| www.oms-karlovyvary.cz

MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ |

1 | 2009

Úvodní slovo
Vážení kolegové myslivci,
je tu opět začátek jara a s ním i nový myslivecký rok.
Věřím, že ten uplynulý byl pro Vás všechny úspěšný a přinesl Vám mnoho hezkých zážitků, nejen loveckých.
Také v letošním roce chceme pokračovat ve vydávání
našeho Mysliveckého zpravodaje, ve kterém se Vás
snažíme informovat o tom, co se v našem OMSu a mysliveckém okolí událo nebo co se chystá. Od letošního
prvního čísla se trochu mění rovněž forma zpravodaje
a všichni v redakční radě věříme, že k lepšímu. Má okázalejší titulní stránku a zároveň je o pár centimetrů větší
a tím i obsáhlejší. Ovšem... má to stále jeden závažný
háček. Co všechno do zpravodaje dát, co vytisknout
a s čím Vás seznámit? Příspěvků od Vás, členů a zástupců jednotlivých mysliveckých sdružení nebo loveckých společností, je stále velmi poskrovnu. Co s tím?
A jak Vás trochu povzbudit a „rozhejbat“? Na poslední
redakční radě jsme se proto rozhodli pro vypsání soutěže o ceny pro autory jednotlivých příspěvků, z nichž
na výherce čeká kvalitně řemeslně provedený lovecký
tesák. Podrobnější informace o soutěži si přečtete
v tomto čísle Mysliveckého zpravodaje.
Samozřejmě, že nejen na jaře, ale i v dalším období
jsme pro naše členy připravili a dále připravujeme řadu
mysliveckých akcí. S některými z nich jste byli už seznámeni v posledním loňském čísle našeho zpravodaje.
Z těch nových bych především upozornil na Školení
proškolených osob k vyšetření těla ulovené volně žijící
zvěře, které se koná ve dnech 20. a 21. března tohoto
roku na myslivecké střelnici.
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Řada z vás jistě očekává, co se zde objeví o únorovém
mysliveckém plese našeho OMSu, který se konal
v hotelu Thermal. Co napsat? K tomu se snad ani není
třeba se příliš vyjadřovat. Musím popravdě přiznat, že
jsem spokojen nebyl a v mnoha okamžicích, kdy jsem
byl poté na tento ples dotázán, by má žena pracující
v biochemických laboratořích musela konstatovat, že
mám opět zvýšenou hladinu adrenalinu… V tuto chvíli
rozhodně nemohu říci, že bych byl pro konání dalšího
plesu. V každém případě bych chtěl alespoň touto cestou poděkovat všem sponzorům, kteří v dobré víře náš
myslivecký ples podpořili.
Chtěl bych Vás také seznámit se změnou na místě
tajemníka OMS Karlovy Vary. Od 1. dubna letošního
roku bude tuto funkci vykonávat Ivana Pečimúthová. Na
tomto místě vystřídá místopředsedu OMSu MVDr. Jana
Vyskočila, kterému bych chtěl poděkovat za odvedenou práci pro nás i celý OMS.
Kancelář OMS Karlovy Vary bude zatím nadále otevřena v Bulharské ulici každou středu od 9 do 12 a od 13
do 16 hodin, v tyto hodiny je možno využít telefonního
čísla (stejné jako doposud): 353 223 044. Zároveň
bude také k dispozici e-mailová adresa:
oms@oms-karlovyvary.cz
Vážení kolegové myslivci, dovolte mi, abych Vám všem
popřál do nové lovecké sezony: „Lovu zdar!“
Evžen Krejčí
předseda OMS Karlovy Vary

1 | 2009

| MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ

Ivana Pečimúthová
- nový tajemník OMS
Karlovy Vary
Ivana Pečimúthová (1967) - členkou OMS Karlovy Vary
od roku 2006. Podílí na tvorbě Mysliveckého zpravodaje, je členkou MS Javorenský výr – Stanovice, po
kterém pojmenovala i svou chovatelskou stanici drsnosrstých jezevčíků. Je vdaná, matka dvou synů
(13 a 1 rok). Před nástupem na mateřskou dovolenou
pracovala jako redaktorka pro kulturu v regionu a asistentka karlovarské redakce MF Dnes.

SOUTĚŽ O LOVECKÝ TESÁK

Redakční rada Mysliveckého zpravodaje vyhlašuje
soutěž o ceny pro autory příspěvků.

v prvním čísle zpravodaje pro rok 2010. Texty postupně
naleznete otištěné v Mysliveckém zpravodaji.

Zúčastnit se může každý, kdo je členem nebo příznivcem OMS Karlovy Vary a nejpozději do konce listopadu
2009 napíše a doručí redakční radě text na široké téma
„Ze života mysliveckého sdružení“. Cílem je představit
pestrý myslivecký život na Karlovarsku. Není rozhodující, zda se bude jednat o povídku nebo verše, vyprávění
o společných akcích, o zážitcích z individuálního lovu či
z cest, o moudrosti starých myslivců, o tradicích,
o loveckých psech, zvěři, přírodě a dalších a dalších
věcech týkající se myslivosti. Příspěvky mohou být
samozřejmě i kritické připomínky nebo vzpomínky na
osoby a události, které se staly již dávno. Uvítáme, když
se podělíte o Vaše zkušenosti z různých oblastí myslivosti s ostatními čtenáři, za soutěžní příspěvek považujeme i Vaše originální zvěřinové recepty, pokud nejsou
Vaším tajemstvím. Texty mohou být do plněny fotografiemi, není to ale podmínkou účasti v soutěži.
Všechny Vaše příspěvky budou v závěru roku zařazeny
do osudí a z nich bude vylosováno pět vítězných, jejichž
autoři získají věcné ceny. Hlavní výhrou je reprezentativní a poctivě řemeslně zpracovaný lovecký tesák. Autorům, kteří pošlou více textů, budou do losování zařazeny všechny příspěvky. Jména vítězů budou zveřejněna

Podmínky soutěže:
- autor příspěvku souhlasí s jeho uveřejněním v některém z čísel Mysliveckého zpravodaje OMS Karlovy
Vary
- příspěvky musí být podepsané celým jménem, musí
u nich být uvedená adresa autora a telefonický popř.
e-mailový kontakt
- texty budou doručeny buď v elektronické podobě
e-mailem na adresu: oms@oms-karlovyvary.cz nebo
v psané podobě, na CD nebo na flash disku poštou
na adresu: OMS Karlovy Vary, Bulharská 243/33,
360 01 Karlovy Vary. Je možno doručit je též osobně
do kanceláře OMSu nebo některému ze členů
redakční rady.
- do soutěže nebudou zařazovány příspěvky vulgární,
jinak urážlivé či řešící osobní spory autora
- redakční rada nejpozději ve 4.čísle zpravodaje zveřejní, kde a kdy se bude konat losování
Těšíme se na Vaše zážitky, vzpomínky i vyprávění a přejeme hodně štěstí při závěrečném losování
redakční rada Mysliveckého zpravodaje
OMS Karlovy Vary
www.oms-karlovyvary.cz |
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Sičí zvěř v honitbách
Loketských městských lesů

Počátky výskytu jelena siky na území nynějších majetků
města Lokte se datují do období začátku osmdesátých
let minulého století. Zpočátku byla tato zvěř velkou
vzácností a podle toho se k ní myslivci chovali. Zvěř se
pomalu ale jistě rozšiřovala a množila, což nebylo tak
markantní vzhledem ke skrytému způsobu života. V místech, kde byla poměrně silná populace zvěře jelení
a srnčí, začala tato mizet a nahrazovala jí agresivní sika.
Začaly se objevovat značné škody na mladých kulturách jehličnatých porostů a bylo nutné tuto situaci řešit
zvýšeným odstřelem. Při zvýšeném tlaku na tuto zvěř
došlo k tomu, že byla opatrnější a hůře lovitelná jak při
individuálních lovech, tak i při naháňkách. V devadesátých letech se na ploše cirka 2.500 ha lovilo okolo třiceti až čtyřiceti kusů, což nebylo v té době zrovna málo,
ale zvěř neubývala. V současné době činí odstřel 120
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kusů a neustále narůstá. Odstřel jelenů činí 10% ulovené zvěře, což je 10 – 15 kusů. U jelenů je důležité, aby
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se dožili věku alespoň šesti let, pak je trofej zralá
a dosahuje vyšších bodových hodnot. Jelikož zvěř sičí
se v našich honitbách zřejmě usadila natrvalo, budeme
se muset naučit s ní hospodařit. Určitě by stálo za
zváženou prodloužit odlov koloucha siky alespoň do
konce února, což by velmi pomohlo. V tomto období je
zvěř většinou na sněhu lépe lovitelná než v srpnu, kdy
kolouchům jsou dva měsíce, sají mléko a váží 5 kilogramů. Občas by u tvůrců vyhlášek a zákonů bylo dobré
zapojit selský rozum. Rovněž lov trofejového jelena siky
v srpnu je až na výjimky totální hloupost.
Lovu zdar
Jaroslav Adámek

www.oms-karlovyvary.cz |
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Chcete začít trobit na lesnici nebo borlici a nevíte, jak začít?
Nebo se v tomto umění umění zdokonalit?
Chcete se také naučit, jaký má být průběh zahájení honu, pasování nebo zahájení
plesu a jaké skladby bychom při nich měli hrát?
Máte možnost, v lednu 2009 se otevírá

Trubačská škola J. Selementa
při OMS Chomutov

Kde a kdy bude výuka probíhat:
V budově Českomoravské myslivecké
jednoty, o. s. Okresní myslivecký
spolek v Chomutově,
se sídlem Chomutov,
Vršovců 992,
v zasedací místnosti.
Jednotlivé lekce budou probíhat každý pátek
v průběhu celého dne, tj. 9.00 - 18.00, vyhovující čas si telefonicky domluvte.
Ceny:
Každý trubač si zakoupí individuální lekci v délce 45 min. za 250,- Kč
Kontakt:
Dana Vajcová, tel.: 723 308 900
e-mail: VajcovaDana@seznam.cz
Naše motto:

„V každém mysliveckém sdružení jeden trubač“

| www.oms-karlovyvary.cz
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MYSLIVECKÉ AKCE
Pozvánka
NA KARLOVARSKU na výstavy trofejí
20.-21. 3. Školení prohlížitelů zvěřiny – myslivecká
střelnice Karlovy Vary
28.3.-5.4. Výstava trofejí OMS Sokolov,
statek Bernard
17. 4.
Výstava his. voj. zbraní – Krajské
vojenské velitelství - Sachrův dvůr, K. Vary
18. 4.
Výstava his. voj. zbraní, ukázky střelby
– mysl. střelnice VLS, v Lučinách
18. 4.
Jarní svod loveckých psů
– myslivecká střelnice Karlovy Vary
19. 4.
Jarní střelecký závod – LK 2x20
- myslivecká střelnice Karlovy Vary
3. 5.
Pohár osvobození – trap 2x25
– myslivecká střelnice Karlovy Vary
6. 5.
Uzávěrka přihlášek na zkoušky vloh
16. 5.
Zkoušky vloh – Mezirolí
16. 5.
Výstava trofejí VLS – myslivecká střelnice
VLS, s. p., Lučiny, Doupov
18.-24. 5. Výst. trofejí OMS Karlovy Vary
– SLŠ Žlutice
26. 5
Zájezd na výstavu Natura Viva,
- Lysá nad Labem
13. 6.
Myslivecké slavnosti, VI.ročník
– Nová Role

OMS Karlovy Vary
a v okolí

Letošní Chovatelská přehlídka trofejí ulovené zvěře
v lovecké sezóně 2008 – 2009 našeho OMSu se
bude konat ve dnech 18. až 24. května v prostorách
Střední lesnické školy ve Žluticích. Slavnostní zahájení je 18. května ve 13:00 hodin v aule školy.
Jednou z dalších výstav mysliveckých trofejí je i akce
OMS Sokolov, která se uskuteční ve dnech 28. března
až 5. dubna na statku Bernard.
Také VLS, s. p. divize Karlovy Vary pořádají již tradičně
jednodenní výstavu trofejí na myslivecké střelnici v Lučinách dne 16. května.
Tímto Vás všechny co nejsrdečněji zveme!!!

Poděkování
Dne 6.února 2009 se již, tak jako každý rok, uskutečnil
v LH Thermal Okresní myslivecký ples.

Výstava Natura Viva
V úterý dne 26. května 2009, kdy je na výstavišti
v Lysé nad Labem den Karlovarského kraje, bude vypraven autobus na jednodenní zájezd. Náklady na dopravu do Lysé nad Labem a zpět jsou
pro jednoho účastníka rozpočteny na 350,- Kč.
Zájemci, volejte číslo telefonu 724 180 148
– p. Cinegr

S hlubokým zármutkem
oznamujeme,
že dne 5. 3. 2009
nás po tragické nehodě
navždy opustil vynikající
fotograf a myslivec
pan Ing. Miroslav Zumrik
Nikdy nezapomeneme, Miro.

Dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali za
dobrovolné poskytnutí cen do tomboly:
MS Rysy, MS Jestřáb, MS Sedlečko, MS Podlesí,
MS Suchá, společnostem UNIONPLAST-TS, s. r. o.,
Karlovarské minerální vody a. s., Lázeňským lesům
Karlovy Vary, panu Alexeji Naumovi, firmě Ing. Jiří Kejř
Všetudy u Chomutova
Okresní myslivecká rada
OMS Karlovy Vary
www.oms-karlovyvary.cz |
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AFRIKA 2008
ÚVOD
Někdy v polovině loňského roku jsem dostal zajímavou nabídku od mého
kamaráda, fotografa Rostislava Stacha, jestli se
nechci zúčastnit třítýdenní expedice s focením
zvěře přes pět Afrických
států Namibii, Zambii, Malawi, Botswanu a Zimbabwe.
No, abych byl upřímný, vlastně to ani nebyla nabídka,
byl to dárek od Rosti a celé mojí rodiny, takže si ani
nebylo co rozmýšlet. Teď už jenom rychle absolvovat
očkování, obstarat potřebná víza a hurá do divočiny.

Sešla se skvělá parta fotografů z celé České republiky.
Cesta začínala na letišti v Mnichově, odkud se odlétalo
do Johanesburgu a potom přelet do Windhoaku, kde
na nás čekal „hotelbus“ soplečnosti Pangeo tours.
Hned na letišti se vyskytl problém, neboť jsme skoro
všichni měli dost značnou nadváhu a to díky fotografickému vybavení. Za nadváhu jsem musel zaplatit „pouhých“ 500,- EUR. Po přistání ve Windhoaku nás před
letištní halou přivítalo 42 stupňů ve stínu, které nás provázelo po celou dobu pobytu bez jediné kapky deště.
Proto naše první zastávka byla u obchodu, kde jsme si
nakoupili na osobu asi 10 l vody. V duchu jsem si říkal,
co s tím budu dělat….? No, zkrátím to, takovéto
množství jsem kupoval ještě dvakrát. Protože ale v hotel
busu není ani klimatizace a samozřejmě ani lednice,
pila se voda teplá. Celkem jsme najeli
po státech Afriky 4 500 km převážně
po necestách. Hned vedle obchodu
jsme narazili na dívky z kmene Himbů a
tady začíná naše vyprávění, které bude
rozděleno na čtyři části.
ČÁST PRVNÍ
Hned na první pohled byly tyto dívky
velice zvláštní. Byly od hlavy až k patě
celé červené, včetně vlasů. Vydělávali
si tím, že se nechali fotografovat za
peníze. Fotit se dalo, ale musel být příznivý vítr. Když se vítr otočil, museli
jsme utéct, neboť dívky velice nepří-
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jemně zapáchaly. Ona červená barva, je jakýsi červený
kámen, který se rozdrtí a smíchá s močí dívek a hovězím lojem. Tím se potom natírají. Není to z důvodu estetického, je to součást domorodé hygieny. Vzhledem k
nedostatku vody hledali domorodci jiné možnosti hygieny „bez vody“. Takže se natřou, rozdělají oheň a 3 hodiny se v dýmu vykuřují, což nahrazuje naše mytí mýdlem. Po tomto fotografování a potřebných nákupech
vyrážíme do největšího národního parku ETOSHY. Na
cestě jsme využili kempu na přespání, protože se v žádném případě z bezpečnostních důvodů nedoporučuje
přespávat ve volné přírodě. Etosha má rozlohu 22 000
km2. Nachází se v severní části Namibie. V překladu
znamená „Velké bílé místo“ a vznikla vysušením velkého solného jezera. Je to travnatá savana s porosty
keřů, stromů mopane a akácií, symbolem Afriky. Nachází se zde asi 40 napajedel. Vybrali jsme si pro naše
potřeby dvě a doufali, že se nám druhý den ráno povedou nějaké dobré záběry. Okolo bylo spousta zvěře,
zebry, žirafy, pakoně, antilopy, gazely, přímorožci, hyeny, šakali, hadilov, dropi, ale i řada dalších savců a ptáků. Hned ráno jsme přijeli k napajedlu. Viděli jsme stáda zvěře, stála v uctivé vzdálenosti od napajedla a větřila. Potom jsme uviděli proč. Opodál se válely tři lvice a
jedna byla na cestě k napajedlu. Připravili jsme si foťáky
a čekali nervózně s prstem na spoušti. Lvice ale místo
www.oms-karlovyvary.cz |
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pití zamířila do vysoké trávy, vzdáleného od nás necelých 40 m, kde zalehla a to už jsme tušili, že dojde k lovu. Po zhruba hodině čekání jako první dorazily antilopy. Zajímavé je, že poslaly nejdříve jednu antilopu na
průzkum. Čekali jsme, že lvice zaútočí, ale nic. Antilopa
klidně začala pít, sice byla stále ve střehu, protože cítila
lvici v trávě, ale domnívala se, že cítí ty, které ležely
v bezpečné vzdálenosti. Po chvíli dorazily i zebry a scénář se opakoval. Nejprve jedna zebra a za ní ve vzdálenosti cca. 50 metrů ji následovalo stádo. Napětí bylo
obrovské. Zebry procházely v bezprostřední blízkosti
číhající lvice, která stále vyčkávala. Když už bylo u vody
hodně zvěře, lvice vyrazila. Okamžitě se zorientovala,
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vybrala si nejbližší zebru a během 4 sekund jí ulovila.
Ostatní zvířata odběhla a sledovala drama z bezpečné
vzdálenosti. Po chvíli se zvedly i ostatní 3 lvice a začala
hostina. Byl to neskutečný zážitek, hned druhý den fotografování. Odpoledne jsme vyrazili k druhému napajedlu. Tam se nám podařilo nafotit starého lva, poznamenaného mnoha souboji. Byl dost zjizvený. Před západem slunce se přišly napít žirafy a na závěr, jako třešnička na dortu, dorazil i vzácný nosorožec černý. Byl to
nádherný den. Večer jsme pak zasedli v kempu v restauraci, vytáhli počítače a při popíjení studeného piva
jsme začali zpracovávat první fotografické „úlovky“.
Pokračování příště.
Vladimír Dolejší

Další fotografie je možno shlédnout na:
www.kvtisk.cz/fotogalerie
Dovolujeme si vás tímto pozvat na výstavu
velkoformátových fotografií z cest po Africe,
která se koná od 11. 5. do 24. 5. 2009
v prostorech vestibulu Krajského úřadu
v Karlových Varech
Vladimír Dolejší, Josef Stibůrek
www.oms-karlovyvary.cz |
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Jsme tiskárna zabývající se ofsetovým tiskem, předtiskovou
přípravou, až po kompletní dokončovací práce. Vlastníme
technologii dodanou společností Heidelberg od CtP, přes
nejmodernější tiskovou technologii pětibarevných tiskových
strojů a stroje pro finální knihařské zpracování.

Splníme Vaše požadavky v oblasti polygrafické výroby. Vyrábíme vše od vizitek, akcidenčních tiskovin až po plnobarevné
katalogy a knihy. Jsme schopni v plném rozsahu poskytnout
full servis v oblasti ofsetového tisku.
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ZÁKLADNÍ VÝCVIK LOVECKÉHO PSA
Chtěl bych odpovědět na několik otázek, které dostávám při posuzování na zkouškách loveckých psů.
Podotýkám, že je spousta jiných metod výcviku, ale
mně se osvědčily ty, které níže popisuji. Současně
musím předem upozornit, že nejsem zastáncem nátlakových metod a už vůbec neuznávám používání hrubého zacházení se psem.
1) Kdy začneme s cvičením psa?
Ve stáří asi 6-8 měsíců, když poznáme, že pes je vyvinutý tak, že je možné začít s výcvikem. Hravě však může
me se štěňátkem i dříve.
2) Jakým výcvikem se pes naučí poslouchat?
Voděním na řemeni a povely: „Sedni!“, „Lehni (Daun)!“,
„Sem!“, „Vpřed!“, „Přines!“ a odložením „Zůstaň!“.
Vždy se ale vyhýbám opakování povelů, které pak při
zkouškách snižují známku.
Psíka nikdy netrestáme rukou nebo vodítkem, nikdy
netrestáme psa, který odběhl za zvěří a vrací se k nám.
Pes má na písknutí nebo povel „Sem!“ přibíhat s radostí a ne se strachem.
3) Jak naučíme psa chodit na řemeni (vodítku)?
Chodíme s ním na vodítku podél zdi nebo plotu a to tak,
aby psík byl těsně u zdi a nedovolíme mu předbíhat.
Předejde-li, dáme ihned povel „Zpět!“ a kolenem lehce
strčíme psíka do hlavy a ta zavadí o zeď. Pes se tak
odnaučí předbíhat.
Když již pes podél zdi
či plotu chodí bezvadně, jdeme zase my
podél zdi a pes jde na
volné straně. Jakmile
chce předběhnout, dáme povel „Zpět!“ a volně přitáhneme vodítko
4) Jak naučíme psa,
aby poslechl na povel „Sedni!“?
U štěněte postupujeme tak, že ho zavoláme jménem, v ruce držíme pamlsek. Když
k nám přiběhne, dáme
mu povel „Sedni!“, přitiskneme mu zadeček
k zemi a necháme ho
chvilku sedět. Pak ho
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pochválíme a dáme mu pamlsek. Cvičíme-li staršího
psa, aby si na povel sedl, držíme ho na vodítku, na
povel „Sedni!“ táhneme psa za vodítko pravou rukou
nahoru a levou tlačíme v bedrech dolů, aby pochopil,
že si má sednout.
5) Jak naučíme psa, aby poslechl na povel „K zemi
(Daun)!“?
Sedícímu psu dáme povel „K zemi!“, jednou rukou mu
tlačíme na lopatku směrem od krku, druhou ho přidržujeme v bedrech, aby si nemohl stoupnout, a lehce
ho tlačíme k zemi, aby si lehl na všechny čtyři. Když
pes leží na všech, přitiskneme mu k zemi i hlavu a chvíli ho v této poloze přidržíme. Pes si musí lehnout, dát
hlavu mezi přední běhy, zadní má složeny podle těla.
Tento základní cvik pak postupně rozšíříme, aby si pes
lehl na zvednutí ruky nebo na dlouhé písknutí. Psa, který na tyto povely poslechne, ovládneme na každou
vzdálenost, přinutíme ho, aby pevně vystavoval, odnaučíme ho štvát zvěř a můžeme ho také lehce odložit.

6) Jak cvičíme psa v přinášení?
Dáme psovi povel „Přines!“ a ukazováčkem a palcem
mu přitiskneme pysky na špičáky a donutíme ho, aby
otevřel mordu, načež mu do ní vložíme ruku. Toto cvičení opakujeme několikrát denně, až ruku v mordě
podrží. Tak se také naučí, aby zvěř nemačkal. Pak místo ruky musí tímto způsobem podržet v mordě kozlík,
vycpanou kůži z králíka - nejlépe se osvědčilo vycpat
kůži punčochou naplněnou obilím a pak pískem. Když
pes dělá i tyto cviky (vše zatím na vodítku) bezvadně,
cvičíme ho, aby sebral předměty (kozlík) ze země. Pak
teprve cvičíme „Aport!“ volně bez vodítka a zvyšujeme
vzdálenosti. Když pes zvládá přinášení na viděnou bez
chyb, můžeme začít s odhozenou a s vlečkou. Pes si
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musí být vědom, že povel „Přines (Aport)!“ je rozkazem, ne zábavou.
7) Jak naučíme psa, aby se dal odložit?
Dáme mu rozkaz „K zemi (Daun)!“ a na to povel „Zůstaň!“. Někde poblíž se schováme tak, abychom psa
viděli, ale on neviděl nás, a pozorujeme ho. Jakmile si
chce stoupnout, křikneme na něho „Zůstaň!“ a pes
musí zůstat na místě. To opakujeme tak dlouho, až pes
zůstane klidný ležet, pak prodlužujem;e čas odložení a
vždy po splnění disciplíny se vracíme ke psovi. Nikdy
ho nepřivoláváme, aby pes věděl, že musí zůstat ležet,
dokud se k němu nevrátíme.
8) Jak naučíme mladého psa, aby na povel vydával?
Ukážeme mu v ruce kousek masa nebo jiného pamlsku
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a tím psa dráždíme tak dlouho, až začne kňučet a následně vydávat. Hned nato ho odměníme podaným pamlskem, to opakujeme, ale již s povelem „Hlaš!“
Druhý způsob (u staršího psa) je, že se doma zavřeme
za dveře a psa necháme na druhé straně, dáváme
povel „Hlaš!“. Když pes začne hlásit, otevřeme dveře,
dáme mu pamlsek a pochválíme ho. Když pes na povel
hlásí, provedeme pobarvenou stopu a na konci položíme srnčí nebo jelení kůži a vedeme ho na barvářském
řemeni po barvě ke kůži. Když pes kůži uvidí, dáme mu
povel „Sedni!“ a „Hlaš!“. To opakujeme, až pes začne
na kůži hlásit sám bez povelu.
Při výcviku musíme být důslední, ale psa nesmíme přetěžovat, pes se má na výcvik těšit.
František Urik

Příroda, zvěř a lov
Střed Evropy, České země, člověk lnoucí k přírodě, historii a architektuře se nemůže té krásy nasytit. Konfigurace terénu, pokrytého porosty různé dřevinné skladby,
barevné lány zemědělských kultur a tam zasazené oslňující secesní tisícileté stavby, mnohdy zchátralé, nemluvící dominanty krajiny. Krajina plná zvěře, nabízející myslivecké vyžití. Elegantní a krásná srnčí zvěř nechybějící

ani na horách. Dnes všude přítomná zvěř černá, zemědělcům páchající škody a pro les užitečná, starající se
o škodící hmyz a přirozenou obnovu lesa. V lesních
komplexech potkáme zbytky zvěře vysoké, jelena evropského a častěji jelena siku, zvěř daňčí, včetně našich predátorů.
pokračování na str. 16

www.oms-karlovyvary.cz |
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pokračování ze str. 15
Vlk, rys a hlavně medvědi patří mezi živočišné druhy, kteří se výrazně podíleli na fungování lesních ekosystémů
střední Evropy. Účinná a rychlá likvidace zdechlin, rozšiřování semen plodů, kterými se konkrétně medvěd živí.
Člověk lovil velké predátory kvůli ochraně svého dobytka
a zároveň soustavně ničil vhodné biotopy, kdy zvěř
opouštěla toto prostředí. Kulturní krajina vytlačila velké
šelmy převážně olovem. Před 150 léty byl na Šumavě
zastřelen 14. listopadu poslední medvěd na území
Čech. Na Moravě poslední medvěd padl až koncem
19. století v roce 1893 na panství Hukvaldy. Medvědi se
vrátili do Beskyd v sedmdesátých letech 20. století,
když k nám expandovala slovenská populace. Dnes
naše stálá populace čítá 2 – 5 jedinců, kteří zde i přezimují. Statistika uvádí, že sousední Slovensko obývá karpatská populace asi o počtu 700 medvědů hnědých.
Pro mnoho lovců lákavá trofej a co tak lov v Kanadě.
Řekl bych, že i rys na zdi je užitečnější než-li v revíru.
Lov medvěda je nebezpečný a poměrně náročný, musíme ho najít v horách a lovíme ze země, žádné posedy.
Zejména při lovu medvěda grizzly (poddruh medvěda
hnědého, žijícího hlavně v Kanadě a na Aljašce) jde
dokonce o hru se životem, neboť jeho hmotnost 150 –
300 kg, někdy až 1000 kg, jeho rychlost a velké nezatažitelné drápy jsou pro člověka strašné, za pět vteřin
jste na kusy. Svému jménu vděčí grizzly za dlouhé chlu-

16

| www.oms-karlovyvary.cz

1 | 2009

py se stříbrnými špičkami, které pokrývají jeho plece
i hřbet a dodávají srsti šedý nádech. Anglicky „grizzle“
znamená šedá barva.
Sám Jeff Onion (v překladu Cibulka) byl lovec medvědů, dnes je ve věku 75 let a na Aljašce mezi medvědy
žije už půl století. „S grizzlym je lepší se vůbec nepotkat, jsou nevyzpytatelní, někdy jsou hraví, dovádiví, jindy člověka roztrhají na kusy,“ tvrdí Onion. Prvního medvěda grizzly Onion dostává v patnácti letech, byl s dědečkem na lovu lososů, napadla je dvoumetrová šelma,
domů se vrátil sám, medvěd dědečka roztrhal. V roce
1960 dostal kodiaka, záda měl na kaši, ale zápas tehdy
vyhrál, vrazil mu nůž do lebky uchem a zachránili ho
indiáni z úpatí Brooksova pohoří, znali hojivý lektvar na
hnisající rány. Onion hovoří ještě o dalších případech
napadení, kdy byl rychlejší a vždy medvěda dostal
ranou mezi světla. Ten šestý, kterého chce ulovit, říká,
že je o kus větší než zubr a nemůže ho skolit, přiznává
se starý muž. Podle indiánské pověry je totiž ten, kdo
zabije šestého medvěda grizzly, mrtvým mužem.
Američtí statistici spočítali, že ze 100 případů těsného
setkání s grizzlym, končí 73 lidskou smrtí.
Můj lov medvěda grizzly v Kanadě dne 2. června 2008,
v British Columbia v oblasti mezi Revelstoke a Golden,
na severní hranici Revelstoke National Park byl také velmi dramatický, ale o tom někdy příště.
Vladimír Dejmek
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Hledání zatoulaného času (7)
Odznaky na střeleckých závodech,
též i v našem okrese.
Palné zbraně fascinovaly lidstvo od samého počátku existence. Soutěživost si o střelecké závody řekla sama, a tak
probíhaly na celém našem území. Tuto skutečnost dokládají námi předložené odznaky:

1934 – II střelecké závody
v lázních „PODZVIČINOU“

1935 – Mezinárodní střelecké
závody PARDUBICE

1936 – IV Střel. závody ve Zlíně

1937 –Střelecké závody
přebor Č.M.J.ve Zlíně

1938 –Střelecké záv. o mistra Zlína

Ani náš Okresní myslivecký spolek Karlovy Vary nezůstával pozadu a střelecká komise zorganizovala střelecké
závody s velice hodnotnými cenami. Text na odznacích napoví.

1955 – Srnec 1. cena 1955 O.M.S. K.Vary

1957 - Tetřívek 1.cena 1957

Pozvánka
Město Nová Role spolu s OMS ČMMJ Karlovy Vary
a ŘsH Kuks Vás srdečně zvou v rámci oslav Měsíce
myslivosti na VI. ročník Mysliveckých slavností, které
budou konat v sobotu 13. června 2009 v Nové Roli.
Podrobnosti najdete na www.oms-karlovyvary.cz, nebo
na www.novarole.cz .

1962 - K.Vary 2. cena 1962

Okresní Myslivecký spolek K. Vary

Pomozte společně najít
šikovné ruce našeho okresu!
Výrobou odznaků s mysliveckou tématikou
se v padesátých a šedesátých létech zabýval a odznaky
tvořil jistý mistr,
možnámyslivecký kolega právě
někoho z Vás,
našich čtenářů.
Hledejme společně!
Je-li rukopis předloženého odznaku někomu znám,
ozvěte se prosím na adresu redakční rady mysliveckého
zpravodaje nebo na e-mailovou adresu:
jbaroch@seznam.cz.
Děkujeme
Připravuje: J. Baroch
www.oms-karlovyvary.cz |
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Netradičně o tradicích
Není to tak dávno, co mi v mysliveckém kurzu jeden
podnikatel vmetl do oči větu: „Co mi to tu vykládáte
o tradicích, vždyť já si do lesa půjdu pro parohy a ne
pro jakési ty vaše větvičky za klobouk!“ Polilo mne
horko. Jak nejlépe a nejrychleji vysvětlit jemu i všem
ostatním uchazečům o první lovecký lístek hodnotu
a smysl mysliveckých tradic! Přerušil jsem svůj výklad
a otevřel s nimi na toto téma širokou diskusi. Nakonec jsme dospěli ke společnému závěru, že myslivecké tradice vytváří jakési duchovní pozadí myslivosti, jsou její neoddělitelnou hodnotou a právě proto i dnes tvoří její trvalou součást, byť se nacházíme
ve zcela jiné době, než v té, kdy vznikaly.
Typickým a nejčastěji používaným příkladem mysliveckých tradic je právě úlomek. Při individuelním odstřelu
to musí být větvička ulomená z nejbližší dřeviny, u které
kus zhasl. U společných lovů, kdy se úlomek předává
střelcům až při závěrečném výřadu, si situaci
často zjednodušujeme
uříznutím větvičky smrkové nebo borové. Právě
zde se v praxi dělá nejvíce chyb, byť si to nechceme připustit. Dnes
totiž není výjimkou případ, kdy na naháňce jeden střelec uloví několik
kusů černé, dokonce
znám případ, kdy byly
z jednoho místa střeleny
tři lišky. Několikrát jsem
se stal svědkem toho, že
myslivecký
hospodář
obřadně předal úlomek za každý kus, byť střelci náleží
jen jeden za každý druh ulovené zvěře. Takto vyznamenaný střelec je většinou na rozpacích. Určitě tuší, že se
stala chyba, ale aby hospodáře neurazil, pokouší se je
za klobouk postupně nastrkat všechny. Jak zacházet s
úlomkem by měl vědět každý posluchač mysliveckého
kurzu - správně se úlomek nosí jen do půlnoci. Ráno se
nesmí odhodit do popelnice, ale vhodit do ohně v krbu
či v kamnech, nebo pustit po vodě. Pokud ho však
použijeme jako součást podložky s trofejí, kam někteří
umísťují i nábojnici a střepiny střely nalezené v těle uloveného kusu, žádné tradice neporušíme. Kdysi jsem
v mysliveckém kurzu pracně vysvětloval i otázku samotné trofeje, která střelci náleží jen tehdy, pokud zvěř ulo-
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vil mysliveckým způsobem v rozsahu povolenky k lovu
a v souladu s pokyny loveckého průvodce. Jinak zůstává majetkem uživatele honitby a střelec se nemůže
domáhat jejího vydání.
Praktický život v honitbě však přináší některé netradiční
situace, při kterých většinou všichni ostatní váhají a přitom čekají, jak se myslivecký hospodář nakonec zachová. Jednou nám na naháňce na černou přivezli k výřadu
kus, který tam vlastně být neměl. Ono střelit 120 kg
bachyni, přestože jsou od začátku všichni několikrát
upozorňováni na to, že se loví kusy jen do 50 kg, vyžaduje jistou dávku „sebevědomí“. Nedat bachyni na
výřad nešlo, ale než jsme všechno nachystali, přišlo
několik kolegů s tím, že přesně ví, kdo na ni jako jediný
střílel. Co s tím? Zatahat alespoň viníka za uši, nebo ho
dokonce poslat z lovu s velkou ostudou domů, když se
k tomu sám nepřizná - mysleli jsme opravdu na všechno, ale nejdříve bylo nutné dokončit lov výřadem.
Komu dáme úlomek za
ulovenou bachyni? Tomu, kdo kus vyvrhoval?
Když jsme probrali všechny známé možnosti, prozradil nám jeden starý
hajný, že v takových případech se úlomek - jako
výraz rozloučení uloveného kusu s přírodou předává nejstaršímu lovci nebo nejkrásnější
účastnici lovu. A tak jsme
mezi ostatními střelci našli jednu lovkyni, a ta tuto
čestnou roli zvládla. Stejně se dá postupovat pokud je
kus „uloven“ zásahem vyšší moci - zabije se o strom
nebo nárazem do oplocenky. Zvěř je přece při lovu
naším rovnocenným partnerem a měli bychom s ní
zacházet s patřičnou úctou, což předem vylučuje myšlenky na to, jak takovýto kus (například srnče stržené
psem) zatajit a na výřadu nepřiznat.
Pokud se dostáváme do naprosto nezvyklých situací,
měly by mám právě tradice přinášet pocit jistoty. Je
v nich spousta moudrého, a pokud je známe dobře,
budeme se jistě umět postavit k řešení každého neznámého problému důstojně a se ctí.
František Bezděk
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POHÁR ČESKÉHO LESA V DOSLEDECH
OMS Tachov
Českomoravská myslivecká jednota
ve spolupráci
s Lesy české republiky
Kolowratovými lesy
MS Tetřívek Rozvadov
pořádá

6. 6. - 7. 6. 2009
POHÁR ČESKÉHO LESA V DOSLEDECH
Barvářské zkoušky honičů
a Barvářské zkoušky
CACT
• podrobné informace o podmínkách soutěže
najdete na webových stránkách
www.myslivost.cz/omstachov

• termín uzávěrky přihlášek na soutěž: 30.4. 2009
Přihlášky zasílejte na adresu: OMS Tachov ČMMJ,
Nádražní 779, 347 01 Tachov
(spolu s přihláškou zasílejte kopie soudcovských
tabulek z dříve složených zkoušek pro případný výběr
startujících)
Ubytování: nutno zajistit předem, možno již od pátku
ing. R. Svoboda tel. 721 949 288
Stravování: v místě zkoušek za příznivé ceny

POZOR, ZMĚNA!!!
Jarní svod psů loveckých plemen
se koná v sobotu 18. dubna od 8.00
na myslivecké střelnici v Karlových
Varech, nikoliv v neděli, jak bylo
původně uvedeno v minulém
čísle zpravodaje

ČMMJ - Okresní myslivecký spolek Karlovy Vary, Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary
Vojenské lesy a statky, s.p. divize Karlovy Vary a Základna oprav - středisko oprav Jaroměř

Vás zvou na výstavu historických palných zbraní
která se koná 17. dubna 2009 od 12.00 do 18.00
Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary, Sachrův dvůr

www.oms-karlovyvary.cz |

19

MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ |

1 | 2009

Milošek
Nikdo už neví, proč se mu začalo takto říkat, ale ta
zdrobnělina jména k němu patřila snad odjakživa.
Zvláštní gesta, navýsost dokonalé, až honosné, ale
přitom jemně dívčí chování, kterého se nezbavil ani
v lese při naháňce, ani v hospodě plné drsných
chlapů. Ti byli, na rozdíl od něj, řádně zarostlí a občas
i pěkně přisprostlí, a peprnými výrazy vůbec nešetřili.
Z Miloškových hladkých růžových tváří a přehnaně
kultivované mluvy si však nikdo posměšky nedělal,
všichni ho brali se vším všudy, za ta léta si na něj stačilo
zvyknout celé jeho okolí. A tak rozruch mezi námi
způsobil vlastně jen jednou, ale zato způsobem, na
který nemohu zapomenout. Pro jeho dobro vše utichlo
málem ještě dříve, než se mohlo pořádně rozkřiknout,
o co vlastně šlo.
Když jsem Miloška doprovázel na jeho prvního srnce v
životě, byl štěstím celý bez sebe. O rok později se při
čekané už tvářil jako zkušený horal, kterému je všechno
jasné, jeho suverenita pak narůstala s každým dalším
uloveným kusem. Když jsem ho další rok poslal na posed
na okraji louky, kde jsem měl vyhlédnutého dobrého
odstřelového srnce, netušil jsem, že vlastně nechce
lovit, ale jen si ověřovat, že i v lese stále platí všechny
fyzikální zákony, mnohými občas značně podceňované.
Naštěstí jsme tenkrát šli kus cesty spolu, jemu po
prudkém stoupání, kdy se mě už nedostávalo dechu,
zbývalo odbočit na úzký chodníček, já pokračoval ještě
o kousek dál. Seděl jsem na posedu z druhé strany
kopce a první výstřel jsem uslyšel jen krátce před tím,
než se setmělo. Spokojeně jsem si oddechl. O tom
srnci jsem dobře věděl, tak proč mu ho nedopřát. Když
za čtvrthodinu padla další rána, zpozorněl jsem, když
krátce nato druhá a třetí, nevydržel jsem a pospíchal
za ním.

honem rychle přebil a čekal. Když se dlouho nic
nedělo, pověsil kulovnici na hřebík vedle batohu, slezl
dolů a nanejvýš zručně srnce vyvrhl. Pevnou smyčkou
mu svázal běhy do kříže a poponesl k posedu. Na
žebříku, tam nahoře někde v pěti metrech, měl přece
ještě zbraň a batoh. Rychle vylezl nahoru a když už
chtěl sáhnout po kulovnici, uvědomil si, že má ruce od
barvy. „No přece si nezasviním tu naleštěnou pažbu“,
proběhlo mu hlavou. Strčil ukazováček pod lučík,
krkolomně otočil zbraň od sebe tak, aby při sestupu
nemohl zavadit optikou o žebřík, a druhou rukou, kterou
měl méně znečištěnu od stop po vyvrhování, nadzvedl
řemen zbraně nad jeden z vyčnívajících hřebíků. Šlo to.
Stejně pomalu a nanejvýš opatrně si podal batoh, který
si jedním popruhem pověsil na rameno. Dobrá věc se
podařila, teď ještě opatrně dolů.
Na další příčce žebříku znovu starostlivě zkontroloval,
zda náhodou přece jen nezavadí o puškohled, a udělal
další sestupný krok. Když najednou ucítil, že řemen
zbraně někde nahoře uvázl, jen zlostně blýskl očima.
Štítivě natáhl „špinavou“ ruku s kulovnicí pověšenou
na prstě ještě dál od žebříku a jemně trhnul celou paží
směrem dolů. A právě v tu chvíli znovu zafungovaly
fyzikální zákony. Ještě před chvílí, když střela opouštěla
hlaveň, to byl zákon akce a reakce, teď zase kulovnice
pochopila zákon o rovnováze. Zbraň pověšená za prst
na lučíku se při pokusu o uvolnění zhoupla, a přitom se
záhadně přetočila hlavní dolů. Další prudký pohyb ruky,
který následoval v křečovité snaze nepoškodit optiku,
velmi snadno zaktivizoval spoušť, protože v tu chvíli už
zbraň celou svou vahou nevisela na lučíku, ale už na
spoušti. To, že po celou tu dobu měl v ruce nevybitou
a nezajištěnou zbraň s nataženým napínáčkem, mu
došlo hned poté, co se ozval výstřel a ostrá bolest mu
projela levým lýtkem.

***
Ten srnec znovu vyšel z okraje lesa jako podle jízdního
řádu. Už několik dní se podle něj daly kontrolovat
hodinky. Starý zpátečník, nerovný šesterák, na pravé
lodyze dlouhá bílá špice, na levé jen pozůstatek kdysi
silného paroží s bohatým perlením. Typický odstřelový
kus, ale na střelbu bylo dost času. Nebylo kam spěchat,
tak proč rušit to ticho hned po příchodu na posed.
Až když se začínalo stmívat a srnec se pomalu vracel ke
stěně lesa, Milošek rozvážně namířil, vydýchl a jemně
stisknul spoušť. Srnec padl jako podťatý, tak pro jistotu
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Vůbec se nedivím, že ve snaze přivolat mne dřív, než
bylo původně dohodnuto, vystřílel celý zásobník,
přestože se mu s kulovnicí, na které chybělo kus
pažby, nestřílelo zrovna nejlépe. K tomu už optiku
nepotřeboval, ta stejně ležela o pár kroků dál rozbitá,
i s kusem montáže. Jak pořídit novou ho však v tu chvíli
zajímalo ze všeho nejméně.
Že jsme okolnosti vzniku jeho úrazu raději nikomu
nevysvětlovali, jej bolesti zbavilo jen částečně.
František Bezděk
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Honitba Děpoltovice
Jedná se vyloženě o příměstskou honitbu se všemi klady i nedostatky, kterou má v pronájmu od Pozemkového fondu ČR, pracoviště Karlovy Vary, ing. Jiří Kubernát, který zde na většině zemědělských pozemků hospodaří.
Její hranice vedou ze samotného centra Karlových
Varů (ulice Jáchymovská, Sokolovská, Závodu míru)
přes Starou Roli, Mezirolí a Fojtov do Děpoltovic
a potom na Odeř, Velký Rybník, Podlesí a Otovice.
Uprostřed honitby je velká rekreační oblast Děpoltovického koupaliště s téměř čtyřmi sty objekty pro individuální rekreaci. V Děpoltovicích, Mezirolí a Otovicích
expanduje do extravilánů obcí výstavba rodinných dom-

ků, která nejenže působí negativně narůstajícím pohybem lidí, psů a koček, ale postupně ukrajuje hektary
honební plochy.
Přínosem pro klid v honitbě a spokojenost zvěře nejsou
ani jezdecké stáje v Děpoltovicích a Rosnicích, kde desítky koní sedláni majiteli nebo nájemci projíždějí mimo
komunikace revírem v doprovodu psů, nejraději v podvečerních hodinách, kdy zvěř vytahuje na paši.
Blízkost padesátitisícového města s sebou přináší i zvýšený počet terénních motocyklů, čtyřkolek a v poslední době i terénních automobilů, jejichž majitelé v členitých lesních porostech hledají adrenalin.
V honitbě Děpoltovice, která má 1653 ha, je každoročně plánován lov srnčí zvěře v počtu cca 40 ks, z čehož
jedna čtvrtina až jedna třetina končí pod koly automobilů na rušných a přetížených komunikacích. Problémem

jsou, zejména v jižní části revíru, volně pobíhající psi,
kteří již strhli řadu kusů srnčí zvěře. Řadoví myslivci
jsou díky zákonu proti jejich počínání bezmocní.
Černá zvěř migruje honitbou Děpoltovice v nočních hodinách, protože ve dne zde většinou nenalezne klid.
Jelen lesní do honitby Děpoltovice sestupuje z hor
podle klimatických podmínek. Někdy koncem roku,
většinou ale koncem ledna, kdy zde u srnčích krmelců
a na hromadách nalezne dostatek potravy k přežití, aby
se v jarních, nejpozději v letních měsících vrátil zpět do
hor na svoje stávaniště a říjiště.
Nejlépe se v naší honitbě daří liškám, jezevcům a kunám. Lišek lovíme kolem šedesáti kusů ročně, přejetých jezevců jsme na komunikacích
našli v roce 2008 jedenáct. Kunu
neumí většina našich členů lovit a po
pravdě řečeno o její lov nemá v dnešní uspěchané době ani zájem.
Drobnou zvěř, přestože jí věnujeme
maximální péči, již řadu let nelovíme,
protože jak zajíc, tak bažant se
vyskytují v minimálních stavech. Péči
věnujeme i koroptvím, kterých jsme
letos napočítali čtyři hejnka o třiceti
sedmi kusech.
Daří se u nás výru velkému, kdy známe v revíru tři hnízdiště, krkavcům,
volavkám popelavým i kormoránům.
Jen málokdo si dovede představit,
jak hbitě a zručně si počínají hejna
straky obecné při likvidaci vajec na
bažantích hnízdech či při zabíjení
čerstvě vylíhlých bažantíků.
Většina našich členů hledá myslivecké vyžití v jiných
honitbách, kam je zvou kamarádi, jsou tam také členy
a nebo si kupují povolenky k lovu.
Přestože lovecké příležitosti nepatří k doménám honitby Děpoltovice, vytvořila se zde dobrá parta lidí, kterým
je příroda a zvěř blízká. Soustavně opravují a doplňují
přikrmovací i lovná zařízení, která trpí nájezdy vandalů.
Na každém kroku naleznete slanisko se solí, věnují se
údržbě a obnově studánek a potůčků v revíru. Pravidelné přikrmování srnčí zvěře a vykládání medikovaných
krmiv přispívá k dobré kondici této zvěře a v neposlední
řadě i početním stavům, kde není problém naplňovat
kmenový stav.
Partu myslivců v honitbě Děpoltovice, z nichž převážná
většina je členy ČMMJ, drží pohromadě organizování
pokračování na str. 22
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pokračování na str. 22
společenských a kulturních akcí se zaměřením na
dodržování zvyků a tradic české myslivosti. Jsou spoluorganizátory okresních mysliveckých plesů, posledních lečí, zkoušek loveckých psů i každoročně pořádaných oslav myslivosti v Nové Roli.
Řada z nich se podílí na organizování besed na školách
či akcích pro domy dětí a mládeže.
Pravidelně před zahájením lovecké sezóny se každý
rok scházejí na okresní myslivecké střelnici, kde si
zopakují bezpečné zacházení se zbraní a vyzkoušejí
nastřelení kulovnic.
Organizovány jsou společné procházky revírem (nedá
se mluvit o honech) se zaměřením na tlumení škodné,
případně natláčky na předem obeznanou černou zvěř.
K úspěšnosti těchto akcí přispívá i vysoký počet lovecky upotřebitelných psů držených našimi členy.
Ladislav Cinegr, myslivecký hospodář

Setkání se sponzory zpravodaje
Ve čtvrtek 26. února se v restauraci Na Špici v Radošově sešli členové redakční rady Mysliveckého zpravodaje se sponzory, bez jejichž podpory by náš zpravodaj jen stěží mohl vycházet v takové kvalitě a rozsahu,
jak jej znáte. Předseda OMS Karlovy Vary ing. Evžen
Krejčí jménem celé rady a také Vás, čtenářů, všem
zúčastněným poděkoval a seznámil je s plány do bu-

doucna, s rozšířením zpravodaje a také se změnou formátu a novou kvalitou obálky. Loga a jména sponzorů
můžete nalézt na poslední straně každého čísla a na každý finanční příspěvek věnovaný právě na Myslivecký
zpravodaj poskytuje karlovarský OMS řádnou smlouvu.
Ivana Pečimúthová
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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 ovs k 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
www.oms-karlovyvary.cz
| 036
Fax: +420 353 997

Děku j e m e níže u v ed en ý m s p o l ečno stem
a po dn ika te l ům z a fi n a n č n í p o d po ru:

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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