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Úvodní slovo
Vážení kolegové myslivci,
již několik dní svítí a hřeje sluníčko, příroda se probouzí a venku je cítit přicházející jaro. Mnozí z nás
se věnují myslivecké evidenci, ať už je to sčítání zvěře, či vyplňování mysliveckých statistik a plánů na další
myslivecký rok. Většinou se už konaly u jednotlivých
mysliveckých sdružení také výroční schůze. A na počátku jara - 24. března se uskutečnil na střelnici
i okresní myslivecký sněm, při kterém byl mimo jiné
schválen také rozpočet našeho OMSu na tento rok.

našeho Okresního mysliveckého spolku Karlovy Vary,
za příkladnou prezentaci a reprezentaci české myslivosti

Ale vraťme se o nějaký ten čas zpět. 28. ledna
tohoto roku se konal, dalo by se již říci: „náš tradiční“,
Myslivecký ples Okresního mysliveckého spolku Karlovy Vary, tentokrát ale v Lidovém domě v Karlových
Varech – Staré Roli. Zkusili jsme tuto změnu oproti již
několikrát proběhnuvšímu a zaběhlému mysliveckému
plesu v hotelu Thermal a musím konstatovat, že jsme
udělali dobře. Ples byl velmi dobře organizačně zajištěn a také atmosféra byla velmi příjemná a nám myslivcům asi i přirozenější. Samozřejmě, že ne vždy je vše,
co se dělá na novém místě, bez problémů, ale těch pár
drobností se příští rok pokusíme napravit. Chtěl bych
ještě jednou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci tohoto plesu, ale také sponzorům,
kteří náš ples nezištně podpořili především vytvořením
základu pro naši bohatou plesovou tombolu. Děkuji
vám všem, a to nejenom za svoji osobu, ale i za celou mysliveckou radu a myslím, že i za všechny členy

Na jaře a v předletním čase nás čeká jarní svod
a různé zkoušky z výkonu loveckých psů, střelecké
závody a především od 2. května i okresní přehlídka
trofejí, tentokrát ve Žluticích v prostorách střední lesnické školy.

V měsíci únoru byl na střelnici zahájen kurz o první lovecký lístek, pokračuje i společné „Vytrubování“
mysliveckých trubačů a dá se říci jak ze širokého okolí,
tak i v širokém okolí. Těchto trubačských akcí je nemálo a věřím, že i dál budou pokračovat. Podrobnosti
se dočtete v článku od Ing. Evy Hanušové.

No a v neposlední řadě jsou to okresní Myslivecké slavnosti, které se uskuteční v sobotu 11. června,
a to tentokrát poprvé na střelnici v Drahovicích. Připravujeme pro vás velmi příjemný a bohatý program.
Dovolte mi, abych vás všechny co nejsrdečněji jménem okresní myslivecké rady pozval na všechny tyto
akce a popřál vám příjemné strávené chvíle.
Ing. Evžen Krejčí, předseda Okresního
mysliveckého spolku v Karlových Varech

Sloupek jednatelky
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Chtěla bych poděkovat všem členům Okresního
mysliveckého spolku Karlovy Vary, kteří si přišli zaplatit členské příspěvky s pojištěním včas, a musím říci,
že tentokrát vás byla naprostá většina. V polovině ledna mělo již řádně zaplaceno přes 800 našich členů,
což je zároveň také stav naší členské základny, který
je shodný s loňským rokem. Upozorňuji, že kdo zapomněl a dosud zaplaceno nemá, není členem ČMMJ,
a tedy v případě zájmu o prodloužení členství
na rok 2011 bude muset uhradit k výši členského
příspěvku také zápisné ve výši 200,- Kč. Zároveň je
do té doby také vyřazen z adresáře OMS Karlovy Vary
a nebude mu doručován Myslivecký zpravodaj – je totiž
určen pouze řádným členům.
SOUTĚŽ O LOVECKÝ TESÁK
Také v loňském roce jste přispívali svými články
do Mysliveckého zpravodaje, postupně je otiskujeme
a věřím, že jsou přínosem a povzbudí i méně odvážné
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kolegy myslivce, kteří se zatím ještě neodhodlali podělit
o své příběhy, rady, recepty či zkušenosti. Všem našim
dopisovatelům rovněž velmi děkuji. Doufám, že se sejdeme u slavnostního vyhodnocení loňského ročníku
soutěže O lovecký tesák, které se bude konat při letošních Mysliveckých slavnostech OMS Karlovy Vary
11.června na karlovarské střelnici. A znovu vás vyzývám,
abyste neváhali a psali, pokud se vám přihodí něco zajímavého, pokud máte v zásobě veselé i smutné historky
nebo zkušenosti, nápady, které by mohli inspirovat další
myslivecké kolegy. Pravopisu nebo trošku kostrbatějšího slohu se nemusíte bát, zpravodaj prochází jazykovou
korekturou a po vzájemné domluvě se na pravopisné
úpravě vždy domluvíme.
MOŽNOST ZAKOUPENÍ NĚKTERÝCH PŘEDMĚTŮ
V kanceláři OMS Karlovy Vary je také možno zakoupit některé předměty. Zůstávají povolenky k lovu, štítky
k trofejím, pasovací a gratulační listy za výhodnou cenu,
v průběhu dubna budou k dispozici i dotisky zkušeb-
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lář spolku je kontaktním místem, kam často přicházejí
nebo telefonují kolegové myslivci s dotazem na štěňata
konkrétního plemene. Tato databáze může být také zveřejněna na stránkách OMSu. Prosím o spolupráci, stačí
základní informace – jméno stanice, plemeno(a), které
chováte a kontakt na vás, coby chovatele. Zaslat nejlépe
na adresu: iva.pecim@seznam.cz, jinak lze samozřejmě
také na adresu karlovarského OMSu nebo osobně, ať už
v úřední hodiny nebo při některé z kynologických akcí.

ních řádů pro jednotlivé skupiny loveckých psů, nově
také hrací karty (“prší“) s mysliveckou, rybářskou nebo
kynologickou tématikou apod. Za výhodnou cenu lze
zakoupit také kvalitně zpravovanou publikaci Myslivost
prof. Hromase, další potřebné se dá objednat nebo poskytnout kontakt na výrobce. I v této oblasti jsou ještě rezervy a společně ji můžeme vylepšit, budu ráda za vaše
připomínky a nápady.
DATABÁZE CHOVATELSKÝCH STANIC
LOVECKÝCH PSŮ
Chtěla bych touto cestou požádat majitele chovatelských stanic plemen loveckých psů v okrese případně
i okolí o kontakty pro sestavení jakési databáze. Kance-

Přeji vám všem hezké jarní dny a mnoho zážitků z vašich revírů

Ivana Pečimúthová
jednatelka

Plán kynologických akcí
OMS ČMMJ Sokolov pro rok 2011
Poř.
č.

Druh zkoušek

Termín
konání

Sraz

Honitba
místa
konání

Ředitel
zkoušek

Uzávěrka
přihlášek

25.3. 2011 Lovečtí psi
Ohařů+MP
15.4. 2011 KCHFČ+JCHJGTČ
- klub. zkoušky
Ohařů + MP
15.4. 2011 KCHFČ+KCHJGTČ
- CACT
30.4. 2011 MP

1

Jarní svod

2.4. 2011

8:30

Kraicech

Bejček Fr.

2

Zkoušky vloh

7.5. 2011

8:00

MS Lomy

Ing. Štrudl

3

Podzimní zkoušky

8.5. 2011

8:00

MS Lomy

Ing. Kocián

4

Norování

8:00

Krajcech

5

Evropský pohár teriérů

14.5. 2011
11.-12.6.
2011

8:00

Klein

Jedlička Jos.
Papže Boh,
Bejček Fr.

ML Loket

6

Barvářské zkoušky honičů

9.7. 2011

8:00

7
8
9
10

Barvářské zkoušky
Spec. zk. z vodní práce
Podzimní zkoušky
Lesní zkoušky
Krásenský kahan
LZ+BZ - jez. ter.

10.7. 2011
6.8. 2011
3.9. 2011
10.9.2011
17 - 18.9.
2011

8:00
8:00
8:00
8:00

11
12

Lesní zkoušky

13

Barvářské zkoušky

14
15

Norování
Podzimní zkoušky

16

Honičské zkoušky

Adámek Jar.

Poznámka

30.5. 2011
25.6. 2011

ML Loket
Adámek Jar. 25.6. 2011 MP + Ohaři
MS Chlumek
Bína Jan
15.7. 2011 KCHFČ + KCHJGTČ
MS Lomy
Ing. Štrudl
25.8. 2011 Ohaři + MP
4.9. 2011 Ohaři
LČR Krásno
Bejček Fr.
LČR Krásno
25.8. 2011 CACT
8:00
Bejček Fr.
ML Loket
ML Kraslice,
15.9. 2011 Ohaři + MP
8.10. 2011
8:00
Bělohlávek
LČR
ML Kraslice,
15.9. 2011 MP + Ohaři
9.10. 2011
8:00
Bělohlávek
LČR
27.10. 2011 12:00 Krajcech
Kumbera Mir. 10.10. 2011
29.10. 2011 8:00 MS Lomy
Ing. Kocián 10.10. 2011 Ohaři + MP
CACIT MS Lomy
Ing. Kocián
15.10. 2011
5 - 6.11.2011 8:00
KCHFČ+KCHJGTČ
LČR Krásno
Bína Jan

1. 8.00 - 9.00 hod. prezentace, veterinární prohlídka, losování, začátek zkoušek • 2. pro členy ČMMJ a členy klubů v rámci
ČMKJ je startovní poplatek snížen (nutno doložit členským průkazem) • 3. do uzávěrky přihlášek musí být zaplacen startovní
poplatek buďto složenkou A na číslo účtu 234 428 691/0300, nebo přímou platbou na OMS ČMMJ Sokolov • 4. poplatek
bude vrácen v případě hárání feny nebo onemocnění psa (musí být doloženo potvrzením veterináře)

www.oms-karlovyvary.cz |
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Plán práce OMR Sokolov na rok 2011
ZASEDÁNÍ MYSLIVECKÉ RADY OMS ČMMJ
9. února / 20. dubna / 15. června / 12. října /
14. prosince
ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY OMS ČMMJ
Schůze Dozorčí rady bude svolána 1x za pololetí - odpovědnost předseda DR
KURZ ADEPTŮ - MYSLLIVECKÉ ZKOUŠKY
Kurz bude zahájen teoretickou přípravou od 2. dubna
2011 - bude vydáno samostatné TOZ průběhu. Zkoušky proběhnou v dubnu 2012. Odpovědnost - Jednatel
OMS a dle TOZ.
HODNOCENÍ TROFEJÍ ZA ROK 2010
+ OKRESNÍ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ
Hodnocení trofejí bude provedeno 16.6.2011 na Statku BERNARD. Přehlídka trofejí a výstava proběhne
ve dnech 16.-26. června 2011 na Statku BERNARD
i jako Okresní myslivecké dny OMS.

samostatný plán akcí a naše činnost na tomto úseku
se bude od tohoto odvíjet.
Odpovědnost za úseky Lovectví, Kynologie a Střelectví
- odpovědné komise a členové MR pověření dle odborností.
ZASEDÁNÍ KOMISÍ OMS ČMMJ V ROCE 2011
Schůze každé z komisí musí proběhnout 1x za čtvrtletí.
Odpovědnost - předsedové a pověření členi MR.
STYK OMS S MYSLIVECKÝMI
SDRUŽENÍMI A HONITBAMI
V RÁMCI OKRESU
Čtvrtletně bude vydáván Myslivecký zpravodaj s aktualitami, inzercí a požadavky pro členy ČMMJ - společně
s OMS Karlovy Vary a Cheb.
16. června - bude svolán Okresní sněm s doporučeným programem z centra ČMMJ a vlastními organizačními problémy.

KYNOLOGICKÉ AKCE V ROCE 2011
Na tyto akce je zpracován samostatný plán včetně propozic, který je nedílnou součástí plánu práce.

Jednatel a předseda OMS se budou na pozvání zúčastňovat schůzí MS, aktivů s mysliveckými hospodáři
na PÚ měst Sokolov a Kraslice.

STŘELECKÉ AKCE V ROCE 2011
Na tyto akce je zpracován se Střeleckým klubem Kraslice

František Bejček, Jednatel OMS Sokolov
Ing. Josef Štrudl, Předseda OMS Sokolov

Společenská kronika OMS Sokolov DUBEN - KVĚTEN - ČERVEN
85 let
80 let
75 let
70 let
65 let
60 let

Lohr Oldřich
Kolín Rudolf
Stehno Vlastimil
Bauman Karel
Turek Antonín
David Josef
Dusík Vladimír
Kotrch Jaromír
Martínek Jan

1.5.1926
23.5.1931
6.6.1931
12.6.1936
13.5.1941
15.5.1946
6.4.1951
24.5.1951
13.6.1951

60 let

Mráz Josef
20.6.1951
Paulíček Václav
16.4.1951
55 let
Daněk Antonín
30.6.1956
Frankovič Milan
19.4.1956
Novotný František
14.6.1956
Poleno Václav
28.5.1956
50 let
Vilímek jiří
6.5.1961
Všem jubilantům blahopřeje MR OMS Sokolov
a ostatní členové !!!

VÍTE ŽE...
• Termín zkoušek adeptů z roku 2010
Zkoušky se budou konat dne 26.3. 2011 od 9.00 hodin ve vinárně KD Krásno.
Předseda senátu - František Bejček, Místopředseda Josef David, Zapisovatel - Josef Jedlička st.
Lektoři: Ing. Kubát, Ing. Štrudl, Ing. Schubert, Říja Josef, Ing. Fuchs, Bc. Bělohlávek, Protz Antonín
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• Úřední a konzultační hodiny na MěÚ Kraslice
od 9.00 do 15.30 ve dnech 7.3. 2011, 6.6. 2011,
5.9. 2011, 5.12. 2011
• Výstava trofejí za rok 2010
Místo: Královské Poříčí - Statek BERNARD
15.6. 2011
dovoz trofejí
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16.6. 2010
17.6. 2011
18.6. 2011

hodnocení trofejí
instalace výstavy
otevření výstavy
- Myslivecký den
19. - 26.6. 2011 výstava pro veřejnost
26.6. 2011
výdej trofejí
AKCE - výstava trofejí
- vábení + troubení SLŠ Žlutice
- Řád sv. Huberta
- přehlídka psů, burza psů (kynologická komise)
- výstava foto + obrazy (Hofman, Suchý)
- výstava, prodej mysliveckých obleků
- stánkový prodej - lovecká terminologie
- propagace myslivosti
- akce s dětmi - MS Chlumek
- doplňkový program na celý den
• Kurz adeptů ročník 2011-2012
Teoretický kurz bude zahájen 2. dubna 2011 od 9.00
hodin v zasedací místnosti sekretariátu OMS Sokolov -

U divadla 144. Adepti budou vybaveni programem kurzu, doporučenou literaturou a po zaplacení vstupního
poplatku budou řádně pojištěni na dobu trvání kurzu
u myslivecké pojišťovny HALALI. Ještě jsou pro případné zájemce v aktuálním kurzu volná místa. Přijďte mezi
myslivce rozšířit si své znalosti a pomoci chránit zvěř
a přírodu. Těšíme se na Vás!!!
MR OMS Sokolov
• Kurz adeptů na zkoušky mysliveckých hospodářů
Zájemci o tento kurz se mohou přihlásit do začátku května 2011 na OMS v Sokolově, kdy máme v úmyslu zahájit počátkem května teoretickou výuku. Doposud máme
4 zájemce a předpokládáme, že se do termínu přihlásí
dalších 5 až 6 zájemců. Věříme, že využijete naší nabídky na zvýšení své odbornosti ku prospěchu české
myslivosti a ochrany přírody a zvěře.
Děkujeme MR OMS Sokolov
František Bejček, Jednatel OMS Sokolov
Ing. Josef Štrudl, Předseda OMS Sokolov

OMS Cheb
Vážení přátelé,
na chebském OMSu se neustále potýkáme s problémem vzájemné komunikace. Pro předávání informací jsme
dospěli k závěru, že budeme využívat internet, který v dnešní době je pro značnou část veřejnosti dostupný. Vycházeli jsme z předpokladu, že v každém mysliveckém sdružení se vždy najde někdo z členů, který informace o dění
v našem OMSu předá dál. Život ukazuje, že tomu tak není
a je nutné něco změnit.
V poslední době se velmi dobře rozvíjí spolupráce
se sousedními OMSy, kde tento problém úspěšně vyřešili tím, že pravidelně vydávají MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ, který dostávají všichni jejich členové až na stůl, a tím

není pochyb o tom, že informace jsou vždy na správném
místě.
Členům chebského OMSu bude tento zpravodaj dodán poprvé a věřím, že se stane stejně oblíbeným, tak
jako je tomu v sousedních okresech.
V tomto zpravodaji naleznete za OMS Cheb pouze
přehled akcí, které připravujeme, ale již v příštím čísle
budou od nás informace daleko pestřejší a zajímavější.
S pozdravem „ Myslivosti zdar!“
Ing. Petr Černík
předseda OMS Cheb

ČMMJ OMS Cheb
CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA

Zkoušky norování - 28.10. 2011

Termín: 2.4. – 3.4. 2011
Místo: Kulturní dům Drmoul u Mariánských Lázní
Otevřeno: 10 – 19 hod

Klubové zkoušky: 16. – 18.4. 2011
18. – 19.9. 2011

PLÁN KYNOLOGICKÝCH AKCÍ NA ROK 2011
Jarní svod - 3.4. 2011
Zkoušky vloh ohařů a malých plemen - 30.4. 2011
Barvářské zkoušky malých plemen - 11.6. 2011
Lesní zkoušky malých plemen - 12.6. 2011
Speciální zkoušky z vodní práce - 23.7. 2011
Podzimní zkoušky ohařů a malých plemen - 1.10. 2011

IFT
MZV slídičů

PLÁN STŘELECKÝCH AKCÍ
Okresní přebor • B, LK, K4M
7.5. 2011, Františkovy Lázně
Veřejný závod • VVV
27.8. 2011, Františkovy Lázně
Memoriál A. Sitty • AT, LK
8.10. 2011, Františkovy Lázně
www.oms-karlovyvary.cz |
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PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH
OKRESNÍMI MYSLIVECKÝMI SPOLKY
KARLOVY VARY, CHEB A SOKOLOV
2. čtvrtletí 2011
DUBEN
2.4. Zahájení kurzu o první lovecký lístek
– OMS Sokolov
2.4. Jarní svod – OMS Sokolov
Krásno – Krajcech, 8.30 hod
2.-3.4. Chovatelská přehlídka OMS Cheb
Kulturní dům Drmoul u M. Lázní,
10 - 19 hod.
3.4. Jarní svod – OMS Cheb
16.4. Jarní svod – OMS Karlovy Vary, střelnice
Karlovy Vary, 8.00 hod
16.-18.4. Klubové zkoušky IFT – OMS Cheb
17.4. Jarní závod – LK 2x20 OMS Karlovy Vary
střelnice Karlovy Vary
30.4. Zkoušky vloh O+MP – OMS Cheb
KVĚTEN
1.5. Výstava trofejí – OMS Karlovy Vary
zahájení se společným mysliveckým
vytrubováním SLŠ Žlutice
7.5. Okresní přebor – B,LK,K4M OMS Cheb
Františkovy Lázně
7.5. Zkoušky vloh O+MP – OMS Sokolov
Chodov, 8.00 hod
8.5. Podzimní zkoušky O+MP OMS Sokolov
Chodov, 8.00 hod
8.5. Pohár Osvobození – trap 2x25 OMS K.Vary
střelnice Karlovy Vary
14.5. Zkoušky vloh O+MP OMS Karlovy Vary
Mezirolí, 8.00 hod
14.5. Norování – OMS Sokolov
Krásno, 8.00 hod
20.5. Zájezd na výstavu Natura Viva 2011
OMS Karlovy Vary
31.5. Uzávěrka 2.čísla Mysliveckého
zpravodaje
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ČERVEN
11.6. Myslivecké slavnosti OMS Karlovy Vary
střelnice Karlovy Vary
11.6. Barvářské zkoušky malých plemen
– OMS Cheb
12.6. Lesní zkoušky malých plemen
– OMS Cheb
11.-12.6. Evropský pohár teriérů - OMS Sokolov
Krásno, 8.00 hod
16.6. Okresní myslivecký sněm - OMS Sokolov
17.6. Okresní myslivecký sněm - OMS Cheb
18.6. Myslivecký den a zahájení výstav trofejí OMS Sokolov
Statek Bernard Královské Poříčí
19.-26.6. Výstava trofejí – OMS Sokolov
Statek Bernard Královské Poříčí
KONTAKTY:
OMS Karlovy Vary
Jednatelka: Ivana Pečimúthová
Tel.: 723 374 374
E-mail: oms@oms-karlovyvary.cz
www.oms-karlovyvary.cz
OMS Cheb
Jednatel: Ladislav Hynek
Tel.: 354 433 186
E-mail: jednatel.omscheb@omscheb.cz
www.omscheb.cz
OMS Sokolov
Jednatel: František Bejček
Tel.: 774 955 195
E-mail: sokolov@oms-myslivost.cz
www.myslivost.cz/omssokolov
Příspěvky do Mysliveckého zpravodaje posílejte
do 31. 5. 2011 na adresu: iva.pecim@seznam.
cz, případně na adresu: OMS Karlovy Vary, Stará
Kysibelská 91, 360 20 Karlovy Vary
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HLEDÁNÍ ZATOULANÉHO ČASU (15)
Klubové a výroční odznaky
v lovecké kynologii
Myslivec bez psa je jen polovičním myslivcem - toto
slovní spojení zná snad každý. Bez loveckého psa
se sice můžeme obejít, ale jeho práce nám výkon
myslivosti v mnohém usnadní. Členové MS chovají
různá plemena loveckých psů, kteří nacházejí uplatnění ve všech oblastech hospodaření se zvěří, jako je
hledání mláďat srnčí zvěře před sečením trav, práce
při společném lovu, dohledávka a dosled zvěře a norování. Používání lovecky upotřebitelných psů je nedílnou součástí vykonávání myslivosti a proto si zaslouží
i naši zmínku. Jak je na první pohled patrno, je veliká

spojitost mezi myslivostí a chovatelskými kluby, které
se starají o chovatelskou činnost. Tyto kluby sdružují své členy na základě chovu různých loveckých psů
seřazených podle Seznamu plemen loveckých psů,
která se zapisují v Plemenné knize Českomoravské
kynologické jednoty. I tyto kluby čas od času vydávají
své klubové a výroční odznaky, ze kterých je patrná
náklonnost a sympatie k danému plemeni. Několik takových jsme pro vás dnes připravili.
Jaroslav Baroch

Klub chovatelů
českých fousků 50 let

Klub chovatelů
českých fousků ČSMS

Klub chovatelů
dlouhosrstých ohařů ČSMS

Klub chovatelů
foxteriérů ČSMS

Klub chovatelů
jezevčíků ČSMS

Klub chovatelů
krátkosrstých ohařů 45 let

Klub chovatelů
krátkosrstých ohařů 50 let

Klub chovatelů
krátkosrstých ohařů ČSMS

Klub chovatelů teriérů
50 let

Klub chovatelů teriérů
ČSMS

www.oms-karlovyvary.cz |
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OKRESNÍ MYSLIVECKÝ PLES
Začátkem roku se konal v nově zrekonstruovaných
prostorách Lidového domu ve Staré Roli tradiční ples
Okresního mysliveckého spolku Karlovy Vary. K dobré
zábavě a pohodě hrála Parohanka z Chebu, součástí
bohatého programu bylo ukázkové pasování lovce zvěře, vábení zvěře a zlatým hřebem večera byla tombola.
Zde chci poděkovat všem mysliveckým spolkům, které
se o to zasloužily. V tombole se sešlo celkem patnáct
kusů spárkaté zvěře, několik desítek kusů zvěře pernaté
a řada dalších cen od našich sponzorů. Například Zemědělský dvůr Berbera, s.r.o. dal do tomboly 35 bažantů, 15 kachen a kus zvěře spárkaté. Velké poděkování si zaslouží přítel Karel Holoubek starší, který přispěl
do tomboly kusem spárkaté zvěře a navíc dal zdarma
k dispozici svůj chladící box, kde jsme mohli veškerou
zvěřinu uchovat až do konání plesu. Poděkování zaslouží
firma KV tisk, která poskytla, rovněž zdarma, na přípravu
i likvidaci plesu, k navážení tomboly, výzdoby a občerstvení, jeden dodávkový vůz po dva dny. Klobouk dolů
před myslivci Farmy Kubernát a MS Jestřáb, kteří celý
sál připravili a následně zajistili jeho úklid.
Ladislav Cinegr
předseda kulturně výchovné komise OMS K.Vary
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PÁTÉ SPOLEČNÉ VYTRUBOVÁNÍ
Další, tentokrát už v pořadí páté společné vytrubování
mysliveckých trubačů z Karlovarska se konalo v neděli
6.března na královském hradě Loket. Kromě souboru
Žluťásek tvořeného žáky SLŠ Žlutice, mocně zaduli
do svých nástrojů rovněž zástupci Doupovských Slivoňů,
trubačského souboru z Kladské a Lovecké trio Otročín.
Vynikající výkon předvedla nejmladší generace a přidala se i skladatelka Iva Šimková, jejíž tvorbu návštěvníci
také mohli vyslechnout. A chybět nemohla samozřejmě

sympatická Dana Vajceová, pod jejímž vedením si Žluťásek získává stále zvučnější jméno. Ostatně paní Dana
byla hlavní hvězdou setkání, protože společné vytrubování bylo zároveň vernisáží výstavy jejích autorských
fotografií. Trubačské setkání se vydařilo, návštěvníci
s pocitem hezkého zážitku opustili teplo hradních síní
a vydali se ledovým odpolednem ke svým domovům.
Ivana Pečimúthová

Program souboru mysliveckých
trubačů Žluťásek
1. - 3. 4. Akademická soutěž v mysliveckém troubení a vábení jelenů v Kostelci nad Černými lesy
- určeno studentům všech typů zejména lesnických
škol. Tuto soutěž v roce 2005 poprvé pořádala naše
SLŠ ve spolupráci s redakcí Myslivosti ve Žlutickém
ATC. Od té doby pražská Lesnická fakulta.
15. - 17. 4. pořádá SLŠ Žlutice 4. víkendový seminář
mysliveckých trubačů - spolu s Klubem trubačů. Součástí bude schůze členů KT.
V neděli od 10.00 bude závěrečný koncert všech
účastníků na zámku v Chyši.
1.5. ve 14. hodin v budově SLŠ slavnostní otevření výstavy trofejí OMS Karlovy Vary za rok 2010 a zároveň další přátelské vytrubování.
7.5. Myslivecký den OMS Chomutov
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- na Červeném hrádku
- výstava trofejí, psů, spousta troubení a vábení.
11.6. Národní soutěž mysliveckých trubačů v Náměšti nad Oslavou. Žluťásek soutěží.
18.6. Myslivecký den v Chlumci nad Cidlinou
- ukázky troubení i vábení
- spolupořadatel Řád sv. Huberta.
26.6. Národní soutěž ve vábení jelenů
- Ohrada u Hluboké.
1. - 7.8. Trubačský výukový týden v Chlumu u Manětína (možno se zúčastnit, přihlášky u Ing. Evy Hanušové. tel: 777 614 011). 7.8. V Manětíně cca 11.00
hod. závěrečný koncertík absolventů kurzu, dáme včas
na stránky OMS.
připravila Ing. Eva Hanušová
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ZKUŠEBNÍ ŘÁD – LIMITNÍ DISCIPLÍNY
– LOVECKÁ UPOTŘEBITELNOST
Zákon o myslivosti č.449/2001Sb §44 říká, že držitel honitby je povinen držet v honitbě lovecké psy. Loveckým psem je pes s průkazem původu, který složil
příslušnou zkoušku z výkonu.

Limitní disciplíny umožňují mimo jiné vůdci dávat psovi libovolné povely, může jej usměrňovat slovem i pískáním, podstatné je, aby pes splnil časový limit. Bližší
informace jsou uvedeny ve zkušebním řádu.

Prováděcí vyhláška MZe č.244/2002 a předpisy
vydané na její realizování ukládají uživatelům myslivecké honitby používat při výkonu práva myslivosti lovecky
upotřebitelné psy.

Ještě několik poznámek na adresu vůdců. Zkušební řád ukládá mimo jiné, že má být vůdce myslivecky
ustrojen, má mít vodítko a píšťalku na psa, doporučuje
se mít vypouštěcí šňůru na vypouštění psa na vlečce.

Zkušební řád pro zkoušky loveckých psů platný
od 1.1.2008 umožňuje uživatelům myslivecké honitby
získat upotřebitelnost loveckých psů splněním limitních disciplín. Náplň jednotlivých limitních disciplín
popisuje zkušební řád. Limitní disciplína je hodnocena
slovy „obstál“ nebo „neobstál“, psi tedy nejsou hodnoceni známkou a ani nejsou zařazováni do cen. Aby
pes získal loveckou upotřebitelnost, musí získat ze
všech zkoušených disciplín získat ocenění „obstál“.

Opakovaně se stává, že vůdce na zkouškách na psa
píská na prsty a všemi dalšími nevhodnými způsoby psa
přivolává a usměrňuje, což rozhodně kazí celkový dojem, i když se k tomu při limitních disciplínách nepřihlíží.

Limitní disciplíny se zkouší u ohařů na podzimních
zkouškách, lesních zkouškách a speciálních zkouškách
z vodní práce. U slídičů na PZ, LZ a barvářských zkouškách. Pro retrievery na PZ, LZ, SZVP a mezinárodním
Field Trialu. PZ, LZ, BZ a SZVP pro teriéry a jezevčíky
a barvářské zkoušky honičů.

František Urik

Povely jako: „ke mně“, „stopa“, „hledej“, „přines
(aport)“, „ztracená“ apod. jsem na zkouškách od vůdců
už dávno neslyšel a jsou to povely, kterým psi rozumí,
když je při výcviku správně a důsledně vyžadujeme.

(poznámka redakce: autor je dlouholetým rozhodčím
z výkonu loveckých psů a zkušený kynolog)

MŮJ PRVNÍ
Už je to hodně dávno, kdy ještě myslivost za něco
stála, já si udělal myslivecké zkoušky a získal svůj první
lovecký lístek.
Za čas jsem zažádal o zbrojní průkaz, abych si mohl
zakoupit první kulovou zbraň. Byla to kulovnice ČZ 6,5
x 57 celopažbená.
Asi po dvou letech jsem dostal od mého sdružení
„Hubertus“ Horní Žďár odstřel svého prvního srnce.
Srnce jsem si sám začal hledat. Odstřelového srnce
jsem našel v úseku „Pod Plavnem“. Odhadl jsem jeho
stáří na 6-7 let. Byl to šesterák. Jeho lodyhy byly o něco
málo nad slecha, ale výsady nepatrné, půl centimetru
krátké. Rozhodl jsem se, že srnce slovím. Po ulovení
jsem našel na levé pučnici pod růží krásnou 8 mm perlu.
Srnce jsem ulovil svou kulovnicí 6,5 x 57 a 6 g střelou.
Potom ale začala ta horší stránka lovu. Nikdy předtím
jsem žádnou zvěř nevyvrhoval, takže mi to trvalo dosti

dlouho. Dodnes, ve vzpomínkách, se nemám čím chlubit. Po ošetření a vykapání barvy jsem dlouho u srnce
seděl a opětovně prožíval lov znovu. Když jsem se konečně ze všeho vzpamatoval, svázal jsem srnce a hodil
ho na rameno. Tam, kde byl střelen, se nedalo nijak dojet autem. Musel jsem úlovek donést do Vykmanovské
stodoly, kam jsme zvěř přechodně dávali. Ještě dnes,
když si na tu cestu vzpomenu, mě bolí rameno. Vážil
20 kg. Byl to největší a nejtěžší srnec v našem sdružení,
který kdy byl uloven.
Po předložení trofeje našemu hospodáři jsem byl pochválen za správně provedený odstřel. Měl jsem ohromnou radost.
Trofej srnce opatruji dodnes jako oko v hlavě. Ulovil jsem časem daleko lepší srnce, ale první bude jen
jeden.
Myslivosti zdar!

Václav Matějovec
www.oms-karlovyvary.cz |
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Okresní myslivecký spolek ČMMJ v Karlových Varech Vás zve na

Myslivecké slavnosti 2011
Červen – měsíc myslivosti

v sobotu 11. června 2011 od 14 hodin
na mysliveckou střelnici v Karlových Varech.
V bohatém programu uvidíte hodinové vystoupení sokolníků, ukázky práce různých plemen loveckých psů, myslivecké vytrubování, ukázky vábení zvěře a řadu dalších hodnotných věcí. Dostatečné občerstvení pro dospělé i děti je zajištěno.

VYŠETŘENÍ NA TRICHINELÓZU
Přátelé myslivci,
rád bych vás upozornil na skutečnost, že se v České
kotlině v průběhu loňského roku vyskytlo nové ohnisko
nákazy černé zvěře svalovcem – trichinelózou. Toto
ohnisko se objevilo ve východních Čechách na Ústeckoorlicku. Již dříve byla trichinelóza monitorována
na moravskoslovenském pomezí. Vzhledem k tomu, že
v současné době jsou stavy černé zvěře v Čechách dosti vysoké, není vyloučeno, že by se nákaza nemohla
rozšířit i do dalších lokalit. Je proto nezbytné dodržovat při lovu černé povinnost vyšetření každého uloveného kusu prasete divokého na toto onemocnění uloženou Zákonem o veterinární péči č.166/1999 Sb.
Upozorňuji na to proto, že po konzultaci s Krajskou veterinární správou pro Karlovarský kraj, která provádí vyšetření zdarma, se nekryjí počty vyšetřených kusů s počty
ulovených, a to dosti výrazně. V současné době probíhá šetření za uplynulé období a přesné výsledky zatím
nejsou známé. Rovněž bych chtěl upozornit na skutečnost, že nerespektování povinnosti nechat každý ulovený kus černé vyšetřit na možnost výskytu svalovce, je
trestné a může být trestáno pokutou až 20.000,- Kč dle
výše uvedeného zákona. Tato pokuta může být uložena
lovci, který porušil tuto povinnost.
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foto: ing. Evžen Krejčí

Ing. Václav Konopík
předseda myslivecké komise
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BLAHOPŘEJEME!
Ve druhém čtvrtletí se dožívají významného životního jubilea tito členové OMS Karlovy Vary. Děkujeme
za roky věnované české myslivosti a přejeme mnoho zdraví, štěstí a hezkých loveckých zážitků do dalších let
60 let
Jan BABIUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.5.

Jaroslav VLACHÝ . . . . . . . . . . . . . . . . 19.4.
75 let

František PENCÁK . . . . . . . . . . . . . . 7.6.

Ladislav KOUTNÝ . . . . . . . . . . . . . . . 23.6.

Stanislav TICHÝ . . . . . . . . . . . . . . . . 12.5.

Ing. Josef MATAS . . . . . . . . . . . . . . . 20.4.

Miloslav TUPĚJEV . . . . . . . . . . . . . . . 11.4.

Václav PELIKÁN . . . . . . . . . . . . . . . . 16.6.

65 let
Ladislav CINEGR . . . . . . . . . . . . . . . . 21.4.
Antonín FEJTL . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.5.
Karel HORÁK . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.4.
František KVASNIČKA . . . . . . . . . . . 24.6.
JUDr. Antonín ŠOLC . . . . . . . . . . . . . 4.4.
70 let
Ing. Jiří BLAŽEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.6.

80 let
Alois EDR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.
82 let
Jaroslav BENEŠ . . . . . . . . . . . . . . . . 20.4.
83 let
Antonín OTTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.
91 let
Jaroslav DVOŘÁK . . . . . . . . . . . . . . . 24.4.

Ing. Pavel BROŽ . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.
Antonín JELÍNEK . . . . . . . . . . . . . . . . 25.5.
Vojtěch NEČADA . . . . . . . . . . . . . . . 19.4.

Významné životní jubileum oslaví 30. 5.
také naše milá kolegyně MUDr.Terezie ŠTUKSOVÁ

ODSTARTOVAL NOVÝ KURZ O PRVNÍ
LOVECKÝ LÍSTEK
V sobotu 26.února se na karlovarské střelnici sešlo
23 uchazečů nového kurzu první lovecký lístek, který
pořádá OMS Karlovy Vary. Venku mrzlo, jen praštělo,
a rovněž topení na sále stávkovalo, a tak naši adepti myslivosti podstoupili nedobrovolnou praktickou přípravu
na dlouhé zimní vysedávání na posedu, o přestávkách
se ohřívali u roztopeného krbu. Naštěstí v dalších dnech
teoretické přípravy se vysloužilý otopný systém umoudřil. Po čtyřech po sobě jdoucích víkendech strávených
přednáškami z jednotlivých předmětů čekají uchazeče
na jaře praktické střelby a poté roční praxe v honitbách.
Za rok se znovu setkáme - tentokrát při zkouškách,
po kterých, doufám, všechny adepty přivítáme mezi námi
jako nové myslivecké kolegy. Přeji všem mnoho zdaru
ve studiu.
Ivana Pečimúthová
Jednatelka OMS Karlovy Vary

Adepti
www.oms-karlovyvary.cz |
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Vánoční povídání o myslivosti
s mladými „adjunkty“
Naše myslivecké sdružení Lověna Horní Rozmyšl tak
jako každý rok aktivně spolupracuje se základními školami v okrese Sokolov v přípravách zásob krmiva na zimní strádání lesní zvěře. Hlavní náplní se stal již tradičně
sběr kaštanů a žaludů.

chačům mimo jiné prezentovali ukázky vábení spárkaté
zvěře, poznávačku shozů paroží s tím, že publikum muselo správně přiřadit druh zvěře, ke které náleží, dále
určování trofejí jakož i vypreparovaných exponátů. Největší pozornost jsme si ovšem získali s naším věrným
loveckým kamarádem Hubertem, zástupcem drsnosrstých jezevčíků, který předvedl některé z dovedností
z výcviku a disciplín využívaných v dnešní lovecké praxi.
Na závěr besídky jsme dali slovo našemu publiku, které nás někdy i zaskočilo svými bezprostředními dotazy,
ale zároveň mile překvapilo dosti vysokým povědomím
o myslivosti. Dychtivou smršť otázek přerušil pronikavý zvuk školního zvonku. Po přestávce jsme provedli
vyhlášení nejlepších sběračů, odměněno bylo celkem
25 žáků a nejúspěšnější školák byl v duchu nejvyšších
mysliveckých tradic pasován s veškerými náležitostmi
a poctami na „sběrače roku“. Naší rozpravu jsme zakončili, jak jinak, než libozvučným hlasem lesnice se skladbou Halali.

Zahájení
V letošním roce jsme zaměřili svojí činnost na spolupráci se základní školou ve Vintířově, kde jsme vyhlásili
společně s vyučujícím personálem soutěž pod názvem
„Nejlepší sběrač roku“ s motivací mladých „myslivců“
o věcné ceny.
Sběr proběhl v podzimních měsících září a říjnu, které jsou pro většinu myslivců tím nejhezčím obdobím lovecké sezóny, kdy probíhá říje jelení zvěře. Během této
doby jsme společně s kolegy uskladnili téměř 750 kg
kaštanů. Je nutno podotknout, že sběru se zúčastnili
žáci 1- 5 tříd I. stupně ZŠ.
Vzhledem ke skutečnosti, že malí, ale výkonní „sběrači“ byli tak šikovní, rozhodli jsme se s kolegou Milanem Štafkem uspořádat pro žáky vánoční besídku
na téma myslivost. Nebyl to jednoduchý úkol, uvážímeli věk publika, které není lehké zaujmout. Zvolili jsme
formu prezentace naší české myslivosti v podobě názorných ukázek.
Besídku jsme zahájili vystoupením Petra Pősingera
skladbou Slavnostní fanfáry prof. Ing. A. Dyka z Trubačského desatera. Následoval tématický přehled jednotlivých oborů myslivosti, zejména etologie, zoologie,
péče a chov zvěře, tradice a zvyky, lovecké kynologie
a loveckého troubení. Prakticky jsme mladým poslu-
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Předávání cen
Chtěli bychom touto cestou srdečně poděkovat celému učitelskému sboru ZŠ Vintířov a navázat i v dalších
letech na vzájemnou spolupráci s mládeží.
Věříme, že tento článek bude i pro ostatní myslivecká
sdružení v Karlovarském kraji motivací stále rozvíjet činnost s naší mládeží a prezentovat myslivost v nejlepším
světle již našim nejmladším spoluobčanům tak, aby zmizely přinejmenším smíšené pocity stran laické veřejnosti
nad činností myslivců a lesníků.
Petr Pösinger
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PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ
Kroužek mladých myslivců
Vážení přátelé, kolegové myslivci,
už v roce 2009 jsem měl snahu založit kroužek, kde
by se děti učily poznávat přírodu, zajišťovat a zlepšovat
životní prostředí. Aktivně se starat o zvěř a chránit ji, poznávat myslivecké zvyky a tradice, mysliveckou mluvu,
etiku a kulturu. V neposlední řadě také znát zákony týkající se přírody, životního prostředí a myslivosti.

Dne 30.11.2010 proběhlo úspěšné zahájení
kroužku. Scházíme se každý týden v úterý od 16:30
do 18:00 v DDM Karlovy Vary - Čankovská. Kroužek
se mnou vede od začátku Petr Joo a v lednu se k nám
přidal Karel Rohla ml. Při prvním setkání čítala skupina 6
dětí. Nyní se nás schází 10 a zájem stále roste. Věkové
složení našeho mysliveckého potěru je 5 – 10 let.

O kroužek však nebyl zájem (přihlášeno 1 dítě). Nechtěl jsem se vzdát. Byl jsem přesvědčený, že s lepší
osvětou a osobní invencí se mi podaří kroužek naplnit
a otevřít. Pod záštitou Domu dětí a mládeže Karlovy Vary
byl na začátku školního roku vypsán kroužek mladých
myslivců a přátel přírody. Byl jsem pevně přesvědčen,
že tentokrát to vyjde a přihlásí se potřebný počet zájemců.

Během zimních měsíců trávíme čas především v klubovně. Až nepřízeň počasí pomine, budeme převážnou
část našeho setkávání pobývat v přírodě. K tomu využíváme honitbu MS Děpoltovice při farmě Kubernát. Během roku máme také v plánu řadu výletů, exkurzí a určitě si nenecháme ujít nějaké malé soustředění.
Bc. Petr Polívka

www.oms-karlovyvary.cz |

15

MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ |

1 | 2011

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Karlovy Vary Vás srdečně zvou na

Chovatelskou
přehlídku trofejí
2010/11
z honitby
Hradiště
součástí bude

21. května 2011 od 9.00 hod do 16.00 hod
v prostorách myslivecké střelnice v Lučinách.
Slavnostní zahájení je v 10.00 hod

5. samostatná klubová
výstava barvářů
pořádaná
ČMKCHB
Pestrý doprovodný program
a bohaté občerstvení zajištěno

Pokud budete mít zájem o ubytování prosím o tel. kontakt na L. Novotného, mobil: 602 195 411, tel.: 353 941 126

Výstava trofejí
ve Žluticích

V neděli 1. 5. ve 14.00
slavnostní otevření
s vytrubováním

Výstava otevřena denně od 8.00 do 18.00 ve všední dny. V sobotu od 9.00 -16.00 a v neděli od 9.00 - 12.00

Řádková inzerce
PRODÁM BROKOVNICI DVOJKU
16/16 x 70 s vyhazováky. Levně.
Kontakt: 732 671 311
NĚMECKÝ KŘEPELÁK
Nabízím velmi pěkného psa,silné kostry,perfektní lov.
vlohy,hlásí po stopě,bezproblémový pejsek narozený 30.5.
2010. Spojení o: Petr od Hřebčí hory, m: Miki
z Čerchovky. Nedostatek času. Cena 8000,Břečková J. Tel: 739 518 731
PRODÁM ŠTĚŇATA BORDER TERIÉRŮ
m: Ája z Mošnova dvora, ZV, LZ, BZ, BZH, ZN, HZ, vše
1.cena, výborná, oblastní vítěz. o: Dixi Dlouhý vrch ZN,
ZV, HZ, SVP, PZ, BZH, VZ, U, Mem. F.Hebedy, Plzeňský
pohár - vítěz, CACT, výborný, CACIB, CAC, Oblastní vítěz.
Oba rodiče nos+hlas 4, odběr po 15. květnu 2011.
Kontakt: Jaromír Mošna, Toužim 453, tel: 602 955 916
PRODÁM ŠTĚŇATA FRANCOUZSKÉHO HONIČE
PORCELAINE
Rodiče dovoz Francie. Otec Mezinárodní šampion, Český
Grand šampion, ČŠ, 7x BOB, BABIB, CAC, CAJC, ZWJC,
CAJC,OB, BZH CACT. Matka BOB, CACIB, CAC, BZH,
BZ. Psi vhodní na černou zvěř, barvu. Hlasití.
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info na www.od-pstruzi-ricky.wz.cz
foto na http://odpstruziricky.rajce.idnes.cz/
ŠTĚŇATA - JEZEVČÍK DRSNOSRSTÝ STANDARDNÍ
Po lovecky vedených rodičích (oba naháňky, dosledy,
hlasití na stopě i u kusu, práce v hluboké vodě, kontaktní
norování na Slovensku v I.c). M: Xara Andělský hrad
– Norník, ZV, LZ, BZ, HZ, BZH, ZN(84), BL, PČL
v dosledech – vše v I.c, hlas + nos 4, velmi dobrá O: Sabo
z Kozíčku – r.CACT, Norník, BZH, BZ, HZ, ZN(81), BL,
MFHe – vše v I.c, SZVP, PZ, hlas+nos 4, CAC, 3xr.CAC
Odběr začátkem května, kontakt: Ivana Pečimúthová,
tel.:723 374 374, iva.pecim@seznam.cz
PRODÁM KULOBROKOVOU KOZLICI
Uherský Brod 12/70/7x65R s optikou Meopta Artemis
2100 7x50, červený bod, v záruce. Cena 30.000,- Kč,
možná dohoda. Málo používaná - cca 30 kulových ran.
Tel. 732 149 868
BAŽANTNICE POHOŘÍ NABÍZÍ:
Kuřata bažanta obecného, královského a krůťata krocana
divokého.
1 denní bažantí kuřata od 17 Kč, 1 denní krůťata od 50 Kč,
6 týdenní bažantí kuřata od 80 Kč
Tel: 774 882 066; Email: pohori@prolov.net
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Výstava Natura Viva v Lysé nad Labem

Okresní myslivecký spolek ČMMJ Karlovy Vary na žádost řady členů organizuje i v letošním roce autokarový zájezd na výstavu Natura Viva v Lysé nad Labem.
Pojedeme v pátek 20. května 2011 po této trase: Nejdek – autobusové nádraží – 6.oo hodin • Nová Role – kulturní
dům – 6.10 hodin •Karlovy Vary – dolní nádraží, konečná autobusových linek – 6.30 hodin • Bochov – benzinová
stanice – 6.45 hodin. Odjezd zpět z Lysé nad Labem bude v 15.00 hodin. Cena jízdenky tam a zpět je 350,-Kč.
Zájemci z řad myslivců, rodinných příslušníků a přátel, hlaste se na telefonním čísle 724 180 148 u předsedy kulturně výchovné komise OMS p. Ladislava Cinegra.

www.oms-karlovyvary.cz |
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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:

U Koupaliště 874/18, 360 05 Karlovy Vary
info@karelvoves.cz, www.karelvoves.cz
telefon: 353 224 455, mobil: 777603 066

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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