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Úvodní slovo
Vážení přátelé a kolegové myslivci,
tak jako vždy v tuto roční dobu připravujeme spolu
se členy myslivecké a redakční rady materiál o celé řadě
akcí a událostí, které jsou součástí našeho mysliveckého života a o kterých Vás tak jako vždy budeme v našem
posledním letošním zpravodaji informovat. A dostatek
prostoru dostane samozřejmě také přehled akcí, které
se teprve konat budou a na které bychom Vás chtěli nejenom upozornit, ale samozřejmě i pozvat.
Snad nejdůležitější a nejzásadnější akcí, která se týká
nás všech, je bezesporu IV. sjezd ČMMJ, který se konal
20. listopadu v Praze a kde bylo zvoleno nové vedení
Českomoravské myslivecké jednoty v čele se staronovým předsedou ing. Jaroslavem Palasem. Během
tohoto sjezdu byla řešena celá řada otázek a témat,
jak z běžného mysliveckého života našich členů, tak
i celé ČMMJ, popřípadě i jednotlivých OMSů. Velmi
diskutovanou otázkou bylo především, zda prosazovat
„otevření“ nebo“ neotevření“ Zákona o myslivosti. Nakonec převládl, a je to i můj názor, tento zákon neotevírat, neboť při tvorbě nového anebo úpravě stávajícího
Zákona o myslivosti, by mohl být ten „nový myslivecký
zákon“ mnohem „horší“ a to jak ve vztahu k myslivcům,
tak i k mysliveckému hospodaření.
Jsem také velmi potěšen zprávou, že toto čerstvě
vycházející číslo našeho Mysliveckého zpravodaje
by se mělo poprvé také dostat i mezi myslivce chebského OMSu. Musím se přiznat, že jsem tomu opravdu velmi rád. Víte sami, že celý tento rok každý zpravodaj vždy
obsahoval část, kterou připravovali kolegové z OMSu
Sokolov. Je to určitě cesta, kterou bychom se měli i nadále ubírat, neboť v jednotě vždy byla je a bude, ta největší síla. Nehledě na to, že jsme všichni z jednoho kraje

- Karlovarského. Proto se domnívám, že velmi důležitou
událostí se v měsíci listopadu stalo založení Koordinační
myslivecké rady Karlovarského kraje, která byla ustavena dne 2. 11. 2010 a která by měla hájit a prosazovat
zájmy především myslivců všech tří OMSů, které jsou
součástí našeho kraje, to znamená karlovarského, sokolovského a chebského. Více už přečtete v příspěvku
od současného předsedy této KMRKK Ing. Petra Černíka.
Vzhledem k blížící se zimní plesové sezoně dovolil
bych si Vás, všechny členy Českomoravské myslivecké jednoty, jako každý rok v tuto především také pozvat
na již tradiční Myslivecký ples Okresního mysliveckého
spolku Karlovy Vary, který se uskuteční v pátek 28. ledna 2011, tentokrát v nově zrekonstruovaných prostorách Lidového domu ve Staré Roli.
Kromě dobrých zpráv mám pro Vás také jednu smutnou, 25. listopadu nás náhle navždy opustil náš myslivecký kolega Ing. Vladimír Dejmek, dlouholetý bývalý
člen myslivecké rady, rozhodčí z výkonu loveckých psů,
lektor a zkušební komisař a významná osobnost lovecké
kynologie nejen na Karlovarsku.
Sníh už napadl, vánoční svátky jsou tu a nový rok je
jak se říká za dveřmi, a tak mi, vážení kolegové, přátelé
a myslivci, dovolte, abych Vám všem, a to jak osobně,
tak i jménem myslivecké rady Okresního mysliveckého spolku Karlovy Vary popřál veselé svátky vánoční
a do nového roku 2011 vše nejlepší, hodně zdraví,
spokojenosti a mnoho příjemných loveckých úspěchů
a zážitků.

pf 2011
Vánoce plné štědrosti,
pohody, lásky, klidu,
v novém roce 2011 mnoho štěstí, zdraví,
osobních i pracovních úspěchů...
přeje rada OMS Karlovy Vary
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Ing. Evžen Krejčí
Předseda OMS Karlovy Vary
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Sloupek tajemníka
Vážení kolegové myslivci a příznivci myslivosti,
blíží se konec roku 2010 a já bych chtěla při této příležitosti poděkovat všem, kteří se během tohoto roku
podíleli na vytváření Mysliveckého zpravodaje. Podařilo
se nám sestavit vaší zásluhou slušný archiv zajímavých
článků, které vycházejí a budou postupně vycházet buď
v tematických celcích nebo podle prostoru v našem
čtvrtletníku. Soutěž o lovecký tesák pořád pokračuje, tento ročník bude vyhodnocen v prvním čtvrtletí
roku 2011 na okresním mysliveckém sněmu a zároveň
vstoupí do dalšího, již třetího ročníku. Vylosovaní výherci
– autoři příspěvků z řad našich členů získají věcné ceny
a na vítěze čeká opět hodnotný lovecký tesák. Proto
se neostýchejte a podělte se o své lovecké zážitky, zkušenosti, rady nebo recepty, příběhy i poezii, fotografie,
kresby, zajímavé trofeje nebo zážitky z cest za mysli-

veckým dobrodružstvím. Věřte, že si je mnoho vašich
kolegů s chutí přečte. Své příspěvky zasílejte buď poštou na adresu: OMS Karlovy Vary, Stará Kysibelská 91,
360 20 Karlovy Vary – Horní Drahovice nebo elektronickou poštou na: oms@oms-karlovyvary.cz
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A POJIŠTĚNÍ
Ještě máte poslední příležitost zaplatit si členské příspěvky v řádném termínu do 31. 12. 2010. Od ledna
už bude k členskému příspěvku s povinným pojištěním
přičten také poplatek za zápisné, protože v novém roce
přestáváte být členem. Tento poplatek činí 200,- Kč.
Kancelář OMS Karlovy Vary Vám bude k dispozici
i mezi svátky ve středu 29. 12. 2010 v běžném čase
od 9.00 – 12.00 a od 13.00 – 16.00 hodin. V průběhu ledna musí být příspěvky vybrány a odeslány
na ČMMJ do Prahy.

Než se rozhodnete podlehnout mnohdy lákavým nabídkám jiných pojišťoven…
Členský příspěvek
Základní
OMS
Halali pojišťovna
ČMMJ - sekretariát
Fond rozvoje ČMMJ

800,- Kč
410,- Kč
250,- Kč
135,- Kč
5,- Kč

Členské příspěvky základní na rok 2010 činí
800,- Kč. Slevu mají senioři od 65 let, studenti a invalidní důchodci (po předložení dokladu o studiu a dokladu
o pobírání plného invalidního důchodu) pro ně členské příspěvky činí 500,- Kč. Myslivci z povolání zaplatí
550,- Kč, za ně pojistné hradí zaměstnavatel. Příspěvky
lze zaplatit až na tři roky dopředu, jako tomu bývalo v minulosti.
Jak je patrné z tabulky, částka určená na pojištění
při výkonu práva myslivosti u pojišťovny Halali činí
250,- Kč.

Členský příspěvek
Senioři od 65 let, studenti, invalidé
500,- Kč
160,- Kč
250,- Kč
85,- Kč
5,- Kč

Členský příspěvek
Myslivci z povolání
550,- Kč
410,- Kč
Hradí zaměstnavatel
135,- Kč
5,- Kč

a vyzvednout si vyplněný doklad o pojištění v příslušném jazyce, který si berete na cestu s sebou.
- Při pořádání mysliveckých akcí platí pravidlo, že pokud je 80% členů pořádajícího mysliveckého
sdružení nebo majitel honitby členem ČMMJ,
jsou na těchto akcích automaticky pojištěni i všichni zúčastnění bez ohledu na to, jestli jsou nebo nejsou členy ČMMJ.

- V této částce máte obsaženo pojištění odpovědnosti a zároveň úrazové pojištění. Ale to není
zdaleka všechno.

- Při pořádání naháněk na černou zvěř a norování,
jsou automaticky pojištěni také zúčastnění lovečtí
psi s příslušnou loveckou upotřebitelností, opět
pokud je splněna podmínka, že 80% členů pořádajícího mysliveckého sdružení nebo majitel honitby
jsou členy ČMMJ.

- Pojištění obsahuje automaticky také pojistku při výkonu práva myslivosti v zemích Evropské unie
a Eurozóny, zatím s výjimkou Rakouska, Francie
a Velké Británie, které jsou ještě v jednání. Pokud
chcete vycestovat za mysliveckými zážitky do evropských zemí, stačí se zastavit v kanceláři OMSu

Kromě toho jako člen Okresního mysliveckého
spolku Karlovy Vary a zároveň Českomoravské
myslivecké jednoty máte řadu výhod, jako je levnější poplatek při zkouškách z výkonu loveckých psů,
možnost zdarma nebo za symbolický poplatek využívat
střelnici, veškeré informace o dění v myslivosti v okrewww.oms-karlovyvary.cz |
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se, dnes už postupně i v kraji díky spolupráci se spolky
z Chebu a Sokolova, prostřednictvím zpravodaje, který
za vámi dorazí až do vaší schránky, nebo nástěnný kalendář zdarma v kvalitě, která uspokojí i ty nejnáročnější
příznivce myslivosti. Jestli využijete možnosti spolkového života a navštívíte tradiční ples, myslivecké slavnosti
nebo vyrazíte společným zájezdovým autobusem na veletrh či další, záleží jen na vás.

te tak prosím co nejdříve. Kurz o první lovecký lístek
začíná 26. 2. 2011, kurz pro myslivecké hospodáře
27. 3. 2011. Přihlášky si můžete vyzvednout v úřední den, tj. ve středu mezi 9.00-12.00 a 13.00-16.00
v kanceláři OMS Karlovy Vary na střelnici v Drahovicích
nebo po předchozí telefonické domluvě i jindy. O dalších podrobnostech budou zájemci informováni před
zahájením kurzů.

A v neposlední řadě jste členy celostátní organizace
s dlouholetou tradicí, která čítá téměř 100.000 členů,
což je síla, kterou nelze ani při nadcházejících změnách
jen tak obejít, a která stojí na straně nás, myslivců.
Takže než se rozhodnete členství v ČMMJ ukončit, ještě jednou to prosím dobře zvažte…

Přeji vám krásné prožití vánočních svátků a v novém
roce 2011 pevné zdraví, štěstí a mnoho hezkých mysliveckých zážitků

Ivana Pečimúthová

KURZY ADEPTŮ A MYSLIVECKÝCH HOSPODÁŘŮ
Plní se také kurzy o první lovecký lístek a pro myslivecké hospodáře, pokud máte zájem se přihlásit, učiň-

Koordinační myslivecká rada
karlovarského kraje
Vážení přátelé,

nání s orgány státní správy, jež mají krajskou působnost.

dovolte mi, abych vás
informoval o založení
Koordinační myslivecké
rady Karlovarského kraje,
která byla ustavena dne
2. 11. 2010.

Dalším cílem je sjednotit postup při přípravě adeptů,
koordinovat termínové kalendáře při pořádání kynologických a střeleckých akcí v rámci Karlovarského kraje tak, aby je mohli v co největší míře navštívit členové
všech OMS Karlovarského kraje.

Její ustavení si vyžádala situace, kdy zanikly
okresní úřady, a tím došlo
ve státní správě ke zcela zásadním změnám,
Předseda
které se dotkly i řízení
koordinační rady
myslivosti. Výkon státní
správy v oblasti myslivosti
Ing. Petr Černík
přešel ve většině případů
z okresních úřadů na pověřené obce s rozšířenou působností.

Na ustavujícím jednání byli přítomni předsedové
a místopředsedové OMS Cheb, OMS Karlovy Vary
a OMS Sokolov a bylo rozhodnuto o složení Koordinační myslivecké rady Karlovarského kraje v tomto složení:
Ing. Petr Černík - předseda
Ing.. Evžen Krejčí - místopředseda
Ing. Josef Štrudl - člen
Ing. Petr Tůma - člen
Ing. Arnošt Fuchs - člen
RsDr. Ladislav Cinegr

Vyšším územněsprávním celkem jsou kraje, které
jsou řízeny krajskými úřady, ale ČMMJ má i nadále základní organizační uspořádání formou okresních mysliveckých spolků.

Členství v Koordinační myslivecké radě přijal ing. Jaroslav Bradáč - člen Rady Karlovarského kraje. Dle stanov ČMMJ se ve funkci předsedy Koordinační myslivecké rady střídají po roce předsedové jednotlivých OMS
a k jednání se tento nově ustavený orgán bude scházet
dle potřeby.

Z těchto důvodů rozhodly okresní sněmy OMS Cheb,
OMS Karlovy Vary a OMS Sokolov o ustavení společného poradního orgánu, který je bude zastupovat při jed-

Vážení přátelé,
Zpravodaj s touto informací se k vám dostane v předvánočním čase, a proto mi dovolte, abych vám i vašim
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Petr Černík
Koordinační myslivecká rada
Karlovarského kraje

rodinám popřál hezké prožití svátků vánočních a do roku
2011 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a mnoho krásných mysliveckých zážitků.

ČMMJ OMS Karlovy Vary
Plán kynologických akcí na rok 2011
Startovné
Ředitel zkoušek ČlenČMMJ
/ostatní
Jarní svod psů loveckých plemen
16.4.2011
Střelnice OMS Ludvík Babinec 100/200
Zkoušky vloh ohařů a malých plemen
14.5.2011
Mezirolí
Ing. Jiří Kubernát 500/700
Lesní zkoušky ohařů a malých plemen
13.8.2011
SLŠ Žlutice Ing. Eva Hanušová 700/900
Barvářské zkoušky
14.8.2011
SLŠ Žlutice Ing. Eva Hanušová 600/800
Caldor derby retrieverů (PZ a SZVP)
10.-11.9.2011 VLS Velichov
Pavel Míšek
Určí klub
Podzimní zkoušky ohařů a malých plemen
17.9.2011
Mezirolí
Kurt Gössl
600/800
Speciální zkoušky z vodní práce
18.9.2011
Mezirolí
Karel Rohla
600/800
Předběžné zkoušky barvářů
24.9.2011
SLŠ Žlutice Ing. Eva Hanušová 600/800
Všestranné zkoušky ohařů a malých plemen 22.-23.10.2011 SLŠ Žlutice Ing. Eva Hanušová 1200/1500
Barvářské zkoušky honičů
12.11.2011
SLŠ Žlutice Ing. Eva Hanušová 600/800
Název akce

datum

Změny vyhrazeny!
Členství v ČMMJ prokáže vůdce/majitel platným
členským průkazem
Informace o přesném místu konání obdrží každý přihlášený spolu s propozicemi zkoušek. Informace bude
rovněž k dispozici dva týdny před termínem zkoušek
na sekretariátu OMS.

Kalendář 2011
střelecké akce
Střelnice Karlovy Vary – Drahovice
17. 4. 2011 Jarní závod
LK 2 x 20
8. 5. 2011 Pohár Osvobození
Trap 2 x 25
17. 7. 2011 Lošťákův závod
LK 2 x 20
11. 9. 2011 Cena Karlových Varů LK,B,Vv 3 x 20
Memoriál F. Sedláčka
Trap 2 x 25
9. 10. 2001
17.ročník

Ing. Luděk Vodička
Předseda střelecké komise

Místo konání

Přihlášky došlé po uzávěrce budou přijaty pouze
v případě, že bude ještě místo ve skupinách, případně
po vzájemné dohodě.
Aktualizace budou k nahlédnutí na stránkách OMS
Karlovy Vary: www.oms-karlovyvary.cz

Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem rozhodčím a organizátorům kynologických akcí
v okrese Karlovy Vary za vstřícný a vysoce profesionální přístup ke studentům Střední zemědělské
školy Dalovice, kteří se řadu let pravidelně těchto
akcí účastní v koroně, a to jak zkoušek z výkonu,
tak i jarního svodu. Jak praktická ukázka práce
loveckých psů, tak i posuzování exteriéru jednotlivých plemen přispívá významnou měrou k propagaci myslivecké kynologie a zároveň i k celkové
kultivovanosti veřejnosti.

Mgr. Bc. Libor Uttl
za Střední zemědělskou školu Dalovice
www.oms-karlovyvary.cz |
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KALENDÁŘ AKCÍ POŘÁDANÝCH
OMS KARLOVY VARY V ROCE 2011
LEDEN
28. 1. Okresní myslivecký ples – Lidový dům,
Karlovy Vary – Stará Role
29.-30. 1. Vykládání medikovaného krmiva
ÚNOR
26. 2. Zahájení kurzu o první lovecký lístek
(adeptů) pro rok 2011-2012 – střelnice
28. 2. Uzávěrka 1. čísla Mysliveckého
zpravodaje 2011
BŘEZEN
24. 3. Okresní myslivecký sněm - střelnice
25. 3. Povinné střelby kurzu o první lovecký
lístek (adeptů) 2010-2011 - střelnice
26. 3. Zkoušky kurzu o první lovecký lístek
(adeptů) 2010-2011 - střelnice
27. 3. Zahájení kurzu pro myslivecké
hospodáře - střelnice
DUBEN
8. 4. Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje – SLŠ
Žlutice
16. 4. Jarní svod psů loveckých plemen
– střelnice
17. 4. Jarní závod LK 2x20 - střelnice

KVĚTEN
2. 5. Zahájení okresní přehlídky trofejí – SLŠ
Žlutice
8. 5. Pohár Osvobození trap 2x25 – střelnice
14. 5. Zkoušky vloh ohařů a malých plemen
– Mezirolí
31. 5. Uzávěrka 2. čísla Mysliveckého
zpravodaje 2011
ČERVEN
11. 6. Myslivecké slavnosti – Nová Role
ČERVENEC
17. 7. Lošťákův závod LK 2x20 - střelnice
SRPEN
2.-5. 8. Kurz mysliveckého troubení – Chlum
u Žlutic
13. 8. Lesní zkoušky ohařů a malých plemen
– Žlutice
14. 8. Barvářské zkoušky – Žlutice
31. 8. Uzávěrka 3. čísla Mysliveckého
zpravodaje 2011

Ozdravovací akce
spárkaté zvěře
Tak jako každý rok i v novém roce 2011 se uskuteční ozdravování spárkaté zvěře v našich honitbách. Po dohodě zástupců
státní správy myslivosti Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje byl stanoven jednotný termín pro odčervování na 29 leden 2011. V tento den bude provedena medikace ve všech
třech krajích současně. Medikamenty si mohou uživatelé honiteb objednat prostřednictvím OMS ČMMJ do 10. ledna 2011
u tajemnice pí. Pečimúthové za cenu 2015 Kč za 5 kg balení
Cermixu pulvis.
Případné informace poskytne rovněž tajemnice
na tel. č. 723 374 374 nebo na e-mailu
oms@oms-karlovyvary.cz
Přeji vám úspěšné provedení medikace s maximálním účinkem na spárkaté zvěři.

Ing. Václav Konopík
předseda myslivecké komise OMS Karlovy Vary
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Novoročenka
Tak už zase stojíme
na prahu nového roku
někdo je veselý
někdo má slzu v oku
Copak nás asi čeká?
Radost a nebo smutek?
Radosti není nikdy dost
od smutku radši bych utek
A tak vám přeju od srdce
jak starý zvyk praví
trochu toho štěstíčka
a hlavně hodně zdraví

MVDr. Antonín Rudolf

ČMMJ - Okresní myslivecký spolek ve spolupráci s mysliveckými sdruženími
a ostatními uživateli honiteb zvou všechny, kteří se rádi baví, na

Tradiční
myslivecký
ples
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který se koná v pátek

28. ledna 2011

od 20.00 hodin.
v Lidovém domě
Stará Role (Karlovy Vary)
K poslechu a tanci zahraje

kapela Parohanka
Program:

Foto: V. Dolejší

Pasování • Ukázka vábení
bohatá Myslivecká tombola

Vstupné: 200,- Kč • Vstupenky objednávejte na adrese:
OMS Karlovy Vary, Stará Kysibelská 91, myslivecká střelnice, 360 20 Karlovy Vary - Horní Drahovice
OMS K.Vary: 353 223 044, Lázeňské lesy KV: 353 224 468, 607 717 369,
Farma Kubernát: 724 180 148
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OMS SOKOLOV
BESEDY O MYSLIVOSTI PRO MLÁDEŽ
V letošním roce uspořádali členové Mysliveckého
sdružení Chlumek několik besed o myslivosti pro děti
při Domu dětí a mládeže v Sokolově.
Dvě besedy se uskutečnily v únoru na téma Vodní
ptáci a savci a Příroda, myslivost a vliv krajiny na životní
prostředí. V době prázdnin to byly dvě besedy na kynologickém cvičišti v Dolním Rychnově na téma Ochrana
přírody a myslivost. Jako třetí akce o prázdninách proběhla ukázka výcviku psů.

KACHNÍ HON NA SOKOLOVSKU
Letos již podruhé uspořádalo Myslivecké sdružení
Chodov Lomy hon na kachnu divokou. V loňském roce
jsme zkušebně vypustili 200 ks šestitýdenních kachňat.
Jejich následný odlov proběhl v pořádku, celá akce
se povedla. Proto jsme v letošním roce navázali na naší
loňskou zkušenost. V Rybářství Klatovy jsme opět zakoupili 500 ks třítýdenních kachňat, která jsme umístili
na 2 rybníky - ve Vintířově a v Božíčanech.

V listopadu členové sdružení připravili dvě besedy
na téma Myslivost pro děti ze zvláštní školy v Sokolově.
V posledním měsíci v roce připravujeme akci Zdobení
vánočního stromečku u krmelce, kdy děti donesou zvěři
něco dobrého na zub. Pravidelné besedy o myslivosti
se pořádají i pro děti ze školy v Bukovanech.
Poděkování za tuto záslužnou činnost patří K. Doubkovi a P. Zdražilovi, kterým pomáhají V. Aubrecht
a Š. Peroutek, všichni MS Chlumek.

J. Mráz
Člen OMS Sokolov
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me, že se hon na kachnu divokou stane v chodovském
mysliveckém sdružení tradicí, na kterou se budeme každoročně těšit.
Lovu zdar!

Robert Zelenka
Za MS Chodov Lomy

Hony proběhly ve 2 termínech. První se konal 12. září
2010 a slovilo se zde 128 kachen, druhý závěrečný
hon proběhl 2. října 2010 a uloveno bylo 251 kachen.
Oba hony proběhly bez nehod, střelci i jejich psi si přišli opravdu na své. Spokojenost byla vidět ve tvářích
všech zúčastněných. K dobré pohodě přispělo i kvalitní
občerstvení. Teplá polévka před zahájením na hájovně
v Chodově, domácí vánočka a teplý čaj na hrázi před
výřadem. Závěrečný slavnostní výřad probíhal ve velkém
stylu. Pozvaný trubač ohlašoval slavností zahájení i začátek a konec každé leče. Zvuk borlice se rozezněl i při
slavnostním výřadu, nechyběly ani 4 malé vatry.
Již nyní se těšíme na příští loveckou sezónu, která, jak
doufáme, bude zase tak úspěšná, jako ta letošní. Věří-

ZKOUŠKY MYSLIVECKÝCH HOSPODÁŘŮ
Dne 16. 10. 2010 proběhla písemná část zkoušky
mysliveckých hospodářů na OMS Sokolov. Na tuto část
zkoušky dohlíželi: Ing. Schubert, Ing. Fuchs a p. Bejček. Ústní část těchto zkoušek proběhla v příjemném
prostředí Restaurace U divočáka v Krásně. Zkoušek
se celkem zúčastnilo 9 adeptů na myslivecké hospodáře, z nichž 8 vykonalo zkoušku úspěšně (1x prospěl
s vyznamenáním, 7x prospěl), pouze jeden žadatel
neuspěl z jednoho předmětu a bude zkoušku opakovat v prosinci na OMS Sokolov. Zkušební komise byla
ve složení: předseda - Dr. Štefan Hakél, skupina I. - Josef Hlaváč, skupina II. - Ing. Jaroslav Schubert, skupina
III. - Ing. Arnošt Fuchs, skupina IV - Ing. Josef Kubát,
zapisovatel - František Bejček.
PŘEHLED ZKOUŠEK PSŮ POŘÁDANÝCH V ROCE
2010 OMS SOKOLOV
OMS Sokolov pořádal v období od září do listopadu
2010 následující zkoušky:
11. 9. PZ ohařů
Vítěz ALAN od Třemošné, český fousek,
vůdce Horst Weber, 276 bodů - I. cena
11. 9. PZ malých plemen
Vítěz DIVA ze Všetat, německý křepelák, vůdce
Vilém Slavík, 265 bodů
- I. cena
18.-19. 9. Krásenský
kahan (BZ, LZ)
LZ Vítěz: EMKA Bejro Agi,
německý lovecký teriér,
vůdce Luboš Hemr, 248
bodů - I. cena CACT
BZ Vítěz: EMKA Bejro Agi,
německý lovecký teriér,
vůdce Luboš Hemr, 120
bodů - I. cena CACT
9. 10. LZ ohařů
Vítěz ORKAJAN z Bažin,
maďarský ohař krátkosrstý, vůdce Ing. Zuzana
Veselá, 240 bodů - I. cena
www.oms-karlovyvary.cz |

9

MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ |
9. 10. LZ malých plemen
Vítěz DIVA ze Všetat, německý křepelák,
vůdce Vilém Slavík, 321 bodů - I. cena
10. 10. BZ malých plemen
Vítěz DIVA ze Všetat, německý křepelák,
vůdce Vilém Slavík, 124 bodů - I. cena
29. 10. Nornické zkoušky
Přihlášeno 12 psů, předvedeno 12 psů,
obstálo 12 psů
10. 10. PZ
Vítěz BETA od Kaplického dolíčku, MOK,
vůdce Viktor Veselý, 291 bodů - I. cena
Všechny zkoušky byly vesměs dobře připraveny, probíhaly v dobrých, přehledných terénech s dostatkem
zvěře. Úroveň přípravy psů byla až na výjímky dobrá,
chování vůdců sportovní, korony ukázněné. Protesty
nebyly podány žádné, výkon rozhodčích na vysoké profesionální úrovni.
6. - 7. 11. KHZ KCHFČ
Vítěz CALIGULA Game Power, foxterier hladkosrstý, vůdce Jiří Mareš, 204 bodů - I. cena,
Klubový vítěz, CACT
Zkoušky velice dobře připraveny, i naháňka proběhla
ve vynikajícím terénu i honitbě s dostatkem černé a sičí
zvěře. Psi předvedli spolu s vůdci vynikající práci i v deštivém počasí - sloveno 12 ks. Chování vůdců ukázněné,
sportovní. Posuzováno zkušenými rozhodčími na vysoké úrovni, naprosto spravedlivé, v kladném i záporném
smyslu. Přítomní zúčastnění lovci stáli s otevřenými ústy
nad výkony psů!!! Opět kus kvalitní propagace pro loveckou kynologii. Negativem byly špatná úroveň střelců
- mohlo být naloveno 3x více, hodně postřelů a mimo
2 ks vše dosledováno - 8 dosledů!

František Bejček
Jednatel OMS Sokolovlov

4 | 2010
DŮLEŽITÉ:
- 20. 12. 2010 od 9:00 hod do 16:00 hod bude
na MěÚ Kraslice, v zasedací místnosti ve 4. patře,
bude přítomen jednatel OMS Sokolov, který zde
bude vybírat členské příspěvky a pojištění členů
na rok 2011.
- zájemci o práci s mládeží nechť se zkontaktují s p. Josefem Mrázem z Bukovan - členem
MR OMS Sokolov.
- OMS Sokolov stále hledá dobrovolníky pro spravování webu
VÍTE ŽE…
-

20. 11. 2010 se konal IV. sjezd ČMMJ, který byl
zároveň volební.
Předsedou ČMMJ byl zvolen Ing. Jaroslav Palas
Místopředsedy ČMMJ byli zvoleni: Ing. Jiří Chmel
a Ing. Jiří Papež
Předsedou DR byl zvolen Doc. Ing. Václav Hájek,
místopředsedou Ing. Jan Slabý
Jako člen DR byl také zvolen František Bejček,
navržený OMS Sokolov.

- 15. 12. 2010 se uskuteční řádné zasedání
OMR Sokolov. Do této doby můžete předkládat
případné návrhy a připomínky z mysliveckých sdružení a myslivecké veřejnosti.
- stále máte možnost předkládat přihlášky na kurz
adeptů myslivosti, kurz na myslivecké hospodáře
pro rok 2011 a dále na prohlížitele zvěře z řad členů ČMMJ.

Ing. Josef Štrudl
Předseda OMS Sokolov

Podzimní kynologie na Karlovarsku
Podzimní kynologie na Karlovarsku
Jako každý rok na podzim, tak i v letošním roce připravila kynologická komise OMS Karlovy Vary čtyři příležitosti pro majitele a vůdce loveckých psů složit zkoušky
z výkonu a získat loveckou upotřebitelnost.
Podzimní zkoušky 18. září v Mezirolí
Po vedením zkušeného vrchního rozhodčího Stanislava Bardy na ranním zahájení nastoupilo šest rozhod-
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čích k posouzení celkem devíti pejsků. Práci šesti ohařů hodnotili ve dvou skupinách pánové František Urik,
Karel Rohla, Ing. Milan Kottek a Jan Polák. Posouzení
výkonu tří zástupců malých plemen měli na starosti pánové Ludvík Babinec a Václav Krajsa. Kromě jednoho
z vůdců s českým fouskem, kteří pro indispozici odstoupili, dokončili všichni zkoušky úspěšně s větším či
menším štěstím. Vítězem mezi ohaři se stala dvojice
malý münsterlandský ohař Brit z Horova dvora s vůd-
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výkony už na zkouškách v průběhu léta. Sychravé podzimní počasí nezkazilo nikomu náladu, naštěstí v tento
den nepršelo, protest nebyl podán žádný.
Speciální zkoušky z vodní práce 28. 9. v Mezirolí
Zkoušky z vodní práce se uskutečnily v náhradním
termínu, protože v době uzávěrky nebyl přihlášen dostatečný počet pejsků. Ráno se za vytrvalého podzimního
deště sešli čtyři lovečtí psi se svými odhodlanými vůdci. Jejich práci posuzovali pánové Ing. Vladimír Dejmek
a Ing. Milan Kottek, v roli vrchního rozhodčího nastoupil
pan Stanislav Barda. Čtyřnozí svěřenci se ale ukázali
jako skuteční vodomilové, neodradila je ani voda shora
i zdola a zkoušky úspěšně dokončili všichni. Tři zástup-

cem Janem Křivancem, kteří dokončili v I.ceně s 297
body. Mezi malými plemeny podala nejlepší výkon fenka
jagdteriéra Dita z Chrástecké hájovny s Jaroslavou Kunešovou, I.cena 272 bodů, které upoutaly vyrovnanými
ci ohařů v I.ceně a jeden retriever v ceně II. Vítězkou zkoušek
se stala fenka malého münsterlandského ohaře Alka z Horova
dvora s vůdcem Jiřím Vrzalem
s 96 body.
Všestranné zkoušky 23. 10.
na Chlumu u Žlutic
Nižší počet psího dorostu, který
v letošním roce celkově provázel
zkoušky z výkonu na Karlovarsku,
se projevil také na všestranných
zkouškách. Kategorie ohařů byla
nakonec pro malý zájem zcela
zrušena a zkoušky pro malá plemena tak bylo možné uspořádat
jako jednodenní. Perfektní zázemí poskytla Střední lesnická
škola Žlutice v budově školního polesí na Chlumu. Přípravy
se ujali studenti pod vedením
www.oms-karlovyvary.cz |
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ředitelky zkoušek a zároveň jejich profesorky myslivosti
Ing. Evy Hanušové, kteří m.j. doprovodili zkoušky také
svým trubačským umem. Za nádherného podzimního
mrazivého rána nastoupili čtyři vůdci a pět pejsků připravených skládat nejtěžší z letošních zkoušek. Přivítal
je vrchní rozhodčí, sokolovský kolega František Bejček
a sbor rozhodčích z výkonu ve složení Antonín Míšek,
Ing. Milan Kottek, Stanislav Barda a Petr Šilhan. Po náročném dni při slavnostním zakončení přijímali blahopřání tři vůdci, jejichž pejsci obstáli se ctí a úspěšně všestranné zkoušky složili. Jedna vůdkyně svého svěřence
pro indispozici odvolala a odstoupila. Vítězkou zkoušek
se stala vůdkyně Petra Golinová se svými dvěma anglic-

4 | 2010

kými špringeršpaněly, kteří obsadili první dvě místa. Eila
od Škrabalky s celkovým počtem 471 bodů a Caseey
Bohemia Jewellery s 456 body.
Barvářské zkoušky honičů
13. 11. na Chlumu u Žlutic
Také závěrečné zkoušky loveckých psů letošního roku provázela smůla, někteří přihlášení pejskové nakonec nemohli nastoupit
pro vážný zdravotní stav vůdce
a jeden skončil těsně před termínem pod koly automobilu. A tak
se chladného listopadového
rána na Chlumu nakonec sešlo
pět loveckých psů se svými vůdci. Při slavnostním nástupu opět
s fanfárami v podání žlutických
studentů, přivítal všechny účastníky Ing. Miroslav Gregor v roli
vrchního rozhodčího, výkony posuzovali pánové Ing. Milan Kottek
a Stanislav Procházka. Poprvé
v tomto roce jsme měli možnost
vidět práci slovenského kopova,
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a to hned dvou pejsků, z nichž Ben z Klínoveckého lesa
s vůdcem Petrem Ratajčákem doslova excelovali, stali se zaslouženě vítězi zkoušek, v I. ceně s 249 body,
za práci na stopě získali ještě pět bodů navíc. Pes pracoval jako hlasitý oznamovač.
Také poslední zkoušky z výkonu měly hladký průběh
jako všechny v tomto roce, rozhodčí posuzovali spravedlivě, pejskové a jejich vůdci předvedli nejlepší možné výkony, někdo měl víc štěstí, někomu nepřálo podle jeho
představ, ale každý z vůdců si musí sáhnout do svědomí
sám, kde má ještě rezervy. Protest nebyl podán žádný.
Loveckou upotřebitelnost v roce 2010 získala řada psů
nejen z Karlovarska, ale i z jiných okresů, kteří k nám
přijeli složit zkoušky. Celkově letošní kynologické akce
provázela menší účast, která je podle mého mínění
dána nejen celkovým nepříliš optimistickým stavem české myslivosti, ale i obavami nad očekávanými změnami.
Proto bych chtěla poděkovat všem, kdo se na lovecké
kynologii v karlovarském okrese podílejí. Rozhodčím
z výkonu, organizátorům zkoušek, mysliveckým sdružením a vlastníkům honiteb, kteří konání akcí umožňují
nebo se na nich podílejí, všem, kdo loveckou kynologii nejen při OMS Karlovy Vary podporují. Především
ale moje díky patří všem, kdo lovecké psy chovají, cvičí
a pracují s nimi v myslivecké praxi.

Výsledkové tabulky a více fotografií naleznete na webových stránkách OMS Karlovy Vary
www.oms-karlovyvary.cz v sekcích kynologie a fotogalerie.

Těším se na příští kynologickou sezónu a výkony letošních štěňat a jejich úspěšné převedení do praxe.

Ivana Pečimúthová
jednatelka OMS Karlovy Vary

www.oms-karlovyvary.cz |
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ŽLUŤÁSCI NA PODZIM
Soubor trubačů – studentů Střední lesnické školy ve Žluticích a jejich příznivců měl podzimní kalendář pěkně nabitý. Žluťásci pilně cvičili a jejich úsilí bylo odměněno pozvánkami na některé akce, na něž mohou být právem pyšní.
28. září - Svatováclavské vytrubování v Lázeňských lesích

2. října - Národní soutěž ve vábení jelenů v Kuksu, z 20 účastníků bylo 9 současných studentů a 2 absolventi
- T. Třeský a J. Frič obsadili 1. a 2. místo, krásné 3. místo obsadil teprve „druhák“ Jan Gálko.
16. října se uskutečnilo 2. přátelské vytrubování v krásném prostředí Chyšského zámku. Nejen Žluťásek hrál
v deštivém počasí nejméně pro stovku příznivců mysliveckého troubení.
23. října ozdobili trubači všestranné zkoušky, které zároveň pomáhali organizovat ve školní honitbě Chlumská
hora.
5. listopadu vytruboval Žluťásek na pozvání
Kanceláře prezidenta
republiky v zahradách
zámku Bečov manželkám prezidentů Visegrádské čtyřky. Paní
Livii Klausovou naše
troubení zaujalo.
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12. listopadu byla slavnostními fanfárami Žluťáska zahájena i ukončena školní naháňka 4. A…

www.oms-karlovyvary.cz |
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A hned v neděli odpoledne 3. přátelské vytrubování
z oken knihovny na náměstí ve Žluticích při příležitosti
inaugurace vánoční poštovní známky s motivy Žlutického kancionálu, v 17,00 hodin rozsvěcení vánočního
stromku. Mezitím studenti ve školní honitbě doprovodili
úspěšně lovecké hosty k odstřelu 7 jelenů sika, samozřejmě při dodržení všech mysliveckých tradic, včetně
příslušných signálů a slavnostního pasování při ulovení
prvního kusu zvěře jelena siky.

Ing. Eva Hanušová

…a hned 13. listopadu vykouzlili svým troubením atmosféru při barvářských zkouškách honičů na Chlumu
Poslední listopadový víkend se Žluťásci opravdu
zapotili. V pátek prodloužená výuka, v sobotu slavnostní
královská naháňka u Městských lesů Loket. Slavnostní
zahájení i výřad na nádvoří loketského hradu doprovodily naše fanfáry, což byl nádherný zážitek pro všechny
zúčastněné. V lečích byla zimička, ale trubači (s plastovými nátrubky) troubili i běžné provozní signály.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne
25. 11. 2010 nás nečekaně náhle opustil
ve věku 63 let

Ing. Vladimír Dejmek
všestranný rozhodčí z výkonu a opora lovecké
kynologie na Karlovarsku, předseda západočeské pobočky Klubu chovatelů jezevčíků ČR.
Jeho chovatelská stanice Andělský hrad je
synonymem pro spolehlivé a neúnavné pomocníky při výkonu práva myslivosti, ať už se jedná
o drsnosrsté jezevčíky, malé münsterlandské
i další ohaře. Byl výcvikářem Klubu německých
krátkosrstých ohařů a pracoval také ve výborech
klubů dlouhosrstých a výmarských ohařů. Dlouhá léta působil jako předseda kynologické komise OMS Karlovy Vary, byl aktivním myslivcem,
lektorem a zkušebním komisařem v kurzech
adeptů a mysliveckých hospodářů a obětavým
kamarádem.
Do poslední chvíle pracoval jako ředitel Městských lesů Cheb
ČEST JEHO PAMÁTCE!
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HLEDÁNÍ ZATOULANÉHO ČASU (14)
Odznaky na výstavách loveckých psů

Výstavy loveckých psů patřily a patří mezi atraktivní a populární společenské
události. Jsou pořádané na různých úrovních - krajské, oblastní, národní
nebo mezinárodní. Odznaky i medaile mají zde své místo. Jsou vyhledávaným upomínkovým předmětem, oceněním, duchem daného okamžiku.
Odznaky vypovídající o účasti na těchto výstavách mnohdy ještě dnes zdobí
klobouky našich mysliveckých přátel. Několik takových odznáčků jsme pro
vás dnes připravili.

Jaroslav Baroch
KVLP Brno 1961

OVLP Brno 1963

OVLP Brno 1964

OVLP Písek 1966

OVLP Příbram 1972

NVLP Č. Budějovice
1977

NVLP Č. Budějovice
1978

OVLP Nymburk 1978

NV Č. Budějovice 1981

VP Rožnov pod Radhoštěm 1989
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Počátky Jelena Siky
na území české republiky
Podkladem pro toto zpracování údajů byly dopisy
mezi mým strýcem Oskarem Kroutilem a ing. Otakarem
Kokešem. Pan Kokeš v nich žádá mého strýce o upřesnění a spolupráci na výzkumu výskytu jelena siky u nás.
Můj strýc byl po první světové válce jako lesmistr na několika panstvích ve východních Čechách, zvlášť na velkostatku Loučeň, velkostatku Křinec a tak znal velmi
dobře poměry a stavy tohoto jelena po jeho vysazení.
Pan Ing. Kokeš připravoval snad nějaký článek o tomto
tématu, ale nikdy a nikde jsem se nedopátral, zda něco
v tomto smyslu vyšlo.

kostatku Loučeň, kde se záhy dostala do volnosti a brzy
se vyskytla ve slušném počtu i na sousedním velkostatku
Křinec. V období mezi oběma světovými válkami se rozšířila i do lesů v okolí Mcel. Dalším poměrně rozsáhlým
chovem je také populace v Manětíně u Plzně, kde byla
původně chována v oboře. I ta pocházela od Hagenbecka, kde byla koupena již v roce 1897. Po druhé světové válce se stala ohniskem poměrně rozsáhlého stavu
ve volnosti v oblasti okolních lesů, ale i celých západních Čech. V nejzápadnější části Čech byl v roce 1903
učiněn pokus o chov sik v oboře Libá u Chebu.

Devatenácté století a z něho především druhá polovina vyvolala ve střední Evropě snahu o oživování lesů novou spárkatou zvěří. Její příčinou byla někdy finanční zaangažovanost majitelů velkostatků na velkoobchodech
se zvěří, jež se jejím importem zabývaly, jindy opravdový
přírodovědecký zájem některých velkostatkářů, ale nejčastěji zájmy lovecké a v nejednom případě i ohledy
hospodářské. To tehdy, když byla pro oborní chovy
hledána méně škodlivá zvěř, náhrada za jelena lesního.
Nebyly to vždy počiny vědecky podložené a prověřené
a proto i uvážené, zejména když tu byla najednou vysazována zvěř, které naše podmínky neodpovídaly.

Z dalších chovů v Čechách dlužno jmenovat krátkodobý výskyt v oboře v Opočně, slušný stav v oboře Vacíkov u Březnice, rozsáhlý chov v Janovické oboře u Heřmanova Městce, výskyt v malé severočeské obůrce
na Žižkově vrchu v Zahrádkách u České Lípy. Z rakouských chovů hraběte Coudenhove Calergiho pochází
populace v oboře statku prezidenta republiky v Lánech,
jejím původem byl dar zmíněného propagátora Panevropy presidentu Masarykovi pozůstávající z jednoho
jelena a dvou laní v roce 1922. Když jedna laň uhynula, byl v roce 1923 darován další jelen a k základnímu
stádu přikoupen jeden jelen a laň z Holešova na Moravě. Lesní hospodářský plán pro lesní hospodářský
celek Prameny Jizery (na léta 1959-1968) upozorňuje
na chov sik ku konci devatenáctého století v okolí Hejnic na Liberecku. Od roku 1935 byl chován jelen sika
v Jetřichovické oboře českokamenického velkostatku
v severních Čechách, po poslední válce byl učiněn pokus s jeho vysazením ve Slavické oboře na Chrudimsku,
byl tam ale záhy vystřílen.

Zdá se, že důvody hospodářské, které vedly zdejší
myslivce k hledání nové otužilé, ale v lesích málo škodlivé zvěře, přivedly k nám především jelena siku východního, který se z japonských ostrovů, Koreje, Mandžuska,
východní Číny a jihovýchodní Sibiře dostal postupem
času nejen k nám, ale i do Německa, Polska, Rakouska, Francie, Anglie, Dánska a jiných evropských zemí.
Byl tu vysazován ve dvou zeměpisných rasách. K jedné
patřil sika východní japonský, k druhé pak sika východní
mandžuský, uváděný pod jménem jelen Dybowského.
O jejich dovoz k nám měl hlavní zásluhu hamburský Hagenbeck, ač zdá se, že se sem dostali i vlastním dovozem velkostatkářů z Anglie, Rakouska i odjinud.
Jedním z nejstarších chovů v Čechách byla populace v oboře Kluk u Poděbrad, jenž byla založena v roce
1891. V ní byly původně vysazeny tři laně a jeden jelen
zvěře sika získané od Hagenbecka. V roce 1902 tam
bylo asi sedmdesát kusů a v roce 1912, jak potvrzuje tamní lesní hospodář dr. Frič, asi sto padesát kusů,
do tohoto času však bylo asi sto kusů odchyceno nebo
odstřeleno. Po zrušení obory v Kluku byla převezena
část tamních chovů sik do lesů v Kersku, ale tam byly
záhy po první světové válce vystříleny. V sousedním
okrese Nymburk byla tato zvěř chována v oborách vel-
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Také na Moravě je jelen sika chován na několika místech. Podle listiny odstřelu zvěře pocházejícího z roku
1912 se vyskytoval v lesích velkostatku Perštýn, byl
oborní zvěří na velkostatku Třebomyslice a po zrušení
obory se stal zvěří volných lesů v okolí Žadlovic u Zábřehu. Jiný chov byl v Hrotovicích, populace v zámeckém
parku v Lešně u Holešova pocházela z manětínských
chovů.
Jeleni všech vyjmenovaných chovů patřili k čínsko-japonské rase jelena siky. Na našem území byly konány,
ovšem méně zdařilé, pokusy s introdukcí rasy mandžusko-korejské označované jako jelen Dybowského. Prvé
importy byly umístěny ve vzpomenuté již oboře Kluku
u Poděbrad, kde byl křížen se sikou. Jiný středočeský chov byl na Loučeňsku u Nymburka, kde byl později
ve volnosti rovněž křížen se sikou a rozšířen až na sou-
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sední velkostatek Křinec. V jabkenické oboře na Loučeni byla tato zvěř v počtu jednoho jelena a dvou laní
vysazena roku 1930. Jelen však během léta uhynul
a byl nahrazen dovozem šesteráka z Dálného východu.
V roce 1938 činil již stav dvacet dva kusů, ale byl za války pro škody působené loupáním a okusem lesních porostů redukován. V jižních Čechách byl ve Staré oboře
u Hluboké rovněž jelen Dybowského. V roce 1906 byl
dovezen i jeden pár do Manětína (Doležal 1960 Z Manětínska, myslivost č.8).
Z dalších jelenů asijského původu tu byl v několika případech bez velkého úspěchu pokusně vysazen
hindustánsko-cejlonský jelen. Nejstarší zprávy o jeho
oborním chovu pocházejí z Dobříše, kde se vyskytl
v menším chovu v oboře už v první polovině předminulého století. Dále z obory v Černovicích u Tábora, tam
byl dovezen z Anglie. Byl rovněž chován v Jabkenické
oboře na Nymbursku. Z poloviny předminulého století je
v Čechách z malé obory u Dobříše zaznamenán i chov
jelena pocházejícího z Indie a Thajska. Pro ně byla zřízena obora v Mníšku pod Brdy, avšak záhy byli převezeni
do duchcovského zámeckého parku a tam vystříleni.
Stojí ještě za zmínku, že v chovech v Lešné u Holešova
se vyskytl v několika exemplářích jihoasijský jelen sambar. V Lešné měli též několik jedinců jelena z tichomořských ostrovů, tzv. jelena hřívnatého.
Ze všech těchto jiho- a východoasijských jelenů
tu došel většího rozšíření ve skutečnosti pouze jelen
sika, ač byly jeho chovy v některých oborách zrušeny.
Z těchto a jiných se naopak rozšířili do volnosti a zdá
se, že zazvěřovací snahy našich myslivců mu v posledních dobách dopomohly k dalšímu šíření. Střízlivý odhad po druhé světové válce se pohyboval okolo osmi
set kusů (Čekoslovenský myslivecký a lesnický atlas).
Zdá se, že je zvlášť způsobilý pro listnaté porosty, ač
uměl vydržet i v jehličnatých, na pastvu chudých porostech. Někde ovšem zklamal ty, kdož očekávali, že nebude loupat lesní porosty. Škody loupáním jsou poměrně značné, zvláště Poděbrady a Manětín. Zato se však
ukázal odolný proti zimě, tak i vůči chorobám. Na rozdíl
od jelenů hlavně z amerického kontinentu sem žádné
nové choroby nezavlekl.
Aklimatizace siky je jedním mála případů, kdy se zavádění cizí zvěře do našeho prostředí podařilo s úspěchem bez předchozího biologického a veterinárního
průzkumu. Zřejmě proto, že jde o jeleny, kteří tu nalezli
biologické a klimatické poměry příbuzné jejich původní domovině. Je to ovšem pouhá náhoda, neboť velká
většina zvířat, která se tu myslivecké hospodářství snažilo uplatnit, končila zpravidla neúspěchem právě proto,
že se tu ocitla v naprosto odlišných podmínkách.
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Nynější stav jelena siky je myslivcům znám, ale jeho
počátky a vývoj stavů této zvěře je jistě pro některé zajímavým poznatkem a důvodem k bližšímu studiu tohoto
problému.
Ještě upozorním na některou literaturu, na kterou
se odvolával pan ing. Kokeš:
• Babyrád H. 1931 – ještě o zámeckém parku Lešná – Stráž myslivosti
• Doležel V. 1960 – Z Manětínska – Myslivost
• Dyk V. 1959 – Málo běžné paroží u jelena siky
– Myslivost
• Kádner M. 1905 – K aklimatizaci cizí lovné zvěře
– Lovecký obzor
• Komárek J. 1945 – Myslivost v českých zemích
• Kulich O. 1912 – Z českého Polabí – Les a lov
• Pfeffer A. 1954 – Lesnická zoologie
• Polenský H. 1902 – Chov cizokrajné zvěře na panství poděbradském – Lovecký obzor
• Šiman K. – 1942 Jelen Dybowského a maralnictví
– Stráž myslivosti
Dle zmíněných dopisů a poznámek sestavil

Karel Kroutil

BLAHOPŘEJEME!
V prvním čtvrtletí roku 2011 oslaví významné
životní jubileum tito naši kolegové z Okresního
mysliveckého spolku Karlovy Vary:

60 let
Miroslav HAZUCHA . . . . . . . . . . . . . . ( 5.1.)
Ivan PLAVEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (16.2.)

65 let
Ing. Vlastislav DALÍK . . . . . . . . . . . . .
Stanislav HANOUSEK . . . . . . . . . . . .
Vlastimil JÁNSKÝ . . . . . . . . . . . . . . . .
Václav KRAJSA . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zdeněk POLANSKÝ. . . . . . . . . . . . . .

(23.3.)
(18.3.)
(15.3.)
(29.1.)
( 1.3.)

70 let
Oldřich ENGLIŠ. . . . . . . . . . . . . . . . . ( 3.1.)
Josef PATROVSKÝ . . . . . . . . . . . . . . (21.1.)

75 let
Jiří BERÁNEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . (20.2.)
Jan DĚKAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (15.3.)
Ing. Bohumil POLÁČEK . . . . . . . . . . . (25.2.)
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RECEPTY JEZEVČÍKA LESANA
líku, přidá se trochu kmínu a hřebíček, játra se dusí
a teprve pak se osolí.
Příloha:

brambory

PAŠTIKA ZE ZVĚŘINY
Rozpočet: ¼ kg zvěřiny, 1 husí játra, 15 dkg
slaniny, 2 sardele, ¼ kg vepřového masa,
citrónová kůra, 1 cibule, koření, ½ kg
aspiku, sůl
Dušené srnčí nebo jelení maso umeleme nebo ještě
lépe umixujeme. Přidáme naškrabaná husí játra, sekanou slaninu, utřené sardele a jemně umleté vepřové
maso. Přimícháme ještě citrónovou kůru, strouhanou
cibuli, paštikové koření a sůl. Vše dobře promícháme
a vaříme v nádobě vyložené slaninou v páře asi 3 hodiny. Vychladlou paštiku vyklopíme, nakrájíme na plátky
a na míse ozdobíme aspikem.

ZVĚŘINA, JAK JI PŘIPRAVOVALY
NAŠE PRABABIČKY
SRNČÍ OKRUŽÍ (myslivecké právo)
Rozpočet: 1 játra, srdce, plíce, ledvinky, 10 dkg
kořenové zeleniny (celer, mrkev, petržel),
koření (5 zrnek pepře, 5 zrn nového
koření, 2 bobkové listy), 2 lžíce octa, 1 dl
vína, 2 cibule, 10 dkg slaniny, jíška – 8
dkg másla a 1 lžíce mouky, 2 kostky
cukru, citrón, sůl, 1 lžíce zavařeniny,
kmín, 2 hřebíčky
Srnčí okruží se propláchne vodou, aby na něm neulpěla barva. Játra se oddělí od plic, plíce, ledvinky
a srdce, ze kterého se tenká blanka stáhne, se dají
vařit do vody se solí, zeleninou, několika zrny koření
a trochou octa a vína.
Na jiném rendlíku se zpění slanina s cibulí, uvařené srdce a plíce se drobně rozkrájí, vloží do rendlíku,
přilije se trocha polévky (v níž se okruží vařilo), přidá
se tmavá jíška, kousek praženého cukru, lžíce zavařeniny, trocha vína, citrónová šťáva i kůra, vše se nechá
povařit a každé se podává zvlášť (játra, srdce s plícemi).
Na rendlík se dá zpěnit cibule se slaninou, odblaněná játra se rozkrájejí na tenké plátky, vloží se do rend-
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Paštikové koření: ½ dkg bílého pepře, ½ dkg
černého pepře, ½ dkg nového
koření, ½ dkg hřebíčku, ½ dkg
muškátového květu, 1 dkg
muškátového ořechu, 3 bobkové
listy, ½ dkg tymiánu, ½ dkg
majoránky, ½ dkg bazalky,
10 lístků rozmarýny, ½ dkg
papriky, ½ dkg zázvoru.
Tuto směs utlučeme na moučku, hustým sítem prosejeme, nasypeme do menší láhve se širokým hrdlem
a zátkou uzavřeme
BAŽANT - kohout váží 1,10 – 1,80 kg, slepice 0,80
– 1,20 kg. Zvěřina je lahůdkou. Vyžaduje však několik
dnů odležení – má viset v peří na chladném vzdušném
místě. Staří ptáci déle (podle počasí 1-2 týdny), mladším stačí dva dny – týden
BAŽANT PEČENÝ
Rozpočet: 1 bažant, sůl, 2 dkg slaniny dovnitř, 5 dkg
slaniny, 3 zrnka pepře, 2 dkg cibule, 6 dkg
másla, 1 syrový brambor, ¼ l hovězí polévky
Odleželého a očištěného bažanta vypereme a utěrkou do sucha otřeme, uvnitř i zvenčí ho nasolíme.
Dovnitř dáme malý kousek slaniny a syrový brambor
a zašijeme. Pak bažanta na prsíčkách protáhneme
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špekem nakrájeným na nudličky, zbytky slaniny nakrájíme a s máslem a celým pepřem dáme rozehřát.
V tom smažíme cibuli, upraveného bažanta vložíme
do pekáče, podlijeme hovězí polévkou a často potíráme máslem a tvořící se šťávou. Pečeme jej po obou
stranách do červena. Měkkého bažanta nakrájíme,
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složíme na mísu a polijeme šťávou. Bažanta lze péci
přímo na másle a slanině a smaženou cibulku vypustit.
Příloha:

brambory, kompot

František Urik

Řádková inzerce
ZADÁM ŠTĚŇATA MOK
CHS Z Tuhnického lesa, M: Hugi z Blanenských lesů - ZV
- I.c, PZ.- I.c. Výstavy: XV.Mezinárodní výstava v Praze:
V3, Speciální výstava KCHČF ČR a MOK ČR: V3, O: Ahary
z Rákosového břehu - ZV - I.c., PZ -I.cena, BZ.-I.c., LZ.
- I.c., SZVP-I.c., VZ -II.c. Výstavy: CAC ČR,CAC HR, Res.
CAC, vítěz třídy,oblastní vítěz
Odběr přelom února-března 2011
Veškeré další informace na Tel.: 607 651 404 nebo
www.hugi.cz
PRODÁM LOVECKÉ ZBRANĚ – SPĚCHÁ
Zánovní celopažbová kulovnice ČZ 550 – Uherský
Brod, ráže 7x64, optika VB 4x s antireflexní vrstvou
– nová, jasné vidění při snížené viditelnosti – násuvná
montáž. Zbraň je nastřelena na 150m. K tomu zdarma
náboje 7x64 se střiž. hranou. 15.000,- Kč

Starší brokovnice dvojka – holubářka, vyhazováky
– 12/12, ČESKÁ ZBROJOVKA ZP 57, výborné krytí,
několik závodů na předních místech na asfaltové terče,
pevná v zámcích. 2.000,- Kč
Zbraně prodám i jednotlivě
Tel: 353 449 726, mobil: 606 156 107, Karlovy Vary
– Stará Role
KOUPÍM
Startovací pistoli (případně něco podobného) na výcvik psa
Tel: 732 671 311
PRODÁM
Mysliveckou uniformu (státní lesy), velikost č. 54 (č. 56).
Výborný stav
Tel.: 732 671 311
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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
Jáchy m ovs k á 2 7 , 3 6 0 0 4 K arlov y Var y
E-mail: k h.stih l @ t i s c a l i . c z , w w w. s t i hl-hamrla.cz

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

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

Děkujeme níže uvedeným společnostem a podnikatelům
za finanční podporu:

www.deltona.cz
HOTEL • RESTAURACE • AUTOCAMP

„NA ŠPICI“
Hana a Miloš Ztratilovi

Tesařství, pokrývačství a klempířství

Radošov 87, 362 73 Kyselka
tel.: +420 353 941 152
fax: +420 353 941 285
naspici@quick.cz
www.naspici.ic.cz
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