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Úvodní slovo

Vážení kolegové myslivci,
již druhým rokem začíná velmi brzké
a teplé jaro, které, jak se zdá, je jakousi
předzvěstí řady mysliveckých akcí připravovaných pro nadcházející období. Alespoň
to tak vypadá podle článků a příspěvků týkajících se nejen našeho OMSu do prvního
čísla letošního Mysliveckého zpravodaje,
který se začíná neuvěřitelně plnit.
Připravuje se a nebo je v běhu organizace množství zajímavých mysliveckých
akcí, na které bych Vás rád osobně pozval.
Již tradičně je myslivecké jaro spojováno
s jednotlivými výstavami mysliveckých trofejí a to jak ve Žluticích ve dnech 13. až 16.
května, tak 17. května u Vojenských lesů
a statků a v neposlední řadě také u našich
okresních sousedů – OMS Sokolov, která
se uskuteční 29. března až 6. dubna na statku Bernard v Královském Poříčí.
Od 21. do 28. června proběhne v Nové Roli
výstava Člověk a příroda, dále se v areálu
Krajského vojenského velitelství na Sachrově dvoře v Karlových Varech uskuteční
22. dubna již potřetí výstava zbraní s velmi
populárním lákadlem – laserovou střelnicí.
No, a samozřejmě je zde jarní svod a zkoušky vloh našich čtyřnohých kamarádů.
Dovolte mi také, abych využil této mož-
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nosti a ještě jednou poděkoval všem, kteří se podíleli
na přípravě a organizaci našeho Tradičního mysliveckého plesu v karlovarském hotelu Thermal začátkem února.
Byli to opět členové mysliveckého sdružení Jestřáb z Niv,
kteří ples vzorově připravili
a po celou dobu i skvěle
organizačně vedli tak, abychom se my ostatní mohli bavit. Nemalé poděkování patří
i všem mysliveckým sdružením, organizacím, firmám,
ale i jednotlivcům, kteří náš
ples jakýmkoliv způsobem
podpořili a to především v tombole. Ta byla
opravdu myslivecká, no, a opět „mattoniová“ – kdo se zúčastnil ví, co tím myslím.
A co, dalo by se snad s nadsázkou říci,
„ediční plán“ našeho Mysliveckého zpravodaje? Co připravujeme a co chystáme? Plánujeme, že náš zpravodaj v letošním roce
vyjde opět čtyřikrát a to koncem měsíce
března, června, září a před Vánocemi.
V průběhu letošního roku chystáme i několik změn. Jedná se především o stále
velmi problematickou distribuci našeho
zpravodaje, která ani po dvou letech není
ideální, což mne velmi mrzí. Stále se nedostává ke všem členům našeho OMSu,
a to ať už z těch či oněch příčin. Nefunguje zkrátka to, že si zpravodaje mezi sebou
rozneseme nebo vyzvedneme. A musím
popravdě říci, že z toho nemám moc dobrý
pocit. Proto jsme se na redakční radě a následně i na radě OMS domluvili, že se pokusíme částečně distribuovat zpravodaj
pomocí pošty, v čemž by nám mohla pomoci i tiskárna KVtisk. Tuto distribuci připravujeme a věřím, že již letní číslo se dostane
mezi většinu členů, i když nás to samozřejmě bude něco stát. Další změnou, která by
měla přijít s předvánočním číslem zpravodaje, je jeho velikost a kvalita tisku, kte-

[ 2008/1 čtvrtletí |
ré tiskárna plánuje, a to za stejnou cenu.
To vše by mělo přinést určité zlepšení služeb našim členům.
Jen snad ještě poznámku na závěr. Stále
mi chybí ve zpravodaji příspěvky od Vás,
ať už od jednotlivých členů a nebo mysliveckých sdružení. To se u Vás nic zajíma-
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vého nebo zvláštního neděje?
Do jarní lovecké sezony Vám všem přeji
„Lovu zdar!“
Ing. Evžen Krejčí
předseda OMS Karlovy Vary

Tradiční myslivecký ples 2008

Dne 2. února 2008 se uskutečnil Tradiční
myslivecký ples ve společenském prostředí lázeňského hotelu Thermal v Karlových
Varech, který navázal na tradici okresních
mysliveckých plesů vzkříšenou v minulém
roce jako na důstojnou společenskou událost prezentace myslivosti na veřejnosti. Pobavit se přišli nejenom zástupci mysliveckých sdružení, ale i jejich přátelé.
Při organizaci plesu jsme především dbali na zachování jeho důstojného průběhu v souladu s mysliveckými tradicemi. V duchu tohoto
se nesl, tak jako v minulém roce, jeho
program.
Myslivecký ples byl zahájen společným nástupem, následovalo podání hlášení předsedovi Okresního
mysliveckého spolku Karlovy Vary
Ing. Evženu Krejčímu jako při posledních leči. Poté proběhlo pasování na lovce zvěře jelení, které vykonal Miloslav Salon, a následovalo

slavnostní předání mysliveckých
vyznamenání. V kongresovém sále
hrála k tanci myslivecká hudba Halali. Vystoupení mažoretek bylo příjemným zpestřením plesu, tak jako
diskotéka Musicspektrum v kongresové hale. Již tradicí se stalo předvedení vábení zvěře jelení MVDr. Antonínem Rudolfem a nově také zvěře
srnčí Petrem Pospíšilem. Následovala bohatá myslivecká tombola, která
byla vyvrcholením plesu. V porovnání s minulým rokem byla tombola
bohatší o zvěř drobnou a stala se ozdobou plesu.
Dovolte tímto, aby okresní myslivecká
rada poděkovala všem členům našeho
Okresního mysliveckého spolku Karlovy
Vary, kteří se na zabezpečení a přípravě
tohoto plesu podíleli. Myslivecká rada děkuje obzvláště za pomoc při přípravě sálu
a tomboly členům MS-Jestřáb. Dále děkuje
za organizační pomoc členům rady, Lázeň-
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Okresní myslivecká rada OMS Karlovy Vary děkuje za zajištění zvěřiny
do tomboly MS -Dalovice, MS-Sedlečko,
Statku ZEOS Bor s.r.o., Farmě Kubernát,
Lázeňským lesům Karlovy Vary, společnosti Karel HOLOUBEK a.s., MS–Podlesí, MS-Mirotický les, MS-Jestřáb, Odeřskému statku s.r.o. a některým členům
myslivecké rady OMS Karlovy Vary
a dalším.

ským lesům Karlovy Vary a MS-Jestřáb při
prodeji vstupenek.

Okresní myslivecká rada
OMS Karlovy Vary

Zpráva jednatele OMS
- Počet členů OMS Karlovy Vary v roce
2007 činil 1020 lidí, v současné době
je stav nižší – 920 lidí, kteří mají řádně
uhrazené členské příspěvky.
- Dne 8. března začalo školení mysliveckých adeptů na střelnici v Drahovicích
a zároveň školení mysliveckých hospodářů v prostorách kanceláře OMS Karlovy Vary na Bulharské ulici.
- V roce 2007 bylo oceněno při našem
OMS různými vyznamenáními 38 členů:
Čestné uznání
14 členů
Věrnostní medaile
10 členů
Vyznamenání Za zásluhy o myslivost III.
stupně – Bronzový odznak
10 členů
Vyznamenání Za zásluhy o myslivost II.
stupně – Stříbrný odznak
4 členové
Na ocenění Vyznamenání Za zásluhy
o myslivost I. Stupně – Zlatý odznak jsou
navrženi 2 členové a na ocenění Čestný
myslivecký řád je navržen 1 člen, obě tato
ocenění bude schvalovat myslivecká rada
Českomoravské myslivecké jednoty počátkem roku 2008.
- Počátkem letošního roku došlo opět

4

| www.oms-karlovyvary.cz ]

ke změně v zákoně č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů:
Upozornění:
Sbírka zákonů č. 33 / 2008
ZÁKON
ze dne 17. ledna 2008,
kterým se mění zákon č. 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
V § 6 odst. 4 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 68/1993
Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se slova„
název sdružení musí obsahovat označení
„občanské sdružení“ nebo zkratku „o.-s.“
zrušují.
Čl. II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho
vyhlášení
Vlček v.r.
Klaus v.r.
Topolánek v.r.
MVDr. Jan Vyskočil
Jednatel OMS

ČMMJ - OMS Karlovy Vary, ŘsH Kuks, ČRS - MO Božíčany,
ČSCH - Chodov, ČZV a ČZS Nová Role a další organizátoři
Vás srdečně zvou na výstavu

PRÍRODA A CLOVEK

ve dnech 21. – 28. června
v prostorách KD Nová Role

2008

Slavnostní zahájení proběhne
v sobotu 21. června ve 14 hodin.
Na v ýstavě uvidíte:
7 historii rybářství v Čechách, rybářské právo a řád, nářadí sloužící chovu ryb
i sportovnímu rybaření. V obřím akváriu budou živé ryby
7 expozici včelařů včetně vzorků druhů medu, rámečky s včelím dílem, nástroje
včelařů, voští a skleněný úl se včelami
7 zásady lovectví, zoologie zvěře, péči o zvěř, plemena loveckých psů, sokolníky,
preparovanou i živou zvěř, uměleckou tvorbu
7 výkresy dětí škol Karlovarska se zaměřením na práci v přírodě
7 fotografie zvěře, ryb, včel a domácího zvířectva
7 expozici domácích zvířat od slepic přes králíky, holuby a papoušky
7 terče, poháry a trofeje střeleckého klubu obce Rittersgrün a předměty
mysliveckého muzea

Na v ýstavě uslyšíte:
7
7
7
7
7

koncert staré lovecké hudby
jak fotografovat v přírodě včetně křtu nové knihy fotografa Rostislava Stacha
přednášku na téma „Lesník a myslivec“
besedu s chovateli domácích zvířat
nejlepší vábiče a imitátory hlasů zvěře České republiky v čele s Václavem
Svobodou a MVDr. Antonínem Rudolfem
7 výklad k výrobě medoviny a vše o včelách a medu

Výstava bude otevřena denně v době od 10,oo do 18,oo hodin.
Podrobnosti na plakátech nebo u paní Lachmanové na telefonním čísle 353 176 317
a u předsedů vašich organizací.
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Odznaky a medaile na mysliveckých
výstavách obecně
Samozřejmostí je, že tyto události jsou
důvodem k vydávání upomínkových předmětů například známek, plakátů, kalendářů, ale též odznaků a medailí.
Medaile jsou bohatou upomínkou a součastně oceněním za bodovou hodnotu vystavené trofeje. Jsou v barvě:
1) zlaté
2) stříbrné
3) bronzové

Mezinárodní výstava psů

Myslivecké výstavy patří mezi atraktivní a populární společenské události.
Mají bohatou minulost i současnost. Oslovují laickou i odbornou veřejnost. Slouží
jak k ukázce výsledků chovatelské práce
a k bilancování, tak i k hodnocení předložených trofejí. Zároveň jsou významné
z hlediska setkání myslivců, lesníků, vědeckých pracovníků i přátel myslivosti.
Akce bývají často spojovány s výstavami
loveckých psů, střeleckými závody, ukázkami parforsních lovů, soutěžemi loveckých trubačů.
Výstavy mívají:
a) územní charakter (CHOVATELSKÁ
PŘEHLÍDKA TROFEJÍ OMS OPAVA
20. až 21. 5. 2006)
b) celostátní charakter (CELOSTÁTNÍ
MYSLIVECKÁ VÝSTAVA LYSÁ NAD
LABEM)
c) mezinárodní charakter (MEZINÁRODNÍ MYSLIVECKÁ VÝSTAVA
V BERLÍNĚ V ROCE 1937)
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U světových a mezinárodních výstav
se udělují také tzv. Velké ceny – Grand
Prix.
Odznaky se staly významné hlavně v oblasti upomínkové. Je jich velká škála v různém provedení. Zmínky o jejich vydávání
se objevují už v roce 1890.
Odznaky a medaile z loveckých výstav
patří mezi sběratelsky velmi zajímavé, protože tak jako orazítkované poštovní známky jsou dokladem něčeho, co znamenalo
událost v lidském dění, jsou výsledkem
práce mnoha a mnoha nadšenců, pro které
je krása myslivosti i krásou životní.
Jaroslav Baroch

Celostátní myslivecká výstava
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Oblastní výstava loveckých psů
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Soutěž trofejí 1936

Natura Viva 2005

Zákon o zbraních v praxi
Při častých diskuzích se setkávám
s faktem, že ne všichni držitelé zbrojního
průkazu jsou si zcela vědomi svých povinností, které vyplývají z ustanovení zákona
č.119/2002.
Poměrně značné nejasnosti panují v otázkách dodržování ustanovení zákona při
přepravě zbraní.
Přesné vymezení pojmů naleznou držitelé zbrojního průkazu v ustanovení § 29
odst. 6, kde je uvedeno následující:
Držitel zbrojního průkazu skupiny C
je povinen přepravovat držené zbraně
na místa, kde je oprávněn je nosit, pouze
ve stavu vylučujícím jejich okamžité použití. Držitel zbrojního průkazu skupiny
B je povinen přepravovat držené zbraně

na místa, kde je oprávněn je nosit, pouze
ve stavu vylučujícím jejich okamžité použití
a v uzavřeném obalu.
V praxi to tedy znamená, že myslivec,
který přepravuje zbraň z místa svého bydliště do revíru je sice povinen zbraň přepravovat ve stavu vylučujícím okamžité
použití, avšak není zde zákonná povinnost
přepravovat tuto zbraň v uzavřeném obalu.
Tato povinnost je naopak zákonem jasně
vymezena sportovním střelcům, kteří držené zbraně smějí použít pouze na schválené
střelnici provozované držitelem licence.
Ing. Luděk Vodička
Předseda střelecké komise

Rychtářovská záhada
„To se občas člověku v lese přihodí …“, říkával často můj kolega, myslivec tělem a duší, když začínal další ze svých nekonečných
loveckých příběhů, kterými při našich pravidelných setkáních na lovecké chatě zkrášloval večerní posezení u krbu. Naše schůzky
byly kouzelné tím, že alespoň jednou za rok
nešlo vlastně o nic jiného, než si trošičku pokecat a občas i za-přehánět, když ten či onen
z nás víc než doširoka roztahovat paže, aby
nám ukázal co velikého střelil, či co jako

úspěšný rybář ulovil. Vždyť jsme se scházeli právě jen za tímto účelem, byť úředně
se to maskovalo společnou oslavou svátku
či narozenin. Na přesném datu vlastně nikdy nezáleželo, na tom, koho oslava to vlastně bude, také ne, ale alespoň jednou v roce,
na těch pár hodin, byl ten tam každodenní
shon, uzávěrky, hlášení, výkazy, či nejrůznější dotěrné a zvědavé maily, na které by
se určitě muselo odpovídat obratem. Dokonce zmizelo i neodbytné pípání mobilů, neboť
[ www.oms-karlovyvary.cz |
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na chatě, sevřené v údolí lesů, nebyl signál
žádného z operátorů dostupný. Pánská jízda
proto mohla pokaždé probíhat naprosto nerušeně.
Ke škodě věci se však termín našeho
pokecu sjednával rok od roku obtížněji, navzdory tomu, že naše svátky a narozeniny
zůstávaly podle kalendáře neměnné. Někdy
jsme přijeli všichni, někdy se na poslední
chvíli omluvili právě ti, co bývali zárukou
pohody, smíchu a zaručeně „pravdivých“
příběhů vlastních, či těch, které se prý staly teprve nedávno a jistě právě tam, a určitě
ne o kousek vedle. Dát někomu najevo to,
že všichni dobře víme, že se něco podobného vyprávělo už loni, či děj ve skutečnosti
probíhal jinak a úplně někde jinde, by nemělo vůbec smysl. Za stejnou fotku nebo vtip,
který postupně přijde během týdne mailem
z pěti adres, se také na nikoho nezlobíme,
a u všem důvěrně známého příběhu se dá
přece ocenit třeba jen prozatím neokoukaný
přednes přispěvatele, když artikulace byla
pokaždé u každého z nás s přibývajícím
časem stále obtížnější. Inu dary vinic z jihu
Moravy se přece musí ochutnat a patřičně okomentovat bezezbytku všechny, kam
se hrabe ostravský „Zlatý kahan“, který jsme
zálibně usrkávali ještě za studentských let,
a tvářili se přitom jako ti největší odborníci.
Když se letošní termín našeho posezení
neodbytně hlásí, marně přemýšlím, čím
se letos pochlubím já. Srnec žádný, na jelena jsem nakonec nejel a ryby nebraly. Nebo
že by přece jen?
***
„Postavte se podle potřeby až na hranu potoka, ať vám v rozhledu či střelbě nevadí zavětvení okraje porostu, navzájem se ukažte
sousedům na obou stranách!“, říká závodčí,
když se ve skupině střelců z první řady rozcházíme z křižovatky lesních cest. „No, tak
v těchto partiích lesa jsem určitě ještě nikdy
nebyl“, pomyslím si, když je mi jako čtvrtému
z dlouhé řady střelců přiděleno místo poblíž
lesní loučky. Je to svým způsobem zvláštní,
když do Rychtářova přece jezdím už druhou
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desítku let, a leče se tak jak tak pokaždé
opakují. Co na tom záleží! Je tu přece bezvadná parta lidí, nad obvyklou míru milí,
veselí a pozorní chlapi, kteří jako by do tvrdých podmínek lesů Drahanské vrchoviny
ani nepatřili. Nikdy nezáleželo na tom, kdo
střelce zaváděl, vždy jsem jako host dostal
v každé leči místo, o kterém se mi pak ještě
dlouho zdálo i v těch nejodvážnějších loveckých snech. Pro střelbu naprosto přehledné, blízko ochozů, které musely zvěř lákat
k bezpečnému opuštění houštiny, stačilo by
jen nic neuspěchat. Pokaždé tři, čtyři leče
během dne, se vším všudy tradiční Rychtářovská naháňka, na kterou se začínám těšit
již uprostřed léta. Jezdím sem jednou za rok
už po patnáct let a nikdy nic! Zvěř se mi oklikou vyhýbala! Jen jednou jsem ze zoufalství
střelil po lišce, kterou soused jen „ometl“,
pak stál, hlasitě láteřil, a v bezedných kapsách dlouhého kabátu hledal další brokový
náboj. Moje rána jí už na tu vzdálenost určitě nemohla ublížit, ale přece se nenechám
na poslední leči odsoudit za to, že šetřím
na patronech!
Ze vzpomínek mne na chvilku vytrhl vzdálený výstřel. „Už to začalo!“, proběhne mi hlavou, ale hned vzápětí si připomínám loňský
rok, a situaci, kdy se konečně rozzářila tvář
našeho hostitele a mého kamaráda Jiřího,
který mne uviděl s rukama od barvy! Když
jsem mu pak názorně předvedl otvor v pletivu a všechny stopy u oplocenky, které jasně
dokazovaly to, že jsem na laň, která si tam
zlomila vaz, opravdu nestřílel, uvěřil v naději, že to příští rok bude lepší. Opravdu? Vždyť
to není vůbec nutné! Pokaždé přece střílel
někdo z přátel Jiřího nebo z těch, které jsem
k němu vzal sebou já, a to přece i pro mne
bylo daleko důležitější.
I teď je situace podobná. Jako první v řadě střzvaelců nevím kdo je, pak zůstal stát
právě Jiří, vedle něj jeho kamarád Jarda, já
jsem čtvrtý, vedle mne zase můj kamarád
Jiří, ostatními zvaný Juráš, aby se nám to při
řeči nepletlo. Všichni v řadě kolem potoka,
před každým z nás je tentokrát dlouhá stráň
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s přehledným smrkovým mýťákem, půjde-li
to přímo shora dolů, budou to určitě fofry!
Pak padla první rána někde z prostoru křižovatky, ze které jsme se před chvílí rozcházeli, druhá o něco blíž, a najednou vidím, jak
soused zleva přilícil. Ale na co chce střílet
nevidím, brání mi v tom okraj skalního převisu nad potokem, na jeho stranu svahu nevidím. Právě odtud vzápětí padly další dvě
rány rychle za sebou.
***
Nalevo ve stráni se ze skalní plošiny odloupl velký stín a pomalu se blížil k potoku.
To zkušená bachyně počkala na všechnu
svou „zbylou“ drobotinu a vede je do bezpečí. Jdou za ní spořádaně až k okraji vysokého břehu potoka a když se zastaví a vybírají
mělký přechod přes vodu, rychle namířím
na nejmenší sele a tisknu spoušť. Bum a nic!
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Jak jinak popsat stav, kdy se učebnicová
rána na zvěř stojící v klidu sotva čtyřicet
metrů ode mne, promění v trapnou minelu! Bachyně provedla prudký obrat, vrací
se ke svahu, ale nejde zpět do rohu leče, kde
se na ně prve střílelo, ale obrací se po sotva znatelném chodníku přede mne doprava
napříč celou strání. Než se stačila její selata
znovu způsobně seřadit, už jsem měl znovu
to nejmenší sele v kříži optiky a znovu stiskl.
Zadaunovalo jako malý psík, bachyně znatelně zrychlila a jde ve svahu stále stejným
směrem. Přebíjím a tisknu spoušť znovu
na poslední selátko v řadě. „No ty si určitě
ještě zpřelámeš všechny kosti!“ proběhne
mi hlavou, když se sele kutálí svahem dolů
až k hraně potoka. Přebíjím, ale když vidím,
jak se celá tlupa blíží k Jurášovi, spokojeně
si vydechnu a po chvíli dávám Springfielda
na rameno. Juráš nic! Sice ho vidím, jak míří,
ale nakonec se dvě rány ozvaly od dalšího

[ www.oms-karlovyvary.cz |
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střelce ještě dál za ním.
Stojím jako pyšný páv či jako mocný turecký paša dalších pět minut, vítězoslavně
se rozhlížím po stráni přede mnou, když napravo uslyším z potoka zřetelné zašplouchání. Střelbou od tlupy odražené sele se snaží vysokým sloupcem vody přebrodit, už
je téměř v polovině potůč-ku, ale když jsem
se jen nepatrně pohnul, vrací se na svůj břeh
a celé divadlo se opakuje. Přebíhá kolem
protější strany potoka zleva až ke skalnímu
převisu, pak rychle nachází právě to místo,
kterým před chvílí bachyně se svými selaty
vbíhala do stráně po mé první chybené ráně.
Když se do toho směru otočilo celé, mělo
na zadním běhu zřetelnou skvrnu od barvy.
Moje zamíření bylo rychlé, stačilo stisknout
spoušť.
Po skončení leče se sbíháme k sobě, střílel Jiří, jeho přítel také, oba mají po kusu, já
vystřelil čtyřikrát, mám tři. Jen Juráš nic, prý
je vůbec nemohl najít v puškohledu, a to prasátko, které se pak mezi námi vracelo přes
potok, uviděl až příliš pozdě. První stisky rukou, první vzájemné blahopřání. Pak s Jurášem jen s obtížemi přebrodíme potok, vody
je v něm téměř až po okraj holínek. Jdeme už
beze zbraní, ty zůstávají u nejbližšího stromu
spolu s batohem a brašnou, ve které je jako
obvykle termoska s teplým čajem a důkladná svačina. Barvitě ještě jednou líčím Jurášovi celý příběh, postupně snášíme selátka
k hraně břehu, rychle vyvrhujeme, abychom
nezdržovali ostatní, kteří se kolem naší
střelecké linie vrací ke křižovatce lesních
cest. Z bohulibé práce nás přece jen, vzdor
hlasitému bublání vody v potoce, vyruší hlasité výkřiky. Rychle se otáčíme do směru,
do kterého všichni ostatní ukazují. Přímo naproti nám, nahoře ve stráni, se po horizontu
přesunuje jiná početná tlupa černé, kterou
tentokrát psi z leče nevyhnali, je jich jistě
přes dvacet! Je odtroubeno, zbraně máme
na druhé straně, ale střílet úplně nahoru proti horizontu? Nikdy!
***
Kolem výřadu opět plály ohně, k předává-
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ní úlomků tradičně zazněla Dykova fanfára.
Poprvé jsme tam stáli s Jiřím svorně vedle
sebe, vždyť na naší straně jsme obstarali
téměř polovinu výřadu. Pak vynikající guláš
při přátelském posezení v sále, bohatá tombola, ve které jsme jako zázrakem poprvé
nic nevyhráli. Všechny vzpomínky a dojmy
mi nakonec splynuly v jedno, když jsem pak
doma stahoval to moje selátko, které se tak
příkladně kutálelo ze svahu, a přitom marně hledal vstřel. Jen jeden jediný maličký
kousek střepiny mu prošel krkem a skončil
zespodu v páteři. Jak to tedy bylo? Selata šla
za sebou nebo těsně vedle sebe? Nemohlo nahoře ve stráni zůstat ještě jedno, když
v tomto je jenom malá drobná střepina? Hlavou mi v obrovském roji běhají slova „kdyby“,
„ale“, „nebo“, svorně v jednom šiku se spoustou ji-ných dotěrných výčitek.
Až se zase sejdeme na chatě, o třech selatech z Rychtářova mluvit nemohu, když mne
i po těch dnech stále hryže svědomí. Přece
stačilo jen kousek vyběhnout po ochozu,
kterým bachyně se selaty procházela stráň
a pozorně se rozhlédnout. Stačilo opravdu
málo, klidně bych ten večer koupil o láhev
víc, jen teď vědět, že jsem opravdu nic neuspěchal, nic neopomněl a nic nezanedbal.
„Nejlepší jsem měl pocit, když se to pokaždé jen svezlo po svahu, že nemusíme nic
dohledávat!“, vždyť tuto větu jsem tehdy řekl
několikrát. Namísto toho stačilo málo, třeba
jen včas se přestat každému chlubit úspěšnou střelbou, nebýt líný a nelitovat těch pár
kroků proti kopci navíc!
Svatý Huberte, ještě jednou díky, odpusť
mi, a prosím dej, abych na další zvěř v Rychtářově nemusel čekat znovu patnáct let!
Uherské Hradiště 27.11.2007

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. Povídka je otištěna se svolením autora.
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PŘÍTEL
Psal se rok 1934. Byl to takový kluk, vejrostek, který dostal do ruky psa, krátkosrstého ohaře jménem Trój, syna Dolara z Jasu,
kterého vlastnil ve Skřivanech lesní správce Vojtěch. Pan správce nevěřil vlastním
očím, když ten kluk mu předváděl, jak Trój
salutuje zajícům, kterých tehdy bylo moc,
divil se, jak ten dvacetiletý kluk abrichtoval úspěšně temperamentního pejska.
Ten kluk, Ota Štěpánek, tehdy lesní adjunkt, se narodil v okrese Náchod, v Jaroměři dne 30. července 1914. To byla doba,
pořádek a hlavní město ve Vídni. V Král.
Hradci vystudoval obchodní akademii
a pokračoval v Liberci studiem němčiny.
Republika prožívala hospodářskou krizi.
Nebyla práce, neporoučelo se větru dešti,
mládí bylo náročné, ale krásné, do světa
se nemuselo přes plot. Po válce v pětačtyřicátém nastoupil do funkce ekonoma
na Lesní úřad v Bechyni, kde se spřátelil s Ing. Hubertem Neumanem, kterému
prorokoval ředitelskou židli. Tak se také
stalo. Byl to i můj PAN ředitel během studia na SLTŠ v Písku. V roce 1948 je Ota
přemístěn jako ekonom na Lesní úřad
do Františkových Lázní, ale ani zde není
jeho konečná, je neposlušný a s takovými
se špatně budují pevné hráze. V roce 1952
je přemístěn na Lesní úřad do Teplé, okres
Toužim, a Oni mu dovolí pracovat na místě účetního. Tady v malém městečku, nehostinném klimatu v oblasti „karlovarské
sibiře“, ale v krásné drsné přírodě, končí
vandrování Oty Štěpánka. Už přes padesát
let to bylo, co zde tvoří, chrání a blahořečí přírodě, Slavkovskému lesu. Vychovává
nové generace lesníků a přátel přírody,
vede kroužky mládeže, říkali, jde do sebe.
Tak se například stalo, že asi před pětačtyřiceti lety přišel do kroužku Oty nový
kluk, jmenoval se Petr Buba, dnes známý
rozhodčí z výkonu a exteriéru loveckých
psů, výborný kynolog a drezér. Celý život
Otu doprovázejí čtyřnozí přátelé, od roku
1938 jsou to malí münsterlandští ohaři.

Prvního m.m. ohaře, psa Jerry von Selle,
koupil na inzerát ze Slovenska od Ladislava Gresznaryka. Jeho fotografie je v knize
Malý münsterlandský ohař od Petra Buby
na straně č.14. Další m.m.ohař byla fenka
Asta z Hodonic, zkažená pasákem nadlesního. Vášnivý hlasitý štváč, lovec a aportér,
ale s vystavováním byl konec.
Od roku 1960 začal Ota chovat MMO,
chovná stanice Mlýňany (zatopená obec
ve Žlutické vodní nádrži na říčce Střela),
na chovné fence Luně ze Sokolíčka. Ta
měla od přírody dar - volný hlas.
Já sám jsem měl to štěstí, že jsem se v roce 1969, jako lesnický adjunkt při taxačních pracích na LZ Teplá potkal s Otou
Štepánkem a téhož roku jsem si pořídil
prvního malého münsterlanda, fenku
z chovné stanice Vitriolka, která patřila
polesnému Honzovi Svěchotovi z Bečova
n/Teplou. V roce 1971 jsem zakoupil od Oty
fenku MMO Miss Mlýňany a tato měla rovněž volný hlas, vynikající dříč, do dneška jí
spousta špatných střelců dluží věnce buřtů. Dožila se čtrnácti let.
Pan Štěpánek probral během uplynulých let celou abecedu x 6 štěnátek, choval
praktické, kvalitní MMO. Například, fenka
Fanka Mlýňany je na pohlednicích Slávy
Štochla s loveckou trumpetou. Byl dlouholetým členem Klubu dlouhosrstých ohařů
a rozhodčím z výkonu loveckých psů.
Ota Štěpánek se ve svých devadesáti
letech projížděl na svém motocyklu Slavkovským lesem, krásnou pochmurnou krajinou, která mu přirostla k srdci a zde také
do pozdního věku působil jako strážce přírody v CHKO. Nikdy také neodmítnul posedět s kamarádem u pohárku plzeňského
moku a podělit se o své značně rozsáhlé
zkušenosti.
Já Ti slibuji, že i já zůstanu do smrti věrný malým münsterlandům pro jejich krásu,
dobrotu, přítulnost a hlavně pro jejich všestrannost.
[ www.oms-karlovyvary.cz |
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Ota Štěpánek nás 12. března 2008 opustil a odešel navždy do zelených lovišť v požehnaném věku nedožitých čtyřiadevade-
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sáti let.
Karlovy Vary dne 27.02.2008
Ing. Vladimír Dejmek

Také zástupci mysliveckých sdružení
se přišli rozloučit s přítelem a kamarádem
Dne 8. února t.r. se velmi početné shromáždění smutečních hostů přišlo do obřadní síně krematoria v Karlových Varech
rozloučit s člověkem, jehož práce a význam
daleko překročily hranice jeho domovského města Hroznětína.
Pan Jiří Šopejstal ukončil svojí životní
pouť neočekávaně po náhlém zhoršení
zdravotního stavu v neděli 3. února 2008.
Opustil nás muž, který byl nositelem mimořádně pozitivních lidských vlastností.
Byl považován za názorově pevného a zásadového člověka s neskutečnou kapacitou
potencionálu, který určuje míru aktivit člověka.
Mnozí z nás na něj budou vzpomínat jako
na moudrého, nesmírně slušného a obětavého kamaráda a přítele. Význam osobnosti
Jiřího Šopejstala dokreslovala skutečnost,
že čestnou stráž u katafalku, na kterém
byla umístěna rakev s jeho tělem, z jedné
strany tvořili zástupci mysliveckého sdružení a na straně druhé hasiči dobrovolného
sboru.
Jiří Šopejstal byl člověk všestranně nadaný, s dostatečným talentem pro vše, co kdy
dělal.
Od útlého mládí se v něm utvářel veli-

ce kladný vztah k zemědělské činnosti
a k přírodě.
Bylo přirozené, že se rozhodl pro studium
na zemědělské technické škole. Do roku
1989 pracoval jako vedoucí technik, poté
několik let provozoval soukromou zemědělskou výrobu.
Téměř dvacet let byl veřejně politicky
činný a to především jako předseda MNV
v Hroznětíně. Paleta jeho zájmů a koníčků
byla velice pestrá. Od aktivního sportování přešel časem do klubu aktivních fandů.
Byl po dlouhá léta hasičem dobrovolného
sboru. Přesto jeho největším životním koníčkem byla myslivost. Byl mysliveckým
hospodářem a členem myslivecké stráže.
Jako lektor a zkušební komisař vychoval
mnoho mysliveckých adeptů.
Jiří Šopejstal zanechal po sobě velice
hlubokou stopu, která ho bude po dlouhé
generace vždy připomínat.
Jestli platí, že velikost člověka je dána
jeho prací a dílem, které po sobě zanechal,
tak věřte, že nás opustil skutečný obr.
Jaroslav Rovný
Starosta Hroznětína

Vladimír Graiciar
Dne 23. května
2008 by se dožil 60
let dlouholetý člen
ČMMJ a v současné
době člen MS Smrčiny – Přílezy Vladimír
Graiciar. Jeho srdíčko dotlouklo po těž-
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ké a zdlouhavé nemoci 3. února 2008.
Myslivecká veřejnost Vladimíra zná hlavně proto, že pro ni sloužil svojí prodejnou
mysliveckých potřeb a zbraní v Karlových
Varech. Myslivost měl velice rád, absolvoval školení rozhodčích střelby. V roce 1995
získal kvalifikaci rozhodčího při střelec-
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kých soutěžích okresní, oblastní a celostátní úrovně.
Odešel dobrý člověk, kamarád, a v našich srdcích zůstává i nadále.

Čest tvé památce!
Členové MS Smrčiny - Přílezy
a OMS Karlovy Vary

ČMMJ - Okresní myslivecký spolek Karlovy Vary, Základna oprav - středisko Jaroměř a Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary

Vás zvou na výstavu

HISTORICKÝCH
PALNÝCH ZBRANÍ
ve dnech 22. dubna 2008
od 10:00 do 18:00 hod.
v prostorách Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary
- Sachrův Dvůr, Počernícká 2

[ www.oms-karlovyvary.cz |
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Chovatelská přehlídka trofejí ulovené
zvěře v lovecké sezóně 2007 – 2008
Střední lesnická škola Žlutice byla dle
§ 6 odst.1 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti (úplné znění), pověřena MM Karlovy
Vary a MěÚ Ostrov pořádáním a organizací
chovatelské přehlídky a myslivecké výstavy trofejí ulovené zvěře v lovecké sezóně 2007 – 2008. Tato výstava se bude konat v prostorách SŠ lesnické ve Žluticích
v termínu od 12.5.2008 do 18.5.2008.
Sběr trofejí bude proveden v budově školy
v pondělí 21. 4. 2008 od 8:00 do 18:00 h
v úterý
22. 4. 2008 od 8:00 do 18:00 h
Výstava, bude pro veřejnost slavnostně zahájena v pondělí dne 12.5. 2008
ve 13:00 hodin.
Dále bude výstava otevřena denně
a to 12. 5. 2008 do 18:00 h, 13. 5. až 16. 5.
2008 od 8:00 do 18:00 h, 17. 5. a 18. 5. 2008
od 9:00 do 15:00 hodin.
Výdej trofejí bude probíhat ve středu 21.
5. 2008 a ve čtvrtek 22. 5. 2008 a to v době
od 8:00 do 18:00.
Vybavení trofejí: Po zkušenostech z předešlých let je nutné trofeje předkládat
za každý druh zvěře samostatně (kromě jelena evropského) v pevných přepravkách nebo krabicích, které budou

zřetelně označeny číslem honitby. Trofeje se předkládají řádně vypreparované
a se spodní čelistí u jelena evropského,
jelena sika, daňka a srnce. Spodní čelist
u zvěře mufloní a černé se nepředkládá,
přičemž zbraně kňourů se předkládají pouze při dosažení medailové hodnoty. Spodní
čelist se váže pevným provázkem u řezáků a přivazuje se na pravý oblouk očního
důlku tak, aby vzdálenost od lebky byla
asi 10 cm. Visačka, vyplněná hůlkovým písmem nebo na stroji, se váže na levý oční
důlek rovněž ve vzdálenosti asi 10 cm.
U zvěře ulovené zahraničními lovci
se místo trofejí předkládají fotografie a bodovací tabulky.
Při předávání trofejí na přehlídku předloží myslivecký hospodář nebo jím pověřená osoba zároveň ve dvojím vyhotovení
seznam trofejí na přiloženém tiskopise,
a to pro každý druh zvěře zvlášť. Vyplňují
se pouze rubriky silně orámované, přičemž
pořadové číslo na seznamu bude totožné
s číslem uvedeným na visačce.
Tímto Vás Všechny co nejsrdečněji zveme!
„Myslivosti zdar !“
Ing. Ralph Erlebach a Václav Lupínek
státní správa myslivosti MěÚ Ostrov
a MM Karlovy Vary

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

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

14

| www.oms-karlovyvary.cz ]

Pozvánka
OMS Tachov ČMMJ ve spolupráci
s Kolowratovými lesy, MS Přimda – Bohuslav
a MS Tetřívek Rozvadov pořádá ve dnech
31. 5. – 1. 6. 2008 POHÁR ČESKÉHO LESA
V DOSLEDECH - Barvářské zkoušky
honičů a Barvářské zkoušky malých
plemen se zadáváním titulu CACT. Zkouší
se dle platného zkušebního řádu pro

jezevčíky a teriéry, startovné činí 1.000,Kč, termín uzávěrky přihlášek: 30. 4. 2008,
hodnotné ceny. Rozhodčí deleguje ČMMJ
Praha.
Podrobné informace o podmínkách
soutěže a případném ubytování poskytne
Ing. Radomír Svoboda na tel.: 721 949 288
Přihlášky zasílejte na adresu: OMS Ta-

1/8

1/8

VAŠE REKLAMA

VAŠE REKLAMA

ZDE
MŮŽE BÝT

ZDE
MŮŽE BÝT

1/2
ZDE
MŮŽE BÝT

VAŠE REKLAMA

Informace o možnostech a cenách reklamy
tel.: 353 225 696

Dě k ujeme n íže uvedeným sp o l e č no s te m
a p o dn i ka t elům za f inanční p o dp o r u:

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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