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Úvodní slovo
Vážení kolegové myslivci,
Je první polovina června a většina z Vás se již byla
v revíru podívat po tom „svém“ srnci.
Jaro pomalu končí, svými teplotami již na sebe upozorňuje léto, vše se krásně zazelenalo, skoro všichni
se těšíme na naplánovanou zaslouženou dovolenou,
ale přesto nám to často nedá a jdeme si alespoň na pár
chvil odpočinout na okraj louky nebo paseky, kde jsme
toho svého srnce naposledy viděli.
Tak jako každý rok bylo letošní jaro myslivecky velmi
hektické. Proběhla celá řada akcí, ať už to byly přehlídky trofejí, kynologické akce, zkoušky adeptů čí myslivecké slavnosti a další.
O většině z nich se podrobně dočtete v tomto zpravodaji a věřím, že Ti, kteří se jednotlivých akcí osobně
zúčastnili, rádi zavzpomínají, a Ti, kteří nikde osobně
nebyli, se mohou alespoň ve zkratce s těmito akcemi
seznámit.
Jsem také potěšen tím, že vlastně poprvé po dvou
letech máme nebývalé množství příspěvků pro toto čís-

2

| www.oms-karlovyvary.cz

lo mysliveckého zpravodaje a to nejenom od členů
rady, ať už myslivecké nebo redakční, ale i od Vás, členů našeho OMSu. A jsou to příspěvky velmi zajímavé
a inspirativní. Děkuji všem a věřím, že je to jen začátek
naší další zpravodajské spolupráce.
Protože se nám sešlo několik velice zajímavých příspěvků týkajících se škodné, konkrétně lišek, chtěli
bychom příští číslo zpravodaje zčásti tématicky zaměřit
na tuto problematiku. Pokud někdo z Vás, nejen členů
OMS Karlovy Vary, má co k tomuto problému říci včetně Vašich „liščích“ loveckých zážitků, budeme velmi
rádi za Vaše příspěvky. Aby mohly být zveřejněny
ve zmíněném třetím čísle zpravodaje, je nutné dodat
je nejpozději do konce srpna.
Přeji Vám všem příjemně strávené léto, krásnou a klidnou dovolenou a těším se na shledání při podzimní jelení a následně sičí říji.
Lovu zdar!
Evžen Krejčí
Předseda OMS Karlovy Vary
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Novelizovaný zákon o zbraních
V prosinci loňského roku byla schválena novela zákona
o zbraních č.484/2008 Sb. V březnu letošního roku
pak vstoupil v platnost zákon č.119/2009 Sb, který
doplňuje a upravuje ostatní související právní normy,
které se dotýkají problematiky střelných zbraní. Protože
není možné postihnout veškeré změny v jediném příspěvku, rozdělím problematiku do několika čísel zpravodaje. Úplnou novinkou v zákoně je Hlava XII zákona,
která pojednává o správních deliktech jak fyzických,
tak právnických osob a zároveň vymezuje výše pokut
za jednotlivé kategorie přestupků. Pokusím se uvést

pár
příkladů, jak
bychom mohli být postihováni:
Zbraně kategorie A – zakázané zbraně, možno nabývat pouze na výjimku. Sem patří mimo jiné dnes běžně
používané noční zaměřovače.
§ 76a, odst. 9 - za nošení zbraně kat. A bez povolení
pokuta do 20 000 Kč
Držitel zbrojního průkazu skupiny B nebo C se dopustí přestupku tím, že přepravuje drženou zbraň používanou k loveckým nebo sportovním účelům v rozporu
s ustanovením §29, odst. 6 . – přeprava zbraní pouze
ve stavu vylučujícím jejich okamžité použití, vždy v uzavřeném obalu v prostředcích hromadné dopravy.
Za tento přestupek je možné udělit pokutu ve výši
do 30 000 Kč.
Svěření zbraně nebo střeliva jiné osobě v rozporu
s §59 odst. 1 a 3 rovněž pokuta ve výši do 30 000 Kč.
§76a,odst.8b – po zániku platnosti zbrojního průkazu
neodevzdá neplatný zbrojní průkaz, neodevzdá zbraně, střelivo, zápalky, bezdýmný prach, zakázané doplňky zbraní nebo průkazy zbraní, je-li jejich držitelem,
pokuta do 20 000 Kč.
Pokutu do 50 000 Kč lze udělit např. za následující
přestupek:

- nepodrobení se orientační dechové zkoušce při
nošení zbraně na veřejnosti
- střílí ze zbraně, která není označena zkušeb. značkou nebo používá střelivo neodpovídající výrobnímu
provedení
- nezabezpečí zbraně kategorie A, B nebo C a střelivo
do této zbraně podle § 58 odst. 2 až 7
Vřele doporučuji všem držitelům zbrojních průkazů
seznámit se s novelizovaným zákonem a předejít tak
případným nežádoucím dopadům při eventálním porušení zákona.

Přeji
mnoho trpělivosti při četbě
nezáživné litery zákona a v příštím
čísle zpravodaje opět Na shledanou.
Ing. Luděk Vodička
Předseda střelecké komise

Provoz kanceláře OMS
Karlovy Vary o prázdninách
Jako každé letní prázdniny bude i v letošním roce kancelář OMSu Karlovy Vary otevřena každou druhou
středu. Konkrétně se jedná o tyto dny: v červenci 1.,
15. a 29.7., v srpnu pak 12. a 26. 8. vždy od 9 do 12
a od 13 do 16 hodin jako obvykle.
Po letních prázdninách Vám bude myslivecká kancelář
plně k dispozici od 9. 9. 2009 opět každou středu.
Ivana Pečimúthová
jednatelka OMS
www.oms-karlovyvary.cz |
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Přehlídka trofejí u VLS ČR, s.p.
divize Karlovy Vary v roce 2009

Dne 16. května 2009 se uskutečnila tradiční přehlídka
mysliveckých trofejí VLS ČR,s.p. divize Karlovy Vary,
sezony 2008/9. Již potřetí se konala v plenéru myslivecké střelnice v Lučinách. Po slavnostním zahájení
padesátipětičlenného souboru trubačů, který se utvořil
právě pro tuto příležitost ze všech účinkujících v soutěži
„Doupovský kňour 2009“, otevřel výstavu ředitel divize
Karlovy Vary ing. Petr Skočdopole. Již v této chvíli byl
areál příjemně zaplněn loveckými hosty, myslivci, přáteli přírody, jejich rodinnými příslušníky, ale také veřejností, ke které se dostala informace o dobré úrovni
minulých dvou ročníků. Zkrátka všech, kteří chtěli užít
den s přáteli v příjemném prostředí.
Po slavnostním zahájení následoval odborný komentář
k vystaveným trofejím a shozům. Ing. Roman Palánek
představil způsob uspořádání jednotlivých trofejí na
výstavních panelech. Seznámil návštěvníky s chovatelskými záměry a trendy myslivosti u divize Karlovy Vary.

celkem uloveno trofejových ks
na přehlídku předloženo trofejí
nejsilnější trofej (CIC)
počet medailových trofejí
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jelen
evropský
179
137
195,69
4

Je dobré, že se v loňské lovecké sezóně se podařilo
ulovit větší počet jelenů evropských III. věkové třídy
než v roce předchozím. Příjemným překvapením byla
i výstava 102 jeleních shozů ze všech věkových tříd.
jelen
sika
231
176
264,90
32

srnec
obecný
181
169
94,63
0

muflon

kňour

6
6
197,30
1

4
1
101,95
0
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Z vystavených shozů, vyvolával mimořádnou pozornost
párový shoz, obodovaný na 201 bodů CIC. Na volnou
honitbu s náročným terénem, je toto množství vystavených shozů mimořádné a za více než padesátiletou
historii této honitby číslo rekordní. Hodnotitelská komise při posuzování trofejí musela pouze v několika málo
případech posoudit odlov z chovatelského hlediska
jako nesprávný. I z tohoto momentu lze odvodit, že myslivecký personál přistupoval v minulé sezoně k lovu velice odpovědně. U zvěře sičí, která je lovena bez ohledu
na chovatelské hledisko, dosáhly trofeje medailových
hodnot ve 32 případech.
Jaký podíl má těchto hodnotách fenomén křížení s jelenem evropským, je stále více a více diskutovaná otázka. Už jenom dodávková hmotnost zvěřiny jelenů sika
před dvaceti lety a nyní je více než výmluvná. Za tuto
dobu došlo k nárůstu průměrné hmotnosti jelena siky
o téměř 17 kg.
Srnčí zvěř nevybočila žádnou význačnou trofejí z dlouholetých bodových hodnot. Trofeje srnců zaujmou více
svým vhledem a členitostí, než bodovou hodnotou.
Zvěř mufloní, v minulosti tak častá a trofejově na špičkové úrovni, se stává v honitbě Hradiště zvěří vzácnou.
Šest trofejí beranů dostatečně potvrzuje předcházející
slova. Vystavené byly také jedny zbraně kňoura, které
jsou obodované na 101 bodů CIC.
Pro představu o velikosti celé kolekce vystavených tro-
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fejí uvádím tabulku. Svědčí i o disciplinovanosti našich
loveckých hostů, kteří až na mimořádné případy poskytli své trofeje pro výstavní den všechny.
Pro zpestření dne následovalo vystoupení mažoretek,
žákyň taneční školy STAR DANCE z Chomutova. Živelná radost z pohybu při rytmické hudbě sklidila aplaus
na otevřené scéně. Následoval hlavní hudební blok
dne, soutěž mysliveckých trubačů „Doupovský kňour
2009“. Sedm souborů a dvanáct sólistů posuzovala
čtyřčlenná mezinárodní porota.
Na závěr trubačské soutěže a též na ukončení oficiální
části programu znělo údolím, kde se nachází areál myslivecké střelnice, Halali od Antonína Dyka v podání všech
soutěžících trubačů. Bez nadsázky – nádherné! Po celý
den si mohli návštěvníci prohlédnout, případně zakoupit
zajímavé řezbářské zboží, lovecké šperky, nože, vábničky, nářadí a drobnou mechanizaci pro zahradu a venkov.
Výborné občerstvení je již samozřejmostí.
Pro mnohé z nás vlastně až přehlídka zakončila uplynulý myslivecký rok. Byla důstojnou společnou oslavou
myslivosti u VLS ČR, s.p. divize Karlovy Vary.
Závěrečné Halali bylo symbolické, oficiálně ukončilo
výstavu trofejí z minulého mysliveckého roku a otevřelo
rok nový, v první den lovu srnců.
Ing. Jiří Illichman
Vedoucí výrobního útvaru
VLS ČR, s.p. divize Karlovy Vary
www.oms-karlovyvary.cz |
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Srnčí zvěř v honitbách
Loketských městských lesů

Zvěř srnčí je v loketských lesích zvěří původní a nachází se od nejníže položených oblastí okolo Ohře až
po rašeliniště a nejvýše položenou oblast Krudum
(852 m.n.m.). V dřívějších dobách byla hlavní lovenou
zvěří spolu s tetřevy a tetřívky. Například v roce 1906,
podle lovčí knihy lesního úřadu města Lokte bylo
od 1. 5. do 30. 9. na současném polesí Kozí Hory uloveno 22 srnců, 4 kohouti tetřeva a 9 kohoutků tetřívka.
Trofeje srnců podle dostupných zdrojů nedosahovaly
výrazných bodových hodnot. Trofeje a síla populace
vždy závisela na množství sněhu a délce období sněhové pokrývky. V posledních letech tvoří silnou potravní
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konkurenci a rušivý faktor zvěř sičí. V lokalitách, kde
srnčí zvěř nebyla žádnou vzácností, se téměř nevyskytuje a nahrazuje jí zvěř sičí. Odstřel v našich honitbách
čítá cirka 40 kusů zvěře, z toho 15 srnců a 25 kusů
holé zvěře. Odlov srnců v převážně lesnatých komplexech vyžaduje notnou dávku trpělivosti a znalosti terénu. Již několikátý rok se začaly objevovat silnější srnci.
V loňském roce byl uloven bronzový srnec ve věku 7 let
107,63 b. CIC. Do budoucna chceme této krásné zvěři věnovat větší péči na úkor zvěře sičí.
Lovu zdar!
Jaroslav Adámek
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I. ročník
Myslivecké akce
loveckého troubení ve II. pololetí 2009
19. 7. Lošťákův závod - LK
„Na hranici Čech,
myslivecká střelnice Karlovy Vary
6. 8. Uzávěrka přihlášek na lesní zkoušky
Bavorska a Saska“
a barvářské zkoušky

Akce je zaměřena na propagaci české a německé
lovecké hudby, popularizaci společné česko – německé středoevropské myslivecké tradice, sdružování hráčů a příznivců hry na lovecké nástroje, především
v oblasti Euroregia Egrensis, s cílem výměny zkušeností, názorů a rozvinutí hlubší příhraniční spolupráce
na základě osobních neformálních kontaktů.
I. ročník této akce se koná pod záštitou starosty města
Aše Mgr. Dalibora Blažka.
Lovecké troubení Na hranici Čech, Bavorska a Saska
se uskuteční ve dnech 10. - 11.10.2009 v Aši a v dalších vybraných místech Euroregia Egrensis.
Celkem se zúčastní cca 100 loveckých trubačů, kteří
budou hrát na přirozené lesní či lovecké rohy v Es ladění – 2-3 lovecké soubory z České republiky, 3-5 souborů z Bavorska a 1 ze Saska.
Na pořádání akce se podílí Město Aš, Ašské lesy s.r.o.,
CORNI DI EGRA e. V., partnery jsou Euroregio Egrensis, LČR s.p., LS Františkovy Lázně a LZ Kladská.
Veškeré informace o této akci budou zveřejněny
a upřesňovány na webových stránkách Ašských
lesů s.r.o. a Corni di Egra e.V.
Kontakt do doby vytvoření organizačního výboru:
Ing. Miloš Šedivý, mobil 724 523 415,
sedivy.lz9@lesycr.cz
Ing. Tomáš Janda, mobil 724 523 416,
janda.lz9@lesycr.cz

15. 8. Lesní zkoušky ohařů a malých plemen
autokemping Žlutice
16. 8. Barvářské zkoušky malých plemen
autokemping Žlutice
27. 8. Uzávěrka přihlášek na speciální zkoušky
z vodní práce
5. 9. Speciální zkoušky z vodní práce ohařů
a malých plemen, res. Hubert v Mezirolí
6. 9. Cena Karlových Varů – LK, T, VV
myslivecká střelnice Karlovy Vary
10. 9. Uzávěrka přihlášek na podzimní zkoušky
ohařů a malých plemen
19. 9. Podzimní zkoušky ohařů a malých plemen
restaurace Hubert v Mezirolí
4. 10. Memoriál Františka Sedláčka – 15. ročník
myslivecká střelnice Karlovy Vary
10. 10. Uzávěrka přihlášek na všestranné zkoušky
ohařů a malých plemen
10.-11.10. I.ročník loveckého troubení
„Na hranici Čech, Bavorska a Saska“ Aš
24.-25.10. Všestranné zkoušky ohařů a malých
plemen, autokemp Žlutice
30. 10. Zkoušky v bezkontaktním norování
umělá nora Krásno od 13.00 hodin
5. 11. Uzávěrka přihlášek na barvářské
zkoušky honičů
14. 11. Barvářské zkoušky honičů malých plemen
autokemp Žlutice

Členské příspěvky na rok 2010
Výše členských příspěvků na rok 2010 činí 800,- Kč pro řádného člena ČMMJ, senioři, invalidé a studenti
zaplatí 500,- Kč. Uhradit je můžete od července v kanceláři OMS Karlovy Vary do konce prosince
2009. Po uplynutí tohoto termínu bude k členským příspěvkům účtováno zápisné 200,- Kč, protože
s neuhrazenými příspěvky zaniká v novém roce zároveň členství.
Zároveň Vás prosím, až přijdete platit příspěvky, nahlašte případné změny bydliště. Pokud přijde hospodář
nebo jiný člen Vašeho myslivecké sdružení zaplatit za ostatní, ať přinese seznam Vašich aktuálních
adres. Je to důležité pro distribuci Mysliveckého zpravodaje, který by měl přicházet poštou čtyřikrát
do roka každému z Vás do schránky, ale bohužel se ještě stále řada výtisků vrací jako nedoručitelná
právě z důvodu změny bydliště.
Děkuji
Ivana Pečimúthová
jednatelka OMS Karlovy Vary
www.oms-karlovyvary.cz |
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AFRIKA 2008•2
Naším dalším cílem byla
delta řeky Okavango. Zde
byl předpoklad focení ptáků a savců žijících v blízkosti této řeky. Po ubytování v příjemném kempu
si nás vyzvedl domorodý
průvodce a hned první
setkání bylo velice příjemné. Také mě překvapilo,
že domorodci se mažou opalovacím krémem... Donedávna jsem se domníval, že černoch se nemůže spálit
na sluníčku, ale opak je pravdou. Procházeli jsme okolí kempu a sledovali velké množství nádherně zbarvených ptáků. Odpoledne jsme vyrazili velkou placatou
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lodí na cestu po řece. Všude okolo byla spousta ptactva, např. ledňáček, čáp sedlatý, mandelík dlouhoocasý. Bylo zde i velké množství volně žijících oslů. Občas
jsme narazili na domorodce stojícího ve vydlabaném
kmenu, jak se proplétá rákosím. Všude na řece bylo
velké množství různých leknínů. Fotili jsme až do západu slunce.
Ráno jsme vstávali ve 4 hodiny a vyrazili velkým terénním vozem upraveným na přepravu osob na další výpravu do Moremi Game Parku. Cesta byla opravdu příšerná, technika zabalená navíc do igelitových pytlů kvůli
velkému množství prachu. V tomto „parku“ jsem poprvé
v životě uviděl hrocha, krokodýla, orla jasnohlasého
a několik druhů opic. V poledne jsme zastavili ve stínu
stromů a průvodce nám připravil skvělý oběd a studené
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pití, včetně piva!!!! Paráda! Po obědě jsme pomalu projížděli parkem a podařilo se nám nafotit pářící se luňáky. Bohužel jsme museli celkem brzy vyrazit na zpáteční cestu. Nicméně všechno zlé je k něčemu dobré,

velmi jsme pospíchali, když najednou průvodce zastavil
a na něco ukazoval. A to už jsme trhali igelity a rvali
foťáky z batohů. Asi 30 m od nás vyhnaly na strom dvě
hyeny skvrnité levharta a mlsně chodily okolo. To už
jsme ale fotili jak o život. Byl to neskutečný zážitek
a závěr dne. Do kempu jsme se vrátili na poslední chvíli. Večer jsme pak v příjemné hospůdce vyhodnocovali
nafocené snímky a popíjeli studené pivko... Další cíl
naší výpravy bude národní park South Luangwa, ale
o tom zase až příště.
Vladimír Dolejší
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Zkoušky z myslivosti v roce 2009

Na základě pověření ČMMJ pořádá OMS Karlovy
Vary zkoušky pro uchazeče o první lovecký lístek.
Letošní zkoušky se konaly na myslivecké střelnici
dne 28. 3. 2009.
Uchazečů o zkoušku z myslivosti se zúčastnilo celkem
13, z toho tři jsou žáky Střední lesnické školy ve Žluticích. Doby, kdy se zkoušek účastnilo více než 60 adeptů, jsou dávno za námi.
Teoretickým zkouškám předcházela odborná roční praxe ve všech oblastech souvisejících s výkonem práva
myslivosti a bezpečným zacházením s loveckou zbraní.
Zkoušky byly zahájeny slavnostními halali trubačem pa-

nem Josefem Matuščíkem. Poté předseda zkušební
komise ing. Evžen Krejčí seznámil zúčastněné s průběhem zkoušek a představil zkušební komisaře jednotlivých předmětů, a to pány: ing. Tomáše Čepeláka,
ing. Huberta Prágra, Jindřicha Zemka, Miloslava Salona, Luboše Baxu, ing. Luďka Vodičku a ing. Vladimíra
Dejmka. Zástupcem předsedy a zapisovatelem byl jmenován MVDr. Jan Vyskočil.
Závěrečné hodnocení, které provedl předseda zkušební komise, bylo tentokrát velmi neuspokojivé. Ze třinácti uchazečů jich pět neuspělo, z toho třem, kteří neuspěli z jednoho předmětu, bylo umožněno opakovat
zkoušku v náhradním termínu. Tentokrát byli všichni tři
uchazeči úspěšní. Zbývající dva adepti si mohou
o zkoušku znovu zažádat v roce 2010.
Výborné znalosti prokázali dva adepti, a to paní Veronika Pláničková a pan Michal Salon, kteří prospěli s vyznamenáním a byli pasováním přijati do řad myslivců.
Celá akce byla ukončena společným posezením všech
aktivních účastníků zkoušek při výborném pohoštění
a slavnostním přípitku, které připravili manželé Stachovi.
Zodpovědnost za úspěšný průběh teoretické přípravy
a zkoušek byla svěřena předsedovi kulturní komise
panu Luboši Baxovi.
Luboš Baxa
www.oms-karlovyvary.cz |
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Jsme tiskárna zabývající se ofsetovým tiskem, předtiskovou
přípravou, až po kompletní dokončovací práce. Vlastníme
technologii dodanou společností Heidelberg od CtP, přes
nejmodernější tiskovou technologii pětibarevných tiskových
strojů a stroje pro finální knihařské zpracování.

Splníme Vaše požadavky v oblasti polygrafické výroby. Vyrábíme vše od vizitek, akcidenčních tiskovin až po plnobarevné
katalogy a knihy. Jsme schopni v plném rozsahu poskytnout
full servis v oblasti ofsetového tisku.
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Kynologie – jaro 2009

Dne 18. dubna 2009 již tradičně proběhl jarní svod
loveckých psů na myslivecké střelnici v Karlových
Varech pod taktovkou ředitele Ludvíka Babince. Naše
svěřence posuzoval pan rozhodčí pro exteriér
MUDr. Tadeáš Mašlanka, který se tohoto úkolu ujal
s velkou zodpovědností. Během JS s doktorem Mašlankou spolupracoval tým pořadatelů ve složení Karel
Rohla, Luboš Baxa a PhDr. Iva Gregorová PhD.
Celkem bylo posouzeno 44 loveckých psů pestrého
zastoupení ohařů a malých plemen. Jarního svodu
se zúčastnila také skupina adeptů připravujících
se na zkoušky z myslivosti a myslivecká veřejnost mající
zájem o mysliveckou kynologii. Pan doktor výborným
způsobem popsal a vysvětlil přítomným standarty všech
posuzovaných zástupců jednotlivých plemen a tentokráte šel s dobou, přinesl si i počítač, kde měl zpracované standarty loveckých psů.
Příjem za vstup činil 4 400,- Kč,
odměna pořadatelům 2 000,- Kč, veterinární poplatek 300,- Kč a do pokladny OMS bylo předáno 2 100,- Kč.
V poledne byla akce ukončena.
Dne 16. května 2009 kynologická
komise uspořádala dle uveřejněného
plánu zkoušky vloh v honitbě Děpoltovice a Počerny. Sraz účastníků se již
tradičně konal v restauraci Hubert
v Mezirolí, kde o nás pečoval Petr
Dolejš s rodinou.
Na ZV bylo přihlášeno celkem dvacet
loveckých psů, předvedených na zkouškách bylo 18 jedinců, 5 ohařů a 13 zástupců malých plemen.

14
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Všech pět ohařů obstálo v I. ceně. Nejlépe se umístil pes německý drátosrstý ohař vedený
Danielem Kůtou, získal plný
počet bodů - 228.
Malých plemen startovalo třináct,
jedenáct jedinců získalo I. cenu,
dvě fenky se umístili ve II. ceně.
Ze skupiny teriérů a jezevčíků
obstáli tři drsnosrstí standardní
jezevčíci s plným počtem bodů, tj.
188 b. – Ira z Vladaře vedená
Milanem Jirsou, Albert Javorenský výr vedený Ivanem Pečimúthem a Dona Bohémicus Nippon vedená Miroslavem Vlachem. Ze skupiny retrieverů se nejlépe umístila
Zuzka z Bohyně lovu vedená PhDr. Ivou Gregorovou
PhD. I. cena, 176 bodů.
Naše svěřence posuzovali páni rozhodčí – malá plemena Václav Krajsa, Ludvík Babinec, ing. Miroslav Gregor, ing. Vladimír Dejmek, ohaře dvojice rozhodčích
František Urik a Jana Šmídová pod vedením vrchního
rozhodčího pana Luboše Baxy.
Ředitele zkoušek vloh vykonával vlastník honitby
Děpoltovice, pan Ing. Jiří Kubernát.
Děkuji majitelům honiteb, panu Dolejšovi, vůdcům,
sboru rozhodčích a všem pořadatelům, kteří se věnují
této náročné práci.
Ing. Vladimír Dejmek
předseda kynologické komise

2 | 2009
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ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA - Jungmannova 25, 115 25 Praha 1
PŘEHLED VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK LOV.PSŮ: ZV ohařů a malých plemen
===============================================================================
konaných v Karlových Varech - Mezirolí dne 16. května 2009
Pořadatel: ČMMJ - OMS Karlovy Vary
Počet přihlášených psů
20
Vrchní rozhodčí: L u b o š B A X A
Počet předvedených psů
18
Rozhodčí: ing. Miroslav Gregor, Jana Šmídová, Ludvík Babinec, Václav Krajsa, ing. Vladimír Dejmek, Frant. Urik
Jméno,
pohlaví, plemeno psa
Ira z Vladaře
Fena / JSDr.
Albert Javorenský výr
Pes / JSDr.
Dona Bohémicus Nippon
Fena / JSDr.
Carda Andělský hrad
Pes / JSDr.
Alma Fabrum Venator
Fena / JTH
Virginia Wolf Czech originál
Fena / JTDr.
Bona od Podružské hráze
Fena / JGT
Chart z Beskidskich wysp
Pes / Polský ogar
Fely z Mošnova Dvora
Fena / BRT
Rimini zDianina revíru
Fena / JTDr.
Byrizza zVlčích luk
Fena / CBR
Zuzka z Bohyně lovu
Fena / LR
Galaxie z Chaloupecké louky
Fena / AK

Zápis
Člp77 208
76 831
75 014
77 380
69 637
76 760
17 802
L048
38 29
75 684
620
21 772
33 489

Majitel
Vůdce
Milan Jirsa
dtto
Ivan Pečimúth
dtto
Miroslav Vlach
dtto
Jaroslav Vejražka
dtto
Ivana Paulíková
dtto
Radovana Dufková
dtto
Tomáš Bolek
dtto
Ervín Kesl
dtto
Jaromír Mošna
dtto
Josef Socha
dtto
Stanislav Barda
dtto
PhDr. Iva Gregorová
PhD. dtto
Eva Novotná
dtto

Počet
bodů

Klasifikace

Pořadí

188

I. cena

1.

188

I. cena

2.

188

I. cena

3.

185

I. cena

4.

181

I. cena

5.

181

I. cena

6.

177

I. cena

7.

174

I. cena

8.

142

I. cena

9.

172

II. cena

10.

172

I. cena

11.

176

I. cena

12.

192

II. cena

13.

228

I. cena

1.

226

I. cena

2.

225

I. cena

3.

225

I. cena

4.

225

I.cena

5.

OHAŘI
Brit z Křepinských lesů
Pes / NODr.
Debbie Girl of Berger team
Fena / MMO
Argo Andělský hrad
Pes / MMO
Alan zHýskovy fořtovny
Pes / MOK
Ginna zÚdolí vltavínů
Fena / VOK

38 75
23 32
94 96
28 02
5865

Daniel Kůta
dtto
Ing. Radim Teuer
dtto
Karel Rohla
dtto
Jitka Šímová
dtto
Hana Kučerová
dtto

Hodnocení:
Organizačně vše výborně zajištěné, slabší stavy drobné zvěře vyhověly pro přezkoušení všech startujících psů.
Zahájení se konalo v Mezirolí, v restauraci Hubert. ZV probíhaly v honitbě Děpoltovice a Počerny.
Na ZV nastoupilo 18 loveckých psů, 5 ohařů a 13 zástupců malých plemen. Počasí bylo vyhovující, chladný
slunečný den. Protest nebyl podán žádný.
www.oms-karlovyvary.cz |
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Lovecké štěstí
Nemám, co k této trofeji ještě říci. Byla to šťastná
náhoda, taková, jaká někdy bývá při úspěšném lovu.
Měl jsem z toho upřímnou radost. Protože jsem
myslivec celkem mírné povahy, o to víc si této trofeje
vážím. Byl to starý velký kňour se zbraněmi 21 cm,
s krásným loveckým zážitkem.
Všem myslivcům přeji v příštích letech hodně loveckých
zážitků, patří k tomu i trochu štěstí.
Lovu zdar!
Miloslav Dvořák
MS Javorenský výr – Stanovice

Zkoušky v bezkontaktním
norování
Pořádá OMS Sokolov na umělé noře v Krásně
30.10.2009 od 13 hodin. Startovné 500,- Kč pro členy ČMMJ, pro nečleny 1.000,- Kč. Tréninky začnou
cca 1,5 měsíce před termínem zkoušek, termíny a čas
budou ještě upřesněny. Bližší informace Vám ochotně
poskytne jednatel OMS Sokolov pan František Bejček
na tel.čísle 774 955 195
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Hledání zatoulaného času (8) kynologie
„Odznaky a medaile memoriálu Karla Podhájského“
Nedílnou součástí myslivosti
je kynologie. Výcvik loveckých
psů patří mezi atraktivní aktivity
myslivců a je to dlouhodobá soustavná činnost. Odměnou psovoda za tuto práci jsou úspěšně
vykonané zkoušky z výkonu. Jednou z nejvýznamnějších zkoušek
byla již v roce 1932 v Bystrci
u Brna zkouška Karla Podhájského, který je významnou osobností české kynologie.
Karel Podhajský (1871-1930) se narodil v Litomyšli.
Spojitost s plemennou knihou je mezi odbornou veřejností všeobecně známá. Členové ČSMJ si velmi cenili
práce Karla Podhájského a aby neupadl v zapomnění,
nazvali po jeho smrti nejvyšší zkoušky loveckých psů
právě jeho jménem. Nejprve se tedy konaly zkoušky
pod názvem „Všestranné zkoušky Karla Podhájského“
1932 v Bystrci u Brna (viz foto).

A od roku 1946 se pro tyto zkoušky užívá pojmenování „Memoriál Karla Podhájského“. K těmto příležitostem bylo vydáno i nepřeberné množství upomínkových předmětů, mimo jiné i medaile a odznaky,
se kterými se postupně společně seznámíme. Pro
tentokrát jsme pro vás vybrali ukázku některých
z nich. Obzvláště si ceníme odznaku vydaného
ke zkoušce poprvé pod názvem „Memorial Karla
Podhajského“ konané v Plzni 1946.

Plzeň 1946

Teplice 1962

Kroměříž 1963

Nymburk 1964

Nymburk 1964

Plzeň 1965

Anglický kokršpaněl
Prodám štěňata anglického kokršpaněla
(černá a zlatá). Otec CACIB,
matka 2x vítěz třídy pracovní.
K odběru červen/červenec 2009.
Kontakt: 607 610 897, bardova.lenka@post.cz

Jagdteriér
Prodám štěňata JGT po výborných rodičích
M: Ketyna Kenislej - ZV, LZ, ZN, CAJC - V1.
O: Cipro Bejro Agi - ZV, LZ, HZ, Diviačar, ZN, BL,
BH, SVP, V1 - CAJC, CAC, r.CACIB
Chovatel : František Špiroch, Štědrá 93, Žlutice
Odběr : 4. července 2009
Tel.: 723 775 516

Připravuje: Jaroslav Baroch
www.oms-karlovyvary.cz |
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Hodnocení dětské výtvarné
a fotografické soutěže
V rámci příprav na Myslivecké slavnosti 2009 v Nové
Roli proběhlo v restauraci Hubert v Mezirolí 18. května
vyhodnocení 5. ročníku výtvarné soutěže žáků a 2. ročníku fotografické soutěže. Jako ve všech předchozích
létech byla výtvarná soutěž vyhlášená ve dvou věkových
kategoriích, a to v kategorii mladších a starších žáků.
Fotografická soutěž měla jen jednu kategorii. Téma
v obou soutěžích bylo stejné a to „Zázraky přírody“.
Letošního ročníku se zúčastnilo 9 škol karlovarského
regionu a 3 školy německé. Do výtvarné soutěže bylo
přihlášeno celkem 162 prací v kategorii mladších žáků
a 106 prací v kategorii starších žáků. V obou kategorích se soutěže zúčastnilo i 22 prací kolektivních.
Do sotěže fotografické bylo přihlášeno 62 fotografií.
Úroveň soutěže rok od roku mírně stoupá. Je vidět,
že v mnoha školách již existuje „kádr“ malých malířů
a zároveň i snad již specializovaných pedagogů, kteři
dokáží dětem poradit.
Hodnocení soutěže je vysoce objektivní. Probíhá dvoukolově a každé kolo hodnotí jiná porota. V prvním kole
hodnotí porota složena ze zástupců zúčastněných škol.

Dohodnuté pravidlo praví, že každý hodnotící vybírá
práce, které se mu líbí, vyjma prací dětí ze školy, kterou
reprezentuje. Z každé kategorie se takto vybere určitý,
předem dohodnutý počet těch nejlepších prací. Ve druhém kole hodnotí porota složená se zástupců mysliveckých organizací a zde se již hodnotí dle umístění. Součtem umístění vzejdou výsledky celé soutěže.
V kategorii jednotlivců mladších žáků zvítězila práce
Michaely Mašterové ze ZŠ Nejdek, nám. Karla IV. Další
místa získali Jan Schuster a Radka Janků ze stejné
školy. V kategorii starších žáků první místo získal Pavel
Klein, další dvě místa obsadily dva obrázky Marcely
Bokůvkové. Oba žáci navštěvuji rovněž stejnou základ-

ní školu v Nejdku na náměsí Karla IV. V kategoriích
kolektivních prací získaly ceny u mladších žáků opět
kolektivy nejdecké školy z náměsti a kolektiv žáků
z Potůčků. Ceny v kategorii starších žáků získaly kolektivy nejdecké školy z ulice Karlovarské.
Fotografické soutěže se zúčastnily děti základních škol
z Otovic, Nové Role, Potůčků, Božičan a Nejdku. První
dvě místa získaly fotografie Jakuba Giesla z Otovic,
na třetím místě se umístila fotografie Michala Hradeckého z Nové Role.
Soutěž za pět let získala trvalé místo v kalendáři akcí
myslivců na Karlovarsku. Získala si příznivý ohlas jak
u dětí, tak i u pedagogů účastnících se škol. Nesporným přínosem akce je zcela určitě fakt, že tyto soutěže
umožňuji detailní a velmi aktivní pohled na přírodu a veškerý život v ní. Zcela určitě se v duších dětí utváří cit pro
krásu, kladný vztah k přírodě a zvířatům v ní žijícím
MUDr. Tadeáš Mašlanka.
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Výstava trofejí
OMS Karlovy Vary
Výstava trofejí Karlovarska se uskutečnila ve dnech
18. - 24. 5. 2009 již tradičně v budově SLŠ Žlutice.
Bylo předloženo 733 trofejí a 93 fotografií.

Pro příští léta bych chtěla apelovat na některé myslivce,
aby věnovali větší péči úpravě předkládané trofeje.
Některé výtvory hraničily s neúctou k ulovené zvěři
a rozhodně nebyly přínosem ve výuce mladých myslivců.
Výstavu navštívilo odhadem na 400 zájemců. Dovolila bych si touto cestou poděkovat
studentům školy, kteří odpovědně trofeje převzali, asistovali při hodnocení komisí, výstavu
instalovali i reinstalovali a po celou dobu trvání
pečovali o zdárný průběh. Kladem bylo bezesporu i to, že, až na 1 MS, byly letos trofeje
vyzvednuty zpět v daném termínu.
Pro příští rok chystáme některá opatření
k ujednocení hodnotitelských pravidel a změny hodnocení vůbec tak, aby výstava byla
spíše společenskou a studijní záležitostí
a ne strašákem.
Ing. Eva Hanušová, SLŠ Žlutice

Na výstavě mohli návštěvníci shlédnout 73 trofejí jelena
lesního z 21 mysliveckých sdružení, 374 srnčích z 55
MS, 203 trofejí jelena siky japonského z 34 MS, 66
mufloních toulců z 19 MS a 17 daňčích trofejí ze 7 MS.
K vidění byly i čtyři trofeje kapitálních kňourů, ale
bohužel jen na fotografiích. Nejzajímavějším poznatkem
je značný nárůst trofejí jelena siky jak co do množství
a kvality paroží, tak i rozšíření počtu honiteb s jeho
výskytem. Bylo konstatováno zlepšení průběrného
odstřelu srnců - úbytek tzv. „červených puntíků“. Naopak výrazně poklesla početnost i kvalita trofejí jelena
lesního.

Výsledky střeleckých soutěží konaných v měsících dubnu a květnu 2009 na střelnici OMS
19. 4. 2009•Jarní závod - lovecké kolo 2 x 20 terčů
Za velice nízké účasti pouhých 33 střelců se konal již
tradiční závod, kterým zahajujeme soutěžní střeleckou
sezonu. Letos měl nejlepší mušku pan Jan Mach s 54
zásahy po finále, před druhým Janem Baumrukem s 52
zásahy a třetím Ladislavem Lošťákem s 51 zásahem.
Finálovou šestici pak doplnili pánové Jindřich Kudrna,
Stanislav Stach a Jiří Trepka ml.
3. 5. 2009•Pohár Osvobození
- baterie 2 x 25 terčů
Soutěže se zúčastnilo za velice příjemného počasí více
než 50 závodníků.

První místo vcelku podle očekávání obsadil Milan
Zeman s vynikajícím nástřelem 71 zasažených terčů
ze 75 možných, druhé místo obsadil Petr Racek s 66
trefenými terči a místo třetí vybojoval rovněž s 66 zásahy
Stanislav Stach. Na místě 4. – 6. se umístili pánové
Zdeněk Peterman, Josef Pavel a Bedřich Mandl ml.
Pořadatelé děkují všem střelcům za účast a příznivce
sportovní brokové střelby zvou k dalším závodům, které
se uskuteční na střelnici OMS Karlovy Vary v měsících
červenci, září a říjnu.
Ing. Luděk Vodička
předseda střelecké komise
www.oms-karlovyvary.cz |
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Myslivecké slavnosti
v Nové Roli
Již VI. ročník Mysliveckých slavností se uskutečnil v měsíci červnu v Nové Roli. Za pěkného slunného počasí
a hojné účasti myslivců i laické veřejnosti zde myslivci
dokladovali, že nejsou bezmeznými vrahy všeho živého
v naší přírodě, ale že jejich činnost má daleko širší rozsah a význam pro přírodu, zachování tradic a zvyklostí,
ale i pro výchovu mladé generace.

Svoje zástupce na tomto setkání měl i mezinárodní Řád
svatého Huberta se sídlem v Belgii a to v osobách generálního sekretáře Řádu pana Claude Lassoie z Francie,
důstojníka Řádu pro mezinárodní otázky pana Franze
Branda z Belgie nebo velmistrů pro Německo pana Bernda Jelonneka, pro Rakousko pana Herberta Rosenstingla, pro Maďarsko pana Josefa Tógoye a dalších.

Za spolupráce Města Nové Role spolu s Euregiem
Egrensis byla uzavřena smlouva na čerpání Evropských
peněz na tuto akci z malých projektů Cíle 3 - BavorskoČesko. Na bavorské straně se pod smlouvu podepsala města Hirschau a Tirschenreuth, která s Novou Rolí
spolupracují od roku 2002 ve Svazku obcí Kaolín.
Kromě početné návštěvy z uvedených měst přijel autobus obyvatel další bavorské obce Schnaittenbach a pochopitelně myslivci a obyvatelé saských obcí Braintenbrun a Rittersgrün.

Českou stranu na VI. ročníku Mysliveckých slavností
prezentoval poslanec parlamentu ČR pan ing. Miloslav Patera, starosta města Nové Role pan Václav
Heřman, předseda OMS ČMMJ v Karlových Varech
pan ing. Evžen Krejčí, člen rady OMS pan ing. Vladimír Andrejsek, prefekti českého Řádu svatého Huberta
pánové ing. Pavel Prošek, Jan Černý, František Hoffman a řada dalších osobností.
Vedle trubačů na lesní rohy z Tirschneureuthu vystoupilo v programu Trio loveckých rohů ČMMJ Praha pod
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vedením pana Vacka. Předseda OMSu předal Vyznamenání za věrnost členům Agropolu Počerny pánům
Miroslavu Pavlišovi a Kurtu Gösslovi a dále paní Elfriedě Lachmanové. Členka OMS Karlovy Vary a jeho
kynologické komise paní Jana Šmídová spolu s dalšími
myslivci předvedla velmi zdařilou ukázku řady plemen
loveckých psů.
Součástí programu bylo vyhodnocení soutěže dětí
základních škol v malování a fotografování přírody. Soutěže se účastnilo devět škol karlovarského okresu a tři
školy z Německa. Hodnoceno bylo 240 prací.
Poutavé bylo i vystoupení společnosti pro ochranu
dravců a sov Merlin, stejně jako ukázky vábení zvěře
v podání MUDr. Antonína Rudolfa a Václava Svobody. Veřejností kladně kvitována byla i ukázka pasování lovců zvěře.
Ladislav Cinegr
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RECEPTY
JEZEVČÍKA
LESANA
Několik receptů ze staré myslivecké kuchařky
Odjakživa bývaly největší umělkyně v tomto oboru na našich
myslivnách a hájovnách. Zvěřinové speciality paní lesních mívaly
velký věhlas. Zvěřina totiž patří k masům velmi chutným a je všeobecně považována za dobře stravitelné maso. I některá škodná zvěř dobře
připravená uspokojí i náročného labužníka.
Několik námětů a receptů: Jezevec
Na podzim, před uložením k zimnímu spánku, bývá silně zasádlený a váží
18 až 20 kg. Mladý jezevec je velmi chutný a jeho zvěřina je podobná
vepřovému masu.
Jezevec pečený (ze španělské kuchyně)
Rozpočet: 2 kg zvěřiny z kýty nebo hřbetu, 1-2 citróny, 1 l bílého
vína, špetka tymiánu, 2 bobkové listy, 5 zrn celého pepře, 1/4
l olivového oleje
Do hluboké mísy nalijeme víno, šťávu z citrónů a přidáme
koření. Do této marinády naložíme zvěřinu a zatížíme, aby
byla potopena. Po vyjmutí zvěřinu potřeme olejem a prudce opečeme za podlévání marinádou s kořením (na 1 kg
počítáme asi 1 hodinu).
Pečeni naporcujeme a polijeme šťávou. Touto šťávou
se polévá na talíři pouze zvěřina, nikoliv příloha.
Příloha: houskový knedlík, který poléváme
španělskou omáčkou
Kompot: hrušky nebo brusinky
Jezevec pečený (ze staročeské kuchyně)
Mladý jezevec má velice jemnou a chutnou zvěřinu podobnou vepřovému. Před přípravou jej musíme naložit na 2-3 dny do mořidla.
Rozpočet: 2 kg zvěřiny, 10 dkg slaniny, sůl, 10 dkg másla na potírání,
2 menší cibule, 6 celých pepřů, 1 lžička mouky
Maso protáhneme na kýtách a na hřbetě slaninou a osolíme. Na pekáči se zpění
máslo s cibulí rozkrájenou na tenké plátky a nechá se jemně zažloutnout. Pak se vloží
maso do pekáče, okoření se pepřem a podlije slabší hovězí polévkou, přikryje se a nechá asi
1/2 hodiny dusit. Dopeče se za stálého potírání rozpáleným máslem v dobře vyhřáté troubě do růžova.
Šťáva, která zbyla na pekáči, se zahustí špetkou jemné mouky a nechá se za stálého míchání zhoustnout
na plotně. Pak se na maso procedí.
Příloha: knedlík
František Urik
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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
J á c hy m ovs k á 2 7 , 3 6 0 0 4 K a r l ov y Var y
E - m a i l : k h . s t i h l @ t i s c a l i . c z , w w w. s t i h l - h a m r l a . c z

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

Tel.: +420 353 224 513
www.oms-karlovyvary.cz
| 036
Fax: +420 353 997

Děku j e m e níže u v ed en ý m s p o l ečno stem
a po dn ika te l ům z a fi n a n č n í p o d po ru:

www.deltona.cz

HOTEL • RESTAURACE • AUTOCAMP

„NA ŠPICI“
Hana a Miloš Ztratilovi

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