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Úvodní slovo
Vážení kolegové myslivci a přátelé
myslivosti,
uplynul rok od prvního vydání našeho
Mysliveckého zpravodaje a Rada Okresního mysliveckého spolku Karlovy Vary
rozhodla, že se pokusíme v jeho vydávání pokračovat. Samozřejmě, bude-li
zájem a dostatek příspěvků. V roce 2007
bychom opět rádi vydali čtyři čísla.
Vím, že především distribuce zpravodaje stále není ideální, k řadě našich
členů se pořád ještě bohužel nedostane
včas a někdy i vůbec. Rozesílat jednotlivá čísla poštou, ať už členům nebo i pouze jen jednotlivým mysliveckým sdružením, by bylo finančně neúnosné. Dostatek výtisků je vždy k dispozici v kanceláři OMS v Bulharské ulici, a proto mi
dovolte, abych poprosil právě Vás, myslivecké hospodáře, předsedy, zástupce
sdružení, ale i jednotlivé členy, abyste
si pro svá myslivecké sdružení jednotlivá čísla vyzvedávali. Každou středu je
v kanceláři OMS v Bulharské ulici od 9
do 16 hodin místopředseda, který vám
zpravodaje rád vydá. V letošním roce by
měla jednotlivá čísla vyjít koncem měsíce března, června, září a prosince.
Po několikaleté přestávce se dne 2.
února 2007 uskutečnil v karlovarském
hotelu Thermal opět Tradiční myslivecký ples našeho OMSu. Musím říci, že
jsem byl velmi mile překvapen, jak tento
ples proběhl. Děkuji všem, kteří se podíleli na jeho přípravě a organizaci, především členům MS - Jestřáb z Niv, kteří
odvedli dobrý kus práce. Chtěl bych ještě jednou touto cestou poděkovat všem
sponzorům, kteří náš ples podpořili, ať
už jakoukoliv formou. A také děkuji jednotlivým mysliveckým sdružením a majitelům honiteb, kteří nezištně poskytli
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především zvěřinu do naší tomboly. Bez
zvěřiny by myslivecký ples nebyl mysliveckým.
Jsem o tom přesvědčen, že se tento
ples skutečně povedl a položil základ
pro znovuobnovenou každoroční tradici
mysliveckých plesů v Karlových Varech.
Bohužel, tak jako jsou zprávy veselé
a běžné, jsou i zprávy smutné. K těm druhým patří určitě úmrtí některých našich
významných členů.
Na závěr bych Vás rád všechny pozval na řadu mysliveckých akcí, které
přinese letošní jarní období. Jedná se
o dvě akce na myslivecké střelnici, a to
jarní svod loveckých psů dne 22. dubna
a výstava historických palných zbraní ve
dnech 29. – 31. května. Dále je to Otevřený školní přebor ve vábení zvěře dne 11.
května, který se koná ve Žluticích, a konečně IV. Ročník Mysliveckých slavností
s odborným seminářem, který se již tradičně uskuteční v červnu v Nové Roli.
Přeji Vám všem klidné jarní měsíce
a k blížící se sezóně odlovu srnců
„Lovu zdar“
Ing. Evžen Krejčí
předseda OMS Karlovy Vary
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Přehled o vývoji členské základny OMS
Karlovy Vary
Ke dni 31. 12. 2006 bylo evidováno 1076
členů
Ke dni 10. 1. 2007 je evidováno 940 členů, kteří mají zaplaceny příspěvky na
rok 2007 a další léta
Věkové rozložení členské základny
nad 60 let je následující:
60 – 65 let 102 členů
65 – 70 let 88 členů
70 – 75 let 64 členů
75 a více
58 členů

Dva naši nejstarší členové jsou oba narozeni v roce 1920
Pokud hodnotíme ekonomickou situaci karlovarského OMS lze říci, že za
poslední léta se dostal do příznivých plusových čísel, za což vděčíme především
omezením výdajů.
MVDr. Jan Vyskočil
místopředseda

Další informace pro členy ČMMJ
a myslivecká sdružení
Českomoravská myslivecká jednota
vydává „Věstník“ ČMMJ, a to 4x až 5x do
roka. Věstníky obsahují důležité informace týkající se řízení myslivosti – zákony,
vyhlášky a jejich změny v plném znění.
Dále pak zápisy nebo usnesení vrcholných orgánů ČMMJ – Sboru zástupců
ČMMJ, myslivecké a dozorčí rady. Ve
věstníku jsou zveřejněny všechny kynologické a střelecké akce, termíny a místa konání zkoušek mysliveckých hospo-

dářů a základních zkoušek z myslivosti
a jiné zájmové potřebné informace.
Cena jednoho výtisku se pohybuje kolem 20,- Kč. Výše se stanovuje dle počtu
stránek daného čísla. Doručení věstníku
lze objednat na adrese: Českomoravská
myslivecká jednota, Jungmanova 25,
115 25 PRAHA 1. Nebo na tel. 224 948 465,
fax. 224 948 495.
Luboš Baxa
předseda kulturní a výchovné komise

Tradiční myslivecký ples
Po několika letech se nám podařilo obnovit tradici pořádání Okresního
mysliveckého plesu v Karlových Varech.
První úvaha o vzkříšení tradice konání
Okresních mysliveckých plesů padla
v Mysliveckém zpravodaji č.1/2006 a dále na Okresním mysliveckém sněmu
v měsíci říjnu 2006, kde bylo pořádání
této kulturní akce schváleno. Předseda

OMS K.Vary vyzval myslivecká sdružení
k pomoci a to především v dodání zvěřiny do tomboly. Některá sdružení na tuto
výzvu slyšela a těmto především děkujeme za pomoc. Na začátku roku 2006
dalo MS – Jestřáb z Niv svoji nabídku na
pomoc při uskutečnění okresního mysliveckého plesu. Okresní myslivecká
rada děkuje členům tohoto sdružení za
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přípravu a výzdobu sálu včetně tomboly.
Tradiční myslivecký ples se konal dne
2. února 2007 v prostorách Lázeňského
hotelu Thermal. K poslechu a tanci hrála myslivecká kapela Halali a diskotéka
pro starší a pokročilé Musicspektrum
ing. Neumanna. Nemalým zpestřením
bylo vystoupení Mysliveckých mažoretek a ukázka společného výřadu po
skončení honu, včetně pasování na lovce zvěře srnčí a černé. Předvedení vábení jelenů účastníky Mistrovství Evropy juniorů, pod vedením MVDr.Rudolfa,
sklidilo velký aplaus.
Dovolte, aby Okresní myslivecká rada
poděkovala všem, kteří se na organizaci okresního Tradičního mysliveckého
plesu podíleli. Dnes již víme, co by bylo
možno zlepšit, ale velice důležité bylo
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začít. Může nás těšit, že myslivecký ples
měl velice důstojnou úroveň, což nám
potvrdila i karlovarská veřejnost.
Takováto akce se však neobešla bez
finanční podpory a zajištění zvěřiny do
tradiční myslivecké tomboly. Zde dovolte, aby Okresní myslivecká rada poděkovala především:
společnosti Karlovarské minerální
vody a.s., závod MATTONI v Kyselce,
UNIOPLAST s.r.o., KVTISK s.r.o.,
G. Benedikt Karlovy Vary s.r.o., MS –
Čichalov, MS - Štědrá, MS – Mirotický
les a Lázeňským lesům Karlovy Vary
a dalším.
Okresní myslivecká rada
Okresního mysliveckého spolku K. Vary
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Propůjčování vyznamenání ČMMJ
Českomoravská myslivecká jednota vydala ve Věstníku ČMMJ č. 4/98 směrnici,
která stanovuje podmínky k ocenění zasloužilých členů ČMMJ za obětavou práci
vykonanou ve prospěch myslivosti, ochrany zvěře a jejího prostředí a členům, kteří
se mimořádně zasloužili o rozvoj myslivosti a mysliveckých tradic.
Toto ocenění zasloužilých členů mysliveckých sdružení bývá často opomíjeno, proto uvádím stručný výpis podmínek pro :
- propůjčení vyznamenání „Za zásluhy o myslivost“
- udělení čestného uznání
- udělení věrnostní medaile
- udělení čestného členství v ČMMJ
A) Vyznamenání „Za zásluhy o myslivost“
I. stupeň – Zlatý odznak
Za podmínky k propůjčení se stanovují:
- dlouhodobá činnost v okresních orgánech a komisí ČMMJ
- dlouhodobá činnost kynologických a střeleckých rozhodčích
- dlouholetá činnost lektorů a zkušebních komisařů
- dlouholeté úspěšné vedení střelnic, umělých nor a jiných úseků
činnosti ČMMJ
- dlouholetá (minimálně 20 let) funkce v mysliveckých sdružení
- publikační činnost v oblasti myslivosti a funkce v mezinárodních komisí.
II. stupeň – Stříbrný odznak
Může být propůjčen za dlouholetou obětavou práci ve prospěch myslivosti, za uskutečnění zvlášť důležitých úkolů na úseku organizátorském a vzdělávacím, zachovávání mysliveckých
tradic, ochrany zvěře a jejího životního prostředí, které svým významem přesahují rámec okresu.
III. stupeň – Bronzový odznak
Může být propůjčen za trvale prospěšnou činnost pro myslivost na úseku organizátorském, zachování mysliveckých tradic,
ochrany zvěře a jejího životního prostředí, které mají okresní význam.
B) Čestné uznání
Může být uděleno za záslužnou a obětavou práci
v mysliveckých organizací
a za splnění úkolů v oblasti
kulturní, organizační, zachování mysliveckých tradic
a na úseku loveckého stře[ www.oms-karlovyvary.cz |
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lectví, kynologie, práce s mládeží, případně další činnost související s myslivostí.
Spolu s čestným uznáním se předává odznak čestného uznání.
C) Věrnostní medaile
Může být udělena členům , kteří jsou nepřetržitě členy
ČMMJ po dobu 30 let, aktivně se účastní myslivecké činnosti
a nebyly vůči jejich činnosti vzneseny žádné vážné výhrady,
a přitom nemusí splňovat kritéria pro udělení některého vyznamenání.
D) Čestné členství
Může být uděleno členům nebo dřívějším členům ČMMJ, zejména těm, kteří dlouhodobě pracovali v myslivosti a zasloužili
se o její rozvoj a pro věk nebo pro zdravotní důvody nemohou
plnit povinnosti vyplývající pro členy ČMMJ ze stanov ČMMJ.
Členské příspěvky a pojištění hradí ČMMJ. Čestné členství
má pravomoc udělovat ČMMJ.
Pravomoci k propůjčení , nebo udělení
- vyznamenání I. stupně
- vyznamenání II. A III. Stupně
- věrnostní medail
- čestné uznání
- čestné členství

ČMMJ
OMS
OMS
OMS

Vyznamenání I. stupně je omezeno a mělo by být navrhováno v jednom kalendářním roce do konce února na předepsaném tiskopise a to jedno vyznamenání na každých i započatých 500 členů ČMMJ organizační jednotky, která návrh podává.
Myslivecká vyznamenáníse propůjčují od II. k I. stupni nejdříve po 5-ti letech od obdržení nižšího stupně.
Udělení vyznamenání a ostatní ocenění členů ČMMJ schvaluje OMR na základě návrhu MS a ostatních subjektů činných v myslivosti.
Předání vyznamenání
Předání by mělo být provedeno při významných příležitostech (výroční členská
schůze MS, sněm OMS apod.). Předání I. stupně předají členové rady ČMMJ, případně předsedové OMS.
Vyznamenání propůjčená OMS předávají pověření členové rady OMS. Spolu s vyznamenáním, věrnostní medailí a čestným uznáním bude předán doklad o oprávnění
nosit příslušná ocenění.
Vyznamenání bude odňato v případě vyloučení z řad ČMMJ nebo osobám, které
byly pravomocně odsouzeny pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.
Luboš Baxa
předseda kulturní a výchovné komise
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Poděkování
V loňském roce byla pod záštitou časopisu Myslivost poprvé pořádána studentská soutěž ve vábení jelenů 12. 5. ve
Žluticích. Sponzoři soutěže poskytli mnoho hodnotných věcných cen. Pro mladé
začínající myslivce byly atraktivní zejména ceny, jejichž obsahem byla možnost
odstřelu trofejové zvěře. Vítězi kategorie
začátečníků, Tomáši Volfovi, předal povolenku k lovu muflona Stanislav Urban,
hlavní inženýr společnosti Rekultivace,
a. s. Vítězi kategorie pokročilých vábníků, Tomáši Třeskému, předal povolení
k lovu jelena lesního Erich Ulbert, ředitel
Městských lesů města Mostu. Obě ceny
byly předány za tiché asistence pana
Eduarda Vinohradníka, vedoucího odboru správy majetku Mostecké uhelné společnosti, a. s., který sám je dlouholetým
úspěšným praktickým vábníkem jelení
zvěře a také příznivcem zelenářské líhně SLŠ Žlutice. Ten se pak ujal samotné
organizace lovu. Devátého září oba studenti odjeli společně vstříc očekávaným
loveckým zážitkům. Bylo o ně postaráno
vrchovatou měrou a obzvlašť motivující
pro budoucí profesní dráhu byl fakt, že
oba mladé lovce doprovázeli absolventi SLŠ Žlutice Jiří Křen a Martin Hruška,
v současné době úspěšní zaměstnanci
uvedených organizací. 11. září v 11.32
přišla na můj mobil sms zpráva: Hlásím
splnění závazku. Muflon i jelen leží. Studenti, současní i bývalí, se rovněž úspěšně zúčastnili Národní soutěže ve vábení
jelenů 25. června na Ohradě. Poněkud
kontroverzní situaci při vyhlašování výsledků vyřešil ing. Kasina, šéfredaktor
časopisu Myslivost, vskutku velkoryse.
Oba vyhlášení vítězové, původní Luboš
Doležal i současný úřadující mistr republiky Jiří Frič dostali povolení k odstřelu

daňka ve Staré oboře LS Hluboká nad
Vltavou a oba jej také využili. Dokonce
kuriozně v jeden den - 3. října. Za fundovaného doprovodu oborníka ing. Petra
Novosada mladí lovci ulovili velmi cenné
raritní trofeje. Přála bych Vám zažít rozzářené oči mladých jelenářů při nadšeném
líčení prožitých mysliveckých zážitků.
Tito mladí myslivci získali nejen cenné
trofeje a celoživotní zážitek, ale i vzácný
pocit sounáležitosti myslivců bez ohledu
na věk, zkušenosti a postavení.
Díky.
Ing. Eva Hanušová

Vítěz troubení 2006

Troubení 2006, Ing. Hanušová předává cenu

[ www.oms-karlovyvary.cz |
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Střední lesnická škola Žlutice a Redakce časopisu Myslivost ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou a Lesy České republiky
pořádají při příležitosti zahájení výstavy trofejí Karlovarska

OTEVŘENÝ ŠKOLNÍ PŘEBOR
VE VÁBENÍ ZVĚŘE
Datum konání: 11.5.2007
Místo konání: Amfiteatr ATC Žlutice
Pravidla a soutěžní řád:
1. Soutěž je vypsána jako otevřený přebor SLŠ Žlutice. Zúčastnit se mohou studenti všech typů škol a učilišť. Vyhlášen bude přeborník školy
v kategorii a nejlepší cizí účastník.
2. Soutěžit se bude v disciplínách: vábení jelenů – tři vybrané typy hlasů
(zveřejněné v den konání soutěže), vábení srnčí zvěře – srna, srnče,
vábení dravců – liška, vábení černé zvěře.
3. Soutěžit lze s libovolným nástrojem. Na mikrofon.
4. Soutěžit se bude anonymně pod vylosovanými čísly.
5. Porota bude 3 – 6 členná, veřejné hodnocení 1 - 6 bodů. Vítězí soutěžící
s nejvyšším počtem bodů součtem ze všech disciplín. V případě rovnosti bodů může porota vyhlásit tzv. rozstřel v kterékoliv disciplíně.
6. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích:
a) začátečníci, kteří se zatím žádné soutěže nezúčastnili
b) pokročilí

Organizační podmínky:
Informace a bližší podmínky soutěže můžete získat na adrese: Střední
lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice, telefon 353393167,
e-mail sekretariat@slszlutice.cz nebo ing. Eva Hanušová tel. 777614011 .
V případě potřeby lze zajistit ubytování v domově mládeže SLŠ Žlutice.
Uzávěrka přihlášek bude 11.5.2007 do 10,00 hodin.
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Malý münsterlandský ohař
na memoriálech
Pravděpodobně by byl v domovině zastřelen. Neuvěřitelné se stalo skutkem,
odepsaný jedinec, davič lidí, narozený
v roce 1999 dnes stojí první v čele malých münsterlandů v České republice.
V roce 2001 jsem řekl: “Je krásný
a spolehlivý“. Byl to náročný rok práce,
nenechat nic náhodě, vše řádně utvrdit.
Strávili jsme 21 dnů dovolené ve výborně
zazvěřené honitbě MS Záboří Libovice,
výsledek této práce byl předveden na
MKP. Dovolil bych si touto cestou poděkovat členům MS, zejména panu předsedovi MS Janovi Polákovi a mysliveckému
hospodáři panu Josefovi Šípalovi, kteří
mně umožnili cvičit v jejich honitbě.
Blížil se termín MRK. Deset dnů před
startem začal Eros divně dýchat a ztrácel vytrvalost, stav se horšil. Verdikt veterináře byl děsný, zápal plic, uštval jsi
ho. Nastala léčba, nasazením antibiotik
se rozhodil krevní obraz, nedostatek hemoglobinu, porušené plicní sklípky.
24. srpna 2002 stojíme při zahájení
MRK na nádvoří tachovského zámku se
startovním číslem 1. Eros von der Mooshex startuje se zápalem plic. Startovní
číslo 1 není žádné štěstí, pro nás ráno
velké pole byla klika. Práce byla slušná,
hodnocení normální. Jeden pes chytne
bažanta, dostane klid 4, my jsme si zaskočili za pernatou a dostali jsme správnou známku 2, další chytne pernatou a je
to 0, páni rozhodčí mají zajímavé hodnocení, zřejmě mají svůj zkušební řád. Na
malém poli samé čtyřky. Voda výborná,
ale ochota do hluboké vody za 3. Z lesa
přicházely děsné zprávy, první číslo 11,
pan Dufek, se nestačil rozkoukat a na
barvě hlasič 0. Prvních 8 barev žádný
pes nezvládl jinak, než jako vodič.

Druhý den ráno přinášení lišky z ohrádky, známka 2. Barva č. 3, neoznámil, nedržel stopu, byl úplně rozhozený, známka 2.
Opět druhý den prvních 7 barev vodiči,
divné. Po práci na barvě jsem nevěřil,
že půjde vlečky, byl velmi unavený, ale
vyšil je za 4. Drobné disciplíny, čtyři psi
ve skupině, všichni nahánění za 2, jinak
ostatní známky samé čtyřky. Absolvovali
jsme MRK na 10 místě s 444 body ve II.
ceně a nominovali jsme se na Memoriál
Karla Podhajského, nejvyšší mezinárodní všestranná soutěž ohařů České republiky. Vlastně ohromný úspěch.
Doma jsme pokračovali v léčbě, zdravotní stav se lepšil, přítel veterinář by mě
nejraději zabil, ale bylo nutné vylepšit
klid před pernatou.
27. září 2002 byl zahájen 64. ročník MKP
v Prostějově, vylosoval jsem los č. 11.
Ráno les, ohrádka opět divadlo a známka
2. Při odložení natáhl přední běhy přes
rýhu po mé podrážce o 15 cm, známka 3.
Barva, perfektně oznámil, před srncem
odběhl, vteřiny jsou minuty a já jsem si
písknul, tím pádem za 3. Na odhozenou
lišku byl vypuštěn na příkaz rozhodčího
asi 80 m nad větrem, vracel se bez ní, popošel jsem si pro vítr v rozporu s panem
rozhodčím a nebylo co řešit, ale známka
3, nestihli jsme časový limit. Za odměnu
bylo vodění na řemeni, pan rozhodčí
mě nahnal do olšové mlaziny, víc větví
na zemi než v korunách, úplná bomba,
známka tři.
Po mírném sobotním mejdanu, krátkém
spánku, ráno v neděli nástup na velké
pole. Společný hon, krásná práce, hodnotili rozhodčí. Vystavil zajíce, došli jsme
ho, zavolal jsem střelce, ten vzdálenější
byl asi šedesát metrů daleko. Eros celou
[ www.oms-karlovyvary.cz |
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dobu stál jako struna, zajíce jsem vyšlápl,
ten vyrazil a Eros padal do daunu, krásná
práce. Nás střelců také, všichni tři jsme
ho v řepě chybili. Při společném honu
měl velkou smůlu Tom z Toušovských
polí, VMO pana Pilaře. Fenka KO, vůdce Dr.Šiška, Betty vystavila zajíce, ten
vyvstal z lože, dáma za ním vyrazila. Zajíc doslova naboural do zadaunovaného
Toma, dobrý lovec otevřel jenom mordu.
Dostal 0 z klidu před srstnatou, mnoho
diváků mělo jiný názor.
Pokračovalo velké pole, tam Eros předvedl další divadlo, hledání do šířky přes
sto metrů na obě strany, systém, vytrvalost, obrátky proti větru. V sobotu padaly
u kraťasů trojky z hledání a z nosu. Eros
hodnocen hledání 4, nos 4. Rozhodčí, pan
Strnad, pan Navrátil a zejména španělský
rozhodčí nevěřili, že malý münsterland
je schopen konkurovat těm vyvoleným,
to jsou němečtí krátkosrstí ohaři. Malé
pole jsme ustáli. Na vodě známka z ochoty za tři, Eros šel 40 m od břehu a 80 m
jsem ho vodil po hladině, ale „Neměl razantní nástup,“ toto jsem slyšel také poprvé v životě, žádný
zkušební řád tento
pojem nezná.
Hledání v rákosí bylo vynikající,
práce s živou zvěří,
známka 4. Pohozená kachna v rákosí,
tady jsem byl na mrtvici, nemohl jsem ho
pustit dál do rákosí.
Musel jsem ho držet
nakrátko, stále se
vracel bez kachny.
Byla to naše poslední disciplína, kdyby
do mě někdo píchnul, kapku krve by
10
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nevyrazil. Z naší skupiny jsem zůstal sám,
ostatní pochytali nuly a pro ně memoriál
skončil. Diváci odcházeli s rukama na
obličeji, aby tu hrůzu neviděli. Eros nedovolil, aby to se mnou seklo, v sedmé
minutě a dvou vteřinách přinesl, kachnu
perfektně předal, aport vždy samé čtyřky. Známka bohužel tři, přinesl dvě vteřiny po limitu pro známku čtyři, ale díky za
ní, to byly nervy.
Vítěz MRK, fena NKO, Běta z Hamáče
s vůdcem Petrem Moravcem na prvním
pracovišti na Memoriálu Karla Podhajského, na malém poli na vlečce s pernatou zvěří vypadla, známka 0. Na zkouškách musí vůdce mít i kus hledačkového
štěstí k úspěšnému předvedení.
Eros von der Mooshex je můj vítěz!
Poprvé za 64 let šel Memoriál Karla Podhajského malý münsterland v I. ceně.
Díky příteli !
Ing. Vladimír Dejmek
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Myslivecká pravidla při honech
A) Všeobecná
1) Nezvaný host, hryže kost! Neomluvíš-li se na pozvání, přijdeš.
2) Dostav se včas, nezapomeň doma honebního a zbrojního lístku, nábojů
a loveckých potřeb. Měj v pořádku zbraň.
3) Před honem zjednej si jistotu, na jakou zvěř smíš stříleti.
4) Dbej přísně pokynů řídícího honu a neruš souseda zbytečnou zábavou!
5) Ve společnosti směřuj hlavně pušky nahoru nebo k zemi. Zacházeje se zbraní,
buď vždy velmi opatrným neboť jsi za svůj čin sám zodpověden.
6) Ručnici nabij teprve na stanovišti a vyjmi náboje po každé leči. Před
nabíjením prohlédni hlaveň, není-li ucpána.
7) Nestřílej na zvěř příliš daleko, ani příliš blízko; nešetři druhé rány na
postřelenou!
8) Buď si vždy jist nač střílíš, nestřel na zvěř nedovolenou!
9) Nestřílej zajíce na pelechu a pernaté zvěře na zemi.
10) Neslušností je, střílíš-li na zvěř, kterou má jiný lépe na ráně.
11) Starej se, aby střelená zvěř nezůstala neodnešena, pamatuj na zvěř
postřelenou!
12) Nehádej se při společných ranách; s honci přísně, ale spravedlivě a vlídně
zacházej, psa nebij a zbytečně na něho nekřič!
13) Psa bez potřeby z řemene nepouštěj; k sledování postřelené a donášené
zvěře může být vypuštěn jen jeden pes.
14) Při honu vystříhej se pití alkoholu!
15) Užívej správného mysliveckého názvosloví, v úctě měj staré myslivecké
zvyky a v poslední leči mysliveckou latinu!
B) Doplněk pro honby polní
16) Dbej myslivecké kázně a snaž se vyrovnati nestejné rozdělení střelců
a honců, aby nevznikaly mezery a pytle.
17) Po odtroubení nestřílej do kruhu!
C) Doplněk pro honby lesní a vodní
18) Stůj tiše a těsně ve stěně honěné leče, vyrozuměj pokynem souseda o svém
stanovišti, kterého až do odtroubení neopouštěj!
19) Nestřílej do leče, nástřel opatři zálomkem! Nestřílej na hladinu vodní!
20) Na zvěř střílej jedině takovou střelou a zbraní, která odpovídá mysliveckým
požadavkům
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Okresní myslivecký spolek ČMMJ v Karlových Varech spolu s Řádem svatého
Huberta, Městem Nová Role a Krajským inspektorátem LČR

Vás srdečně zvou na

IV..
IV

ROČNÍK

MYSLIVECKÝCH SLAVNOSTÍ

16. června 2007 v NOVÉ ROLI
PROGRAM:
9,00 hod. odborný seminář
přednášejí - MVDr. Miroslav Vodňanský, Středoevropský institut ekologie zvěře
- ing. ent. Ing. František Bezděk, magistrát města Hradec
Králové, odbor životního prostředí
- Thomas Seifert, předseda krajského mysliveckého spolku Aue-Schwarzenberg
Podrobnosti k semináři včetně pozvánky dostanete na telefonu číslo
603 261 336, nebo 724 180 148.
13,00 hod. myslivecké odpoledne s kulturním pořadem
- koncert hudeb a mažoretek na náměstí v Nové Roli
- průvod městem
- vyhodnocení soutěže škol v malování přírody
- ukázky sokolníků – dravců
- představení terénních vozů Subaru a dalších značek
- pasování na lovce zvěře
- představení psů loveckých plemen
- vábení zvěře v podání předních odborníků naší republiky
- vystoupení hostů z Německa
Celá akce je financována z projektu INTERREG III A ( Česko – Sasko) v rámci
příhraniční spolupráce za organizační spoluúčasti EUREGIA EGRENSIS.
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I tak končí srnčí zvěř v lázeňských lesích
Ve druhé půlce září v odpoledních
hodinách ke mně přišel soused, který
stejně jako já bydlí přímo u lesa, na
konci Tyršovy ulice.
„Doktore, byl jsem venčit psa a našli
jsme srnce“.
Šel jsem tedy s ním asi 300 m prudce do vrchu a tam ležel stržený kus.
Když jsem se na něj podíval, asi mi
stoupl krevní tlak, protože to byl můj
dobrý známý, který k nám chodil jako
mladík – špičák na zahradu. Teď nosil
paroží šesteráka. Znal jsem ho snad 7
roků. Kadáver nesl četné stopy psích
zubů, na krku, zadní kýtě, na hrudníku.
Všude už samozřejmě v ranách velké
množství červů. Důkladně jsem srnce
ohledal, nikde na těle nebyla žádná
zranění kromě pokousání. Byl zřejmě
uštván psí smečkou, neboť do této lokality chodí venčit své miláčky mnoho
„chovatelů“ a dávají psům absolutní volnost, aniž je opatří košíky. Když poslušnost je pro ně výraz neznámý, umíme
si představit jak taková procházka vypadá. Tím se nechci dotknout těch občanů, kteří si uvědomují, že se pohybují
v lese, byť příměstském, a také se podle toho chovají. Les je přeci především
domovem zvěře a ne cvičiště neposlušných hafanů.
Ale vrátím se zpět k příběhu srnce.
Poprvé se u nás prezentoval jako mladý špičák, když ho okolo našeho domu
v době říje honil starý srnec, který měl
za naší zahradou své teritorium, a mladík se mu tam nějak připletl. Plot, tedy
spíše nízký plůtek mezi naši zahradou
a opuštěnými parcelami, byl v tu dobu
vysoký snad půl metru, což oba srnci

snadno zdolali. Byl jsem v tu dobu na
Slovensku, když mi ráno zazvonil telefon – volala manželka: „Prosím Tě, co
mám dělat, ten starý srnec honí toho
špičáka, já věším prádlo a oni mi tu už
čtyřikrát proběhli.“
„No co,“ říkám, „otevři vrata na ulici.“
Stalo se. Špičák objevil únikovou cestu
a vyběhl před dům, kde rychle nabral
kurs k lesu. Starý srnec za ním ještě výhrůžně zabekal a důstojně prošel naší
zahradou a jen tak mimochodem si uštípl poupě z růže.
Asi 2 roky na to se ztratil a teritorium
opanoval mladý šesterák. S tlupou srnčí
zvěře se pak v této oblasti vyskytoval až
do letošního roku. Měl jsem vždy možnost ho pozorovat přímo z okna při srnčí říji. Totéž jsem učinil i letos. Naháněl
srnu, která měla jedno srnče. Když říje
pomalu končila vzal jsem si vábničku
a šel jsem se na „souseda“ podívat. Několikrát jsem mu zavábil a srnec přišel.
Byl ode mne na vzdálenosti snad dva
metry. Celé to divadlo sledovala i moje
žena, které jsem právě chtěl předvést
jak se srnčí vábí. To bylo naposledy
co jsem ho viděl živého – potom už jenom ten smutný konec. A nebyl bohužel
sám. Mezi Drahovicemi a Hůrkami se
našli 4 kusy.
Kladu si otázku - musí to být? Ne, nemusí, to jen se my musíme naučit respektovat určitá pravidla. Naši čtyřnozí
přátelé za svoji vášeň nemohou, jsou od
přírody lovci a měl by je usměrnit jejich
majitel.
MVDr. Antonín Rudolf
soukromý veterinární lékař
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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

ČMMJ - Okresní myslivecký spolek Karlovy Vary
a Základna oprav - středisko oprav Jaroměř

Vás zvou na výstavu

HISTORICKÝCH
PALNÝCH ZBRANÍ
ve dnech 29. - 31. května 2007
od 12:00 do 18:00 hod.
na Myslivecké střelnici Karlovy Vary

Jan Sikyta odešel z našich řad
Ve věku nedožitých 71 let, dne 1. listopadu 2006, opustil naše
řady bez možnosti návratu vzácný člověk, lesák, kamarád, přítel
a kolega, pan Jan Sikyta ze Šťáhlav, později z Merklína u Karlových Varů. Tam v penzijním věku následoval rodinu své dcery.
Celý svůj život zasvětil rodině, své profesi lesníka na LZ Spálené Poříčí, polesí Kamýky, a svému koníčku, myslivosti a lovecké
kynologii. Byl úspěšný chovatel, cvičitel, drezér a propagátor
loveckých psů, jeho nejoblíbenějším plemenem byl výmarský
ohař. Bohaté a letité zkušenosti v chovu a výcviku ohařů ochotně
předával mladším kolegům, vždy rád a účinně pomohl, kde bylo
třeba, a v kolektivu přispíval k vzájemné pohodě. Byl mezinárodním všestranným
rozhodčím pro zkoušky loveckých psů z výkonu. Do své smrti zůstal věrný ohařům
pro jejich krásu, dobrotu, přítulnost a hlavně pro jejich všestrannost.
Odešel dobrý člověk, kamarád, který s námi zůstává ve vzpomínkách.
Čest Tvé památce!
Vladimír Dejmek

14

| www.oms-karlovyvary.cz ]

[ 2007/1 čtvrtletí |

| MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ ]

Oldřich Šelepa odešel z našich řad
Dne 17. listopadu 2007 nečekaně odešel ve věku nedožitých 73
let z našich řad náš přítel myslivec, lesník, kamarád, kolega, pan
Oldřich Šelepa. Narodil se v obci
Chvalkov na Českomoravské vysočině, dne 12.června 1934. Později studoval na Základní odborné
škole lesnické v Korunní u Stráže
nad Ohří a následně na Lesnické
mistrovské škole ve Šluknově. Nastoupil jako zástupce vedoucího
polesí Horní hrad. Za několik let
již pracoval jako vedoucí polesí Velký rybník. Téměř po 40 letech si doplňuje vzdělání studiem na Střední lesnické škole v Písku v roce 1973. Spolu se svojí manželkou
Marií se usadil v obci Podlesí, kde společně vychovali tři děti.
Řadu let byl členem okresního předsednictva Českého mysliveckého svazu v Karlových Varech. Nechyběl u žádné organizované akce a uměl přiložit ruku k dílu. Nemalou měrou se podílel na práci v kulturní a vzdělávací komisi. Většina z nás znala
Oldřicha Šelepu z lektorského sboru, při výchově nových adeptů myslivosti. Stovky
z nás mu vděčí za vše, co nás v kurzu adeptů naučil. Byl duší a jedním z hlavních organizátorů slavných mysliveckých plesů, ať již v Národním domě nebo v GH Puppu,
v 70. a 80. letech minulého století. Aktivně se podílel na výstavách trofejí i na práci
hodnotitelských komisí. Své bohaté zkušenosti nám předával jako hospodář Mysliveckého sdružení Podlesí, kde aktivně působil po odchodu na zasloužilý odpočinek
do poslední chvíle. Jak příznačné, že odešel při výkonu práva myslivosti.
Odešel lesů pán, dobrý člověk, kamarád, který s námi zůstává v našich srdcích.
Čest Tvé památce!
členové MS – Podlesí a OMR K.Vary

Václav Předota
již není mezi námi
Oznamujeme všem přátelům a známým, že ve věku nedožitých
62 let odešel do věčných lovišť myslivec a kamarád Václav
Předota z Ostrova.
Čest jeho památce!
myslivci Farmy Kubernát - Děpoltovice.
[ www.oms-karlovyvary.cz |
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Děkujeme níže uvedeným společnostem
a podnikatelům za finanční podporu:

UNIONPLAST

e-mail: ci.du@iol.cz

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

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

