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Úvodní slovo
Vážení kolegové myslivci,
sešel se rok s rokem, prosinec s prosincem,
sníh se sněhem a všichni již pomalu očekáváme
svátky vánoční a nový rok. Je zde také poslední
letošní Myslivecký zpravodaj našeho OMSu.
Od příštího čísla máme pro Vás připravenou změnu, a to jak ve velikosti formátu - bude
ve velikosti B5, tak i v kvalitě titulní stránky a většího prostoru pro jednotlivé příspěvky a fotky.
Ale pánové myslivci, členové OMSu a myslivečtí
hospodáři, chce to jednu základní věc, a to příspěvky také od Vás, od členů. Zpravodaj je tvořen pro Vás, má být pro Vás pro všechny, ale
je třeba, abyste se na něm také podíleli. Zatím
je to na pár ochotných lidech, kteří příspěvky
posílají, ale nemůže to takto jít donekonečna.
Za chvilku bychom se začali opakovat a Vám
všem by se to přestalo líbit. Proto mi ještě jednou
dovolte, abych Vás všechny požádal o příspěvky do našeho Mysliveckého zpravodaje. Rád
bych, aby v příštích číslech postupně vycházely
informace o všech mysliveckých sdruženích,
popřípadě honitbách a jejich uživatelích. O čem
a jakým způsobem chcete prezentovat vaše
myslivecké sdružení, společnost nebo honitbu,
nechám jen a jen na vás.
Dále bych Vás chtěl upozornit na několik
důležitých termínů, které nás v nadcházejícím
roce čekají. Je to například kurz nových adeptů,
který začíná již 7. března 2009 a následně hned
28. března 2009 také proběhnou zkoušky adeptů
z letošního kurzu. Kurz mysliveckých hospodářů

začíná 28. března 2009 a jejich zkoušky proběhnou ve dnech 25. – 26. září 2009.
Dále bych Vás upozornil na objednání CERMIXU u našeho jednatele, MVDr. Vyskočila, a to
do 15. 12. 2008. Cena 5 kg balení je 2.000,- Kč.
Snad ještě jedna důležitá věc, o které bych
se Vám rád zmínil. Je to již letos tolik popsaná a probraná záležitost s našimi nebytovými
prostorami v Bulharské ulici. Na mimořádném
sněmu v říjnu tohoto roku a následně na naší
radě bylo rozhodnuto o prodeji těchto prostor.
O nabídku ostatním spoluvlastníkům domu
v Bulharské ulici, kterou jsme byli povinni provézt, na možný odkup těchto prostor projevil
zájem pouze většinový vlastník Ali Akbar Raza
Mohamad. Následovaly další kroky, jak tento
prodej bezpečně zrealizovat. Byl vybrán notář,
respektive notářka, u které se tento prodej uskuteční formou notářského zápisu. Dnešním dnem
je také tento notářský zápis podepsán a během
několika měsíců se prodej zrealizuje.
Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval
všem, kteří se na přípravě, ale i realizaci tohoto
prodeje podíleli, ať už ve formě přípravy, porady,
konzultace a kontroly jednotlivých kroků, které
se musely zrealizovat. Velký dík patří především
našemu členovi, panu René Weisovi ze společnosti IKON, který řadu věcí bezplatně připravil,
poradil a nasměroval nás tak, aby proběhlo vše
v pořádku. Dále velké poděkování zaslouží i náš
člen, JUDr. Vlastislav Slíž, který pomohl také
při přípravě a především při právní konzultaci
a kontrole všech podkladů. Opravdu si nedovedu představit, jak bychom si bez nezištné pomoci obou kolegů poradili.
Věřím, že vše nakonec dobře dopadne a tento
prodej bude bez problémů zrealizován. Následně přemístíme kancelář OMSu Karlovy Vary
na střelnici, kde je dostatek jak kancelářského
prostoru, tak i místa na parkování pro jednotlivé
členy. Jestli následně začneme hledat i jiné prostory, je již otázkou na další období.
Přeji Vám všem příjemné svátky vánoční a vše
nejlepší do nového roku, mnoho loveckých, pracovních, ale i osobních úspěchů.
Ing. Evžen Krejčí
předseda OMS Karlovy Vary
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ČMMJ-Okresní myslivecký spolek ve spolupráci
s mysliveckými sdruženími a ostat. uživateli honiteb
zvou všechny, kteří se rádi baví na

TRADIĖNÍ
myslivecký ples
který se koná v sobotu

6. února 2009
od 20:00 hod.
v hotelu LH Thermal
(kongresový sál a hala)
K poslechu a tanci hrají:
^ myslivecká hudba JEŠTĚŘICE
^
hudební duo ESSO

Program:
^ pasování
^ předání vyznamenání
^ ukázka vábení zvěře
^ myslivecká tombola
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Vstupné

280,- Kč
(na osobu)

Vstupenky již v prodeji, objednávky na tel.:
OMS K. Vary:
353 223 044, 602 879 861
Lázeňské lesy KV:
353 224 468, 607 717 369
MS - Jestřáb:
724 312 623
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Celoplošné odčervení spárkaté zvěře
Na základě doporučení okresní veterinární správy a zhoršujícího se zdravotního stavu
bude v měsíci únoru 2009 provedeno zimní
odčervení spárkaté zvěře, jako součást celoplošného programu tlumení parazitóz.
Antiparazitární přípravek Cermix se širokými účinky proti oblým červům zaživadel
a plic, proti podkožní a nosohltanové střečkovitosti bude zvěři podáván ve dnech:

14. a 15. února 2009
Aby celoplošný program tlumení parazitoz
splnil svůj účel, tj. zlepšení zdravotního stavu
spárkaté zvěře, žádáme Vás o dodržení stanoveného termínu, který byl zvolen vzhledem
k plánovanému souběžnému každoročnímu
sčítání zvěře a po únorovém úplňku, který
může být ještě využít k případnému odlovu
nedospělé černé zvěře, jelikož po aplikaci
přípravku je 14 dnů maso a orgány divokých
prasat nepoživatelné.
Jednotliví uživatelé honiteb si přípravek
zajistí buď sami jednotlivě nebo mohou
využít možnosti si přípravek objednat hromadně přes ČMMJ. V tom případě finanční
částku uhradí zástupce uživatele v hotovosti
při objednání příslušného množství přípravku na OMS v Karlových Varech ve středu 3.

12. nebo 10. 12. 2008 vždy mezi 9 až 16 hodinou.
Cena za jedno 5 kg balení je 2.000,- Kč.
Jeden kg přípravku postačí při 2 aplikacích k ošetření 20-25 ks srnčí zvěře nebo 5 ks
jelení, 8 ks dančí nebo 12 ks mufloní zvěře.
Cermix je nutno následně rozmíchat v jadrném krmivu v poměru 1 : 9.
Divokým prasatům je nutné medikované
krmivo připravené pro spárkatou přežvýkavou zvěř výše uvedeným způsobem dále
smíchat (1 kg MK s 6,5 kg čistého sypkého
krmiva).
Tato směs se podává po dobu 5 dnů
v množství 0,5 kg / 10 kg ž. hm. a den.
Jeden kg přípravku postačí při 5ti denní
aplikaci k ošetření 300 kg ž. hm. černé zvěře.
Distribuce přípravku bude upřesněna
v měsíci lednu 2009 na sekretariátu OMS
Karlovy Vary nebo telefonicky na čísle
724205901,případně na e-mailové adrese:
hubert.pragr@mu-sokolov.cz
Úspěšné zakončení letošní lovecké sezóny,
příjemné prožití vánoc a jen to dobré v roce
novém Vám všem přeje
Ing. Hubert Prágr
předseda myslivecké komise

Podzimní lovecká kynologie
na Karlovarsku roku 2008
Už opět fouká severák ze strnišť. Zlaté lány
polních kultur mění barvu pod těžkými pluhy, aby se znova zazelenaly a přinesly další
užitek v nekonečném čase. Opět se vracíme
a hodnotíme práci za uplynulé období, úspěchy, neúspěchy, jak jsme se vyrovnali s úkoly
roku 2008.
Dne 20. září 2008 kynologická komise OMS
Karlovy Vary uspořádala Podzimní zkoušky
ohařů a malých plemen. PZ, zkoušky lovecké upotřebitelnosti pro práci v poli se tradič-
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ně 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 zkoušky nastoupilo celkem deset loveckých psů v tomto složení – 2x NOK, 2x MOK,
2x MMO, 1x VMO, 1x VOK, 1x ČF a 1x NK.
Vítězem podzimních zkoušek se stala fenka
NOK Wanesa Andělský hrad vedená Jiřím
Vítkem z Chebu, I. cena s plným počtem
bodů 288. Na druhém místě se umístila fenka
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– 3x MMO a 1x JSDr. Pes MMO Inkas vom
Forstweg vedený Ing. Vladimírem Dejmkem
absolvoval SZVP v I. ceně s plným počtem 100
bodů. Fatty z Rozbornu vedená Ing. Milanem
Kottkem II. cena – 62 bodů a Quait od Pstruží
říčky vedený Janou Šmídovou II. cena – 61
bodů. Fenka jezevčíka standart drsnosrstý
Amálka z Lokte neobstála. SZVP posuzovali
páni rozhodčí Josef Peroutka a Stanislav Barda pod vedením vrchního rozhodčího pana
Bohuslava Papeže.

VMO Dinka od Nezdického potoka se stejným počtem bodů, ale starší věkem, vedená
Otomarem Novákem z Chebu. Třetí místo
obsadila fenka MOK Eysha Jantar Devil, I.
cena, 284 bodů, vedená Radkou Maternovou.
Celkem sedm psů se umístilo v I. ceně,
jeden ve III. ceně a dva psi neuspěli. Podzimní zkoušky posuzovali páni rozhodčí: Luboš
Baxa, Josef Peroutka, Ing. Vladimír Dejmek,
Jana Šmídová, Václav Krajsa, Ludvík Babinec
a čekatelé na funkci rozhodčího z výkonu
loveckých psů Karel Rohla a slečna PhDr. Iva
Gregorová, PhD., pod vedením vrchního rozhodčího Stanislava Bardy.
Dne 28. září 2008 KK OMS uspořádala
Speciální zkoušky z vodní práce ohařů
a malých plemen v honitbě Děpoltovice
na vodních plochách v okolí obce Otovice.
Zkoušek se zúčastnili pouze čtyři lovečtí psi

Dne 25. – 26. října 2008 KK OMS Karlovy
Vary a Klub krátkosrstých ohařů ve spolupráci se Střední lesnickou školou Žlutice uspořádali Mezinárodní všestranné zkoušky pro
všechna plemena ohařů se zadáním titulů
CACIT a CACT. MVZ se konaly v honitbě
SLŠ Žlutice – Chlumská hora a v honitbě MS
Chlum - Pastviny. Sraz byl v Autokempu Žlutice, který nám byl k dispozici celé dva dny
a kde také většina účastníků nocovala.
Ing. Eva Hanušová, ředitelka zkoušek
s týmem studentů organizačně zajistila
úspěšný průběh zkoušek po oba dva dny
včetně občerstvení na všech pracovištích
(velké pole, malé pole, voda a les). Na zkoušky se přihlásilo 21 loveckých psů, nastoupilo
17 psů ve složení – 7x NOK, 3x MMO, 3x ČF,
2x VOK, 1x NODr., 1x NOD.
Sbor rozhodčích byl delegován ČMKJ Praha. Funkci vrchního rozhodčího vykonával
pan Bc. Miroslav Drahota a posuzovali páni
rozhodčí Ing. V. Vlasák, Merčík, B.
Mužák, Vl. Hruška, Vach, J. Sobín,
Ing. V. Kloub, Ot. Novák, V. Černý, J.
Peroutka, M. Růžička a Jan Bína.
Vítězem zkoušek se stal osmiletý pes NDO Alan z Chotutického
údolí vedený Vladimírem Kaisrem,
I. cena, 496 bodů. Druhé místo fena ČF Catty od Valovské homole
vedená Václavem Berkou, I. cena,
492 bodů. Třetí místo - pes MMO
Farad z Rozbornu vedený Michalem Benešem, I. cena, 488 bodů.
Barvy Karlovarského kraje hájili tři
pejsci. Zip Andělský hrad vedený
Ing. Vladimírem Dejmkem, I. cena,
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476 bodů. Zak Andělský hrad vedený Jindřichem Pospíšilem, I. cena, 445 bodů a Baron
von Leinbruck vedený Lubošem Hemrem, III.
cena, 431 bodů.
Uspělo celkem deset psů v I. ceně, jeden
pes v II. ceně, dva psi v III. ceně a tři pejsci
neuspěli. Mezinárodní 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.
Dne 14. listopadu 2008 KK OMS Karlovy
Vary uspořádala opět ve Žluticích, ale v honitbě Toužim, Barvářské zkoušky honičů – práce na šlapané stopě černé zvěře, kterých
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se zúčastnilo deset loveckých psů
malých plemen.
Posuzovali rozhodčí: Rostislav
Bejček, Ing. Vladimír Dejmek,
Jana Neuberová a Bohuslav Papež
pod vedením vrchního rozhodčího
Františka Bejčka.
S počtem bodů 244 se umístili
v první ceně na prvních třech místech (pořadí dle stáří pejsků): První místo fena WT Kora Říjof vedená Josefem Říhou, druhé místo
fena JSDr. Aida od Žlutické nádrže
vedená Ivanou Pánkovou a třetí
místo pes WT Rock Říjof vedený
Josefem Říhou.
Na BZH uspělo všech deset
jedinců. Šest pejsků v I. ceně,
jeden v II. ceně a tři v III. ceně.
Na závěr chci tímto slovem poděkovat
všem sponzorům, kteří podporují loveckou
kynologii na Karlovarsku, zvláště pak panu
Karlu Holoubkovi (fa Trade Group), který
podpořil mezinárodní všestranné zkoušky,
a panu Antonínu Salvovi (Starorolský porcelán), který na tyto zkoušky poskytnul velmi
pěkný porcelán s loveckými motivy. Děkuji
vůdcům za jejich výborně připravené čtyřnohé přátele a za perfektní vystupování během
zkoušek, které absolvovali. Děkuji studentům Střední lesnické školy Žlutice, kteří pod
vedením Ing. Evy Hanušové odvedli veliký
kus práce. Děkuji provozovatelům Autokempu Žlutice, panu Dolejšovi restaurace Hubert Mezirolí, vlastníkům
a uživatelům honiteb, všem dalším
organizátorům a rovněž trubačům
za vynikající lovecké famfáry.
České myslivosti a české lovecké kynologii zdar !
Ing. Vladimír Dejmek
předseda kynologické komise
OMS K. Vary
výcvikář Klubu krátkosrstých ohařů
a předseda Západočeské pobočky
Klubu chovatelů jezevčíků
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Bažanti

Dne 19. listopadu tohoto roku jsem
se zúčastnil zde v Karlovarském kraji tradičního a reprezentačního honu na bažanty. Že i v našich podmínkách lze dosáhnout
dobrých výsledků, dokazuje snímek výřadu honu, který pořádala obchodní společnost KAREL HOLOUBEK - Trade Group
a.s. v bažantnici Sokolovské uhelné, právní
nástupce, a.s. „Bukovany“. Honu zahájeného
předsedou představenstva, Karlem Holoubkem, se zúčastnili obchodní partneři a myslivci převážně z Karlových Varů a Sokolova.
Příjemné prostředí a skvělou organizaci
jen podtrhl v našem kraji netradiční výřad
v počtu 1157 kusů kohoutů a slepic. Výsledek honu byl dosažen díky práci všech, kteří
se chovu v Bukovanech věnují, díky veterináři MVDr. Vítu Zatloukalovi a bezesporu také
díky dobrým střelcům.
Ladislav Dolejší
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7

[ MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ |

| 2008/4 čtvrtletí ]

PŘEHLED VÝSLEDKŮ PODZIMNÍCH ZKOUŠEK LOVECKÝCH PSŮ
Mezirolí, 20. září 2008

Wanesa Andělský hrad
Fena / NOK
Dinka od Nezdického potoka
Fena/ VMO
Eysha Jantar Devil
Fena / MOK
Alka z Horova domu
Fena/ MMO
Cvik od Františka
Pes / NOK
Yvonie Andělský hrad
Fena/ VOK
Daro z Dočkalova dvora
Pes / ČF
Fatty z Rozbornu
fena/ MMO
Hugi z Blanenských lesů
Fena/ MOK

75 202
11 99
23 68
93 47
76 196
58 89
58 821
90 27
26 10

Jiří Vítek
dtto
Otomar Novák
dtto
Radka Maternová
dtto
Jiří Vrzal
dtto
František Urik
dtto
Libor Hlinka
dtto
Otakar Kaňok
dtto
Ing. Milan Kottek
dtto
Zuzana Novotná
dtto

288
288
284
272
267
253
238

Poznámka

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

0

0

0

0

Pořadí

Majitel
Vůdce

Klasifikace

Jméno,
pohlaví, plemeno psa

Počet
bodů

Čekatelé:

ČMMJ - OMS Karlovy Vary
Počet přihlášených psů 9
Stanislav Barda
Počet předvedených psů 9
Josef Peroutka, Jana Šmídová, Ing. Vladimír Dejmek, Luboš Baxa, Václav
Krajsa, Ludvík Babinec
PhDr. Iva Gregorová, PhD., Karel Rohla
Zápis - Člp.

Pořadatel:
Vrchní rozhodčí:
Rozhodčí:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
vlečka
pernatá 0
přinášení
kachny 0

8.
9.

Den

19. 4.
2009
16. 5.
ZKOUŠKY VLOH
2009
SPECÍÁNÍ ZKOUŠKY
5. 9.
Z VODNÍ PR.
2009
15. 8.
LESNÍ ZKOUŠKY
2009
16. 8.
BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY
2009
19. 9.
PODZIMNÍ ZKOUŠKY
2009
VZ - KKO
24. / 25.
+ VZ malá. pl.
10. 2009
BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY 14. 11.
HONIČŮ
2009
JARNÍ SVOD
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místo
Karlovy Vary
MS střelnice
Rest. Hubert
Mezirolí
Rest. Hubert
Mezirolí
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
8.00
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honitba

ředitel
zkoušek

Myslivecká
Ludvík
střelnice
Babinec
Děpoltovice
Ing. Jiří
Počerny
Kubernát
Děpoltovice Dr. Ladislav
Počerny
Cinégr
SLŠ Žlutice
Ing. Eva
Chlumská hora Hanušová
SLŠ Žlutice
Ing. Eva
Chlumská hora Hanušová
Děpoltovice
Kurt
Počerny
Gössl
SLŠ Žlutice
Ing. Eva
Chlumská hora Hanušová
SLŠ Žlutice
Ing. Milan
Chlumská hora
Kottek

uzávěrka
přihlášek

Druh zkoušky

sraz

ČMMJ – OMS K. Vary - PROPOZICE
KYNOLOGICKÝCH AKCÍ V ROCE 2009
startovné
poplatek

není

100,- Kč
člen ČMMJ

6. 5.
2009
27. 8.
2009
6. 8.
2009
6. 8.
2009
10. 9.
2009
10. 10.
2009
4. 11.
2009

poznámka

ohařů a malých
plemen
ohařů a malých
600,- / 700,- Kč
plemen
ohařů a malých
600,- / 700,- Kč
plemen

500,- / 600,- Kč

600,- / 700,- Kč malá plemena
600,- / 700,- Kč
1 200,- Kč

ohařů a malých
plemen
ohařů a malých
plemen

600,- / 700,- Kč malá plemena
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PROGRAM ZKOUŠEK:
1. 8.30 – 9.00 h zahájení zkoušek,veter. prohlídka, losování pořadí
2. Startovní poplatek je pro členy ČMMJ
nižší
VŠEOBECNÉ POKYNY :
1. Sbor rozhodčích deleguje ČMMJ – OMS
Karlovy Vary
2. Zkouší se dle zkušebního řádu platného
od roku 2008
3. Veterinární dozor – KVS Karlovy Vary
4. Vůdci předloží průkaz původu psa
5. Vůdci předloží očkovací průkaz
6. Účastníci z jiných krajů předloží očkovací
průkaz
7. Vůdci předloží doklad o pojištění ve smyslu ustanovení § 48 ZOM č.449/2001 Sb.
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8. 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
PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NA ADRESU:
Vladimír Dejmek, U hřbitova 56, 362 63 Dalovice, tel. 774 740 520, e-mail: lesycheb@centrum.cz
VŽDY UVÁDĚJTE NA PŘIHLÁŠKU TELEFONNÍ ČÍSLO NEBO KONTAKT NA MOBILNÍ TELEFON !

Ing. Vladimír Dejmek
předseda kynologické komise

Ing. Evžen Krejčí
předseda ČMMJ – OMS K. Vary

14. ročník memoriálu Františka Sedláčka
je již minulostí
V neděli 12. října se na střelnici OMS
v Drahovicích uskutečnil v pořadí již 14. Roč-

ník Memoriálu Františka Sedláčka za účasti
téměř 50 střelců. I přes ne zcela ideální počasí pro střelbu na baterii dosahovali závodníci
velice slušných výsledků.
O vítězi se rozhodlo v závěrečné finálové položce, kterou nejlépe zvládl a vítězem
letošního se tak stal Milan Zeman, na druhém
místě se umístil Jan Dvořák a třetí příčku pak
obsadil Miloslav Švec.
Organizátoři děkují všem střelcům za účast
a přejí do příští střelecké sezony 2009 rovné
broky.
Ing.Luděk Vodička - předseda SK

OMS Karlovy Vary střelecké akce 2009
Datum
19. 4. 2009
3. 5. 2009
19. 7. 2009
6. 9. 2009
4. 10. 2009

název soutěže
Jarní závod
Pohár Osvobození
Lošťákův závod
Cena Karlových Varů
Memoriál F.Sedláčka 15. ročník

Rozsah + disciplina
LK 2 x 20
Trap 2 x 25
LK 2 x 20
LK,B,Vv 3 x 20
Trap 2 x 25
ing. Luděk Vodička
předseda SK OMS K.Vary

[ www.oms-karlovyvary.cz |
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Hledání zatoulaného času (6)
Odznaky a medaile na mysliveckých
výstavách v poválečném období u nás
V poválečném období byly vytvořeny příznivé podmínky pro myslivost a tím i pro pořádání
výstav a přehlídek trofejí.
K těm prvním u nás patřily:
• Celostátní výstava v Bratislavě 1958
• Výstava myslivosti v Praze 1958
• Výstava v Brně 1965, pak i v roce 1971 a 1985
• III. výstava trofejí a myslivosti v Děčíně 1973
• Celostátní výstava myslivosti v Českých Budějovicích
• Celostátní výstava v Nitře 1980
Odznaky a medaile jsou neoddělitelnou součástí většiny mysliveckých výstav. Mají pevné
postavení v oblasti upomínkové, tak i sběratelské.
Jaroslav Baroch

Praha 1958

Brno 1971
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Brno 1965

Děčín 1973

Brno 1985
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Děčín 1973
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České Budějovice

Nitra 1980

Můj první muflon
Vážení čtenáři,
dne 9. 9. 2008 jsem ulovil svého prvního
muflona v oboře Vřísek, kterého jsem dostal
za vítězství v Národní soutěži ve vábení jelenů.
Obora leží v Libereckém kraji u obce Holany,
10 km od České Lípy. Nachází se v okrajové
části CHKO Kokořínsko. Leží v nadmořské
výšce 260 – 290 m. n. m. Převažují zde dubové
a borové porosty s jírovcovými alejemi, které
lemují okraje cest obory Vřísek. Ubytován
jsem byl v lovecké chatě, která se nachází
uvnitř obory. Terénně je výrazně členitá, skalnatou část tvoří pískovcové skály s roklemi.
Svou výměrou 139 ha patří mezi nejmenší
obory lesního podniku Lesy české republiky,
s. p., přesto však její nenapodobitelná krajina z ní činí jednu z nejkrásnějších. V oboře
je také realizován záchranný chov kozy bezoárové. Bodová hodnota uloveného muflona
byla 194.58 bodů CIC. Věk uloveného kusu
byl odhadnut na 7 let. Chtěl bych poděkovat

celému personálu lesní správy Česká Lípa
a především oborníkovi ing. Radku Vondráčkovi, který mě po celou dobu lovu doprovázel.
Lubomír Doležal

Jaroslav Šmídmajer odešel z našich řad
Dne 22. Října 2008 zemřel pan Jaroslav
Šmídmajer, člen Mysliveckého sdružení
Močidlec.
Narodil se dne 7. 3. 1928 v Chřešťovicích
na Písecku. Do Novosedel přišel v roce 1945,
kde soukromě hospodařil. Později pracoval
v zemědělském družstvu v Novosedlech
a od roku 1972 až do odchodu do důchodu
u lesního závodu ve Žluticích.
Od roku 1958 byl členem Českého mysliveckého svazu jako řadový myslivec v Mysliveckém sdružení v Novosedlích. V roce

1963 přešel do MS Močidlec do funkce mysliveckého hospodáře. Tuto funkci vykonával
nepřetržitě až do roku 1994.
Pan Jaroslav Šmídmajer vykonával funkci
mysliveckého hospodáře i celou myslivost
moudře a velice rozvážně, s citem pro celkovou ekologickou rovnováhu prostředí, v němž
se honitba MS Močidlec nacházela. V případech, kdy působením různých vlivů docházelo ke snížení stavů drobné, ale i srnčí zvěře,
byl iniciátorem akcí vedoucích k obnově stavů těchto druhů zvěře. Ku prospěchu české
[ www.oms-karlovyvary.cz |
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myslivosti dokázal iniciovat i ostatní členy
mysliveckého sdružení.
Ve svých osmdesáti letech opustil naše
řady nejen výborný myslivec, ale také poctivý, pracovitý a spravedlivý člověk, který
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si za svoji celoživotní práci, a to nejen na úseku myslivosti, zaslouží naše poděkování.
Jaroslav Vlachý
Člen MS Močidlec

Burčákový jelen
Pokora a vděk jsou k životu potřeba. Přesně
tuto větu jsem si v duchu opakoval pokaždé,
když jsem poslechl svůj vnitřní hlas a navzdory logice se na poslední chvíli zachoval jinak.
Ten můj vnitřní hlas mi totiž v daný okamžik
našeptával něco úplně jiného, zdánlivě nelogického. V lese mnohdy logika neplatí a při
lovu obzvlášť ne, tady daleko častěji pomůže
intuice. Ta je už tisíckrát vyzkoušená schopností naší mysli, mnohdy zrádná a prohrávající, ale přesto ve většině případů je více než
účinná. Pokud se v jakýchkoliv pochybnostech nakonec rozhodneme intuitivně, málokdy se mýlíme. Komu vděčíme za ty záhadné myšlenky, podle kterých v rozhodujícím
okamžiku zvolíme tu správnou cestu? Svým
zkušenostem, svému andělu strážnému nebo
spíše laskavé péči těch, co na nás stále zhlíží
odněkud svrchu, a vedou naše kroky i poté,
co nám stihli předat všechno to, co nás chtěli
naučit? Nebo ještě něčemu jinému?
I v následující situaci hráli velkou roli
andělé strážní. Sešlo se jich na jednom místě určitě víc, jak nakonec jistě sami uznáte.
Příběh je to úsměvný, jak už většina loveckých zážitků bývá, a dá se povyprávět jen
proto, že nakonec všechno dobře dopadlo.
Člověk se totiž nikdy nechlubí takovými zážitky, ve kterých vlastně něco prohrál, anebo
se mu dostalo „jen“ náležitého ponaučení,
díky kterému bývá často vyškolen nadosmrti.
Ne že by se podobná situace nemohla v některých detailech příště zopakovat, ale opravdu jen málokdo udělá stejnou chybu dvakrát.
Tady jsem si navíc jistý, že hned byli poučeni
všichni, a teď bude i většina těch, kteří tento příběh uslyší. Přitom nešlo o nic víc než
o to, přesvědčit se, zda je zajišťovací západka na kouli přívěsného vozíku v té správné
poloze, a zda je vozík zajištěn lankem k tomu
určeným. Jenže toto všechno se ví až teď – jak
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už to v porobných případech bývá. K nejhoršímu ani tentokrát naštěstí nedošlo, vznikl
z toho jen tento příběh se zdánlivě neočekávaným vyvrcholením, byť se dodnes neví, čí
ruka vlastně rozhodla o zdánlivé maličkosti,
která vytváří kostru děje, či kterému z andělů
by bylo dobré za šťastný konec poděkovat.
***
Teď jen opatrně zmáčknout spoušť a ránu
nestrhnout! „Bum!“ Táhlá ozvěna výstřelu proběhla napříč celou strání. Pro šťastného střelce konečně nastala ta příjemnější část lovecké akce - kus vyvrhnout a postarat se o něj.
Když přešťastný Petr přitáhl s posledními
zbytky sil svého vytouženého jelena k asfaltce, zbývalo už jen najít někoho, kdo v tuto
pozdní hodinu nebude ještě spát a přijede
za ním s přívěsným vozíkem. Takové hledání je v čase mobilů snadná věc. Vlastně chybí pouze dvě věci : signál a ochotný kolega
s vozíkem. Je nutno si hned přiznat, že se signálem uvnitř lesa je to obvykle horší, na druhou stranu ochotných kamarádů je kupodivu
dost, jen nenajít toho, který potřebný vozík
a auto s koulí momentálně má, ve vinném
sklípku uprostřed bujarého veselí. Burčáková
sezóna byla v plném proudu, a vystihnout ten
pravý okamžik, kdy to v bečkách právě vře,
je opravdu kus umění. Potencionální zdroj
katastrofy byl najednou tu, pomáhat s jelenem
přijeli totiž ochotně všichni, navíc se šoférem
taktéž značně posilněným a společensky
unaveným. Onomu nešťastnému člověku byl
volant svěřen vlastně jen proto, že podle mínění ostatních pil ten večer ze všech nejméně,
ale co na tom, vždyť se v dědině pojede jen
zadem přes humna, pak kolem vinohradů,
po poli a pak maličký kousek lesem!
Couvat s vozíkem je někdy dost obtížná
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věc, a couvat potmě v lese nejde vůbec, byť
radících odborníků bylo na místě opravdu
dost. Lesní cesty bývají většinou úzké, temné
příkopy zrádné, je potřeba najít jiné řešení.
„Vozík se odpojí, přitlačí až k jelenovi, jelen
se naloží hned tam, a basta !“, rozhodl ten
v davu nejmoudřejší. Jenže jelen není podsvinče, kterého čtyři chlapi hodí při zabíjačce do necek na ten šup! Jelen má totiž
parohy, kvůli kterým při takovém nakládání
je vlastně potřeba ještě další člověk. Přívěsný vozík je jistě méně stabilní, jak necky, které na zemi většinou nikam neuhnou. Takový
vozík však i na mírném svahu stále uhýbá
a musí se držet, rázem je zase o jednoho dobrého pomocníka méně. A hlavně hrana vozíku je obvykle dost vysoko! Když po pátém
pokusu o úspěšné nasoukání velikého jelena
do malého vozíku konečně utichlo všeobecné chlapské nadávání, byla oj znovu vrácena
na kouli auta stojícího na lesní cestě. Zdálo
se, že opravdu vše zdárně skončí. Nechejme
však teď příběh dovyprávět šťastnému lovci.
„No, k temu jelenovi ně gratulovali všichni
dost bujaře hned v lese, a pak to přišlo! Licitování že co za ten odvoz. Prý za každú výsadu
na parohu každému jeden dobrý vzorek vína!
Sú to vyděrači, šak je znáš! O víno tu ale včíl
nejde! Byl to opravdu nádherný zážitek! Jelen
přišel na paseku jak v pohádce o Smolíčkovi. Klasický starý jelen hledající laně. Objevil
sa jako přízrak. Zatrúbil krátko, ale majestátně a důstojně. Ani ti nevím, jak sem ho trefíl,
ale hlavní bylo, že sa po pár krokách zlomil.
Táhnút ho z kopca důle ně eště šlo, v téj eufórii ně vůbec nevadilo, že sem tam byl sám,
ale naložit ho pak v pěti luďoch na vozík byl
opravdu horor!
No nedovedeš si vůbec představit tu prču
kolem, když nám ten kus hned napoprvé
proletěl až za kamsi vozík, protože v těch ovíněných pomocníkách bylo energie víc, než
by bylo zdrávo. Všici sa ozlomkrk řehotali, ale
já tam stál jak opařený. Bál sem sa o trofej, to
dá rozum, vždyť to byl můj životní jelen, dyť
co pak s parohama, když ti je okřápů hned
v lese. Prý sa to mosí udělat jinak! Tož znovu!
Ale na povel „včíl“ zase každý z nich mrskl tím
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svým během co nejvíc, aby ho snad ti druzí
nemohli podezřívat, že sa fláká. Jelen znovu
přeletěl vozík jak nejaká vlaštovka. Z teho jasně vidíš, že naponejprv to teda hned naložit
nešlo, ale každý přece umí radit, a ožralý
zvlášť.
A potem ti v téj tmě žádné rady nepomožú,
když vůbec nevíš, jak se na vypoščaném
vozíku sundávajú postranice, a to je pak úplně jedno, jestli si napitý, nebo úplně střízlivý.
Nezbývalo než tam toho jelena nejak znovu
hodit, ale to sme si už svítili enem mobilama,
protože ně došla batérka. Včíl ně nevykládaj,
že jsme si mohli nejak posvítit světlama z auta, nemá to cenu! A jak dlúho a jak složitě sa
v téj tmě tlačil vozík zpátky na cestu ti už rači
ani nebudu popisovat.
Konečně nastal ten vytúžený čas triumfálního návratu, a já si bláhově myslel, že je všem
potížám konec. Splétl sem sa! Ono nestačí
enem jelena střelit a naložit, ale aj s ním
v pořádku dojet až dom! Protože sme z lesa
vyjížděli jinú stranú, vyvedlo nás to taky
k opačnéj straně dědiny, a tudíž sa k našemu
baráku zahýbalo od rynku a ne od vinohradů. „Hlavně mosíte jet pomalu, ať se ta hlava
neokřápe, volové!“, stačil sem eště připomnět
Jurášovi, který řídil. Naštěstí jel opravdu velice pomalu, dyť sem mu za to mosél k temu
vyptanému vínisku speciálně slúbit jako prémiu aj flašu dobréj slivovice! Držel sem sa
celú cestu těsně za nima, a právě když zatáčali do našéj ulice, vozík sa záhadně odpójil a jel
futr rovně. Na kraji chodníku nadskočil, otřel
sa o zeď, vzal sebú kus rýny na rohu Dudeškovic baráka, převrátil popelnicu, a na druhéj
straně ulice sa zapíchl do protějšího plotu. Ti
volové si vůbec ničeho nevšímli, a velice sa
divili, proč sem tam ostal stát, asi si mysleli, že sem pichl kolo! Dali sme sice všechno
honem do pořádku, ba dokonce sem je pak
aj stačil dohnat v tom koštování burčáku, který akorát zrovna vřél, ale největší překvapení
přišlo až ráno!
Ptáš sa proč? No, taky bys z toho nebyl
múdrý, kdybys u vašeho baráku na rohu viděl
od rána stát policajty s kompletní výjezdovů
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skupinú, jak podrobně zkúmajú červený flek
na fasádě, pořád sa dívajú na chybějící kus
rýny a múdro zkúmajú tu divnů ďůru v plotě. Holt ti naši Šerloci! No to víš, že sem jim
hned neutěkál vylíčit, že je to barva z jelena,
a že teda žádný z téj omladiny, co jezdí v noci
tak nadivoko z diskotéky, nikde doma nechybí! Ať sa trápijú sami, šak proč na ně platíme
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daně! No, ale pak mňa napadlo, jak by to celé
skončilo, enem kdyby sa po tom chodníku
opravdu zrovna nekdo z tých mladých vracál!
Eště štěstí, že nás ten svatý Hubert sledoval
až dom, kdo ví jak to mohlo celé dopadnůt!“
František Bezděk

Dobrá rada nad zlato
Abys dobře střílel.
Vezmi od prvních včel jarní vosk a vem
čtyřlistový jetel. Navrtej do líce na tý straně,
kde přikládáš k líci. Budeš dobře stříleti. Prubírováno jest(!)
Kdyby ti nechtěla (zvěř) po zbrani barvit,
učiň toto:
Když najdeš kus punčochy ženský, červený, tedy s ní vytři zbraň dobře a potom to čerstvě (rychle) vytrhni ven. Jak to uděláš, v co
udeříš, barva vyskočí. Probatum est(!)
Kdo chceš míti zlýho psa.
Jen ať mu dává každý nový pondělí, když
se ráno umyje a dá mu tu vodu nebo špínu
do žrádla sežrat než slunce vyjde, bude míti
(ho) jak čerta zlýho.
Aby na tě zvěř šla, učiň takto:
Vezmi ze tří kopců brabenišť hlíny a tak
všeho dohromady zmíchej to na novou neděli než slunce vyjde a pokuř se tím i zbraň.
Pů(j)de na tě sama zvěř. Průba zkušená
Aby se na (jednom) místě mnoho zvěře
drželo
Vezmi kosti jelení, jelení kořínek (lomikámen), libeček (Apium) a neopotřebovanou
cihlu a potom jedné bečící laně moč. To
konečně usuš všechno dobře a restuj to v hrachové mouce a udělej z toho malý knedlíčky
a dej na místo, kde zvěř mnoho tluče. Tak jak
je jednou okusí, tak v tom místě zůstane. Prubováno.
Aby tě žádná zvěř neuviděla.
Vezmi vejce od černý slepice, která
je na svatého Bartoloměje snesla a udě-
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lej v něm dírku. To vejce dej do brabeniště, nech je tam 24 dny, napotom je vezmi
a najdeš v něm kamínek. Ten dej pod svůj
jazyk a cokoliv budeš mluviti, každý tě uslyší,
ale neuvidí. Ani zvěř tě neuvidí žádná i když
k ní půjdeš.
Zkaženou ručnici opraviti.
Na den sv. Jana před slunce východem (j)di
ven a trhej svatojánské koření. Udělej z něho
věnec a třikráte skrze něj prostřel. Tak máš
flintu na šest let spravenou. Věnec nech bejt.
nebo
Vezmi růžový vody, dobrého octa vinného
a svého moče, ale musíš ten čas od ženského pohlaví v čistotě (se) chovati. Vař to spolu
a ručnici třikráte s tím vymej.
Ukázky byly vybrány z knížky Čáry, kouzla a pověry starých myslivců, které „jako
příspěvek k dějinám myslivosti a lesnictví
dle starých archiválních záznamů upravil
a vydal“ lesmistr Ing. Karel Kuba, v roce
1935 nákladem vlastním.

Autorizovaný prodej lesní a zahradní techniky
STIHL a VIKING na které provádíme záruční
a pozáruční servis.
Sortiment obsahuje:
Motorové a elektrické pily, vyžínače, motorové kosy,
křovinořezy, foukače, rosiče, rozbrušovačky, nůžky,
tlakové myčky, rotační sekačky, drtiče, zahradní traktory,
provzdušňovače a další pomůcky, jakožto ochranné
oděvy a prostředky.
Včetně příslušenství jako: řetězy, lišty, žací kotouče,
strunové hlavy, pilové kotouče a jiné adaptery.

Prodej vynikajícího nářadí
a značkových nožů a nářadí
Autorizovaný prodej a servis motorů
Prodej zahradní a komunálni techniky fi.
Prodej a servis komunálni techniky
Prodej a servis zahradní techniky
Prodej a servis sněhových fréz
Prodej zahradní a komunální techniky
Prodej hydraulických štípačů dřeva
Provádíme techn. prohlídky pracovního nářadí a strojů
pro soukromé i profesionální uživatele
J á c hy m ovsk á 2 7 , 3 6 0 0 4 K a r l ov y Var y
E - m a i l : k h . s t i h l @ t i s c a l i . c z , w w w. s t i h l - h a m r l a . c z

FISKARS
GERBER
BRIGGS & STRATTON
ISEKI
ETESIA
SABO, BRILL
MTD
WISCONSIN

Tel.: +420 353 224 513
Fax: +420 353 997 036

D ě k uje me níže uvedeným s p o l e č no s te m
a p odn i ka t elům za f inanční p o dp o r u:

www.deltona.cz

HOTEL • RESTAURACE • AUTOCAMP

„NA
ŠPICI“
Hana a Miloš Ztratilovi
Kyselka, část Radošov 87
mobil: +420 777 145 710
tel.: +420 353 941 152
fax: +420 353 941 285
naspici@quick.cz, naspici@seznam.cz
http://www.sweb.cz/naspici/naspici.htm
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