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Úvodní slovo
Vážení přátelé, kolegové myslivci,
je tu prosinec a tak, jako vždy v tuto roční
dobu, připravujeme pro Vás spolu s členy myslivecké a redakční rady přehled o celé řadě
akcí a událostí, které jsou součástí, tak jak je
zvykem, našeho společného mysliveckého
života a o kterých Vás budeme v našem letošním posledním mysliveckém zpravodaji informovat. Dostatek prostoru dostane samozřejmě
také přehled akcí, které se teprve konat budou
a na které bychom Vás chtěli nejenom upozornit,
ale samozřejmě i pozvat.
Konečně začal padat sníh a je tu zima. V dohledu je sice konec roku, období pro konání
společných lovů, které jsou pro mnohé z nás
především společenskou záležitostí, kdy se zas
po roce scházíme na stejném místě se stejnými přáteli myslivci toho či onoho mysliveckého
sdružení, spolku, honebního společenstva, ale
i s mysliveckým a lesním personálem některých
lesnických firem. Vítáme se, vzpomínáme na naháňky v předešlých letech, diskutujeme o současných problémech, a když se nakonec i lov
zadaří a na výřadu je správně a dobře ulovená
zvěř, loučíme se s ní tradiční poctou a s přáním,
že se zas za rok v tomto čase opět sejdeme.

PF 2013

Právě ta příjemná a velmi často neopakovatelná atmosféra na některých společných lovech
je tím proč si uděláme v tom předvánočním shonu čas, a alespoň jeden den si užijeme trochu
z těch našich starých českých mysliveckých
tradic.
Ano, na takové společné hony v čase předvánočním, chodím rád a s chutí. Proto mi dovolte,
abych popřál Vám všem členům Českomoravské
myslivecké jednoty a myslivcům z Okresních
mysliveckých spolků Cheb, Karlovy Vary
a Sokolov právě takové předvánoční společné
lovy a především bych Vám chtěl poděkovat, a to
jak jménem svým tak i jménem Krajské koordinační rady Českomoravské myslivecké jednoty
Karlovarského kraje, za práci pro Českou myslivost a dále Vám všem a Vašim rodinám popřál
šťastné a veselé vánoční svátky, klid pohodu
mnoho zdraví, spokojenosti a mnoho hezkých
mysliveckých zážitků v roce 2013.

Ing. Evžen Krejčí
Předseda OMS Karlovy Vary

OMR ČMMJ přejí svým členům a jejich
rodinám pevné zdraví a mnoho
mysliveckých zážitků v roce 2013.

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
Redakční rada: Ing. E. Krejčí, Ladislav Cinegr, Ing. P. Křížek, J. Baroch, Vl. Dolejší, Ing. Arnošt Fuchs, Karel Švestka.
Autorem fotografie na obálce je Vladimír Dolejší, www.fotonatur.cz.
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ČMMJ – Okresní myslivecký spolek ve spolupráci s mysliveckými sdruženími
a ostatními uživateli honiteb zvou všechny, kteří se rádi baví, na
| www.oms-karlovyvary.cz

Tradiční
myslivecký
ples
který se koná v pátek

11. ledna 2013

od 20.00 hodin
v Lidovém domě
Stará Role (Karlovy Vary)
K poslechu a tanci zahraje

kapela PAROHANKA

Program:
Foto: V. Dolejší

Ukázka pasování lovce zvěře
Bohatá myslivecká tombola

Vstupné: 200,- Kč • Vstupenky objednávejte na:
OMS K. Vary: 353 223 044, Lázeňské lesy KV: 353 224 468, 607 717 369,
Farma Kubernát: 724 180 148

www.oms-karlovyvary.cz |
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OMS Karlovy Vary

Sloupek jednatelky
Milí myslivečtí kolegové a přátelé,
chtěla bych nejdříve moc poděkovat
všem, kteří jste v letošním roce přišli zaplatit příspěvky na příští rok(y) včas, a jedná se
o velkou část z Vás. Předešli jste tak nepříjemným frontám v kanceláři před koncem
roku.
KURZY
Stále je možné podávat v kanceláři OMS
přihlášky do kurzů o první lovecký lístek
(tzv. adeptský) a pro myslivecké hospodáře. Oba kurzy by měly začínat tradičně
v prvním čtvrtletí, přesné termíny a veškeré
další informace dostanou zájemci včas písemně nebo e-mailem v osobní pozvánce.

Přeji Vám všem i Vašim věrným čtyřnohým pomocníkům mnoho štěstí a zdraví
v nadcházejícím roce 2013 a samozřejmě
mnoho krásných dní strávených v lese se
spoustou loveckých zážitků

S pozdravem „Lovu zdar!“

Ivana Pečimúthová
jednatelka OMS Karlovy Vary

PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE
Znovu uvádím provozní dobu kanceláře OMS Karlovy Vary, která se
nachází na střelnici v Horních Drahovicích.

ČTVRTEK 9.30 – 16.00

Mnozí totiž stále rozhořčeně telefonují a diví se, že nejsem v kanceláři
v úplně jiné dny a hodiny.
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BLAHOPŘEJEME!
V 1. čtvrtletí roku 2013 oslavíme životní jubilea s těmito našimi kolegy
60 let
Jaroslav PRÁŠIL . . . . . . . . . . . . 18.1.
Karel SEKULA. . . . . . . . . . . . . .  27.1.
Karel MUSIL. . . . . . . . . . . . . . . 29.1.
65 let
Václav SUTTR. . . . . . . . . . . . . . 16.1.
Jan MATERNA. . . . . . . . . . . . . . 1.2.
Vladimír KEŘLÍK . . . . . . . . . . . . . 7.2.
Josef KVĚTOŇ . . . . . . . . . . . . . . 7.2.
Bohuslav RATAJČÁK. . . . . . . . . 10.2.
Stanislav HOMOLA. . . . . . . . . . 12.2.
Jaroslav ZAVÁZAL. . . . . . . . . . . 10.3.
Karel VESELÝ. . . . . . . . . . . . . . 11.3.
Jan GAVELDA. . . . . . . . . . . . . . 12.3.

65 let
Josef MÁRA . . . . . . . . . . . . . . . 24.3.
MVDr. Antonín ZICH . . . . . . . . . 29.3.
70 let
Josef ĆADA . . . . . . . . . . . . . . .
Bohuslav KOSINA. . . . . . . . . . .
MUDr. Karel JANEČEK . . . . . . .
Ladislav HRUŠKA. . . . . . . . . . .

12.2.
12.2.
23.3.
28.3.

75 let
Josef SEDLAČÍK. . . . . . . . . . . . 24.3.
80 let
RSDr. Miroslav VACEK. . . . . . . . . 4.1.

Všem oslavencům gratulujeme a do dalších let přejeme mnoho štěstí,
zdraví a hezkých loveckých zážitků!

Řádková inzerce
PRODÁM
Štěňata WELŠTERIÉRŮ,
pejsky i fenky, po exteriérově výborných
a pracovně vedených rodičích.
Odběr v prosinci 2012, kontakt: Josef Říha st.,
Krajková 287, tel. 607 635 520
PRODÁM
222 REMINGTON s puškohledem 3-9 x 40
a TŘÍRANNÝ BROKOVÝ AUTOMAT ČZ
Strakonice (duralová baskule).
Kontakt. 606 106 045
PRODÁM
Štěňata ČESKÉHO FOUSKA
po pracovně i exteriérově výborných rodičích.
Kontakt: 777 147 286

PRODÁM
Štěňata BORDERTERIÉRA
po pracovně vedených a exteriérově výborných
rodičích. M: výborná, ZV, ZN, LZ, BZ vše
1. cena, O: výborný CAC BOB, ZV, LZ, BZ, VZ,
ZH, PZ, Klubový vítěz
Kontakt: Jaromír Mošna, Toužim, 602 955 916
PRODÁM
Štěně NĚMECKÉHO KRÁTKOSRSTÉHO
OHAŘE
tříměsíční pejsek – černý bělouš, po pracovně
vedených rodičích.
Kontakt: 607 627 484

www.oms-karlovyvary.cz |
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Medikace spárkaté zvěře
v následující krmné sezoně
Tak jako každý rok, tak i pro následující
krmnou sezonu uvažuje OMS v K. Varech
se zajišťováním medikamentů pro ozdravení spárkaté zvěře v honitbách v působnosti
OMS. Abychom mohli medikaci připravit
co nejzodpovědněji, je nutno odebrat reprezentativní vzorky pro zjištění červivosti. Postačí odebrat celkem cca 20 vzorků
z jakéhokoliv druhu spárkaté zvěře plošně
z celého karlovarského okresu. Vzorkem
se rozumí asi 10 cm tlustého střeva s konečníkem včetně trusu. Vyšetření těchto

vzorků bude hradit OMS. Odebrané vzorky
ve vzorkovnici nebo v igelitovém sáčku se
odevzdávají na KVS v K. Varech s vyplněnou
žádankou. Myslivci z nejdecka mohou vzorky předat prostřednictvím MVDr. Jančíka,
myslivci z tepelska prostřednictvím
MVDr. Pyskatého nebo MVDr. Janochové
v Mar. Lázních a myslivci ze žluticka prostřednictvím MVDr. Červíkové.
Ing. Václav Konopík
Předseda myslivecké komise

Poznámka k vyšetřování
uhynulé černé zvěře
Na základě některých dotazů k vyšetřování nalezených uhynulých kusů černé
zvěře jsem se informoval na KVS k této
problematice.
Uhynulé kusy černé zvěře, které odevzdáváme na KVS a za které dostáváme
nálezné ve výši 1000,-Kč, jsou vyšetřovány pouze na nákazu prasečím morem.
Není tedy zjišťována jiná příčina úhynu.
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Pokud však máte podezření na jiné onemocnění, např. Aujeszkého chorobu, musí
si každý zájemce o vyšetření na toto podezření požádat sám a náklady na vyšetření mu budou vyúčtovány. Tyto náklady
nejsou hrazeny ani z prostředků OMS.

Ing. Václav Konopík
Předseda myslivecké komise

4 | 2012
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Z Mysliveckého deníku
Vladimíra Čepelky (6)
(Zdroj: Čepelka – Myslivecký deník MS Kovo Karlovy Vary 1960-1963)

www.oms-karlovyvary.cz |
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18. ročník Svatováclavského
troubení na Kladské
V sobotu dne 29.9.2012 v odpoledních
hodinách se v překrásném přírodním prostředí osady Kladská uskutečnil již 18. ročník Svatováclavské setkání s vytrubováním
na lovecké rohy.
Za optimálního počasí zde mohlo četné
obecenstvo vyslechnout loveckou hudbu
starých mistrů i novodobých autorů v podání
čtyř trubačských souborů a zhlédnout zajímavé trofeje na výřadu ulovené zvěře.

Vystupovaly zde smíšený Německo –
Český soubor Corni Di Egra, Švýcarské
lovecké trio, Trubačský soubor SLŠ Žlutice
a Soubor trubačů lesního závodu Kladská.
Vedle lovecké hudby se návštěvníkům
Kladské předvedly ukázky vábení jelena
lesního a jelena siky v podání vícenásobného mistra Evropy Jana Brtníka a žáků SLŠ
Žlutice, dále pasování myslivce na lovce
jelenů a prezentace používání mezinárodní
bodovací metody C.I.C. u ovce muflon.
Všechna vystoupení byla velmi dobře
připravena, což odměnili diváci bouřlivým
potleskem.
Lesnímu závodu Kladská je nutno poděkovat za organizaci této zdařilé akce.
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Likvidace sražené zvěře
Ročně zahyne na českých silnicích desítky tisíc kusů zvěře. Málokdo však ví, jak
se zachovat v případě, že se mu podobná
nehoda stane. Pokud se tedy dostaneme
do situace, kdy automobilem srazíme divokou zvěř, musíme o tom informovat policii
nebo místní mysliveckou organizaci a následně postupovat podle jejich instrukcí.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že myslivecké sdružení, na jehož území byla zvěř
sražena, se musí postarat o její likvidaci.
V mnoha případech je to úkon složitý a velmi pracný.
Nabízím řešení, jak nejsnáze se o sražený kus postarat. Znehodnocená zvěřina

bude sloužit jako krmivo pro šelmy a dravé ptáky chované Domem dětí a mládeže
Karlovy Vary (minizoo Stará Role) a stanicí pro handicapované živočichy Drosera
Bublava.
Za dodržení veterinárních předpisů můžete sraženou zvěř odvést přímo na místo,
tzn. DDM K. Vary Rolavská 295, Stará Role
nebo po tel. domluvě je možno si pro zvěř
přijet. Tel. 732 768 956 p. Polívka – zaměstnanec DDM. Prohlížitel je zajištěn přímo na místě.

Bc. Petr Polívka
vedoucí pracovník DDM K. Vary

NOVÁ KNIHA
Josef Langáš
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – LESY A MYSLIVOST
Jméno spisovatele Josefa Langáše není
úplně neznámé, v roce 2008 jste si mohli
zakoupit jeho knihu Lesní historie týkající
se historie a současnosti Lesního závodu Planá. V letošním roce čerstvě vydaná
brožura se zabývá lesy a lesním hospodařením v bezprostředním okolí Mariánských
Lázní. Autor podrobně seznamuje čtenáře s vývojem vlastnických vztahů tepelských premonstrátů od založení kláštera
bl. Hroznatou, s provozováním myslivosti

včetně uvedení množství a druhu ulovené
zvěře, se způsoby hospodaření v klášterních lesích, ochranou lesa apod.
Brožovaná publikace má 110 stran, obsahuje množství barevných a i černobílých
dokumentačních fotografií a může být vítaným dárkem pod stromeček pro každého
milovníka lesa, myslivosti a jejich historie.
Objednat lze přímo u autora:
jlangas@seznam.cz nebo Josef Langáš,
Lužická 461, 353 01 Mariánské Lázně.
Cena jednoho výtisku činí 100,- Kč
www.oms-karlovyvary.cz |
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Plán kynologických akcí
OMS Karlovy Vary na rok 2013
Druh zkoušek

Datum

Poznámka

JARNÍ SVOD

20.4.2013

ZKOUŠKY VLOH

27.4.2013

ohaři + malá plemena

LESNÍ ZKOUŠKY

17.8.2013

ohaři + malá plemena

BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY

18.8.2013

PODZIMNÍ ZKOUŠKY

7.9.2013

ohaři + malá plemena

SPECIÁLNÍ ZK. Z VODNÍ PRÁCE

8.9.2013

všechna plemena

PŘEDBĚŽNÉ ZKOUŠKY BARVÁŘŮ

28.9.2013

barváři

BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY HONIČŮ

28.10.2013

MEMORIÁL ING. VLADIMÍR DEJMKA
Druh zkoušek

Datum

Poznámka

VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY – CACT

12.-13.10.2013 ohaři

VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY – CACT

12.-13.10.2013 retrieveři + malá plemena

ZKOUŠKY VE SPOLUPRÁCI S KLUBY
Druh zkoušek

Datum

Poznámka

OVVR

8.6.2013

KCHLS

V. ZÁPADOČESKÉ DERBY RETRIEVERŮ 13.-14.9.2013 KCHLS (PZ + SZVP)
MEZINÁRODNÍ VZ – PŘINÁŠENÍ
RETRIEVERŮ
10
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HLEDÁNÍ ZATOULANÉHO ČASU (22)
ODZNAKY ZAHRANIČNÍCH
LOVECKÝCH SPOLKŮ

Na svých loveckých cestách se stále
častěji setkáváme s přáteli, kteří se vydali
za splněním svého loveckého snu, jak se
tak říká, za kořeny své země. K lovu atraktivní trofeje zvěře v našich podmínkách
a revírech nežijících.

oblíbené lovecké oblasti, kdekoli na světě. Díky těmto lovům v různých zemích si
k nám též „lovecké odznaky“ ze zahraničí
nacházejí svoji cestu. Dnes jsme pro vás
připravili odznaky z loveckých cest jak
současných, tak i z let minulých.

V dnešní době, v záplavě informací,
není problém si tento sen splnit v některé

Jaroslav Baroch

www.oms-karlovyvary.cz |
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OMS Sokolov

VÍTE, ŽE …
• Na jednání OS OMS Sokolov došlo
k doplnění členů OMR za zemřelého
p. Kupce a odstoupivšího p. Fojtíka (ten
kvůli pracovnímu zařazení). Byli nahrazeni
p. Adámkem a náhradníkem p. Gondíkem.
Dále navolen p. Bína Jan.
Nadále bude pokračovat generační obměna složení MR, kdy za některé starší členy
budou navoleni mladší a zkušení členové
ČMMJ, aby práce tohoto mysliveckého
orgánu byla nadále kvalitní a plně kolektivní. Touto otázkou se bude zabývat jednání
MR ČMMJ OMS dne 12.12.2012.
• Na jednání OMR v říjnu bylo rozhodnuto, že
tradiční okresní Myslivecký ples se bude
konat dne 26.1.2013 (sobota) – na sále
v obci Lomnice. MR děkuje starostovi této
obce a obecním zastupitelům za pomoc
a podporu při konání této, v rámci okresu,
oblíbené akce a rovněž žádá MS a honitby
v rámci okresu Sokolov o materiální podporu (tombolu) tohoto plesu a srdečně zve
myslivce k účasti na této akci - vstupenky
12
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jsou ke koupi u organizačního pracovníka
OMS p. Bejčka.
* V průběhu měsíce prosince bude dokončena teoretická příprava adeptů v rámci
kurzu a nyní již adepti vykonávají praktickou
část v honitbách při péči o zvěř, na zkouškách a soutěžích loveckých psů a při proškolování praktické střelby na střelnicích.
Rovněž se zúčastňují praktických lovů
na naháňkách a honech v honitbách MS
a organizací, které lovy pořádají. V prvních
měsících nového roku absolvují praktické
přikrmování zvěře a vyzkoušejí si náročnost této myslivecké povinnosti. Po získání
této praxe bude dle jejich aktivity rozhodnuto jednáním OMR o jejich získání povolení
vykonávat myslivecké zkoušky, které proběhnou v měsíci únoru 2013. Termín bude
adeptům včas oznámen a zkoušky budou
přístupné veřejnosti podle zájmu.
* Pro rok 2013 je možné se přihlásit do nově
zahajovaného kurzu myslivosti s termínem přihlášení do konce roku 2012.

4 | 2012

Přihlášky jsou k dispozici na OMS Sokolov
u p. Bejčka - tel.: 774 955 195 nebo
osobní návštěvou každou středu od 9:00
hod do 17:00 hod. Rádi přivítáme nové
myslivce v našich řadách a poskytneme
jim všestrannou pomoc při rozšíření vědomostí o přírodě, krajině, zvěři a ochraně
flóry a fauny v našem ekologicky se rozvíjejícím se okrese – toto je konstatováno
účastníky kynologických akcí, kteří se hojně účastní zkoušek psů v našem okrese
– jsou z celé republiky.
- Opětovně se obracím jménem OMR
na naše myslivce a i na případně další občany, kteří umí a dovedou napsat zajímavé
články nebo pojednání ve vztahu ke zvěři,
lese, přírodě, nebo vodním živočichům,
aby podpořili svým podílem tento námi vydávaný myslivecký zpravodaj. Své zpravované příspěvky mohou zasílat na webovou
adresu nebo předat na jednatelství OMS
Sokolov – ulice U Divadla (bývalá tiskárna) naproti nádraží ČSD každou středu
od 9:00 do 17:00 hod.
Články a příspěvky budou posouzeny redakční radou Zpravodaje a poté otištěny.
Děkujeme všem přispívajícím za aktivitu
a ochotu spolupracovat.
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s použitím střelné zbraně. Co je ale neopominutelné, jsou vztahy některých občanů
vůči myslivcům. Ti jako oprávnění pronájemci ne vlastníci, případně personál lesních organizací mají ze zákona oprávněný
vstup na honební pozemky v honitbách
a přesto jsou napadáni a osočováni některými občany že se údajně potulují a zabíjejí chudáčky zvířátka a ptáčky v přírodě.
Takovýto odlov je povolen zákonem v rámci umělého výběru a musí k němu docházet – jinak bychom se do přírody všichni
nevešli a hrozně bychom se zde obtěžovali. Jako příklad uvádím extrémní chování
dámy, která se procházela se svým psem
na volno přírodou a po upozornění lesní
stráží, že se dopouští porušení zákona,
začala vyhrožovat myslivci, že na sobě
roztrhá oděv a zavolá orgány Policie ČR.
Takto snad není možné věc řešit. A vy páni
myslivci a lovci se k takovémuto vystupování chovejte zásadně slušně, občany
požádejte ve vší slušnosti, aby opustily
lovený honební pozemek a vždy jim poděkujte za spolupráci s Vámi. Uvidíte, že
zásadních konfliktu ubude. Potřebujeme
s občanskou společností spolupracovat
a ne si vadit a hádat se. Všem Děkuji!!!
Franta Bejček

- Pár poznámek k probíhajícím honům a naháňkám v rámci MS a lesních organizací
v honitbách okresu – proběhlo už několik
společných honů a naháněk a tak říkajíc zaplať pánbůh se nic nestalo ve spojitosti
www.myslivost.cz/omssokolov |
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IV. ročník Krásenského kahanu
konaného ve dnech 22.–23. září 2012

je rozhodujícím faktorem pro kvalifikaci mezinárodní zkoušky v norování. Pozoruhodné
bylo na letošním ročníku to, že pět psů lišku vyvleklo a to včetně trpasličí hladkosrsté
jezevčice. Nejrychlejší vyvlečení předvedla
drsná foxteriérka, která to zvládla za 25 sec.
Dalším kladem bylo splnění hlasitostí, kdy
z 10 psů 8 splnilo hlasitost a to převážně při
disciplíně nahánění.
V těchto dnech se konala soutěž
o Krásenský kahan, která je především určená pro teriéry a jezevčíky. První den proběhly LZ a druhým dnem pak pokračovaly
BZ. Letošního ročníku se zúčastnilo 10 psů
rozličných plemen (3 jezevčíci, 3 jagdteriéři,
3 foxteriéři a 1 borderteriér) a tak se bylo
na co dívat. Počasí nám přálo a plně odpovídalo období jelení říje, která dosti ovlivňovala jednotlivé výkony psů. Psi, kteří bodovali
na barvách ve čtyřkách při LZ, druhý den si
z BZ odnášeli i jedničky. Zkoušelo se podle
platného ZŘ a vyvlečení mrtvé lišky z nory byl
bonus pro vylepšení konečného výsledku.
Tato disciplína je nejen užitečná pro vlastní
praxi, ale v zahraničí na velkých soutěžích

14
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Po dvou dnech usilovného zápolení, kdy
součty pořadí za jednotlivé dny daly tušit
umístění těch nejlepších, bylo provedeno
vyhlášení výsledků. Nejlepšího výsledku
dosáhla fenka trpasličího jezevčíka hladkosrstého Alfa Beta Vives Bohemia vedená ing. Magdou Laksarovou, druhý byl pes
jagdteriér Fído Bejro Agi vedený Lubošem
Hemrem a třetí skončil drsný foxterier Jerry

4 | 2012
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od Žluté skály vedený Richardem Gobym.
Dalším posunem v zadávání čekatelství
byla dána kritéria plnění jednotlivých disciplín, a tak například rozhodovala hlasitost,
perfektní nahánění, práce na barvě a slídění. Psi, kteří toto splnili, si odváželi čekatelství CACT.

podíleli na hladkém průběhu soutěže. Vrchním
rozhodčím byl Fr. Bejček, práci na barvách posuzovali pánové R. Bejček a O. Novák. Ostatní
disciplíny posuzovali pánové V. Matějovec
a B. Papež. Celá akce proběhla v okrajových částech režijních honiteb LČR Kladská
a Městských lesů Loket s.r.o.

Nesmím opomenout ani na rozhodčí, kteří se nemalou měrou a svými zkušenostmi,

Zaznamenal
Bohuslav Papež

Společenská kronika:
životní výročí
Prosinec 2012
77 let
ing. Štrudl Josef . . . . . . . 16.12.1936
75 let
Zima Václav . . . . . . . . . . . 9.12.1937
60 let
Kotal Milan . . . . . . . . . . . . 2.12.1952
Vytlačil Miroslav . . . . . . . . 6.12.1952
Ořechovský Otto . . . . . . 29.12.1952

Leden 2013
Čermák Vojta . . . . . . . . . . . . 
Gondík Václav . . . . . . . . . . . 
Vilémek Ladislav . . . . . . . . . . 
Sýkora Ladislav . . . . . . . . . . 
Šipoš Pavel . . . . . . . . . . . . . 

85 let
78 let
78 let
60 let
50 let

Březen 2013
Nalevajko Václav . . . . . . . . . .  55 let

Omluva: V měsíci červenci – nebyla otištěna gratulace k dožitým 65. letům myslivkyně
a skautky Hanky Bíbové. Dodatečně Hanino přijmi gratulaci od Tvých mysliveckých druhů
z celého okresu a osobně od Bílého bizona z čundru – však víš!!

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

Odešli z našich řad
Stehno Vladimír, Miroslav Kališ, Bejr Jiří
ČEST JEJICH SVĚTLÉ PAMÁTCE!
www.myslivost.cz/omssokolov |
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BESEDY O MYSLIVOSTI

V měsíci září až říjen bylo uskutečněno
v pěti ZŠ v Sokolově a v jedné ve Svatavě
celkem 14 dvouhodinových besed pro
děti z prvních stupňů ZŠ.
Besedy byly zaměřené na myslivost,
péče o zvěř a ochranu přírody a zvěře.
Na jednotlivých školách se toto setkalo
s velkým zájmem a nebylo snadné se někdy vejít do požadovaných termínů. Dětem
byly předvedeny ukázky trofejí, preparace
různých zvířat a v neposlední řadě jsem
děti seznámil s pomocníky myslivců – pejsky. Co který pejsek musí umět a jak myslivcům pomáhá.
Děti se odvděčily za besedy sběrem kaštanů a žaludů. Každá z navštívených škol
měla připravené kaštany a žaludy, které
16
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bylo možno dodat na jednotlivé úseky sdružení. Kaštanů bylo dokonce tolik, že bylo
nabídnuto i sousedním sdružením. Musím
vyzvednout hlavně VI ZŠ v Sokolově, kde
na sběr kaštanů dohlížela paní učitelka
Kunová, kde žáci nasbírali 740 kg těchto
plodů a VIII ZŠ v Sokolově kde sběr organizoval pan učitel Herian. Žáci této školy nasbírali 1300 kg. Patří jim za to upřímný dík.
S některými třídami dotčených škol
jdeme v prosinci před vánocemi ozdobit
do přírody zvířátkům vánoční stromečky.
Děti se již moc těší. Besedy zajišťoval
a prováděl člen sdružení Chlumek Karel
Doubek, který rovněž zabezpečoval odvoz
kaštanů z jednotlivých škol.
Karel Doubek

4 | 2012
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ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA
OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK SOKOLOV
POŘÁDÁ

DNE 26.1.2013 OD 20.00-02.00, V SÁLE KD LOMNICE U SOKOLOVA

MYSLIVECKÝ PLES
Srdečně zveme mysliveckou a občanskou veřejnost
K TANCI A POSLECHU VÁS BUDE PO CELÝ VEČER PROVÁZET
HUDEBNÍ SKUPINA „GALAXIE“
DOPROVODNÝ PROGRAM:
SLAVNOSTNÍ TROUBENÍ
BOHATÁ TOMBOLA

VSTUPNÉ: 150,-

STOLY JSOU ČÍSLOVÁNY

Předprodej vstupenek zahájen 15.11.2012
na OMS Sokolov, U divadla 144, Sokolov
Telefon: 352628187, 774955195
Doprava zajištěna na trase: Sokolov – Lomnice
Po ukončení akce v 02.30 po stejné trase zpět
Informace na OMS Sokolov

www.myslivost.cz/omssokolov |
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Plán kynologických akcí
OMS Sokolov na rok 2013
Druh zkoušek

Datum

Poznámka

Jarní svod

6.4.2013

Zkoušky vloh

4.5.2013

OH+MP-TER-JEZ-SLÍ-RET-HON

Podzimní zkoušky

5.5.2013

OH+MP-TER-JEZ-SLÍ-RET-HON

7.9.2013

OH+MP-TER-JEZ-SLÍ-RET-HON

26.10.2013

OH+MP-TER-JEZ-SLÍ-RET-HON

Speciální zkoušky z vodní práce

3.8.2013

OH+MP

Lesní zkoušky - Krásenský kahan

21.9.2013

MP

Lesní zkoušky

6.7.2013

MP-TER-JEZ-SLÍ-RET-HON

5.10.2013

OH

Barvářské zkoušky - Krásenský kahan

22.9.2013

MP

Barvářské zkoušky

6.10.2013

MP-TER-JEZ-SLÍ-RET-HON

23.11.2013

OH+MP

Zkoušky honičů + HZ T+J

9.-10.11.2013

Barvářské zkoušky honičů

7.7.2013

(TER-JEZ-SLÍ- HON)

Norování

11.5.2013

TER-JEZ

25.10.2013

TER-JEZ

Klubové akce

Datum

Klub

ZV - Chodov

4.5.2013

KCHJGTČ, KCHT

PZ - Chodov

5.5.2013

KCHJGTČ

BZH - Krásno

6.7.2013

KCHJGTČ, KCHT

BZ - Krásno

7.7.2013

KCHJGTČ, KCHT

SZVP - Dolní Rychnov

3.8.2013

KCHJGTČ, KCHFČ, KCHT

LZ+BZ - Krásenský kahan

14.9.-15.9.2013 KCHJGTČ, KCHJ, KCHFČ, KCHT

Pohár Slavkovského lesa HZ TJ - ZH

9.-10.11.2013

18
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KCHJGTČ, KCHFČ, KCHT, KCH hon.
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STRASTI I SLASTI OCHRANNÉ
LESNÍ SLUŽBY – LESNÍ STRÁŽE
Jako orgán Státní správy lesů jsem v rámci kontrolní činnosti navštívil na Polesí
Krásno (CHKO Slavkovský les) lesníka
p. Václava Kuželku. Prováděli jsme kontrolu úspěšnosti zalesňování holin a provedení vylepšování již dříve zalesněných
kultur. Prověrka měla plynulý průběh.
Na úseku Louka bylo všude patrné, že je
bohatě zazvěřen a všude byl vidět dostatek pobytových stop zvěře vysoké, sičí,
mufloní i srnčí. Bylo to patrné i na kulturách, které ač ošetřené nátěry, oplocenkami nebo individuální ochranou terminálů
skelnou vatou prokazovaly známky okusu
a to hlavně bočním okusem. Plně zabráni předeslaným problémem jsme přišli
k potoku, který lemuje silnici z Pramenů
do Mnichova. Vyšli jsme z ohbí meandru
potoka a před námi se zjevil obraz, který
by každého „lesního muže“, zvláště pak
našeho „Vénu“ přivedl do stavu naprosté
ekologické zoufalosti. Natož ještě kontrolní orgán SSL a ochrany přírody!!!

vzbudil v našem „Vénovi“ takový stav, který
jsem u něj za dlouholetého přátelství ještě nezažil. Byla to absolutní šelma - vylil
kbelík s pěnovým obsahem na štěrkovou
cestu, kbelíkem mrsknul k autu a vyndanému obsahu „napudrovaného auta“ a zařval: „RAUS, RAUS“ a na drzého pána:
„RUHR, RUHE!“. To byla tak rychlá reakce, jak začal sklízet věci a součásti do napudrovaného auta, už bez drzých řečí
a připomínek. Jeho odjezd z lokality prováděné očisty byl tak spontánní a urychlený, že toto by nedovedl ani řidič-profesionál na RALLY Šumava. Jeho paní se
nasednout podařilo až na potřetí. Odjel
samozřejmě s tím načinčaným autem mycí
pěnou a mám dodnes dojem, že pře přejezdu hranic domů z jeho auta i z něho
kapaly tak říkajíc „pěnové bobky“. Kbelík,
košťátko, autokosmetika v lahvi, sedačka
zůstaly samozřejmě na palouku a museli
jsme to ještě uklidit. Byla to odměna? Ale
za zasmání to stálo!

Na travnatém paloučku mezi lesní cestou a potokem byl zakempován TRABANT
našich přátel z NDR, celý natřen mycí pěnou na karoserii, všechny dveře otevřeny a uvnitř napěněná sedadla i koberce
na podlaze. Na náš pozdrav a snahu se domluvit a vysvětlit jim absolutně nevhodné
a zakázané konání ještě pan „NDR“ drze
vystartoval s jednáním a nám na 50% srozumitelným komentářem. Tímto výstupem

Identifikace pachatele a vozidla nešla,
bohužel, provést.

František Bejček

www.myslivost.cz/omssokolov |
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Memoriál Ing. Vladimíra Dejmka
pohled vrchního rozhodčího

Memoriálové zkoušky na okrese Karlovy
Vary se nesly v duchu památky na významného teritoriálního kynologa a přítele řady
kynologů ze západočeského regionu i celé
ČR. Úvodem vznikly drobné problémy při
zahájení, ale po rozjetí se účastníků na jednotlivá pracoviště dokázali zkušení rozhodčí
při posuzování prací v lese, na poli i na vodě
vše eliminovat a průběh se naprosto zkonsolidoval do krásné soutěže, k čemuž přispěli svou aktivitou a ukázněností vůdci psů.
Zazvěření honiteb bylo více než uspokojivé, počasí bylo velice vhodné pro účastníky a velmi příznivé pro práci psů na všech

pracovištích. Pořadatelé připravili dobré
podmínky pro hladký průběh soutěže. Bylo
jednoznačně znát, že když se spojí zkušenost s dravou aktivitou mladších a nadšených organizátorů, musí se výsledek, a velmi příznivý, dostavit!
Ukázněnost vůdců byla na vysoké úrovni,
aktivita a snaha pořadatelů připravit kvalitní
podmínky a hlavně dodržet důstojný průběh
takovéto vzpomínkové akce byly znát na celém průběhu.
František Bejček

Klubové honičské zkoušky
se zadáním CACIT
Velice zdařilou akcí byla klubová zkouška
KCHF ČR a KCHJGT v Čechách, která proběhla ve dnech 10.–11. listopadu 2012 v revírech MS Mirotický les a Loketských městských lesů s.r.o. Na zkoušku nastoupilo 12
psů a to v tomto složení: 5 foxterierů a 7 jagdteriérů. Perfektní skladba dala očekávat,
že první den bude velice zajímavý.
Zajímavá byla i skladba rozhodčích, jelikož
se jednalo o vrcholnou mezinárodní zkoušku. Byli pozváni 3 rozhodčí ze zahraničí, a to
ze Slovenska pánové Zdeno Fronc (chov.
stanice Aluminium), Radovan Babiak (pod
Babiakovej hory) a Ján Füri (Hurikán), kteří
20

| www.myslivost.cz/omssokolov

jsou zkušenými chovateli a vůdci. Čtvrtým
rozhodčím v pořadí byl Rostislav Bejček
a vrchním rozhodčím Bohuslav Papež.
První den zkoušek začal velmi dobře a to
především dochvilností všech zúčastněných. Po nezbytné prezentaci a veterinární
prohlídce byl proveden přesun do revíru
Mirotický les, kde přesně na čas na nás čekali členové MS a pozvaní hosté. Opět bez
zbytečných okolků byly projednány organizační záležitosti. Hospodář jasně sdělil, co
se bude lovit a to se také dodržovalo. Honily
se dvě rozsáhlé leče, sousedící vedle sebe,
a v obou bylo dostatek černé zvěře a tak se

4 | 2012
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Konečné pořadí HZ
poř. plem.

jméno psa

vůdce

cena

body

poznámka

1. FXH

Elton Bohemia Kent

Mareš Jiří

I.

209

Vítěz zkoušek CACIT, CACT,
diviačiar

2. FXD

Dalia Concord from Zliv

Goby Richard

I.

199

R-CACIT, CACT, Diviačiar

3. JGT

Fído Bejro Agi

Hemr Luboš

I.

196

CACT, diviačiar

4. JGT

Ajka ze Semické labiny

Řezba Jaroslav

I.

196

R-CACT, diviačiar

5. JGT

Lara z Břežanských strání

Krpeš Ladislav

I.

181

diviačiar

6. FXD

Jerry od Žluté skály

Goby Richard

II.

187

hlas. 2

7. JGT

Karla od Kunšovské bašty

Kubeš Jan

III.

177

chov. na stanovišti 1

8. JGT

Arina Bora od Roláku

Kanta Vratislav

III.

159

ochota na černou 1

9. FXH

Aika Vives Bohemia

Šlosar Jan

III.

152

ochota na černou 1

10. JGT

Chyr pod Přimdou

Čech Václav

III.

151

ochota na černou 1

11. FXH

Cézar z Habrového revíru

Lewis Larry (USA)

neobstál ochota na černou 0

12. JGT

Gaston Merom

Moravec Martin

odstoupil
www.myslivost.cz/omssokolov |
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psi mohli plně realizovat. Počasí nám kupodivu přálo, neboť byl suchý den, a všechny
důležité doplňující disciplíny jsme stihli přezkoušet ještě za světla v revíru, včetně výřadu ulovené zvěře.
Do druhého dne nastoupilo již jen 11 psů
(jeden vůdce pro nedostatečný výkon psa
odvolal). Zahajovalo se ochotou na černou
zvěř. První dva psi obdrželi jedničky a až potom došlo ke zlomu a rozhodčí mohli sáhnout i po vyšší klasifikaci. Práce na stopách
byla různorodá, od 2 až po 4. Vynikající práci
podal FXH Elton a FXD Jerry, kteří předvedli
soustředěnou práci ve volném tempu. Elton
došel zbytek zkoušek bez zaváhání a nebylo
pochyb o vítězi. O zbytku soutěžících nebylo
zatím jasno o jednotlivých postech.

22
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Po vyhodnocení byl velmi překvapující závěr: 5x I. cena, 1x II. cena, 4x III. cena, jeden
neobstál a jeden odstoupil. Prvních pět psů
splnilo všechny předpoklady pro zadání pracovního titulu „diviačiar“, kteří samozřejmě
pracovali a upřednostňovali lov černé zvěře.
Těmto jedincům byl tento titul přiznán.
Co ještě dodat, snad jenom to, že je radost posuzovat skvěle připravené psi. To,
že některý nabral po dobu zkoušek podmíněnou známku, která jej hodila do horší
ceny, to se na takovýchto zkouškách přece běžně stává a nijak to neubírá na kvalitě psíka. Osobně všem, kdož se zabývají
lovem černé zvěře a mají k dispozici psa,
tuto zkoušku doporučuji.
Zaznamenal
Bohuslav Papež
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OMS Cheb

Okénko jednatele
Vážení kolegové myslivci,
nezapomeňte, že členské příspěvky na příští rok 2013 musí být uhrazeny
do konce tohoto roku. Po tomto termínu nejste pojištěni a přestáváte být členy ČMMJ
a znovu uhradíte zápisné.
Členské příspěvky na příští rok
zůstavají nezměněny:
řádní členové
800,- Kč
senioři od 65 let věku, invalidní důchodci, držitelé ZTP
a studenti /po předložení
dokladu o studiu nebo doklad od ZTP/ platí snížený
poplatek
500,- Kč
myslivci z povolání
550,- Kč
Členská základna OMS Cheb činí k dnešnímu dni 518 členů. Od začátku roku 2012
je to navýšení o 28 členů.
Tak jako v minulém roce bude možné tradičně zakoupit na jednatelství OMS stolní
myslivecký kalendář na rok 2013.
Též je možné podávat přihlášky do kurzu
o lovecký lístek, který bude zahájen začátkem příštího roku. Termín a místo budou
včas upřesněny.

Kurz pro mysliveckého hospodáře se
u nás nekoná. Zahájení tohoto kurzu je
o minimálním počtu uchazečů a ten činí
8 zájemců. Což se nám nedaří naplnit, proto uchazeče posíláme na OMS Sokolov
nebo OMS Karlovy Vary.
Ladislav Hynek
Jednatel OMS Cheb

OMLUVA
Vážení kolegové myslivci,
za prvé se Vám velice omlouvám, že
nevyšlo okénko jednatele ve 3 čísle
Mysliveckého zpravodaje Karlovarského
kraje. Došlo mezi mnou a dopisovatelem příspěvků do MZ p. Karlem Švestkou
ke špatné komunikaci ohledně mého příspěvku do MZ. Věřím, že i pan Švestka se
Vám za toto naše selhání omluví.
Nejvíce se omlouvám všem jubilantům,kteří měli být v minulém čísle 3 MZ.
Sjednávám nápravu a jubilanti budou uvedeni hned na začátku mého příspěvku.
Jedná se o tyto členy
www.omscheb.cz |
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BLAHOPŘEJEME!
Ve 3. čtvrtletí roku 2012 oslavíli životní jubilea tito naši kolegové
85 let
ing. Škroch Ladislav . . . . .  10.7.1927
80 let
Matějka Karel . . . . . . . . . .  2.10.1932
75 let
Šeplavý Adolf . . . . . . . . . . . 27.7.1937
Langáš Josef . . . . . . . . . . 13.8.1937
Šetmaňuk Josef . . . . . . . . 15.8.1937
70 let
Beran Václav. . . . . . . . . . . 15.8.1942
Pěnčík Václav. . . . . . . . . . 24.9.1942
Caran Jovan. . . . . . . . . .  15.10.1942
Kocour Josef . . . . . . . . .  20.10.1942
Anders Petr. . . . . . . . . . . . 29.11.1942

65 let
Pekařík Zdeněk. . . . . . . . .  16.7.1947
Stejskal Václav . . . . . . . . .  21.9.1947
Břicháček Jiří . . . . . . . . . . 12.10.1947
Bartoš Pavel. . . . . . . . . . . 16.11.1947
ing. Viták Bohuslav . . . . . . 30.11.1947
60 let
Strejček Václav. . . . . . . . . .  5.7.1952
ing.Vlášek Jaroslav . . . . . .  14.9.1952
Hradský Miroslav. . . . . . . .  15.9.1952
Hamouz Jaroslav. . . . . . . .  4.10.1952
Kouba Václav . . . . . . . . . . 29.11.1952

Všem uvedeným jubilantům tímto blahopřeje
OMS CHEB a MR CHEB.

Odešli z našich řad
PIVNIČKA Štěpán – MS Házlov
MATĚJKA Josef – MS Františkovy Lázně
ČEST JEJICH SVĚTLÉ PAMÁTCE!
Okresní myslivecký spolek Cheb pořádá již
tradičně v měsíci lednu Okresní myslivecký
ples. Můžeme se těšit již na 43. ročník tohoto
plesu. Po mnoha letech opouštíme Františkovy
Lázně, protože Osvětová komise rozhodla, že místo konání bude v nedaleké Lipové
u Chebu. Ples se uskuteční dne 26. ledna
2013 od 20:00 hodin, kde zazní myslivecké
24
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fanfáry a k poslechu a k tanci bude hrát hudební skupina Ametyst. Vstupenky na tento ples je
možno si objednat na jednatelství OMS Cheb.
Tímto Vás zvu na tento ples a OMS Cheb žádá
o sponzorské dary do tomboly.
Václav Krejčí
předseda Osvětové komise
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Zkoušky speciální z vodní práce
29.7.2012, Cheb
Okresní myslivecký spolek v Chebu uspořádal dne 29.7.2012 v honitbě Hrozňatov
mysliveckého sdružení Lipová zkoušky
speciální z vodní práce.
Zkoušky byly tentokrát v režii malých
plemen – slídičů. Na tyto zkoušky se přihlásili čtyři vůdci loveckých psů – tři němečtí křepeláci a jeden anglický kokršpaněl. Vrchním rozhodčím byl jmenován pan
Otomar Novák a dále posuzovali pánové
Milan Andrle a Miroslav Růžička.
Zahájení zkoušek proběhlo v 8.30 krátkým přivítáním předsedou kynologické
komise p. Milanem Andrlem a vrchním
rozhodčím p. Otomarem Novákem před
penzionem U Stříbrného jelena ve Starém
Hrozňatově, ve kterém jsme měli zázemí.
Následně proběhlo losování pořadí a odjezd do honitby k rybníku Kochovák.
Z těchto čtyř přihlášených psů se
na zkouškách tři psi umístili v I. ceně a jeden získal pouze loveckou upotřebitelnost
při splnění limitních disciplín.

Na prvním místě se umístila s počtem
100 bodů fena německého křepeláka Aura
z Březnických pahorků vedená p. Petrem
Šilhanem, na druhém místě s počtem 94
bodů se umístil pes německý křepelák
Aron z Březnických pahorků vedený panem Františkem Soukupem a na třetím
místě s počtem 86 bodů se umístil pes
německého křepeláka Zak z Javorového
vrchu – Beskyd vedený Ing. Ladislavem
Dudou.
Bohužel pro anglického kokršpaněla se
stala osudnou poslední disciplína zkoušek – klid na stanovišti, kterou díky svému
temperamentu nezvládl.
Na závěr děkuji Mysliveckému sdružení
Lipová za propůjčení honitby a manželům
Švestkovým za poskytnutí azylu v jejich
penzionu.
Milan Andrle
předseda kynologické komise

Podzimní zkoušky ohařů
a malých plemen 29.9.2012, Cheb
Okresní myslivecký spolek v Chebu uspořádal dne 29.9.2012 již tradičně v honitbě
Dolní Dvory mysliveckého sdružení Dolní
Dvory podzimní zkoušky loveckých psů.
Na tyto zkoušky se přihlásilo pět vůdců
se svými loveckými psy – čtyři ohaři a jeden
26
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labradorský retriever. Vrchním rozhodčím byl
jmenován pan Otomar Novák, dále posuzovali pánové Milan Andrle a Zdeněk Woldert.
Po veterinární prohlídce zahájil zkoušky v 8.30 krátkým přivítáním předseda
Okresního mysliveckého spolku v Chebu
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Ing. Petr Černík a předal slovo vrchnímu rozhodčímu p. Otomarovi Novákovi. Následně
proběhlo losování pořadí a odjezd do honitby. Z těchto pěti přihlášených psů na zkouškách obstáli pouze dva, a to oba v I. ceně.

Pro ostatní zúčastněné se stali nepřekonatelnými výcvikové disciplíny – přinášení
– a to v jednom případě vlečka se srstnatou zvěří a dvakrát dohledávka pohozené
pernaté zvěře.

Na prvním místě se umístila s počtem
292 bodů fena českého fouska Aysha
z Růžičkova dvora s vůdcem p. Miroslavem
Růžičkou, na druhém místě se umístil pes
– český fousek Dafy – Cehoraz – A+P vedený Ing. Janou Horovou z Plzně.

Veliký dík patří Mysliveckému sdružení
Dolní Dvory jak za propůjčení honitby, tak
i za propůjčení jejich lovecké chaty v Loužku.
Milan Andrle
předseda kynologické komise

Memoriál Adolfa Sitty

V sobotu 6.10. se na střelnici OMS Cheb
ve Františkových Lázních uskutečnil 7. ročník závodu Memoriálu Adolfa Sitty. Závod
se skládá tradičně s disciplín lovecký skeet
a trap, čili dohromady 50 terčů. Za pravého podzimního dne a slušnou účastí 24 závodníků zvítězil pan Kudrna s nástřelem 42
terčů, na druhém místě skončil pan Samek

s nástřelem 41 a na třetím pan Mlýnek
s nástřelem též 41. Všem blahopřejeme.
Účastníkům děkujeme za účast, v kuchyni
p. Vítové za obsluhu, střelecké komisi za organizaci a všem sponzorům za příspěvek.
Miloš Berdich
předseda střelecké komise
www.omscheb.cz |
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Předběžné zkoušky barvářů
20.10.2012, Cheb

Okresní myslivecký spolek v Chebu ve spolupráci s Českomoravským klubem chovatelů barvářů uspořádal dne 20.10.2012
v honitbě Hrozňatov Mysliveckého sdružení
Lipová předběžné zkoušky barvářů.
Na tyto zkoušky se přihlásili čtyři vůdci se svými barváři. Vrchním rozhodčím
byl jmenován pan Milan Pavlík, dále posuzovali pánové Pavel Bejček a Josef
Šafařík. Zkoušky se konaly na závěr několikadenní akce – kurz Jelenář výše
uvedeného klubu. Tato akce se konala
v Penzionu U Stříbrného jelena ve Starém
Hrozňatově, kde bylo rovněž majiteli manželi Švestkovými, poskytnuto zázemí zkoušek a v neposlední řadě i kus vysoké zvěře
nezbytný k vykonání zkoušky.
Zkoušky byly zahájeny předsedou kynologické komise p. Milanem Andrlem, pak
se ujal slova vrchní rozhodčí a předseda
klubu v jedné osobě pan Milan Pavlík.
Následně proběhlo losování pořadí a odjezd do honitby ke stopám, které byly připraveny předchozí den.
Na těchto zkouškách obstáli dva psi
ve druhé ceně, jeden ve třetí ceně a jeden
28
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neobstál. Na prvním místě se umístil s počtem 206 bodů v II. ceně pes bavorský
barvář Akar z Dubového vrchu vedený panem Pavlem Koubou, na druhém
místě s počtem 170 bodů ve II. ceně se
umístila fena bavorského barváře Brona
z Travného, na třetím místě s počtem 124
bodů ve III. ceně se umístila fena bavorského barváře Asta z Toužimského revíru
vedená panem Radkem Rešlem. Poslední
účastník, fena bavorského barváře Cora
z Vodických pramenů vedená paní Libuší
Ruchovou neobstála na poslední disciplíně, kterou bylo odložení.
Veliký dík patří Mysliveckému sdružení
Lipová za propůjčení honitby, p. Otomarovi
Novákovi, Romanovi Bihušovi a Karlovi
Švestkovi za pomoc pří přípravě stop a zajištění náročného přenášení kusu vysoké
zvěře na jejich konci.
Milan Andrle
předseda kynologické komise
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MYSLIVECKÝ DVOJBOJ
Jako již tradičně se pořádal již 11. ročník soutěže o putovní pohár v LOVECKÉM
DVOJBOJI konaném dne 28.10.2012 na střelnici ve Františkových Lázních.
Tento dvojboj se skládá z:
1. norování na lišku dle zkušebního řádu;
2. sportovní lovecká střelba na loveckém kole.
Vzhledem k nepříznivému počasí se zúčastnilo soutěže pouze 6 družstev. Tuto soutěž
již potřetí v řadě vyhrál VÁCLAV POŠVÁŘ, kterému tímto trvale zůstává putovní pohár.
Tento rok měl Václav Pošvář vůdce MONIKU HUDACKOU s fenkou DIANA z PŘÍMSKÉHO
PODHRADÍ. Na 2. místě se umístil JAROSLAV VOZKA s vůdcem BROŽEM JAROSLAVEM
s fenkou TINA ze SKUPEČSKÉ VINICE. Na 3. místě se umístil JOSEF KEPRTA s vůdcem
BROŽEM JAROSLAVEM s fenkou TINA ze SKUPEČSKÉ VINICE.
Tímto bychom rádi všechny pozvali na další ročník, který se bude konat 24.8.2013.
Za pořadatele:
Vozka Jaroslav Novák Otomar

Plán kynologických akcí
pro rok 2013 Oms Cheb
Druh zkoušek

Datum

Poznámka

jarní svod

30.3.2013

zkoušky vloh

27.4.2013

ohařů a malých plemen

podzimní zkoušky

21.9.2013

ohařů a malých plemen

speciální zkoušky z vodní práce

20.7.2013

ohařů a malých plemen

lesní zkoušky

8.6.2013

malých plemen

barvářské zkoušky

9.6.2013

barvářské zkoušky honičů

27.10.2013

norování

28.10.2012
www.omscheb.cz |
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Memoriál Mileny Štěrbové

Klub chovatelů loveckých slídičů a OMS
Cheb uspořádaly ve dnech 14.–16.9.2012
XXV.ročník memoriálu Mileny Štěrbové.
Memoriál je vrcholnou mezinárodní soutěží pro plemena loveckých slídičů a má
dlouholetou tradicí. Pod tímto názvem
je pořádán ve dvouletých intervalech již
od roku 1964 a to na počest spoluzakladatelky Klubu loveckých slídičů paní
Mileny Štěrbové.
Tento memoriál je svátkem všech, kteří mají rádi
plemena loveckých slídičů
a jeho význam přesahuje
hranice našeho státu.
Slavnostní zahájení se
uskutečnilo na náměstí Krále Jiřího v Chebu
za přítomnosti významných hostů regionální
samosprávy, vrcholného
vedení ČMMJ, ČMKJ.
30
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Za vedení Krajského úřadu Karlovarského
kraje byl přítomen náměstek hejtmana pan
Ing. Jaroslav Bradáč, vedení města Chebu
zastupoval místostarosta pan Bc.Tomáš
Linda a pořadatelská obec Lipová byla zastoupena starostou panem Petrem Klírem.
ČMMJ zastupoval jednatel ČMMJ
Ing. Jaroslav Kostečka ,Ph.D., dále byl přítomen místopředseda kynologické komise ČMMJ
MUDr. Vlastimil Novotný.
Českomoravská
kynologická jednota byla
zastoupena místopředsedou ČMKJ panem
Miloslavem Kašparem.
Pracovní část probíhala
v honitbách MS Lipová,
MS Palič, MS Hroznatov
a MS Okrouhlá za účasti
16 přihlášených psů.

4 | 2012

Zkoušky proběhly za velmi
příjemného počasí. Vrchní
rozhodčí hodnotil zazvěření
jako dostatečné, protože každý pes měl přímý kontakt se
živou zvěří.
Výsledky zkoušek:
I. cena
3 psi
II. cena
3 psi
III. cena 6 psů a čtyři psi neobstáli.
Vítězem XXV. memoriálu Mileny Štěrbové
se stal Petr Šilhan z našeho OMSu.
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na přípravě MMŠ a ještě stačil připravit svého mladého
německého křepeláka tak,
že se stal vítězem. To jistě zaslouží uznání.
Děkujeme MS Lipová,
MS Palič, MS Hroznatov
a MS Okrouhlá za zapůjčení
honiteb.
Poděkování patří všem sponzorům, protože bez jejich podpory by nebylo možné
tuto akci uspořádat.
Děkujeme městu Cheb a zejména místostarostovi Bc. Tomáši Lindovi za podporu, kterou této akci osobně věnoval.
Děkujeme za mediální podporu rádiu
Egrensis a Chebskému deníku a Klubu
chovatelů loveckých slídičů děkuji za velmi dobrou spolupráci.
Doufám, že až na XXV.ročník memoriálu
Mileny Štěrbové budou vzpomínat přímý
účastníci, tak si řeknou, „ tam v Chebu se
nám líbilo a bylo tam dobře“.
Pořadatelům dalších ročníků memoriálu
Mileny Štěrbové přeji, ať se jim podaří laťku
posunout zase o kousek výš, protože tradice této kynologické akce si to zaslouží.

Organizační zajištění vyžaduje obrovské
množství práce a značné finanční prostředky. Touto cestou chci poděkovat členům
MS Lipová za perfektní zajištění celé akce
a to zejména mysliveckému hospodáři
Petru Šilhanovi, který se významně podílel

S pozdravem
„Myslivecké kynologii zdar“
Ing. Petr Černík
předseda OMS Cheb
www.omscheb.cz |
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Uzavírání nových nájemních
smluv na pronájem honiteb
Vážení přátelé,
neodvratně se blíží konec roku 2012 a je
před námi období, kdy všichni přemýšlíme,
jak budeme pokračovat s myslivostí po skončení stávajících nájemních smluv.
Karlovarský kraj má jednu specifiku, že je
stále dost honiteb, které jsou pronajímány
Pozemkovým fondem ČR. Na další období
budou zřejmě uzavírány nájemní smlouvy
s tímto subjektem.
PF ČR vydal metodický pokyn na pronájem těchto honiteb. Vzhledem k této skutečnosti Krajská koordinační myslivecká rada
Karlovarského kraje požádala ředitele PF
ÚP Karlovy Vary o stanovisko.
Postup byl prezentován na semináři dne
22.11.2012 v Lipové.
Tohoto setkání se zúčastnila většina pozvaných uživatelů honiteb, které mají pronajaty honitby ve správě PF ČR. Pozvánky byly
zasílány na adresy, které nám byly známy.
Ředitel ÚP PF ČR Karlovy Vary ing. Pavel
Brandl přítomné seznámil s postupem při výběrových řízení, kde při dodržení podmínek
metodického pokynu bude se stávajícím nájemcem jednáno jako s prvním.
Byla podána informace o předpokládané
ceně, která bude zvýšena o inflaci za uplynulé destileté období.
Byly podány vyčerpávající informace k listinným dokladům, které zájemce musí předložit. V případě, že nebudou podklady úplné,
včetně řádně složené kauce bude uchazeč
z výběrového řízení vyřazen. V tomto případě bude realizováno druhé kolo výběrové
řízení, ale za zcela jiných podmínek.
Na základě této skutečnosti je nutné věnovat přípravě podkladů maximální pozornost.
32
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Ve výběrových řízeních v roce 2003 byla
celá řada nájemců vyřazena pro chyby
v předaných dokladech a nájemní smlouvu
na pronájem honitby v prvním kole nezískaly.
Dále byly podány přesné informace o postupu PF ČR při přičleňování pozemků při
tvorbě společenstevní honitby.
Až posud je vše jasné, ale bohužel velkou
nejistotu do uzavírání nájemních smluv vnesl
zákon o církevních restitucích.
Další velkou neznámou je připravovaný zákon o transformaci PF ČR, který je v současné době připraven v Poslanecké sněmovně
parlamentu České republiky k projednání
a schválení.
V krátkosti jsem shrnul, jaký vývoj při uzavírání nájemních smluv na honitby ve správě
PF ČR lze očekávat.
Ale i přes velkou neznámou v důsledku
legislativního vývoje doporučuji stávajícím
uživatelům, již v současné době připravovat
podklady pro výběrové řízení. Nenechávejte
přípravu podkladů na poslední chvíli. Ve spěchu je možné se dopustit formálních chyb,
které mohou mít fatální následky ve formě
ztráty své honitby.
Závěrem mi dovolte, abych vám všem
popřál hodně štěstí ve výběrovém řízení.
Věřím, že budete vykonávat právo myslivosti v honitbě, kterou máte rádi a jste tam
doma.
S pozdravem „Myslivosti zdar“
Ing. Petr Černík
KKMR Karlovarského kraje

kalendář STIHL

POZOR AKCE!
OD 2.1.2013 DO 30.3.2013

Při nákupu v naší prodejně dostanete Zdarma
k motorové sekačce: sada na údržbu (olej, svíčka, filtr)
k motorové pile: náhradní řetěz + olej
ke křovinořezu: poloautomatická strunová hlava + olej
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

Uzávěrky jednotlivých čísel zpravodaje jsou:
1. – 28.2.2013, 2. – 10.5.2013, 3. – 31.8.2103 a 4. – 20.11.2013
Vaše příspěvky a fotografie k nim zasílejte na e-mail: zpravodaj@oms-karlovyvary.cz

Vychází za podpory Krajského úřadu Karlovarského kraje.

