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Úvodní slovo
Vážení přátelé myslivci,
lovecká sezóna je v plném proudu, říje
jsou za námi a probíhá období společných
lovů, kde se scházejí přátelé z celé naší
země i ciziny a sdělují si prožitky a poznatky
z uplynulé sezony. Chci apelovat na všechny
pořadatele společných akcí, aby požadovali po zúčastněných myslivcích dodržování
mysliveckých tradic, hlavně v oblasti nošení vhodných loveckých oděvů. Někdy je to
opravdu tragický pohled na maskáčovou
módu vylepšenou kšiltovkami.
V jarních měsících budou, jako každý rok,
probíhat na jednotlivých okresních mysliveckých spolcích přehlídky trofejí za uplynulou
loveckou sezonu. Tendence posledních let
je na pováženou. Jsou myslivecká sdružení i jednotliví pronajímatelé honiteb, kteří
po celá léta poctivě předkládají trofeje a považují to za samozřejmost. Na straně druhé jsou sdružení, která si s tímto nelámou
hlavu. Neukazovat velké, ale i jakékoliv jiné
trofeje, protože co kdyby někdo viděl, že se
v této honitbě loví medailové kusy, určitě by
při dalším pronájmu honiteb chtěl tuto honitbu za velkou cenu vydražit. Bohužel i toto se

v minulém období dělo a určitě všichni víme,
odkud foukal vítr. V současné době máme
před sebou dalších deset let a šanci začít dělat zase myslivost na úrovni, jako je u našich
přátel na Slovensku a v Maďarsku, za kterými začínáme pomalu, ale jistě ztrácet.
V našich zemích poslední celostátní přehlídka trofejí proběhla již v roce 2009 a od té
doby nic. Na všech okresních přehlídkách
se vždy účastní člen ústřední hodnotitelské komise, takže bodování je právoplatné
a na celostátní přehlídku se stejně všechny
medailové trofeje nedostanou, protože si je
pro velké množství nevyžádají a tyto trofeje
zůstanou doma a posílají se pouze tabulky.
Navrhuji, aby každý OMS měl své medaile, které budou instalovány ihned na okresní přehlídce a zůstanou lovci jako upomínka
na výjimečné trofeji. Pokud se týče celostátní úrovně, mohou být zlaté trofeje znovu
obodovány a vystaveny třeba na mysliveckých slavnostech v Hluboké nebo kdekoliv
jinde, ale každý rok. Ono těch zlatých trofejí z volné přírody zase tak strašně nebude,

Tiráž
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Redakční rada: Ing. E. Krejčí, Ladislav Cinegr, Ing. P. Křížek, J. Baroch, Vl. Dolejší, Ing. Arnošt Fuchs, Karel Švestka.
Foto na titulce: zdroj internet.
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a pokud je to pro dobro věci a ponaučení,
nic se neděje. Ve sdruženích o nich stejně
každý ví. Je toho mnoho co je zase potřeba
oprášit a začít dělat na úrovni, jsme zase
na začátku, ale pojďme se vztyčenou hlavou dělat to, co nás baví a proč to všechno
vlastně děláme. Je jenom na nás, co předáme našim potomkům. Zatím to je pořád
„líp už bylo“. Přeji Vám hodně úspěchů v té
letošní i v té příští lovecké sezoně i osobním životě.
ale každý se na ně rád podívá. U nás začínají být slavnosti o stáncích, atrakcích, všem
možném jenom ta naše česká myslivost
se z toho jaksi vytrácí. Nebojte se ukazovat i červené trofeje, nikdo není neomylný,

PF
2014

Lovu a myslivosti zdar!
Jaroslav Adámek
předseda OMS Sokolov

OMR ČMMJ Cheb, Karlovy Vary a Sokolov
přejí všem svým členům, jejich rodinnám
a přátelům myslivosti pevné zdraví
a mnoho mysliveckých zážitků
v roce 2014.

www.oms-karlovyvary.cz • www.myslivost.cz/omssokolov • www.omscheb.cz |
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OMS Karlovy Vary

BLAHOPŘEJEME!
V 1. ČTVRTLETÍ ROKU 2014 OSLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
TITO ČLENOVÉ OMS KARLOVY VARY
60 let
Jan DŽUBARA. . . . . . . . . . . . . . 18.1.
Ing. David MIŘEJOVSKÝ. . . . . . 13.2.
Vlastislav TÝGL. . . . . . . . . . . . . 19.2.
Vlastimil ZELENKA . . . . . . . . . . 23.2.
65 LET
Jiří DADU . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.1.
Milan HOLÝ. . . . . . . . . . . . . . . . 29.3.
Ing. Miroslav HOMOLA . . . . . . . 24.3.
Bohumil KŘÍŽ. . . . . . . . . . . . . . 18.3.
Vladimír MÜHLHEIM. . . . . . . . . 10.2.
František SLÁDEK. . . . . . . . . . .  11.1..

70 LET
MVDr. Jaroslav JANČÍK. . . . . . . 17.3.
Jan JELÍNEK. . . . . . . . . . . . . . . 23.2.
Jaroslav LIPAVSKÝ . . . . . . . . . . 26.1.
Josef MOLNÁR. . . . . . . . . . . . . 19.2.
Jaromír NEVÍDAL . . . . . . . . . . . 13.3.
75 LET
Jaroslav SVOBODA. . . . . . . . . . 22.3.
80 LET
František URIK . . . . . . . . . . . . . 28.1.
Ing. Jan VÁGNER . . . . . . . . . . . 12.1.
81 LET
RSDr. Miroslav VACEK. . . . . . . . . 4.1.

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

Odešli z našich řad
V úterý 22.10.2013 nás navždy opustil dlouholetý člen OMS Karlovy Vary
pan FRANTIŠEK PÁNEK z Útviny
zemřel náhle ve věku nedožitých 81 let.

ČEST JEHO PAMÁTCE!
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OMS KARLOVY VARY
PLÁN KYNOLOGICKÝCH AKCÍ 2014
Datum

Druh zkoušek

19.4.

jarní svod

26.4.

zkoušky vloh

16.5.

podzimní zkoušky

16.8.

lesní zkoušky

17.8.

barvářské zkoušky

27.9.

předběžné zkoušky barvářů

4.10.

podzimní zkoušky

5.10.

speciální zkoušky z vodní práce

11.–12.10.

MEMORIÁL ING. VLADIMÍRA DEJMKA – všestranné zkoušky
jezevčíci a teriéři VZ - CACT
všechna plemena ohařů VZ - CACIT
(klubové zkoušky – Klub krátkosrstý ohař Jizerní Vtelno)

25.10.

barvářské zkoušky honičů

8.–9.11.

zkoušky honičů

KURZY POŘÁDANÉ
OMS KARLOVY VARY
KURZ O PRVNÍ LOVECKÝ LÍSTEK 2014–2015
zahájení kurzu adeptů 1.3.2014 v 8.00 na střelnici v Karlových Varech – Drahovicích.
Přihlášky můžete podávat v kanceláři OMS Karlovy Vary případně posílat poštou na adresu
OMS Karlovy Vary, Stará Kysibelská 91, 360 20 Karlovy Vary. Cena kurzu činí 6.800,– Kč
a zahrnuje m.j. členství v ČMMJ včetně pojištění na dva roky a učebnici PENZUM.
www.oms-karlovyvary.cz |
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pro frekventanty kurzu
o první lovecký lístek 2013–2014:
5.4.2014 od 8.00 – konzultace před zkouškami
11.4.2014 – praktická část (střelby)
12.4.2014 v 8.00 – zkoušky
Obě akce se konají v prostorách střelnice v Drahovicích.

Kurz pro myslivecké hospodáře
Zahájení 13.4.2014 – střelnice Drahovice, přihlášky je možné podávat stejně jako u kurzu
adeptů v kanceláři OMS Karlovy Vary nebo poštou.

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ
Střední lesnická škola Žlutice
31.3. – 1.4.2014 – výběr trofejí
3.4.2014 – hodnocení
V neděli 6. 4. 2014 ve 14.00 slavnostní zahájení
Výstava bude dále otevřena pro veřejnost ve dnech 7.4.–13.4.2014 takto:
po-čt

8.00–18.00 hod.

pá

8.00–16.00 hod.

so

9.00–16.00 hod.

ne

9.00–12.00 hod.

Ve dnech 14.4.–15.4.2014 výdej trofejí

PŘEŠKOLENÍ PROHLIŽITELŮ ZVĚŘINY
Pro ty, kteří absolvovali základní školení na jaře v roce 2009, se bude konat ve čtvrtek
20. března 2014 v prostorách střelnice v KARLOVÝCH VARECH – DRAHOVICÍCH
přeškolení. Všichni účastníci školení v roce 2009 obdrží ještě osobní pozvánku.

Řádková inzerce
ČASOPISY MYSLIVOST, ročníky 1975 – 2006, přenechám vážnému zájemci zdarma.
PRODÁM BROKOVNICI, dvojku, ráže 16, cena dohodou.
Kontakt: mobilní telefon 605 917 069 nebo pevná linka 353 590 305.
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Z Mysliveckého deníku
Vladimíra Čepelky (10)
(Zdroj: Čepelka – Myslivecký deník MS Kovo Karlovy Vary 1960-1963)

www.oms-karlovyvary.cz |
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HLEDÁNÍ ZATOULANÉHO ČASU (22)
A tak šel čas – výroční odznaky

Dnes jsme pro vás připravili přehlídku našich výročních odznaků a dovolte nám, abychom Vám poděkovali za fotografie PŘÍSEŽNÝCH STRÁŽÍ, o které jsme žádali v našem
zpravodaji 3/2012. Z obdržených materiálů připravujeme článek do dalšího ročníku.
Jaroslav Baroch & col.
8
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2. ročník MEMORIÁLU
ING. VLADIMÍRA DEJMKA – VZ (CACT)

V sobotu 12. října 2013 se v areálu restaurace a autokempu Na Špici
v Radošově sešli příznivci lovecké kynologie při slavnostním zahájení 2. ročníku
Memoriálu Ing. Vladimíra Dejmka – VZ,
se zadáváním titulu CACT a Res. CACT.
Tato soutěž, kterou pořádá Okresní myslivecký spolek Karlovy Vary na počest nestora lovecké kynologie na Karlovarsku,
byla původně určena pro ohaře i malá
plemena loveckých psů. Po zmatcích, kdy
Českomoravská kynologická jednota nejdříve zamítla udělování titulu CACT a Res.
CACT pro malá plemena a po odvolání jej

udělila pouze pro jezevčíky, se přihlásil
nízký počet pejsků malých plemen a tato
skupina byla zrušena.
Na ranním nástupu těchto dvoudenních
zkoušek tak stálo v řadě patnáct vůdců se
svými ohaři a plni očekávání losovali pořadí, v jakém budou plnit jednotlivé disciplíny. Kromě účastníků z Čech přijeli také dva
vůdci z Polska a jeden ze Slovenska. Sbor
rozhodčích vedl v roli vrchního František
Kuneš, slavnostní lovecké fanfáry obstarali zástupci souboru loveckých trubačů
z Kladské. Mezi početnou koronou bylo
www.oms-karlovyvary.cz |
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Nakonec soutěž dokončilo pouze
osm účastníků, z toho jenom jeden v I.
ceně, a to Petr Patočka s fenkou Bety
z Chrenovského mlýna s celkovým počtem 486 bodů a domů si vezli také titul
CACT. Všichni soutěžící dostali hodnotné
ceny, kterými bylo možné zvýšit atraktivitu
soutěže pouze díky několika sponzorům,
jimž patří veliké poděkování. Poděkování
patří také všem, kteří přispěli finančně či

vidět také již tradičně žáky Střední zemědělské školy v Dalovicích s jejich oblíbeným učitelem Mgr. Liborem Uttlem.
Poněkud pošmourné počasí hrozilo deštěm a účastníci se po rozlosování a rozdělení do skupin vrhli na plnění jednotlivých
disciplín na poli, v lese i ve vodě. A protože všestranné zkoušky nejsou tak úplně
snadná záležitost, o to víc, mají-li charakter soutěže, již po prvním dnu pole vůdců
a jejich pejsků značně prořídlo. Některým
pejskům se nepovedla sem tam nějaká ta
disciplína, někteří vůdci zklamaní výkony
svých svěřenců sami odstoupili a následující den už nepřijeli. Druhý den nečekaně
vypadl také jeden z polských vůdců, který
se svým německým ohařem byl v čele průběžného hodnocení.
www.oms-karlovyvary.cz |
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pl

zapsán

vůdce

cena/body

1 Bety z Chrenovského mlýna NDO

NDO/4274

Petr Patocka

I/486

2 Brit
zo Šurianskeho kopca

SPKP/6247/12 Ladislav Novák

II/448

3 Bora z Oldrichovských luk CF

CF/57370/12

Pavel Šnajdr

II/435

4 Mora z Aufrízu

CF

CF/60777/13

Stanislav Homola

II/434

5 Areta Selsö

MOK

MOK/2128/07

Mgr. Jaroslav Matyáš II/434

6 Arthush z Tuhnického lesa MOK

MOK/3808

Monika Kopárková

III/416

7 Laky z Ránského letište
– fena

KO/78630

Jirí Kadavý

III/408

VOK/8474

Tomasz Patejuk

III/386

KO

KO

8 CYRANO Grey Eminence VOK

CACT

věnovali svůj čas a pomohli při organizaci
zkoušek, rozhodčím z výkonu i sdružením
či majitelům za poskytnutí dobře zazvěřených honiteb. A v neposlední řadě též děkujeme za perfektní zázemí v prostorách
restaurace Na Špici.
Přestože byl memoriál náročnou soutěží, stal se další oslavou výcviku a využití
loveckých psů nejen na Karlovarsku a důstojnou připomínkou ohromné porce práce, kterou Vladimír Dejmek k rozvoji lovecké kynologie, jako nedílné součásti české
myslivosti, přispěl. A za rok na shledanou,
na třetím ročníku.

Ivana Pečimúthová
(další fotografie a výsledkovou listinu je možné
shlédnout na webových stránkách
OMS Karlovy Vary – www.oms-karlovyvary.cz)
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Ohlédnutí za jubilejním

V. Západočeským derby retrieverů 2013

o „Pohár starosty obce
Kyselky“
které se uskutečnilo ve dnech 14.9.–15.9.2013 Kyselka – Radošov v honitbě VLS
ČR s.p. Divize Karlovy Vary a Mezinárodními všestrannými zkouškami přinášení
retrieverů CACT a res.CACT Kyselka – Radošov, ve dnech 21.-22.9.2013 v honitbě
VLS ČR s.p. Divize Karlovy Vary a AGROTRAVEL Horní Žďár Ostrov.

Oboje zkoušky provázela přátelská a kamarádská nálada. Obsazení na DERBY
bylo nad očekávání. Bohužel obsazenost

na všestranné zkoušky taková nebyla. Vždy
po slavnostním nástupu se vůdci se psy,
rozhodčí a vrchní rozhodčí přesunuli do honiteb. Vše probíhalo zdárně a pohodově.
Vyhlášení výsledků proběhlo také slavnostně s fanfárami pro vítěze a pohár osobně
předal starosta obce Kyselky Aleš Labík.
Celá akce proběhla za skvělé spolupráce Vojenských lesů a statků ČR s.p. Divize
Karlovy Vary, KCHLS – sekce retrieverů,
OMS Karlovy Vary, v překrásné přírodě –
honitbě VLS ČR s.p. Divize Karlovy Vary
a AGROTRAVEL Horní Žďár Ostrov.
www.oms-karlovyvary.cz |
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Slavnostní atmosféru po oba dva dny
zajistili trubači Petr Vajner, Kamil Štípek
a na MVZPR Břetislav Uchytil.
Zásluhu, že zkoušky proběhly, měly právě
Vojenské lesy a statky ČR s.p., Divize Karlovy
Vary, zejména ředitel ing. Milan Suk, který
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umožnil v honitbě tyto zkoušky zorganizovat, za honitbu AGROTRAVEL to byl Alfréd
Fajkoš. Na organizaci se podíleli zaměstnanci LS Dolní Lomnice, vedoucí správy Ladislav
Novotný a členové klubu KCHLS.
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Hlavní zázemí a skvělou kuchyni poskytli manželé Ztratilovi v restauraci – hotel
Na Špici v Radošově a v honitbě občerstvení na DERBY zajistil Ladislav Kováč
a MVZPR Vinárna Vojkovice – Jiří Genkov
a Miroslav Šipla.

Po celé dny byl zajištěn veterinární dohled, který zajišťovala Veterinární ordinace
ŠEROVET Kraslice, MUDr. Roland Šebesta.
(Celý příspěvek naleznete na stránkách
OMS Karlovy Vary – www.oms-karlovyvary.cz)

MYSLIVECKÝ PLES 2014
OMS Karlovy Vary, myslivecká sdružení a ostatní přátelé myslivosti Vás srdečně zvou na:

Tradiční myslivecký ples
pátek 31.

Tra
my
ple

ledna 2014 od 20.00 hodin.

Lidový dům – Stará Role (Karlovy Vary)

pátek 3

K poslechu a tanci zahraje kapela Parohanka

od 20

Program:

Foto: Vl. Dolejší

| www.oms-karlovyvary.cz

• Pasování na lovce zvěře
• Myslivecké vytrubování
• Bohatá myslivecká tombola

Lidový

Vstupné: 200,- Kč

Vstu

(Karlov

Vstupenky na myslivecký ples 2014 se prodávají v kanceláři OMS Karlovy Vary – číslo
telefonu 353 224 044, Lázeňské lesy Karlovy Vary – 353224 468, Farma Kubernát
– 724 180 148. Ceny do tomboly je možné předávat již od dnešního dne po domluvě
s organizátory plesu na telefonních číslech 724 180 148, nebo 602 128 129.
www.oms-karlovyvary.cz |
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ČESKOU REPUBLIKOU
ZA HODINU A PŮL
DOUBRAVA U LIPOVÉ
Doubrava u Lipové je nejucelenější soubor hrázděných
statků Chebského typu a je
vyhlášená vesnickou památkovou rezervací. Usedlost
čp. 9 se dochovala v původní podobě. Jde o roubený
dům s hrázděným polopatrem z roku 1751 s přilehlým objektem chlévů. Kolna
se seníkem pochází z roku
1780 a areál statku uzavírá
zděná stodola (1865). V objektu se dnes nachází soukromé národopisné muzeum s expozicí malovaného nábytku místního regionu a dobového
zemědělského nářadí. V obci je chov koní, arabských plnokrevníků – Doubravský arab.
KOKOŘÍN
Hrad vystavěl v 1. polovině 14. století Hynek Berka z Dubé. Roku 1426 hrad Kokořín dobili
a pobořili husité. Často měnil své majitele a již v roce 1544 se uváděl jako pustý. Císařské
nařízení na konci třicetileté války (1648) zařadilo Kokořín mezi hrady, které nesměli být opravovány a tak se postupně změnil v romantickou zříceninu.
V roce 1894 koupil hradní ruiny velkoobchodník V. Špaček,
povýšený do šlechtického
stavu. Jeho syn Jan Špaček
dal mezi lety 1911–1918 hrad
restaurovat a dostavět podle
plánů architekta E. Sochora
v romantizujícím stylu, ve snaze dosáhnout původní gotické
podoby středověkého sídla.
Foto: Vladimír Dolejší
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OMS Sokolov

VÍTE, ŽE …
• V průběhu měsíce září byl zahájen kurz
adeptů o první lovecký lístek za účasti 9
přihlášených adeptů. Adepti se zúčastnili
několika zkoušek psů, kde se seznamovali s praktikami zkoušek psů, při získávání lovecké upotřebitelnosti. Dále bude
pokračovat od ledna 2014.
• Ve III. čtvrtletí roku 2013 chodí v hojném
počtu platit členské příspěvky na rok 2014,
případně další roky členové ČMMJ. Za jejich aktivitu jim OMR vyslovuje poděkování
a věří, že členové do konce letošního roku
zaplatí příspěvky na rok 2014 včas!
• Započali v rámci okresu být organizovány
hony na drobnou zvěř a naháňky na zvěř
černou a zákonem povolenou zvěř spárkatou. Opětovně připomínám BEZPEČNOST
při zacházení se zbraní, spolupracovat
s orgány obcí a měst, vlastníky pozemků
a Policií ČR. Připomínám celé členské základně – každá dohoda je lepší než vyhraný
spor. A slušnost vůči občanské veřejnosti
nás nic nestojí – poděkování za ochotu vyhovět svědčí o potřebné lidské moudrosti.
• Na leden 2014 – přesně na 25. 1. bude
organizován OMR OMS Sokolov Tradiční
myslivecký ples. Zveme naše členy
k účasti a dovolujeme si požádat MS
20

| www.myslivost.cz/omssokolov

a Myslivecké organizace v okrese o příspěvek finanční, případně formou zvěřiny
do tomboly Okresního plesu. DĚKUJEME
PŘEDEM!!!
• Závěrem roku došlo k závažnému onemocnění jednatele OMS p. Bejčka, byl
a ještě bude hospitalizován v nemocnici
Sokolov a následně v Plzni. V úředních
dnech na OMS bude zajištěna náhradní služba a provoz OMSu bude plně zabezpečen. Úřední dny – každou středu
od 9:00 do 17:00 hodin. Služba na MěÚ
Kraslice, dne 2. 12. rovněž.
• V průběhu měsíců srpen až listopad byly
organizovány zkoušky lovecké upotřebitelnosti – s výsledky budete seznámeni
předsedou kynologické komise p. Bínou
ve svém příspěvku.
• V měsíci říjnu 2013 byl na KÚ Karlovy Vary
– odbor myslivosti předán zpracovaný požadavek na rozmístění pachových ohradníků podél silnic II. a III. třídy v rámci okresu Sokolov. Všichni, kteří jste si požádali
o jejich umístění v rámci vámi spravovaných úseků, budete vyzváni ke spolupráci
zabezpečit tento úkol k jeho splnění. MR
OMS Vám předem vyslovuje poděkování.
František Bejček

4 | 2013

| MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ

Společenská kronika:
životní výročí
70 let
AUBRECHT Václav . . . . . . . . . . 11. 1.
60 let
HENZL Jiří MuDr. . . . . . . . . . .  15. 1.
PAPEŽ Bohuslav. . . . . . . . . . .  26. 1.
DROPINSKI Zbygněv. . . . . . . .  30. 1.
CHADŽIJEV Sergej. . . . . . . . . . 12. 1.
50 let
FOJTÍK Václav. . . . . . . . . . . . .  15. 2.
Všem jubilantům přejeme
HODNĚ ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI a ÚPŘIMNÉ LOVU ZDAR!
MR OMS Sokolov

PŘIPRAVOVANÁ KNIHA Tepelské panství
Přátelé, na duben - květen 2014 bych chtěl připravit novou knihu Tepelské panství (obsahově navazuje na knihu Kynžvartské lesy). Pokud budete mít zájem vložit do knihy trochu historie, a také něco ze současné činnosti OMS, budu rád. Nějaká fotografie bude
vhodná. Sdělte, prosím, zda budete mít zájem o poskytnutí informací či zapůjčení fotografií
na email jlangas@seznam.cz.
Zdraví J. Langáš
www.myslivost.cz/omssokolov |
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ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA
OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK SOKOLOV

POŘÁDÁ

DNE 25.1.2014 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 15.11.2013
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
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Dohledávka

Naháňka byla naplánována na dva dny
víkendu uprostřed listopadu. Počasí předchozí soboty a neděle nebylo nic moc,
oba dva dny propršelo. Proto jsme s napětím očekávali, co udělá v termínu lovu.
V sobotu ráno ležela obloha v barvě olova
téměř při zemi. To vše doprovázel silný vítr,
ale nepršelo.
Lovilo se ve dvou lečích oddělených
obědem v honitbě Agrovild Prameny. Pro
asi třicet střelců nadhánělo deset honců
s několika psíky. V obou lečích se ulovilo
šest kusů zvěře sičí holé a jeden kus samičí zvěře jelena evropského. Ran padlo

mnohonásobně více a velké množství zvěře prorazilo mezi střelci bez rány.
Druhý den se nedělní ráno probudilo s vymetenou oblohou, bylo teplo a zcela bezvětří. Při ranním nástupu bylo oznámeno, že
se střílí pouze zvěř holá jelení a sičí, lončáci
a selata prasete divokého a veškerá zákonem povolená zvěř škodná. Jeleny evropské
a sičí není na naháňkách povoleno střílet.
Bylo upozorněno na zásady bezpečného
zacházení se zbraní a velen rozchod.
Naháňka probíhala ve stejném složení
jako předchozího dne a opět se braly dvě
www.myslivost.cz/omssokolov |
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leče. Po zavedení hostů na střelecká stanoviště honci proháněli „Tajgu“, oblíbenou
leč, která nikdy nezklamala. Brzy po zahájení se ze všech stran ozývaly střelné rány.
Z leče zmateně vybíhala zvěř sičí a jelení.
Po odtroubení konce leče jsem zpátky
po linii sbíral rozestavěné střelce, někteří
však již opustili svá stanoviště. Při té příležitosti, jsem zjišťoval, co se kde střelilo, a třem střelcům jsem předal úlomky
za čtyři kusy ulovené zvěře. Zároveň jsem
je vyzval, aby si tyto vyvrhli. Poté jsem
spolu s ostatními odešel na oběd.
Nálada při obědě byla vynikající, protože
také na druhém křídle se podařilo střelit
několik kusů. Všichni se již těšili na druhou leč, když za mnou přišel přítel Honza,
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že za ním byl jeden ze střelců a oznámil
mu, že viděl postřeleného jelena siku, který, když přešli honci, zatáhl do leče. Řekl,
že se tam chce podívat se svým psem hovawartem Arčím, ale neví kde to přesně je.
Rychle jsem se rozhodl, že oželím druhou
leč a půjdu s Honzou. Po třicetileté službě
jako lesník na tomto úseku, jsem znal dokonale terén. Přesto jsem Honzovi nedával
mnoho nadějí. Takové určení místa „tam
někde kolem smrčku přešel dovnitř“, když
smrčků bylo všude desítky, s tím jsem měl
za léta služby špatné zkušenosti.
Vydali jsme se po opuštěné linii střelců s Arčím na volno. Šance byla pramalá, všude bylo mnoho stopních drah.
Přesto pes v jednom místě prudce odbočil
do leče. Když nám po několika metrech
ukázal barvu, věděli jsme, že je vyhráno.
Následujících asi čtyři sta metrů, než nás
dovedl k padlému kusu, jsme již absolvovali bez obav. Před námi ležel mladý sičí
jelen osmerák. Trofej a zvěřina byla zachráněna. Jelena jsme vyvrhli, odtáhli
k nejbližší cestě a vraceli jsme se stejnou
cestou zpátky pro terénní auto, že ho naložíme a odvezeme.
V družné zábavě, protože nám oběma
dobrá práce psa udělala radost, jsme
šlapali nerovným terénem a Árčí pobíhal
kolem nás. Najednou zmizel. Nepřišel ani
na zavolání. Po chvíli jsme jej zahlédli asi
padesát metrů před námi, jak na něco
doráží pod soliterním smrkem s větvemi
až na zem. Když jsme přišli blíže, vidíme
z pod větví vykukovat sičí běh. Po jeho
vytažení před námi ležel silný jelen sika.
Ale pod smrkem stále něco leží. Byl tam
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schován o něco málo slabší sika. Oba jeleni byli přikryti nalámanými větvemi a tak
šikovně zamaskováni, že kdyby nebylo
psa, nebyla šance je najít. Oba kusy jsme
vyvrhli a nechali ležet u smrku.
Pro prvního nalezeného jelena jsme pohodlně zajeli po cestě, naložili jej a vrátili se
pro zbylé dva. Honza se přes mé pochyby
rozhodl, že asi dvě stě metrů ke smrku projede terénem. Pomalu jsme se blížili k cíli
přes terénní muldy. Konečně jsme zahlédli
smrk, ale co to. Hned vedle stojí další tereňák se dvěma mladými střelci, kteří měli
jednoho siku již na korbě a druhého se pokoušeli naložit. Honza zastavil vedle nich,
poručil jim úlovek sundat a přeložit na naše
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auto. Uposlechli bez reptání, byli si vědomi
toho, že své chování budou muset obhájit
před majitelem honitby. Tak jsme odjížděli
se třemi jeleny na korbě.
Takto dopadla zdánlivě bezvýsledná dohledávka. Byli jsme si s Honzou
oba vědomi, že takovýto dosled již nikdy
nezažijeme.
Jistě je každému jasné, že oba střelci,
mimo jiné, odjížděli s pořádnou ostudou,
bez trofejí a na žádné další naháňce jsme
je již nikdy nepotkali, i když tato lovecká
skupina jezdí pravidelně rok co rok.
„Hajnej z Louky“

Zpráva kynologické komise
Kynologická komise OMS ČMMJ
Sokolov, ve spolupráci kynologii příznivě
nakloněných nájemců a vlastníků honiteb,
pořádala v podzimních měsících plánované kynologické zkoušky.
9. září v honitbě MS Chodov Lomy,
proběhly Podzimní zkoušky ohařů. Tyto
zkoušky posuzovali – vrchní rozhodčí
p. František Bejček, rozhodčí p. Otmar
Novák a p. Jan Bína. Ze čtyř předvedených psů dokončili tři psi zkoušky v I. ceně,
čtvrtý pes byl vůdcem ze zkoušek odvolán. Nejlepšího výsledku dosáhla nadějná
vůdkyně paní Marcela Hemrová, předvedením českého fouska Brix od Fatýho,
v první ceně ziskem 282 bodů.

5. října v lesích ML Kraslice a LČR se
uskutečnily Lesní zkoušky ohařů. Čtyři
zúčastněné psy za pěkného počasí na výborně připravených pracovištích posuzovali – vrchní rozhodčí p. Otmar Novák
a rozhodčí p. František Bejček a p. Jan
Bína. Zařazení jednoho psa do II. ceny
a druhého do III. ceny ovlivnila u prvního

www.myslivost.cz/omssokolov |
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podmíněná známka 1, z disciplíny „přinášení lišky přes překážku“ a u druhého
0 z „přinášení vlečené lišky“. V prvních
cenách skončil p. Barták Petr s fenkou
českého fouska Era z Jetelovických polí,
počtem 230 bodů a p. Václav Řezáč s maďarským ohařem Fatme marylin gurdau,
počtem 232 bodů. Po vyhlášení výsledků při závěrečném nástupu, mě příjemně
zaujalo a myslím i ostatní zkušenější kynology, vystoupení mladého vítěze těchto zkoušek, kde poděkoval rozhodčím
a pořadatelům a dále svými slovy potvrdil
starou pravdu, že „myslivost bez psa je
myslivost pod psa“. Upřímnosti toho co
vyslovil, věřím, vzhledem k tomu, že jsem
měl možnost posuzovat pěknou práci jeho
psa na pobarvené stopě a i dalších disciplínách lesních zkoušek.
Následný den, 6. října, se uskutečnily Barvářské zkoušky v Krásnu. Tyto
v lesích LČR posuzovali vrchní rozhodčí
p. Bohuslav Papež a rozhodčí p. Otmar
Novák a p. Luboš Hemr. Tři předvedení psi
skončili shodně ve II. ceně. Nejlepšího výsledku docílil p. Václav Matějovec se svým
jezevčíkem drsnosrstým Blesk Javorský
výr, ziskem 112 bodů, ale podmíněnou
známkou 2 za vodění na řemenu.
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25. října Zkoušky norování proběhly na noře MS z Krásna. Na zkouškách
bylo předvedeno 9 psů a fen - všichni
obstáli. Výborné práce předvedli jagdteriéři z chovné stanice BEJRO AGI pana
Rostislava Bejčka, všichni tři zúčastnění
psi z této stanice Gala, Grif a Gard, kterého vedl pan Jaroslav Tirala, získali plný
počet 84 bodů. Tohoto počtu docílila také
fena jezevčíka standard drsnosrstého Cita
od Tisovské skály, vedená p. Ing. Markem
Penčarem.
26. října opět v honitbě MS Chodov Lomy,
za příznivého počasí, v dostatečně zazvěřené honitbě a výborně zajištěným zázemím členy tohoto MS, proběhly Podzimní
zkoušky ohařů a jednoho Golden retrievera.
Zkoušky posuzovali – vrchní rozhodčí p. Jan
Bína a rozhodčí z okresu Cheb p. Miroslav
Růžička a p. Milan Andrle. Retriever Bandit
Estrelade Oro vedený Naděždou Podrackou
po pěkném výkonu, získal I. cenu a plný počet 188 bodů. Ze čtyř předváděných ohařů
jeden vůdce se psem odstoupil, další psi se
umístili jeden ve II. ceně a druzí dva v ceně
první, z nichž nejvyššího počtu 297 bodů,
docílil vůdce Josef Hudacký s fenou českého fouska Asta z Hroníkova dvora.
Poslední naší kynologickou akcí pak byly
Barvářské zkoušky konané v náhradním
termínu 10. listopadu. Tyto zkoušky posuzovali – vrchní rozhodčí p. Bohuslav Papež
a rozhodčí p. Otmar Novák a p. Luboš
Hemr. Bylo předvedeno pět psů, z toho
se v první ceně umístili dva psi jagdteriér
Grif BEJRO AGI vedený p. Rostislavem
Bejčkem, docílil 109 bodů a výmarský ohař
CUBA od Márfyho vedený p. Jiřím Mendlem
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z Třeboně, posuzovaným podle tabulek pro
barvářské zkoušky loveckých slídičů, získal 108 bodů. Další tři psi se umístili v ceně
druhé, mezi nimi Golden retriever posuzovaný podle tabulek teriérů a jezevčíků.
Některé plánované zkoušky se nekonaly důvodu malého počtu přihlášených psů.
Zvláště nás mrzí nekonání tradičních zkoušek Krásenský kahan a honičské zkoušky.

Závěrem chci jménem OMS ČMMJ
Sokolov a její kynologické komise poděkovat
všem již výše jmenovaným uživatelům honiteb, kteří podporují loveckou kynologii, ale
i těm mnohým, mnou nejmenovaných, kteří
svou dobrovolnou a nezištnou prací, pomáhají zdárnému průběhu kynologických akcí.

Jan Bína

Lovil jsem
s ing. Josefem Vágnerem
Pana ing. Josefa Vágnera, ředitele ZOO
v Hradci Králové, jsem poznal začátkem
osmdesátých let minulého století. Zúčastnil
jsem se tenkrát asi týdenního kurzu pořádaného ve školicím středisku západočeských státních lesů v Horních Hamrech
věnovaného chovu a vedení loveckého barváře. Hlavním přednášejícím byl ing. Josef
Vágner. Velice zajímavé a poučné přednášky trvaly vždy do pěti hodin odpoledne. Nikdy nezapomenu, jak jednoho odpoledne školení ukončil slovy: Teď si hoši

skočíme na pivo, bolševik do nás neustále
hustí tolik blbin, že je třeba to spláchnout.
To bylo v době nejtvrdší normalizace a velmi
si mne touto větou získal. Poté jsem ho nějakou dobu mohl sledovat pouze na dálku.
Když ho zbavili ředitelování v ZOO ve Dvoře
Králové a poslali do invalidního důchodu,
znovu jsme se setkali.
Přes Václava Chaloupku, autora
známých večerníčků o přírodě, přijel
na pozvání tehdejšího ředitele závodu,
www.myslivost.cz/omssokolov |
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u kterého jsem pracoval, pořádat několik přednášek pro zaměstnance. Při této
příležitosti mu ředitel předal povolenku
k lovu v rozsahu personálního odstřelu
a já jsem byl určen jako jeho lovecký průvodce. Proseděli jsme spolu několik rán
a večerů na posedech v mém loveckém
úseku. Při čekání na zvěř mi vyprávěl,
co vše zažil při odchytu zvěře pro zoologickou zahradu ve Dvoře Králové, o jeho
problémech, které musel ke konci při
ředitelování překonávat. Byl jsem pozorným posluchačem a velmi jsme se sblížili.
Také jeho vyprávění, vždy večer po lovu
v místní hospůdce, bylo hojně navštěvováno místními obyvateli a velice kladně
28
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hodnoceno i mezi lidmi, kterým myslivost
nic neříkala.
Vzpomínám na jednu loveckou vycházku s panem inženýrem na nočním lovu divokých prasat. V noci jsem na divočáky
nevysedával na posedech, ale při svitu
měsíce objížděl strniště po posekaných
polích obilí, na kterých bylo i při neúplném měsíci na světlém podkladu možno
střílet. Vždy jsem zajel ke strništi, našel si
nějakou vyvýšeninu, dalekohledem jsem
si našel, kde buchtují divočáci a s dobrým větrem se dá došoulat až mezi rudl
zvěře. To ale nebylo potřeba, věděl
jsem, že jakmile začnu rozeznávat bez
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dalekohledu jednotlivé kusy zvěře, mohu
bez obav přesně střílet. Zrak nemá černá
zvěř valný a tlupa dělá na strništi takový
rámus, že šustění a praskání strniště pod
mýma nohama nikdy neslyšela. Horší to
bylo s větrem, jakmile se stočil směrem
k nim, byly v okamžiku ztraceny.
Ing. Vágner přiznal, že v noci nikdy nestřílel, pouze do vzduchu, když odháněl
lvy od ohrad s odchycenými antilopami.
Projevil o tento druh lovu zájem. Bylo
to v říjnu, po úplňku, kdy měsíc šel pomalu zpátky. Po večerní přednášce kolem jedenácté hodiny, když byl již měsíc
na obloze, jsme se nacpali do jeho malého fiátku (vždy, když s ním přijel, jsem
přemýšlel, jak se do něj normálně rostlý
člověk naskládá) a vyrazili.
Nedaleko Pramenů, tam kde se od dob
vojenského prostoru říká Tanková cesta,
jsme zastavili. Byly asi dva stupně pod
nulou, po obloze se honily mraky, za které se občas schoval měsíček. Ideální noc
pro mé záměry, protože při příliš jasné
noci se prasata drží ve stínu na okraji
polí, nebo vůbec nevytáhnou. Přesunuli
jsme se ke staré vrbě na okraji pole.
Okolo nás se roztroubilo asi pět jelenů.
Zbožně jsme poslouchali tento koncert,
který ladí uchu každého myslivce.
Ale byli jsme zde za jiným účelem.
Přiložím k očím dalekohled a pozorně
prohlížím stráň před námi. A už je mám.
Asi sto padesát metrů před námi buchtují čuníci. Na noční střílení je to daleko.
Nejdříve se musíme přiblížit na rozumnou
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vzdálenost. Opatrně, za občasného obhlížení obzorkou jsme se opatrně začali
přesouvat za zvěří. S občasnými přestávkami jsme dorazili do vzdálenosti, odkud
jsme divočáky viděli bez použití dalekohledu pouhým okem, tedy asi na padesát
metrů. Zaklekli jsme a já hostu šeptal: je
to bachyně se šesti markazíny a napravo jsou čtyři lončáci, střelte toho úplně
posledního. Vágner opírá loket o koleno,
zalící a já čekám ránu.
Ale co to? Sundavá flintu z ramene
a šeptá mi. Dýchl jsem si na puškohled,
musím si to očistit, nic nevidím. Šahá
do kapsy, vytahuje kapesník a přejede
studené sklo puškohledu. Bohužel, zapomněl, že si před tím do kapesníku utřel
nos. Každý si dovede představit, co to
udělalo na podchlazeném skle. Čistění
nám trvalo hodnou chvíli, černá od nás
v mezičase poodešla o padesát metrů
dál, které jsme museli znovu došoulat.
Ale už vše proběhlo v pořádku, lončák
po ráně popoběhl asi třicet metrů a padl.
Vyvrhl jsem jej a už jsme v lovu nepokračovali, i když já jsem k tomu pana inženýra vybízel. Řekl, že mu jeden lončák stačí, že prožil kouzelnou noc s troubením
jelenů i radost z úlovku.
Tuto vzpomínku kladu na rov vzácného
člověka, kterého jsem si velice vážil a děkuji osudu, že mi umožnil strávit s ním pár
chvil.

„Hajnej z Louky“

www.myslivost.cz/omssokolov |
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OMS Cheb

Slovo hospodářky
Vážení kolegové myslivci,
dovolte, abych Vás seznámila se současným
stavem naší členské základny OMS Cheb.
Do 20.11.2013 máme 482 členů z toho:
Členská základna OMS Cheb
řádní členové
důchodci +65
invalidní důchodci
lesáci
studenti

317
138
13
13
1

Od začátku roku 2013 je to navýšení
o 60 členů.

Znovu bych Vám připomněla, že členské
příspěvky na rok 2014 musí být uhrazeny
do 31. 12. 2013.
Členské příspěvky zůstávají nezměněny:
řádní členové
800 Kč
senioři od 65 let
500 Kč
invalidní důchodci
500 Kč
po předložení průkazu ZTP

studenti

500 Kč
po předložení potvrzení o studiu

myslivci z povolání

550 Kč
po předložení průkazu

Miroslava Maršíčková
hospodářka

Od listopadu máme pro Vás otevřeno zase i v pátek
Pondělí 9.00 – 17.00 • středa 9.00 – 16.00
Pátek 9.00 – 13.00
V případě nutného jednání na OMS mimo provozní hodiny volejte na telefonní
číslo 732 164 538 paní Maršíčkové Miroslavě.
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BLAHOPŘEJEME!
Ve 4. čtvrtletí roku 2013 oslaví životní jubilea tito naši kolegové
85 let
Kába Jan . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.11.
Pospíšil Karel . . . . . . . . . . . . .  20.11.
80let
Štěpánek František. . . . . . . . . .  3.11.
Sobotík Miloš . . . . . . . . . . . . . 18.12.
75 let
Křemen František . . . . . . . . . . . 5.11.
Ing. Tebermann Božík . . . . . . .  21.11.

70 let
Kovalčin Andrej. . . . . . . . . . . . 24.10.
Hlaváč Josef. . . . . . . . . . . . . . . 9.12.
65 let
Veselovský Miroslav. . . . . . . . . 23.12.
60 let
Ing. Holub František . . . . . . . . 26.10.
Swietoň Zdeněk . . . . . . . . . . .  22.11.

Všem uvedeným jubilantům tímto blahopřeje
OMS CHEB a MR CHEB.

Plán kynologických akcí
pro rok 2013 Oms Cheb
Druh zkoušek

Datum

Den

jarní svod

29.3.2014

sobota

zkoušky vloh OH+MP

26.4.2014

sobota

podzim. zkoušky OH+MP

20.9.2014

sobota

SZVP OH+MP

19.7.2014

sobota

lesní zkoušky MP

7.6.2014

sobota

barvářské zkoušky MP

8.6.2014

neděle

23.8.2014

sobota

26.10.2014

neděle

zkouška norování
barvářské zkoušky honičů

www.omscheb.cz |
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Přípravný kurz adeptů
myslivosti
Okresní myslivecký spolek v Chebu
připravuje na začátek února kurz adeptů myslivosti, do kterého je možno se
přihlásit na OMS Cheb nebo na email:
vendy.krejci@seznam.cz. Zahájení kurzu
a přednášky budou probíhat v restauraci

U Stříbrného jelena ve Starém Hroznatově,
kde každý z adeptů dostane studijní materiál
(učebnici). V průběhu přednášek bude možno navštívit místní oboru.
Za osvětovou komisi Václav Krejčí

Výstava trofejí okresu Cheb
MK okresu Cheb připravuje z pověření
státní správy myslivosti opět chovatelskou
přehlídku trofejí spárkaté zvěře za rok
2013. Výstava je naplánovaná na měsíc
duben 2014. O termínu a místě konání budete včas informováni.
Odlov podprůměrných jedinců z populace zvěře je základem úspěšného chovu
většiny druhů spárkaté zvěře a je i základním předpokladem k produkci kvalitních
trofejí. To znamená, že veškerá regulace
početních stavů zvěře má své opodstatnění a má stanovená kritéria, která by
měla být myslivci dodržována. Proto se
domnívám, že nejen státní orgány, které
mají za povinnost dohlížet na veškeré činnosti spojené s hospodařením se zvěří,
ale i celá občanská veřejnost má právo
kontroly nad hospodařením se zvěří, které
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myslivci prakticky vykonávají. Zvěř je národním bohatstvím. Právě jedním z prostředků této kontroly jsou chovatelské přehlídky ulovené zvěře. Bohužel současná
legislativa je nedostatečná, a proto apeluji
na všechny myslivce a zejména na myslivecké hospodáře, aby se této akce v plné
míře zúčastnili. O poslání chovatelských
přehlídek spárkaté zvěře pro další odborné řízení chovu spárkaté zvěře nelze
pochybovat. Stejně tak nelze pochybovat
o účelnosti a významu konání chovatelských přehlídek pro mysliveckou i nemysliveckou veřejnost. Chovatelské přehlídky
byly nejen společenskou událostí v myslivosti, ale především zdrojem odborného
poučení všech myslivců.
Stejskal V.
předseda MK

4 | 2013
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Střelecké akce OMS Cheb 2014
Akce

Datum

Okresní přebor

10.5.2014

Vysoká věž

16.8.2014

Mem.A.Sitty

4.10.2014

Dvojboj norování + LK

23.8.2014

Podzimní zkoušky ohařů
a malých plemen 21.9.2013, Cheb
Okresní myslivecký spolek v Chebu
uspořádal dne 21.9.2013 již tradičně v honitbě Dolní Dvory mysliveckého sdružení
Dolní Dvory podzimní zkoušky loveckých
psů. Vzhledem k tomu, že se nepřihlásili
žádní zástupci malých plemen, byly zkoušky uspořádány pouze pro ohaře.
Na tyto zkoušky se přihlásilo šest vůdců
se svými loveckými psy – ohaři. Vrchním
rozhodčím byl jmenován pan Otomar
Novák, zkoušky posuzovali pánové
Miroslav Růžička a Miroslav Kašpar.
Po veterinární prohlídce zahájil zkoušky v 8.30 krátkým přivítáním předseda
Okresního mysliveckého spolku v Chebu
Ing. Petr Černík a předal slovo vrchnímu rozhodčímu p. Otomarovi Novákovi. Následně
proběhlo losování pořadí a odjezd do honitby.
Z těchto šesti přihlášených psů na zkouškách obstáli čtyři, a to tři psi v I. ceně a jeden v II. ceně .

Na prvním místě se umístila s počtem
287 bodů v I. ceně fena maďarského krátkosrstého ohaře Amira ze Zlaté stráně
vedená vůdkyní, MUDr. Petrou Říhovou,
na druhém místě s počtem 285 bodů v I.
ceně se umístila její další fena maďarského krátkosrstého ohaře Adéle ze Zlaté
stráně. Na třetím místě se umístil pes Art
ze Staré Vody, německý krátkosrstý ohař
vedený p. Františkem Agaiem, na čtvrtém
místě s počtem 256 bodů ve II.ceně skončil pes, český fousek Fox z Jílkova mlýna
vedený panem Kurtem Hnátem.
Veliký dík patří Mysliveckému sdružení Dolní Dvory za propůjčení honitby
tak i za propůjčení jejich lovecké chaty
v Loužku.

Milan Andrle
předseda kynologické komise
www.omscheb.cz |
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Memoriál Adolfa Sitty

Dne 5. října se uskutečnil na střelnici
ve Františkových Lázních 8. ročník memoriálu A. Sitty. Střílel se Lovecký skeet a Trap,
25+25. Za celkem slušného podzimního počasí se na prvním místě umístil pan
Leopold Mlýnek s nástřelem 45, na druhém
místě se umístil pan Martin Nečas a třetí
skončil pan Jindřich Kudrna. Všem ještě
jednou blahopřejeme. Všichni zúčastnění
závodníci obdrželi ceny, na které nám přispěli sponzoři tohoto závodu, kterým bych
rád i touto cestou poděkoval. Byli to Lesy
34
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České Republiky - LS Františkovy Lázně,
firma Liquid pana Strejčka, PH - recykling
pan Peroutka, LD - Diana pan Vimmer, pan
Zábran, firma Lesoškolky.
Přátele střelci, za naší střeleckou komisi
Vám přejeme ve zbytku roku a do nového
roku hodně střeleckých úspěchů, hodně
zdraví a příští sezonu nashledanou.

Miloš Berdich

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:

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. – 28.2.2014, 2. – 10.5.2014, 3. – 31.8.2104 a 4. – 20.11.2014
Vaše příspěvky a fotografie k nim zasílejte na e-mail: zpravodaj@oms-karlovyvary.cz

Vychází za podpory Krajského úřadu Karlovarského kraje.

