2

2012
| www.oms-karlovyvary.cz

7 ROČNÍK
neprodejné

MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ |

2 | 2012

ÚVOD PŘEDSEDY
OMS CHEB
Vážení přátelé,
konečně nastal ten krásný jarní čas, který každému myslivci přináší radost z pobytu v honitbě,
čas, který je naplněn nadějí, že bude příznivý pro
hnízdění zvěře, kladení a vyvádění mláďat. V tomto
období se myslivci plně věnují ochraně nově se rodícího života, kdy je nutné zachovat klid v honitbě
a věnovat se tlumení predátorů, kteří na mladé zvěři
působí značné škody.
V minulém roce jste byli informováni, že Krajská
myslivecká rada uzavřela s Krajským úřadem
Karlovarského kraje smlouvu o spolupráci.
Jedním z bodů této smlouvy byla finanční podpora Krajského úřadu Karlovarského kraje při úhradě
nákladů na aplikaci přípravků na odpuzování zvěře
umísťovaných v místech, kde dochází k nejčastějším střetům zvěře s motorovými vozidly. Od uživatelů honiteb se očekává, že se podílejí na vytipování
takovýchto míst a poté samotné aplikaci přípravků. O možnosti zajištění finanční podpory jsem
informoval myslivecké hospodáře na Chebsku
a Mariánskolázeňsku, ale doposud žádná odezva
od uživatelů honiteb nebyla. Nechce se mi věřit, že
úhyny zvěře pod koly aut necháme bez povšimnutí. Jsem toho názoru, že bychom se měli nad tímto
problémem vážně zamyslet. Opět se obracím na
uživatele honiteb v Karlovarském kraji, aby zvážili
svou účast na této akci a přihlásili se na jednotlivých OMS.
Chovatelé loveckých psů připravují mladé psy
na jarní svod. Dalším krokem jsou zkoušky vloh
a dlouhé hodiny výcviku, aby se dostavil úspěch
při zkouškách z výkonu. Kynologické komise

jednotlivých OMS připravily dostatečný počet příležitostí k získání lovecké upotřebitelnosti psů. Je
málo uživatelů honiteb, kteří mohou s jistotou říct,
že mají dostatek lovecky upotřebitelných psů.
Tímto chci vyjádřit uznání všem chovatelům, protože bez loveckých psů se myslivost nedá dělat.
Všem vůdcům, kteří připravují své čtyřnohé přátele na všechny tipy zkoušek, přeji hodně trpělivosti
a radosti z dosažených výsledků.
Máme před sebou zahájení lovecké sezony a již
v tomto čase je nutné obeznat srnce k průběrnému
odstřelu tak, aby byl u srnčí zvěře dán dobrý základ
chovu v dalším období.
Blíží se měsíc červen, který je měsícem myslivosti. Pro myslivce a přátele myslivosti jsou připravovány KRAJSKÉ MYSLIVECKÉ SLAVNOSTI.
O programu najdete podrobnou informaci na jiném místě našeho zpravodaje. Dovolte mi, abych
vás a vaše přátele na slavnosti co nejsrdečněji pozval. Věřím, že vás zaujmeme nejen programem,
ale že dojde na další příležitosti pro vzájemná přátelská setkání.
Vážení přátelé,
přeji vám hodně prosluněných dnů a krásné myslivecké zážitky z pobytu v honitbě.
U příležitosti zahájení lovecké sezony, která začíná od druhé poloviny května lovem srnců, přeji
pevnou ruku a „Lovu zdar“.
Petr Černík
předseda OMS Cheb

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, www.fotonatur.cz.
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Myslivci Karlovarského kraje
Vás zvou na

Krajské myslivecké slavnosti,
které se konají v neděli 17. června 2012
na statku Bernard v Královském Poříčí.
PRO G RA M
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

10.00 hod – Svatohubertská troubená mše v kostele sv. Kunhůty v Královském Poříčí
s vysvěcením nového praporu včelařského spolku z města Lokte
13.00 hod – zahájení slavností na Statku Bernard
vystoupení mažoretek, za doprovodu hudby Parohanka
vyhodnocení dětských soutěží v malování a fotografovaní přírody
ukázky myslivecké kynologie
vyhodnocení nejlepšího dopisovatele Mysliveckého zpravodaje za rok 2011
vystoupení mysliveckých trubačů z Čech a Bavorska
vyhodnocení krajského kola soutěže „O zlatou srnčí trofej“
ukázky dravců a vystoupení sokolníků
předání vyznamenání jednotlivými okresními mysliveckými spolky
ukázky ve vábení zvěře
vystoupení ostrostřelců z Rittersgrunnu

D O PROVO D NÝ P RO GR A M
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

naučná stezka pro děti v doprovodu rodičů
laserová střelnice
okresní přehlídka trofejí zvěře ulovené na Sokolovsku v roce 2011
ukázky činností základní organizace Českého svazu včelařů Loket, včetně prodeje
medového piva, medoviny, medovníku atd.
prezentace společnosti THUN spojená s prodejem užitkového porcelánu
s mysliveckou tématikou
prezentace společnosti MOSER spojený s ukázkou a prodejem ručního skla
s mysliveckou tématikou
prezentace VLS Lučiny
prezentace zemědělského dvora Berbera včetně prodeje zvěřiny
prezentace společnosti LASTING spojená s prodejem mysliveckého oblečení
prezentace nožířů, prodejců mysliveckých potřeb a mnoho dalšího

TRASY AUTOBUSŮ – DOPRAVA ZDARMA
Autobus č. 1 kontaktní osoba: Petr Dolejš, 607 737 744
Rittersgrünn 11.00 hod, Boží Dar – náměstí 11.15 hod, Jáchymov – radnice 11.20 hod, Jáchymov – benzinová pumpa 11.25 hod,
Ostrov – u jídelny 11.30 hod, Hroznětín 11.40 hod, Děpoltovice 11.45 hod, Nová Role – u věžáku 11.55 hod,
Chodov – u Lidlu 12.10 hod, Královské Poříčí 12.40 hod.
Autobus č. 2 kontaktní osoba: Vlastimil Ševčík, 604 437 335
Krásno – náměstí 11.30 hod, Horní Slavkov – sídliště 11.45 hod, Horní Slavkov – Staré město 11.50 hod,
Údolí – „Na vlčí“ 12.00 hod, Loket – autobusové nádraží 12.10 hod, Nové Sedlo – úřad 12.30 hod, Královské Poříčí 12.40 hod.
Autobus č. 3 kontaktní osoba: Bc. Karel Bělohlávek, 602 428 926
Kraslice – u lesní správy 11.00 hod, Kraslice – autobusové nádraží 11.10 hod, Rotava – sídliště 11.20 hod,
Rotava – ROTAS 11.25 hod, Jindřichovice – autobusová zastávka 11.40 hod, Oloví – u přejezdu 12.00 hod,
Sokolov – autobusové nádraží 12.20 hod, Královské Poříčí 12.40 hod.
www.oms-karlovyvary.cz • www.myslivost.cz/omssokolov • www.omscheb.cz |
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OMS KARlOVY VARY

PRáZDninOVÝ PROVOZ KAnCEláŘE OMS KARlOVY VARY
O prázdninách vám bude kancelář OMS na střelnici k dispozici ve dnech
12. a 26.července a 2., 16. a 30.srpna
Otevřeno bude jako obvykle 9.00-12.00 a 13.00-16.00 hod.

BlAHOPŘEjEME!
Ve 3. čtvrtletí roku 2012 oslaví významná životní jubilea tito naši členové
60 let
Zdeněk BEČVÁŘ . . . . . . . . . . . 18.8.
František PAZDERKA . . . . . . . . .9.7.
Ing. Vladimír PEŘINA . . . . . . . . . 8.8.
Vladimír VAŇOUSEK . . . . . . . . . 6.7.
65 let
Stanislav BARDA . . . . . . . . . . . 31.8.
Karel ROHLA . . . . . . . . . . . . . . 3.8.
JUDr. Vlastislav SLÍŽ . . . . . . . . . 1.8.
70 let
Jaromír BURGER . . . . . . . . . . . 5.7.
Petr HUTTNER . . . . . . . . . . . . 28.8.
Václav JIRAVA . . . . . . . . . . . . . .21.7.
Pavel KARLOVEC . . . . . . . . . . 28.8.
Josef MATOUŠ . . . . . . . . . . . . 21.8.
Karel ŠTUMPA . . . . . . . . . . . . . 6.7.

75 let
Antonín LET . . . . . . . . . . . . . . 14.9.
Ing. Ivan ZŮČEK . . . . . . . . . . . .17.8.
76 let
Jindřich MATOUŠEK . . . . . . . . 12.9.
Miloslav SALON . . . . . . . . . . . 22.8.
78 let
Adolf FRIČ . . . . . . . . . . . . . . . .25.7.
Ing. Zdeněk DUFEK. . . . . . . . . .17.9.
79 let
Miroslav KOMÍNEK . . . . . . . . . .19.7.
80 let
Ing. Zdeněk PUMRLE . . . . . . . 25.9.
81 let
Vojtěch GLASER . . . . . . . . . . . 22.8.
Jaroslav KRAJSA. . . . . . . . . . . 16.8.

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme do dalších let pevné
zdraví, mnoho hezkých loveckých zážitků a také tu pověstnou trošku štěstí.
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Zlatá srnčí trofej se po dvaceti
letech vrátila na Karlovarsko
Dne 20. dubna 2012 proběhlo okresní
(oblastní) kolo Zlaté srnčí trofeje. Jedná
se o soutěž s dlouholetou tradicí, která je zaměřena na přírodu a zvláště pak
na myslivost. V našem okrese se podařilo díky mysliveckému kroužku při ZŠ
a MŠ Regionu Karlovarský venkov, který je zaštítěn Statkem ZEOS Bor, s.r.o.
(MS Bor) vedený Mgr. Martinem Tichým
a díky mysliveckému kroužku při DDM
Karlovy Vary, který je pod záštitou MS při
Farmě Kubernát Děpoltovice pod vedením
Bc. Petra Polívky a Petra Joo, navázat na
tuto tradiční soutěž přesně po dvacetileté
odmlce (nezájem dětí i samotných myslivců, žádné myslivecké kroužky).

Nakonec jsme se všichni sešli na závěrečném nástupu, abychom mohli vyhlásit výsledky. Po zatroubení obdrželi
všichni účastníci, kteří se neumístili na
stupních vítězů, účastnický list soutěže a věcné ceny. Vítězi okresního kola
v soutěži Zlatá srnčí trofej v kategorii
starších žáků: 1. místo: Petr Kečka, 2.
místo: Jakub Vynikal a 3. místo: Tereza
Krejnická a v kategorii mladších žáků:
1. místo: Jiří Jan Hanke, 2. místo: Patrik
Müller a 3. místo: Miroslav Adam.

Při slavnostním nástupu samotné soutěžící a odbornou komisi, v čele s předsedkyní p. Věrou Bartůňkovou přivítal troubením p. Jan Rohla. Dalšími členy odborné
komise byli přítel Ladislav Cinegr, Josef
Schneider a Kurt Gössl.
Zlatá srnčí trofej je rozdělena do dvou
věkových kategorií, děti od 1. do 5. třídy
a děti od 6. do 9. třídy. Soutěž se skládala z teoretické a z praktické části. Nejprve
všech 13 účastníků (6 mladších a 7 starších) prošlo teoretickým testem, který
obsahoval 30 otázek. Poté se všichni museli vystřídat na třech praktických stanovištích. Jedno se týkalo myslivecké kynologie, druhé zoologie a třetí mysliveckých
tradic a zařízení.

Děkujeme všem dětem za účast a za jejich výborné a vyrovnané výsledky, komisi za odborné hodnocení, DDM za dobré
zázemí a všem sponzorům za poskytnuté ceny. Zbývá už jen dodat, že se těšíme na krajské kolo ZST, které proběhne
8. června 2012.
Myslivosti zdar!
Mgr. Martin Tichý
www.oms-karlovyvary.cz |
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JARNÍ SVOD LOVECKÝCH PSŮ

Letošní kynologickou sezónu zahájil
OMS Karlovy Vary tradičně jarním svodem
loveckých psů. V areálu restaurace U srubu v Sedleci se přišli v sobotu 14. dubna představit naši letošní psí dorostenci.
A bylo na co koukat.
Co do obliby v našem okrese pořád vedou
standardní jezevčíci, letos klasické „drsňáky“ doplnili také dva dlouhosrstí. Početnou
skupinu tvořili také čeští fousci. Dále si návštěvníci mohli prohlédnout německé a maďarské krátkosrsté ohaře, dlouhosrstého
ohaře výmarského. Na svodu nechyběli křepeláci, kokršpanělé, teriéři reprezentováni
foxteriéry, welšteriéry, „bordíky“ a také jeden americký staffordšírský teriér a dva Jack
Russell teriéři. Dále se předvedli slovenský
kopov, západosibiřská lajka, barváři a alpský jezevčíkovitý brakýř. Oproti uplynulým
letům chyběli retrieveři a malí münsterlandi.
Pejsky podle standardů jednotlivých
plemen posuzoval rozhodčí z exteriéru
6
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MUDr. Tadeáš Maślanka, veterinární
přejímky se ujal MVDr. Jaroslav Valnoha.
Na přípravách a hladkém průběhu jarního svodu se podíleli členové kynologické komise a pan Petr Polívka. Počasí
nám přálo, slunečné dopoledne jsme
strávili s pejsky venku na parkovišti restaurace, které bylo pro tento účel automobilům uzavřeno. Kromě majitelů psích
účastníků a adeptů kurzu o první lovecký lístek se přišlo podívat mnoho dalších
příznivců lovecké kynologie. Dopoledne
proběhlo v příjemném společenském
duchu a hlavním tématem rozhovorů byly
jako obvykle naši čtyřnozí pomocníci.
Kuchyně a obsluha restaurace byla rovněž vynikající. Doufejme, že tyto pejsky
uvidíme v letošním roce také na zkouškách z výkonu, kde získají loveckou
upotřebitelnost a stanou se nepostradatelnými pomocníky v mysliveckých
sdruženích.
Ivana Pečimúthová
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KURZY ADEPTŮ A MYSLIVECKÝCH
HOSPODÁŘŮ NA KARLOVARSKU

V sobotu 25. února se sešli noví zájemci o myslivost v sále drahovické střelnice,
kde byl zahájen letošní kurz o první lovecký
lístek. Adepti byli seznámeni s průběhem
kurzu, dostali svoje „žákovské knížky“,
do kterých po dobu jednoho roku budou
získávat zápisy o teoretické i praktické
přípravě. Hned po zahájení se zaposlouchali do přednášek z jednotlivých předmětů. Držme palce, aby všech devatenáct
uchazečů za rok úspěšně dokončilo kurz
a uspělo při závěrečných zkouškách.

některé uchazeče provázela, nakonec vše
dobře dopadlo – zkoušku z jednoho předmětu si na konci května zopakují 3 uchazeči a pět mysliveckých vysvědčení ozdobilo vyznamenání. Nejúspěšnější účastnicí
kurzu byla Dana Boučková, která prospěla
se samými výbornými, a další vyznamenání získali Kateřina Kosinová, Radana
Rittichová, Kamil Čepila a Bohumil Slavík.
Tuto pětici v závěrečném ceremoniálu pasoval na myslivce Miloslav Salon.
Den poté, v neděli 25. března byl zahájen kurz pro myslivecké hospodáře. Z původně deseti přihlášených se na zahájení
dostavilo osm uchazečů, kteří se ihned po
seznámení s průběhem kurzu zaposlouchali do přednášek. Ústní zkoušky pro
myslivecké hospodáře se budou konat
29. září, předcházet jim budou zkoušky
písemné.
Ivana Pečimúthová

A zatímco noví adepti odstartovali, loňští
touto dobou finišovali a ukládali do paměti
poslední znalosti z mysliveckého oboru,
protože je 24. března čekaly závěrečné
zkoušky. Z celkového počtu 23 uchazečů
se tři na poslední chvíli omluvili a jeden se
nedostavil bez omluvy. Vzhledem k počtu
účastníků kurzu musely být ovšem sestaveny dvě zkušební komise, a tak zkoušky
pěkně „odsejpaly“. I přes trému, která
www.oms-karlovyvary.cz |
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NÁKAZY ZVĚŘE
NA CO SI DÁT V LESE POZOR
V poslední době se v souvislosti s úhyny
loveckých psů hodně mluví o nákaze, která se u nás už několik dlouhých let neprojevovala, Aujeszkyho chorobě.
Aujeszkyho choroba je virové onemocnění, rozšířené po celém světě. ČR je
úředně prostá této choroby od r. 1988,
již v r. 1987 bylo dokončeno ozdravování
chovu domácích prasat vakcinací určenou
přímo prasatům a tento statut potvrdila
i EK při vstupu ČR do EU. V posledních
letech byly zaznamenány případy výskytu
nemoci v chovu domácích prasat v r. 2003
a v r. 2004 (chovatel byl zároveň aktivní
myslivec). V r. 2011 bylo prokázáno onemocnění psa s následným úhynem 6 dní
po naháňce, kde došlo ke kontaktu psa
s barvou divočáka. V srpnu 2011 SVS zahájila monitoring výskytu protilátek u divokých prasat. K monitoringu byly použity
vzorky krve dodané k vyšetření na mor
prasat. Výsledky jasně dokumentují celostátní rozšíření nákazy: průměrná promořenost se blíží 30%.
Virem Aujeszkyho choroby se mohou
nakazit téměř všechny druhy savců kromě
primátů. Nosičem nákazy jsou prasata,
domácí i divoká, která nemají závažnější
klinické příznaky, pouze potraty, a jsou
jedinými zvířaty, která nemoc přežívají.
Ostatní zvířata silně trpí zejména nesnesitelným svěděním, které často vede až
8
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k sebepoškozování, objevují se křeče,
výrazné hlasové projevy, neklid, při obrně hltanu nadměrná salivace. Za 1-2 dny
nastává úhyn. Tyto příznaky připomínají
vzteklinu (z toho pochází další název onemocnění – pseudorabies), ale na rozdíl od
ní se Aujeszkyho chorobou nemůže nakazit člověk. K nakažení virem může dojít
přímým kontaktem s nakaženým zvířetem
a jeho sektety, krví a také syrovým masem. Virus Aujeszkyho choroby je poměrně odolný, přežívá zrání i zmražení masa,
proto je nutné maso důkladně tepelně
zpracovat. Z toho vyplývá, jak důležité je
dodržovat zásady manipulace se zvěřinou a jejími odpady (zakopávání vývrhů,
mytí rukou a obuvi po dokončení vyvrhování zvěře, nekrmit psy syrovou zvěřinou,
atd.).
Léčení choroby se neprovádí. Jako
ochrana před nakažením by v úvahu přicházela pouze vakcinace. Ta je však
v chovech domácích prasat již zakázaná
a pro psy vakcína zatím neexistuje, pokusy s vakcínou pro prasata nebyly zatím dostatečně účinné. O vývoji vakcíny pro psy
se jedná mezi Státní veterinární správou,
Ústavem pro kontrolu biopreparátů a léčiv a akciovou společností Bioveta, kde
se snaží vyvinout preparát, který by psy
bezpečně ochránil. Bude-li k dispozici,
může se přistoupit k vakcinaci loveckých
psů. Nepředpokládá se však zatím plošné
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očkování, spíš jde o to mít na trhu k dispozici očkovací látku obdobně jako u psinky
či vztekliny.
Monitoring ACH na území Karlovarského
kraje:
Od srpna do prosince 2011 bylo
v Karlovarském kraji vyšetřeno celkem 36
vzorků, z toho bylo 6 pozitivních. Jedná se
o tato KÚ: Cheb, Bor u Karlových Varů,
Doubí, Chodov u Bečova a Žlutice. Nejvíce
vzorků pocházelo z okresu Karlovy Vary
(24), z okresu Cheb bylo 8 vzorků a nejméně z okresu Sokolov (3). Monitoring
probíhá i v letošním roce, kdy má být vyšetřeno 10% ulovených prasat a všechna
uhynulá.
Z výsledků monitoringu je zřejmé, že
na území Karlovarského kraje myslivci
odevzdali méně vzorků, než je stanoveno v Metodice kontroly zdraví zvířat (10%
ulovených prasat a všechna uhynulá), zejména v okrese Sokolov. Bez spolupráce
s myslivci se tato situace změnit nedá a informace o výskytu nákaz zvěře jsou i pro
ně velmi důležité.
Proto bychom chtěli připomenout, že
kromě monitoringu Aujezskyho choroby
v ČR probíhá také monitoring klasického
moru prasat, aviární influenzy (ptačí chřipky), vztekliny, tularémie a brucelózy zajíců.
Pro myslivce to znamená odevzdávat na
Krajskou veterinární správu tyto vzorky:
1.
krev z každého desátého uloveného divočáka (odběrové „hemosky“ jsou
k dispozici na KVS)
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2.
každý uhynulý divočák (celý kus
nebo po dohodě s KVS vnitřní orgány –
mandle, slezina, játra, ledvina a mízní uzlina) – vyplácí se nálezné 1000,- Kč za
každý kus
3.
uhynulí ptáci – úhyn pěti a více
ptáků na jednom místě
4.
lišky – uhynulé nebo ulovené s podezřením na nákazu (změna chování, kontakt s člověkem nebo domácím zvířetem)
– vyplácí se nálezné nebo zástřelné 380,Kč za každý kus
5.
každý uhynulý zajíc – vyplácí se
nálezné 150,- Kč za každý kus
6.
krev ulovených zajíců - informovat
KVS o konání honu na zajíce.
Pro úplnost bychom chtěli zmínit také
povinné vyšetřování VŠECH ulovených
divočáků na přítomnost svalovce (trichinella spiralis), které považujeme již za
samozřejmost.
Všechny vzorky je možné dodávat na
KVS v pracovní dny od 7.00 do 15.30.
Nález uhynulého divočáka je vhodné předem konzultovat z důvodu omezené kapacity svozné linky (dle dohody je možné
odebrat na místě pouze vzorky) – telefon na insp. Karlovy Vary 353 434 045,
insp. Cheb 354 431 443. Vzorky bránice je možno odevzdat také ve Žluticích
u MVDr. Červíkové po předchozí telefonické dohodě (tel. 728 844 647).
MVDr. Zuzana Cihlářová
Krajská veterinární správa Státní
veterinární správy pro Karlovarský kraj
Kpt. Jaroše 318/4, 360 06 Karlovy Vary
www.oms-karlovyvary.cz |
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Z Mysliveckého deníku
Vladimíra Čepelky (4)
(Zdroj: Čepelka – Myslivecký deník MS Kovo Karlovy Vary 1960-1963)
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HLEDÁNÍ ZATOULANÉHO ČASU (20)

ČERVEN-MĚSÍC MYSLIVOSTI A OCHRANY PŘÍRODY
Červen – měsíc Myslivosti a ochrany
přírody letos již po třiapadesáté (19592012). Málokterého myslivce kouzlo tohoto měsíce nechává klidným.Tato tradice si
opět dobývá pevné místo v životě všech
organizací Českomoravské myslivecké
jednoty. V červnu se uskutečňují přednášky a besedy o významu myslivosti a ochraně životního prostředí, čímž do povědomí
nemyslivecké veřejnosti vštěpují nezastupitelné místo myslivců v celém systému
ochrany naší přírody.

Nemálo volného času věnují myslivci našeho kraje výchově dětí školního věku v kroužcích „Mladých přátel myslivosti“. Toto také
patří ke společensky nejnaléhavějším úkolům v této jinak uspěchané době.
O významu a podpoře této Myslivecké
společenské události, vypovídají též pamětní odznaky vydávané k této příležitosti v dobách minulých, které jsme pro vás
tentokrát opět připravili.
Jaroslav Baroch

Řádková inzerce
NABÍZÍME štěňata plemene BORDERTERIER
Štěňata plemene BORDERTERIER s PP po výborných lovecky vedených rodičích, narozená 26.4., k odběru v měsíci
červnu - 6 štěňat: 2x pes blue-tan, 3x pes grizzly, 1x fena grizzly. Pouze myslivcům.
OTEC: Bon z Mostolinky - borderterier, nar. 7.5.2005 - blue-tan. (otec: Akenside Vertigo, matka: Iris Lovec z Dračína).
Chovný pes, výška 37 cm, PLNOCHRUPOST. Výsledky: výborný V1, ZV - I.cena, norování-obstál, LZ - I.cena,
Adamov I./II.cena Š/Š, PZ - I.cena, BZ - I.cena, VZ - I.cena, HZTaJ - I.cena, MSBLT - II./I.cena, mezinárodní klubové
BZH - I.cena, DIVIAČIAR, NORNÍK, „U“ - všestranný pes, VZ - hlasitost při nahánění 4, nos 4.
MATKA: Bára Hostěnický les - borderterier, nar. 30.5.2009 - grizzly. (otec: Darpi ze Stružského dvora, matka: Cira
Dlouhý vrch). Chovná fena, výška 33 cm, chybí 2 x M3. Výsledky: CAC, Národní vítěz, výborná V1. ZV - I.cena, mezinárodní klubové BZH - I.cena, BZ - I.cena, LZ - I.cena, nos 4.
Více info: tel.č. +420 732 801 733 - Vrágová, e-mail: sasavraga@seznam.cz, www.preparace-lov-strelnice.cz

Dne 31.7.2012 vzpomínáme nedožitých 80. narozenin pana
Ing. ZDEŇKA ŠIROKÉHO
dlouholetého hospodáře MS Žlutice
Vzpomíná manželka Hilda a bratr Pavel s rodinami
www.oms-karlovyvary.cz |
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Mezinárodní akademická
soutěž trubačů a vábičů
Myslivečtí trubači a vábiči jelenů SLŠ
Žlutice se ve dnech 27. - 28. 4. zúčastnili
Mezinárodní akademické soutěže pořádané LZU Praha v překrásném prostředí
sídla fakulty v Kostelci nad Černými lesy.
Dosáhly báječných výsledků o kterých budeme podrobněji informovat v příštím čísle
Mysliveckého zpravodaje. Na ilustračním
snímku zúžený Žluťásek - pokročilejší výběr s příznačným názvem PAMPELIŠKY
uvidíte v příštím čísle.
Ing. Eva Hanušová

Výstava trofejí OMS Karlovy Vary
V neděli 20. 5. 2012 byla ve 14,00 v budově SLŠ Žlutice zahájena výstava trofejí
OMS Karlovy Vary. Přítomné přivítal ředitel školy ing. Josef Svoboda, za OMS
Karlovy Vary pan Ladislav Cinegr, s počty a hodnotami trofejí seznámil předseda myslivecké komise OMS ing. Václav
Konopík. Slavnostní Dykovy fanfáry, v podání trubačského souboru SLŠ Žluťásek,
otevřely dveře auly, kde mohli přítomní
ocenit předložené trofeje, ale i úpravu
výstavy v podání 3. ročníku školy - výsledek předmětového cvičení myslivosti. Po
pastvě očí si přišly na své i další smyslové
buňky na rautu, který obětavě přichystal
personál školy a studenti 1. ročníku. Všem
zúčastněným díky za obětavou spolupráci v době osobního volna. Myslivecké
12
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veřejnosti po zbytek týdne příjemné chvíle
u nás na výstavě. Výstava končí v neděli
27. 5. ve 12,00 hodin. Ing. Eva Hanušová,
učitel odborných předmětů SLŠ Žlutice.
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Myslivecké slavnosti 2012

Vím, že si řeknete, že v tomto čísle
Mysliveckého zpravodaje už toho bylo ke
slavnostem napsáno dost. Přesto mně dovolte několik poznámek.
Především chci vyjádřit uspokojení nad
tím, že v letošním roce, díky práci koordinační rady (a tady chci poděkovat náměstkovi hejtmana Karlovarského kraje
ing. Jaroslavu Bradáčovi, který nás dal
dohromady), budou Měsíc myslivosti oslavovat Okresní myslivecké spolky Cheb,
Sokolov a Karlovy Vary poprvé společně.
Děje se tak v roce, kdy česká myslivost
a její tradice byly Ministerstvem kultury ČR
zapsány do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky.

Dle mého názoru je to jenom potvrzení
toho, že kulturní a společenský přínos naší
myslivosti pro celou českou společnost je
skutečně mimořádný. Ne pro stovky, ale
troufám si tvrdit, že pro tisíce našich členů není myslivost jenom koníčkem, ale životním stylem. A je právě jenom na nás,
abychom dokázali tuto ušlechtilou zálibu
prezentovat široké veřejnosti a pokusili se
tak zlepšit veřejný názor na myslivce.
Dále je všeobecně známo, že vztah dětí
a mladých lidí k přírodě a všemu živému
v ní upadá. Českomoravská jednota již více
jak čtyřicet let úspěšně organizuje soutěž
O zlatou srnčí trofej. Je ale smutnou pravdou, že v současné době v karlovarském
www.oms-karlovyvary.cz |
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kraji pracují pouze dva kroužky Mladých
myslivců. Program Mysliveckých slavností
je zaměřen vedle široké veřejnosti právě
na děti a mladé lidi. Díky iniciativě vedoucích kroužků zde bude k instalována naučná stezka na které si mohou děti samotné,
nebo v doprovodu svých rodičů, vyzkoušet
svoje znalosti o tom jaká zvěř žije v našem
okolí, co roste v našich honitbách apod.
Zároveň zde bude v provozu laserová
střelnice, kde budou mít možnost vyzkoušet svoje umění a zároveň budou v provozu vzduchovkové střelnice pod dozorem
zkušených myslivců.
Svoje umění zde předvedou i žáci
Střední lesnické školy ve Žluticích, která
jak je známo je naší „líhní“ mladých trubačů a dále vábičů zvěře jelení.
Jak je z programu Mysliveckých slavností patrné, nebudou na Statku Bernard
v Královském Poříčí pouze členové

14
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mysliveckých spolků Karlovarského kraje.
Dopolední Svatohubertskou mši svatou
v kostele sv. Kunhuty, stejně jako mezinárodní soutěž pro žáky Základních škol
v malování a fotografování připravili a organizují členové Karlovarské prefektury Řádu
sv. Huberta. Přijedou a v programu vystoupí myslivečtí přátelé ze Spolkové republiky Německo, konkrétně ze států SaskoDurynsko a Bavorska. Účast přislíbili i čeští
členové Mezinárodního Řádu sv. Huberta,
který má sídlo v Saint de Hubert v Belgii.
V neposlední řadě musím připomenout
tu skutečnost, že díky pochopení a spolupráci s regionálním pracovištěm Euregia
Egrensis v Karlových Varech byl celý projekt zahrnut do dotačního titulu, jehož cílem je rozvoj příhraničních vztahů, výměna
zkušeností a navazování nových přátelství.
Prostřednictvím přiznané dotace bude 85%
uznatelných nákladů financováno z peněz
Evropské unie a na financování zbývajících
15% musí najít zdroje Okresní myslivecké
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spolky Karlovarského kraje. Zde je potřeba poděkovat Karlovarskému kraji, který
slavnosti dotuje částkou 30 000,-Kč.
Přátelé, tolik z mé strany k Mysliveckým
slavnostem Karlovarského kraje.
Závěrem si dovoluji Vás všechny poprosit, aby jste na slavnosti přišli a všichni
společně abychom široké veřejnosti ukázali, že myslivost není jenom o „zabíjení
nevinných zvířátek“ a zároveň abychom
si vyzkoušeli, zda máme zájem o organizaci dalších slavností v roce 2013, kdy
Českomoravská myslivecká jednota bude
slavit 90 let od svého ustavení.
Ladislav Cinegr, koordinátor akce

www.oms-karlovyvary.cz |
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OMS Sokolov
VÍTE, ŽE …
• Dne 31. března proběhly zkoušky adeptů myslivosti při OMS v Sokolově. Z deseti adeptů v kurzu se jich na zkoušky
dostavilo osm. Jedna uchazečka požádala o odklad zkoušky v náhradním termínu, jeden z uchazečů nebyl MR OMS
ke zkouškám připuštěn pro nesplnění
limitních požadavků. Z počtu 8 uchazečů zkoušky absolvovalo 7 a to takto:
jedna adeptka, paní Zábranová, absolvovala všech 7 zkoušek z daných oblastí VÝBORNĚ, což je opravdu výkon
hodný obdivu od myslivecké veřejnosti!
GRATULUJEME!
• Dne 9.4.2012 proběhl Jarní svod psů
loveckých plemen za účasti 12 pejsků

ze 14 přihlášených. Rozhodčím na svodu byl pan BUBA Petr, který předvedl
kvalitní posuzování předvedených psů
s odborným kvalifikovaným výkladem
pro přítomné vůdce i přítomné adepty
ze zahájeného kurzu adeptů při OMS
Sokolov. Rovněž bylo potěšující, že
nás poctili svým zájmem a účastí žáci
Lesnické školy ze Žlutic. Děkujeme
všem zúčastněným!
• Dne 24. března byly konány zkoušky adeptů na myslivecké hospodáře
ve Vinárně KD Krásno, když předtím
21. března vykonali písemnou zkoušku.
U písemek uspělo 6 uchazečů s velmi
dobrým prospěchem, ke zkouškám se
dostavilo 5 uchazečů a všichni uspěli. O tomto již napsal p. Ing. Fuchs
ve svém článku.
• Dne 5. dubna 212 byl zahájen
nový kurz adeptů myslivosti. Do tohoto kurzu se přihlásilo celkem 12
uchazečů, skutečně nakonec přišlo
na zahájení 11 zájemců. Všichni si
vyrovnali finanční předepsané požadavky a přihlásili se o PENZUM
– učebnici myslivosti, kterou obdrží se slevou o 1/3 skutečné ceny.
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Zároveň byli pojištěni u pojišťovny HALALI na celou roční
dobu průběhu kurzu v teoretické a praktické části. Po
absolvování obou částí kurzu
budou při splnění požadavků
zadaných pro tento kurz připuštěni ke zkoušce v termínu
duben 2013. Přejeme jim, ať
se jim neskonale daří!
• Dne 18. dubna proběhlo
jednání MR OMS dle připraveného programu a plánu
práce. Projednalo ekonomickou situaci OMS, stav členské základny
– přírůstek 5 členů a hlavně se zabývalo přípravou Mysliveckého dne v rámci
celokrajské akce OMSů Karlovarského
kraje. Akce proběhne 17. června v neděli na Statku BERNARD v Královském
Poříčí. Projednala pověření p. BÍNY
Jana z kynologické komise zabezpečovat spolu s jednatelem OMS praktické
zabezpečování zkoušek psů v okrese
Sokolov a toto schválila. Pověřila VOROP p. Bejčka upravit po dohodě s PÚ
Sokolov a SSM – ing. Prágrem termín
přehlídky trofejí okresu Sokolov na změnu termínu Mysliveckého dne 17.6.2012.
Termíny budou všem uživatelům honiteb
oznámeny.
• Dne 12.5.2012 byly organizovány zkoušky norování na umělé noře KRAICECH
v Krásnu. Před zkouškami proběhly
4x tréninky pro všechny zájemce (dva
v měsíci dubnu a dva v měsíci květnu).
Děkujeme tímto za ochotu kynologické

komise a p. Papeže tyto tréninky
zabezpečovat.
• Nadále úspěšně pracují naši vybraní členové s mládežnickými kroužky Mladých
myslivců a přítel přírody – byli vybaveni
DVD k této práci předané pro potřeby
OMSů z ústředí ČMMJ jako metodickou
pomůckou. Všem, kterých se to týče,
a oni to dobře vědí a ještě lépe provádějí, patří poděkování OMR při OMS
v Sokolově a rovněž KVK OMS.
• Opakovaně apelujeme na naše členy
ČMMJ, aby přispěli svými články, glosami nebo fotografiemi z vlastní, nebo
spolkové činnosti do tohoto vydávaného
Zpravodaje a pomohli zvýšit jeho atraktivitu. Není to opravdu požadavek, jak říká
klasik „Nepište nám žádná fakta, ale jen
to, co se opravdu stalo!“
Za přečtení děkuje
VOR-OP OMS Sokolov
Franta Bejček
www.myslivost.cz/omssokolov |
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Společenská kronika:
životní výročí
83 let
Hrůza Petr. . . . . . . . . . . 19.7.1957
81 let
Babor Stanislav. . . . . . . 20.8.1931
75 let
Procházka Jaromír. . . . . . 4.7.1937
70 let
Ing. Dolejš Rudolf . . . . . 20.6.1942
Říha Josef. . . . . . . . . . . 20.7.1942
Vopat Václav . . . . . . . . . 31.7.1942
65 let
JUDr. Skopal Petr . . . . . . 8.6.1947

65 let
Kovačík Milan . . . . . . . . 16.7.1947
Novák Josef . . . . . . . . . 10.7.1947
Vaněk Jaroslav . . . . . . . 30.8.1947
60 let
Víšek Jiří. . . . . . . . . . . .  9.6.1952
Jedlička Josef. . . . . . . . 19.7.1952
Ševčík Vlasta. . . . . . . . . 21.7.1952
Tirala Jaroslav. . . . . . . . . 9.7.1952
55 let
Fojtík Zdeněk . . . . . . . . 19.7.1957
50 let
Košťál Ludomír . . . . . . . 24.6.1962

Všem jubilantům opravdu HODNĚ ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI a ÚPŘIMNÉ
LOVU ZDAR !
MR OMS Sokolov

Odešli z našich řad
Ing. Navrátil František
Bejr Jiří
Václav Hofmeister
ČEST JEJICH SVĚTLÉ PAMÁTCE!
Děkujeme všem včas platícím členům ČMMJ za projevenou kázeň. Ti, co si
vzpomněli trochu pozdě, takříkajíc „před odlovem srnců“ přijďte si to bez ostychu
vyrovnat s drobným příplatkem. Platí rčení: „Za bl… se platí“, pak to ušetříte
a prožijete při lovu a procházkách v přírodě.
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Den Země

Ve dnech 17.4. – 19.4.2012 se v DDM
Sokolov uskutečnila oslava Dne Země.
Akce se zúčastnilo celkem 521 dětí MŠ
a ZŠ. Jedním z pracovišť bylo i pracoviště myslivost. Děti MŠ přiřazovali k dospělým jedincům lesní zvěře jejich mláďata. Celkem bylo 10 obrázků dospělých
jedinců.

Na mysliveckém pracovišti byl člen
mysliveckého sdružení Chlumek Karel
Doubek.
Karel Doubek

Žáci ZŠ pak dělali testy odpovídající
testům Zlaté srnčí trofeje oblastního kola.
Závěrem dne bylo vyhlášení výsledků.
V jednotlivých kategoriích vyhráli:
Za MŠ - MŠ Pionýrů 1334
4. tř. ZŠ – ZŠ B.Němcové 1784, třída 4.A
7. tř. ZŠ – ZŠ Pionýrů 1614, třída 7.B
www.myslivost.cz/omssokolov |

19

MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ |

2 | 2012

Svod OMS Sokolov
Dne 7.4.20112 jsem se se svým jagdteriérem zúčastnil svodu na Kraicechu
v Krásně. Provozuji myslivost 35 let a po
celou dobu mě provází lovecký pes.
Zúčastňuji se svodů a zkoušek nejen
v okrese Sokolov. Ač nejsem žádný pisatel,
musel jsem vzít do ruky pero a napsat pár
řádek, abych se podělil o své dojmy z této
zdařilé akce. Na svodu byli posuzováni psi
těchto plemen: německý krátkosrstý ohař,
výmarský ohař, malý münsterlandský ohař,
německý křepelák, krátkosrstý ohař, borderteriér a nemohli chybět ani jezevčíci.
Co bylo pro mne potěšující a zajímavé, že se svodu mimo vůdců psů a jejich
doprovodu z rodiny a přátel zúčastnila
řada mladých lidí, které neznám z předcházejících kynologických akcí. Bylo mi

vysvětleno pořadateli, že svodu se účastní
adepti nově zahajovaného kurzu adeptů
myslivosti a dále studenti SLŠ ze Žlutic,
kteří doprovázeli svého kolegu – studenta
p. Kokošku. Ten tam předváděl svého jezevčíka. A pokud dokáže OMS do takovéto
akce zapojit mladé lidi, tak je plná šance,
že tato bohulibá a užiteční činnost neodejde s námi stárnoucími. Naše myslivecká
kynologie si tuto historicky užitečnou činnost plně zasluhuje, čímž nás bohatá činnost našich předchůdců i nás součastníků
plně zavazuje a těší nás, že nebude nikdy
ukončena. Je tu perspektiva dalšího kvalitního vývoje kynologie při výkonu myslivecké praxe plemeny loveckých psů.
Psy posuzoval rozhodčí pro exteriér, pan
Buba. Pan rozhodčí nás všechny pobavil
svými historkami v průběhu celé prezentace. Poutavý a podrobný popis standardu
každého plemene, proveden takřka do detailu, byl myslím přínosem nejen pro adepty, ale i všechny přítomné. Způsob, provedení a atmosféra byla taková, jakou jsem
na podobné akci ještě nezažil. Někteří
páni rozhodčí by se na této akci mohli přiučit. DÍKY PANE BUBO !
Svod probíhal pod vedením pana
Františka Bejčka. Poděkování patří též
paní Marii Macháčkové, panu Jan Bínovi
a personálu osvěžovny. Těším se na další
podobnou akci.
Kynologii zdar!
Luboš Hemr
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Zkoušky vloh a podzimní
zkoušky v MS Chodov LOMY
Dne 5. května se konaly ZV malých plemen i jako Klubové zkoušky KCHJGTČ
a KCHFČ. Zkoušky proběhly v MS Chodov
LOMY, na Klubové zkoušky vloh KCHFČ
se přihlásilo 8 psů, zúčastnilo se 6 psů
a všichni obstáli v I. ceně, na Klubové
zkoušky vloh KCHJGTČ se přihlásilo 8
psů, zúčastnilo se 6 psů, 4 obstáli v I.
ceně, 1 ve druhé a jeden byl odvolán.
Zkoušky byly velice dobře připravené,
zazvěření honitby pro potřebu ZV byla na
velmi dobré úrovni. Omluvené feny byly
vesměs kvůli hárání, což bylo od vůdců
zodpovědné a nesobecké. Počasí bylo
podmračené, více teplé, ke konci zkoušek
začalo pršet a ochladilo se. Celý průběh
zkoušek, chování korony (početné) a organizátorů bylo korektní.

Dne 6. května se konaly PZ ohařů a malých plemen. Na zkoušky se přihlásilo celkem 16 psů, zúčastnilo se všech 16 psů
a 10 psů obstálo v I. ceně, 1 ve II. ceně,
3 psy ve III. ceně a jeden získal pouze
loveckou upotřebitelnost (nevystavila), jeden pes odstoupit ze zkoušek. Také tyto
zkoušky byly pořadatelem velmi dobře
připraveny. Zazvěření v prostoru zkoušek
bylo velmi dobré. Ke konci zkoušek došlo
ke zhoršení počasí, což mírně ovlivnilo výkony jedné skupiny ohařů. Chování vůdců
bylo korektní.
MS Chodov LOMY patří poděkování za
spolupráci a azyl pro zúčastněné a součastně poskytnutí honitby pro konání
zkoušek.

www.myslivost.cz/omssokolov |
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Píďalková hlasitost
Na polesí Krásno jsem nastoupil jako
mladý lesník po ukončení vojenské základní služby v říjnu 1968. Začal jsem
bydlet na bý valé Krudumské hájence se
sv ým psem anglickým špinglšpanělem
CEZ AREM. Pes to byl mladý, velice poslušný a ke všemu velmi učenliv ý. Jeho
předností byla 100% hlasitost na veškerou zvěř, kterou bylo možno v té době
na našem polesí Krudum – LU Krudum,
Čistá a Hrušková lovit. Byl v ýborným
hlasitým nadháněčem a při dosledech
byl u dohledané postřelené nebo zhaslé
zvěře hlasitý. Věř te, že takov ý koncert
hlasu loveckého psa u zhaslého kusu je
nejkrásnější muzika, kterou miluji už od
útlého mládí.
Naším nadřízeným foř tem byl p. Josef
Zet, člověk velmi náročný na lesní službu, ale lidsky spravedliv ý, s pochopením pro mladé začínající jak říkal „zelenáče“. Byl zdravě závistiv ý, ale dovedl
odpustit různé klukoviny a ba se i někdy
přidal. Měl také loveckého psa, kokršpaněla černé bar v y, LESANA, kter ý při
lovu byl němý jako „Fučík“. To FOŘTA,
jak měl přezdívku, děsně štvalo a mne
i kolegovi Pavlu Pisůrovi, také lesníku,
několikrát v yčetl, že se okolo psů motáme. Naši psi jsou krásně hlasití a jeho
to nenaučíme. Jednou při prováděné
kontrole FOŘTEM v lese, při přibližování dřeva koňmi jsem si všiml, že kokřík
hlasitě napadal táhnoucí se řetěz v travním porostu za koňmi. Napadlo nás na
22
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základě této skutečnosti udělat dlouhý
provaz s uzly a ten potom potahovat
z jedné strany cesty na druhou a psa
tím upevnit v hlášení. Vyzkoušeli jsme
to a opravdu to fungovalo – pes vždy
hlasitě napadal přetahovaný provazec
a hlásil u toho. Pak jsme to jednou v yzkoušeli na srnčím a pes hlasitost zopakoval, ale tak na známku 1 až 2. Tak
jsme přesvědčili FOŘTA, že už to trochu půjde a šlo se lovit. Obstoupili jsme
leč v prostoru Ohrady na Slatinách a v ypustili LESANA lovit. FOŘT byl předstoupen a my jsme natlačovali. V tom
se ozvalo urputné hlášení psa, ale stále na jednom místě. Čekali jsme oba,
kdy padne v ýstřel a ono stále nic. Tak
jsme přitlačili směrem k hlásícímu psovi
a slyšíme, jak FOŘT nadává – ta slova
se nedají ani napsat. Po našem příchodu jsme viděli, jak pes v ytr vale hlásí na
přesouvající se píďalku přes zatravněnou lesní cestu a vždy při jejím v ysunutí
hřbetní části z travního porostu v ytrhává
doslova drny. Její chlupatost a bíložlutá
bar v y dodávala LESANOVI na zuřivosti.
Smíchem jsme padali oba do tráv y a od
FOŘTA jsme se taky hezkých slov nedočkali. To víte, každý v ýcvik psa nemusí
být truchliv ý a uspokojující.
Franta Bejček
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ČESKÝ MYSLIVECKÝ KALENDÁŘ
V lednu dopřej lovné zvěři klidu,
krmením hleď zmírnit její bídu!
Sněhu mívá hojně chladný únor,
sleduj obnovy a škodnou u nor!
První sluky táhnou lesem v březnu,
zvěstují nám mysliveckou vesnu.
V dubnu tetřívek i tetřev toká,
ozývá se písní jejich sloka.
V květnu zvěř se snoubí, čas je lásky,
chraň ji před dravostí škodné chásky!
V červnu nový život se zas rozvíjí,
vadné srnce odstřel před říjí!
Červenec je honů kachní dobou,
dobrý ohař myslivce buď chloubou!
V půli srpna končí srnců říje,
jelen v dobrém čase býlím tyje.
Koroptvičky lovme až v měsíci září,
lov jelena nejlépe se v říji daří.
V říjnu začnou větší hony, říjí daněk,
odstřelem též uprav poměr srn i laněk!
V listopadu borlic zvuky lesem hlaholí,
hony na zajíce a bažanty vrcholí.
Prosincem se končí hony, družné styky,
účty zavři, pěstuj myslivecké zvyky!

Ze zdroje svých „pokladů“ vypsal
Franta Bejček
www.myslivost.cz/omssokolov |
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PŘEDSTAVUJEME SE VÁM…
Narodil jsem se v chovné stanici
Demáček v roce 1990. Mým otcem je
Unit z Holoubkova dvora a matka Ajka
z Demáček. Jistě uznáte, že původ
mám velmi dobrý, až špičkový a ještě
jsem se narodil jako hnědé štěně mezi
černými. Od maminky si mne koupil
majitel, který mne velmi dobře krmil
a trochu vychovával. Pak jsem se dostal k dalšímu pánovi. Tak jsem v podstatě do 4 let věku byl předveden na
výstavě, kde jsem obdržel známku VD,
a udělali se mnou zkoušky norování,
které jsem zvládl 2x v I. ceně, protože jsem vrozený norník. Snad osudové
pro mne bylo, když si mne všiml můj
současný majitel p. Pokorný, který se
mne na první pohled oblíbil a bez dalšího uvažování si mne koupil s předsevzetím, že mi nabídne lepší loveckou
karieru. Po těchto slovech jsem se i těšil, ale to jsem ještě nevěděl, co mne
čeká...
Prostě páníček si mne koupil i přesto,
že má doma osm loveckých psů krátkosrstých a dlouhosrstých ohařů i jezevčíků. Po příchodu se mi tam i líbilo.
Protože pán neměl s naším plemenem
zkušenost, zajel se poradit k p. Josefu
Vojtěchovi, který jagy chová dlouhodobě. Radili se tam, co se mnou udělají, pán byl nabádán, že mi nesmí dávat
možnost utéci, čili nechat mne volně
atd. Můj nový pán se mnou třetí den po
koupi zašel do revíru, vypustil mne a já
jsem hned zareagoval na voňavou srnčí
24
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stopu a vydal se po ní. Srnce jsem zanedlouho zvedl a hnal ho do lesního
masivu. Jako lovec jsem ho tam otočil,
trvalo to více jak 25 minut a hnal jsem
ho zpátky k pánovi. Ten si asi musel
zažívat své, když si myslel, že budu
štvát až někam k hranicím a já zatím
mu srnce naháním zpět. Místo, aby ho
ulovil, tak ho nechá proběhnout a ne
mne řve jak na lesy. Nevěděl jsem, co
chce, tak jsem se k němu vrátil a on
mne upoutal na vodítko. To je ale lidský vděk! Přesto si myslím, že páníček
byl mým výkonem asi nadšen, protože
mi to dal krásně najevo. Asi sedmý den
v majetku svého nového pána k nám
přišel myslivecký hospodář našeho revíru, že rakouský host postřelil silného
srnce. Po krátkém uvažování vzal pán
svého nejlepšího ohaře a kupodivu dal
šanci i mně, abych se tohoto dosledu
zúčastnil. Pán vypustil kolegyni ohařku na nástřelu, ta zabrala a odběhla po
stopě. Asi za 5 minut byla zpět, nic neoznámila a tak můj pán si dovolil mne
vypustit s nadsázkou „Bude-li ten srnec
živý, tak nám ho Lord přižene“. Pán to
patrně vážně nemyslel, ale já se rozhodl, že jim ukážu, jaké lovecké vlohy
ve mně jsou. Dalo to dost práce dostat
se po stopě do kontaktu se srncem,
ale našel jsem ho, postupně otočil
a za stálého hlášení jsem ho hnal zpět.
Přihnal jsem ho k čekajícím hostům a ti
na srnce vůbec nevystřelili. Copak nepoznali, že je to tem postřelený? Musel
jsem za ním dál, to přeci vlohový pes
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nemůže udělat – opustit stopu. Různě
jsem se snažil srnce otočit zpět, ale už
to nešlo, odbíhal stále dál a já za ním,
až jsem, ztratil kontakt. Dlouhé 3 hodiny jsem se snažil opět nalézt stopu,
ale najednou jsem si uvědomil, že se
musím vrátit k pánovi. Svoji stopu zpět
jsem našel a na místě, kde jsem pána
předpokládal, už nikdo nebyl. Ve spleti
stop jsem objevil pánovu a po ní jsem
došel až k nám domů. Pán byl nadšen,
ale moc mne nechválil, to já už u něho
poznal. Navíc se pánovi podařilo toho
našeho srnce dostřelit za 14 dní, vyhublého, s přeraženým zadním během
ve spárku. S takovýmto zraněním bych
ho mohl honit týden a bez pomoci pána
bychom ho nedostali. Z diskuze pána
jsem vycítil, že je přesvědčen o mých
dobrých loveckých vlastnostech.
Protože můj nový pán si při mé koupi
předeslal, že budu lovecky upotřebitelný, začal se mnou výcvik na povrchové
zkoušky. A začaly naše společné problémy. Měl jsem oblíbené srnčí stopy,
zaječí mne vůbec nezajímaly, protože
honit zajíce není zábava. Na srnčí stopě
to je jiné, vydržel jsem na ní přilepený
někdy půl hodiny, jindy při dalším kontaktu se zvěří i 3 hodiny. Pán na mne
vždycky čekal a na místě vypuštění pískal, volal, ale vydržel... Ten chlap musí
mít nervy jako provazy!!! Pak to ale už
pána přestalo bavit, občas po návratu
mi dal důrazně najevo svou nespokojenost a navíc se mnou procvičoval poslušnost, což se mi opravdu nelíbilo.
Denně jsme chodili do revíru, pán mi
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vyhledával možnosti ke štvaní srnčího,
což bylo pro mne vším. Když mi ukázal
zajíce, vůbec jsem na ty prďochy nereagoval. Co si tu dobu můj pán se mnou
užil, to mu nikdo nemusíte závidět, ale
byl důsledný a vytrvalý. Jednou, když
už jsem za odpoledne toto udělal potřetí – rozumějte dlouhé štvaní srnčího
s vrácením se až po více hodinách, můj
pán jako správný chlap zvolil způsob
řešení, který byl pro mne asi tou rozhodující bariérou jak dál. Jeho domluva
byla pro mne potupující a každý trochu
přemýšlející tvor se z takového závěru
musí poučit. Těch důrazných podnětů na mé reflexy bylo najednou nějak
moc, ale u mne to zabralo.
Druhý den mě páníček vypustil po
srnčí stopě. Chvíli jsem jí sledoval a po
ztrátě kontaktu jsem si vzpomněl, že
mne čeká pán. Vrátil jsem se s obavou,
co se bude zase odehrávat, ale pán
mne začal chválit a mazlit se se mnou.
To se mi líbilo víc, než stále pískání,
cviky poslušnosti, nadávání a nebo dokonce nepřiměřené podněty. Zkusili
jsme to ještě asi dvakrát, já se zase
vrátil do 10 minut a zase jsem byl chválen. Řekl jsem si – tohle je lepší, pán
má očividnou radost a tak proč bych
tomu člověku nevyšel vstříc – vždyť je
to jenom člověk.
Můj pán po tom všem usoudil, že už
budu moci předstoupit před zkoušku
dospělosti a přihlásil mě na LZ. Ti pořadatelé zkoušek to mnohde nemají lehké, což jsme poznali i my. Prostě nebylo
www.myslivost.cz/omssokolov |
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dostatek zvěře pro všechny kolegy, abychom mohli kvalitně prokázat hlasitost.
Jó, takhle čerstvá srnčí stopa, to by byl
kravál po revíru! Dostali jsme s pánem za
předvedený výkon II. cenu, i když bodů
bylo přehršel, ale ta neprokázaná hlasitost pouze za 2 nás strhla zpět. Ale my
oba víme, co já dovedu. Chtěli jsme zkusit i PZ, mám však problém s technikou
provedení stopy vůdce, já to prostě neumělkované nedovedu, přirozeně mi to
jde samo. Takže můj pán rozhodl, že tato
zkouška mi stačí a dal mne do pořádné
výstavní kondice. Zajel se mnou na oblastní výstavu do Žďáru nad Sázavou, kde
mne předvedl mezi dalšími mými kolegy.
Zkušená a objektivní rozhodčí p. Tichá,
která mne posuzovala i na předchozí výstavě tam všem přítomným kvalifikovaně
vysvětlila, proč mi dala dříve známku VD,
i když jsem si prý zasloužil výbornou.
Prý jsem nebyl ještě vyzrálý, měl problém s výstavní kondicí atd. Skromně
jsem poslouchal a čekal, co se z toho
vyvine. Objektivně uznala, že v pracovní třídě jsem nejlepší, dále jsem soutěžil
s vítězem třídy otevřené a rezultát zněl:
známka výborná, Národní vítěz. To jste
měli vidět mého pána, choval se jako
kluk. Radostí mu stékaly slzy po tváři
a ani se nestyděl před tolika lidmi. Koukl
jsem na něho a říkám, to máš za to, že jsi
ze mne udělal pořádného psa a že Tvoje
úsilí nebylo marné. Když mne pohladil,
tak jsem mu olízl ruku – ale dost sentimentu, vždyť jsme oba tvrdí lovci a lov je
naše poslání.
Loni mezi Štědrým dnem a Štěpánem
26
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mne pán vzal na norování lišek v melioračním kanálu. Vpustil mne tam a to
jsem byl ve svém živlu. Představte si,
že v kanálu byly spolu 3 lišky a dávali
jasně najevo, kdo je zde pánem. Tvrdě
a s rozmyslem jsem na ně zaútočil
a postupně všechny poslal pánovi na
dostřel. Protože není ani on, ani jeho
kolega žádný babrák, ulovili je všechny
tři. To bylo další mé poděkování pánovi
za jeho trpělivost a obětavost, věnovat se výcviku jagteriéra, prostě mne
samého. To, co o nás mnozí vykládají, že jsme neovladatelní, neposlušní,
ba i tupí není pravdou, chce to jen vůli
a vše se povede.
Nyní jsem se stal chovným psem a,
podle stanoviska poradce chovu, potřebným pro další chov hnědých jagů.
Tak už se těším, až mi pošlou nějakou
ušlechtilou partnerku a uskutečníme
akt plození dalších kvalitních „gladiátorů“. Mám jen skromné přání, aby mne
můj pán někde nenechal v noře, nebo
jinak zmařil, protože chci mít potomky
v chovu jagteriera v Čechách a hlavně toho zbarvení jako jsem já – čili
hnědé.
A nakonec abych se představil
LORD z Demáček
(volně podle dopisu majitele
zpracoval: František Bejček,
t.č. poradce chovu KCHJGTČ)
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OMS Cheb

Slovo jednatele
Vážení přátelé
Členská základna se nám zvýšila o 16 nových členů. Tito noví
členové již platili bohužel o 100,- Kč více za nové přihlášení.
Dále bych se s Vámi chtěl podělit o jednu pro mě velice příjemnou zkušenost. Při žádosti o poskytnutí dotace z FMP,
Programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráci mezi
Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013
na Myslivecké slavnosti Karlovarského kraje 2012 jsem se
seznámil s jeho koordinátory p. Ladislavem Cinegrem projektantem této žádosti a p. Vladimírem Dolejším též vydavatelem Mysliveckého zpravodaje. Tito pánové
na mě velmi zapůsobili při jednání v Mezirolí svou srdečností, přijetím, pohostinností
a profesionalitou. Za toto jejich jednání jim chci osobně vyjádřit svůj veliký dík. Jsem
velmi rád, že jim mohu být dobrým mysliveckým kamarádem a přítelem.
Děkuji Vám
Ladislav Hynek
jednatel OMS Cheb

Důležité upozornění!
Vážení myslivečtí přátelé. Chtěl bych Vás touto cestou vyzvat, aby jste prosím veškeré poznatky, náměty, informace, inzeráty a články týkající se myslivosti, ochrany přírody a podobných témat zasílali pouze na emailovou adresu stribrny.jelen@atlas.cz.
Fotografie pouze v dobré kvalitě aby, tyto mohly být použity pro další zpracování.
Děkuji

Karel Švestka
redakční rada OMS Cheb
www.omscheb.cz |
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Zkoušky adeptů – Lipová 31.3.2011
Okresní myslivecký spolek v Chebu
v úzké spolupráci s tradičním tahounem
mysliveckých a kynologických akcí MS
Lipová připravil na 31.03. 2012 zkoušky
adeptů.
Zkoušky se konaly od 13.00 hod v místní restauraci „U Kaštanu“, která nám jako
každý rok poskytla své útočiště a prostory. Velkým zpestřením a dobrým nápadem
kynologické komise OMS Cheb bylo před
zahájením zkoušek uspořádání Jarního
svodu psů, kterého se zúčastnilo 26 psů.
Adepti měli tak možnost shlédnout pestrou
paletu loveckých psů a navýsost odborné
hodnocení p. MUDr. Novotným.
Devítičlenný zkušební senát pod vedením předsedy OMS Ing. Petra Černíka
a místopředsedy Ladislava Hynka pracoval ve složení: p. Stejskal, p. Pekařík,
p. Berdich, p. Hudacký, p. Krejčí,
Ing. Němický, Ing. Tůma. Ke zkouškám
bylo přihlášeno celkem 16 uchazečů, 12
se jich dostavilo a z těchto jich 11 zkoušku
úspěšně složilo. S hodnocením prospěl
skončilo 9 adeptů a 2 adepti absolvovali

s hodnocením prospěl s vyznamenáním.
1 zkoušený adept bohužel neprokázal dostatečné znalosti z kynologie a ve zkoušce
neobstál.
Zkušební senát konstatoval v obecné
rovině, že celková průměrná úroveň připravenosti absolventů se oproti minulému
roku zlepšila. V konečném návrhu na opatření byl dán apel, aby v přípravném období mezi ukončením kurzu adeptů a složením zkoušky byly prohloubeny získané
teoretické znalosti praktickou výchovou.
To mohou být jak samostatné návštěvy
mysliveckých, kynologických a střeleckých akcí, stejně tak aktivní přístup adepta v honitbě. V neposlední řadě by měla
být ovšem ze strany zkušených myslivců
těmto lidem dána možnost vůbec navštívit honitbu a zároveň věnována zvýšená
pozornost a jakýsi „otcovský patronát“,
což kdysi bylo samozřejmostí, ale dnes
naprosto chybí. Závěrem bychom chtěli
velmi poděkovat nejenom zkušebním komisařům a celému senátu, ale především
spolupořádajícímu MS Lipová, jmenovitě
jeho předsedovi Václavu Krejčímu a personálu místní restaurace, který
měl s adepty i jejich zkoušejícími
při následném „bilancování“ zkoušek velkou trpělivost.
Všechny úspěšné absolventy
zkoušek vítáme v našem mysliveckém kruhu a přejeme LOVU
ZDAR!
Petr Tůma
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Zkoušky vloh ohařů a malých
plemen 28.4.2012 OMS Cheb

Okresní myslivecký spolek v Chebu
uspořádal dne 28.4.2012 již tradičně v honitbě Dolní Dvory mysliveckého sdružení
Dolní Dvory zkoušky vloh loveckých psů.
Na tyto zkoušky se přihlásilo deset vůdců s deseti loveckými psy.
Zkoušky v půl deváté zahájil krátkým přivítáním předseda Okresního mysliveckého spolku v Chebu, Ing. Petr Černík, který
přivítal přítomné a předal slovo vrchnímu
rozhodčímu p. Otomaru Novákovi. Po nezbytné veterinární prohlídce, kterou provedl pan MVDr. Lochman, proběhlo losování
pořadí a odjezd do honitby.

Zkoušek se zúčastnili pouze dva ohaři
– čeští fousci, které vedli zkušení vůdci
a rozhodčí z výkonu loveckých psů pánové Miroslav Růžička a Miroslav Kašpar.
K této skupině, kterou posuzovali rozhodčí
p. Milan Andrle s p. Zdeňkem Woldertem
byl zařazen i jediný přihlášený retriever,
kterého vedl p. Václav Holoubek. Všichni
tři psi v této skupině dopadli na výbornou, ohaři každý s jednou trojkou z klidu před zvěří. Fena Aysha z Růžičkova
dvora chovatele a majitele Míry Růžičky
během zkoušky nenarazila na pernatou
zvěř a pes Míry Kašpara Chyt od Pitné
vody nenarazil na zvěř srstnatou. Jinak
oba dva dostali samé čtyřky – I. cenu se
www.omscheb.cz |
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shodným počtem 225 bodů. Vítězem se
stal mladší pes Míry Kašpara.
Fenka labradorského retrievera Bára
z Mayerovy Hájenky vedená panem
Václavem Holoubkem byla ohodnocena
samými čtyřkami a získala rovněž I. cenu
s počtem 172 bodů. Tato fenka zaujala
rozhodčí vynikají poslušností a obrovskou
radostí a chutí do veškeré práce.
Malá plemena posuzoval rodinný tandem
zkušených rozhodčích - pánové František
Bejček se svým synem Rosťou. Ve skupině měli 7 psů různých plemen – tři slídiče – německé křepeláky a čtyři honiče
– z toho tři německé brakýře a jednu alpskou braku jezevčíkovitou. Mezi slídiči se
na prvním místě vzhledem k věku umístil na
prvním místě pes Zak z Javorového vrchu
– Beskyd vedený Ing. Vladimírem Dudou
v I. ceně s počtem 192 bodů, na druhém
místě byla fena Aura z Březkých pahorků
vedená p. Petrem Šilhanem rovněž v I.
ceně se shodným počtem 192 bodů. Třetí
místo obsadil začínající vůdce p. Karel
Hořejší se psem Borem ze Slavětínské
hájenky s počtem 176 bodů ve II. ceně
s podmíněnou známkou z hlasitosti – 2.
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Mezi honiči se na prvním místě umístil pes - německý brakýř Bernie od
Babických hájů pana Stanislava Dufka
s počtem 188 bodů v I. ceně, na druhém místě byl jeho bratr Bruno od
Babických hájů pana Václava Krejčího
rovněž s počtem 188 bodů v I ceně, na
třetím místě rovněž německý brakýř Bady
z Borovského lomu vedený p. Josefem
Vladařem s počtem 184 bodů v I. ceně.
Pořadí mezi honiči uzavírala fenka alpského brakýře Arga z Údolí Chrudimky vedená p. Ing. Romanem Bihušem s počtem
178 bodů – I. Cena.
Výsledky zkoušek vloh byly vrchním rozhodčím ve 14. hodin vyhlášeny a zkoušky
oficiálně ukončeny.
Veliký dík patří Mysliveckému sdružení Dolní Dvory jak za propůjčení honitby
tak i za propůjčení jejich lovecké chaty
v Loužku a za jako vždy perfektní zajištění
kuchyně a nezbytného zázemí.
Milan Andrle
předseda kynologické komise
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Okresní střelecký přebor
kulička i broky. V malorážce se s velmi dobrým nástřelem 374 bodů ze 400 možných
umístil na prvním místě Erik Arkenberk, druhý
skončil Václav Voříšek a na třetím místě skončil David Bláha. V brokových disciplínách jež
se skládali z trapu a loveckého kola se na
prvním místě umístil Vítězslav Novák, druhý
skončil Jirka Trepka ml.a třetí se umístil Václav
Kotrbáček. Všem vítězům blahopřejeme, těm
co se zúčastnili děkujeme a těšíme se na další střelecké klání na naší střelnici.
Dne 12.5.2012 na střelnici OMS Cheb
proběhl okresní přebor ve střelbě. Střílela se

Miloš Berdich, předseda střelecké komise

jubilea členů OMS Cheb
90 let
Blažek Josef. . . . . . . . . . . .  1.4.1922
80 let
Získal Jaroslav . . . . . . . . . 25.4.1932
75 let
Ferianček Pavel. . . . . . . . . 22.5.1937
Dědeček Vladimír . . . . . . . 29.6.1937

70 let
Verbovský Josef . . . . . . . . 18.4.1942
Holický Jiří . . . . . . . . . . . . . 4.5.1942
65 let
Rangl Jaroslav. . . . . . . . . .  12.4.1947
ing. Bečvář Jan. . . . . . . . . . 5.6.1947
60 let
Rous Miroslav. . . . . . . . . . . 2.4.1952
Podhajský Bedřich . . . . . .  17.6.1952

Všem jubilantům HODNĚ ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI a LOVU ZDAR! OMS CHEB
www.omscheb.cz |
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jARní SVOD lOVECKÝCH PSŮ
31.3.2012 OMS CHEB
Okresní myslivecký spolek v Chebu
uspořádal dne 31.3.2012 jarní svod loveckých psů. Jarní svod loveckých psů byl
tentokrát uspořádán v restauraci v Lipové
u Chebu před zahájením zkoušek adeptů
– uchazečů o první lovecký lístek.

OHAŘI: 3x český fousek, 1x výmarský
ohař krátkosrstý a 2x malý münsterlandský ohař

Lovecké psy hodnotil rozhodčí z exteriéru p. MUDr. Vlastimil Novotný, který
spolu s předsedou Kynologické komise
okresního mysliveckého spolku v Chebu,
p. Milanem Andrlem tuto akci zahájil.

SlÍDIČI: 6x německý křepelák

HONIČI: 2x německý brakýř, 2x slovenský kopov, 1x alpský brakýř jezevčíkovitý

JEZEVČÍCI A tERIÉŘI: 2x border teriér,
1x německý lovecký teriér
REtRIEVEŘI: 1x cheasepeake retriever

Po krátkém přivítání a veterinární prohlídce psů MVDr. Lochmanem byl zahájen
samotný svod loveckých psů. Jarního svodu se zúčastnilo celkem 22 psů různých
loveckých plemen, která byla v následujícím zastoupení:

BARVÁŘI: 2x bavorský barvář
Milan Andrle
předseda kynologické komise

POZVánKA

nA OKRESní MYSliVECKÝ SnĚM
OMS CHEB
OMS Cheb zve 1-2 delegáty všech mysliveckých sdružení a obor
v okrese Cheb na Okresní myslivecký sněm, který se koná dne
8.6.2012 od 17.00 hod. v mysliveckém zařízení Žirovice.
Ladislav Hynek
Jednatel OMS Cheb
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kalendář STIHL

Jáchymovská 27, 360 04 Karlovy Vary
E-mail: kh.stihl@tiscali.cz, www.stihl-hamrla.cz

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

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 íc 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.

