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Úvodní slovo
ing. václav Jakubík nastoupil do funkce radního pro Životní prostředí
kÚ karlovarského kraJe. Z tohoto důvodu Jsem mu na našem prvním
setkání poloŽil několik otáZek:
Jaký máte vztah k myslivosti?
Rozhodně kladný, jsem členem Českomoravské myslivecké jednoty, ale v poslední
době nemám monoho času se myslivosti aktivně
věnovat.
Bude Karlovarský kraj i nadále podporovat
myslivost?
Spolupráce Karlovarského kraje a okresních
mysliveckých spolků byla nastavena již v minulém volebním období. Tato spolupráce velmi
dobře fungovala a já se ji budu snažit dále rozvíjet. Na úvodním setkání se zástupci OMS již byla
nastíněna témata, kde by kraj mohl pomoci a my
teď hledáme cesty k řešení problémů.
Jak?
Karlovarský kraj podporuje myslivost nejen
formou vzájemné výměny informací, ale také
finančně. Poskytujeme příspěvek na vydávání
Mysliveckého zpravodaje, na vyhodnocení trofejí a také se podílíme na významných akcích jako
jsou např. Myslivecké slavnosti.
Čím mohou myslivci pomoci Karlovarskému kraji?
Od myslivců očekáváme podporu v rámci ekologické výchovy. Ocenili bychom uspořádání
populárně naučných přednášek pro základní
školy. Popularizaci myslivosti by jistě také prospělo uspořádání výstavy s tématem myslivost
přístupné široké veřejnosti.

V roce 2011 byla v rámci Karlovarského
kraje ustanovena myslivecká koordinační
rada, bude ve své činnosti pokračovat?
V roce 2011 byla ustanovena při Krajském úřadu
Karlovarského kraje koordinační myslivecká rada,
která úzce spolupracuje s radním pro životní prostředí a odborem životního prostředí Karlovarského
kraje v řešení aktuálních situací v myslivosti. Rada
je sestavena z předsedů Okresních mysliveckých
spolků Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. Její náplní
je především koordinovat postup při řízení myslivosti v kraji, spolupráce při vydávání mysliveckého
zpravodaje a přípravě společných akcí. Z aktivity této koordinační rady vzešel i podpis Smlouvy
o vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem
a okresními mysliveckými spolky.
Očekáváte v nejbližší době řešení nějakých problémů v oblasti myslivosti?
Myslím, že v letošním roce se bude řešit hlavně problematika realizace pronájmu honiteb,
u kterých došlo k ukončení stávajícího nájemního vztahu, a nejsou dosud přesně stanoveny
podmínky pro uzavření nových smluv. V poslední
době také vnímám stupňující se tlak na vyvolání
změny zákona o myslivosti a to ať již ze strany
vlastníků honebních pozemků, ale i myslivecké
veřejnosti. Ale toto je otázka týkající se myslivosti v celé zemi a nejen v Karlovarském kraji.
Dotazy pokládal
Ing. Evžen Krejčí
Předseda OMS Karlovy Vary

tiráž
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sloupek jednatelky
V letošním roce oslaví Českomoravská myslivecká jednota 90. výročí svého založení. Je to
možná hezká příležitost zamyslet se a ocenit významnou práci vašich kolegů ze sdružení či společenstev, členů ČMMJ, některým z mysliveckých vyznamenání. Pokud někoho takového ve
svém okolí máte, posílejte své návrhy na vyznamenání ke schválení myslivecké radě – osobně
v úřední den (čtvrtek 9:30 – 16:00) přímo v kanceláři OMS Karlovy Vary na střelnici, e-mailem:
oms@oms-karlovyvary.cz, poštou: OMS, Stará
Kysibelská 91, 360 20 Karlovy Vary. Slavnostní
předávání vyznamenání bude součástí programu
letošních Mysliveckých slavností 15. června 2013.

DOTACE NA MYSLIVECKÉ AKTIVITY
V LETOŠNÍM ROCE
Také v letošním roce lze získat finanční příspěvky z dotací na některé aktivity v rámci
Parametr
Zvěřní políčka

vykonávání práva myslivosti. Na webových stránkách Krajského úřadu v Karlových Varech
u Odboru životního prostředí najdete dokument
„Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2013
a způsobu kontroly jejich využití“. Finanční příspěvky jsou poskytovány na dotační tituly G, K, I
• G - Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření
• K - Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců
• I - Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích
S žádostí o finanční příspěvek podle těchto
pravidel vám poradí na odboru životního prostředí Krajského úřadu pro Karlovarský kraj. Na
jejich webových stránkách najdete potřebné formuláře pro vyplnění

Technická jednotka
[t.j.]

Sazba
[Kč/t.j.]

ha

5 000,1 000,-

Zřizování napajedel pro zvěř

ks

Pořízení a instalace nebo výroba a instalace
- nové nory
- nová lapací zařízení

ks

Hnízdní budky pro vodní ptáky

ks

500,-

Odchytová zařízení na prasata divoká

ks

8 000,-

Vypouštění jedinců ohrožených druhů zvěře
- tetřev hlušec
- tetřívek obecný
- koroptev polní

ks

2 000,1 000,-

7 000,5 000,100,www.oms-karlovyvary.cz |
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Technická jednotka
[t.j.]

Sazba
[Kč/t.j.]

Přenosné přístřešky pro koroptve

ks

200,-

Oborní chovy zvěře
- koza bezoárová
- bílý jelen

ks

Hnízdní podložky nebo budky pro ptáky – dravce

ks

250,-

Lovecká stanoviště pro dravce – berličky

ks

40,-

Medikované premixy pro léčbu parazitů
spárkaté zvěře

kg

200,-

1 500,1 000,-

PŘEHLÍDKA TROFEJÍ
Letošní chovatelská přehlídka trofejí se uskuteční tradičně v prostorách Střední lesnické školy Žlutice. Slavnostní zahájení v neděli
21. 4. 2013 ve 14 hodin doprovodí loveckou hudbou soubor trubačů Žluťásek. Výstavu mohou návštěvníci shlédnout až do neděle 28. 4. do 12 hodin.
Trofeje můžete přivážet ve dnech 15. a 16. 4. od 8
do 18 hodin, vlastní hodnocení medailových trofejí
proběhne v dopoledních hodinách 18. 4. Po ukončení výstavy se budou exponáty vydávat 29. a 30. 4.

OKRESNÍ SNĚM
Letošní termín konání okresního mysliveckého sněmu je stanoven na 18. 4. 2013. Konat
se bude jako již tradičně na střelnici v Karlových
Varech – Drahovicích od 17 hodin. Kromě pověřených zástupců jednotlivých mysliveckých
sdružení a honebních společenstev je samozřejmě přístupný každému členovi ČMMJ, který se
může zapojit do diskuze. Hlasovat však mohou
pouze zástupci na základě plné moci.

Jako každý rok vás prosím o aktualizaci kontaktů na statutární zástupce, a to i v případě,
že se sněmu nebudete moci zúčastnit. Moje
prosba se samozřejmě týká těch sdružení,
u kterých nastaly v uplynulé době změny ve funkcích předsedy nebo mysliveckého hospodáře,
a těch, která dosud tyto kontakty neposkytla.
Především bych ocenila e-mailové adresy, které
jsou v dnešní době téměř nepostradatelné pro
rychlou komunikaci.
Přeji mnoho hezkých zážitků v jarní přírodě
a doufám, že se i letos budeme setkávat na nejrůznějších mysliveckých akcích. Zároveň vám
všem přeji pokud možno úspěšné vyřešení a
uzavření nových nájemních smluv a překonání
pro mnohé nelehkého období, které nás čeká.
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.
4
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blahopřeJeme!
Ve 2. čtvrtletí roku 2013 oslavíme životní jubilea s těmito našimi kolegy
60 let
Ing. Tomáš ČEPELÁK . . . . . . . 27.6.
Jan HOUSKA . . . . . . . . . . . . . . 5.5.
Josef SCHNEIDER . . . . . . . . . . 2.4.

Jan NOVÁK . . . . . . . . . . . . . . . 24.5.
75 let
Matěj REZÁK . . . . . . . . . . . . . 15.5.

65 let
Jaroslav DUŠIL . . . . . . . . . . . . 16.5.
Jan HOLEČEK . . . . . . . . . . . . . 2.6.
Jaroslav MÜLLER . . . . . . . . . . 18.6.
Václav ŘÍHA . . . . . . . . . . . . . . 21.6.
Ing. Jan ŠIMONOVSKÝ . . . . . . 16.5.

80 let
Miloslav DVOŘÁK . . . . . . . . . . 29.5.
Ladislav ŠTĚPÁNEK . . . . . . . . 15.6.

70 let
František HOMOLKA . . . . . . . . 19.6.
Ing. Petr KULA . . . . . . . . . . . . 16.6.
František LAITL . . . . . . . . . . . . . 6.5.
Josef MOUCHA . . . . . . . . . . . . 23.6.

84 let
Jaroslav BENEŠ . . . . . . . . . . . 20.4.

81 let
Vladimír TUŠL . . . . . . . . . . . . . 18.5.

85 let
Antonín OTTA . . . . . . . . . . . . . . . 2.6

Blahopřejeme také našim dámám a aktivním členkám, které oslaví své
narozeniny, paní Janě DEJMKOVÉ (22.6.) a Ivoně MRAČKOVÉ (23.6.).

90. výroČí ZaloŽení
Českomoravské
myslivecké Jednoty
Dne 22. dubna 1923 se v Brně sešli zástupci
sedmi v té době největších mysliveckých klubů a
spolků na území Československé republiky, aby
ustavili Československou mysliveckou jednotu.
Ve schváleném programovém prohlášení mimo
jiné uvedli: „Do našeho programu vkládáme vedle šíření myslivecké, myslivecko-kynologické

a myslivecko-zvěrolékařské vědy také co největší popularizaci myslivosti, lesa a věd přírodních.
Slovem i písmem budeme pracovati k duševnímu
povzbuzení československých myslivců a v co nejširších vrstvách lidu probouzeti zájem o myslivost“.
A léta plynula. Přesto si myslím, že úvodní
věty tehdejšího programového prohlášení mají
www.oms-karlovyvary.cz |
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nástupu při zahájení plesu? Celých 17. Ano čtete dobře. Sedmnáct členů ČMMJ v uniformách
na svém plese, který je jednou za rok a jehož
výtěžek vždy sloužil na další kulturně propagační
činnost, na práci s mládeží apod.
Jak se potom chceme prezentovat před širokou veřejností, před zástupci státní správy, našimi sponzory apod.? Jak chceme přesvědčit
naše poslance parlamentu, nebo senátory a jejich poradce, že je zbytečné předělávat zákon
o myslivosti a naše organizace má právo na plnohodnotný život i v současné době?
Pokud budete zpytovat svědomí a příštího plesu se zúčastníte, tak již dnes si zapište do kalendáře termín 31. ledna 2014.

Foto
Josef STIBUREK
hlubokou platnost i v dnešní uspěchané době.
Jaký je současný pohled laické veřejnosti na
činnost myslivců? Pochopení ještě najdeme na
vesnici, kde myslivecké spolky jsou hybnou silou veřejného dění. Horší je to již ve městech,
kde žije převážná část populace našeho státu.
Pro většinu těchto obyvatel jsme jenom „vrazi
nevinných krásných zvířátek“. Nedaří se nám
„v nejširších vrstvách lidu probouzeti zájem
o myslivost“. A ruku na srdce – co děláme proto,
aby pohled na nás byl jiný?
Vezměme si například účast myslivců na letošním Okresním mysliveckém plese. V okrese
Karlovy Vary je nás v současné době přes 600
členů. Je mně jasné, že na okresní ples ve Staré
Roli těžko přijedou myslivci za Žlutic, Teplé,
nebo Toužimi. Ale jenom v Karlových Varech
a blízkém okolí nás bydlí více než 200. A víte,
kolik nás bylo v letošním roce na slavnostním
6
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Krajské myslivecké slavnosti jsou další kulturně propagační akcí, na které můžeme širokou
veřejnost, svoje sousedy a známé přesvědčit,
že myslivost je ušlechtilá záliba, ne-li přímo
poslání. Krajská koordinační myslivecká rada
připravuje tuto akci na sobotu 15. června 2013
v prostorách Krajského úřadu Karlovarského
kraje. Podrobnosti se dozvíte v dalším čísle
Mysliveckého zpravodaje, na našich internetových stránkách, na plakátech a z krajských
médií. A pokud máte zájem se podílet na jejich
organizaci, nebo jiné kulturně propagační akci,
přihlaste se na svém OMSu u svého jednatele,
nebo přímo u předsedů kulturně propagačních
komisí.
Ostatně o všem si můžeme popovídat na
okresních sněmech, kam Vás srdečně zvu.
Čím víc nás na sněmu bude, tím více nás bude
rozhodovat o připravovaných akcích, vlastně
o našich penězích, vesměs penězích z členských příspěvků. A právě zde, na okresních
sněmech se můžeme domluvit jak dál s tou naší
devadesátiletou Českomoravskou mysliveckou
jednotou a českou myslivostí vůbec.
Cinegr Ladislav
místopředseda OMS K. Vary

1 | 2013
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Z mysliveckého deníku
vladimíra Čepelky (7)
(Zdroj: Čepelka – Myslivecký deník MS Kovo Karlovy Vary 1960-1963)

www.oms-karlovyvary.cz |
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hledání Zatoulaného Času (23)
odchyt ZaJíců do sítí (tenat) na
našem okrese
Za účelem zazvěření honiteb se stále se snižujícími stavy zajíců a v rámci ,,oživení krve“, proběhl i v našem okrese v roce 1977 s vydatnou podporou adeptů ucházejících se o první lovecký
lístek odchyt zajíců. Odchyt se konal v honitbě jednoho Bochovského mysliveckého sdružení.
POZNÁVÁTE SE NĚKDO?
Jaroslav Baroch

8
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memoriál ing. vladimíra deJmka
vZ ohařů, mal. plemen,
všestranná Zkouška
Z přinášení retrieverů
Nádherné sobotní ráno
otevřelo první ročník memoriálu našeho kamaráda Vládi Dejmka, velkého
milovníka přírody, lovu,
mysliveckých tradic a loveckých psů. Soutěž provázela po oba dny přátelská a kamarádská nálada.
Jako by se vrátily staré
družné časy!

jezevčíkem. Sbor rozhodčích tvořili rovněž zkušení rozhodčí Bohuslav Papež, Václav Turhober,
Oldřich Liška, Stanislav Barda, Stanislav Urianek,
Jana Urianková, Jarmila Tučková (práce na pobarvené stopě), Ivan Petrbok a Josef Sojka.
V sobotu po velkolepém nástupu se vůdci
a rozhodčí rozjeli na svá vylosovaná stanoviště. Vrchní rozhodčí pro ohaře Ing. Milan Kottek
a vrchní rozhodčí pro malá plemena pan
František Bejček dohlíželi na plynulý průběh
zkoušek. Vše probíhalo zdárně a pohodově.

Obsazení obou všestranných zkoušek
byla nad očekávání. Ohařů se přihlásilo 18.
Posuzovali je velmi zkušení rozhodčí - Václav
Černý, Václav Kloub, Petr Buba, Josef Peroutka,
Václav Koldinský, Jaroslav Bejda, Bohuslav
Mužák, Vladimír Dufek, Jan Šlouf, Jan Bína,
Miroslav Růžička, Jan Švábek a Josef Sobín.
Mala plemena byla zastoupena 12 retrievery,
3 jagteriery , německým křepelákem, anglickým špringršpanělem a drsnosrstým standard
www.oms-karlovyvary.cz |
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Pejskové prokázali, až na malé výjimky, vysokou
úroveň připravenosti.

obtížné. Na vítěze čekaly poháry a věcné dary
od řady sponzorů, ale každý kdo se těchto zkoušek zúčastnil, si jistě odnesl mnoho hezkých zážitků a nového poznání.

Pořadí na prvních třech místech a tím celkový
vítěz memoriálu bylo stanoveno z vítězů jednotlivých skupin poradou rozhodčích.

Po sobotní vyčerpávající práci se všichni sešli
v restauraci v Radošově u Karlových Varů. Posezení,
hudba a tanec zakončily velmi krásný den.
Nedělní ráno již nebylo tak přívětivé jako sobotní slunný den. Chvílemi foukal studený vítr.
Dobře připravené psy a vůdce to však nezaskočilo. Po oba dny bylo na stanovištích připraveno
občerstvení, které všem v chladném nedělním
dnu přišlo k duhu.
Celkové vyhodnocení obou dnů bylo velmi
10
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Při jinak velmi vyrovnaných výsledcích vítězů
jednotlivých skupin plemen byla jako hlavní kritérium brána v úvahu disciplína práce na pobarvené stopě. Rozhodčí se shodli na následujícím
pořadí:
1. GR Kuba Misantos s vůdcem Antonínem
Míškem
2. JGT Arik Bora od Roláku s vůdcem
Františkem Kunešem
3. VOK Fenomena Team FCI YOSHIHIRO
s vůdcem Tomaśem Wińskim z Polska
Ke zdárnému průběhu Memoriálu přispěli
finančně, věcnými cenami a organizační pomocí: Firma Resur, Lesotech, Půjčovna nářadí
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Slouka-Slouková, Karlovarská Becherovka,
porcelán THUN a.s., Adecor s.r.o., P. František
Piškanin, p. Lenka Benešová, p. Monika
Malenová, Hollandia K. Vary, držitelé honiteb a
členové mysliveckých spolků Agropol Počerny,
Farma Kubernát Děpoltovice, p. Alfred Fajkoš a
MS Květnová, MS Dalovice, SZeŠ Dalovice, VLS
Velichov, Restaurace Na Špici Radošov, členové Kynologické komise OMS K.Vary, chovatelské stanice - Misantos, Artemis Gold Kennel,
Andělský hrad, Od Pstruží říčky.
Jana Šmídová

otevřený dopis premiéru neČasovi
Přátelé myslivci, spojme se!
Tento začátek není vzpomínkou na naši minulost,
ani sarkastický humor na hesla bývalého režimu.
Toto je vážná výzva všem, kterým opravdu jde o tu
naši českou myslivost, a myslím tím myslivost těch
opravdových zapálených a obětavých právoplatných myslivců. Pokud dopustíme to, co plánuje

asociace soukromých zemědělců, bude to mít katastrofální dopad na populaci zvěře a celého ekosystému. Zvěř není náš majetek, je majetkem státu.
V tomto případě bychom měli povstat jako jeden
muž a ukázat, že slovo JEDNOTA, které máme
v názvu naší organizace, není pouhá fráze. Je to na
nás! Předkládáme vám k přečtení rozšířenou verzi
www.oms-karlovyvary.cz |
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dopisu, kterou jsme předložili panu premiérovi dne
4. 3. 2013 v Karlových Varech.
Pan premiér se netajil tím, že má blíže k názoru
ASZ, ale že jsi je vědom toho, že nic není černobílé
a přislíbil prostudování našeho otevřeného dopisu.
V případě jeho zájmu mu zašleme dopis i s vědeckými fakty. Budeme také připravovat petici pro
zachování tradiční české myslivosti. Petice je naší
nejsilnější zbraní. Doufám, že se všichni zapojíme
a nedáme se.
Vážený pane premiére,
jak je nám známo, oslovila vás Asociace soukromých zemědělců v čele s jejím předsedou
Ing. Josefem Stehlíkem a čestným předsedou
Stanislavem Němcem. Bohužel je nám také známo,
že pan ing. Stehlík je poradcem ministra zemědělství, pana ing. Petra Bendla. Máme tedy vážnou
obavu, že posuzování nebude objektivní.
Oslovili vás jako asociace zastupující několik desítek lidí, kteří mohou svými názory a skutky zásadně
historicky ovlivnit chod České myslivosti s bohatou
90-ti letou tradicí. Stojí zde proti stovce tisíců myslivců, tedy jak sám vidíte, velmi nevyvážený poměr.
Myslivost v České republice je oficiálně uznána národním kulturním dědictvím a její součást sokolnictví
má dokonce tento statut v rámci UNESCO. Myslivci
jsou občany České republiky a v neposlední řadě
také potencionální voliči. Bohužel jsou myslivci velkou diskriminovanou skupinou lidí. Za své mimopracovní aktivity státu platí nemalé částky. Za tyto
částky je současně většinou společnosti vnímána,
pouze jako „banda bezcitných vrahounů“. Dojdeli na škody způsobené zvěří, tak jsou myslivci odsouzení za to, že nic nedělají proti vysokým stavům
zvěře. Toto však není pravda. Ve vyspělých ekonomikách, které se nacházejí v různých přírodních
a kulturních podmínkách, je lov ve skutečnosti, kromě jiného, nezanedbatelným ekonomickým faktorem a je proto realizován formou trvale udržitelného
hospodářství. Realizace myslivosti se promítá do
rozvoje řady lidských činností, a to zejména průmysl, obchod, potravinářství, ekoturistika, doprava
a tvorba pracovních míst. Dále uvádíme některé
12
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údaje z řady ekonomických studií v odvětví myslivosti:
Pokud podpoříte zájem malého okruhu lobbistů, můžete popudit proti sobě velké množství lidí,
kteří svou činností výrazně přispívají na náklady mysliveckého hospodaření v ČR, které ročně představuje 6 511 497 085,- Kč s výnosem
1 959 464 240,- Kč, tedy 30,9 %. Roční ztráta mysliveckého hospodaření, tedy jde z kapes jednotlivých myslivců (úpravy životního prostředí, ochrana
zvěře, léčení, atd.). Tato ztráta činí 4,5 miliardy Kč.
Tato čísla můžete najít v knize Josefa Feuereisela
Zelená čísla o ekonomice v současné české myslivosti, která získala mezinárodní cenu CIC za mysliveckou literaturu.
Další čísla:
Ekonomický význam myslivosti v České republice
tentokráte ze zprávy Ing. Františka Havránka, CSc.
pracovníka mysliveckého výzkumu.
Výnosy z prodeje zvěřiny 315 700 000 Kč
Náklady na přikrmování 350 000 000 Kč
Výnosy z ceny lovu 678 900 000 Kč
Náklady na spotřební zboží (textil, obuv, střelivo,
atd) 1 030 000 000 Kč
Náklady na pohonné hmoty doprava do revírů
atd. 1 702 000 000 Kč
Náklady na myslivecké akce (plesy, přednášky,
výstavy) 410 800 000 Kč
Náklady na dlouhodobé investice (zbraně
a optika) 1 800 000 000 Kč
Náklady na kynologii 550 000 000 Kč
Jde o kvalifikovaný výpočet odvozený z konkrétní
regionální studie. A mohli bychom pokračovat. Díky
myslivosti prosperují stovky firem zabývající se výrobou věcí pro myslivost a s ní spojené další aktivity.
Jedním z členů Asociace je paní Petrová, která se
vehementně odvolává v otázce zmenšení honiteb
na sousední Německo a Rakousko. Proč nelobuje
také například za zákon o lovu predátorů a zavlečených druhů predátorů do pastí usmrcujících zvěř,
která je v obou jmenovaných zemích legální. To není
pro ni důležité, protože myslivosti a současné problematice ne dost dobře rozumí.
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Příkladem je současná populační exploze predátorů střední velikosti (liška, kuna, jezevec, mýval,
norek americký a další) v Evropě, kteří mají na svědomí úbytek jiných u nás domácích druhů. Tento
problém je stejně vážný jako populační exploze
černé zvěře. Možná závažnější, neboť je díky těmto
predátorům ohroženo hodně vzácných druhů ptáků, savců a plazů. Řešení tohoto problému spočívá především na myslivcích, kterým ale současná
legislativa tento lov neumožňuje. Jedním z hlavních argumentů Asociace soukromých zemědělců
pro snížení výměry honiteb na 100 ha, jsou škody
způsobené zvěří, tedy hlavně zvěří černou. Jde
pouze o účelový argument, který se nezakládá na
pravdě. Samotný problém populační exploze černé zvěře je přitom jednoznačně důsledkem změn
v zemědělském hospodaření. Jedná se o státem
podporované pěstování kukuřice a řepky pro bioplynové stanice a výrobu bionafty na lánech často větší
výměry, než je navrhovaná minimální výměra honitby. Kromě toho nejsou rostoucí počty divokých prasat jen problémem českých myslivců a zemědělců,
ale problémem celé střední Evropy (bez ohledu na
uzákoněnou minimální výměru honitby). Řešením,
které jakožto myslivci navrhujeme, by tedy v tomto
případě byl účinný zásah státní správy myslivosti
k uvolněním některých zakázaných způsobů lovu
a ke stanovení zásad zemědělského hospodaření.
Úspěšně se toto provozuje například v Maďarsku.
V případě prasete divokého je situace následující.
Pro domovský okrsek uvádí někteří autoři výměru
do 700 ha (140-424 ha) pro bachyně a mateřské
tlupy (při normální aktivitě). Jiní autoři uvádí kolísání velikosti domovského okrsku v průběhu roku
od 1,1 do 3,9 km2. Podle Urbance je domovský
okrsek divokých prasat v jižních Čechách u rodinné tlupy 181-254 ha, u kňourů 1 771-1 932
ha. Migrace označených divokých prasat byly v
89% nižší než 3 km (nejdelší 17 km). Z uvedeného plyne, že přijatelná minimální výměra pro management černé zvěře je cca 3 600 ha“. Podle
nejpřednějších odborníků u nás i v Evropě jsou
naopak malé honitby zdrojem přemnožení černé
zvěře. V 100 ha velkých honitbách (výměra jednoho většího lánu) dojde k vybití posledních zajíců
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a srnčí zvěře, protože nikdo nebude mít přehled,
kolik je této zvěře v celé oblasti, nebo dokonce jen
na sousedním poli. A proč by si každý ,,na svém
tu svou (státní)“ zvěř nestřelil. Dalším důkazem,
že to se škodami nebude pro vlastníky pozemků tak horké, je fakt, že, teď budu citovat pana
ing. Radka Brauna, náměstka ministra zemědělství pro úsek lesního hospodářství od roku 2011,
„Ministerstvo zemědělství v tuto chvíli vyhotovuje
návrhy na novou úpravu dané tématiky. Je však
nutné říci, že v mnoha případech poškození plně
nevyužívají ani možnosti současné právní úpravy.
To znamená, že v mnoha případech se ani nepokoušejí nárok na náhradu škody uplatnit podle zákona prokazatelným způsobem u uživatele honitby
a pokud ano, zřídka svůj nárok uplatní u soudu“.
Názor o potřebě zmenšit výměry honiteb nesdílí
ani zástupci Agrární komory, jednoznačně největší
organizace zemědělců v ČR!!!!!!!!!!! V naprosté většině případů škod zvěří na polích, dochází mezi zemědělci a myslivci k mimosoudnímu „sousedskému
vyrovnání“ ve formě jiné výpomoci. Kromě toho jsou
často zemědělci a myslivci titíž lidé nebo příbuzní
a známí, kteří zřejmě vlastní výrazně více zemědělské půdy, než dříve zmíněné Sdružení vlastníků honebních pozemků, zastoupené paní Mgr. Petrovou.
Této opravdu malé zájmové skupince lidí nejde
o škody, za které se schovávají. Tito lidé nejsou nebo
nechtějí být schopni se domluvit s ostatními vlastníky
na společném a dlouhodobém hospodaření se zvěří
na výměře 500 ha, která je jako minimální. Lidé prosazující 100 ha jsou lidé sobečtí, nekomunikativní
a prosazující bezohledně své zájmy na úkor většiny.
Svůj vliv (např. určení výše lovu zvěře atd.) mohou
majitelé půdy dle současného zákona určovat prostřednictvím sdružení majitelů půdy v dané honitbě
(honební společenstvo), váha jejich hlasu je ovšem
určena počtem vlastněných hektarů a to se zřejmě
někomu nehodí. Nefunkčnost malých honiteb si můžeme ukázat na sousedním Rakousku, které dává
jako příklad ASZ. Zde je minimální výměra honitby
75 ha. V roce 1980 se zde ulovilo 3 634 kusů černé zvěře a v roce 2010 již 37 115 kusů, tedy stonásobek!!!!!!!!! Diskuse k této problematice proběhla
7. února tohoto roku na semináři vedeném ing.
www.oms-karlovyvary.cz |
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Petrem Ziergrosrem pořádaném Magistrátem
města Jihlava ve spolupráci s OMS ČMMJ Jihlava
a Agrovenkov Vysočina o.p.s.
Semináře se zúčastnilo 74 zástupců zemědělců, 45 uživatelů honiteb a 7 pracovníků státní
správy. Dovoluji si energicky upozornit na nepopiratelný fakt, že na semináři nezazněl byť jediný požadavek na snížení minimální výměry honiteb ze strany zemědělců a nikdo z přítomných
v tom neviděl řešení daného problému. Přítomní
si naopak uvědomovali, že snížení výměry honiteb
současně se zákazem lovu na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic honitby by mělo na stavy černé zvěře opačný efekt a vedlo by k dalšímu
růstu jejich stavů. To byla část zprávy z vystoupení
Ing. Milana Slavingera - odbor Životního prostředí
magistrátu města Jihlava.
Podle zkušeností z celé republiky, někteří vlastníci pozemků zemědělsky hospodařící nepomáhají ani přes prosby nájemcům honiteb. Například
ponecháváním volných pásů mezi hranicí lesa
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a pole pro možnost lovu. Jako myslivci souhlasíme
s některými změnami zákona. Není však vůbec potřeba zákon otevírat, stačilo by důkladněji využívat
současný zákon, popřípadě tento problém řešit přijetím novel jejich prováděcích předpisů. Současný
zákon, přestože není dokonalý, v sobě nese základní atributy ekologického managementu populací zvěře a především jejich životního prostředí. Je
dokonce využíván jako vzor v řadě zemí na východ
od nás. Snížením výměry honiteb dojde k totální destrukci smyslu tohoto doposud logicky se vyvíjejícího legislativního nástroje.
Vzhledem k závažnosti tohoto tématu, bychom
rádi znali váš názor. Budeme s napětím čekat na
vaši odpověď.
Tento otevřený dopis vznikl ve spolupráci kolektivu autorů:
autoři dopisu
Petr Joo, Petr Dolejš,
Marek Rak, Miroslav Křivanec
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okresní myslivecký ples
oČima ÚČastníka
na prezentačních akcích na veřejnosti pořádané
OMS Karlovy Vary lze odvodit, že tato spolupráce
funguje s velmi malým procentem místních organizací. Je to způsobeno tím, že neexistuje písemná forma dohody o spolupráci či je to způsobeno
uspěchanou dobou a nedostatkem času pro spolupráci i ostatních místních organizací?

Dne 11. ledna 2013 se konal již 7. ročník
obnovené tradice okresních mysliveckých plesů jako společenská akce navazující nejen na
myslivecké tradice, ale především jako poděkování vyznavačům mysliveckého ducha a jako
poděkování všem sponzorům a podporovatelům
mysliveckých akcí v okrese. I přes malou účast
přátel myslivců lze hodnotit, že ples se vydařil.
Ani chřipková epidemie a malá účast nezkazila
velmi dobrou atmosféru. Velmi dobrý pocit z plesu však pokazil pohled na skromnou mysliveckou tombolu, který dal vzniknout otázce „Co se
stalo, že je tak skromná?“.
Mezi účastníky plesu a následně mezi ostatními mysliveckými přáteli jsem se snažil na danou
otázku najít odpověď. Skutečností je, že Rada
Okresního mysliveckého spolku není uživatelem
honitby a tudíž nemá možnosti získání zvěřinové tomboly a je odkázána na dary mysliveckých
sdružení nebo nákup.
Rada OMS je orgánem právního subjektu zastupující a hájící zájmy členů ČMMJ sdružujících
se v místních organizacích (mysliveckých sdruženích). V současné době OMS Karlovy Vary
zastupuje 75 místních organizací v působnosti
MM Karlovy Vary, MÚ Ostrov a MÚ Mariánské
Lázně. V souladu se stanovami ČMMJ by s místními organizacemi měly být uzavřeny dohody
o spolupráci, součinnosti a další činnosti. Z účasti

Dne 18. dubna se bube konat Okresní myslivecký sněm, kde by bylo vhodné otázku spolupráce vydiskutovat. Je velkou škodou, že v naší
široké myslivecké obci je nízký zájem o podporu
okresních akcí připravovaných Radou Okresního
mysliveckého spolku. Věřím, že v blízké budoucnosti dojde ke zlepšení spolupráce. Jako první
krok nastartování spolupráce vidím v pravidelném
častějším setkávání zástupců místních organizací
– hospodářů s představiteli Rady OMS Karlovy
Vary, např. 1x za pololetí či čtvrtletí.
Ing. Petr Křížek
Poděkování sponzorům
OMR ČMMJ Karlovy Vary děkuje sponzorům a organizátorům za přípravu a organizaci
7. ročníku okresního mysliveckého plesu. Za tu
letošní „skromnou“ tombolu patří poděkování
MS Mirotický les a MS Smrčiny-Přílezy za zvěř
jelena siky, MS Suchá-Nejdek za zvěř srnčí, LL
Karlovy Vary a MS Rysy-Doubí za zvěř černou.
Černou zvěř věnoval i Statek ZEOS Bor. Myslivci
Agropolu Počerny a Farmy Kubernát věnovali
zvěř bažantí. Přítel Kubernát přidal ještě beránka ovce domácí, dva pytle obilí a košík mléčných
produktů. Za ceny do tomboly patří poděkování i našim členům – př. Franzovi z Bochova, př.
Joo z Rosnic a př. Dolejšímu ze Staré Role. Ze
spolupracujících firem přispěla do tomboly firma
Technorol a Thun 1794.
Kulturní komise
www.oms-karlovyvary.cz |
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myslivci pomáhali policistům
KARLOVY VARY –
Myslivci pomáhali policistům ochránit řidiče
Karlovarští policisté dne 04. 01. 2013
přijali na linku 158
oznámení od řidičů o
výskytu dvou divokých
prasatech, která se
pohybovala v bezprostřední blízkosti rychlostní
komunikace R6 nedaleko Karlových Varů směrem na Sokolov.

Policisté oznámení okamžitě prověřili, přičemž
zjistili, že se skutečně divoká prasata pohybují v
neohraničeném prostoru a je zde reálná obava,
že by mohla vběhnout do vozovky a způsobit tak
dopravní nehodu, čímž by mohlo dojít k ohrožení
života, zdraví a majetku osob.
Karlovarští policisté požádali o spolupráci myslivce z Mysliveckého sdružení Agropol Počerny.
Ti po příjezdu okamžitě spolupracovali s policisty
a díky jejich profesionalitě se podařilo obě divoká
prasata bezpečně ulovit a tím zajistit bezpečnost
provozu na rychlostní komunikaci R6.
por. Ing. Pavel Valenta

střelecké akce oms
karlovy vary 2013
21. 4. JARNÍ ZÁVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LK
12. 5. POHÁR OSVOBOZENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . trap
14. 7. LETNÍ ZÁVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LK
1. 9.

CENA KARLOVÝCH VARŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .trojboj

6. 10. MEMORIÁL FRANTIŠKA SEDLÁČKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . trap
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Myslivci Karlovarského kraje
Vás zvou na

Krajské myslivecké slavnosti,
které se konají v neděli 15. června 2013
v areálu Krajského úřadu Karlovy Vary.
P RO G R A M
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Výstava obrazů s mysliveckou tématikou
Ukázky sokolníků
Vábení zvěře
Kynologické akce
Myslivecké vytrubování SRN
Stánkový prodej mysliveckých potřeb
Naučná stezka pro děti
Výstava velkoformátových fotografií
Vyhlášení výsledků v malování a focení dětí
Předání mysliveckých vyznamenání
Pasování lovců zvěře
Svatohubertská troubená mše svatá
Prezentace VLS Lučiny a Valeč
Prezentace SLŠ Žlutice
Vystoupení myslivců Bavorsko, Sasko
VIP raut

D O P ROVO D NÝ PROGR A M
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Farmářské trhy
Ukázky policie ČR
Ukázky městské policie K.V.
Prezentace integrovaného záchranného systému
Hudební produkce a mažoretky
Včelaři
Laserová střelnice
Projížďky na koních
Kočárová jízda

www.oms-karlovyvary.cz |
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oms sokolov
víte, Že …
• 27.1. 2013 proběhl Okresní ples OMS
Sokolov na sále KD v Lomnici. Sál byl plně
vyprodán a pořadatelé se zhostili své role
s plnou odpovědností a dá se říci, že velice
úspěšně. Nánštěvníci plesu mohli být spokojeni s hudbou, tombolou i občeststvením.
Velice děkujeme za bezchybnou spolupráci
Obecnímu úřadu v Lomnici, panu starostovi Matouškovi, i všem jeho spolupracovníkům – hasičům, obsluze restaurace, pracovníků, OÚ.
• Na termín 13.4.2013 bylo OMR OMS
schváleno konání závěrečných zkoušek adeptů myslivosti na sále KD Krásno
– restaurace u DIVOČÁKA. Zahájení
proběhne v 9:00 hod. Byl jmenován
a schválen 7 členný senát, předsedou senátu byl jmenován p. Jaroslav Adámek. Ke
zkouškám bylo připuštěno všech 11 uchazečů. Přejeme všem úspěšné složení závěrečné zkoušky.
• Na termín 13.4.2013 – pátek bylo schváleno
školení lektorů pro zkoušky adeptů zkoušek
myslivosti a zkoušek mysliveckých hospodářů společně pro okresy Cheb, Karlovy Vary
a Sokolov – po dohodě s ČMMJ Praha, která vyšle na tuto okci lektory k odpřednášení
učební látky a provede odzkoušení formou
testu. Akce proběhne na sále KD Krásno
– restaurace u Divočáka. Sraz a zahájení
bude od 9:00 hodin a ukončení akce proběhne v 16:30 hod. Jednotlivé OMSy vyšlou
své lektory, aby měli na dalších 10 let proškolené odborníky na jednotlivé předměty
18
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vyučované v rámci výše uvedených zkoušek.
Myslete prosím na generační výměnu jednotlivých lektorů. Na ČMMJ je akce zabezpečována ing. Pubalem a jeho podřízenými
spolupracovníky.
• V současné době probíhá akce výběrových
řízení na honitby na nové 10-ti leté období.
U PÚ ČR v K. Varech budou vydána dle informací nová pravidla, která byla ze strany
Mze iniciována a patřičnými úřady schválena.
Chci vyslovit názor, že bodou ve prospěch
chovu a lovu zvěře a ne ku prospěchu novodobých „rádoby sedláků“ a různých zájmových skupin. Věřme, že filozofické kategorie
– příčina a důsledek – budou znovu objeveny, a že vše nebude vrhnuto na úkor zvěře jako v minulosti. My jsme neschopností,
nebo nevolí nedokázali odsířit kouře z elektráren, zlikvidovali bilinná a keřová patra v lesích Krušných hor a následně porosty lesa
a vše odnesl Krušnohorský jelen. Budou
v současné době – éry kukuřice a řepky –
naši odborníci skutečnými odborníky, nebo
se situace, jak je v Čechách zvykem a národním sportem, bude opakovat??? Zajímavostí
pak je, že odpovědní za nic nemohou, neboť
předpokládali, netušili a občas prý i mysleli.
Tak co nás opětovně čeká???
BEJČEK Franta
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personální obměna v omr na
oms sokolov
OMR OMS Sokolov
koncem roku 2012 byla
nucena řešit personální
přeobsazení ve svých
řadách. Na vlastní žádost byli odvoláni ze
svých postů Ing. Josef
Štrudl – z funkce předsedy OMS a Petr Antal
z funkce předsedy kyPředseda OMS Sokolov
nologické komise. OMR
Jaroslav Adámek
následně na funkci předsedy OMS zvolila Jaroslava Adámka s tím, že
Ing. Josef Štrudl mu bude nápomocen v pozici
místopředsedy OMS. Za předsedu kynologické

komice byl zvolen Jan Bína. Ing. Arnošt Fuchs
byl zvolem správcem sítě OMS a byl rovněž potvrzen ve funci ekonoma OMS Sokolov. Dále byl
zvolen p. Gondík z pozice náhradníka za členy
OMR. Člen OMR p. František Bejček, se kterým je uzavřena smlouva na výkon učetnictví
a VOR – OP, bude vykonávat rovněž post jednatela OMS.
Uvedené změny jsou platné od 1.1.2013.
Toto usnesení bylo jednohlasně přijato všemi zúčastněnými: Ing. Štrudl, Ing. Fuchs, Ing.
Bělohlávek, Ing. Kubát, Bejček, Tušek, Adámek,
Gondík, Mráz, Bína a Václav Malý – DR.

plán práce oms sokolov na
rok 2013
Zasedání myslivecké rady
27. února – středa – MR
10. dubna – středa – MR
5. června – středa – MR
19. června – středa – OKRESNÍ SNĚM
9. října – středa – MR
18. prosince - středa – MR
Odpovědnost: předseda OMS a VOR-OP OMS
Zasedání dozorčí rady
Svolávat 1x za pololetí, případně dle potřeby
Odpovědnost: předseda DR OMS
Kurzy adeptů – myslivecké zkoušky
Probíhající kurz: v měsíci březnu budou uskutečněny praktické střelby na střelnici a odzkoušena pratická část zacházení se zbraní. Zkoušky
adeptů proběhnou 13.4.2013 v restauraci U divočáka v Krásně od 8:00 hod.

Nové kurzy: kurzy adeptů a hospodářů budou
zahájeny 22.8.2013 s pokračováním do roku
2014.
Odpovědnost: dle TOZ
(technicko organizační zabezpečení)
Hodnocení trofejí za rok 2012-2013 –
Okresní přehlídka
Hodnocení trofejí bude provedeno na Statku
Bernard v Královském Poříčí takto:
15.5.
Dovoz a sběr trofejí
16.5.
Hodnocení trofejí
17.5.
Instalace výstavy
18.5.-19.5.
Přehlídka trofejí
Odpovědnost: dle TOZ
Kynologické akce
Akce proběhnou dle již zpracovaného a
www.myslivost.cz/omssokolov |
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předaného plánu na ústředí ČMMJ. Tento bude
přímou součástí tohoto plánu práce. Nadále se
podílet na aktualizaci a změnách ZŘ loveckých
psů dle zadání ústředí ČMMJ.
Odpovědnost: vyjmenovaný předseda komise
Střelecké akce
Na tyto akce je zpracován Střeleckým klubem
JČR Kraslice samostatný plán akcí a naše činnost
se od něho bude odvíjet. Budou konány akce při
výcviku adeptů v roce 2013, pokud budou organizovány (zájem adeptů) a dle zájmu MS a HS.
Odpovědnost za úseky lovectví, kynologie a střelectví: odpovědné komise a členové MR pověření
dle odborností, ve spolupráci s KVK OMS
Zasedání komisí OMS ČMMJ
Schůze každé komise musí proběhnout 1x za
čtvrtletí.
Odpovědnost: předsedové a pověření MR, kontrola ve zprávě OS
Styk OMS s Mysl. sdruženími a HM a honitbami v rámci okresu
• Čtvrtletně bude vydáván Myslivecký zpravodaj s aktualitami, inzercí, požadavky,
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náměty a zkušenostmi členů ČMMJ společně pro OMS KV, SO, CH.
Odpovědnost: členové RR Zpravodaje
• V měsící červnu bude svolán OS s doporučeným programem z centra ČMMJ.
• Jednatel, předseda, případně pověření
členové se budou na pozvání zúčastňovat
schůzí MS a aktivů s mysliveckými hospodáři na PÚ měst Sokolov a Kraslice.
• OMS se aktivně zapojil do organizace
Mysliveckého dne, který proběhne v celém
kraji dne 15.6.2013 v areálu Krajského úřadu v Karlových Varech, jako oslava 90. výročí ČMMJ.
• Čryřikrát ročně proběhnou konzultační a
poradenské dny na MěÚ Kraslice a to následovně: 4.3.2013, 2.6.2013, 2.9.2013 a
2.12.2013
Odpovědnost: VOR-OP OMS
• Po dohodě s ČMMJ Praha proběhne dne
19.4.2013 školení lektorů, společně pro
OMS Cheb, Karlovy Vary a Sokolov, pro výuku v kurzech adeptů myslivosti a mysliveckých hospodářů
Odpovědnost: VOR-OP OMS

spoleČenská kronika:
Životní výroČí
květen 2013

Červen 2013

Pražáková Jitka . . . . . . . . . . . . 50 let
Janka Jan . . . . . . . . . . . . . . . . 65 let

Bělohlávek Antonín. . . . . . . . . . 60 let
Stowasser Alfred . . . . . . . . . . . 60 let
Tylinger Luboš . . . . . . . . . . . . . 60 let

Všem jubilantům HODNĚ ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI a ÚPŘIMNÉ LOVU ZDAR !
MR OMS Sokolov
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ohlédnutí Za memoriálem
mileny štěrbové
Ve dnech 14. až 16.9.2012 byl OMS v Chebu
pověřen ČMMJ a ČMKJ organizováním a realizací 25. ročníku Memoriálu Mileny Štěrbové,
jako vrcholných Všestranných zkoušek plemen
loveckých slídičů a německých křepeláků. DR
ČMMJ pověřila mne, jako jednoho z určených,
zabývajících se úsekem lovecké kynologie
a kontaktem s kynologickou komisí ČMMJ provést kontrolu této vrcholné akce pro výše uvedenou skupinu loveckých psů a plemen. Zkoušky
byly organizovány v prostoru obcí Lipová, Mýtina,
Okrouhlá, Hrozňatov a okolí přehrady Jesenice.
Zahájení této akce proběhlo 14.9. od 18:00
hod. slavnostním nástupem na Velkém náměstí
v Chebu, za účasti místostarosty tohoto města
p. Mgr. Lindy, starosty obce Lipová Klíra,
dále představitelů ČMMJ – jednatele p. Ing.
Kostečky, představitelů ČMKJ, funkcionářů Karlovarského kraje – zastoupených Ing.
Bradáčem. Toto zahájení bylo velice impozantní,
trubači Lesů Žlutice provedli nádherný koncert k
úvodu, byli představeni rozhodčí delegovaní pro
posouzení práce psů, byl představen vrchní rozhodčí p. Ing. Jan Horyna. Všechna tato představování obstarával ředitel memoriálu p. Ing. Petr
Černík – jinak předseda OMS v Chebu. Tento
pán svým vystoupením i stoickým klidem a perfektním rétorickým přednesem skutečně předeslal, v jakém perfektním duchu se ponese další
průběh této akce na Chebském okrese. Dalším
perfektním překvapením byl koncert Chebské
lidušky, tzn. Mládežnické kapely LŠU v Chebu
a zejména vystoupení dětských a mládežnických mažoretek, které předvedly své vystoupení
v mysliveckých krojích s úžasnými kloboučky,
sladěnými do mysliveckého duchu, včetně odpovídající hudby perfektně zahrané kapelou
mládežníků. Prostě krása naladěná na započetí
krásné myslivecké akce. Zde patří poděkování
představitelům města Chebu, že dali možnost
představit to nejlepší a krásné, co zde mohou

nabídnout. A účast vrcholných představitelů kraje, města a obcí v okolí svědčí o tom, že myslivci
na Chebsku, a řekněme na celém Karlovarsku
i Sokolovsku, získávají na prestiži.

Po skončení programu úvodu Memoriálu se
vůdci psů a rozhodčí, včetně provázející korony
přesunuli do Hrozňatova a Kozlů na objednané
noclehy a krátké večerní posezení. Rozhodčí
si provedli s vrchním rozhodčím obvyklou žádoucí poradu k upřesnění požadavků a dohodlých úprav ZŘ k plynulému posuzování. A to je
mistrovské!
Páteční ráno se všichni sešli v prostoru obce
Mýtina za bývalou rotou PS, kde byl postaven
mohutný stan, který se stal základnou a centrem
dalšího průběhu Memoriálu. Zde probíhaly výměny pracovních skupin na jednotlivá pracoviště.
Těchto pracovišť bylo pět – velký les, malý les,
www.myslivost.cz/omssokolov |
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vodní práce + odložení, vlečky, pohozené, slídění
+ drobné. Bylo zde i občerstvovací centrum, dobře zásobené. Po provedení nástupu a seznámení
vůdců s jimi vylosovanými čísly, se rozběhl přesun
na pracoviště a začalo to podstatné pro vůdce
a jejich gladiátory – plnění jednotlivých pracovních
disciplin. V prostoru okolí Chebu byly nalezeny velice vhodné lokality pro danou práci psů, s prostorovou a terénně vhodnou dispozicí rozhodčí určeni
do skupin po dvou nebo třech podle náročnosti
disciplín. Po celý den jsem se správcem zkoušek
p. Václavem Krejčím objížděl jednotlivá pracoviště, někdy jsme se míjeli s panem vrchním rozhodčím, někdy jsme spolu sledovali průběh prací
psů i chování vůdců a korony. Mohu konstatovat,
že jsme nenarazili na nějaké kiksy, nebo negativní chování či vystupování, nepadla žádná slova
kritiky na výkony rozhodčích, technické obsluhy
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kteří s nimi na tom zamakali. Potěšitelné bylo, že
tam padlo i jméno vrchního rozhodčího p. Horyny,
který se přípravě této vrcholné klubové akce zúčastnil a zanechal tady velice pozitivní stopy. Však
mu ředitel memoriálu mnohokrát připomenul jeho
pozitivní podíl na tomto velice úspěšném kynologickém klání na „jeho Chebsku“. Zvečera byl první den Memoriálu ukončen na Mýtině vyhlášením
výsledků prvého dne – soutěž z 16 přihlášených
opustily pro nesplnění požadavků některé disciplíny s nulou 2 feny. Je to vždy pro vůdce neveselé,
ale důvody jsou různé.
Vůdci, korona a rozhodčí se přesunuli z Mýtiny
do Kozlů a Hrozňatova na ubytování, převlečení
do svátečního a pořadatelé je vlastní dopravou
převezli do Restaurace do Lipové, kde se konal
společenský večer, s bohatým občerstvením
pro přítomné. Zahrála opět kapela Parožanka,
opět přijeli zatančit Chebské mažoretky na sále
v restauraci. Toto bylo opět velice krásné a nenapodobitelné – zkrátka tohle Chebani umí jako
nikdo jiný! Myslím si, že i tato společenská akce
má na takovémto setkání myslivců a kynologů

nebo na nevhodný terén, či nedostatek zvěře. To
bylo skutečně obdivuhodné, protože takto připravit všestranné zkoušky dá opravdovou makačku
a ocenit to může jen ten, kdo se o průběh a přípravu takovýchto zkoušek již staral nebo dosud stará.
Celá ta parta myslivců, pod vedením Petra Šilhana
a Ing. Černíka, tady zanechala kus velké a užitečné
práce. Výše uvedení nebyli sobečtí a namyšlení a
nezapomněli připomenout jména všech ostatních,
22
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plné opodstatnění k vyčištění mozků na druhý
den, dá možnost setkat se se sponzory akce a
vyříkání si, nebo projednání problémů, navázání
nových kontaktů nebo obnovu těch časem zapomenutých – pořadatelům za to patří tisíceré
díky, včetně za odvoz zpět do míst pobytu.
Při sobotním ránu jsme se opět sešli na
Mýtině u stanu a vesměs všichni využili bohatého občerstvení ve stanu pro bohatou snídani
– byly zde chutné klobásy od Pepy Novotného,
nakládané masové plátky, výborné dva druhy
polévek (gulášová a slepičí), vynikající zvěřinový guláš – prostě myslivecký krmník a co dále
– skvělá skládaná buchta, mramorový moučník
a vynikající kávička – prostě Růžičkovi a všichni
co pomáhali se za vedení správce zkoušek Vény
Krejčího doslova překonávali.
Vůdci se psy se opět rozjeli na pracoviště plnit
požadované discipliny, které neplnily předchozí
den. Velký počet korony, včetně mne, se těšil
na lesní práci – konkrétně barvu, kde vedl vůdce
Petr Šilhan svou fenu. Byla ohlášena jako HLASIČ
– jediná na tomto Memoriálu. Fena po dojetí řemenu byla vypuštěna na volno a po trochu delší době začala hlásit – měla delší pomlky a byla
pány rozhodčími oceněna známkou 3 – a přesto
velice krásná a výcvikově náročná disciplína. Při
takovéto práci roste člověku kyrys na zádech –
DÍKY PETŘE! V ostatních pracovních skupinách

| MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ

probíhalo posuzování práce psů plynule, došlo k
dalším „padnutím“ např. dlouholetý harcovník a
memoriálový gladiátor Jindra Fencl dostal nulu na
vlečce s pernatou! Bylo to opravdu překvapivé,
neboť tento pán vždy dojel Memoriál bez ztráty
kytičky - ale asi je pravda, že mládí hříchů nečiní,
ale stáří nás unavuje a nepostojí. Jindro, přesto jsi
u nás obdivuhodný válečník!
Takto v rámci úspěchů i nezdarů (menších) uběhl i druhý den memoriálového klání, všichni psi
splnili požadavky disciplín dané ZŘ a nutně nastal
konec. Páni rozhodčí společně s vrchním provedli propočty v tabulkách a všem nám se objevil na
výsledkové listině očekávaný vítěz 25. ročníku
MMŠ. Stal se jím námi očekávaný chebský kynolog, myslivecký hospodář MS VLASTNÍK LIPOVÁ
pan Petr Šilhan, se svou fenkou německého křepeláka AURA z Březských pahorků. Získal za
490 bodů I. cenu, CACIT, CACT, nejlepší voda.
Ještě malou vsuvku pro ochránce zvířat. Po
ukončení soutěže, předání výsledků a věcných
cen (1. Cena byla lovecká zbraň) se pořadatelé
vyrovnali i s vítězem zkoušek p. Šilhanem. Musel
do bazénu plného vodou doplavat a přiaportovat
kachnu, aby věděl, k čemu učil svoji fenku a jak
je to náročné! Stačí tato satisfakce?
Zprávu zpracoval: Bejček František
www.myslivost.cz/omssokolov |
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5.5.2013
11.5.2013
6.7.2013
7.7.2013
3.8.2013
7.9.2013
21.9.2013
22.9.2013

podzimní zkoušky

norování

barvářské zkoušky

barvářské zkoušky
honičů

speciální zk. z vodní
práce

podzimní zkoušky

lesní
zkoušky

barvářské
zkoušky

3

4

5

6

7

8

9

norování

podzimní zkoušky

13

14

zkoušky
honičů

barvářské zkoušky

12

pohár
Slovanského
lesa

lesní zkoušky

11

15

lesní zkoušky

11

9-10.11.2013

26.10.2013

25.10.2013

6.10.2013

5.10.2013

5.10.2013

4.5.2013

zkoušky vloh

2

10

7.4.2013

Termín

jarní svod

Druh akce

Krásenský
kahan
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1

Poř.č.

8.00

myslivna
Chodov

Krásno

Chodov

Krásno

Krásno

Krásno

Kraslice

Krásno

Krásno

Chodov

restaurace
Divočák

8.00

8.00

8.00

restaurace
Divočák

myslivna
Chodov

8.00

restaurace
Divočák

14.00

8.00

lov. chata
Stříbrná

Krajcech

8.00

restaurace
Divočák

8.00

8.00

restaurace
D. Rychnov

Dolní
Rychnov

restaurace
Divočák

8.00

restaurace
Divočák

Krásno

Krásno

8.00

8.00

myslivna
Chodov

restaurace
Divočák

8.00

myslivna
Chodov

8.00

8.30

Krajcech

Začátek

Krajcech

Krásno

Chodov

Chodov

Krásno

Místo konání

Ing.Hrdina
Jakub

Ing.
Bělohlávek

LČR, ML Krásno,
ML Loket

MS - Lomy

nora Krásno

9.10.2013

23.10.2013

Ing.
Němčický
ředitel LZ
Kladská

9.10.2013
Polreich Jar.

Jílková
Ludmila

18.9.2013

18.9.2013

18.9.2013

4.9.2013

4.9.2013

21.8.2013

Ing. Štrudl
Jos.
Kirejev
Miroslav
starosta
města
Krásno

17.7.2013

Zábran Jiří

LČR, ML Krásno,
Adámek Jar.
ML Loket

LČR, ML Krásno,
ML Loket

ML Kraslice, LČR

LČR, ML Krásno
ML Loket

LČR, ML Krásno
ML Loket

MS - Lomy

nehonební

19.6.2013

Ing.Hrdina
Jakub

LČR, ML Krásno,
ML Loket

24.4.2013

Kumbera
Mir.
19.6.2013

17.4.2013

17.4.2013

20.3.2013

Uzávěrka

Ing. Kocián
Jan

Ing. Štrudl
Jos.

Bejček R.

Ředitel
zkoušky

LČR, ML Krásno,
Adámek Jar.
ML Loket

nora Krásno

MS - Lomy

MS - Lomy

Honitba-místo

2000/1200.-

1300/800.-

1000/600.-

MP

OH-MP-Ret.

OH-MP-Ret.

MP-Ret.

Ter.Jez
1000/700.- Ret.
Sl.1200/800.1100/600.-

OH-Ret.

MP

MP

OH-Ret.

OH+MP

MP

OH+MP

OH+MP

OH+MP

Poznámka

OH1400/900.Ret.1200/800.-

1700/1200.-

1300/800.-

1200/800.-

1100/700.-

1100/600.-

1000/600.-

1300/800.-

1000/600.-

300/200.-

Poplatek
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plán kynologických akcí oms sokolov na rok 2013

1. 8.00 - 9.00 hod.prezentace, veterinární prohlídka, losování, začátek zkoušek. 2. Pro členy ČMMJ v rámci ČMKJ je startovní poplatek snížen (nutno doložit
členským průkazem). 3. Do uzávěrky přihlášek musí být zaplacen startovní poplatek buďto složenkou A, nebo převodem na číslo účtu 234 428 691 - 0300, nebo
přímou platbou na OMS ČMMJ Sokolov. Bez této platby nelze brát přihlášku jako závaznou. 4. Poplatek bude vrácen v případě hárání feny, nebo onemocnění psa
(musí být doloženo potvrzením od veterináře). 5. Na každé přihlášce musí být uveden kontaktní telefon.

1 | 2013
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oms cheb

okénko Jednatele
POZVáNKA NA SNĚM
Srdečně Vás zveme na Okresní myslivecký sněm, který se koná 31. 5. 2013 v 17.00 hod.
v mysliveckém zařízení v ŽÍROVICÍCH.

organiZaČní Změny na
Jednatelství oms cheb
S účinností od 1. 2. 2013 došlo k organizačním změnám na jednatelství OMS. K
tomuto datu ukončil svoji působnost jednatel pan Ladislav Hynek a na uvolněné
místo byla přijata hospodářka OMS paní
Maršíková.

Touto cestou chci poděkovat panu
Ladislavu Hynkovi za práci, kterou odvedl
pro ČMMJ a na zaslouženém odpočinku
mu za všechny naše členy přeji pevné zdraví, štěstí a hodně mysliveckých úspěchů.
Ing. Petr Černík

informace o podmínkách vydávání
loveckých lístků ciZincům
V roce 2013 došlo k podstatným změnám
podmínek při vydávání loveckých lístků cizincům. V minulosti obce s rozšířenou působností
vydávaly lovecké lístky pro cizince na základě
obdobného dokladu ze země, kde cizinec má
trvalý pobyt. Doklad z této země byl uznán bez
dalšího ověřování.
Na základě nového pokynu Ministerstva zemědělství České republiky pověřené obce mají celkem tři způsoby postupu při uznávání a ověřování
zahraničních úředních listin (loveckých lístků):

A) Úřední listiny ze zemí, kde ČR má uzavřenou smlouvu o právní pomoci
V tomto případě zahraniční veřejná listina
(obdoba loveckého lístku) je uznána bez dalšího ověřování a na základě tohoto dokladu bude
vydán český lovecký lístek pro cizince.
Přehled států, jejichž příslušníci nejčastěji
žádají o vydání loveckého lístku a nemusí mít
své listiny (lovecké lístky) opatřené ověřovací
doložkou:
Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rakousko,
Rusko, Francie, Chorvatsko, Slovinsko.
www.omscheb.cz |
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B) Úřední listiny ze zemí, které jsou signatáři Haagské úmluvy o Apostille
V tomto případě veřejná listina (obdoba loveckého lístku) musí být opatřena Apostillou tj.
ověřovací doložkou. Tato ověřovací doložka se
připojuje k originálu listiny a ještě musí být přiložen úřední překlad do českého jazyka.
Přehled zemí, které musí mít ověřovací doložku + úřední překlad do českého jazyka:
Německo, Itálie, Švédsko, Finsko, Estonsko,
Lotyšsko, Litva, USA, Velká Británie.
C) Superlegalizace
V tomto případě musí být dokument ověřen superlegalizací. To v praxi znamená, že
v zemi původu dokumentu příslušný úřad ověří

listinu pro použití v zahraničí (ve většině případů to bude Ministerstvo zahraničí daného státu)
a následně tutéž listinu opatřenou zahraničním
ověřením ověří v zemi původu listiny příslušné
zastupitelství ČR v daném státě, jako listinu
uznanou a použitelnou pro ČR.
Tento způsob ověření musí mít např. Kanada.
Tuto nepříjemnou skutečnost je třeba vzít
uživateli honiteb na vědomí a své zahraniční
hosty předem informovat tak, aby před zahájením lovecké sezony byly nutné formality včas
vyřízeny.
Ing. Petr Černík
předseda OMS

rok 2012 na františkoláZeňské
střelnici.
Střelnice OMS Cheb, která leží v těsné blízkosti Františkových Lázních, se nosí dlouholeté tradici jak mezi myslivci, tak mezi přáteli
sportovní střelby. Střelnice je využívána např.
pro výcvik adeptů, konají se zde různé společenské akce, které hlavně pořádají myslivecká
sdružení našeho OMS např. k měsíci myslivosti.
Střelecká komise pořádá každoročně okresní
přebory, veřejný závod na vysoké věži, veřejný
závod O pohár Adolfa Sitty a společně s kynologickou komisí kombinovaný závod norování a
lovecké kolo. Tímto bych chtěl poděkovat všem,
kteří se zúčastňují těchto akcí, MS pravidelně

navštěvujícím střelnici jako jsou MS Skalná,
Okrouhlá, Lipová a též sponzorům bez kterých
to již dnes nejde. Za uplynulí rok bych rád poděkoval hlavně městu Františkovy Lázně, dále pak
panu Strejčkovi - firma Liquid, p. Vynáhlovskému
- Erika, p. Vimmerovi - LD Diana, p. Peroutkovi
- PH Recykling, p. Hofmanovi - Truhlářství, p.
Zábranovi, f. Lesoškolky s.r.o. Příznivci střelby,
přečkejme ve zdraví zimu, užijte si lovu a na jaře
s pozdravem a na viděnou.
Miloš Berdich
Předseda střelecké komise

odešli z našich řad
JOHN Mojmír MS Tetřívek Lázně Kynžvart
STRACHOTA Otto MS Okrouhlá
Čest JeJich světlé památce!
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přípravný kurZ adeptů myslivosti
Okresní myslivecký spolek v Chebu zahájil
kurz adeptů myslivosti dne 16. 02. 2013, do kterého bylo přihlášeno 18 adeptů. Zahájení a přednášky probíhaly v restauraci U Stříbrného jelena
ve Starém Hroznatově. Pravidelně přednášky
navštěvovalo 90% uchazečů. Kurz byl zakončen
13. 03. 2013, kde byly adeptům předány knížky adepta, a byli informováni o dalším průběhu

výcviku ve střelbách. V rámci přednášek měli
adepti možnost navštívit oboru, kde mohli pozorovat zvěř jelení a dančí za zajímavého výkladu p.
Karla Švestky. Adepti ocenili zajímavé přednášky lektorů, které byly zajímavě připraveny.
Za Osvětovou komisi
Václav Krejčí

práce na místě nástřelu
Vážení přátelé myslivosti, chtěl bych Vás touto
cestou krátce informovat o problematice, která
se řadě z Vás může hodit při výkonu práva myslivosti. Jedná se o práci na místě nástřelu.
Nezlomí-li se spárkatá zvěř v ohni a vzdálí se
z nástřelu, musíme se připravit na dosled (v hovorové řeči často používaný výraz „dohledávka“
je podle správného pojetí myslivecké mluvy vyhrazen zvěři drobné). Pod pojmem dosled rozumíme celou posloupnost úkonů, které je nutno
provést, abychom poraněnou zvěř vyhledali.
Aby byl dosled úspěšný, je při jeho organizaci
nutné dodržet některá ustálená pravidla. Nechci
se zabývat celou problematikou dosledu, ale
chci se pokusit objasnit pouze práci na nástřelu,
tedy místa kde byla zvěře střelena.
Prvním z nich je maximální zachování klidu
a soustředění se po výstřelu na sledování zvěře
po celou dobu vizuálního kontaktu. Poté, co se
nám zasažený kus ztratí z dohledu, se snažíme
určit směr jeho dalšího úniku podle zvukových
projevů. Ty nám často následnou činnost výrazně usnadní.
Dosled se organizuje v závislosti na značení
zvěře po výstřelu. Zlomila-li se v ohni, okamžitě
přebíjíme zbraň a očekáváme další vývoj. Může
totiž jít o obrnou ránu, tj. zásah páteře nebo
o přestřelené běhy. V tom případě je nutné

počítat se zvednutím zvěře a okamžitým opakováním výstřelu. Nevidíme-li na složenou zvěř ze
svého stanoviště, snažíme se k ní co nejrychleji
přiblížit. Nástřel bychom neměli ani na okamžik
spustit z očí a ani se nesmíme vzdát možnosti další rány. Odběhne-li naproti tomu zvěř po
ráně z nástřelu, sledujeme ji co nejdéle, eventuálně i v tomto případě opakujeme výstřel na základě rychlého vyhodnocení situace. Následně
bezprostředně označíme místo, odkud jsme
stříleli. V duchu se snažíme co nejpřesněji vrátit
k okamžiku výstřelu, promítneme si směr střelby a určíme pravděpodobný nástřel. Důležité
jsou v tomto případě výrazné orientační body
(stromy, keře, terénní nerovnosti, vodoteče,
trsy vyšších trav apod.) a odhad vzdálenosti
zvěře před výstřelem. Teprve pak jdeme skutečný nástřel najít. Jakmile najdeme dané místo
(zápory, stříž, barva, rýha po střele), zalomíme
jej nástřelovým zálomkem a teprve pak podrobně zkoumáme okolí.
Prostor zbytečně nepošlapeme, abychom
neztěžovali případnou práci psovi. Ten si dokáže nástřel obeznat a vyhodnotit nejlépe sám.
Pro organizaci vlastního dosledu je důležité určit pravděpodobný zásah na těle zvěře. Tento
odhad provedeme především na základě značení, nálezu stříže nebo typu barvy. Zásadně
platí, že čím je rána lehčí, tím později zvěř
sledujeme.
www.omscheb.cz |
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Právě k této problematice bych se chtěl v tomto i dalších vydání našeho mysliveckého zpravodaje věnovat.
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pověšený kus byla natažena plachta pro názorný
výsledek.
Jedna z dalších zásad jsou světelné podmínky. Pokud se začíná stmívat a my nemáme dobrou baterku, je předpoklad, že budeme špatně
hledat postřelové znaky. Je určitě nutné, se na
místo druhý den vrátit a práci dokončit, i když
jsme před tím nic nenašli.

Obr. 5 nám ukazuje práci na nástřelu, kde si
všímáme každého i malého znaku, který nám
pomůže vyhodnotit místo zásahu zvěře a dále
tak určit další postup při dosledu.

První zásadou je řádné prohledání místa zásahu zvěře a nalezení každého, i malého postřelového znaku (střiž, barva, kost, tuk, části vnitřních
orgánů). To je nejlepší z pozice v sedu nebo na
kolenou. Při nepřehledném, jednotvárném terénu by měla ruka následovat oko, a mělo by se
zabránit rozšlapání loveckého místa.
Další zásada, postupovat systematicky s tím,
že hledat by měli oči a ne nohy! Každá minuta,
která je tomuto věnována, je dobře investovaný
čas. Jde nám přeci o to, najít co nejvíce znaků
(obr. 1, 3). Je zvykem hledat postřelové znaky pod nohama - na zemi, ale jak ukazuje obr.
2, mohou být barva a ostatní znaky v úrovni kolen a někdy i očí. Je běžné, že to může být i na
ploše 100m2, jak je ukázáno na obr. 4, kdy za
28
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Obr. 6 ukazuje znaky, které zanechali střepiny kulky na listech. To znamená, že se munice
z části rozdělila, buď na základě kontaktu se
zvěří, nebo na dráze letu natrefila na překážky
například ve formě větve nebo stromu.
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Obr. 7 nám ukazuje rýhu v zemi po kulce.
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Obr. 3, 4, 5 úplně tmavá skoro černá krev, pochází obvykle z jater nebo sleziny.

Obr. 8 zasažený kmen stromu.

Obr. 1 pokud vytéká světlá krev a přijde do
styku se vzduchem, kyslík vázaný na krevní destičky se uvolní a dochází ke vzniku bublinek

www.omscheb.cz |
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Obr. 6, 7 ukazuje na zásah na srdce tmavá
zpěněná barva

Obr. 5 ukazuje na zásah svaloviny
Obr. 6 zde vidíme, že velice často nacházíme
postřelové znaky nejen na zemi
V příštím čísle zpravodaje si ukážeme některé
z postřelových znaků u jednotlivých druhů zvěře
(srnčí, černá a zvěř jelení).
V mém článku jsem použil některé fotografie
ze zahraničních časopisů a zkušeností mích
loveckých druhů, které tato problematika zajímá a v myslivecké praxi často diskutována.
Samozřejmě je jasné, že jako každý den strávený v lese je jiný, tak i každá rána a dosled je jiný
a to přece je na té naší činnosti to krásné.
Švestka Karel

kluci od bobří řeky
Členové Chebského mysliveckého sdružení
Václav Krejčí a Jaroslav Krása již několik měsíců
pozorují bobra evropského na tocích v okolí Chebu.
Ten zde staví hráze a v některých místech i výrazně zvedá hladinu řeky Odrava a Mohelenského
potoka. Ze snímků je patrné, že pro svoji obživu,
ale i na stavění hrází, doslova kácí vzrostlé stromy
o průměru i několik desítek cm.
Autor: Václav Krejčí
Foto: Václav Krejčí a Vladimír Dolejší.
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okresní myslivecký ples
Dne 26. 1. 2013 jsme uspořádali 43.
MYSLEVECKÝ PLES Okresního mysliveckého
spolku Cheb, který se konal v kulturním domě v
Lipové. Po dlouhých letech jsme opustili tradiční
místo Františkovy Lázně.
K tanci a poslechu hrála skupina AMETYST. Ke
slavnostní atmosféře přispělo vystoupení Trubačů z
Kladské.
Pro účastníky plesu byla připravena bohatá myslivecká tombola. Zde chci poděkovat dárcům spárkaté zvěře do tomboly a to: panu Karlu Švestkovi,
MS Lipová, MS Dolní Dvory, MS Trstěnice, MS

Okrouhlá. Dále děkujeme všem dárcům a sponzorům věcných cen do bohaté tomboly.
Bohužel účast na plese byla nízká a to i přes veškeré úsilí, které osvětová komise věnovala přípravě
a propagaci.
Poděkování zaslouží členové MS Lipová, členové
osvětové komise a pracovníci jednatelství OMS za
práci na přípravě a organizaci celé této kulturní akce.
Václav Krejčí
předseda osvětové komise OMS Cheb

přehlídka trofeJí
Zdravím všechny příznivce české myslivosti.
Chtěl bych touto cesto Vás všechny pozvat na
přehlídku trofejí, která proběhne již tradičně
v obci Drmoul u Mariánských Lázní ve dnech
6. a 7. dubna 2013 v místním kulturním domě.
Otevřeno pro veřejnost od 10 - 19. hodin.
Hodnocení trofejí se koná dne 5. dubna 2013.
Na tuto výstavu Vás srdečně zve myslivecká
rada okresu Cheb.
Václav Stejskal
Předseda mysl. komise okr. Cheb
www.omscheb.cz |
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Střední lesnická
škola Žlutice
LESNICTVÍ

T

ZAHRADNICTVÍ
KRAJINÁŘSTVÍ

LESNÍ MECHANIZÁTOR

radice oboru lesnictví započala na naší škole v roce 1988. Jde
o čtyřleté studium zakončené maturitou. Od roku 2007 přibyl
tříletý obor lesní mechanizátor, zakončený závěrečnou zkouškou
s výučním listem.
Aktuálně škola rozšířila nabídku oborů ještě o dva, které budou
v případě zájmu vyučovány od 1.9.2013, tedy v den 25. výročí zahájení výuky lesnictví. Novými obory jsou zahradnictví se zaměřením na krajinářství a obor včelař. Krajinářství je obor čtyřletý
s maturitou a včelař je tříletý s výučním listem.
Ve všech oborech má velký rozsah praktická výuka, tedy výuka
v lese, v krajině, prostě v přírodě. Pro tento účel máme školní
polesí, které tvoří přírodní skvost Chlumská hora o rozloze 500 ha,
která je u městečka Manětín na hranici karlovarského a plzeňského
kraje v regionu říčky Střely, který je nazýván „Horní Střela“.
Studium je vhodné pro žáky, kteří mají rádi přírodu, ale i pro technicky založené žáky, neboť součástí výuky jsou předměty jako stroje a zařízení, geodézie, lesnické a zahradní stavby.

VČELAŘ

Žákům, kteří nastoupí na naší školu nabízíme mnoho bonusů a výhod, které jsou při dobrém prospěchu zcela zdarma a při horším za
čtvrtinové, resp. poloviční ceny. Nabídka začíná prázdninovým pobytem v areálu školního polesí na Chlumské hoře, o prázdninách
mezi devátou třídou ZŠ a nástupem na naši školu. Tábor je pro
budoucí žáky zdarma. Dále nabízíme možnost získání řidičského
oprávnění na osobní auto, traktor i nákladní auto. Žáci budou mít
po celou dobu studia k dispozici osobní notebook a další.
Škola má svůj domov mládeže, kde jsme započali s postupnou renovací se zásadou, že noví žáci budou ubytováni v nově zrekonstruovaných pokojích. Škola má i vlastní nově zrekonstruovanou jídelnu.
Jsme si plně vědomi relativní odlehlosti malebného městečka Žlutice, kde se naše škola nachází a tak nabízíme mnoho aktivit pro
volný čas, mnoho kroužků. Škola má vlastní nově zrekonstruovanou, nadstandardně velkou tělocvičnu.

Pojďte k nám studovat, pojďte si užít domácí atmosféry a přírody.
Těšíme se na vás.
Více informací o škole, uplatnění v praxi a o dalších výhodách studia na:

www.slszlutice.cz
Školu podporují:

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

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.

