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Úvodní slovo
Vážení kolegové myslivci,
za okny právě padají velké, bílé sněhové vločky třpytící se ve světle nočního úplňku a já konečně rozmrzám po dlouhé, ale dnes velmi krásné
a úspěšné večerní čekané na černou zvěř. Jsem
ještě pln dojmů z chladného bílého ticha posedu
u nás, v čerstvě zasněžených Lázeňských lesích.
Zimní zasněžená romantika, a zvlášť ta myslivecká, je krásná a lákavá, ale povinnost napsat
úvodní slovo do našeho zpravodaje čeká a mně
se do toho klasického úvodu stále nechce a nechce,…co se událo,..co nás, vás v dohledné době
čeká….. myšlenky se mi toulají úplně někde jinde,
jsem duchem stále ještě v lese…….
Nevím proč, ale dnešní večer ve mně vyvolává
spíš pocit vánočního klidu a pohody, takové, jakou
si dovedeme představit jenom my, myslivci, – měsíc, padající vločky, mráz, všude bílo a ticho…a my
čekáme, přemýšlíme, díváme se bedlivě po okolí
a s nastraženýma ušima nasloucháme, zda někde
v dáli nezapraská alespoň zmrzlá větvička, která
by zvěstovala přicházející zvěř… Tak jako dnes,
všude bylo nádherné ticho a pak…., ale to do úvodu určitě nepatří, vrátím se spíš k té myšlence
vánočního klidu a atmosféry. Koneckonců, vždyť

většině z vás se tento zpravodaj dostane do rukou
okolo vánočních svátků a tak mi dovolte, abych
vám všem, a to jak jménem svým, tak i jménem
celé myslivecké rady Okresního mysliveckého
spolku v Karlových Varech, poděkoval za práci,
kterou odvádíte ve prospěch vaší honitby. Tato
práce jistě přináší dobré výsledky a já věřím v jejich trvalost v průběhu dalších let.
A tak mi dovolte popřát vám všem příjemné
a klidné prožití vánočních svátků. Přeji vám hodně zdraví, všechno dobré, jak ve vašich rodinách
a osobním životě, tak v honitbách se svými mysliveckými přáteli a kolegy.
Na Silvestra připijme nejen sobě, svým blízkým
a kamarádům, ale i zvěři a myslivosti. Pro většinu
z nás je to přeci jen kus života a také v něm potřebujeme štěstí, zdraví a spokojenost. Přeji nám
všem, aby se naše práce dařila a aby přispěla
k zachování a rozvoji karlovarské myslivosti. Vše
nejlepší a mnoho nových a krásných mysliveckých zážitků v novém roce 2008 vám všem přeje
Ing. Evžen Krejčí
Předseda OMS Karlovy Vary

pf 2008
Pøíjemné prožití vánoèních svátkù,
do nového roku zdraví, spokojenost
a mnoho mysliveckých a osobních úspìchù
Vám pøeje

Rada OMS
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Sněm OMS Karlovy Vary
Myslivecká střelnice v Karlových Varech
– Drahovicích se stala dne 15. listopadu 2007
místem konání sněmu karlovarského Okresního
mysliveckého spolku. Sněmu se zúčastnilo 45 zástupců mysliveckých sdružení, kteří zastupovali
530 členů, sněm byl usnášeníschopný.
O slavnostní atmosféru při zahájení v 17 hodin
se postaral náš vynikající trubač, pan Josef Matuščík z Merklína, který také po zahájení, ustanovení návrhové komise ve složení Václav Konopík,
Ralph Erlebach a Milan Křimský a seznámení
s programem sněmu, doprovodil uctění památky
zesnulých členů karlovarského OMSu.
Poté se ujal slova předseda, ing. Evžen Krejčí,
který zhodnotil uplynulý rok a připomenul zúčastněným akce, které se v tomto období uskutečnily.
Zmínil úspěšný myslivecký ples, který se díky obnovené tradici konal loni po dlouhé odmlce v hotelu Thermal, a zároveň všechny pozval na další,
jenž se uskuteční 2. února 2008 rovněž v Thermalu. Vzpomněl na jarní svod a řadu organizačně
dobře připravených zkoušek z výkonu loveckých
psů, zkoušky mysliveckých hospodářů, které
úspěšně složilo všech deset uchazečů, výstavu
vojenských historických zbraní na myslivecké
střelnici, výstavu trofejí na Střední lesnické škole
ve Žluticích spojenou s přeborem ve vábení zvěře i výstavu trofejí pořádanou Vojenskými lesy.
Předseda neopomněl ani vydařené Myslivecké
slavnosti v Nové Roli či Den myslivosti na statku
Bernard v Královském Poříčí a seznámil účastníky s počtem vyznamenání udělených za uplynulý
rok.
Dále připomněl práci na internetových stránkách
karlovarského
OMSu
a čtvrtletník Myslivecký zpravodaj, u kterého zatím stále ideálně
nefunguje distribuce, ale bohužel
je nad finanční možnosti spolku
rozesílat jej poštou. V této souvislosti vyzval myslivce, aby se podíleli na tvorbě náplně zpravodaje
svými příspěvky týkajícími se nejen zajímavých úlovků, loveckých
příběhů a zážitků z přírody.
Na závěr předseda seznámil
se situací týkající se vlastnictví
prostor kanceláře v Bulharské
ulici, s odložením lhůty na vyřešení problémů s pronájmem
myslivecké střelnice na rok 2010
a také s dosud nepřehlednou situací ohledně školení na prohlídku zvěřiny – bohužel nedorazil
nikdo z pozvaných z veterinární
správy. Otevřel také otázku k dis-

kuzi, zdali do budoucna uvažovat či nikoliv o sloučení karlovarského, chebského a sokolovského
spolku.
Následovala zpráva předsedy ekonomické
komise, ing. Vladimíra Andrejska, za rok 2006.
Ten podrobně seznámil účastníky s příjmy a výdaji spolku, s finančním obrazem pořádaných
akcí i s hospodařením jednotlivých komisí. Zmínil
náklady na vydávání Mysliveckého zpravodaje
a při té příležitosti poděkoval sponzorům, kteří
se na nich výraznou měrou podílejí, dík patřil
také sponzorům Tradičního mysliveckého plesu a mysliveckým sdružením, která v loňském
roce přispěla zvěřinou do tomboly. Do roku 2007
vstupoval OMS Karlovy Vary oproti plánovanému
rozpočtu se ziskem 52.540,- a podle předběžného
stavu financí v porovnání rozpočtu a výdajů v letošním roce, vstoupí také do roku 2008 spolek
se ziskem. Návrh rozpočtu na rok 2008 byl jednomyslně přítomnými delegáty schválen.
Předseda kynologické komise, ing. Vladimír
Dejmek, představil sněmu všechny akce pořádané v uplynulém roce. Majitelé loveckých psů měli
příležitost zúčastnit se jarního svodu na myslivecké střelnici v Drahovicích, zkoušek vloh pořádaných tradičně v Mezirolí, lesních a barvářských
zkoušek, které se konají ve Žluticích od loňského
roku nově za spolupráce s místní Střední lesnickou školou, zkoušek ze speciální vodní práce
- ty se každoročně uskutečňují na Dražově, kde
jsou vynikající podmínky. Na podzimních zkouškách se setkali kynologové v Mezirolí a všestranných zkoušek ve Žluticích, které letos byly
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velice úspěšné a zároveň také výjimečně organizačně náročné díky velikému počtu přihlášených účastníků, se ujala spolu s pořadateli opět
střední lesnická škola. Tam se rovněž odehrály
poslední letošní zkoušky loveckých psů, barvářské zkoušky honičů. Vladimír Dejmek poděkoval
všem vlastníkům honiteb, které je poskytli pro potřeby organizátorů a zvláštní dík patřil profesorce
Evě Hanušové a jejímu týmu ze žlutické lesnické
školy, který se mimo jiné postaral o vynikající
zázemí včetně autokempu Žlutice, kde účastníci
všestranných zkoušek také přenocovali. Díky patřil i MS Mirotický les, které poskytlo honitbu pro
zkoušky honičů, které každoročně pořádá sokolovský OMS jako klubové zkoušky foxteriérů.
Předseda karlovarských kynologů upozornil
na problém se sborem rozhodčích z výkonu, kteří pro vysoký věk ubývají. Nově nastupují Josef
Peroutka a Milan Kottek a tři další se připravují
jako čekatelé – Tomáš Pohl, Pavel Míšek a Eva
Gregorová.
Svou zprávu Vladimír Dejmek uzavřel alarmujícím upozorněním na nedostatek psů v honitbách
a na povinnost ze zákona vlastnit ve sdružení lovecky upotřebitelné psy.
Krátkou zprávu střelecké komise přečetl
ing. Evžen Krejčí za omluveného ing. Luďka Vodičku, který se z vážných důvodů nemohl sněmu
zúčastnit. Komise uspořádala v uplynulém roce
celkem 7 střeleckých soutěží v prostorách karlovarské myslivecké střelnice, které se zúčastnilo
292 sportovních střelců. Zorganizovala a zabezpečila střelby mysliveckých sdružení a komerční
střelecké akce, kterých se zúčastnilo spolu s individuálními návštěvníky střelnice více než 500 zájemců o sportovní střelbu.V příštím roce se uskuteční 5 veřejných střeleckých
soutěží. Pro velmi malý zájem
bude pro příští rok zrušeno
pořádání okresního přeboru
ve střelbě z malorážky. Na rok
2008 je z investiční činnosti
naplánována oprava oplocení
celého areálu, pořízení nového trezoru na zbraně a o odkoupení automatických vrhaček instalovaných na střelnici
probíhá jednání.
Informace myslivecké rady
uzavřel svou zprávou jednatel
a místopředseda MVDr. Jan
Vyskočil. V úvodu připomněl
včasné zaplacení členských
příspěvků - kdo to nestihne
do konce roku, čeká ho k běžným příspěvkům znovu zaplacení zápisného.
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Dále informoval o možnosti představit myslivost
na Karlovarsku na nadcházejícím ročníku veletrhu Natura Viva v Lysé nad Labem nejen v plošné
expozici upozorněním na význačné trofeje či různé zajímavosti, ale také třeba prostřednictvím
vystoupení na pódiu. Upozornil také na povinnost změny názvu mysliveckých sdružení, která
se kromě názvu projeví také ve změně stanov,
z toho vyplývající výměně razítek apod. a o kterou
je nutno požádat do 3. července 2009. Zároveň Jan
Vyskočil také seznámil se souvisejícími změnami
ve vztahu se státní správou a příslušnou organizací ochrany přírody a krajiny, v našem případě
CHKO Slavkovský les. Informace a příslušné dokumenty jsou k dispozici u jednatele.
Mezitím došlo na občerstvení a diskuzi účastníků, při které se probírala nejrůznější témata –
veterinární osvědčení na kynologických akcích,
mediální obraz a reakce veřejnosti na myslivecké akce, reakce na mediální kauzu s pojišťovnou
Halali, diskuze k likvidaci Interlovu, pozvánka
na další ročník novorolských Mysliveckých slavností, které se budou tentokrát konat formou výstavy, otázka možnosti uspořádání soutěže barvářů s žádostí o podporu kynologické komise, upozornění na podrobnou publikaci k doškolování
prohlížení zveřiny a další diskuzní příspěvky.
Členové navrhovatelské komise shrnuli podvečerní rokování v návrhu usnesení okresního mysliveckého sněmu, který zástupci mysliveckých
sdružení vzali na vědomí a schválili.
Závěr patřil opět výtečnému merklínskému trubači, panu Josefu Matuščíkovi.
Ivana Hájková
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Usnesení ČMMJ – OMS K.Vary přijaté dne
15. listopadu 2007 v Karlových Varech
Okresní myslivecký sněm bere na vědomí a schvaluje:
1) Zprávu předsedy OMS
2) Zprávu o finančním hospodaření OMS
za rok 2006 a rozpočet na rok 2008. Rozpočet na rok 2008 byl schválen jednohlasně
3) Zprávu kynologické komise
4) Zprávu o činnosti střelecké komise
5) Informace tajemníka OMS

Okresní myslivecký sněm ukládá:
- Předsedovi OMS vznést připomínku k hrazení a krytí škodných událostí pojišťovnou
Halali na sboru zástupců.
- Myslivecké radě OMS vstoupit v jednání
s úřadem pro zastupování státu ve věci myslivecké střelnice
Návrhová komise ve složení: Václav Konopík
(předseda), Ralph Erlebach a MilanKřimský (členové)

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 již v prodeji, objednávky na tel:

353 224 468, 602 879 861
353 223 044, 724 312 623
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17. 5. 2008

06. 9. 2008

16. 8. 2008

17. 8. 2008

20. 9. 2008

25/26. 10.
2008

15. 11. 2008

ZKOUŠKY VLOH

SPECÍÁNÍ ZK.
Z VODNÍ PR.

LESNÍ
ZKOUŠKY

BARVÁŘSKÉ
ZKOUŠKY

PODZIMNÍ
ZKOUŠKY

MVZ - KKO + VZ
malá. pl.

BARVÁŘSKÉ
ZK.HONIČŮ

Autokemp
Žlutice

Autokemp
Žlutice

Rest. Hubert
Mezirolí

Autokemp
Žlutice

Autokemp
Žlutice

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

Rest. Hubert
Mezirolí
Pila-restaurace
kultrurní dům

8.00

sraz

Karlovy Vary
MS střelnice

místo

Ing.Milan
Kottek

Ing. Eva
Hanušová

Kurt Gössl

Ing. Eva
Hanušová

Ing. Eva
Hanušová

Ing. Milan
Kottek

Ing. Jiří
Kubernát

5. 11.
2008

10. 10.
2008

10. 9.
2008

6. 8.
2008

6. 8.
2008

26. 8.
2008

7. 5.
2008

není

uzávěrka
přihlášek

600,- /700,- Kč

1 200,- Kč

600,- /700,- Kč

600,- /700,- Kč

600,- /700,- Kč

500,- /600,- Kč

400,- /500,- Kč

100,- Kč
člen ČMMJ

startovné
poplatek

malá plemena

ohařů a malých
plemen

ohařů a malých
plemen

malá plemena

ohařů a malých
plemen

ohařů a malých
plemen

ohařů a malých
plemen

poznámka

Ing. Vladimír Dejmek
předseda kynologické komise

Ing. Evžen Krejčí
předseda ČMMJ – OMS K. Vary

ZOM č.449/2001 Sb.
Vůdce bude sportovně myslivecky ustrojen a musí mít brokovnici, náboje, píšťalku, ZŘ a jím se bude po celou dobu zkoušek
řídit
9) Pořadatel neručí za škody způsobené psem,ani za jeho ztrátu
či úhyn
10) Startovní poplatek se platí při srazu,před zahájením zkoušek
8)

SLŠ Žlutice
Chlumská hora

SLŠ Žlutice
Chlumská hora

Děpoltovice
Počerny

SLŠ Žlutice
Chlumská hora

SLŠ Žlutice
Chlumská hora

MSDražov

Děpoltovice
Počerny

Ludvík
Babinec

ředitel
zkoušek

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NA ADRESU: Vladimír Dejmek, U hřbitova 56, 362 63 Dalovice, tel. 774 740 520
VŽDY UVÁDĚJTE NA PŘIHLÁŠKU TELEFONNÍ ČÍSLO NEBO KONTAKT NA MOBILNÍ TELEFON !!!

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) Účastníci z jiných krajů předloží očkovací průkaz
7) Vůdci předloží doklad o pojištění ve smyslu ustanovení § 48

honitba
Myslivecká
střelnice

PROGRAM ZKOUŠEK:
1) 8.30 – 9.00 h zahájení zkoušek,veter. prohlídka, losování pořadí
2) Startovní poplatek je pro členy ČMMJ nižší

19. 4. 2008

Den

JARNÍ SVOD

Druh zkoušky
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Kynologie OMS plán pro rok 2008
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ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA - Jungmannova 25, 115 25 Praha 1

PŘEHLED VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK LOV. PSŮ: PZ ohařů a malých plemen
Karlovy Vary - Mezirolí, 22. září 2007

Igo od Gerclínovského vrchu
Pes / NK
Koni z Vlčí stepi
Pes/LR
Erby z Temné jeskyně
Fena/LR
Venny ze Zámek Ribry
Fena / LR
Igor z Mečkovské skály
Pes / MOK
Hollieseast Perlenkette
Fena/VOK
Ešír z Vtelenských strání
Fena/VOK
Chat z Žehuňské doliny
Pes/VOK
Baron od Budyňského hradu
Pes/MMO
Cita od Františka
Fena/NOK

Bohumil Syrovátka, Otomar Novák

254

16 634
20 340
18 546
21 59
5861
5982
5937

Jiří Knedlík
dtto
Josef Říha
dtto
Josef Říha
dtto
Jan Bína
dtto
Bc. Simona Medřická
dtto
Bc. Simona Medřická
dtto
Petr Hamouz
dtto

183
168
157
297
293
283
275

9093

Jiří Šopejstal, Karel Rohla

76 198

Josef Koriťák
dtto

271
220

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

Poznámka

10
10

Pořadí

22 76

Klasi-fikace

Majitel
Vůdce

Početbodů

Jméno,pohlaví,
plemeno psa

ZápisČlp-

Pořadatel:
ČMMJ - OMS Karlovy Vary
Počet přihlášených psů
Vrchní rozhodčí: Ing. Vladimír D e j m e k
Počet předvedených psů
Rozhodčí:
Luboš Baxa, Josef Peroutka, Ludvík Babinec a Václav Krajsa

1.
2.
3.
hluboká voda
přinášení 2

4.
1.
2.
3.
4.
5.

bdy,
rychlost 2

6.

Kynologický podzim 2007
Opět v podvečerních hodinách slyšíme hlas
divokých husí táhnoucích za nezamrzlou vodou,
prchajících před ledem a bílým šatem severu.
Barevné lesní porosty sledují nekonečnou práci myslivců, lovecké úspěchy lovců šmejdících
po prostřených stolech zvěře v dubových a bukových porostech. Doznívají hlasy králů hor, pískot
siky a rochání daňků.
V polích, na vodě a lesních porostech probíhají soutěže a zkoušky lovecké upotřebitelnosti
plemen loveckých psů. Jejich nepostradatelnost
pro lovce a povinnost pro lovecké revíry je dána
zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti a prováděcí vyhláškou jmenovaného zákona, tj. vyhláškou
Mze, č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá
ustanovení zákona o myslivosti /mysl. stráže,
lovečtí psi/.
Dne 22. září 2007 kynologická komise OMS

Karlovy Vary uspořádala Podzimní zkoušky ohařů a malých plemen. PZ, zkoušky lovecké upo-
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třebitelnosti pro práci v poli se tradičně konají
v Mezirolí na Karlovarsku v honitbě Děpoltovice
a Počerny. Celý den jsme měli k dispozici zdejší soukromé restaurační zařízení „Hubert,“ kde
o nás pečoval přítel Petr Dolejš.
Na podzimky nastoupilo celkem deset loveckých psů. Čtyři zástupci malých plemen - 1x NK
a 3x LR. Šest ohařů – 3x VOK, 1x MOK, 1x MMO
a 1x NOK. Vítězem malých plemen se stal pes
německého křepeláka Igo od Gerclínovského vrchu vedený Otomarem Novákem z Chebu, I.cena
s počtem bodů 254.
Vítězem mezi ohaři se stal pes maďarského
ohaře krátkosrstého Igor z Mečkovské skály vedený Janem Bínou ze Sokolova, I. cena s počtem
297 bodů. Tento pejsek je vzpomínkou na našeho
přítele, všestranného rozhodčího, pana Jana Sikytu, neboť on byl jeho vlastníkem a pečoval o svého maďara do posledních
dnů svého života.
Podzimní zkoušky posuzovali páni
rozhodčí: Luboš Baxa, Josef Peroutka, Ludvík Babinec a Václav Krajsa
pod vedením vrchního rozhodčího
Ing. Vladimíra Dejmka.
Každý rok pořádáme Všestranné
zkoušky pro ohaře a malá plemena.
V loňském roce byla tato náročná
akce uspořádána poprvé na Žluticku ve spolupráci s místní Střední lesnickou školou.
Letošního roku dne 27. a 28. října
proběhl druhý ročník VZ ve Žluticích. Letošní VZ byly pro velký počet
účastníků velmi náročné na organizaci, zajištění pracovišť, zajištění
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ubytování a zajištění dostatečného
množství zvěře. Sraz byl v Autokempu Žlutice, který nám byl k dispozici celé dva dny a kde také většina
účastníků nocovala.
Na VZ se přihlásilo a nastoupilo celkem 9 ohařů, 4 slídiči a 14
retrieverů. Práci ohařů posuzovali
všestranní rozhodčí Jan Bína, Josef
Semerád, Stanislav Kostka, Josef
Sobín, Miroslav Růžička a Ing. Vladimír Dejmek, pod vedením vrchního rozhodčího Ing. Václava Klouba.
Práci malých plemen posuzovali všestranní rozhodčí Olga Hrabáková,
Petr Rubeš, Antonín Míšek, Stanislav
Barda, Václav Turhober a Bohuslav
Papež, pod vedením vrchního rozhodčího Jaroslava Grubera. 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 probíhaly v honitbě
MS Chlum - Pastviny, práce v lese v honitbě MS
Toužim Střela a ve školní honitbě SLŠ Chlumská
hora, práce na vodě v honitbě MS Pšov. Každé
pracoviště splňovalo všechny požadavky pro přezkoušení lovecké upotřebitelnosti loveckých psů
při takto náročné soutěži.
VZ úspěšně dokončilo osm ohařů, 4x I.cena
a 4x II. cena. V druhé skupině úspěšně ukončilo
zkoušky šestnáct zástupců malých plemen. U slídičů 2x I. cena a 2x II. cena. Ve skupině retrieverů 9x I. cena a 3x III. cena.
První místo VZ ohařů získal s počtem 488 bodů
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v I. ceně pes irského setra Desiree z Košumberka vedený panem Martinem Hartlem. Druhé místo obsadila s počtem 487 bodů v I. ceně fenka
výmarského ohaře krátkosrstého Fergie Noves
vedená slečnou Hanou Juráškovou a na třetím
místě se umístil s počtem 475 bodů v I. ceně pes
malého munsterlandského ohaře Fred z Rozbornu vedený panem Zdeňkem Pilařem.
Ve skupině malých plemen u slídičů první místo s počtem 510 bodů v I. ceně obsadil pes anglického špringr španěla Azzy Bohemia Jewellery
vedený panem Martinem Lukášem. První místo
u retrieverů s počtem 372 bodů a I. cenu získala
fenka labradorského retrievera Eves Elizabeth
Tetřeví dvůr vedená Ing. Evou Černou. Druhé
místo patří s počtem 368 bodů v I. ceně fence zlatého retrievera Natali od Kolářovské hůrky, vůdce slečna Ivana Němcová, a třetí místo s 364 body
a I. cena fence labradorského retrievera Mášenka Libošovská blata, vůdce pan Karel Jedlička.
Všestranné zkoušky proběhly v souladu
se zkušebním řádem, vyhovovaly v plném rozsahu veterinárním předpisům a byly dodrženy zásady zákona na ochranu zvířat proti týrání. Protest
nebyl podán žádný.
Na závěr chci tímto slovem poděkovat vůdcům
za výbornou přípravu svých čtyřnohých přátel
a za perfektní vystupování během uplynulých
dvou dnů. Děkuji studentům Střední lesnické

školy Žlutice, kteří pod vedením Ing. Evy Hanušové odvedli veliký kus práce, samozřejmě zde
patří i dík panu řediteli SLŠ Ing. Svobodovi, neboť odtamtud přichází požehnání. Děkuji sboru
rozhodčích, provozovatelům Autokempu Žlutice,
uživatelům honiteb, všem dalším organizátorům
a za vynikající lovecké famfáry a zpívánky panu
Karlovi Jedličkovi, Janu Bromovi a Ing. Františkovi Kordovi.
České myslivosti a české lovecké kynologii zdar !
Ing. Vladimír Dejmek
předseda kynologické komise
Karlovy Vary

ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA - Jungmannova 25, 115 25 Praha 1

PŘEHLED VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK LOV. PSŮ: VZ ohařů
Karlovy Vary - Žlutice, 27. / 28. října 2007

Desiree z Košumberka
Pes / IS
Fergie Noves
Fena / VOK
Fred z Rozbornu
Pes / MMO
Erik z Ventova dvora
Pes /ČF

14470
5385
9025
58331

Martin Hartl
dtto
Hana Jurášková
dtto
Zdeněk Pilař
dtto
Václav Slanina
dtto

488
487
475
467

Poznámka

I.
cena
I.
cena
I.
cena
I.
cena
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Pořadí

Klasi-fikace

Majitel
Vůdce

Početbodů

Jméno,pohlaví,
plemeno psa

Zápis Člp

Pořadatel:
ČMMJ - OMS Karlovy Vary
Počet přihlášených psů
Vrchní rozhodčí: Ing. Václav K l o u b
Počet předvedených psů
Rozhodčí:
Jan Bína, Josef Semerád, Stanislav Kostka, Josef Sobín,
Miroslav Růžička a Ing. Vladimír Dejmek
Čekatelé:
Josef Hauf, Václav Černý, Ing. Milan Kottek /lesní práce/

1.
2.
3.
4.
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Andy z Egeránu
Pes / VMO
Adun z Oldřícských luk
Pes / ČF
Gaston Z Těšínovských buků
Pes / ČF
Ula Andělský hrad
Fena / NOK

| 2007/4 čtvrtletí ]

1276
58368
57688
74536/06

Otomar Novák
dtto
Miroslav Kašpar
dtto
Jiřina Chlaňová
dtto
Luboš Hemr
dtto

444
438
434
422

II.
cena
II.
cena
II.
cena
II.
cena

5.
6.
7.
8.

ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA - Jungmannova 25, 115 25 Praha 1

PŘEHLED VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK LOV. PSŮ: VZ malých plemen
Karlovy Vary - Žlutice, 27. / 28. října 2007

Azzy Bohemia Jewellery
Pes / ASS
Arka z Lovoše
Fena / ASS
Largo z Březenských revírů
Pes / NK
Bady Bohemia Jewellery
Pes / ASS
Eveś Elisabeth Tetřeví dvůr
Fena / LR
Natali od Kolářovské hůrky
Fena / GR
Mášenka Libošovská blata
Fena / LR
Eddie od Jaloviska
Pes / LR
Ethel Artemis Gold
Pes / GR
Exquisite The Dream Team
Pes / GR
Amy Black z Vltavotýnských lesů,
Fena / LR
Carlsson Dynasty Anah
Pes / GR
Amina z Ledenických zahrad
Fena / LR
Ebby z Temné jeskyně
Fena / LR
Akim z Polepské olšiny
Pes / LR
Brenda Chyšská buš
Fena / LR

10

5148
5185
2205
5294
18226
10491
19638
17520
9772
1715
19941
10802
20130
20340
18595
10135
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Martin Lukáš
dtto
Ing. Roman Hlava
dtto
Jiří Studýnka
dtto
Martin Lukáš
dtto
Ing. Černá Eva
dtto
Němcová Ivana
dtto
Karel Jedlička
dtto
Šťastná Radka
dtto
Lenka Foldynová
dtto
Šustová Marie
dtto
Brom Jan
dtto
Zelenková Markéta
dtto
Šeráková Veronika
dtto
Říha Josef
dtto
Mareš Vladimír
dtto
PhDr. Gregorová Iva PhD.
dtto

510
473
484
455
372
368
364
359
359
355
354
350
348
320
317
296

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

Poznámka

16
16

Pořadí

Klasi-fikace

Majitel
Vůdce

Početbodů

Jméno,pohlaví,
plemeno psa

ZápisČlp-

Pořadatel:
ČMMJ - OMS Karlovy Vary
Počet přihlášených psů
Vrchní rozhodčí: Jaroslav G r u b e r
Počet předvedených psů
Rozhodčí:
Antonín Míšek, Stanislav Barda, Václav Turhober,
Bohuslav Papež, Olga Hrabalová, Petr Rubeš
Čekatelé:
Petra Golinovská, Petr Šilhan

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Střelecký kalendář pro rok 2008
PRO AKCE POŘÁDANÉ POD HLAVIČKOU ČMMJ OMS
okresní myslivecký spolek: Karlovy Vary
datum
27.7.2008
8.5.2008
20.7.2008
7.9.2008
12.10.2008

disciplína
LK
T
LK
LK,T,VV
T

název akce
Jarní závod + okresní přebor
Pohár Osvobození + okresní přebor
Lošťákův závod
Cena K.Varů - brokový trojboj
Memoriál Františka Sedláčka

střelnice
K.Vary - Drahovice
K.Vary - Drahovice
K.Vary - Drahovice
K.Vary - Drahovice
K.Vary - Drahovice

Memoriál Františka Sedláčka – 13. ročník
Dne 7. října 2007 se na střelnici OMS Karlovy Vary
uskutečnil již 13.ročník střelecké soutěže ve střelbě
na baterii, který se konal tradičně k uctění památky
Františka Sedláčka, který mimo jiné dlouhá léta pracoval ve funkci správce střelnice OMS.
Za účasti 38 střelců se v základní části střílelo 2
x 25 terčů, o finálová umístění pak bojovala finálová
šestice (viz. foto) ve složení J. Semrád, J. Frenkl, M.
Švec, M. Zeman, L.Vodička a P. Zavázal.

Celkovým vítězem se stal Milan Zeman, na druhém místě se umístil Míla Švec a třetí skončil po K.O.
rozstřelu Luděk Vodička.
Nejstarším účastníkem soutěže byl 86letý pan
Fridrich Mandl, který se brokové střelbě věnuje více
než 60 let.
Ing. Luděk Vodička
předseda střelecké komise

Druhé ME juniorů ve vábení zvěře
Po loňském ME juniorů ve vábení zvěře ( jelen,
srna, srnče, černá, škodná) nebylo do poslední chvíle jasné, zda se tato akce vůbec uskuteční. Původně
se soutěž měla konat v Polsku, ale vše časem vyznělo
do ztracena. Na poslední chvíli se organizace juniorské soutěže ujal pan Zoltán Murvay, maďarský myslivec, který každoročně pořádá na svátek Sv. Huberta
na svém zámečku u města Gödu mistrovství Maďarska ve vábení jelenů s mezinárodní účastí. Necelý
týden před těmito závody nám vedení ČMMJ v Praze
sdělilo, že zajistí dopravu.
Následoval ještě krátký trénink a pak výběr tří
soutěžících – jako obvykle ze Střední lesnické školy
Žlutice. Naši loňští reprezentanti nemohli obhajovat
svá místa (2. Kapras a 3. Frič) z časových důvodů,
tak jeli na zkušenou mladí. Počet byl limitován třemi závodníky z každé země. Následovala dlouhá
cesta už v pátek, neboť soutěže probíhaly v sobotu.

No, a čekalo nás překvapení. Termín totiž kolidoval
s „dušičkami“ a to byl malér. Takže se konal vlastně
jen česko- slovenský přebor. Z ostatních států nepřijel nikdo!
Slováci měli už zkušené závodníky a tak pořadí
bylo jednoduché –
1. – 3. místo Slovenská republika
4. – 6. místo Česká republika, konkrétně
Jakub Jandík, Antonín Krejza
a Pavel Vetrík
V soutěži dospělých došlo k souboji mezi jelenáři
ze Slovenska a Rakouska. Stalo se. Otázkou zůstává,
zda tato soutěž mladých svým druhým ročníkem
neskončila.
MVDr. Antonín Rudolf

[ www.oms-karlovyvary.cz |
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Hledání zatoulaného času (3)
Jak a kde se lovecké odznaky nosí,
co se na nich zobrazuje, v českých zemích
hlava srnce
V evropských zemích se nosí odznaky na levé
straně klobouku, který je součástí mysliveckých
stejnokrojů. Štětka s toulcem by se měla nosit mírně
nakloněna dozadu na téže straně nebo, jak je běžné
např. v Belgii a Španělsku, vzadu na klobouku. Na beranicích a čepicích se odznaky nenosí.
Ve Skandinávii, USA,Kanadě a dalších státech
je zvyk našívat si na lovecké a střelecké bundy
bohatě vyšívaný textilní odznak, který dokladá příslušnost k lovecké organizaci nebo také lovecké
úspěchy. Speciální odznaky se udělují za zvlášť hodnotnou trofej, tzv.Successful Moose Hunter, Meret
Awart apod.
Volba zobrazované zvěře na odznacích odpovídá
podmínkám lovu, tradicím a zvyklostem příslušné
země. V Evropě se na odznacích nejčastěji vyskytuje čelný pohled na preparovanou lebku jelena
s parožím (Bulharský lovecký svaz) nebo hlava srnce
(Německo, Polsko ,Čechy). Kamzík je dominantou
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na rakouských a jugoslávských odznacích. Los vévodí odznakům sovětským, švédským, finským, ale vyskytuje se i v Kanadě a USA. Jsou však také výjimky.
Nejčastějším námětem evropských jižních států
(Itálie,Španělsko a Portugalsko) je sluka lesní či kozorožec španělský. Balkánské státy a pobřeží Černého moře mají v námětech nejčastěji ryby a lovnou
zvěř. Nejhojněji je zastoupen Rumunský rybářský
a lovecký svaz. Kuriozitou je Argentinská lovecká
federace, která má na svých odznacích jelena a divočáka, které jsou provedením a motivem velmi podobné odznakům Bavorska. Australská a Novozélandská lovecká federace má ve znaku klokana rudého,
ptakopyska a jelena. Lovecké odznaky se nosí různými způsoby a jejich rozmanitost je opravdu široká.
Hlava srnce je velmi častá na odznacích Jugoslávie (ZLD Gorica), Polska (KL Katowice), NSR (Jagdschutzverein Passau und Umg) a Československa
(ČSMJ, ČMS, ČMJ, MS).
Jaroslav Baroch
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Vánoční myslivecké zvyky
Blíží se Vánoce a konec roku a tak jsme pro vás
zalovili a zapátrali v archivech i mezi mysliveckými
kolegy, abychom připomněli některé myslivecké tradice a zvyky, které se váží právě k tomuto období.
Je nepsaným mysliveckým zákonem, že o vánočních svátcích musí být v honitbě do krmelců, korýtek,
zásypů založeno. Myslivec navštíví na Štědrý den
„svůj“ krmelec a zásyp s batohem dobrůtek pro zvěř.
V tento den se do honitby chodí zásadně beze zbraně a nejlépe s doprovodem dětí či vnoučat. „Právě
zvláštní kouzlo tohoto svátku ve spojení se skutkem
vykonaným pro dobro strádající zvěře pak umocňuje
dětské vnímání a dává základ pro poznání a podvědomé zapamatování si potřeby lidské pomoci přírodě jako takové,“ připomíná ve svém příspěvku jeden
z mysliveckých kolegů, Mirek Bergman.
Někde je zvykem chystat zvěři i vánoční stromeček. Na Štědrý den se v honitbě poblíž některého
krmeliště přizdobí stromek, pověsí se kousky řepy,
jablíčka, klasy kukuřice, otýpečky sena, lůj pro drobné ptactvo a podobně. Na chvíli se rozsvítí svíčka,
myslivec postojí, popřemýšlí a potom i zvěři popřeje
klidné vánoční svátky.
„U některých kolegů je možno setkat se s takovým
zvykem, že před Vánocemi otřou prach ze svých trofejí a potom pod každou podložku dají malý smrko-

vý úlomek, který po Novém roce zase odstraňují,“
upozorňuje na jinou tradici Jarda Švorc. „K tomuto
období se také váže jeden myslivecký zvyk a to ten,
že myslivec během roku schraňuje úlomky z ulovené
zvěře v minulé lovecké sezoně a na Silvestra si sedne např. do svého loveckého pokoje, bere jeden úlomek za druhým, připomene si šťastné chvíle z lovů
jednotlivých kusů a úlomky jeden po druhém, jak
vzpomíná, hází do ohně, který mu zpříjemňuje chvíle
u krbu v jeho loveckém pokoji.“
V některých zemích se úlomky namísto házení
do ohně pouští po vodě, jak uvádí František Bezděk
ve své knize Hledání kořenů mysliveckých tradic.
Pokud si i vy vzpomenete na nějaké zajímavé
myslivecké zvyky a tradice, které se váží nejen k Vánocům, ale i jiným svátkům a slavnostním i běžným
příležitostem v průběhu roku, ať už krajové nebo
i rodinné, a chcete se o ně podělit s kolegy myslivci prostřednictvím našeho Mysliveckého zpravodaje, neváhejte a kontaktujte nás buď elektronickou
cestou na adrese oms@oms-karlovyvary.cz nebo
zanechte vzkaz v kanceláři OMSu v Bulharské ulici
v Karlových Varech, která je vám k dispozici každou
středu od 9 do 16 hodin.
Ivana Hájková

Svatý Hubert – patron myslivců
jeho svátek slavíme 3.listopadu
Hubert se narodil kolem roku 657 v Neustrii a jeho
otcem byl Bertrand, vévoda z Akvitánie, krajiny v jihozápadní Francii v okolí města Bordeaux. Matkou
Hubertovou byla sestra svaté Ody.
Otec působil jako dvořan u krále Theodoricha
III. Hubert tedy vyrůstal na královském dvoře, učil
se rytířským dovednostem, zacházení se zbraní, jízdě na koni, lovu, čtení a psaní. Obvyklý v tomto prostředí byl život rozmařilý. Okolo roku 682 se Hubert
oženil s Floribonou, dcerou Dagoberta, hraběte Lovaňského. Okolo roku 685 se jí narodil syn Floribert,
sama však při porodu zemřela. Zlomen touto bolestí
se Hubert uchyloval stále častěji do lesů a hledal
zapomenutí v lovu. Okolo roku 688 zemřel Hubertův
otec Bertrand, Hubert se zřekl světských radovánek
a odešel k biskupovi Lambertovi do Maastrichu, který mu byl rádcem a učitelem. Po náležitém vzdělání
se mu dostalo kněžského svěcení.
Jeho význam pro křesťanství v hornatých a lesnatých Ardenách, kde se většina obyvatel živila lovem,
byl nedocenitelný. Ještě za jeho života se mu dostalo pojmenování „Apoštol Arden“. Zemřel 30.května
727 a 3.listopadu 744 byly jeho ostatky přeneseny
do městečka Andagia v Ardenách, které se od té
doby jmenuje Saint Hubert.

Delegace našich myslivců společně se starostou
a radními městečka St.Hubert

Od 15.století jsou v Evropě zakládány Hubertovy
rytířské řády a bratrstva. Hubert je zobrazován jako
biskup nebo jako lovec, ale vždy je poblíž jelen s křížem mezi parohy.
Kult svatého Huberta zavedl do českých zemí
František Antonín hrabě Sporck koncem 17.století.
Nejstarší památka spojená se jménem patrona myslivosti je kaple sv. Huberta, kterou nechal postavit
právě Sporck roku 1690 ve Starém Plese u Josefova
v okrese Náchod.

[ www.oms-karlovyvary.cz |

13

[ MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ |

| 2007/4 čtvrtletí ]

Podle zápisů v kronikách Hubert, patron myslivců,
choval v Ardenském lese velkou smečku psů, kteří
později nesli jeho jméno. Stali se oblíbeným plemenem francouzských králů a Vilém Dobyvatel je roku
1066 dovezl do Anglie. Staletí trvající selektivní chov
zušlechtil psa svatého Huberta na bladhaunda, jak
jej známe dnes.
Skupina myslivců OMS Karlovy Vary, kteří jsou
členy Řádu svatého Huberta se v letošním roce vydala do belgického Saint Hubert na Svatohubertské
slavnosti.

Jediný kruhový objezd v Saint Hubert zdobí svatohubertský jelen

Alegorický vůz mezinárodního řádu svatého
Huberta symbolizoval sepětí myslivců EU

Po přijetí starostou a členy městské rady z městečka St.Hubert navštívili místo posledního odpočinku
svatého Huberta a společně z balkonu městské radnice shlédli několikahodinový průvod městem, který
je součástí každoročních oslav.
Zbytek dne proběhl ve znamení navazování
kontaktů s myslivci – členy Řádů svatého Huberta
z Belgie, Německa, Rakouska a dalších evropských
států.
Ladislav Cinegr

Cesty a osudy loveckého rohu
František Bezděk
Pokud se vám dostane do rukou publikace uherskohradišťského autora nazvaná Cesty a osudy loveckého rohu, potěší vás už svým zpracováním. Tisk
na kvalitním papíře a vazbu v tvrdých deskách si její
obsah ovšem právem zasluhuje, protože se jedná
o knihu, která co do tématu a rozsahu u nás doposud nikdy nevyšla. A přestože je řeč o publikaci, jež
pracuje s obdivuhodným množstvím historických
fakt, je napsána jazykem srozumitelným skutečně
každému čtenáři.
František Bezděk ve svém díle poutavě vypráví
o historii a vývoji loveckého rohu od prvních dorozumívacích nástrojů v období pravěku, přes stále složitější a dokonalejší nástroje až do 20. století. Současně
líčí hudební vývoj počínaje jednoduchými loveckými
signály až po propracované orchestrální skladby
a to vše v souvislostech s evropskými a především
českými dějinami.
Text doprovází množství dobových rytin, fotografií
i notových záznamů a součástí publikace je rovněž
CD s nahrávkami třiceti loveckých signálů a skladeb
v podání vynikající skupiny trubačů OMS Přerov.
Bezděkovy Cesty a osudy loveckého rohu ocení
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nejen myslivečtí trubači a jejich příznivci, ale také
všichni zájemci o historii a myslivecké tradice.
Knihu o 126 stránkách vydalo v roce 2001 nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce v edici Svět
myslivosti. Lze ji sehnat za 350 korun (+ poštovné
a balné) v internetových obchodech Světa myslivosti
a Myslivosti nebo v knihkupectví časopisu Myslivost.
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:
V té době se však vyráběly lovecké rohy i v Krušnohoří. Kolem roku 1751 se připomíná Josef Johann
Anger (1723-1772), narozený ve Fürthu, který se vyučil zřejmě v Norimberku a jako první trompetenmacher začal ve svých 28 letech s výrobou dechových
nástrojů v Kraslicích, kde do té doby převážně působili jen vyhlášení houslaři, z nichž první je doložen
v roce 1631. Aby se Anger (jako nový výrobce nástrojů dechových) zpočátku vůbec uživil, musel i sedlačit, ale svého řemesla se nevzdal a nakonec založil
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významnou dílnu, ve které vyučil i svého syna Josefa
Šimona Angera (1752-1812). Od mladšího Angera pochází nástroj z roku 1780 laděný ve vysokém C, který
je dnes uložen ve sbírkách Národního muzea v Praze.
Mladší Anger pracoval v letech 1768-1772 u lipského
nástrojáře Sattlera (který může být totožný s tím, kdo
v roce 1819 pracoval na dalším vývoji lesního roku),
ale po smrti svého otce se vrátil domů, aby převzal
jeho závod. Rod Angerů pokračoval ve výrobě dechových nástrojů v Kraslicích i Josefem Angerem
(1775-1864), vnukem zakladatele firmy, a stále dále
až do roku 1945. Vyučili se tam i další výrobci rohů,
kteří jsou v matrikách zapisováni jako cornifex, jako
například Anton Mauer, Josef Fischer, Jan Antonín
Lauschmann, Augustin Wolf, František Stöhr a zejména Jan Adam Bauer, který od roku 1800 působil
v Praze, kde o deset let později založil vlastní samostatnou firmu. Bauer a jeho další současníci, především Václav Landa a Antonín Lippert, vyráběli ještě
ve druhé polovině 19. století invenční lesní rohy, které
se dochovaly do dnešních dnů. Přesnější životopisná
data o prvních krušnohorských mistrech nejsou ani
v předválečné německé literatuře. Data k rodu Angerů byla převzata z rukopisných poznámek obecního
kronikáře v Kraslicích, protože ani v Dlabaczově lexikonu se neuvádí.

Lesní historie
Na jaře letošního roku vyšla kniha mariánskolázeňského autora Josefa Langáše s názvem Lesní
historie, která byla vydána s podporou Lesů České
republiky. Publikace zachycuje celou historii lesního závodu Planá u Mariánských Lázní od dob původních vlastníků – panství Planá, Chodová Planá,
Tachov, Kynžvart či města Planá. Autor seznamuje
s hospodařením v lesích, s lesnickými a mysliveckými památkami včetně dobových fotografií a kreseb

a také s myslivostí v jednotlivých panstvích (druhy
a počty ulovené zvěře). Zvláštní pozornost věnuje lesnímu závodu až do roku 1989. Knihu uzavírají snímky
z přírodních rezervací a fotografie zajímavých trofejí,
převážně jelenů.
Publikaci lze získat přímo u autora na tel.
354 625 064 nebo na e-mailové adrese: jlangas@tiscali.cz za 90 korun + poštovné, objednávky nad 5 ks
bez poštovného.

Můj první sikáč
Vážení myslivci,
dovolte mi, abych se v tomto zpravodaji s Vámi
podělil o obrovskou radost z mého letošního a hlavně prvního jelena siky. A také bych chtěl takto poděkovat, alespoň několika slovy, vrchnímu lovčímu
Loketských městských lesů Jaroslavu Adámkovi
za neopakovatelný a profesionálně provedený doprovod na tohoto jelena siku. Jelena jsem ulovil 25.
září letošního roku v ranních hodinách v režijní honitbě Loketských městských Lesů na polesí Kozí
hory. Je to pravidelný osmerák s délkou lodyh 51
a 50,5 cm, s rozlohou 30 cm, s celkovou bodovou hodnotou 227,4 bodů CIC.
Ještě jednou Ti, Jardo, děkuji.
Zdeněk Pešek

[ www.oms-karlovyvary.cz |

15

Děkujeme níže uvedeným společnostem
a podnikatelům za finanční podporu:

www.deltona.cz

Amanda spol. s r.o.
stavebně obchodní společnost

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

Tiráž
Vydává: Okresní myslivecká rada ČMMJ – OMS K. VARY ; Bulharská 33,
360 01 Karlovy Vary ; oms@oms-karlovyvary.cz ; Kontakt-tel.: 353 225 696; Redakční
rada: Ing. Evžen Krejčí, Ing. Vladimír Andrejsek, Ing. Petr Křížek, Ivana Hájková,
Jaroslav Baroch ; Autorem fotografie na obálce je Rostislav Stach

