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Úvodní slovo
Vážení myslivci a přátelé myslivosti,
začal nám rok 2006, a tak mi dovolte,
aby i ČMMJ - Okresní myslivecký spolek zahájil prezentaci své činnosti prostřednictvím vydávání Mysliveckého
zpravodaje.
Samozřejmě, že jsme si jako Okresní myslivecká rada vědomi toho, že
v dnešní době, kdy informace a zprávy
hledá každý z nás většinou na internetu,
by se mohlo zdát vydání tohoto čísla
zbytečné. Nechceme však zapomínat
ani na naše dříve narozené kolegy
myslivce a mnohé další příznivce myslivosti, kteří k internetu mají daleko.
Proto jsme se rozhodli vydat tento první
zpravodaj v tištěné podobě a zjistit, jaký
bude o výtisk zájem a jaké budou vaše
názory, návrhy a odezvy.
Prostřednictvím zpravodaje Vás chceme informovat o činnosti Okresní myslivecké rady, akcích organizovaných
Okresním mysliveckým spolkem a dát
prostor i Vám, zástupcům mysliveckých
sdružení, k prezentaci své činnosti.
Uplynulý rok nám přinesl řadu změn
a významných mysliveckých událostí.
Jak jistě většina z vás ví, na jaře loňského roku se konal Okresní myslivecký
sněm. Zde byla zvolena nová Okresní
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2

| www.oms-karlovyvary.cz ]

myslivecká rada Okresního mysliveckého spolku K. Vary a revizní komise.
V každém případě jsem rád, že se
této valné hromady zúčastnilo poměrně
velké množství delegátů z jednotlivých
honiteb a mysliveckých sdružení. Bylo
to pro mne příjemné překvapení, které
potvrzuje to, že myslivost v našem regionu Vám není lhostejná.
Mým přáním jako předsedy nově
zvolené rady je řešit konstruktivně a racionálně problémy, kterých není a asi
nikdy nebude málo. Budeme se je snažit řešit co nejlépe a vždy ve prospěch
členské základny. Ani osobní zájmy
se nesmí vkládat do práce myslivecké
rady - to říkám s plnou odpovědností.
Na straně druhé očekávám i seriózní
přístup všech členů našeho Okresního
mysliveckého spolku.
Další velmi důležitou událostí loňského roku bylo zvolení nového vedení
Českomoravské myslivecké jednoty na
řádném sjezdu v závěru roku. Je pro nás
ctí, že jedním ze zvolených zástupců je
i dlouholetý pracovník rady Okresního
mysliveckého spolku Karlovy Vary MVDr. Jan VYSKOČIL.
Věřím, že se tento zpravodaj postupně stane pravidelným periodikem, jehož výsledkem by měla být
spolupráce všech myslivců
Okresního mysliveckého
spolku Karlovy Vary. Informace zveřejňujeme také
na našich internetových
stránkách www.oms-karlovyvary.cz. Zde se můžete
seznámit s aktuálními novinkami činnosti Okresní
myslivecké rady, akcemi
organizovanými Okresním
mysliveckým spolkem a
mnoha dalšími činnostmi. Máte zde prostor pro
vyjádření Vašeho názoru,
mysliveckou inzerci i pro
zveřejnění vašich napláno-
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času na zvelebování svých
mysliveckých honiteb, na
organizování a přípravu
mysliveckých akcí a na
péči o zvěř.
Vám všem jménem ČMMJ
- Okresního mysliveckého
spolku Karlovy Vary a jménem její Okresní myslivecké rady přeji v roce 2006
jen ty nejlepší myslivecké
zážitky a úspěchy.

Internerové stránky OMS Karlovy Vary

Předseda ČMMJ – OMS
Karlovy Vary
Ing. Evžen Krejčí

vaných nebo již uskutečněných akcí.
Na internetových stránkách dále najdete legislativu z dané oblasti, vzorové
stanovy, přihlášku na kynologické akce
a další informace.
Vaše příspěvky je možné zasílat
v elektronické i písemné formě na adresu OMS Karlovy Vary nebo e-mailem
na adresu oms@oms-karlovyvary.cz.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval Vám všem, kteří obětavě celý
rok věnujete nemálo svého volného

Dančí shoz (obora Hory)

Složení Okresní myslivecké rady OMS K. Vary
Předseda
Místopředseda – jednatel
Předseda kynologické komise
Předseda myslivecké komise
Předseda střelecké komise

Ing. Evžen KREJČÍ
MVDr. Jan VYSKOČIL
Ing. Vladimír DEJMEK
Ing. Hubert PRÁGR
Ing. Luděk VODIČKA

Předseda ekonomické komise

Ing. Vladimír ANDREJSEK

Předseda kult. výchov. Komise
Člen
Člen

Luboš BAXA
Ing. Ralph ERLEBACH
Ing. Václav KONOPÍK

Předseda okresní dozorčí rady
Člen
Člen

Jindřich ZEMEK
Ing. Josef MORA
Jiří ŠKARDA
[ www.oms-karlovyvary.cz |
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Myslivost a zákony
Myslivost je soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící
zvěři jako součásti ekosystému, k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a
zvyků jako součásti českého národního
dědictví. Hlavním cílem myslivosti je
dlouhodobé obhospodařování zvěře
jako obnovitelného přírodního zdroje a
zachování všech druhů zvěře jako integrované součásti ekosystému.
V současnosti je myslivecká činnost
u nás řízena zákonem č. 449/2001 Sb.
o myslivosti ze dne 27. listopadu 2001
ve znění pozdějších změn a doplňků.
K realizaci zákona byly dále vydány

vyhlášky Ministerstva zemědělství č.
244/2002 Sb., kterou se provádí některá
ustanovení zákona č. 449/2001 Sb. , o
myslivosti a č. 245/2002 Sb. o době lovu
jednotlivých druhů zvěře a o bližších
podmínkách provádění lovu ve znění
pozdějších změn a doplňků.

Doby lovu zvěře:
Zvěř srstnatá
01. 08. – 15. 01.
jelen, laň a kolouch jelena lesního
16. 08. – 31.12.
jelen, laň a kolouch jelena siky Dybovského
01. 08. – 15. 01.
jelen, laň a kolouch jelena siky japonského
16. 08. – 31. 12.
daněk evropský, daněla, danče
01. 09. – 31. 12.
jelen, laň a kolouch jelence běloocasého
16. 05. – 30. 09.
srnec obecný
01. 09. – 31. 12.
srna, srnče
01. 08. – 31. 12.
muflon, muflonka, muflonče
01. 08. – 31. 12.
kňour a bachyně prasete divokého*
01. 01. – 31. 12.
sele a lončák prasete divokého
01. 09 – 31. 12.
kozel, koza a kůzle kozy bezoárové
01. 10. – 30. 11.
kamzík horský, kamzice, kamzíče
01. 11. – 31. 12.
zajíc polní*
01. 01. – 31. 01.
zajíc polní (odchytem)
01. 09. – 31. 12.
zajíc polní (loveckými dravci)
01. 11. – 31. 12.
králík divoký*
01. 10. – 30. 11.
jezevec lesní*
01. 01. – 31. 12.
liška obecná
01. 11. – 28. 02.
kuna lesní a skalní*
01. 11 – 28. 02.
ondatra pižmová
Zvěř označená * má stanoveny výjimky v dobu lovu.
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Zvěř pernatá
16. 10. – 31. 12.
16. 10. – 31. 01.
01. 01. – 31. 03.
01. 02. – 31. 03.
01. 09. – 31. 12.
16. 10. – 15. 03.
16. 10. – 31. 12.
15. 03. – 15. 04.
01. 10. – 31. 12.
16. 08. – 15. 01.
01. 09. – 30. 11.
01. 09. – 30. 11.
16. 10. – 31. 12.
01. 08. – 31. 10.
16. 10. – 15. 02.
01. 07. – 28. 02.
01. 07. – 28. 02.

bažant obecný – kohout
bažant obecný – kohout i slepice (v bažantnicích)
bažant obecný (odchytem)
bažant obecný – kohout i slepice (odchytem v bažantnicích)
bažant obecný (loveckými dravci)
bažant královský – kohout
bažant královský – slepice (v bažantnicích)
krocan divoký – kohout
krocan divoký a krůta
husa polní, velká, běločelá*
kachna divoká, polák velký, polák chocholačka*
lyska černá*
perlička obecná
holub hřivnáč
hrdlička zahradní
straka obecná
vrána obecná

Zvěř označená * má stanoveny výjimky v dobu lovu.
Samotný zákon sám o sobě nemůže
postihnout celou šíři myslivecké problematiky založené na mysliveckých
tradicích, které budovaly celé generace našich předků.
Tyto zásady jsou
součástí naší myslivecké kultury, ale i
základem bezpečného zacházení se
zbraní. K tomu byl
zpracován Myslivecký řád, jenž vychází i
z ostatních právních
předpisů o zbraních
a střelivu, ochraně
přírody, veterinární
péči i ze stanov
Českomoravské
myslivecké jednoty.
Uvedené legislativ-

ní dokumenty najdete v elektronické
verzi na našich webových stránkách
s možností stažení či tisku.

Foto: Ing. Evžen Krejčí
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Historie myslivosti a její tradice
Myslivost v průběhu řady století pro- stanovami. Uživateli honiteb se stávají i
dělala mnoho změn a to zejména ve další samostatné právní subjekty, kromě
vztahu k přírodě a životnímu prostředí. mysliveckých sdružení i fyzické osoby a
Výkon práva myslivosti byl v minulosti právnické osoby, které mají rovněž práovlivňován vztahem myslivce a vlastní- vo lovu. Výkon práva lovu řídí orgán státka revíru, kde se toto právo dotýkalo ní správy pro myslivost příslušné oblasti
pouze úzkého kruhu společnosti. Se města Karlových Varů a Ostrova.
vznikem vlastnických práv k pozemkům
Okresní myslivecký spolek Karlovy
vznikají honitby, v nichž se lov stává Vary sdružuje cca 1.000 členů z Karlovýsadou vlastníků půdy, tedy panstva, varska. Tradice jsou předávány při výšlechty... Lov je pro ně zábavou a zdro- chově nových zájemců o první lovecký
jem hospodářského zisku. V návaznosti lístek v rámci jejich přípravy v myslivecna celospolečenské změny v 19. století kých kurzech, které pro ně každoročně
vznikají myslivecké spolky, jejichž čle- organizujeme. K těmto cílům využíváme
nové mohou provozovat myslivost, aniž i kynologické, střelecké a další akce,
by byli vlastníky pozemků. Po druhé při kterých důsledně dbáme na jejich
světové válce pak dochází k rozšíření dodržování, např. přijímání absolventů
této záliby na další společenské vrstvy. mysliveckých kurzů do řad myslivců, paMyslivost se stává velmi oblíbenou zá- sování na lovce zvěře, důstojný průběh
jmovou činností.
kynologických zkoušek a dohledávky
ČMMJ - Okresní myslivecký spolek zvěře, jakož i zahájení a ukončení lovů
Karlovy Vary je součástí Českomoravské včetně slavnostního troubení myslivecmyslivecké jednoty. Řídí se jejími stano- kých signálů a fanfár.
vami a je přímým nositelem starých i
Na Výroční členské schůzi MS – Mironovodobých mysliveckých tradic. Jedná tický les dne 4.3.2006 proběhlo pasování
se o neziskový zájmový spolek, který nových myslivců. Viz. foto:
sdružuje členy zabývající se myslivostí a
ostatní občany, kteří mají
o myslivost zájem.
Po roce 1989 došlo
ke strukturálním změnám, jež se dotkly i
Okresního mysliveckého
svazu, který byl následně
přejmenován na Okresní
myslivecký spolek Karlovy Vary Českomoravské
myslivecké jednoty. Dnes
již Okresní myslivecký
spolek přímo neřídí
myslivecká
sdružení.
Tato působí samostatně
v souladu s Mysliveckým
řádem a řídí se vlastními Pasování na myslivce - MS Mirotický les
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Myslivecká střelnice (trofeje a historické střelecké terče)

K mysliveckým tradicím na Karlovar- v jednotnou organizaci nazvanou Spolek
sku neodmyslitelně patří lovecké stře- krušnohorských terčových střelců, který
lectví, jehož tradici také prohlubujeme koupil a provozoval střelnici se starým
pořádáním šesti akcí na Myslivecké mlýnem v Březové. V 19. století dochází
střelnici v Horních Drahovicích. Jednou ke změně názvu a vzniká Spolek přátel
z nejvýznamnějších střeleckých akcí je střelců Karlových Varů. Dne 28. září 1945
„Memoriál Františka Sedláčka“ ve střel- vniká v K.Varech Myslivecký spolek
bě na baterii, který se koná 1. 10. 2006. České a Moravské myslivecké jednoty,
V letošním roce se uskuteční již 12. který brzy poté převzal do správy břeročník.
zovskou střelnici
První
písemné
včetně Střeleckého
zprávy o karlovarmlýna. Tato střelských střelcích sanice byla později
hají až do 16. století.
přeložena do HorV 18. století byla v
ních Drahovic.
Karlových Varech
Nedílnou součászaložena jednotná
tí novodobých trastřelecká organizadic bylo také pořáce. Sjednotila kardání mysliveckých
lovarské měšťanplesů v Karlových
ské střelecké sbory
Varech. V příštím
a společnosti terčoroce chceme opět
vých střelců z Nejdtuto významnou reku, Horní Blatné,
prezentativní akci
Horního Slavkova,
obnovit.
Lokte, Jáchymova,
Hroznětína, Jindřichova,
Bochova
Historický střelecký terč
a Karlových Varů
[ www.oms-karlovyvary.cz |

7

[ MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ |

| 2006/1 čtvrtletí ]

Lovecké střelectví
Myslivost a palné zbraně neodmyslitelně patří k sobě. Od prvopočátků své
existence je lidstvo vymýšlelo, vyrábělo
a používalo. Zprvu se zbraní - nožů,
oštěpů, praků, palic a luků s šípy - využívalo jako nástrojů pro přežití - člověk
musel lovit, aby mohl jíst.
Střelectví je neoddělitelnou součástí
myslivosti, protože zvěř se převážně
loví odstřelem. V průběhu 14. století
byly zkonstruovány první ruční palné
zbraně ( ruční zbraně ) a zároveň byl
vynalezen černý prach využívaný k vymetení střely. Jedná se o látku složenou
z ledku, síry a dřevěného uhlí. Palné
zbraně se po staletí využívaly k vedení
válek, k lovu a ke sportu. Hlavně těchto
ručních zbraní se kovaly ze železa nebo
se odlévaly z bronzu a měly hladkou
vodicí část vývrtu. Využívání zbraní
pro vojenské účely vedlo k vývoji dokonalejších systémů. Koncem 15. století
se vyráběly jen hlavně železné, které se
počátkem 16. století opatřovaly drážkovaným vývrtem ve tvaru šroubovice
(drážkovaný vývrt).
První ruční zbraně byly jenom ruční

Myslivecká střelnice (Karlovy Vary)
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hlavně bez pažby a zámku. Odpalovaly se přiložením rozpáleného želízka,
později hořícího konce doutnáku, k
miskovitému prohloubení na vnějším
povrchu hlavně. Toto prohloubení, pánvička, bylo plněno prachem a spojeno
„zátravkou“ čili otvorem s prachovým
prostorem hlavně. Tyto ruční hlavně
byly zpravidla připevněny objímkami či
tulejí k dřevěnému stvolu, jehož konec
se zakládal pod paži. Některé byly na
ústí opatřeny hákem, tzv. „hákovnice“,
jiné se opíraly o hruď, tzv. „petrinali“,
z francouzského poitrine = hruď. (Historie loveckých palných zbraní bude
pokračovat příště)
Z důvodu bezpečnosti při výkonu
mysliveckého práva jsou nutné potřebné znalosti a praktické návyky pro
zacházení se zbraní při cvičných střelbách. Před zahájením lovecké sezony
by si měl každý myslivec oživit svou
střeleckou zručnost a správné nastřelení zbraně. Pro získávání střeleckých
návyků a dovedností jsou celoročně
pořádány střelecké závody.
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Přehled akcí na naší Myslivecké střelnici v roce 2006
Datum konání
9. 4. 2006
23. 4. 2006
7. 5. 2006
23. 7. 2006
3. 9. 2006
1. 10. 2006

Disciplína
K4M, BAT 2x25
LK 2x20
BAT
LK 2x20
LK,B,VV
BAT 2x25

Název akce
Veřejný závod a OP
Jarní závod
Pohár osvobození
Lošťákův závod
Cena K. Varů
Memoriál Františka Sedláčka

Legenda k tabulkám střeleckých akcí:
B – baterie, AB – automat. baterie, T – běžící terč, DT – double trap, K – kňour, KP – kňour
běžící, KT – kulový trojboj, KTM –kulový trojboj malorážka, L – liška, BL – běžící liška,
L3 – lovecký trojboj, L5 – lovecký pětiboj, L10 – lovecký desetiboj, LK – lovecké kolo, LS
– lovecký skeet, M – malorážka, CP – compakt parkur, LP – lovecký parkur, P – parkur, S
– skeet, SR – srnec, S-b – S-ball, T – trapp, TO – trapp open, TE – tetřívek, UT – univerzální
trapp, VV – vysoká věž, Z – zajíc.

Myslivecká kynologie
Pes doprovázel lovce už v dávné
minulosti. Od dřívějšího využívání psů
ve smečkách se postupně přecházelo k používání jednotlivých plemen
specializovaných na určitou zvěř a
způsob lovu. Kynologie v myslivosti je
zaměřena na chov loveckých psů cílevědomou plemenitbou
a jejich výcvikem.
Úspěšnost
chovu
a výcviku se zjišťuje
na zkouškách lovecké upotřebitelnosti.
K prezentaci chovatelských
úspěchů
slouží výstavy loveckých psů.
Přihlášky na kynologické akce lze
zasílat písemně na

adresu OMS Karlovy Vary nebo elektronicky na adresu oms@oms-karlovyvary.cz . Na přihlášku nutno vždy uvést
kontaktní telefon.

PZ ohařů a malých plemen (2.10.2005 Mezirolí)

[ www.oms-karlovyvary.cz |
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3.9.2006

19.8.2006

20.8.2006

SPECIÁLNÍ
ZK. Z VODNÍ
PRÁCE

LESNÍ
ZKOUŠKY

BARVÁŘSKÉ
ZKOUŠKY

Toužim - rest.
U Slepičků

Toužim - rest.
U Slepičků

Pila -rest.
kulturní dům

Rest. Hubert
Mezirolí

17.11.2006

Toužim - rest.
U Slepičků

Ing. Jiří
Kubernát

8:00

100,-

17.5.2006 300,- / 400,-

Není

MS Dražov

SLTŠ Vladař

7.11.2006

Ing. Eva
18.10.2006
Hanušová
Ing. Milan
Kottek

400,- / 500,-

500,- / 600,-

1000,-

10.8.2006 400,- / 500,-

9.8.2006

Ing. Milan
23.8.2006 400,- / 500,Kottek

ohařů a
malých
plemen
Malá
plemena

Malá
plemena

ohařů a
malých
plemen
ohařů a
malých
plemen
ohařů a
malých
plemen
ohařů a
malých
plemen

Startovné
Uzávěrka
/ poplatek Poznámka
přihlášek
[Kč]

Děpoltovice,
Kurt Gössl 13.9.2006 400,- / 600,Počerny

Děpoltovice,
Počerny

Ludvík
Babinec

Ředitel
zkoušek

Javorná,
Petr
Hůrka,
Reinisch
Střela Toužim
Javorná,
Karel
8:00
Hůrka,
Musil
Střela Toužim

8:00

8:00

8:00

8:00 Střela Toužim

23.9.2006

PODZIMNÍ
ZKOUŠKY

Rest. Hubert
Mezirolí

Myslivecká
střelnice

BARVÁŘSKÉ
ZK. HONIČŮ

27.5.2006

ZKOUŠKY
VLOH

8:00

Karlovy Vary
MS střelnice

Honitba

8:00

15.4.2006

JARNÍ SVOD

Sraz
[hod]

Místo

Žlutice - rest.
VŠESTRANNÉ
28. - 29.10.2006
na náměstí
ZK. OHAŘŮ

Datum

Druh zkoušky

Plán kynologických akcí OMS K.Vary pro rok 2006 ve spolupráci s jednotlivými sdruženími.
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Kulturně výchovná činnost

Den Karlovarského kraje (Výstava Natura VIVA 2005)

Informace pro adepty o první
lovecký lístek
Kurz pro přihlášené probíhal o
víkendech od 18. února 2006 do
12. března 2006 na Myslivecké
střelnici Karlovy Vary. Závěrečná konzultace se uskuteční 7.
října a zkoušky proběhnou 20. a
21. října 2006. Základní témata
přednášek jsou:
• myslivecká mluva a tradice
• myslivecké právo
• zoologie
• biologie
• péče a chov zvěře
• kynologie
• lovecké střelectví
• lovectví

Kulturní činnost má v myslivosti hlavně osvětový a společenský význam. Provádění osvětové činnosti je zaměřeno
jak do vlastních řad, tak i do řad
nemyslivecké veřejnosti, aby lidé
různého stáří a společenského
postavení ve svém volném čase
všestranně rozvíjeli své záliby a
zájmy ve prospěch rozvoje myslivosti, ochrany přírody, kynologie,
sokolnictví, střelectví apod. Dalším cílem kulturní činnosti je seznámit nemysliveckou veřejnost s
aktivitami myslivosti směřujícími
k ochranně přírody a životního
prostředí zvěře. V rámci toho
budou využívat svých schopností
Pasování na myslivce (nejúspěšnějsí absolventi kurzu)
sportovních, uměleckých, kulturně-estetických na základě dávných či
nově vytvořených mysliveckých zvyk- Proběhlo sčítání zvěře
Odbory životního prostředí při městlostí a tradic.
ských úřadech ve správní působnosti
Informace pro žadatele o zkoušky Krajského úřadu Karlovarského kraje a
na základě určení termínů sčítání zvěře
mysliveckého hospodáře
Pro přihlášené zájemce proběhnou Krajským úřadem Karlovarského kraje,
konzultace 15. a 16. dubna 2006 v kan- dle § 36 odst. 1 a § 59 odst. 2 písm. c)
celáři OMS Karlovy Vary, zkoušky se zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti,
pak uskuteční 9. září 2006 na Myslivec- v pozdějším znění, o z n á m i l y všem
mysliveckým hospodářům honiteb,
ké střelnici Karlovy Vary.

[ www.oms-karlovyvary.cz |
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náležejících do správní působnosti
Krajského úřadu Karlovarského kraje,
následující termíny sčítání zvěře: 1.
termín 18. února 2006 a 2. termín 25.
února 2006. Výsledky sčítání budou
konzultovány s držitelem honitby, který
podpisem na sčítacím listu potvrdí nasčítané stavy jednotlivých druhů zvěře.
Výsledky sčítání s uvedením všech
druhů zvěře vyskytujících se v honitbě
zašlou uživatelé honiteb na sčítacím listu tomu orgánu státní správy myslivosti,
pod jehož působnost náleží.
Sčítání bude provedeno tak, aby byl
zjištěn stav jednotlivých druhů zvěře
v honitbě v uvedený den co nejpřesněji. Za tímto účelem je nutné zvolit takové metody a způsoby, které odpovídají
specifikám jednotlivých honiteb.
Odčervení spárkaté zvěře
Na základě doporučení Okresní
veterinární správy bylo v měsíci únoru
2006 provedeno zimní odčervení spárkaté zvěře jako součást celoplošného
programu tlumení parazitóz. Antiparazitární přípravek Cermix se širokými
účinky proti oblým červům zažívacího
ústrojí a plic, proti podkožní a nosohltanové střečkovitosti byl zvěři podáván
ve dnech 11. a 12. února 2006. Nákup a
distribuce přípravku byly zabezpečeny
OMS Karlovy Vary.
Soutěž ve vábení jelenů
Dne 12. května 2006 proběhne
I. ročník studentské soutěže ve vábení jelenů O pohár časopisu myslivost
u Střední lesnické školy Žlutice. Místo
akce – Amfiteátr u SLŠ Žlutice.
Chovatelská přehlídka trofejí ulovené
zvěře v lovecké sezóně 2005 – 2006
ČMMJ - Okresní myslivecký spolek
Karlovy Vary byl dle § 6 odst.1 zákona
č. 449/2001 Sb., o myslivosti (úplné
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znění), pověřen Městským úřadem
Ostrov a Magistrátem města Karlovy
Vary pořádáním a organizací chovatelské přehlídky a myslivecké výstavy
trofejí ulovené zvěře v lovecké sezóně
2005 – 2006. Tato výstava se bude z
rozhodnutí rady OMS Karlovy Vary ze
dne 8.2.2006 konat v prostorách Střední
školy lesnické ve Žluticích v termínu
od 12. do 19. května 2006.
Sběr trofejí bude proveden v budově
školy:
v úterý
2. 5. 2006 od 8:00 do 18:00 hod
ve středu
3. 5. 2006 od 8:00 do 18:00 hod
Výstava bude pro veřejnost slavnostně zahájena v pátek dne 12. května 2006
v 11:00 hod.
Výstava bude otevřena denně a to 12.
5. 2006 do 18:00 hod., 13. a 14. 5. 2006 od
9:00 do 15:00 hod., 15. – 18. 5. 2006 od
8:00 do 18:00 hod. a 19. 5. 2006 od 8:00
do 12:00 hod.
Výdej trofejí bude probíhat od
22.5.2006 do 24.5.2006 a to v době od 8:
00 do 18:00 hod.
Vybavení trofejí: Po zkušenostech z
předešlých let je nutné trofeje předkládat za každý druh zvěře samostatně
(kromě jelena evropského) v pevných
přepravkách nebo krabicích, které
budou zřetelně označeny číslem honitby. Trofeje se předkládají řádně
vypreparované a se spodní čelistí u
jelena evropského, jelena sika, daňka
a srnce. Spodní čelist u zvěře mufloní a
černé se nepředkládá, přičemž zbraně
kňourů se předkládají pouze při dosažení medailové hodnoty. Spodní čelist
se váže pevným provázkem u řezáků
a přivazuje se na pravý oblouk očního
důlku tak, aby vzdálenost od lebky byla

[ 2006/1 čtvrtletí |

asi 10 cm. Visačka, vyplněná hůlkovým
písmem nebo na stroji, se váže na levý
oční důlek rovněž ve vzdálenosti asi 10
cm.
U zvěře ulovené zahraničními lovci
se místo trofejí předkládají fotografie a
bodovací tabulky.
Při předávání trofejí na přehlídku
předloží myslivecký hospodář nebo jím
pověřená osoba zároveň ve dvojím vyhotovení seznam trofejí na přiloženém
tiskopise, a to pro každý druh zvěře
zvlášť. Vyplňují se pouze rubriky silně
orámované, přičemž pořadové číslo na
seznamu bude totožné s číslem uvedeným na visačce.
Tímto Vás Všechny co nejsrdečněji
zveme na plánované akce!
Natura Viva 2006
Mezinárodní výstava myslivosti, rybářství a včelařství se uskuteční
v Lysé nad Labem ve dnech 25. 5.
– 28. 5. 2006.
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zaměření. Text inzerátu vepište do
formuláře uvedeného na konci tohoto
článku a zašlete na adresu OMS K. VARY,
Bulharská 33, 360 01 Karlovy Vary, nebo
je možné vyplnit připravený formulář
na našich webových stránkách a zaslat
na adresu oms@oms-karlovyvary.cz.
Dále členům nabízíme možnost
placené inzerce z oblasti myslivosti
podle schváleného ceníku. Zvýrazněná
řádková inzerce stojí 100,- Kč. Cena
plošné inzerce se řídí ceníkem, který
je k nahlédnutí u vydavatele v těchto
plochách od A8 do A5.
Nabízíme i možnost zveřejňování
Vašich
příběhů
a
poznatků
z mysliveckého života. Rádi otiskneme
neobvyklé zážitky, pozvánky na akce,
informace z již proběhlých akcí či
poznatky z historie myslivosti na
Karlovarsku a jeho blízkém okolí.
Proto rádi přivítáme informace
o
mysliveckém
dění
na
Karlovarsku.

Příspěvky posílejte v písemné,
nebo
elektronické
verzi
(fotografie vítány). Od našich dříve
narozených přátel rádi přivítáme
i příspěvky psané strojem a
doplněné starými fotografiemi.
Jedna stránka formátu A4 psaná
strojem
představuje
jeden
sloupeček v našem zpravodaji.
Příspěvky v elektronické podobě
zasílejte v textovém editoru
Nejsilnější trofej zvěře mufloní (Natura VIVA 2005) s koncovkou *.doc. Pro představu
uvádíme, že jedna strana zpravodaje
Nabídka našim členům
odpovídá jedné stránce textu ve
Okresní myslivecká rada nabízí Wordu s následujícím formátováním:
všem členům možnost řádkové inzerce stránka A4, okraje 2,5 cm, řádkování
v dalších číslech mysliveckého jednoduché, mezery mezi odstavci 0.
zpravodaje zdarma. Inzerce musí být z
Pokud budete zasílat digitálních
oblasti myslivosti a nepodnikatelského
fotografie,
použijte
maximální
[ www.oms-karlovyvary.cz |
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rozlišení fotoaparátu, minimálně však
3,2 Megapixelů. Menší rozlišení by
znamenalo
nekvalitní
zpracování

v závěrečném tisku.

Formulář řádkové inzerce

Jméno:

Příjmení:

Adresa:
ýMMJ – Okresní myslivecký spolek Karlovy Vary
a Základna oprav – stĜedisko oprav JaromČĜ
Vás zvou na

Výstavu historických palných zbraní
dne 10. kvČtna 2006 od 12:00 do 18:00 hodin
do prostor Myslivecké stĜelnice Karlovy Vary

Tiráž
Vydává: Okresní myslivecká rada ČMMJ – OMS K. VARY ; Bulharská 33,
360 01 Karlovy Vary ; oms@oms-karlovyvary.cz ; Kontakt-tel.: 353 225 696;
Redakční rada: Ing. Evžen Krejčí, Ing. Vladimír Andrejsek, Ing. Petr Křížek. ;
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A6
ZDE

MŮŽE BÝT
VAŠE REKLAMA

Informace o možnostech a cenách reklamy
tel.: 353 225 696

CESTA VEN ZE SVĚTA ŠEDI
NA STROJÍCH ADAST A HEIDELBERG

SVĚŘTE SE DO PÉČE PROFESIONÁLŮ
S LETITÝMI ZKUŠENOSTMI
Dolejší KARLOVARSKÁ TISKÁRNA s.r.o.
Závodu míru 166 / 66, 360 17 Karlovy Vary
tel.: 353 561 097, fax: 353 562 131
e-mail: kvtisk@kvtisk.cz, www.kvtisk.cz

