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Úvodní slovo
Vážení kolegové myslivci,
tento zpravodaj dostáváte v době, kdy pro nás
již skončil lov trofejové srnčí zvěře a nastává vrchol
lovecké sezóny – lov zvěře jelení, sičí, daňčí a lov
muflonů. Je to období odměny pro myslivce za jeho
celoroční péči o zvěř a zajišťování ostatních nezbytných prací v honitbě a pro honitbu. Dovolte mi, abych
všem, kteří mohou tuto možnost v nějaké formě využít, popřál hodně pěkných loveckých zážitků.
Letos si však v tomto období musíme najít čas na organizační a právní záležitosti. Naše nájemní smlouvy
na honitby prakticky za rok končí a v řadě kolektivů
myslivců se šířily a šíří pochybnosti o způsobech řešení pro další desetileté období. Pochybnosti vznikly
zejména v souvislosti s diskusemi o potřebě provést
novelu zákona o myslivosti. Pokud by k tomu došlo,
mohlo to vyvolat potřebu mnoha změn ve velikosti
honiteb, nutnosti schválení mnoha nových, a tím i časové komplikace při následném uzavírání nájemních
smluv. Protože se podařilo snahy o novelizaci oddálit, mohli jsme již na okresních sněmech oznámit,
že honitby jako takové nekončí a bude se tedy jednat především o uzavírání nových nájemních smluv,

kde bude mimo jiné záležet i na úrovni dosavadních
vztahů mezi nájemci a majiteli honiteb či honebními
společenstvy. Přesto půjde o práci časově náročnou
a je třeba začít jednat včas.
ČMMJ slibovala pořádat v jednotlivých krajích „vysvětlovací kampaň“, kde by zájemci dostali odpovědi
na konkrétní dotazy jak postupovat, aby byl průběh
co nejjednodušší. V našem kraji se organizace této
akce ujala Regionální agrární komora Karlovarského
kraje. Ostatní spoluorganizátoři jsou uvedeni na pozvánce uvnitř Zpravodaje. Pro širokou škálu předpokládaných účastníků je významná zejména účast
vedoucích pracovníků MZe ČR, informace můžete
získat i od zástupců LČR a Pozemkového fondu.
Jednotlivým MS doporučujeme vyslat na seminář
svého zástupce. Podrobnosti na pozvánce.
Přes tyto výše uvedené problémy, které je nutné
řešit, vám přeji ještě jednou v příštím období v myslivecké činnosti hodně úspěchů.
Ing. Josef Štrudl
předseda OMS Sokolov

Plán akcí na 4. čtvrtletí 2011
KYNOLOGICKÉ AKCE 2011
OMS KARLOVY VARY

22.-23.10. VZ ohařů a malých plemen
12.11. 12.11.

Žlutice
Žlutice

OMS CHEB
1.10. PZ ohařů a malých plemen
28.10. ZN
5.11. BZH

OMS SOKOLOV
8.10.
9.10.
27.10.
29.10.
5.-6.11.

LZ ohaři + malá plemena
BZ ohaři + malá plemena
ZN
PZ ohaři + malá plemena
HZ (KCHFČ + KCHJGTČ, CACIT)

Kraslice
Kraslice
Krásno
Chodov
Chodov, Horní Slavkov

STŘELECKÉ AKCE 2011

OMS KARLOVY VARY – střelnice Drahovice
9.10. Memoriál Františka Sedláčka XII.ročník

OMS CHEB
8.10. Memoriál A. Sitty

Trap 2x25

LS+T

UZÁVĚRKY MYSLIVECKÉHO ZPRAVODAJE
Číslo 4-2011
30.listopadu
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Závazný předpis pro použití nábojů
s ocelovými broky ve zbraních
s hladkým vývrtem - stanovený C.I.P.
Ráže 12 x 70
Náboje s ocelovými broky do průměru 3,30 mm včetně, lze používat ve všech zbraních, které byly úředně
přezkoušeny a to bez ohledu na velikost zahrdlení hlavně. Náboje s ocelovými broky o průměru větším než 3,30 mm nebo
s označením „vysokovýkonné“ (Haute Performance, Magnum) je dovoleno používat pouze ve zbraních označených zkušební značkou „STEEL SHOT“ nebo „BILLES D‘ ACIER“. Náboje s ocelovými broky o průměrech větších než 4,0 mm je
povoleno používat pouze ve zbraních se zahrdlením hlavně menším než 0,5 mm.

Ráže 12 x 76
Při použití nábojů ráže 12x76 s jakýmkoliv průměrem ocelových broků musí být zbraně vždy označeny zkušební značkou
„STEEL SHOT“ nebo „BILLES D‘ ACIER“. Náboje s ocelovými broky o průměrech větších než 4,0 mm je povoleno používat
pouze ve zbraních se zahrdlením hlavně menším než 0,5 mm.

Ráže 16
Náboje s ocelovými broky do průměru 3,05 mm včetně, lze používat ve všech zbraních, které byly úředně přezkoušeny
a to bez ohledu na velikost zahrdlení hlavně.

Ráže 20
Náboje s ocelovými broky do průměru 3,05 mm včetně, lze používat ve všech zbraních, které byly úředně přezkoušeny
a to bez ohledu na velikost zahrdlení hlavně. Náboje s ocelovými broky o průměru větším než 3,05 mm nebo s označením
„vysokovýkonné“ (Haute Performance, Magnum, 20/76) je dovoleno používat pouze ve zbraních označených zkušební
značkou „STEEL SHOT“ nebo „BILLES D‘ ACIER“. Náboje s ocelovými broky o průměrech větších než 3,30 mm je povoleno používat pouze ve zbraních se zahrdlením hlavně menším než 0,5 mm.
Upozornění: Při střelbě s náboji s ocelovými broky dávejte pozor na odrazy broků. Vyvarujte se střelby na tuhý a tvrdý
povrch.

Tabulka laborací RÁŽE

PRŮMĚRY BROKŮ

12 x 70

12 x 76

16 x 67,5

2,03
2,54
3,56
4,83
2,03
2,54
3,56
4,83
2,03
2,54
3,3

2,16
2,79
3,81
5,08
2,16
2,79
3,81
5,08
2,16
2,79
3,56

2,29
3,05
4,06

2,41
3,3
4,57
5,59

2,29
3,05
4,06

2,41
3,3
4,57

POTISK
- NÁBOJ

POTISK
- KRABIČKA

STEEL SHOT

STEEL SHOT

STEEL SHOT HAUTE
PERFORMANCE

STEEL SHOT HAUTE
PERFORMANCE

STEEL SHOT HAUTE
PERFORMANCE
MAGNUM

STEEL SHOT HAUTE
PERFORMANCE
MAGNUM

STEEL SHOT

STEEL SHOT

STEEL SHOT HAUTE

STEEL SHOT HAUTE
PERFORMANCE

5,59
2,29

2,41
3,05

3,81

4,06

pro tyto laborace je ze strany C.I.P. připravován závazný předpis PERFORMANCE

20 x 67,5

2,03
2,54

2,16
2,79

2,29

3,3

3,56

3,81

2,29 2,41
3,05
4,06

STEEL SHOT

STEEL SHOT

STEEL SHOT HAUTE
PERFORMANCE

STEEL SHOT HAUTE
PERFORMANCE

Zbraně pro střelbu s náboji s ocelovými broky jsou označeny touto zkušební značkou:
Zdroj: www.sellier-bellot.cz
www.oms-karlovyvary.cz • www.myslivost.cz/omssokolov • www.omscheb.cz |
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Z Mysliveckého deníku
Vladimíra Čepelky (1)
V Mysliveckém zpravodaji 1/2009 jsme vás žádali
o spolupráci při hledání tvůrce předloženého odznaku. Tento člověk se našel. Je to pan Vladimír Čepelka,
který jednak byl členem MS Kovo,vytvořil odznak MS
Kovo Karlovy Vary a zároveň si psal myslivecký deník
vedený v letech 1960 -1963.

S laskavým svolením pana Čepelky budeme moci
nahlédnout do tohoto deníku na stránkách našeho
zpravodaje.

(Zdroj: Čepelka – Myslivecký deník MS Kovo Karlovy Vary 1963)
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Regionální agrární komora kraje Karlovy Vary (RAK KV)
a Krajské informační středisko pro zemědělce KV kraje
Hradební ul 17, 35002 CHEB
tel./fax: (+420) 354 431 213, e-mail: erhardjos@gmail.com

Vás spolu s Ministerstvem zemědělství ČR a Mysliveckou komisí AK ČR
zvou na seminář

Problematika uznávání honiteb
a smluv o jejich nájmu
!!! POZOR – ZMĚNA TERMÍNU !!!

Dne: úterý 15. listopad 2011 od 9.30 hodin (předpokládaný konec 13.30 hodin)
Místo konání: Posluchárna Integrované střední školy v Chebu,
Divadelní náměstí 6 CHEB

Program:
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
4.
5.
Lektoři:

Zahájení (zástupce AK ČR a MZe ČR)
Legislativa
Právní úprava uznávání honiteb.
Honební společenstva.
Smlouva o nájmu honitby.
Zánik honitby, honebního společenstva, smlouvy o nájmu honitby.
Změny uznaných honiteb.
Očekávané změny honiteb v roce 2013.
Informace o přístupu ke změnám honiteb. LČR, Pozemkový fond, případně VLS ČR a Rybářské
sdružení.
Prezentace VÚLHM Zbraslav.
Dotazy a diskuse.
Ing. Martin Žižka, Ph.D. - vrchní ředitel sekce lesního hospodářství MZe ČR,
Ing. Jiří Pondělíček, Ph.D. - ředitel odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství MZe ČR,
Ing. Jaroslav Růžička – vedoucí oddělení rybářství, myslivosti a včelařství MZe ČR,
zástupci PF ČR
Ing. František Havránek, CSc. - Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti.

Seminář je určen pro vlastníky a nájemce pozemků, zástupce Okresních mysliveckých spolků, starosty
obcí, pracovníky obecních úřadů s rozšířenou působností, krajského úřadu, zástupce honebních společenstev a mysliveckých sdružení, Lesů ČR, Pozemkového fondu, Vojenských lesů a statků a rybářských
subjektů.
Vložné: 100 Kč na úhradu občerstvení
Vaši účast, prosím, potvrďte do 30. října 2011
na telefon: 602 167 914, popř. e-mailem na: erhardjos@gmail.com
Ing. Josef Erhard, ředitel úřadu RAK KV

Tiráž
Vydává: Okresní myslivecká rada ČMMJ – OMS K. VARY; Stará Kysibelská 91, objekt střelnice, 360 20 Karlovy Vary;
oms@oms-karlovyvary.cz; Kontakt: 353 223 044 (čtvrtek 9.00-12.00 a 13.00-16.00)
Redakční rada: Ing. E. Krejčí, Ladislav Cinegr, Ing. P. Křížek, I. Pečimúthová, J. Baroch, Vl. Dolejší, Ing. Arnošt Fuchs,
Karel Švestka. Autorem fotografie na obálce je Vladimír Dolejší.
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OMS KARLOVY VARY
Sloupek jednatelky
Vážení kolegové myslivci,
i v závěrečných měsících letošního roku mám pro
vás několik důležitých informací.

ZMĚNA ÚŘEDNÍHO DNE
OD ZÁŘÍ 2011
JE ÚŘEDNÍ DEN ČTVRTEK
PRACOVNÍ DOBA
9,00-12,00 A 13,00-16,00
PLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Připomínám, že příspěvky na rok 2012 je nutné
uhradit do konce tohoto roku, tj. do 31.12.2011.
Pokud tak neučiníte, přestáváte být od 1.1.2012
členem ČMMJ a zároveň vám také zaniká pojištění.
Při pozdější platbě budete muset uhradit znovu zápisné ve výši 200,- Kč. Pohlídejte si prosím tento
termín, předejdete tak nepříjemným nedorozuměním. Zároveň zvažte, jestli je nutné nechávat placení
na poslední chvíli. Vyhnete se tak čekání ve frontě.
Také vám, jako v minulých letech, nabízím některé
termíny mimo úřední hodiny v místech, která jsou
pro vás lépe časově i co do vzdálenosti dostupná
a kde si můžete ve večerních hodinách členské příspěvky zaplatit.
• 2.11.2011 (středa) 17.00 – 19.00 hod
Mezirolí – restaurace Hubert
• 16.11.2011 (středa) 17.00 – 19.00 hod
žlutice – vestibul střední lesnické školy
• 24.11.2011(čtvrtek) 17.00 – 19.00 hod
Vysoká Pec (u Nejdku) – restaurace Sportka
• 8.12.2012 (čtvrtek) 16.00 – 18.00 hod
střelnice v Drahovicích (prodloužená provozní doba)
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Kolegové – sousedé z Merklína, Lípy, Oldříše,
Hroznětína, Pstruží, Perninku atd. po předchozí telefonické domluvě v Merklíně.
Po předchozí telefonické domluvě lze zaplatit členské příspěvky také na společných akcích mysliveckých sdružení např. na výročních schůzích, při společném posezení na natláčkách apod. Pokud to bude
jen trochu možné, ráda vám vyjdu vstříc a přijedu
za vámi.
Výše členských příspěvků:
• řádní členové 800,- Kč
• senioři, invalidní důchodci po předložení průkazu ZTP a studenti po předložení potvrzení o studiu (dálkové studium se nepočítá) 500,- Kč

KALENDÁŘE

Tak jako v minulém roce pro vás okresní myslivecká rada připravila dárek jako poděkování, že zůstáváte věrní Českomoravské myslivecké jednotě
a Okresnímu mysliveckému spolku Karlovy Vary.
Od listopadu tohoto roku bude opět v kanceláři
k dispozici nástěnný myslivecký kalendář pro rok
2012. Každý člen OMS Karlovy Vary, který má na rok
2012 zaplacené příspěvky, jej dostane ZDARMA.
Najdete v něm nejen krásné fotografie naší zvěře
především od našeho člena, Vladimíra Dolejšího,
ale na každý měsíc také přehledný plán akcí pořádaných OMS Karlovy Vary. Tento kalendář si mohou
samozřejmě vyzvednout i ti, kdo mají zaplacené příspěvky na rok 2012 už z minulých let.
Kromě toho bude možné tradičně zakoupit i stolní myslivecký kalendář (předpokládaná cena cca
80,- Kč) a letos poprvé také Myslivecký kalendář,
který ke každému měsíci v roce přináší články, povídky a rozhovory se zajímavými osobnostmi z našeho „mysliveckého“ světa (předpokládaná cena cca
100,- Kč).

3 | 2011

| MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ

KURZY „ADEPTŮ“ A MYSLIVECKÝCH
HOSPODÁŘŮ

Už nyní je možné podávat přihlášky do kurzu o první lovecký lístek a kurzu pro myslivecké hospodáře,
které budou zahájeny začátkem příštího roku, termíny
a místo budou včas upřesněny.

DOTACE NA NÁRODNÍ PLEMENA
LOVECKÝCH PSŮ

Jako v loňském roce a letech předchozích zůstává v platnosti dotační program na podporu
národních plemen loveckých psů – ČESKÉHO
FOUSKA a ČESKÉHO TERIÉRA. Pokud jste majitelem některého z těchto pejsků, složíte s ním úspěšně

zkoušku z výkonu a získáte tak loveckou upotřebitelnost, můžete si požádat o vyplacení této dotace,
která činí 2.000,- Kč na psa a zkoušku. Žádat lze
do 31.10.2011 na Krajském úřadě Karlovarského
kraje v Karlových Varech – Dvorech na odboru životního prostředí, konkrétně na oddělení pro lesnictví,
myslivost a rybářství. Je určitě škoda této možnosti
nevyužít.
Přeji úspěšnou loveckou sezónu a mnoho hezkých
zážitků.
Ivana Pečimúthová
jednatelka

BLAHOPŘEJEME!

V posledním čtvrtletí roku 2011 oslaví významná životní jubilea tito naši kolegové
z OMS Karlovy Vary.

60 let

80 let

Bohumír PAVLÍČEK. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.11.
Ladislav PETRŽÍLKA. . . . . . . . . . . . . . . . 17.11.
Ing. Antonín RYBÁČEK . . . . . . . . . . . . . . . 9.11.
Ing.Václav ŠUSTA . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.10.
Jaroslav VACEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.11.
Miroslav VOPALECKÝ. . . . . . . . . . . . . .  21.10.

Václav ROUTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.12.
Jaroslav ŠANDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.12.

82 let
Oldřich MADER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.12.

86 let

65 let
Vladimír MATĚJŮ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.11.
Ladislav SRNKA . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.12.

70 let
Petr MALECKÝ. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29.12.

František ŠIMŮNEK . . . . . . . . . . . . . . . . 14.11.

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí
a hezkých loveckých zážitků do dalších let.

Kulturně výchovná práce
V těchto dnech vstupujeme do vrcholu lovecké sezony. Lovíme již všechnu zvěř spárkatou, kromě srnců. Pokračují lovy kachen a blíží se doba lovu drobné
zvěře včetně bažanta.
Právě nyní a v následujících měsících se budou
myslivci častěji společně scházet a pomalu připravovat hodnocení celoroční práce.
Připomínám, že jedním ze způsobů hodnocení celoroční práce aktivních členů je udělení některého

z vyznamenání z široké nabídky ČMMJ. Řada našich
členů oslaví i v příštím roce svoje kulatá životní jubilea, výročí členství v ČMMJ a pod.. Předložte proto
okresní myslivecké radě včas svoje návrhy, aby bylo
možno je na vašich hodnotících schůzích, případně
na okresních mysliveckých akcích či při jiných slavnostních příležitostech předat.
Blížící se závěr roku je také signálem pro uchazeče o první lovecký lístek. V současné době vykonává svojí adeptskou praxi v jednotlivých mysliveckých
www.oms-karlovyvary.cz |
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spolcích okresu Karlovy Vary celkem 23 uchazečů
o první lovecký lístek. Prosím jejich „učební pány“
a vedoucí, aby věnovali jejich přípravě a jejich „záznamníkům“ patřičnou pozornost.

této tombole se daří, že vyúčtování plesu je plusové.
Dovoluji si vás proto touto cestou jménem okresní
myslivecké rady požádat o příspěvek do tomboly,
nejlépe v podobě zvěřiny.

Pokud se přihlásí dostatek zájemců o kurz mysliveckého hospodáře, jsme připraveni v roce 2012
otevřít i tento kurz.

Podrobnosti můžeme domluvit na telefonu
číslo 724 180 148, nebo e-mailem na adrese:
Ladislavcinegr@novarole.cz

Stejně jako v předcházejících letech připravuje
OMS Karlovy Vary okresní myslivecký ples. Na základě dobrých ohlasů jsme opět objednali sál Lidového
domu v Karlových Varech – Staré Roli a to na pátek
27. ledna 2012. O předprodeji vstupenek budete
včas informováni. Pravdou zůstává, že myslivecký
ples je atraktivní zejména zvěřinovou tombolou. Díky

S celou organizací kulturně výchovných akcí je seznámena i naše jednatelka a proto se na ní můžete
s důvěrou obracet.
Ladislav Cinegr
předseda kulturně výchovné komise
OMS Karlovy Vary

Žluťásci se soustředili
Od 1. do 5. srpna se konal již 2. ročník soustředění
mysliveckých trubačů v budově školního polesí SLŠ
Žlutice. Zúčastnilo se jej 10 členů souboru Žluťásek
a 6 mimosouborových hráčů na různém stupni muzikantské vyspělosti. Týden to byl velmi pracovní,
neboť naše učitelka hudby Danuška Herzigová neodjížděla po dopolední výuce domů, ale zůstávala

s námi, a tak neměla pokoj dříve, než se večer zamkla
ve svém pokojíku. Podala obdivuhodný výkon, neboť
její výuka pokračovala prakticky celý den, protože
chuť do troubení byla neutuchající. Zvěřinová kuchyně všem dodávala energii a prima kolektiv zase dobrou náladu.Skvělé výsledky jejích výukových metod
mohli posoudit obyvatelé městečka Manětín, kde
se stejně jako vloni konal závěrečný
koncertík. Ten se letos uskutečnil 5. 8.
2011 a opravdu se vydařil. Frekventanti
kurzu cvičili velmi pilně. Obecenstvo
s pobaveným úsměvem přijalo zejména
lidovou skladbu „Já jsem malý mysliveček“, se kterou se naše milé děti opravdu celý týden, za hurónského smíchu,
úžasně vyřádily. V rámci odpoledních
aktivit se alespoň částečně chystaly
podmínky pro lesní a barvářské zkoušky konané v následujícím týdnu.
Ing. Eva Hanušová

Zlatá srnčí trofej se po letech vrací
Dne 8. 4. 2011 se uskutečnil 0. ročník okresní
soutěže O zlatou srnčí trofej. Akce byla výsledkem
snahy po znovuobnovení této akce v Karlovarském
kraji. Soutěže se zúčastnilo 12 dětí věku od 5 do 14
let. Většinová účast patřila kroužku mladých myslivců
při DDM Karlovy Vary, vedeného Bc. Petrem Polívkou
a podporovaného panem Petrem Joo. Soutěž byla
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koncipována spíše jako vědomostní s námětem přírody, neboť kroužek v době konání soutěže fungoval cca půl roku. Zvítězil nejstarší účastník Marek
Mošna, ale vědomosti maličkatých myslivců dávají
tušit, že příští - 1. ročník bude velmi silně obsazen.
Rádi bychom touto formou oslovili všechny mladé
budoucí myslivce a jejich příbuzné, zájmové kroužky
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škol i školek: Nebojte se,
přijďte i vy soutěžit! 1. ročník
se bude konat opět v dubnovém termínu, který upřesníme v mysliveckém kalendáři
vydávaném OMS Karlovy
Vary pro rok 2012 i v příštím
čísle Mysliveckého zpravodaje. Soutěž pořádá OMS
Karlovy Vary ve spolupráci
se Střední lesnickou školou Žlutice. Bližší informace
u Ing. Evy Hanušové na tel.
777 614 011.
Ing. Eva Hanušová

www.oms-karlovyvary.cz |
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Letní kynologie na Karlovarsku
Jak se již stalo na Karlovarsku tradicí, i v letošním
roce se v polovině srpna uskutečnil víkend s loveckou
kynologií.
V sobotu 13.8. se ve Žluticích v restauraci Zlaté hrábě sešlo sedm vůdců se svými svěřenci připravenými
absolvovat lesní zkoušky. Po veterinární prohlídce,
slavnostním zahájení za zvuku loveckých fanfár a rozlosování do skupin se přemístili do školního polesí
SLŠ Žlutice, kde se pod vedením vrchního rozhodčího Ing. Miroslava Gregora pustili do plnění disciplín
podle zkušebních řádů. O hladký průběh a zajištění
se postarali žáci SLŠ Žlutice pod vedením profesorky
a ředitelky zkoušek v jedné osobě Ing. Evy Hanušové.
Slunce pražilo, vůdci se snažili a rozhodčí z výkonu
hodnotili. Tři jezevčíci, tři teriéři a jeden zlatý retriever
předvedli vyrovnané výkony a kromě jednoho pejska, kterého při odložení nepříjemně znervóznili houbaři s neukázněným psem, čímž „spadl“ do II.ceny,
všichni získali I.cenu. Ale takový je život a i při zkouškách z výkonu hraje roli štěstí. Vítězem mezi jezevčíky a teriéry se stal hladkosrstý standardní jezevčík
Endy z Hradskej hory s vůdcem Ivanem Pečimúthem,
o druhé a třetí místo se podělili drsnosrstý standardní jezevčík Flór od Pstruží říčky s Petrem Vadinským
a jagdteriér Dak z Chrástecké hájovny s Jaroslavou
Kunešovou, kteří měli shodný počet bodů. Zlatý retriever Kuba Misantos s Antonínem Míškem byli sice
ve své kategorii jediní, zato výborně připraveni.
Následující den, v neděli 14.8., za slunného jitra nastoupilo hned
15 účastníků ke složení
barvářských
zkoušek.
Tentokrát se kromě školního polesí na Chlumu
plnily zkušební disciplíny
také v Lachovicích v honitbě MS Střela Toužim.
Dominovali jezevčíci a teriéři, po jednom se zúčastnili malý münsterlandský
ohař a welššpringršpaněl.
V letním vedru byla práce
na stopách připravených
z předchozího dne pro
všechny pejsky náročná, ale většina prokázala

LZ Zahájení zkoušek „Žluťásci“

dobrý nos a dostatečnou soustředěnost a zkoušky
úspěšně dokončila. Pro indispozici odstoupil pouze jeden pejsek, sedm splnilo podmínky pro I.cenu,
šest skončilo ve II.ceně a jeden ve III.ceně. Vítězství
si těsně zopakovali Endy z Hradskej hory s Ivanem
Pečimúthem, kdy o pořadí mezi nimi a border teriérkou Irou z Mošnova dvora rozhodl datum narození,
jako třetí se umístil další „bordík“ – Blackwood Mystic
Bohemia s vůdcem Rudolfem Morávkem. Skupinu slídičů „ovládli“ welššpringršpaněl Jim z Hvězdy Naděje
vedený Ladislavem Petržílkou.

BZRanní nástup rozhodčích

www.oms-karlovyvary.cz |
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BZ Ranní nástup vůdci

Poděkování patří sboru rozhodčích ve složení
Ing. Miroslav Gregor, Ludvík Babinec, Petr Bahenský,
Stanislav Barda, PhDr. Iva Gregorová, Ing. Milan
Kottek, Václav Krajsa a Josef Peroutka. Studentům
SLŠ Žlutice v čele s Ing. Evou Hanušovou, všem vůdcům za disciplinované a sportovní chování, koroně
a v neposlední řadě manželům Skalovým, kteří nám
poskytli ve své restauraci Zlaté hrábě perfektní zázemí s milou obsluhou po celý den od brzkých ranních
hodin. Ti všichni přispěli k tomu, že jsme mohli prožít
hezký a pohodový víkend s našimi čtyřnohými nepostradatelnými pomocníky.
Příští rok se sejdeme opět v polovině srpna, ovšem
okresní myslivecká rada a především kynologická

BZ Ranní nástup vůdci

komise pracuje na tom,
aby se tyto tradiční zkoušky konaly v roce 2012 jako
první ročník Memoriálu
Ing. Vladimíra Dejmka.
Podrobné výsledkové
listiny a spoustu fotografií najdete na webových
stránkách karlovarského
okresního mysliveckého
spolku: www.oms-karlovyvary.cz
Lovecké kynologii zdar!
Ivana Pečimúthová
BZ Ranní nástup vůdci
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BZ Čekání mezi disciplínami

BZ Čekání mezi disciplínami

LZ V terénu

www.oms-karlovyvary.cz |
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LZ Vyhodnocení skupiny

Klubové podzimní zkoušky ohařů
Za krásného počasí se v sobotu 28.května 2011
konaly v honitbě MS Pšov klubové podzimní zkoušky
ohařů pořádané Klubem krátkosrstých ohařů a OMS
Karlovy Vary. Za klub byl přítomen Ing. Václav Vlasák
a za OMS Karlovy Vary
předseda
kynologické
komise Ing. Milan Kottek.
Ředitelkou zkoušek byla
Jana Šmídová.
Zkoušek se zúčastnilo
8 loveckých psů, z toho 3
němečtí krátkosrstí ohaři,
2 čeští fousci, 2 výmarští
ohaři krátkosrstí a 1 výmarský ohař dlouhosrstý.
Zahájení zkoušek proběhlo ve Žluticích před
restaurací Zlaté hrábě.
Přivítání účastníků provedl
Ing. Milan Kottek a popřál
všem vůdcům hodně zdaru při plnění jednotlivých
disciplín. Za klub pozdravil
přítomné jeho předseda
Ing. Václav Vlasák.
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Losováním byli psi rozděleni do dvou skupin, jednu skupinu posuzovali páni rozhodčí Karel Rohla
a Josef Peroutka, druhou skupinu pak Ing. Milan
Kottek, Václav Černý (Kladno) a Pavel Vlach (Kolín).

Ranní nástup vůdci
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Zkoušelo podle platného zkušebního řádu ČMMJ
pro podzimní zkoušky ohařů se zadáním titulů CACT
a Res.CACT.
Vlastní zkoušky proběhly ve velmi dobré atmosféře
a rozhodčí i vůdci kladně hodnotili poměrně dobrou
zaměřenost v obou skupinách.
Z osmi předvedených ohařů ukončilo zkoušky v I.
ceně 7 psů a jeden pes obstál ve III.ceně.
Rád bych touto cestou poděkoval MS Pšov za propůjčení honitby.
František Urik

Rarita od
Šemnické skály
Rozhodčí Václav Krajsa

Raritního srnce jsem ulovil o letošní říji
na čekané v honitbě MS Sedlečko. Srnec
byl uloven v jedné z roklí okolo Šemnické
skály. Nestandartní trofej není v naší honitbě běžná. Věk srnce byl odhadnut
na 6 let.
Jaroslav Baroch

Foto: Jaroslav Baroch
Rozhodčí Iva Gregorová a Milan Kottek

www.oms-karlovyvary.cz |
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Farma Kubernát

Myslivci při Farmě Kubernát ani o letních měsících
nezaháleli. V lovu zvěře v souladu se schváleným
plánem lovu, pokračoval lov srnců, selat a lončáků
zvěře černé a tlumení škodné. Za pozornost stojí,
že v této ryze příměstské honitbě o výměře 1 400 ha
bylo za prvních osm měsíců letošního roku uloveno
62 lišek.
Jako každoročně i letos myslivci hostili účastníky příměstského letního tábora DDM Nová Role.
Za účasti hajného lesů města Nová Role přítele
Luboše Doležala připravili den plný zábavy a poznání. V průběhu procházky městským lesem se děti dozvěděly jaké stromy a jak dlouho zde rostou, názvy
jednotlivých křovin a travin a také jim bylo vysvětleno
jaká zvěř v lesích žije. Pod vedením Petra Polívky,
vedoucího mysliveckého kroužku předvedl vábení
zvěře Petr Joo a následovala ukázka kožešin a vycpanin zvěře, shozů a trofejí zvěře. Získané vědomosti
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si děti ověřily na naučné stezce a nejlepší z nich získaly diplomy „ Znalec krušnohorské fauny a flory“.
Přítel Dolejší a Holeček zatím připravili oheň zajistili
opékání vuřtů, které jako sponzoři zakoupili myslivci,
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přátelé Křížek a Maslanka. O dodržování pitného režimu se v tento parný
letní den sponzorsky postaral hostinský od Huberta z Mezirolí.
V první srpnovou neděli organizovali myslivci Farmy Kubernát další ročník střeleckého klání zvaného BALCARE. Vedle šestičlenných
družstev z německého Rittersgrünu
a Holandska postavili svoje družstva
myslivci z Podlesí, Farmy Kubernát,
Řád sv. Huberta a zálohy Armády ČR.
Poděkování za hladký průběh celé
akce patří především správci střelnice
VLS Lučiny ing. David Klemša.

Vedle myslivce Vladimíra Dolejšího
se o občerstvení postaral Ton Van Den
Heuel, vlastník firmy Odeř Agrar, k.s., který daroval sedmdesátikilové prasátko ze
svého velkochovu. Velmi chutně celé prase připravil a účastníkům servíroval Vlado
Šprok se svojí rodinou.
Šestičlenná družstva střílela Baterii,
malorážku, vzduchovku a kuši. Vítězná
družstva a jednotlivci obdrželi poháry a všichni účastnické medaile. Díky
sponzorům obdrželi všichni střelci cenu
podle umístnění. Společenskou úroveň
celé akce podtrhli čtyři trubači na lesní rohy a borlice ze soutěžního družstva
Holandska.
Ladislav Cinegr
www.oms-karlovyvary.cz |
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OMS Cheb
Slovo jednatele
Vážení kolegové myslivci,
nezapomeňte, že členské příspěvky na příští
rok 2012 musí být uhrazeny včas – tj. do konce
tohoto roku. Po tomto termínu přestáváte být členy
ČMMJ a bude nutné znovu uhradit zápisné. Členské
příspěvky zůstávají nezměněny: řádní členové platí
800,- Kč senioři od 65 let věku, invalidní důchodci

po předložení průkazu ZTP a studenti po předložení
dokladu o studiu platí snížený poplatek 500,- Kč.
S přáním úspěšné lovecké sezóny!
Ladislav Hynek
tajemník OMS Cheb

2. Myslivecké slavnosti Hrozňatov
Dne 31.7.2011 od 14 hodin se konaly ve spolupráci s OMS Cheb, Krajským úřadem Karlovarského kraje a Kreisgruppe Tirschenreut im Landesjagdverband
e.V. již Druhé česko-německé myslivecké slavnosti. Místem letošní akce se stal areál restaurace
U Stříbrného jelena v Hrozňatově u Chebu.
Bohatý program pro dospělé i děti připravili naši
členové OMS Cheb ve spolupráci s německými
myslivci. Zde bych chtěl především poděkovat panu
Petru Černíkovi, Petru Tůmovi, Václavu Krejčímu,
Milanu Andrlemu a Petru Andrlemu, Ing. Martinu
Maškovi, Miloši Berdichovi a Hubertu Reslerovi, kteří

se podíleli na přípravě celé akce. Podle ohlasů návštěvníků se vše povedlo dle našich představ doslova
„na jedničku“, snad jedinou stinnou stránkou bylo počasí, protože nám propršel celý den.
Během celého programu několikrát vystoupil a perfektně imitoval troubení jelenů Honza Brtník, Vladimír
Dolejší měl skvěle připravenou prezentaci fotografií
naší přírody, během celých slavností se konal závod
ve střelbě o Pohár starosty obce Lipová. Zde bych
chtěl ještě jednou panu starostovi Petru Klírovi touto
cestou poděkovat. Jistě zajímavá a poučná byla ukázka vábení zvěře Petra Joo s perfektním komentářem.
S úctou k mysliveckým tradicím jsme si vyposlechli fanfáry trubačů z Kladské a jejich
kolegů z Německa. Veřejnosti
se velice líbila prezentace psů
loveckých plemen a loveckých dravců. Zajímavá byla
i ukázka lesních dřevin od firmy Lesoškolky, s.r.o. Řečany,
ale i prodej mysliveckých potřeb a nožířské umění pana
Martina Mládka.

Foto: Vladimír Dolejší
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Občerstvení a příjemné posezení na místě zajistil kolektiv
restaurace U Stříbrného jelena, k poslechu a tanci perfektně zahrála nám dobře známá
skupina PRALESSANKA.
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Foto: Vladimír Dolejší

Vzácnými hosty na našich slavnostech byl
za Krajský úřad Karlovarského kraje pan Jaroslav
Bradáč a hosté ze sousedního Německa z oblasti
Tirschenreut, i jim patří velký dík za podporu naších
mysliveckých slavností.
Tímto bych Vás chtěl zároveň pozvat na příští
3. ročník o kterém Vás budeme včas informovat.
Karel Švestka
Za redakční radu OMS-Cheb

Foto: Vladimír Dolejší

Foto: Vladimír Dolejší

www.omscheb.cz |
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Foto: Vladimír Dolejší

Foto: Vladimír Dolejší

Foto: Vladimír Dolejší

Vysoká věž
„O putovní pohár Františkových Lázní“
V neděli 28.8. 2011 se na střelnici OMS Cheb
ve Františkových Lázních uskutečnil již 48.ročník
závodu na vysoké věži O Pohár města Františkovy
Lázně. Za pěkného slunečného dne a slušnou účastí
zvítězil po rozstřelu, kterého se zúčastnili tři finalisté,
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Václav Pošvář, na druhém místě Josef Říha ml. Třetí
místo obsadil Jirka Trepka ml. Všichni s nástřelem 45.
V soutěži družstev se umístilo na prvním místě družstvo Slepenec ve složení Kubík, Noháček, Vostárek,
na druhém místě družstvo OMS Cheb v obsazení
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Pošvář, Berdich,Švestka
a na třetím místě družstvo
LZ Kladská, za které soutěžili Trepka ml.,Trepka st.,
Dusík. Všem blahopřejeme. Účastníkům děkujeme za účast,v kuchyni
paní Vítové za obsluhu,
střelecké komisi za organizaci a všem sponzorům
za příspěvek. Na internetu
lze zhlédnout video:
http://www.stream.cz/
uservideo/608874-o-putovni-pohar-mesta-frantiskovy-lazne
Miloš Berdich
předseda střelecké
komise OMS Cheb

První psík mývalovitý
na Františkolázeňsku
Dne 11.7.2011 byl krásný a slunečný den, tak jsme
se vypravili s přítelem Milošem Berdichem na kontrolu
a opravy krmných zařízení. Po práci jsme se rozhodli,
že se podíváme na místo častého výskytu černé zvěře. Toto místo mě lákalo i z důvodu, že přesně před
rokem, jsem na stejném místě zahlédl psíka mývalovitého. Bohužel tenkrát mi to nikdo neuvěřil. Přišli jsme
na místo. Slunce se klonilo k západu a my jsme vylezli
na posed. Vychutnávali jsme si zvuky lesa a s napětím
naslouchali, zda neuslyšíme pověstné praskání, které oznamuje příchod černé zvěře. Ale stále nic. Asi
až po hodině a půl jsme
zaslechli tiché, ale zřetelné zvuky blížící se zvěře,
ale stále jsme nic neviděli.
Slunce již zapadlo do blížící se noci. Byli jsme napjati
a dalekohledy prozkoumávali okolí. Najednou jsem
ho spatřil a zatajil se mi
dech. Byl to on. Byl tam,
přesně jako v loni. Psík
mývalovitý. Miloš si připravil zbraň. Po malém
zaváhání vyšla rána a…
„Máš ho!“, zašeptal jsem

v rozrušení. Ještě jsme chvilku seděli a po chvíli jsme
se společně vydali k nástřelu. Ležel tam. Komorová
rána. Dle mysliveckých tradic jsem Milošovi poblahopřál a se vzácným úlovkem jsme se vydali k domovu.
Večer jsme samozřejmě sedli v hospodě u Stříbrného
jelena a podle hesla „Nenapiješ – nezabiješ“, jsme
psíka řádně zapili... Konečně mi kamarádi uvěřili,
že jsem ho skutečně viděl...
Karel Švestka
OMS Cheb

www.omscheb.cz |
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OMS Sokolov
VÍTE, ŽE …
• při OMS Sokolov byl zahájen kurz pro myslivecké
hospodáře v počtu 8 zájemců, nyní je v průběhu
teoretický kurz přednáškami
• proběhly Myslivecké dny na Statku Bernard, letos
byl menší zájem myslivecké i občanské veřejnosti.
Je snaha Okresních spolků v Karlovarském kraji
provést tyto oslavy jiným, efektivním způsobem –
toto bude včas oznámeno po uzavření společenské dohody
• myslivci z MS Chlumek Sokolov se na žádost Klubu
důchodců věnuje přednášky a besedy v těchto zařízeních v rámci Sokolova i dalších měst. Myslivci
si považují a pochvalují zájem a aktivitu těchto našich bývalých „mládežníků“. Čest a chvála všem
dohromady.
• značnou aktivitu vyvíjí Střelecký klub v Kraslicích
na střelnici v Šindelové. Naši adepti z kurzu o první
lovecký lístek si zde provedli cvičné střelby v měsíci červenci. Děkujeme lektorům i obsluze střelnice
– členům klubu.

• na klubové výstavě jagdteriérů při příležitosti 20.
výročí založení klubu předvedl p. Rostislav Bejček
z Krásna svého psíka ENDY BEJRO AGI a z předvedených 75 psů a fen se umístil na 1. místě se všemi
možnými dosaženými tituly. Opět je to úspěch našich chovatelů psů v našem okrese. Blahopřejeme!
Psík byl vyfotografován v minulém zpravodaji
• v měsíci červenci byla ukončena teoretická část
kurzu adeptů myslivosti – nyní probíhá roční praktická část a adepti se připravují na závěrečné
zkoušky. Děkujeme všem jejich patronům, kteří
se této náročné a dobrovolné funkce ujali
• OMS Sokolov přijal nově do svých řad 12 členů
od března 2011
• Zdeněk PELC, tel. 602 418 847 vykupuje zvěřinu za následující ceny: srnčí 90,- kč/kg, prasata
do 60kg 40,- kč/kg, nad 60kg 35,- kč/kg, jelen,
sika, daněk 65,- kč/kg. Platba v hotovosti. Možnost
zaslat i SMS.

GRATULACE K SŇATKU
V měsíci srpnu uzavřeli manželství pan Jiří ZÁBRAN, člen ČMMJ, a adeptka Monika ČEJTEJOVÁ
z Citic u Sokolova. Myslivecká rada OMS i ostatní myslivci, členové OMS Sokolov, jim přejí hodně
lásky v dalším společném životě a krásného vyžití při společné myslivecké činnosti.
Ať vám vaše milování přinese kýžené plody, slíbené si při namlouvání (říji, chrutí, honcování?).

Kynologické informace
• PZ ohařů a MP dne 3.9.2011 v Chodově byly zrušeny pro nedostatek přihlášených psů (2 zájemci),
jeden odvolal předem pro úraz psa
• LZ ohařů dne 10.9.2011 v Krásnu byly rovněž
zrušeny pro nezájem přihlášených – pouze 1 pes
v termínu a 1 pes po termínu
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• 17.-18. září budou realizovány LZ a BZ jezevčíků
a teriérů jako soutěž o Krásenský kahan, se zápisem do rodokmenu a jako CACT soutěž.
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Společenská kronika: životní výročí
75 let

Bejr Jiří. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.10.1936
Ing. Faško Dezider. . . . . . . . . . . . . . 2.11.1936
Filip Ladislav. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.12.1936
Ing. Štrudl Josef . . . . . . . . . . . . . . . 16.12.1936

70 let

Oulovský Pavel . . . . . . . . . . . . . . . . 26.10.1941

65 let

Čuzy Štefan. . . . . . . . . . . . . . . . . .  26.10.1946
Bydžovský Jiří. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.11.1946
Bejček František. . . . . . . . . . . . . . . . 8.11.1946
Šístek Tomáš. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.11.1946

55 let

Tušek Miloslav. . . . . . . . . . . . . . . .  18.10.1956
Parhužič Milan. . . . . . . . . . . . . . . . . 16.12.1956
Blahopřejeme a přejeme hodně ZDRAVÍČKA !!!

MR OMS Sokolov blahopřeje ke kulatým životním výročím
svým aktivním členům:
• panu Ing. Josefu ŠTRUDLOVI za aktivní vedení celé MR a kolektivu myslivců OMS.
• panu Miloslavu TUŠKOVI za projevenou aktivitu při akcích kulturního charakteru pořádaných v rámci
okresu Sokolov Okresním mysliveckým spolkem
• panu Františku BEJČKOVI za aktivitu při koordinaci všech akcí při myslivecké a kynologické činnosti
OMS Sokolov a úsilí o ekonomickou soběstačnost okresní myslivecké organizace
Poděkování jim patří od všech členů OMS Sokolov

SZVP
Dne 6.8.2011 proběhly v Dolním Rychnově SZVP. Celkem bylo přihlášených 5 psů a stejný počet psů byl
i předveden. 2 psi obstáli v I. ceně, jeden ve III. ceně a dva psi obstáli.

www.myslivost.cz/omssokolov |
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BZH
Dne 27.8.2011 proběhly v Krásně BZH T+J. Celkem bylo přihlášených 5 psů a předvedeni byli 4 psi. 2 psi
obstáli v I. ceně, jeden ve II. ceně, jeden ve III. ceně. Zkoušky byly vzorně připraveny, ve vhodném terénu pro
šlapané stopy, divočák byl připraven dle požadavku ZŘ.

Barvářské zkoušky
Dne 28.8.2011 proběhly v Krásně BZ MO + ohařů. Celkem bylo přihlášených 5 psů a předvedeno bylo 5
psů. 1 pes obstál v I. ceně, tři ve II. ceně, jeden ve III. ceně. Zkoušky byly dobře připraveny, počasí bylo suché,
ale chladné. Všichni psi dobře sledovali pobarvenou stopu.

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.
Vážená lovecká společnosti,
HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. v souvislosti
se změnami na pojistném trhu si Vás dovoluje oslovit
s informací o výhodách pojištění spojeného s členstvím v Českomoravské myslivecké jednotě, o.s.
Naši myslivci, členové ČMMJ, o.s. by měli vědět,
že mají z členství v ČMMJ, o.s. zajištěno pojištění
na odpovědnost při myslivecké činnosti a s tím i pojištění rizika na úraz včetně výhodného pojištění loveckého psa při naháňkách a při norování na smrt a úraz,
kde pojistné za myslivce hradí ústředí ČMMJ, o.s.
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Nyní k jednotlivým odvětvím uvádíme
rizika, která jsou pokryta pojištěním.
Pojištění odpovědnosti:
• pojištění myslivecké činnosti dle zákona
o myslivosti
• pojištění na střelnici
• pojištění obdobně jako u motorových vozidel
• pojištění do 31 států Evropské unie a Evropského
hospodářského prostoru
• pojištění výkonu funkce mysliveckého hospodáře
• pojištění řízení a provádění lovů a honů

3 | 2011

| MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ

• pojištění porušení právní povinnosti z titulu vlastnictví, držení a používání látek a potřeb k výrobě
loveckého střeliva
• pojištění porušení právní povinnosti z titulu vlastnictví nebo užívání mysliveckých zařízení
• pojištění používání loveckých psů a loveckých
dravců
Pojištění úrazu:
• pojištění úrazu při myslivecké činnosti
• pojištění do 31 států Evropské unie a Evropského
hospodářského prostoru
• možnost připojištění úrazu až na pětinásobek
• pojištění honců a pozvaných hostů na společném
lovu
• pojištění veřejnosti na mysliveckých akcích pořádaných MS nebo HS

Pojištění loveckých psů členů ČMMJ:
• pojištění loveckého psa na společné naháňce
na černou zvěř
• pojištění loveckého psa při norování
Informujeme Vás tímto, že pojištění zajištěné
Českomoravskou mysliveckou jednotou u HALALI,
všeobecná pojišťovna, a.s. je skutečně bezkonkurenčně výhodné a v současné době jeho kvalitu a rozsah nemůže nabídnout žádná konkurenční
pojišťovna.
Předem uvedené výhody pojištění členů ČMMJ,
o.s. mohou být však dále rozšiřovány, nebo zachovány při dostatečném počtu členů ČMMJ, o.s.
a v některých případech jsou vázány pro MS a HS
na ukazatel 80% členství v ČMMJ, o.s. Jako například členská výhoda pojištění loveckých psů, honců
a veřejnosti na akcích pořádaných myslivci.

O jagdteriérech...
V minulém čísle zpravodaje jsem Vás krátce seznámil v článku „Jak jsme začínali...“ s názorem laické
veřejnosti na plemeno jagdteriéra. Podobný názor
o nezvladatelných potvorách měla i celá řada aktivních myslivců. Proč? Protože psíka nebo fenu tohoto
plamene si vzali nezkušení a nedůslední jedinci, kteří
neuměli tyto psy vychovat a vycvičit a pak se tito stali
tzv. jednolečovými psy, tj. vypustili se tito psi v první
leči a víc je nikdo neviděl. Byla to vždy chyba vůdce, protože jegdteriér je náruživý lovec a stoprocentní honič s vynikající hlasitostí, důrazem a orientací,
v případě řádné výchovy a následně výcviku. O jejich
přednostech při práci pod zemí není třeba polemizovat. Jsou to nekompromisní bojovníci a řádně připravený jagdteriér dokáže pro svého pána být v této
lovecké profesi naprosto nenahraditelný. A teď rozebereme pojmy výchova a výcvik.
Jagdteriéra je opravdu nejlepší si pořídit od malého
štěněte a tomuto tvorečkovi se věnovat naplno. Ten
musí poznat, že ho má páníček rád, věnovat mu časté
procházky na vodítku i na volno, naučit ho vyhledávat
svého pána tzn. při vycházkách se mu občas schovat
– pomoci mu zavoláním k sobě, vždy při najití pána
ho vychválit a odměnit. Od stáří půl roku ho nechat
hledat v terénu stopy zvěře a plně ho povzbuzovat.
Mám jednu zásadu – každý budoucí vynikající jagdteriér se musí ztratit a několikrát najít svého pána,
www.myslivost.cz/omssokolov |
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nebo místo vypuštění sám – není dobré psíka hledat
– pak se může věnovat výcviku dle požadavků ZŘ,
který je zpracován a schválen orgány ČMMJ, které
mají z MZe ČR pověření k organizaci a konání těchto
zkoušek dle plemene v rámci ČR.

A teď o několika jagách z mého
chovu...

ARFA ze Švihovské lysiny
Tato hnědá fena měla zajímavý životní příběh.
Pocházela z chovu přítele Járy Hofmaistra ze Švihova.
Jako štěně byla prodána majiteli ve Švihově, rovněž
myslivce. Byla to velice impulsivní fena, ráda lovila,
ale byla páníčkem opomíjena a její výchova byla zanedbána. Při zkouškách norování v Červeném Poříčí
jsem se o její existenci dozvěděl. Zaujalo mě, že je
hnědě zbarvena a bylo rozhodnuto si tuto fenu pořídit. Byla tehdy ve věku 2 let, údajně nezvladatelná,
na povrchu neovladatelná. Hned na zkouškách jsem
započal jednání s jejím majitelem, což se zpočátku
jevilo jako nereálné. Zasedli jsme spolu k jednacímu
stolu a počalo úmorné jednání s dosahem na moje
játra a stav peněženky. Po vypitých 3 l rumu a mezitím
vysvětlováním jejích nedostatků a mým obhajováním
jejích předností, které se dají ještě využít při zdárném
výcviku, dostala fena milost od svého majitele a stala
se mým majetkem s následně velmi blízkým kamarádem. Byla k tomu kamarádství ale ještě dlouhá
a náročná cesta. Fenu jsem ihned po dohodě o koupi ve Švihově převzal a uzamkl v přívěsu na převoz
psů, kam mne zavezl př. Hofmaistr. I on byl velmi rád,
že tato fena nebude utracena.
Po příjezdu domů fena několikrát zkusila mne
„načít“, což byla reakce na zacházení s ní minulým
majitelem, ale zůstala překvapena, že byla „vymazlena“ místo nářezu. Tak jsme to po určitou dobu
prováděli, až došlo u ní ke zvratu a začala sama
chodit se vymazlit. A to bylo naše vítězství. Mezi
tímto dějem jsem s touto fenou absolvoval několik
Celostátních, Mezinárodních a ostatních zkoušek
a soutěží v norování. Protože to byla vynikající fena
na noru, udělala i několik CACITů. Při jedné cestě
na Norování do Tachova na noru Studánka jsme vezli v přívěsu upraveném na převoz psů AFRU a další
4 psy. Po příjezdu na okraj Tachova jsem si všiml,
že jeden poklop na bedně je otevřený. Po zastavení
jsem zjistil, že v bedně chybí AFRA. Hned jsem přívěs
odepl a skutečně razantní jízdou jsem jel zpět hledat
AFRU. Po ujetí cca 10 km jsem uviděl AFRU na kraji
vozovky, jak spořádaně po pangejtu šlape směrem
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do Tachova. Jaké bylo naše společné vítání, si umí
představit jen ten, kdo má svého psa opravdu rád!
Trochu horší to bylo s jejím výcvikem na povrchu.
Tady jsem musel více přitvrdit a to hůře snášela.
Reagovala odmítavě, byla hodně paličatá a „tvrdá“.
Tady jsem ale našel výborného společníka a to mého
syna Rosťu, který byl u feny hodně oblíben a s ním
fena pracovala radostněji a s větší chutí. Ty potřebné zkoušky pro obhájení chovnosti na povrchu s ní
udělal podstatně snadněji. Na výstavě pro chovnost
fena obdržela ocenění VD1 a byla vynikající mámou,
udělal jsem s ní 5 vrhů štěňat.
AFRA byla hodně využívána při praktickém lovu –
byla absolutní velmistr při naháňkách – jak dovedla
rozebrat rudl černé a postupně po 2-3 kusech je
nadehnat na střelce, dovedla oddělit postřelené mufloní z tlupy, kterou s tímto kusem (střeleným na běh)
odehnala hlasitě a otočila s přibývající hlasitostí zpět
na místo, kde jsme počkali s hostem. Byla výborná
i na honu na drobnou – jen se muselo k vyhledanému
bažantu doběhnout a odebrat jí ho, neboť by byl jako
od holiče. Velkou předností této feny byla vodní práce. Při honění kachen z vody a rákosí na Novoveském
rybníku dovedla plavat rychleji než ohaři, náruživě,
hlasitě. Aporty nosila na břeh bez odevzdání a dovedla vyhnat kachny z přítokových kanálů, nebo je vynést
živé a některé zadušené stiskem mordy.
Co ta moje děvečka neměla ráda, bylo odložení.
Při odložení na dané místo byla nepozorovatelně
z něj o 2m jinde. Dokázala se odrazit a poposkočit ze
všech čtyř běhů a dělala jako by nic.
Konec této velice pracovité a plodné feny nebyl
rovněž veselý, ale přímo krutý a nezasloužený. Po návratu z lovu kachen v Chebu, kde fena intenzivně přinášela střelené kachny, začala v noci skulit a třást se.
Po přesunutí feny na podušku ke kotli se fena začala
navíc sama trhat na předních bězích a plecích, což
se nedalo nijak zastavit. Proto jsem ji před nedůstojným skonem zastřelil se slzami v očích ve věku 10 let.
Má svůj hrob v tichém koutu naší zahrady. Její nesmrtelné památce LOVU ZDAR!
V příštím čísle Vám představím další jedince z mého
chovu, budou to INKA z Jelče a KYRA z Jelče, v následujícím ENDY BEJRO AGI.
František Bejček
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Práce s mládeží - Byli jsme při tom...
Zájemci o myslivost a přírodu měli možnost
v příjemně stráveném odpoledni při rozhovoru s přítomnými členy obou sdružení seznámit
se s cíly a prací myslivců při ochraně zvěře,
přírody i životního prostředí. Přítomní myslivci jim ochotně zodpovídali otázky týkající
se těchto činností. Všichni návštěvníci měli
možnost prohlédnout si Myslivecký zpravodaj
OMS v Karlových Varech a propagační materiály naší organizace.
Celé odpoledne proběhlo za krásného počasí a podle celé řady ohlasů hostů našeho
mini stánku bylo i poučné a panovala spokojenost. Padla i slova, aby takových akcí bylo více.
Dne 24. dubna t. r. uplynuly dva roky od zahájení prodeje v OC GLOBUS v Karlových Varech –
Jenišově. Vedením tohoto obchodního centra jsme
v rámci vzájemné smlouvy byli požádáni o propagaci
našich MS Horní Hrad a Oldříš. Řádně jsme se na celou akci připravili.
Po zahájení mysliveckým troubením žákem Střední
lesnické školy v Žluticích Ondrou Soukupem byly k vidění na přehledné výstavní tabuli vycpaniny, preparáty zvláště zvěře vysoké, srnčí, mufloní a jeleny siky,
dále vyčiněné kožešiny lišky, kuny apod, jakož i zbraně, střelivo, vábničky a jiné.
Součástí výstavky byl i myslivecky zaměřený krátký
test pro mladší a starší mládež s průměrným počtem
nejen účastníků, ale i znalostmi.
Chtěl bych touto cestou poděkovat vedení
OC GLOBUS za sladké odměny pro účastníky odpovědních testů a sekretariátu
OMS Karlovy Vary za propagační materiály. Poděkování patři i našim členům příteli Melicharovi a Vaňáskovi a studentu
Soukupovi za přípravu a aktivní účast na celém odpoledni.
Myslivosti zdar!
Ing. Josef Mora
Předseda MS Horní Hrad

www.oms-karlovyvary.cz • www.myslivost.cz/omssokolov • www.omscheb.cz |
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HLEDÁNÍ ZATOULANÉHO ČASU (17)
Střelectví – střelecké závody Grand Prix Brno

Na střelnici v Brně-Soběšicích se opět závodilo ve střelbě na asfaltové terče. Již 53. ročníku Grand Prix
Brno se zúčastnilo 170 závodníků ze Slovenska, Polska, Dánska, Kypru, Maďarska a České republiky. Několik
odznaků z této prestižní soutěže z dob minulých jsme tentokrát pro vás připravili.
Jaroslav Baroch
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Lovecké trubačské trio o.s. Otročín pod vedením Mgr. Miroslava Šouleje zve všechny
příznivce myslivosti a lovecké hudby na Hubertské mše B dur a Es dur. Budete všichni vítáni. Mše jsou slouženy za všechny myslivce a lesníky a naše zemřelé kamarády
myslivce.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ SIKA OTROČÍN
Vás zve na troubenou

SVATOHUBERTSKOU MŠI B-dur
DNE 8. října 2011 v 16.30 v místním kostele sv. Michala
Vystoupí:

Lovecké trubačské trio Otročín
Pěvecký soubor Rosaceli Žlutice
Srdečně zveme místní občany, všechny přátele myslivosti a přírody.

Řádková inzerce
PRODÁM
Štěňata NKO
M: Alfa z Tomešova dvora: CAJC, CAC, CACIB, ČESKÝ
ŠAMPION
Zkoušky: PZ, SZVP, VZ vše 1.cena
O: Atari Jasénky: CAJC, CAC, CACIB, NÁRODNÍ VÍTĚZ,
8XBOB, BIG, ČESKÝ ŠAMPION, INTERŠAMPION
Zkoušky: PZ, SZVP, VZ, MVV, MRŠ, MRS vše 1.c, resCACT,
resCACIT
Kontakt: tel.: 731528123, facebook Jan Temkovič,
e-mail: temky@seznam.cz
Odběr: přelom září a října
Jezevčík drsnosrstý standardní
Eros Andělský hrad, tmavý divočák, 15 měsíců, ZV, BZ, ZN,
připraven na BHZ, LZ a HZ.
Bližší informace: Jana Dejmková, tel.: 774 740 523
ŠTĚŇATA JEZEVČÍK DRSNOSRSTÝ STANDARDNÍ
Exteriérově i pracovně kvalitní jedinci, opakované spojení,
předpoklad – všestranní psi
O: NICK Z CHOTÍKOVA – Res.CAC, U-Všestranný, Norník
Zkoušky: ZV, PZ, SZVP, BZ, LZ, BZH, BL vše v I.ceně,
ZN obstál, Memoriál Františka Hebedy I.c, Memoriál Rudolfa
Kristla II.c, Klubová barvářská soutěž – II.c – nejlepší práce
na barvě, VZ II.c
M: AMÁLKA Z LOKTE – V1, Diviačar, Norník
Zkoušky: ZV, LZ, BZ, HZ, BL VŠE v I.ceně, PZ II.c
Odběr: po 15. září, cena 3.500,- Kč
Kontakt: tel.: 731 450 382, e-mail: petrposinger@voss.cz

NĚMECKÉHO KŘEPELÁKA
O: Troll wom Ratswald
Zkoušky: ZV, PZ, LZ, VZ, BZH, ZH, VZV vše první cena
Výstava: V1 CAC, DKK/ 0/0
M: Alli Svatoborský revír
Zkoušky: ZV, PZ, PZV CACT,VP, vše první cena
Výstavy: INCH, CHČR, 5x bob, CACIB, 3 CAJC,
VTM DKK/ 0/0
Kontakt: mobil: 724 263 605, tel.: 376 396 053 - po 20:00h.
Odběr: možný ihned

Bažantice Pohoří nabízí
Dospělé bažanty
Cena: 190Kč/ks
Odběr: od 9/2011
Hony na kachny
V termínech: 17.9.2011 a 24. 9. 2011
Hon na bažanty
V termínech: 16. 10. 2011, 23. 10. 2011, 30. 10. 2011,
12. - 13. 11. 2011
www.prolov-pohori.cz, e-mail: pohori@prolov.net,
tel.: 774 882 066
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Můj první Jelen
Prolog

Už jako malý klučík jsem měl dvě velké lásky, které mě provázejí až dodnes - vodu a les. Téměř den
co den jsem se vracel celý zmáčený od rybníka nebo
zmazaný z lesa. Od deseti let jsem byl zarputilým
organizovaným rybářem a v lese pozoroval všechno
živé a občas i něco pro mě z toho roztomilého přinesl domů. Ve voliérách byly hrdličky, rozličné ptactvo,
poštolka a mnoho jiných živočichů. Nebudu tvrdit,
že z toho doma měli radost.
Nikdy nezapomenu na to, jak jsem jednoho krásného večera domů přinesl kalouse ušatého. Protože
nebylo místo v žádné voliéře, umístil jsem ho do volného kotce v králíkárně a pro jistotu, abych ho nemusel jít vrátit do lesa, nikomu nic doma neřekl. A tak
se stalo to, že moje maminka šla brzy ráno krmit králíky a najednou místo králíka na ní z kotce zírá svýma
hlubokýma očima sova. Tehdy z toho chuděra měla
téměř smrt. Protože v celé naší široké rodině nikdy
nebyl žádný rybář ani myslivec, maminka vždy tvrdila,
že kdybych se býval narodil v porodnici a ne doma
v posteli, myslela by si, že jí synáčka vyměnili.
Léta utíkala a já mezitím vystudoval Pedagogickou
fakultu v Plzni, protože jsem se bohužel nedostal
na svou vytouženou ornitologii. Od té doby pracuji
s dětmi a dá se říci, že rád. Přírodě, zvířátkům a rybám se tedy věnuji pouze ve svém volném čase formou koníčků.
Když nadešel můj čas, oženil jsem se a svoji rodnou
malebnou vísku Žerovice v okrese Plzeň – jih vyměnil
za Karlovy Vary. Coby otec dvou dcer, což zabíralo
dost času, jsem se i nadále věnoval rybaření a všem
svým koníčkům, které měly jednoho společného
jmenovatele – přírodu. V roce 1984 jsem se přesunul
do obce Pernink, která je zasazena do lůna nádherné přírody Krušných hor. Zdejší lesy, horské pastviny,
rašeliniště a pásy klečoviny udělaly během několika
měsíců své a bylo definitivně rozhodnuto.
Propadl jsem další dlouho utajované vášni – myslivosti. Na nic jsem nečekal a vrhl se do toho po hlavě.
Během roku jsem úspěšně složil myslivecké zkoušky a stal se členem mysliveckého sdružení „Pstruží“.
A už nezbývalo nic jiného,než jít vstříc novým zážitkům, které čekaly jen na mě.

Těžké, ale krásné začátky

Coby přistěhovalci do Perninku mně ještě neoschlo bláto na holinkách, coby mysliveckému zelenáči barva na razítku čerstvého loveckého lístku.
Ale popořádku.
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Nejprve vám musím říci pár základních dat o mém
prvním působišti, bez kterých se to neobejde. Revír
MS Pstruží měl rozlohu přibližně 2400 ha a rozprostíral se od obce Pernink přes Abertamy až po Plešivec.
Dolů potom po obou stranách silnice do Merklína
až po Lípu. Dostat se do tohoto sdružení v dané době,nebyla vůbec jednoduchá věc. Mně pomohla moje
hvězda a několik šťastných okolností a za tu nejdůležitější děkuji hlavně panu Vláďovi Kučerovi. Ve velmi
hojném počtu byla v revíru zastoupena hlavně zvěř
jelení. V květnu, když se zvěř shlukovala na místech
s dobrou paší, bylo možno na abertamských loukách
večer vidět i 50 až 100 kusů zvěře. Byly to při večerních čekaných nezapomenutelné zážitky na celý
život.
Nyní něco k mým kolegům ve sdružení. Většina
z nich byli zaměstnanci lesů a v první řadě plnili odlov
zvěře holé a doprovázeli hosty v režijních honitbách
a na naši honitbu neměli moc času a na mě už vůbec ne. Ve sdružení to chodilo tak, že honitba byla
rozdělena na úseky a na každém z nich byli většinou
tři myslivci. Ti se tam o zvěř starali a také ji tam lovili.
Můj první úsek se rozprostíral od Abertam
do Perninku a dolů do Pstruží. Se mnou ho sdíleli dva kolegové lesáci, kteří jak už jsem zmínil, plnili
většinou úkoly v režijních honitbách a tak jsem v této
rozlehlé oblasti chodil většinou sám a připadal si při
tom jako král.
Ve svých kristových letech jsem začal prozkoumávat úsek a nádhernou přírodu s krásnou, bohatě
zastoupenou jelení zvěří. Jak už bylo dříve řečeno,
nemám žádné myslivecké předky a pocházím z jiné
oblasti, a tak jsem do této doby viděl jelena pouze
v ZOO. V této pro mě až pohádkové jelení oblasti jsem
se hrdě procházel s brokovnicí přes rameno (kulovnici jsem si mohl pořídit až po roce) a jeleni na mě
dělali dlouhé nosy. Jako zelenáč, úplně zelený, jsem
se musel naučit spoustu nových věcí, které mi ze začátku přišly jako španělská vesnice, např. rozeznat
stopu jelena od krávy, troubení jelena od bučení krávy, chodit s dobrým protivětrem nebo bočním větrem,
nechodit jako slon atd. Já jsem byl ale v revíru několikrát týdně a o to byla radost větší, když jsem si sám
našoulal zvěř,dostal se k ní, pozoroval ji a nakonec
jsem se potichu vrátil, aniž bych ji zradil.

Můj první jelen

A je to tady. Píše se rok 1987 a já si pořizuji svoji první kulovnici, lépe řečeno kulobrok ráže 7x57R
a dostávám povolenku na lov svého prvního jelena
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l. věkové třídy. Má platnost od 1.srpna do 31. října.
Od mého velkého dne tedy 1. srpna ničím jiným nežiji,
než svým prvním jelenem. Z obrázků mám nastudováno, jak má vypadat odstřelový jelen první věkovky,
jak má mít trojúhelníkové paroží, no zkrátka vše, takže
mě nemůže vůbec nic zaskočit. V honitbě jsem několikrát za týden a v době říje většinou dvakrát denně.
Zúročuji své nasbírané poznatky a dovednosti z předešlého roku. Nyní už bezpochyby poznám troubení
jelena, poznám stopu jelena nejen od stopy krávy,
ale i od stopy laně a koloucha. Jsem v lese za jakéhokoli počasí a užívám si východy i západy slunce.
Protože jsem se už naučil chodit, tak jak v lese chodit mám, většinou šoulám a vidím spousty nádherné
zvěře. Vidím i hodně jelenů, ale všichni jsou moc velcí
nebo nemají trojúhelníkové paroží atd.
Dnes s odstupem času a nabranými zkušenostmi se tomu musím usmívat a vím, že většinu jelenů
co jsem viděl, byli jeleni první věkové třídy a polovina
z nich byla lovná. Jenomže tehdy mi připadali obrovští
a nechtěl jsem udělat chybu. A tak se stalo, že skončil říjen a já žádného jelena neslovil.
V listopadu mi opět svitla jiskřička naděje.
Hospodář nás na členské schůzi seznámil se stavem
odlovu a s tím nejdůležitějším pro mě, že ještě chybí
slovit dva jeleny l. věkové třídy. A tak nezbylo nic jiného, než se naštěstí opět plahočit po lese, ale pro
změnu jelena ne a ne najít.
Až začátkem prosince přišel můj dlouho očekávaný
den D. Krušné hory se oděly do bílého šatu, napadlo
asi tak 15 čísel bílého prašanu. Odpoledne se vyjasnilo a já vyrazil do lesa. Auto jsem nechal u zastávky autobusu Rybná a začal jsem šoulat podél přítoku Bílé Bystřice směrem k rozlehlým abertamským
loukám. Bylo to jedno z mých oblíbených koleček.
Juknul jsem na louky a pak jsem se vydal po hřebeni a nakukoval svrchu do průseků, které se střídaly
s pruhy mlaziny a vysokého lesa. Bylo asi 10 °C pod
nulou, ale krásný slunečný den. Sluníčko zašlo, dne
začalo ubývat a já jsem ukončil své kolečko a začal
scházet jedním z průseků dolů k silnici. Zalámání
z pruhu mlaziny mě přibilo k nejbližšímu majestátnímu
smrku. Po dalším zalámání vyšla z mlaziny skupinka
pěti kusů zvěře holé. Dvě laně, dva kolouši a jedna
čiplena. Světla začalo najednou ubývat, plán lovu
zdaleka ještě nebyl splněn a tak jsem se dlouho nerozmýšlel a rozhodl jsem se ulovit ze skupiny čiplenu. Opřel jsem se o smrk, záměrný kříž puškohledu
posadil těsně za lopatku a stisknul spoušť. Zvuk výstřelu narušil velebné ticho krásného večera, laňka
zaznačila komorovou ránu a celá skupinka vyrazila
ke vzdálenější straně průseku. Nemívám negativní

loveckou horečku před ranou, ale po ráně se ve mně
vždy vzedme zvláštní směs pocitů, jako je uvolnění,
radost z úlovku, pramenící už asi někde od dávných
prapředků, ale i smutek z toho, že jsem zbavil života
takového krásného tvora.
V ten okamžik, kdy ze mě tryskaly všechny tyto
pocity, vyběhl ze smrčiny na místo, kde předtím
stála skupina zvěře holé, odstřelový jelen 1.věkové
třídy. Zarazil se a zkoumal, co se děje. Snažil jsem
se co nejrychleji zklidnit můj vysoký adrenalin a udělat vše proto, abych konečně ulovil svého prvního
jelena. Protože v kulobroku je pouze jeden kulový
náboj a ten jsem právě vystřelil, musel jsem potichu
sundat alespoň jednu rukavici, abych vyndal další náboj z náprsní kapsy. Nevěřili byste, jak těžké je třesoucí se rukou v tomto rozpoložení mysli vyndat náboj
z kapsy. Teď už jen zlehka zlomit kulovnici, vytáhnout
prázdný náboj, zasunout nový náboj, zacvaknout
pušku, odjistit, zamířit, zklidnit hormon a vystřelit.
A to vše, když na vás při tom zírá váš první vysněný
jelen. Při zvuku zlamované kulovnice se vydal jelen
mírným cvalem za odešlým rudlem holé. Už jsem byl
přesvědčen, že jsem přišel o další šanci. Nicméně
jsem automaticky dokončoval, co jsem začal. Když
jsem přebil a zacvakl kulovnici, jelen při dalším zvuku zarazil těsně před protější stěnou smrčiny, já
toho využil, zacílil a vystřelil. Výšleh plamene z hlavně mne trochu oslepil, takže jsem neviděl značení
ani odbíhání jelena. Stál jsem na místě, srdce cítil
až v krku, znovu vše prožíval. Říkal jsem si, že jsem
neměl druhý kus střílet a jestli jsem neporanil dva
kusy apod. Třesoucíma se rukama jsem si zapálil cigaretu a počkal. Mezi tím se úplně zešeřilo a já tam
stále stál a nevěděl, co jsem provedl. Po povinné desetiminutovce jsem se šel podívat na nástřel čipleny.
Barvila hned a hodně. Po deseti metrech jsem ji našel
zhaslou. A jaké bylo moje příjemné překvapení, když
jsem zjistil, že zhaslý jelen leží necelých 10 metrů
od ní. Pocity radosti s přimíchaným koktejlem všech
ostatních citů nebraly konce. Sejmul jsem klobouk
a oba kusy dostaly z nedaleké smrčiny poslední hryz.
Diano, děkuji.
V této době, tedy za minulého politického režimu,
byla spousta věcí špatně, nerad bych, aby se něco
podobného vrátilo, ale našly se i věci hezké. Mezi ně
patřilo kupříkladu to, že v Perninku nebylo deset hospod jako dnes, ale jedna - Plzeňka. V ní se scházeli
po lovech myslivci z obou zdejších sdružení i lesáci
z režijní honitby a u několika piv jsme si sdělovali své
zážitky. Z těch nejvěrnějších spřízněných duší a lidových vypravěčů bych rád jmenoval svého souseda a velkého kamaráda, člena sousedního sdružení,
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Honzu Gaveldu, lesáky Sašu Susku, ing. Pepu Čapka
a Jardu Jandu. Občas jsme si i zalhali a zaprášili,
ale jedno je jasné. Na pohodu z těchto sezení s kamarády se nedá nikdy zapomenout.
Mezi tehdejší zvyklosti u nás patřilo, že pokud někdo ulovil jelena, tak hlava s parožím byla v Plzeňce
vystavena na čestném místě na smrkové podušce.
Ten šťastlivec, který ulovil, pohostil své kamarády
a vyprávěl zážitky z lovu.

Ze všech mých nynějších trofejí je tento jelen, s parožím šesteráka, naprosto nejmenší, ale asi nejcennější právě proto, že byl první. Nikdy bych žádnou
svoji trofej nedal ani neprodal za žádnou cenu, protože pro mě je to připomínka, kdykoliv se na ni podívám, všeho co se kolem ní událo. No prostě je to kus
mého života.
Autor Mgr. Josef Svoboda
Z připravované knihy povídek
MOJI KRUŠNOHORŠTÍ JELENI

Protože moje radost z prvního jelena byla veliká,
tak tomu odpovídala i útrata, která byla také veliká
a své zážitky z lovu jsem každému líčil několikrát, pokud byl ještě ochoten mi naslouchat.

Bez výstřelu
Toho roku byla jelení říje prachbídná, měsíc září byl
jako naschvál velmi teplý a neustále pršelo. Povolenku
k lovu jsem sice neměl, ale čas jelení lásky nenechá
žádného myslivce klidně spát. Domluvili jsme se proto s kamarádem Honzou, že ráno vyrazíme do lesa,
abychom si alespoň ještě naposled v tomto roce poslechli jelení troubení, protože času už bylo namále.
Byl den po sv. Václavu, a to říje obvykle vrcholí a pak
rychle doznívá.
V skrytu duše jsem doufal, že by se počasí přece
jen mohlo umoudřit, protože ochlazení by přineslo
trochu více vzruchu do poklidně probíhající jelení říje.
Ráno před čtvrtou hodinou vyskakuji z postele
a rychle k oknu – překvapení se nekonalo, bylo teplo
a mžilo. Přesto jsme již během půl hodiny vystupovali z vozu pod Trmovským vrchem a s napětím čekali,
co se bude dít. Bylo ticho, jen kapky deště pleskaly
z listu na list.
„Nedá se nic dělat,“ povídám Honzovi: „zkusíme
moji řevnici, třeba si jeleni dají říct.“ Nadechl jsem
se a s troškou trémy jsem proti stráním Doupovských
vrchů zavolal hlasem hledajícího jelena: „ÄUöh“ –
neslo se táhle ozvěnou od Trmovského kopce naproti
do údolí Olešky. Chvíli bylo ticho a pak se ozval jelen,
kdesi za Oleškou. Zopakoval jsem troubení poněkud
silněji a jen dozněl hlas mé řevnice, jelen reagoval
rozzlobenými záhuky: “Ööö – öööh!“ Jeho hlas lahodil sluchu, byl hluboký, drsný, asi jelen v nejlepších letech. Podívali jsme se s Honzou na sebe a beze slova
jsme vyrazili našemu jelenovi naproti.
Věděli jsme, že musíme jít rychle, protože před
námi byla svažitá pláň porostlá pouze šípkem

32

a hlohem, a to všechno zasazeno do po pás vysoké
buřiny. Během našeho běhu jsem čas od času zastavil a zatroubil. „Náš jelen“ se zlobil stále více a my
už jsme byli zvědaví na majitele tohoto hlasu. Copak
nosí, je to hlavní jelen anebo ne? Rychlou chůzí jsme
se dostali asi 250 až 300 m nad houštinu olší a listnáčů rostoucích kolem potoka v údolí. Zastavil jsem
se za šípkovým keřem, který mi sahal po prsa, přiložil jsem řevnici k ústům a odpověděl jsem na výzvu,
kterou vyslal jelen od potoka. Trvalo to pouze několik sekund, kdy se náhle rozhrnulo houští a „Jeho
Veličenstvo“ oboustranně korunový dvanácterák stál
na palouku. Byl černý jako nakrémované boty, protože se asi krátce před naším příchodem kalištil, jen
hroty v korunách svítily bělostí.
„Nádherný jelen,“ zašeptal Honza a já mu dal plně
zapravdu. Krásné souměrné paroží tmavé barvy něco
přes metr dlouhé, taková trofej by byla chloubou
každého myslivce. Majitel této ozdoby, asi 10tiletý
ve zvěřině silný jelen, stál a hledal soka.
„Nu co,“ povídám si: „zkusíš, co udělá.“ Zvedl jsem
řevnici k ústům a proti sokovi vyslal rozzlobenou
výzvu. Reakce byla tak spontánní, že jsem nestačil
sundat řevnici od úst. Dvanácterák přesně nabral
směr na keř, za kterým jsme stáli, a vyrazil poklusem
k nám. V tom okamžiku jsem koutkem oka zaregistroval pohyb napravo od nás.
Mezi keři šípku se objevili ještě další tři jeleni, dva
desateráci a jeden osmák, všichni ještě mladíci, ministranti. Náš dvanácterák se zastavil ve vzdálenosti
asi 30 m a spustil takovou árii, že kdybych byl jelen,
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asi bych rychle vyklidil prostor, protože jeho řeč byla
naprosto jasná. „Koukej, ty, co se tu někde schováváš, tady jsem pánem já, vylez, já ti to předvedu.“
Nepochyboval jsem ani minutu o tom, že by to skutečně dokázal. Přesto, že ani Honza neměl povolenku k lovu jelena oba jsme mohli lovit jen holou, slyšel
jsem, jak mu srdce buší až v krku, zřejmě se v tom
okamžiku stal velmi nábožným, protože mi do ucha
neustále šeptal:“Ježišmarjá, ježišmarjá, ježišmarjá.“
Odtrhl jsem zrak od hlavního jelena a najednou
mi zatrnulo – deset – dvanáct kroků od nás stáli dva
korunoví desateráci a ten mladý osmák šel neustále
směrem na mne. Měli jsme, pravda, dobrý vítr, ale nebylo se za co ukrýt, všichni ti paroháči nás museli
vidět.
„Co mají, k čertu, za lubem,“ říkal jsem si v duchu.
Náhle mladý osmák vzdálený od nás snad čtyři kroky
vyrazil ze sebe „‘Oöh!“ leknutím a rozeběhl se k houštině. Všichni ostatní poklusem za ním.

co přimělo jeleny k této „demonstraci“ síly, přestože
jsme prakticky stáli jen velmi špatně ukryti za malým
keřem. „Že by některý z nás nosil také pěknou trofej?“říkám si pro sebe žertem, ale odpověď už asi
nikdy nedostanu. Matka příroda si některá tajemství
nechává pro sebe.
MVDr. Antonín Rudolf
Slovo o autorovi: Myslivost provozuji od r. 1960,
zkoušky jsem skládal jako mimořádný posluchač
lesnické fakulty vysoké školy zemědělské v Brně.
Doposavad jsem složil 4 jeleny – všechny první věkové třídy a na toho „svého“ jelena stále ještě čekám.
Na řadu jelenů jsem doprovodil své přátele, ale kolik
jsem jich přivábil, mohu jen těžko odhadnout, protože
od r.1963, kdy jsem poprvé poznal krásy jelení říje
a začal „troubit“, jsem nevynechal ani jedinou příležitost, abych s paroháči přišel do styku.

Opona spadla, kolem byl zase klid, jen naše hubertusy ztěžkly od deště. Dodnes si kladu otázku,
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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

Uz á v ě rk y z p r a v o d a j e , j s o u v ž d y k 1 . v m ě s í c í c h b ř e z e n , č e r v e n , z á ř í a p r o s i n e c .

Vychází za podpory Krajského úřadu Karlovarského kraje.

