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Úvodní slovo
Vážení kolegové, myslivci,
otevíráte druhý myslivecký zpravodaj Okresního mysliveckého spolku
Karlovy Vary, který jsme pro vás připravili. Přináší opět informace z různých
oblastí mysliveckého života našeho
„bývalého“ okresu. Přál jsem si a věřím
tomu, že hlavním obsahem i dalších
čísel našeho zpravodaje budou především příspěvky od vás, jednotlivých
členů ČMMJ. Příspěvky mohou být o
jednotlivých akcích
v honitbách nebo
v mysliveckých sdruženích, o lovech, o
zajímavých trofejích,
o
vzpomínkách
starších myslivců a
pod. Zpravodaj je
pro vás a každá zajímavá, uveřejněná
fotografie s několika
málo popisnými slovy určitě potěší jak
ostatní myslivce tak
i samotného autora.
Jsem rád za každou
reakci na články v našem novém zpravodaji, a to nejen za ty pozitivní. Je tím
vidět, že máte zájem o to co se mezi
námi myslivci děje.
V dnešním zpravodaji bych vás chtěl
seznámit se současným majetkovým
stavem „naší“ myslivecké střelnice
v Drahovicích.
Nechci a nebudu se vracet k tomu co
bylo, co se mělo, či nemělo udělat. Fakt
je takový, že „naše“ myslivecká střelni-
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ce, zase tak „naše“ není. Z veškerých
oplocených pozemků okolo myslivecké střelnice, v současné době „myslivcům“ potažmo OMS Karlovy Vary nepatří ani jeden metr čtvereční. Je to tvrdé,
ale pravdivé a bez obezliček napsané.
Pozemek pod hlavní budovou, a pozemky kde je střeliště na kulové zbraně
patří Městu Karlovy Vary. Pozemek
pod radiověží patří Eurotelu Praha,
spol. s. r. o. Budova a srub (kromě za-
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předběžně jednáno s vedením města
Karlovy Vary o možnosti odprodeje pozemků pod hlavní budovou a pozemky
kde je střeliště. Musím konstatovat, že
jednání je velmi seriózní a vstřícné.
Jak vidíte současný stav střelnice
není vůbec jednoduchý, ale snahou
Rady OMS je tuto situaci nadále řešit a
to samozřejmě ve prospěch nás všech
myslivců.
Dovolte mi také, abych i touto formou
poděkoval všem firmám i jednotlivcům,
kteří podpořili svým příspěvkem vydání dalších čísel tohoto mysliveckého
zpravodaje. Přiznávám, že bez jejich
ochoty a finančního přispění by situace
(vzhledem k provedené koupi nebytových prostor kanceláří OMS v Bulharské ulici), by byla velmi složitá a zpravodaj by nemohl vycházet tak často a
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v takovém rozsahu a provedení. Ještě
jednou i za vás, za všechny myslivce,
všem firmám a jednotlivcům děkuji a
věřím, že i nadále k nám budou vstřícní
a jejich počet se bude zvyšovat.
Na závěr bych vás rád upozornil na
další ročník Mysliveckých slavností
v „červnu“ měsíci myslivosti konaném
17. června 2006 v Nové Roli
Přeji vám příjemné, krásné a slunečné letní dny plné mysliveckých zážitků
při srnčí říji.
Ing Evžen Krejčí
Předseda OMS Karlovy Vary

Myslivost

řízení), příjezdová plocha a všechny
ostatní pozemky jsou ve vlastnictví
České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. My
„myslivci“ máme na tyto pozemky a budovy pouze „Právo trvalého užívání“.
V současné době je opět podaná
žádost na Úřad pro zastupování státu
o bezplatný převod pozemků a budov
na OMS Karlovy Vary. Do dnešního dne
zatím nedošla žádná odpověď. Také je

V uplynulém období nám
skončila zima, která se
v naší oblasti držela velmi
dlouho a sněhová pokrývka
vydržela téměř do poloviny
dubna. Po tomto období
jsme se věnovali úklidu a
údržbě krmných zařízení.
Následně jsme využili
pěkného jarního počasí
k údržbě a opravě i ostatních mysliveckých zařízení. Po dlouhém odpočinku
jsme ze skříni vyndali naše
zbraně a jejich přesnost
prověřili na střelnicích. V rámci této
uvedené příležitosti některá sdružení
využili k uspořádání soutěže a násled-

ného společenského posezení.
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Z jednání Rady OMS K. Vary v tomto roce
Rada OMS se schází každý měsíc,
což znamená, že v letošním roce se
sešla již 5x.
Krom běžných záležitostí jako odsouhlasení návrhů na myslivecká
vyznamenání, organizace a platby za
zkoušky pro myslivecké hospodáře a
uchazeče o první lovecký lístek, jmenování členů zkušebních komisí a přednášejících, projednání došlé pošty, jednání o dalším postupu v našem členství

spoluvlastníků domu Bulharská 53.
Dále bylo organizováno medikování
spárkaté zvěře na našem okrese a
byla opakovaně podána žádost o vydání myslivecké střelnice.Na zasedaní
OMR v měsíci březnu byly schváleny
hospodářské výsledky za rok 2005.
MVDr. Jan Vyskočil
Jednatel a místopředseda OMS K. Vary

Naše lesy
Z jednou oblastí legislativy je ochrana přírody. Je
však s podivem jak někteří
naší spoluobčane si tuto
ochranu přírody vykládají.
Zvyšování venkovní teploty
mělo za důsledek odkrytí
toho co nám velká sněhová
přikrývka ukrývala. I takto
vypadají díky některým
„spoluobčanům“ naše lesy
po zimním období. Tito tzv.spoluobčané
přidělávají
obrovské starosti vlastníkům daných pozemků, neboť ti jsou ze zákona povinni černé skládky odklízet.

Sčítání zvěře
V měsíci únoru proběhlo sčítání zvěře. Podrobné výsledky jsou uveřejněny
na našich internetových stránkách.

Jelen evropský
Jelen sika
Daněk

194
807
143

Muflon
Srnčí
Černá

387
2634
873

[ 2006/2 čtvrtletí |

| MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ ]

Odstřel zvěře jelena evropského
od roku 1994
V lovecké sezóně
2005 – 2006 se na
území
bývalého
„okresu“
Karlovy
Vary, který byl v roce 2003 rozdělen
pod
samostatnou
působnost obcí Karlovy Vary a Ostrov
uloveno celkem 762
ks zvěře jelena evropského. Z této celkové sumy připadá
pro honitby ve správní působnosti města
Ostrov celkem 572
ks této zvěře (84 ks
jelenů, 230 ks laní a 258 ks kolouchů) a
190 ks zvěře (30 ks jelenů, 90 ks laní a
70 ks kolouchů) na honitby ve správní
působnosti Karlových Varů.
Lovecká
Za bývalý
Sezóna
OkÚ K.Vary
1994 - 1995
1.171
1995 -1996
1.078
1996 - 1997
1.059
1997 - 1998
729
1998 - 1999
773
1999 - 2000
870
2000 - 2001
891
2001 - 2002
1.018
2002 - 2003
228
2003 - 2004
139
2004 - 2005
181
2005 - 2006
190

V globálu lze říci, že množství
ulovené zvěře má neustále mírně
klesající tendenci, byť plán lovu (pro
loveckou sezónu 2005-2006
byl celkem 660 ks), je
Za ORP
každým rokem překračoOstrov Celkem
ván. Důvodem jsou zajisté
1.171
vyšší, než normované stavy
1.078
zvěře, avšak i tyto stavy se
1.059
v posledních letech snižují,
jak je zřejmé z pozorování
729
v průběhu uplynulých let.
773
Problémem je však skladba
870
zvěře a to jak věková, tak
891
pohlavní. V jelení populaci
1.018
jednoznačně
převládají
631
859
jedinci mladí a při tomto
653
792
způsobu hospodaření si o
596
777
pozorování jelena III. věk.tř.
572
762
můžeme v nadcházejících
letech nechat jenom zdát.

Za honitby působnosti města K. Vary
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Jinak tomu není ani u samičí zvěře jelena evropského. O poměru pohlaví 1:
4 nemůže být momentálně v Krušných
Horách ani řeč.
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Hledat důvody a vyjmenovávat je zde,
by bylo úplně zbytečné. Myslím, že každý myslivec z řad naší obce si je jich
vědom. Na tomto místě mohu snad jenom apelovat na to, aby se každý z nás
zamyslel sám nad sebou a několikrát
dobře zvážil každý výstřel, vždyť z trofeje za kterou se musím stydět snad
nikdo z nás radost mít ani nemůže. Pokud však „vymítání“ jelenů za každou
cenu bude v tomto duchu pokračovat
i nadále, nebudeme moci zorganizovat
ani takovou přehlídku trofejové zvěře I.
věk.tř., tak jak je tomu letos.
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Lovecké střelectví
Dne 8. května 2006 na Myslivecké
střelnici proběhla střelecká soutěž
O pohár osvobození za hojné účasti.
Na prvním místě se umístil střelec Josef Sobota s 65 body, na druhem místě
Bedřich Mandl s 64 body a na třetím
místě Zdeněk Štětka s 62 body.

i střelby myslivců při Farmě Kubernát
dne 13. května, kdy počasí účastníkům
nepřálo.

Myslivosti zdar!
Ralph Erlebach

Srnec způsobil škodu za 160 tis. Kč
Dne 18. 5. 2006 kolem desáté hodiny

VOYAGER nizozemského řidiče. Srnec
propadl předním sklem následně do
klína spolujezdce a na podlahu vozidla.
Celková odhadnutá škoda na obou vozidlech činí 160 tisíc Kč.

V měsících duben a květen probíhaly na mysliveckých střelnicích
průpravné střelby z loveckých zbraní
před zahájením lovecké sezony. Byly to

V Mysliveckém zpravodaji umožňujeme zveřejňovat vaše příspěvky ze
života sdružení a členů honiteb! Využijte této příležitosti k vaší prezentaci.
Děkujeme za již zaslané příspěvky
včetně fota viz. výše uvedené.

Výstava vojenských historických zbraní

dopoledne došlo nedaleko od odbočky
do obce Březová ve směru k Poštovnímu
dvoru (Karlovy Vary), v režijní honitbě
Lázeňských lesů Karlovy Vary ke střetu
pravděpodobně splašeného srnce nejdříve s vozidlem AUDI, které vymrštilo
srnce na další jedoucí vůz CHRAYSLER
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V posledním období nám roste počet
dopravních nehod s účastí srnčí zvěře
viz. Fofo další sražený srnec.

K tradicím, nejen mysliveckým, mimo
jiné patří oslavy osvobození a ukončení II.
Světové války. U této příležitosti jsme ve
spolupráci s Armádou České republiky,
zastoupené Vojenským zařízením 4953
Jaroměř, uspořádali výstavu vojenských
historických zbraní. Výstava se uskutečnila dne 10. května na naší Myslivecké střelnici v Karlových Varech – Drahovicích.
Bylo zde k vidění několik desítek různých zbraní z uvedené doby. Za přípravu
a vlastní organizaci výstavy upřímně děkujeme veliteli vojenského zařízení 4953
Jaroměř.

Ing. Evžen Krejčí

Ing. Petr Křízek
[ www.oms-karlovyvary.cz |
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Pokračování článku o historii loveckých
zbraní – díl druhý:
V 1. polovině 15. století byl
objeven doutnákový zámek (obr.
1), který byl složen ze skřipve,
v jehož čelistech byl upevněn
hořící doutnák. Přes jednoduché spoušťové ústrojí se žhoucí
doutnák přikláněl k pánvičce
a zažehnutím prachu způsobil
výstřel. Zvláště pro lovectví, byl
vynález kolečkového zámku počátkem 16. století ( obr. 2). Jeho
vznik byl technologicky spjatý
s hodinářským řemeslem, které

Ing. Vladimír Dejmek kontroluje úplnost chrupu
Doutnákový zámek

vytvořilo ocelové zpruhy a další nezbytné prvky. Základem tohoto zámku
bylo ocelové, po obvodu zdrsněné
kolečko na jehož ose byl umístěn
excentr, na který se navíjel řetízek, jehož druhý konec byl pevně
spojen se silnou listovou zpruhou.
Kolečkový zámek se dále skládal
ze skřipce, v jehož čelistech byl
kousek pyritu jako křesadla.
(pokračování příště)
Ing. Petr Křízek

Kolečkový zámek

Myslivecká kynologie
Jarní svod loveckých psů
Každý rok v měsíci dubnu pořádá Kynologická komise Okresního mysliveckého spolku pro mysliveckou a další
veřejnost jarní svod loveckých psů na
myslivecké střelnici v Karlových Varech. Jarní svody jsou pořádány proto,
aby rozhodčí pro posuzování exteriéru
posoudil mladý materiál loveckých psů
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tak, že vytkne případné vady, které
vyřazují lovecké psíky z chovu dle
různých požadavků chovatelských klubů. Jarní svody jsou velmi důležité pro
chovatelské kluby ČMKJ, kdy poradce
chovu např. zjistí-li se, že po určitém
chovném jedinci se opakují stejné
vady ve více vrzích (př. vady chrupu,
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Vary. Zvláště přivítal pana
rozhodčího z exteriéru Petra Bubu, který nejen posuzoval později naše pejsky,
ale zahájil a ukončil akci
loveckými fanfárami.
Jmenoval ředitele jarního
svodu pana Ludvíka Babince a administrativní komisi
ve složení paní Jana Šmídová, slečna Šárka Šmídová,
pan Ing. Milan Kottek a pan
Luboš Baxa.
Celkem bylo posouzeno z
exteriéru 44 mladých jedinců v následujícím složení,
největší skupinu pravidelně obsazují
jezevčíci, letos – 14 x jezevčíci, dále
12x teriéři, 11x ohaři, 4x slídiči, a ostatní 3x.
Je velice potěšitelné, že zájem o
lovecké psy v našem okrese je každoročně stále vysoký, což potvrzuje i
účast psů na následujících zkouškách
z výkonu.

nespuštěná varlata atd.), vyřadí chovatelská rada chovatelského klubu
tohoto chovného jedince z chovu. Jsou
důležité i pro majitele psů, zjistí-li se
vada vylučující z posuzování na výstavách exteriéru loveckých psů, majitel
na výstavu nejede, dá se říct, jarní svod
v tomto případě šetří naší peněženku.
Jarní svody byly v minulosti povinné,
v posledních letech se povinnost zúžila
pouze na plemena jezevčíků a ohařů.
Ludvík Babinec
ředitel jarního svodu
Dnes je všechno jinak. Kynologická
komise ČMMJ a současní
odborníci rozhodli: jarní Petr Buba posuzuje plemeno borderteriéra
svody jsou od 1.1.2006 nepovinné.
V sobotu ráno, dne
15.
dubna 2006 se na naší myslivecké střelnici opět sešli
majitelé mladých psů různých loveckých plemen.
Jarní svod zahájil v 9.00 hodin Ing. Vladimír Dejmek,
předseda Kynologické komise OMS, přivítal všechny
účastníky první kynologické akce na okrese Karlovy
[ www.oms-karlovyvary.cz |
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Zkoušky vloh

Společný nástup při zahájení Z.V.

Kynologická
komise
okresního
mysliveckého spolku ve spolupráci
s vlastníky honiteb Děpoltovice-pan
Ing. Jiří Kubernát a Počerny-pan Luboš
Zahradníček, uspořádala v sobotu dne
27. května 2006 zkoušky vloh pro mladé
zástupce psů loveckých plemen. Zkoušky vloh pořádáme každý rok, jsou zařazeny ve zkušebním řádu jako zkoušky
pro mladé psy loveckých plemen, kdy
se zkoušejí vlohové vlastnosti mladých
psů, kteří ještě nejsou příliš ovlivněny
výcvikem, to znamená, že mohou být i
trochu neposlušní. Důležité vlastnosti
jsou – práce s nosem (kvalita nosu),
systematický pohyb v terénu, nesení
hlavy, některá plemena musí prokázat
hlasitost, zájem o pachy stop a zvěře,
psi musí sami najít vůdce, atd. Chovatelské kluby mohou mít i další specifické
požadavky.
Absolvováním jarních zkoušek vloh
(ZV), nezískává lovecký pes loveckou
upotřebitelnost, ZV stačí na výstavách
z exteriéru pro zařazení do třídy pracovní, v tomto případě musí majitel požádat
ČMKJ Praha o vystavení certifikátu o
provedené zkoušce z výkonu (ZV), za
úplatu.
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Naše ZV proběhly v honitbách výše
jmenovaných, sraz byl v Mezirolí,
v restauraci Hubert u pana Cinégra.
Na zkoušky se přihlásilo 8 ohařů a 18
zástupců malých plemen, startovalo 7
ohařů ( 3x MMO, 2x MOK, 1x NOK, 1x
AS) a 16 zástupců malých plemen (8x jezevčíci, 3x WT, 1x AK, 2x JGT, 2x BRT).
Zkoušky vloh řídil Otomar Novák,
vrchní rozhodčí. Velká plemena posuzovali – Luboš Baxa a Josef Peroutka. Malá
plemena posuzovali – František Bejček,
Rostislav Bejček, Ludvík Babinec, Stanislav Barda, Bohuslav Papež a Václav
Matějovec. Ředitelem ZV byl jmenován
Ing. Jiří Kubernát.
Vítěz skupiny ohařů byl Maďarský
ohař krátkosrstý, fena Arleta z Orlích
skál, vůdce Peter Stolárik, umístil se
v I. ceně s počtem 206 bodů. Skupina
malých plemen běžela ve dvou kategoriích, ve skupině slídičů vítěz Anglický
kokršpaněl, fena Mendy z Březnického
Balkánu, vůdce Ing. Václav Šusta, I.
cena, plný počet 192 bodů. V kategorii
jezevčíci, teriéři zvítězil Jezevčík standart drsnosrstý, fena Xara Andělský
hrad, vůdce Ivana Hájková, I. cena
s plným počtem 188 bodů. Plného počtu
bodů dále dosáhli pes JSD Koki z Čerchovky, vůdce Ondřej Šlauf a fena JGT
Arna z Krčínova, vůdce Karel Štěrba.
Vítězům a všem ostatním, kteří nebyli
jmenováni blahopřeji k předvedeným a
dosaženým výsledkům.
České myslivosti a kynologii zdar!
Karlovy Vary dne 28. 5. 2006
Ing. Vladimír Dejmek
předseda kynologické komise
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Kulturně výchovná činnost
Konal se 1. ročník soutěže ve vábení jelenů
Dne 12.5.2006 uspořádala SLŠ
Žlutice ve spolupráci s časopisem Myslivost 1. ročník soutěže
ve vábení jelenů O pohár časopisu Myslivost. Soutěže se mohli
zúčastnit studenti všech typů
škol. Byly vypsány dvě kategorie.
Jedna pro začátečníky, kteří ještě
nikdy ve vábení jelenů nesoutěžili, druhá pro pokročilejší vábníky.
Soutěžilo celkem 21 studentů ze
šesti středních a vysokých škol. Josef Kapras (mistr Evropy) byl tentokráte druhý
Potěšitelné je, že v obou kategoVýstava byla zahájena vernisáží v buriích zvítězili studenti SLŠ Žlutice.
V kategorii začátečníků Tomáš Volf, dově SLŠ v 11,00 hodin. Hosté mohli
v pokročilých Tomáš Třeský, který shlédnout 392 srnčích, 159 sičích, 39
svým výkonem nechal za sebou i loň- mufloních, 6 dančích a 86 jeleních
trofejí. Hodnotitelské komise vyhodnoského mistra Evropy Josefa Kaprase.
Soutěž byla součástí slavnostního tily jednu zlatou, šest stříbrných a tři
otevření výstavy trofejí zvěře ulovené bronzové medaile u mufloních trofejí.
v lovecké sezóně 2005-2006 v honitbách Jednu zlatou a stříbrnou a tři bronzové
u sičích trofejí, jednu stříbrnou u daňka
v působení měst K. Varů a Ostrova.
[ www.oms-karlovyvary.cz |
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Velký dík patří studentům třetích
ročníků, kteří vydatnou pomocí přispěli k činnosti hodnotitelských komisí a
podíleli se na instalaci i reinstalaci
výstavy a po celou dobu trvání se pečlivě starali a návštěvníky i bezpečnost
výstavy.
Ing. Eva Hanušová
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telem této chovatelské přehlídky byl
z pověření MM Karlovy Vary a MěÚ
Ostrov OMS - ČMMJ Karlovy Vary ve
spolupráci se SLŠ ve Žluticích.
Stalo se již tradicí, že výstava byla
umístěna v areálu školy. Díky dobré
spolupráci zde má výstava každoročně v příjemném a vhodném prostředí
vytvořené dobré zázemí.
Na 747 vystavených trofejí, což představuje 82% z celkového počtu 911 ks
ulovené zvěře se přišlo podívat mnoho
návštěvníků a to jak z řad myslivců, tak

Tomáš Volf - vítěz začátečníků

a jednu bronzovou u jelena lesního. Srnčí trofeje v žádném případě nedosáhly
medailového ocenění.

Závěrečné foto účastníků s vítězi a vrchním
rozhodčím MVDr. Antonínem Rudolfem

Kurz adeptů na „ Myslivecké zkoušky“
Každým rokem pořádá OMS Karlovy
Vary základní zkoušky z myslivosti.
Vlastním zkouškám předchází školení
v teoretickém kurzu, který trvá celkem
68 hodin a každý adept je povinen se
tohoto kurzu zúčastnit. Kurz obsahuje
celkem 7 odborných předmětů, které
přednášejí lektoři jmenovaní ČMMJ.
Letošního teoretického kurzu se
zúčastnilo celkem 17 uchazečů, kteří
splnili základní podmínku a po absol-

vování praktické činnosti v honitbě
mohou být připuštěni k vlastní zkoušce
z myslivosti, která se bude konat na
myslivecké střelnici ve dnech 20. a 21.
10. 2006.
Úspěšní absolventi získají oprávnění
k výkonu práva myslivosti t. j. zvěř chránit, o ni pečovat a lovit.
Luboš BAXA
Předseda kult. výchov. komise

Chovatelská přehlídka trofejí spárkaté
zvěře ve Žluticích 2006
Ve dnech 12. až 19. května letošního
roku byla uskutečněna pro veřejnost

chovatelská přehlídka trofejí v areálu
Střední lesnické škole Žlutice. Pořada-

Oldřich Šelepa posuzoval muflony

i značný počet nemyslivecké veřejnosti.
Podle počtu medailových trofejí je
zřejmé, že práce v chovu sparkaté
zvěře a znalost při prováděném
odlovu bohužel není na žádoucí
úrovni a je co zlepšovat. Nejhorší
situace je u zvěře černé, kde ulovit
kňoura staršího 5 let je v posledních letech nereálné a drtivá část
samčí populace je lovena v kategorii lončák a sekáč.Ani u naší
nejhojnější zvěře srnčí, která se
vyskytuje na celém sledovaném
území není situace uspokojivá.

Každým rokem dochází k odstřelu velice nadějných jedinců v druhé věkové
třídě . Na této skutečnosti se podílí
v dosti velké míře i zahraniční lovci.
Ke škodě věci je fakt, že jsou mnohdy předkládány místo trofejí fotografie
rozdílné kvality, z kterých je nereálné
trofej pravdivě ohodnotit. I úroveň preparace některých trofejí svědčí o úctě
některých „myslivců“ k ulovené zvěři.
Někteří uživatelé honiteb seznam
trofejí a trofeje samotné nepředložili
a tím pádem celkový pohled jak v numerické, tak i vizuální podobě
zkreslili.
V příštích letech by bylo žádoucí, aby bylo každému návštěvníkovi zřejmé, kdo příslušnou trofej
hodnotil, protože v několika případech došlo k nesprávnému určení věku a následně byla chybně
určena chovnost kusu, čímž se do
špatného světla dostávají všichni
členové hodnotitelské komise.
Podle odezvy návštěvníků je
přesto možné konstatovat, že
výstava přispěla ke všeobecnému kladnému hodnocení myslivosti ze
strany veřejnosti.

J. Chára a Ing. Konopík při hodnocení jelena siky
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Závěrem mi dovolte uvést pár
statistických údajů:
Druh zvěře
Jelen evr.
Jelen sika
Daněk
Srnec
Muflon
Kňour

plán lovu
samčí zvěře
122
271
38
542
114
168

odlov
114
207
22
474
94
99

předloženo
počet medailí
99
1xB
162
1xZ, 1xS, 3xB
16
1xS
431
0
39
1xZ, 5xS, 4xB
0 - předkládají se pouze med.
Ing. Hubert Prágr
Předseda myslivecké komise OMS K. Vary

Jubilea

Zleva jubilant Ing. Jiří Kubernát

V kruhu svých mysliveckých kamarádů oslavil ing. Jiří Kubernát své
padesáté narozeniny. Jmenovaný se
se svojí rodinou živí zemědělstvím na
pozemcích v okolí Děpoltovic, kde má
také pronajatou od Pozemkového fondu honitbu. S přáním pevného zdraví a
mnoha loveckých zážitků se k ostatním
gratulantům připojuje redakční rada.

Zde je možno zveřejňovat vaše příspěvky - popřát svým mysliveckým kamarádům včetně fota. Využijte této možnosti a zašlete nám podklady.

Senioři

Setkání s nejstaršími členy OMS K. Vary
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Dne 24. května 2006 se uskutečnilo
setkání nejstarších členů OMS Karlovy
Vary se členy Rady OMS, která jim poděkovala za jejich dlouholetou činnost
a za zásluhy o rozvoj myslivosti v našem
regionu. Na obrázku zprava Josef Dobiáš (nar. 1920), předseda OMS K.Vary,
Jan Zenker (nar. 1920) a předseda kulturně výchovné komise Luboš Baxa.
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Děkujeme níže uvedeným společnostem
a podnikatelům za finanční podporu:

UNIONPLAST

www.deltona.cz

LES A LOV
LOV
Karel Voves

e-mail: ci.du@iol.cz
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