ČMMJ – OMS K.Vary za uplynulé období
• Zpráva revizní komise ČMMJ – OMS K.Vary za uplynulé období
• Zpráva o hospodaření ČMMJ – OMS K.Vary za uplynulé období
• Rozpočet ČMMJ – OMS K.Vary na rok 2008
• Zpráva Kynologické komise
• Zpráva Střelecké komise
S pozdravem „Myslivosti zdar“
Ing. Evžen Krejčí v. r.
Předseda OMS Karlovy Vary

ČMMJ-Okresní myslivecký spolek ve spolupráci
s mysliveckými sdruženími a ostat. uživateli honiteb
zvou všechny, kteří se rádi baví na

TRADIČNÍ MYSLIVECKÝ
PLES

který se koná v sobotu
2. února 2008 od 20:00 hod. v Thermálu
K poslechu a tanci hrají:
myslivecká hudba HALALI
music spektrum Ing. Jiří Neumann
Program:
2x troubení signálů halali
vystoupení Mysliveckých mažoretek
ukázka vábení jelení zvěře
bohatá myslivecká tombola se zvěřinou

Vstupné

280,- Kč na osobu

řadatelé.
o
p
u
o
v
z
Srdečně

Vstupenky možno rezervovat na tel.: 353 224 468, 602 879 861
353 223 044, 724 312 623
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Jak na „podvojné“ účetnictví
v mysliveckých sdruženích a honebních
společenstvech?
V posledních letech se rozvířila diskuse na
téma změny ve vedení účetnictví v neziskových organizacích. Všechny neziskové organizace mají povinně přecházet na „podvojné“
účetnictví. Datum tohoto přechodu byl několikrát odložen, v současnosti je podle platné
legislativy povinnost vést „podvojné“ účetnictví pro neziskové organizace od 1. 1. 2008. (Ve
sbírce zákonů v částce 84 rozeslané dne 7.
června 2006 byl uveřejněn Zákon č. 264/2006,
kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákoníku práce a obsahuje mimo
jiné v části šedesáté změnu zákona o účetnictví: „V § 38a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 669/2004 Sb., se slova
„od 1. ledna 2007“ nahrazují slovy „od 1. ledna
2008“).
Co z této legislativní úpravy vyplývá pro
myslivecká sdružení a honební společenstva?
Místo toho, aby se v převážné míře věnovali
činnostem, pro které byla organizace založena, musí najít způsob, jak co nejjednoduššeji
a nejrychleji zvládnout účtování. Ve většině
neziskových organizací pracují dobrovolníci
ve svém volném čase, vedou účetnictví aniž
by měli ekonomické vzdělání a zkušenosti
s vedením „podvojného“ účetnictví. K vedení
„jednoduchého“ účetnictví stačil organizacím
doposud pouze peněžní deník a další doprovodné knihy. Pro vedení „podvojného“ účetnictví byť ve zjednodušené formě, již tento způsob
nelze použít.
Vhodným řešením by bylo zvolit jednoduchý
účetní program, který uživateli umožní správně zpracovávat a evidovat účetní doklady bez
hlubších znalostí účetnictví.
Takovým programem je účetní program
OKbase One od společnosti OKsystem, s.r.o.
(www.oksystem.cz), který je „šitý neziskovým
organizacím na míru“. Při vývoji tohoto programu firma OKsystem s.r.o. vycházela z mnohaletých zkušeností s vytvářením softwaru, které
spojila s cennými poznatky z praxe nezisko-
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vých organizací.
Program obsahuje všechny potřebné součásti, není tedy zapotřebí zakupovat různé
moduly. Zadávat lze všechny typy dokladů
– faktura, pokladní doklad, bankovní výpis,
interní doklady, mzdy, sklady, majetek, příjem členských příspěvků, dotací, darů a další.
V programu je připravena řada standardních
tiskových sestav (předvaha, hlavní kniha, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, účetní deník) i tiskové sestavy specifické pro neziskový sektor,
např. přehled členských příspěvků, vyúčtování dotací a grantů, přehled o akcích, podklady
pro rozvahu, výkaz zisků a ztrát apod.
Účastníci výstavy Natura Viva 2007 v Lysé
nad Labem měli možnost se s tímto programem seznámit v rámci expozice ČMMJ a získat zdarma demoverzi programu. Ve spolupráci s redakcí časopisu Myslivost a ČMMJ
nabízíme nejen možnost vyzkoušení programu
pomocí demoverze, ale i zajímavé bonusy novým uživatelům. Demoverzi programu lze ihned stáhnout na stránkách www.oksystem.cz
v části Vlastní produkty – OKbase One nebo
Vám ji zdarma zašleme poštou.
Podrobný popis produktu s příklady najdete
také na www.myslivost.cz u přehledu článků
čísla 8/2007.
Zveřejněno se souhlasem
Šéfredaktora časopisu Myslivost

Zkoušky na myslivecké hospodáře 2007
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ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA - Jungmannova 25, 115 25 Praha 1

PŘEHLED VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK LOV. PSŮ: BZ malých plemen
konaných v Karlových Varech - Žlutice, dne 19. srpna 2007

Aura Andělský hrad
Fena / JSDr.
Bernie Lovely Binisi
Pes / PRT
Dastin Luky Aroma
Pes / Beagle
Xaver Andělský hrad
Pes / JSDr.
Xena Andělský hrad
Fena / JSDr.
Asta z Mošnova dvora
Fena / BRT
Black Nice Giril z Pov. vrchu
Fena / LR
Ajka z Hulínských obor
Fena / JSDl.
Ciro z Mošnova dvora
Pes / BRT
Isabella z Těšínovských buků
Fena / JTDl.
Hektor ze Zámek Ribry
Pes / LR
Dux z Hromnické bažantnice
Pes / JSDr.
Ornela of Fores Paradies
Fena / AC
Igo od Gerclínského vrchu
Pes / NK

Ing. Tomáš Pohl
dtto

120

548

Jiří Kaufman, Ladislav Petržílka

120

48 37
70 506
70 511
19 43
19 924
70 772
29 86
70 145
12 842
71 761
33 111
22 76

František Psohlavec
dtto
Karel Rohla
dtto
Jana Neuberová
dtto
František Pašek
dtto
PhDr. Iva Gregorová PhD.
dtto
Ing. Zdeněk BošinaJosef
Peroutka
Vlastimil Syrovátka
dtto
Jaroslav Kapr

116
113
113
113
109
109
104
103

PhDr. Iva Gregorová PhD.
dtto
Zdeněk Štětka
dtto
Stanislav Barda
dtto
Bohuslav Syrovátka
Otomar Novák

99
76
120
114

I.
cena
I.
cena
I.
cena
I.
cena
I.
cena
I.
cena
I.
cena
I.
cena
I.
cena
I.
cena
II.
cena
II.
cena
I.
cena
I.
cena

Poznámka

Pořadí

72 373

Klasi-fikace

Majitel
Vůdce

Početbodů

Jméno
pohlaví, plemeno psa

Zápis Člp-

Pořadatel:
ČMMJ - OMS Karlovy Vary
Počet přihlášených psů
14
Vrchní rozhodčí: Ing. Vladimír Dejmek
Počet předvedených psů 14
Rozhodčí:
Jan Bína, Václav Krajsa, Rostislav Bejček a Ing. Miroslav Gregor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
slídiči

1.
2.

Hodnocení:
Organizačně vše výborně zajištěné, zvěř vyhovující pro přezkoušení všech startujících psů,
stopní dráhy v souladu se zkušebním řádem. Zahájení se konalo ve Žluticích, ve správním území
městečka Žlutice, v turistickém kempu Žlutice.
Na BZ nastoupilo 14 loveckých psů, 2 slídiči a 12 zástupců malých plemen. Protest nebyl podán žádný.

[ www.oms-karlovyvary.cz |
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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 Karlových Varech - Žlutice, dne 18. srpna 2007

6

72 373
70 511
48 37
70 506
16 823
70 697
548
29 86
17 442
18 56
16 634
12 842
19 924
90 25
57 46
58 331

90 26
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Ing. Tomáš Pohl
dtto
Jana Neuberová
dtto
František Psohlavec
dtto
Karel Rohla
dtto
Vratislav Kanta
dtto
Karel Polívka
dtto
Jiří Kaufman
Ladislav Petržílka
Vlastimil Syrovátka
dtto
František Šproch
dtto
Zdeněk Karlíček
dtto
Jiří Knedlík
dtto
PhDr. Iva Gregorová PhD.
dtto
PhDr. Iva Gregorová PhD.
dtto
Zdeněk Pilař
dtto
Iveta Matějková
dtto
Václav Slanina
dtto
Anna Jaklová
dtto
Michal Beneš
dtto

248

I. cena

1.

241

I.cena

2.

240

I.cena

3.

237

I. cena

4.

234

I. cena

5.

230

I. cena

6.

209

I.cena

7.

191

I.cena

8.

208

II. cena

odložení 2

9.

0

neobstál

klid na
stan. 0

10.

232

I. cena

1.

212

I. cena

2.

198 III. cena

Poznámka

marking 1

Pořadí

Klasi-fikace

Aura Andělský hrad
Fena / JSDr.
Xena Andělský hrad
Fena/JSDr.
Dastin Luky Aroma
Pes/Beagle
Xaver Andělský hrad
Pes/JSDr.
Uly z Voldušského vrchu
Fena / JGT
Arco z Tisovského háje
Pes/JSH
Bernie Lovely Binisi
Pes/PRT
Ciro z Mošnova dvora
Pes / BRT
Ketyna Kenislej
Fena/JGT
Ajda z Hornabergu
Fena/NK
Koni z Vlčí stepi
Pes/LR
Hektor ze Zámek Ribry
Pes / LR
Black Nice Giril z Pov. vrchu
Fena / LR
Fred z Rozbornu
Pes/MMO
Ajka od Vokáčovského rybníka
Fena / VOK
Erik z Ventova dvora
Pes / ČF
Artush Laváre Morávia
Pes / MOK
Farad z Rozbornu
Pes/MMO

Majitel
Vůdce

Početbodů

Jméno
pohlaví, plemeno psa

Zápis Člp-

Pořadatel:
ČMMJ - OMS Karlovy Vary
Počet přihlášených psů
18
Vrchní rozhodčí: Ing. Vladimír Dejmek
Počet předvedených psů 18
Rozhodčí:
Josef Peroutka, Jan Bína, František Kuneš, Václav Krajsa, Rostislav
Bejček a Bohuslav Papež a čekatel pro LZ ohařů Ing. Milan Kottek

3.

240

I. cena

1.

233

I. cena

2.

228

I. cena

3.

225

I. cena

0

odstoupil

4.
vlečka
liška 0

5.
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Hodnocení:
Organizačně vše výborně zajištěné, stavy zvěře vyhověly pro přezkoušení všech startujících
psů. Zahájení se konalo ve Žluticích, ve správním území městečka Žlutuce, v turistickém kempu
Žlutice.
Na LZ nastoupilo 18 loveckých psů, 5 ohařů a 13 zástupců malých plemen. Jeden ohař a křepelák neuspěli. Počasí bylo vyhovující. Protest nebyl podán žádný.

ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA - Jungmannova 25, 115 25 Praha 1

PŘEHLED VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK LOV. PSŮ: SZVP ohařů a malých plemen
konaných v Karlových Varech - Pila, dne 1. září 2007

4541 A
16 634
91 55
22 90
33 040
32 044

Susanne Gullner
dtto
Jiří Knedlík
dtto
Zbyněk Souček
dtto
Ing. Arnošt Fuchs
dtto
Bohuslav Papež
dtto
Bohuslav Papež
dtto

136

I. cena

1.

136

I. cena

2.

95

I .cena

3.

94

I. cena

4.

81

I. cena

5.

81

I. cena

6.

Poznámka

Pořadí

Klasi-fikace

Ragweed´s Q
Pes/LR
Koni z Vlčí stepi
Pes/LR
Herta Eben - Ezer
Fena/MMO
Cyra od Hornabergu
Fena/NK
Qwin Steibach Terry
Pes/FXH
Charles Steinbach Terry
Pes/FXH

Majitel
Vůdce

6
6

Početbodů

Jméno
pohlaví, plemeno psa

Zápis Člp-

Pořadatel:
ČMMJ - OMS Karlovy Vary
Počet přihlášených psů
Vrchní rozhodčí: Ing. Vladimír Dejmek
Počet předvedených psů
Rozhodčí:
Josef Peroutka a Stanislav Barda

Hodnocení:
Organizačně vše výborně zajištěné. Zvěř,
kachny dospělé pro přezkoušení všech startujících psů v souladu se zkušebním řádem. Zahájení se konalo v obci Pila u Karlových Varů
v místní restauraci. Samotné zkoušky se konaly
na velmi vhodné vodní ploše u obce Nové Kounice, ve správní území městečka Bochov.
Na SZVP nastoupilo 6 loveckých psů, 1x ohař
MMO, 2x LR, 1x NK a 2x FXH. Protest nebyl podán žádný.

[ www.oms-karlovyvary.cz |
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Postřehy z výcvikového tábora jezevčíků
na Rozvadově

Na adresu jezevčíka, zástupce v současné
době jednoho z nejoblíbenějších loveckých
plemen, bylo popsáno mnoho kilometrů papíru a vydáno mnoho publikací dostupných každému. Přesto si můžete být jisti, že co kus, to
originál. V malém tělíčku na krátkých nožkách
se za sveřepým pohledem skrývá absolutní
sebevědomí a nezlomná lovecká vášeň bez
ohledu na velikost a délku srsti. To přináší pochopitelně i celou řadu drobných a nepředvídatelných „komplikací“ při výcviku.
Majitelům, kteří si nejsou úplně jistí svou
důsledností nebo narazili na nějakou typicky
jezevčičí kulišárnu, vychází vstříc Klub chovatelů jezevčíků a nabízí pomoc mimo jiné v podobě výcvikových táborů. Ovšem i při jejich
výběru je zapotřebí použít zdravý rozum, protože není tábor jako tábor.
Letní výcvikový tábor pro jezevčíky
pořádaný na Rozvadově se konal od 30.
června do 7. července a v závěru měli
případní zájemci možnost pokusit se
složit lesní zkoušky pořádané OMS Tachov. Od samého začátku bylo patrné,
že organizátor Radomír Svoboda, který
kromě vedení klubové matriky pracuje
jako hajný v Kolowratových lesích, sám
je předsedou kynologické komise OMS
Tachov a aktivní myslivec, má bohaté
praktické zkušenosti s jezevčíkem jako
loveckým psem a ví, co od něj může čekat.
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Nasvědčovalo tomu už samotné ubytování v areálu bývalých důstojnických
ubytoven, který byl rozlehlý, ale především dobře oplocený, čímž odpadly
dlouhé lovecké výlety čtyřnohých účastníků do okolí spojené s náhodnými exkurzemi do kurníků v obci, stravování
a zázemí v hospůdce pana Jágryka přímo v srdci členité a dobře zazvěřené
honitby, kterou laskavě poskytla paní
JUDr. Dominika Kolowrat-Krakovská.
Radami i praktickým zásahem (třeba
při disciplíně odložení, kdy se některým z vůdců nepodařilo doposud získat
potřebnou autoritu) pomáhali zkušení
výcvikáři s letitou praxí v čele Magdou
Štěpánkovou. Týdenní pobyt byl určen jak myslivcům, tak také majitelům jezevčíků, kteří se
myslivosti nevěnují, přesto však chtějí svému
jezevčíkovi poskytnout výcvik, případně s ním
složit některé ze zkoušek, které jsou nezbytné
pro zařazení do chovu. Podmínkou nebylo ani
členství v Klubu chovatelů jezevčíků. Celý týden se pilovalo následování, práce na pobarvené stopě, psíky tolik „oblíbené“ odložení
a další disciplíny. Nahánění a hlášení na stopě
přišli záhy na chuť i jezevčíci, kteří se doposud
nevzdálili od nohy svého vůdce. Nadšení ostatních psů a množství zvěře, především vysoké,
mělo netušené účinky.
V závěru se naprostá většina z proměnlivého
počtu asi patnácti účastníků odvážila účasti na

[ 2007/3 čtvrtletí |
lesních zkouškách a všichni uspěli, byť v různých cenách. Byl to hezký týden strávený uprostřed hlubokých lesů mezi lidmi se stejnými
nebo alespoň hodně podobnými zájmy, který
samozřejmě nevyřešil všechny problémy s vý-
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chovou a výcvikem zúčastněných „jamníků“,
ale alespoň naznačil, jak pokračovat dál.
Ivana Hájková

Mistrovství Evropy ve vábení jelenů
- Sv. Anton Slovenská republika 1. 9. 2007
Pořádáním IX. ME ve vábení
jelenů pro rok 2007 byla pověřena SR.
Soutěž probíhala ve Svatom
Antoně – na zámku, který nám
může připomínat zámek Obora
u Hluboké nad Vltavou. Tento
„kaštiel“ jak ho nazývají slovenští přátelé- je vlastně myslivecké muzeum - čtvercové nádvoří
je jako stvořené pro tuto soutěž.
Za ČR se zúčastnili 3 mladí jelenáři (počet byl limitován), kteří
se na republikovém klání umístili na prvních třech místech:
Josef Kapras – nyní student vy- Tři nejlepší
soké školy lesnické v Brně
Jiří Frič – studující vysokou
školu lesnickou v Praze a Lubomír Doležal
– studující lesnickou školu v Písku.

Poslední dva jmenovaní jsou absolventy SLŠ
Žlutice, bydlí ve Staré a Nové Roli a jsou tedy
prakticky
současně
reprezentanty Karlovarského kraje.
ME se v tomto roce
zúčastnili zástupci z 9-ti
států - Česka, Slovenska, Polska, Rakouska,
Německa, Maďarska,
Slovinska, Chorvatska
a Rumunska.
O titul mistra Evropy
bojovalo 23 soutěžících.
Výkony borců posuzovala šestičlenná porota
(CZ, HU, D, PL, A, SK).

Společné foto

Vlastní soutěži předcházel v pátek odpoled[ www.oms-karlovyvary.cz |
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samozřejmě vstup do prostorů
zámku zdarma.
Pro vyšší objektivitu hodnocení bych pro příště navrhoval
systém - 6 rozhodčích, škrtat
jednu nejvyšší a jednu nejnižší
známku. Pak by se zabránilo některým excesům.
X. ME bude příští rok v České republice, pravděpodobně
na již zmíněném zámku Obora.
Čeká nás tedy dost práce
a lze si jen přát, aby vše dopadlo
na výbornou.

Čeští soutěžící

ne trénink a na soutěž vábičů došlo v neděli
odpoledne ve 14 hodin.
Troubilo se na mikrofon celkem ve třech
disciplínách:
1) jelen hledající laň – starý nebo
mladý
2) jelen stojící u laní
3) jelen „vyhražajúcí sa sůperovi“ – uvádím záměrně slovensky, neboť jak
jsem zjistil, řada závodníků troubila
vítězný ryk (a dostávali za něj body),
zatímco ti, kteří troubili vysloveně
jen výhrůžky, na tom byli bodově
hůře.
Na poradě večer před závodem na tuto disciplínu byly vzneseny dotazy, ale rozhodčí to
zřejmě bodovali stejně podle svého.
Mistrem Evropy pro rok 2007 se stal Robert
Štancl za Slovenska, druhé místo obsadil Erdélyi Tamás z Maďarska, třetí Andrzej Misiak z Polska. Čtvrté místo získal Josef Kapras
z Česka. Další naši obsadili osmé místo Lubomír Doležal a jedenácté Jiří Frič.
Za ČR soudcoval přítel Ing. Jan Kubka.
O závodníky bylo velmi dobře postaráno
co se týče stravování i ubytování + doprovod
delegace (tlumočnice z jazyka účastníků do
slovenštiny a zpět). Pro účastníky soutěže byl
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MVDr. Antonín Rudolf

Výsledky IX. Mistrovství Evropy
ve vábení jelenů
1
Róbert Štancel, SR
94
2
Erdélyi Tamás, H
93
3
Andrzej Misiak, PL
91
4
Josef Kapras, ČR
88
5
Alojz Kaššák, SR
88
6
Ladislav Kuric, SR
87
7
Tomasz Malinksi, PL
86
8
Lubomir Doležal, ČR
85
9
Homolya László, Maďarsko
83
10 Thomas Keller, Nemecko
82
11 Jiří Frič, ČR
79
12 Fridrich Hochleitner, A
78
13 Josef Fox, D
77
13 Josef von Gostkowski, D
77
13 Jožef Gril, SLO
77
16 Alfred Putz, A
75
17 Ernest Rock, A
73
17 Homolya Károly, H
73
19 Mariusz Bezeg, PL
72
20 Zdenko Čop, CRO
64
21 Matija Laginja, CRO
60
22 Darian Prokopovič, CRO
58
23 Mitica Georgescu, ROM
53
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Zázrak v dešti
Celý život se člověk učí a poznává. „Nejdražší životní zkušenosti jsou ty, kterých jsme si
nevšimli v radách starších a museli se pracně
poučit sami!“, říkávala moje babička, vdova po
c.k. strážmistrovi, narozená někdy v roce 1893.
Moc jsem si jí neužil, ale kdykoliv si na ni vzpomenu, vidím na stole květovaný hrnek s bílou
kávou, v něm nalámaný suchý rohlík či chléb
a její bílé, do copu spletené vlasy. O myslivosti
nic nevěděla, o zvěři nikdy nic z knih nečetla,
ale její rady byly k nezaplacení už tenkrát, kdy
mi jako ještě docela malému prckovi dávala
na klín malého zajíčka, abych si ho poprvé
pohladil. Vychovat srnče, které k nám jednou
přinesli, bylo pro ni hračkou, já tenkrát jen nemohl stále pochopit, proč se mu nesmí hned
dávat mléko, ale nejdříve jakýsi slabě oslazený rýžový odvar. Se srnečkem za zády jsem se
pak rychle stal vůdcem té mladší části party
v blízké ulici.
„No to bude zase porod!“, prorocky si ulevil
Pavel, jen co hosté odešli do hotelového pokoje pro zbraně. Takové jsme tu ještě neměli. Nafoukaní, arogantní, zkrátka mistři světa.
„Lovecké hosty mám nejraději, až když vidím
koncová světla jejich odjíždějícího auta“, přidávám se k němu. Čtyři lovci a my čtyři průvodci, jako ostatně už po několikáté. Ale nějak to
dopadne, jen si dnes nemusíme losovat, kam
máme jít. Vyjde to na stejno, už třetí den prší,
a tak naděje budou na všech posedech úplně
rovnocenné. Rozhodne náhoda.
Když jsme třetí den pozdě večer zasedli
v hotelu, zase mokří a unavení, alespoň na
jednu kávu a připravit další plán, všichni jsme
kroutili hlavami. Co dál? Třikrát chybený srnec, který pokaždé velkoryse počkal, až se
třesoucí se rukou podaří přebít, jeden další
srnec, na kterého druhý host odmítl střílet
s poznámkou, že na něj nemá dost peněz a nakonec třetím hostem ulovené selátko. Děláme
inventuru svých možností. To první odpoledne,
a pak po dva dny ráno a večer, čtyři lidé, to je
čtyři plus šestnáct loveckých příležitostí, proměněných ve výsledek, který každý z nás dokáže zopakovat nanejvýš tak při druhé cestě
do lesa. Nefandím si, ale já možná také, i když
jsem jistě lepší průvodce, jak lovec. Těmto
hostům však u nás nebylo stále něco vhod, tu

si stěžovali na špatný vítr, tam na vrzající žebřík nebo zapadající Slunce, které v rozhodující
chvíli přece jen prorazilo vrstvu mraků a pár
minut svítilo přímo do očí.
Ten můj host nebyl celkově o moc lepší, ale
zatím nereptal. Přestože stále tvrdil, že ví, co
je to lovecké štěstí, bylo na něm znát, že by
rád něco ulovil, anebo alespoň konečně viděl
zvěř. Postavou zavalitý strejda z dědiny někde
od Salzburgu, tam místní řezník a uzenář. Krátký celopažbený Mannlicher s dobrou optikou,
nádherný lovecký nůž s trojí čepelí a hlavně
objemný batoh ho zatěžovaly tak, že v kopci
funěl už po pár metrech. Batohu se ale nechtěl
za žádnou cenu vzdát, nosil v něm opravdu úplně všechno. Navoněný sprej proti komárům,
který hned napoprvé vytáhl z postranní kapsy,
jsem mu rozmluvil, když sám používám docela obyčejný a pro zvěř neškodný kamenec, ale
i tak naše čekaná pokaždé vypadala spíše
jako lukulské hody na posedu. V jeho batohu
byla totiž zásoba stravy snad na celý týden.
Když jsme ráno při šoulačce pustili slabého
paličkáře a téměř vzápětí nadějného ročního
vidláka, poslední odpoledne jsme zasedli na
osvědčený posed na Orlové. Předchozí dva
dny tu seděla jiná část lovecké skupiny, ale do
třetice všeho dobrého. Musí to sem konečně
přijít. Z obou stran lipového pásku, ve kterém
sedíme, je na dohled už vzrostlá paseka. Silné ochozy k polím dávají naději na úspěch,
jen se zvěře dočkat ještě za dobrého světla.
Úzký proužek bývalé kalamitní plochy před
námi je zdánlivě ještě bez života, jen zaschlé
vršky modřínových předrostků ostrouhaných
srncem dávají jakousi naději, zvlášť teď, když
zatím neprší. Srnec tu určitě je a ne ledajaký,
víme o něm.
Nečekáme ještě ani pět minut, když host
nedočkavě vytahuje z batohu první dávku své
obvyklé svačiny. Papír šustí, hlasité prasknutí
víčka plechovky s pivem musí být slyšet široko daleko. Když dal s labužnickým zafuněním
najevo, že si konečně uspokojil své základní
životní potřeby, začal se zvědavě rozhlížet kolem. Jak se začal točit na všechny strany, hlasitě si říhnul a s omluvným pohledem se natáhl
pro dalekohled. V tom okamžiku začalo znovu
drobně pršet.
[ www.oms-karlovyvary.cz |
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Sedíme téměř bez pohybu a pozorně sledujeme okolí. Najednou oba uslyšíme z úzké nepříliš vzdálené bořiny před námi zřetelné zanaříkání. Po chvilce druhé. Připadá mi to jako
zaječí vřeštění. Na kraji mlaziny se rozhrne
tráva a přímo k nám prudkými skoky přibíhá
na paseku srna. Vypouklé břicho se jí chvěje.
Jen chvilku postojí, pak znovu zanaříká a ve
velikém oblouku obíhá náš posed. Postaví se
znovu před nás, teď již na slabých 15 metrů.
Celá se třese. Po dvaceti vteřinách se několikrát zatočí na místě, její žalostný nářek je
podobný dětskému kňourání. Na dalších pár
vteřin se nám skryje za smrčkem, tráva se tam
vlní, srna znovu zanaříká. Po pár minutách ji vidíme mátožně vstávat, obrací se dozadu, a už
za ní leží cosi maličkého. I její břicho vypadá
trochu jinak. „To je paráda!“, říkám šeptem
svému sousedovi. Přestože česky neumí ani
slovo, kýve hlavou. Určitě mi rozumí.
Po deseti minutách srna poodejde na pár
kroků od srnčete a svalí se do trávy. Bezmocně sebou hází a tak, jak naříkala před chvílí,
pláče znovu. Naše pohledy se určitě spojily,
dívá se totiž směrem k nám. Když se intervaly
jejího nářku zkracují a její pláč neustává, ale
naopak nabývá na síle, dávám hostu posunkem znamení, abychom slezli dolů. Kulovnici
a batoh necháváme u žebříku a opatrnými
krůčky se blížíme k trpící srně. Z rodidel jí
trčí dva černé spárky druhého srnčete, a tak
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pomáhám Matce přírodě tak, jako kdysi doma
naší fence. Srna se s mou přítomností smířila.
Její velká černá světla se střídavě dívají na nás
oba. Host stojí tři kroky za mnou a ani nedutá.
Posvátné ticho občas přeruší jen cvaknutí jeho
fotoaparátu. Když je konečně venku i druhé
srnče, zašeptá „Weidmannsheil“. Otáčím se
a vidím, že jeho oči jsou zalité slzami. Rychle
a bez zbytečných doteků odstraňuji blánu, dvěma prsty čistím srnčeti nos a tlamičku. Dýchá!
Ležící srna se k němu po pár vteřinách obrací,
olízne ho a zbytek si už obstarává sama.
Pomalu a nanejvýš opatrně couváme, u žebříku si dávám na rameno batoh. Půjdeme na
jiný posed, na místě dnešního zázraku se přece nebude střílet. Po pár krocích se mi vrací
skoro 50 let staré vzpomínky na srnečka Kubu
a moji moudrou babičku. Ta ke spokojenému
životu nepotřebovala žádné noviny, televizi či
mobil. Každou radost i starost řešila povzdechem a tajuplnou větou: „Omnia ad maiorem
Dei gloriam!“ Jak dlouho mi trvalo, než jsem
přišel na to, co to vlastně znamená.
František Bezděk
autor povídek z mysliveckého života, z nichž
některé byly vydány v knize s názvem Chřibská zamyšlení, a několika publikací o mysliveckých tradicích a historii.

Jak se fotí zvěř

Povídka je otištěna se svolením autora.

Povzdech jelena

- naučte se fotografovat
dobře zvířata v přírodě.
Více o této knize se dozvíte na mých stránkách:
www.fotolovy.cz

Já už jsem, přátelé, hodně starý jelen
A kdybych nebyl opatrný
Dávno bych byl střelen
Teď však jiný problém mám
Nemohu moc na nohy
A to ještě s sebou nosím
Hodně těžké parohy
Rád zájemci je zdarma dám
Taková ozdoba doma se hodí
Když jelen na jaře parohy shodí
Zejména vhodné jsou pro muže
Když jako já už nemůže - na nohy
Je snadné, dámy, ho potěšit
A sehnat mu pěkné parohy!

Rostislav Stach, fotograf

MVDr. Antonín Rudolf

Pro milovníky přírody
a začínající i pokročilé
fotografy zvířat jsem napsal knihu, která právě
vyšla v nakladatelství
Zoner Press pod názvem:

FOTOLOVY
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Prohlídka ulovené zvěřiny proškolenou
osobou
Již na podzim 2004 byl na půdě Veterinární
a farmaceutické univerzity Brno prezentován
„rakouský“ způsob prohlídky ulovené zvěřiny.
Jde o možnost vykonání prohlídky ulovené
zvěře proškolenou osobou. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
853/2004, v platném znění, může touto osobou
být i osoba mysliveckého (loveckého) týmu,
případně ošetřovatel nebo správce zvěře
pokud se nachází v bezprostřední blízkosti
místa, kde se lov koná.
Ze strany myslivců byl o zavedení podobného systému prohlídky ulovené zvěře v ČR projeven značný zájem.
Protože v ČR toto zákon o veterinární péči
neumožňuje, bylo nejdříve nutné zapracovat
možnost prohlídky zvěře proškolenou osobou
do jeho novely. V současné době je novela
veterinárního zákona předložena Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR.

Druhou důležitou věcí bylo, aby Veterinární
fakulta Univerzity Brno zpracovala náplň a systém školení a zkoušení osob, které o proškolení projeví zájem. S potěšením lze konstatovat, že veterinární univerzita potřebné sylaby
vypracovala a byly schváleny Státní veterinární správou ČR.
V případě, že novela veterinárního zákona
bude schválena, uvažuje se o tom, že první
dva kurzy by mohli zájemci absolvovat již letos
v průběhu listopadu a prosince. Školení budou
probíhat v prostorách VFU Brno. Systém přihlašování se na školení Státní veterinární správa
ČR sdělí ČMMJ i jednotlivým krajským veterinárním správám, aby se s ním myslivecká společnost mohla co nejrychleji seznámit.
MVDr. Mária Slepičková
Ředitelka KVS pro Karlovarský kraj

Hledání zatoulaného času
Druhy a výroba odznaků (2)
Odznaky s textem se vyrábí pro různé organizace, spolky, výstavy, závody. Nejčastěji
se zhotovují z obecného kovu v kombinaci
se smaltem ve dvou velikostech tzv. klopové
a kloboukové.

Odznaky pro vyznamenání (Za zásluhy
o myslivost, Za věrné služby, Zlatý nebo Stříbrný zálomek atd.) se někdy zhotovují ze stříbra, zcela výjimečně z devítikarátového nebo
čtrnáctikarátového zlata.
Odznaky sloužící k dekoraci klobouků
jako brož, tj. bez textu, symbolizující zálom-

Padesátá a šedesátá léta do roku 1961

[ www.oms-karlovyvary.cz |
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ky nebo upomínky na úspěšný lov, bývají
většinou z obecného kovu a jsou k dostání
v obchodech s loveckými nebo sportovními
potřebami.
Některé odznaky (brože) přecházejí svým
vypracováním a používaným materiálem až
k loveckému šperku.
Lovecký šperk je nejčastěji vyráběn
z ušlechtilého kovu v kombinaci s loveckými
trofejemi jako jsou jelení kelce, liščí kly, hubertky, bezoáry, tetřeví kaménky, jelení, zaječí a kamzičí vous, kančí osinkya pírka, slučí
paletky, tetřívčí srpky, kosírky divoké husy,
kačírky a zrcátka sojky. Zajímavým unikátem
tohoto druhu byly stříbrné ceny mysliveckého spolku v Brandýse nad Labem vydané v letech 1931- 1937.
Průkopníkem mysliveckého šperkařství
u nás byl Karel Weber, který v roce 1856

Šedesátá léta

Osmdesátá léta
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založil závod, který
zpracovával drobné
lovecké trofeje a zasazoval je do stříbra
a různě zbarveného
zlata. Dlouholetou
tradici ve výrobě
loveckých
odznaků mají například před válkou a potom
firmy Ad. Schwerdt ještě padesátá léta
ve Stuttgartu, Augis
Lyon atd. U nás pak odznakářskou a ryteckou
dílnu zastupovaly firmy např. Kyselý a spol.
Žižkov, Fr. Provazník Brno a dnešní výrobce Karl Pichl z Innsbrucku, který má kořeny
v Praze a do Rakouska přsídlil až po válce.
Jaroslav Baroch

Sedmdesátá léta

Rok 1990
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HLEDÁNÍ KOŘENŮ MYSLIVECKÝCH
TRADIC
František Bezděk
Útlé brožované dílko o 71 stranách vydalo
brněnské nakladtelsví SURSUM v roce 1999.
Poměrně zřídka používanou formou fiktivního
rozhovoru, v tomto případě mezi svatým Petrem a Františkem Antonínem hrabětem Sporckem, který je považován za zakladatele české
myslivosti, seznamuje autor s historií mysliveckých zvyků a tradic, vypráví o způsobech lovu,
jednotlivých druzích zbraní či zvěře a jejich
cestách do Čech a mnoha dalších součástech
bohatého mysliveckého života na našem území od počátků dějin až po současnost. Publikace rovněž obsahuje reprodukce dobových
rytin, dokumentů a nákresů. Ocení ji nejen
adepti připravující se ke zkouškám o svůj první lovecký lístek, ale každý, komu není lhostejná historie a současnost české myslivosti.
Knihu Hledání kořenů mysliveckých tradic
lze získat v knihkupectví časopisu Myslivost
nebo prostřednictvím internetového obchodu téhož měsíčníku za 80,- korun (+ poplatek
za poštovné a balné). V případě zájmu o větší
počet výtisků je možné kontaktovat přímo autora na e-mailové adrese Frantisek.Bezdek@
mesto-uh.cz nebo na jeho telefonním čísle
603 762 483 a získat množstevní slevu.
UKÁZKA Z KNIHY:
„A co takoví bažanti, kdy se dostali do Čech?
Jejich chov byl přece tak proslaven, že někteří
bažantníci byli za třicetileté války odvlečeni
do Švédska jako součást válečné kořisti, aby
u nich založili chov bažantů.“
„To ví skutečně jen Nejvyšší. Bažanti pocházejí z Asie, znali je však již Řekové ve druhém
tisíciletí před Kristem a od nich zcela jistě
také Římané. Můžeme se domnívat, že bažanti
se k nám dostali spolu s účastníky křižáckých
válek z evropského jihovýchodu nebo byli
přivezeni z klášterů jižní nebo západní Evropy. Možná se k nám dostali z Anglie, kam je
přinesly římské legie. Písemné zprávy o jejich
chovu zde máme z 9. století. Ale za prvního
Lucemburka, krále Jana (1296 – 1346), v Čechách již bažanti zcela jistě byli. Listina datovaná 26. února 1330 hovoří o tom, že se v Ba-

vorsku na dvoře krále Ludvíka IV.(1294 – 1347)
zavádějí bažanti, dovezení z Čech. Možné je
však i to, že bažanty do Čech přivezl sám Jan
Lucemburský, neboť v Porýmí, odkud byl uveden vládnout na českém trůně, byl jejich chov
dobře znám a již značně rozšířen. Král Jan totiž přišel do Čech z oblasti vyspělé lovecké
kultury a jistě by neopomněl pro svou zábavu
a prospěch využít všeho, čemu byl dříve uvykl. Za jeho panování se velmi rozšířila nová
zbraň – samostříl, i když luk a oštěp zůstal ve
výbavě lovců ještě dlouhou dobu. Kuše byla
sice k běžnému nošení zpočátku těžká, ale
byla již natažená, a tedy připravená k výstřelu
a hlavně umožňovala střelbu až do 400 metrů,
tedy na dvojnásobnou vzdálenost než luk. To
přineslo postupnou změnu některých způsobů
lovu, neboť se již nemuselo na zvěř číhat pouze u jejích ochozů a napajedel.“
Ukázka z knihy je zveřejněna se souhlasem autora.
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Děkujeme níže uvedeným společnostem
a podnikatelům za finanční podporu:

Amanda spol. s r.o.
stavebně obchodní společnost
www.deltona.cz

Pozemní stavitelství: Zateplovací systémy,
fasády, sanace, obklady, zámkové dlažby,
rekonstrukce objektĤ, odvodnČní, bytová jádra
Sládkova 4, 360 01 Karlovy Vary
MOBIL : 777 063 904
353 227 461 FAX 353 224 873
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