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 úvodník

Vážení čtenáři, kolegové a myslivci,
je tu léto a s ním čas zasloužených dovolených. Většina z Vás se na dovolenou chystá anebo si ji už i užívá, a to
jak někde v zahraničí, tak i v Čechách, a někteří z Vás i v honitbách, kde vykonáváte svůj časově náročný koníček
– myslivost.
Je to půl roku, co jste četli naposledy náš myslivecký zpravodaj. Nyní se Vám do rukou dostává zbrusu nový
zpravodaj od jiného grafika a zároveň také z jiné tiskárny. Důvod? Okolnosti, které jsou bohužel spíše ostudou,
malicherností a nezodpovědností některých členů redakční rady. Nedomnívám se, že bych zde měl celou situaci
rozebírat, je to už i tak dost nedůstojné, jak vůči Vám, členům našich OMSů, tak i několikaletým sponzorům tohoto
zpravodaje.
Jarní okolnosti, které pro jednotlivé myslivecké rady i nás, předsedy, nebyly vůbec jednoduché a příjemné, tomu
tak prostě chtěly a změnu poskytovatele grafiky a tisku mysliveckého zpravodaje jsme po vzájemné dohodě
a několika diskuzích provedli.
V každém případě myslivecký zpravodaj s celokrajskou působností máte opět ve svých rukou a já spolu s ostatními předsedy věřím, že v jeho vydávání budeme společně všechny tři OMSy dohromady pokračovat dál. Letos
plánujeme vydat ještě jedno číslo před koncem tohoto roku a o příštím roce se rozhodne na základě vyhodnocení
výsledků letošní spolupráce s novou tiskárnou.
I přesto přese všechno mi dovolte, abych poděkoval Vláďovi Dolejšímu za profesionální práci, kterou tomuto zpravodaji roky věnoval. Vladimíre, děkuji.
24. května proběhlo na Kladské Myslivecké setkání myslivců Karlovarského kraje, které bylo opět, tak jako každoročně podpořeno Krajským úřadem Karlovarského Kraje a LČR - Lesním závodem Kladská, který poskytl velmi
kvalitní a reprezentativní zázemí pro tuto společnou akci. Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří se na přípravě
a realizaci této akce podíleli. Domnívám se, že do budoucnosti by to mohla být opět určitá tradice, která bude
sloužit k setkávání jak myslivců, tak i lidí, kteří o myslivost mají zájem.
Dále bych Vám velmi rád sdělil velmi příjemnou zprávu, že byla proplacena 85 % dotace Euregia Egrensis na Myslivecké slavnosti 2013, které se konaly u Krajského úřadu Karlovarského Kraje. Tato zpráva především potvrzuje
to, co si myslím a říkám již velmi dlouhou dobu, že naše tři OMSy – Karlovarský, Sokolovský a Chebský umí a jsou
schopny velmi dobře a efektivně spolupracovat, a to díky především několika velmi obětavým a pracovitým lidem,
ať už je to Petr Černík, Arnošt Fuchs, Ladislav Cinegr a celá řada dalších oddaných myslivců. Pánové, i Vám všem,
a to jak jmenovaným, tak i nejmenovaným, bych chtěl za Vaši práci a oddanost české myslivosti poděkovat.
A protože je tu kalendářní léto, dovolte mi Vám všem, myslivcům Karlovarského kraje, na závěr popřát, aby pro Vás
bylo co nejpříjemnější a provázené mnoha hodnotnými loveckými zážitky při blížící se srnčí říji. Těším se také na
podzimní setkání při našich společenských a loveckých akcích.
S pozdravem „Lovu zdar“					
Ing. Evžen Krejčí

předseda OMS Karlovy Vary
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Vladimíre, děkuji!
Navazuji na úvodník dnešního zpravodaje, ve kterém
předseda OMSu Karlovy Vary děkuje Vladimíru Dolejšímu za jeho práci v redakční radě.
Ano, byl to Vladimír, který v roce 2006 stál u zrodu této
tiskoviny a který byl motorem celé redakční rady.
Byl to on, který neúnavně čtyřikrát do roka uháněl
ostatní členy o příspěvky před uzávěrkou.
Byl to především on, který díky svým kamarádům
a známým dosáhl toho, že OMS Karlovy Vary hradil veškeré náklady na vydávání Mysliveckého zpravodaje ze
sponzorských peněz a každoročně ještě něco zůstalo na
společné posezení sponzorů spolu s OMR.
Právě Vladimír prostřednictvím jednatelů jednotlivých
OMSů aktualizoval adresy členů, abychom všichni
mohli zpravodaj dostávat do svých domovů.
Začátkem letošního roku seznámil ing. Evžen Krejčí redakční radu se skutečností, že OMSy Cheb a Sokolov
nejsou schopny se podílet na vydávání zpravodaje z fi-
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nančních důvodů a proto četnost výtisků bude omezena
na dvě čísla ročně a náklady na jejich vydávání budou
hrazeny především z dotace Krajského úřadu Karlovarského kraje.
A toto je hlavní důvod, proč přítel Dolejší odešel z redakční rady.
Nepochopil (a upřímně řečeno nechápu to ani já), proč
myslivci okresu Karlovy Vary nemohou nadále dostávat
informace čtvrtletně, když máme dostatek sponzorů,
kteří jsou ochotni nést veškeré náklady na svých bedrech?
Vladimírův odchod z redakční rady je realita, kterou
nám sdělil na Okresním sněmu a vím, že práce na nových číslech zpravodaje nebude jednoduchá.
Vladimíre, děkuji Ti za práci v redakční radě a věřím,
že i nadále s námi budeš spolupracovat na ostatních
kulturních a ostatních akcích, které se snažíme pro myslivce a propagaci myslivosti organizovat.

Cinegr Ladislav,

předseda KPK OMS Karlovy Vary

U S N E S E N Í O K R E S N Í H O M YS L I V E C K É H O S N Ě M U Č M M J O M S K A R L O V Y VA RY
konaného dne 17. 4. 2014 na střelnici v Karlových Varech – Drahovicích
Okresní myslivecký sněm bere na vědomí:
- Informace jednatele ČMMJ Ing. Jaroslava Kostečky
- Informace zástupce Krajské veterinární správy Karlovarského kraje MVDr. Petera Pastierika
- Informace zástupce společnosti Berbera Ing. Josefa Rosola
- Zprávu předsedy OMS Karlovy Vary Ing. Evžena Krejčího
- Zprávy předsedů jednotlivých komisí: myslivecké – Ing. Václav Konopík, kynologické - Ing. Milan Kottek, střelecké – Ing.
Luděk Vodička, kulturně výchovné – RSDr. Ladislav Cinegr
- Zprávu předsedy dozorčí rady Jindřicha Zemka
- Zprávu o hospodaření za rok 2013 a návrh plánu rozpočtu na rok 2014
Okresní sněm bere na vědomí návrhy na členy dozorčí rady - p. Stanislava Stacha, p. Petra Dolejše, Ing. Miroslava Kučeru.
Okresní sněm schvaluje zvolení nové dozorčí rady ve složení p. Stanislava Stach (předseda), p. Petr Dolejš a Ing. Miroslav Kučera
(členové).
Okresní myslivecký sněm bere na vědomí připomínky MUDr. Tadeáše Maślanky na zlepšení přípravy sněmu.
Okresní myslivecký sněm bere na vědomí a doporučuje jmenovat pracovní komisi, která bude připravovat podmínky pro fúzi
Okresního mysliveckého spolku Karlovy Vary na Oblastní myslivecký spolek Karlovarského kraje.
Okresní myslivecký sněm neschvaluje předložený projekt transformace OMSů Cheb a Karlovy Vary.
Okresní myslivecký sněm bere na vědomí připomínky p. Vladimíra Dolejšího a Ing. Josefa Mory ke změně stanov ČMMJ ve věci
výběru jednatele OMS.
Okresní myslivecký sněm bere na vědomí připomínky ve věci rozesílání podkladů pro jednání sněmu také elektronicky.
Okresní myslivecký sněm doporučuje přehodnotit roční četnost Mysliveckého zpravodaje a ukládá předsedovi OMS Karlovy Vary
svolat do konce měsíce května redakční radu a předsedy OMSů Cheb a Sokolov a do konce měsíce června informovat členskou
základnu o výsledku jednání prostřednictvím zpravodaje.
Okresní myslivecký sněm schvaluje pracovní komisi pro jednání o fúzi a vypracování společného projektu transformace, stanov
a smluv OMS Karlovy Vary a Cheb ve složení JUDr. Antonín Šolc, MUDr. Tadeáš Maślanka a RSDr. Ladislav Cinegr
Za návrhovou komisi předseda Ing. Václav Konopík
V Karlových varech 17. 4. 2014 

 OMS KARLOVY VARY

1 2014

SLOUPEK JEDNATELKY
Prázdninový provoz kanceláře
Kancelář OMS Karlovy Vary bude pro Vás o letních prázdninách otevřena v těchto dnech:
3., 17. a 31. července a 14. a 28. srpna
Všechny dny jsou čtvrtky, otevírací doba zůstává stejná
9.30 – 16.00 hodin.
Změny v pojištění u Halali
V tomto roce pojišťovna Halali provedla některé změny
v sazebníku pojistného pro pojištění cizinců. Kromě nových
formulářů se upravuje částka pro celoroční pojistné, které
již nelze uzavřít jako pojistku na 1 rok za 1.200,- Kč, jako
tomu bylo doposud, ale maximální možná doba se zkracuje na 6 měsíců, kde částka zůstává stejná 900 Kč. Pokud
chcete pojistit své zahraniční lovecké hosty na jeden rok,
je zapotřebí uzavřít pojištění dvakrát po půl roce a celková
částka tedy činí 1.800 Kč.
Zároveň od letošního roku pojišťovna Halali ruší pojištění
psů při společném lovu, a to bez ohledu na to, je-li 80%
členů pořádajícího sdružení zároveň členy ČMMJ.
Zkušební řády pro zkoušky z výkonu loveckých psů
Nové zkušební řády pro zkoušky z výkonu můžete zakoupit
v kanceláři OMS Karlovy Vary na střelnici v Drahovicích,
cena 70 Kč. Nové řády jsou platné od dubna letošního roku.
Váš nový tajemník
Vážené kolegyně a kolegové,
chtěla bych se s Vámi rozloučit a poděkovat všem za krásné roky strávené s Vámi při práci pro Okresní myslivecký
spolek Karlovy Vary. Z důvodu pracovního vytížení a studia
už nemohu dále tuto krásnou práci vykonávat, i když mě
opravdu těšila a zažila jsem s Vámi spoustu hezkých i perných chvilek. V kanceláři se budeme potkávat do konce
června.
Od července nastupuje na místo tajemníka OMS Karlovy
Vary pan Jindřich Zemek, kterého jmenovala okresní myslivecká rada v rámci svých pravomocí a kterého dobře znáte
jako předsedu dozorčí rady a zároveň zkušebního lektora
a komisaře v kurzech adeptů myslivosti. Vymažte si prosím
moje telefonní číslo a ve skutečně nutných případech volejte na číslo mobilního telefonu p. Zemka – 607 057 921
Kolegovi Zemkovi přeji mnoho optimismu a zdaru coby
novému tajemníkovi našeho mysliveckého spolku a Vám
všem úspěšnou a bohatou loveckou sezónu plnou hezkých
zážitků. 
Ivana Pečimúthová

Jubilanti
Jubileum
83

jméno

příjmení

Vojtěch

GLASER

Jaroslav

KRAJSA

82

Zdeněk

PUMRLE

81

Miroslav

KOMÍNEK

75
70

60

titul

narozen
22.8.
16.8.

Ing.

25.9.
19.7.

Václav

MATĚJOVEC

13.7

Stanislav

SRNKA

17.7.

Jaroslav

BROUM

20.8.

Milan

JENČ

22.9.

Jan

CARDA

22.8.

Zdeněk

HODINA

12.9.

Jiří

KOCH

23.9.

Jaroslav

VEJRAŽKA

29.8.

Srdečně blahopřejeme také naším milým kolegyním
Ing. Evě HANUŠOVÉ k životnímu jubileu, které oslaví 9. srpna
a Ludmile TREFNÉ, která bude slavit 21. září.
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Zhodnocení činnosti mysliveckého kroužku
ve školním roce 2013/2014
Již čtvrtým rokem funguje myslivecký kroužek při ZŠ
a MŠ regionu Karlovarský venkov, který je navíc zaštítěn Statkem Bor ZEOS, s.r.o. Právě Statek Bor Zeos,
s.r.o. přispívá na fungování a provoz kroužku již několikátý rok finančním příspěvkem 3 000,- Kč. Na úplném
začátku, před čtyřmi lety, chodilo do kroužku pět žáků.
Dnes je kroužek rozdělený pro žáky prvního a druhého
stupně a dohromady jej navštěvuje patnáct dětí.
Naše hlavní soustředění je věnováno soutěži Zlatá srnčí
trofej (ZST). V kategorii B (žáci od 6. – 9. ročníku) se
v okresním kole, které se konalo na DDM ve Staré Roli,
umístili na prvních třech místech žáci: Tereza Krejnická,
Petr Kečka a Jiří Giorgiutti. Poslední dva jmenovaní se
zúčastnili národního finále ZST, které probíhá formou
čtrnáctidenního tábora. OMS těmto účastníkům přispívá částkou 2 000,- Kč, což je polovina ceny tábora. Petr
Kečka (7. r.) se umístil na 40. místě a Jiří Giorgiutti (6.
r.) na 61. místě z celkového počtu 71 účastníků. I letos
v dubnu nás čeká okresní kolo ZST a dva nejúspěšnější budou bojovat v národním finále během letních
prázdnin.
Další zdařilou akcí byl dětský den v Šemnici, kde se
myslivecký kroužek prezentoval naučnou a poznávací

stezkou. Po této akci jsme obdrželi dvě mobilní střelnice, za které ještě jednou děkujeme. Doufáme, že i letos
dostaneme v červnu prostor, abychom mohli široké veřejnosti přiblížit myslivost.
Jako každý rok jsme opět navštívili oboru v Hájku, na
jaře jsme uklidili krmná zařízení, v zimě jsme jezdili přikrmovat zvěř a pozorovat pobytové znaky zvěře.
Více se o mysliveckém kroužku dozvíte na: www.mysliveckekrouzky.webnode.cz

Mgr. Martin Tichý
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Zlatá srnčí trofej
Dne 5. dubna proběhlo okresní kolo soutěže mladých
myslivců a příznivců přírody Zlatá srnčí trofej. Jako minulé ročníky nás přivítal svým zázemím DDM ve Staré
Roli. Letos se zúčastnilo celkem 16 dětí (9 starších –
6.-9. třída a 7 mladších – 1.-5. třída). Žáci měřili své
síly při teoretickém testu a dále pak na čtyřech praktických stanovištích – zoologie, kynologie, tradice myslivosti, střelectví.
Na prvních místech se umístili v kategorii A (mladší):
1. Jiří Jan Hanke, 2. František Eliáš, 3. Vojta Šmudla.
V kategorii B (starší) se umístili na prvních místech: 1.
Petr Kečka, 2. Jiří Giorgiutti, 3. Roman Horálek. Všichni soutěžící obdrželi věcné ceny a první dva z každé
kategorie postupují do Národního finále ZST, které
proběhne o letních prázdninách formou 14-ti denního
tábora. Na tento tábor přispívá úspěšným soutěžícím
OMS Karlovy Vary.
Všem účastníkům, zkoušejícím, trubači i fotografce děkujeme za příjemné prostředí a přátelskou atmosféru
během celé soutěže. Lovu a myslivosti zdar!

Mgr. Martin Tichý
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HLEDÁNÍ ZATOULANÉHO ČASU (27)
IWA & Outdoor Classic - Norimberk
V roce 1973 vznikla „PŘEHLÍDKA SPECIALIZOVANÉHO
OBCHODU SE ZBRANĚMI A PUŠKAŘSKÉHO ŘEMESLA“.
Dnes, mezinárodní veletrh IWA, vstupuje do páté dekády.
Na letošním již 41. ročníku čeká na odborné návštěvníky
1 300 vystavovatelů z celého světa. Stěžejním tématem
zůstávají lovecké a sportovní zbraně a s tím související
doplňkový sortiment, který je pro lov a sportovní střelbu
nepostradatelný.
Česká republika bývá zastoupena až 30 firmami mj.
Sellier&Bellot, Česká Zbrojovka, Kozap, Meopta-Optika
atd. Také z našeho kraje máme svého zástupce, který nás
již několik let na tomto veletrhu reprezentuje. Je to firma
„LASTING“ ze Sokolova, jejichž výrobků si rádi stejně jako
oni užíváme na našich loveckých cestách. Několik odznaků a pamětních medailí HORNADY z prošlých veletrhů
IWA jsme dnes pro vás připravili.
Jaroslav Baroch & col.
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Dětský den v Dubině
V sobotu 31. května proběhl dětský den v Dubině. Žáci
ze ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov, kteří navštěvují myslivecký kroužek fungující při DDM Karlovy Vary,
jenž je navíc zaštítěn Statkem Bor Zeos, s.r.o., si vzali
na starost mysliveckou naučnou stezku. Ta letos čítala
osm stanovišť, kde si malí i velcí mohli ověřit nebo doplnit své znalosti

o myslivosti a přírodě. Na poslední zastávce čekala na
zúčastněné sladká odměna. Počasí se vydařilo a celá
akce také.
Díky patří především žákům z Otovic, kteří se starali jak
o svá stanoviště, tak
i o zájemce, kteří se rozhodli vyzkoušet si projít mysliveckou naučnou stezku.

Školicí středisko Státního veterinárního ústavu Praha pořádá
pro mysliveckou veřejnost následující školení a zkoušky:
• základní školení prohlížitelů zvěřiny (k získání průkazu)
1. - 2. října 2014
• školení prohlížitelů zvěřiny pro obnovení průkazu (po 5 letech)
4. června 2014
Veškeré podrobnosti včetně formulářů přihlášek jsou uvedeny na webových stránkách Státního veterinárního ústavu Praha (www.svupraha.cz) s prokliknutím Školicího střediska SVÚ Praha v levé polovině
úvodní stránky. Uvedená školení jsou obsažena v oddíle „Myslivecké zkoušky a odborná školení“.
Školení a zkoušky probíhají v moderní budově Školicího střediska vybavené potřebnou technikou
s možností ubytování a stravování. Seznámit se s tímto prostředím můžete v oddíle „Fotogalerie“ na
uvedených webových stránkách Školicího střediska.
Věříme, že Vám naše nabídka bude vyhovovat a těšíme se na shledanou.
Ing. Vladimír Stejskal, zást. vedoucího Školicího střediska Státního veterinárního ústavu Praha
Sídlištní 24/136, 165 03 Praha 6 - Lysolaje, tel.: 220 922 107, mobil: 728 007 278
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Z MYSLIVECKÉHO DENÍKU
VLADIMÍRA ČEPELKY (11-12)
(Zdroj:Čepelka - Myslivecký deník MS Kovo Karlovy Vary 1960-1963)

strana 8, 9

 OMS KARLOVY VARY

 OMS Sokolov
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Plán kynologických akcí OMS ČMMJ Sokolov na rok 2014
Poř.č.

Druh akce

Termín

Místo konání

Začátek

Honitba-místo

Ředitel zkoušky

Uzávěrka

Poplatek

Poznámka

1.4.2014

300/200.-

17.4.2014

1000/600.-

OH+MP
OH+MP

1

jarní svod

19.4.2014

Krásno

Krajcech

8:30

2

zkoušky vloh

10.5.2014

Chodov

myslivna Chodov

8.00

3

podzimní zkoušky

11.5.2014

Chodov

myslivna Chodov

8.00

MS - Lomy

Ing. Kocián Jan

17.4.2014

1300/800.-

4

norování

3.5.2014

Krásno

Krajcech

8.00

nora Krásno

Jedlička Josef

24.4.2014

1000/600.-

5

barvářské zkoušky

6.7.2014

Krásno

restaurace Divočák

8.00

LČR, ML Krásno
ML Loket

Adámek Jar.

19.6.2014

1100/600.-

OH+MP

Ing.Hrdina Jakub

19.6.2014

1100/700.-

MP

Bejček R.
MS - Lomy

Polreich Jar.

barvářské zkoušky honičů

5.7.2014

Krásno

restaurace Divočák

8.00

7

speciální zk. z vodní práce

2.8.2014

Dolní
Rychnov

restaurace D.
Rychnov

8.00

nehonební

Zábran Jiří

17.7.2014

1200/800.-

OH+MP

8

podzimní zkoušky

6.9.2014

Chodov

myslivna Chodov

8.00

MS - Lomy

Ing. Kocián Jan

21.8.2014

1300/800.-

OH-Ret.

20.9.2014

Krásno

restaurace Divočák

8.00

LČR, ML Krásno
ML Loket

9
10
11

Krásenský
kahan

6

LČR, ML Krásno
ML Loket

lesní zkoušky
barvářské
zkoušky
lesní zkoušky

21.9.2014

Krásno

restaurace Divočák

8.00

LČR, ML Krásno
ML Loket

4.10.2014

Kraslice

lov. chata Stříbrná

8.00

ML Kraslice, LČR

Kirejev Miroslav
starosta města
Krásno
Ing.Bělohlávek

MP

4.9.2014
1700/1200.-

MP

4.9.2014
18.9.2014

OH1400/900.Ret.1200/800.-

OH-Ret.
MP-Ret.
OH-MP-Ret.

11

lesní zkoušky

4.10.2014

Krásno

restaurace Divočák

8.00

LČR, ML Krásno
ML Loket

Ing.Hrdina Jakub

18.9.2014

Ter.Jez 1000/700.Ret.Sl.1200/800.-

12

barvářské zkoušky

5.10.2014

Krásno

restaurace Divočák

8.00

LČR, ML Krásno
ML Loket

Adámek Jar.

18.9.2014

1100/600.-

13

norování

25.10.2014

Krásno

Krajcech

14.00

nora Krásno

Jílková Ludmila

9.10.2014

1000/600.-

14

podzimní zkoušky
pohár
zkoušky honičů
Slavkovského
lesa

25.10.2014

Chodov

myslivna Chodov

8.00

MS - Lomy

Polreich Jar.

9.10.2014

1300/800.-

OH-MP-Ret.

8-9.11.2014

Krásno

restaurace Divočák

8.00

LČR, ML Krásno
ML Loket

Ing. Němický ředitel
LZ Kladská

23.10.2014

2000/1200.-

MP

15

8.00 -- 9.00
veterinární
prohlídka,
losování,
začátek začátek
zkoušek. zkoušek.
1.1.8.00
9.00hod.prezentace,
hod.prezentace,
veterinární
prohlídka,
losování,
Pro členy ČMMJ v rámci ČMKJ je startovní poplatek snížen ( nutno doložit členským průkazem ).
2.2.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
3.691
Do- uzávěrky
přihlášek musí být zaplacen startovní poplatek buďto složenkou A, nebo převodem na číslo účtu
0300, nebo přímou platbou na OMS ČMMJ Sokolov. Bez této platby nelze brát přihlášku jako závaznou.
428 bude
691 -vrácen
0300,v nebo
přímou
naonemocnění
OMS ČMMJpsaSokolov.
Bez
této platby
nelze od
brát
přihlášku
4.234
Poplatek
případě
hárání platbou
feny, nebo
( musí být
doloženo
potvrzením
veterináře
). jako zá5.vaznou.										
Na každé přihlášce musí být uveden kontaktní telefon.
4. Poplatek bude vrácen v případě hárání feny, nebo onemocnění psa ( musí být doloženo potvrzením od veterináře
Předseda OMS ČMMJ Sokolov
).
Adámek Jaroslav
5. Na každé přihlášce musí být uveden kontaktní telefon.
Adámek Jaroslav
Předseda OMS ČMMJ Sokolov

 OMS Sokolov
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Přehlídka trofejí
OMS Sokolov uspořádal ve dnech 17.-18.05.2014
v době od 09.00 hod. do 17.00 hod. přehlídku trofejí
v prostorách statku Bernard v Královském Poříčí ulovené zvěře v sezoně 2013/2014.
Dne 15.05.2014 předcházelo hodnocení trofejí. Za
účasti delegovaného poradce ČMMJ. p. Václava Svobody, kdy při hodnocení bylo u 2 ks trofejí jelena evropského bylo dosaženo medailové hodnoty. První trofej
byla hodnocena 178,60 bodů CIC,
lovec pan Josef Klein, obora Ležnice. Druhá trofej byla
hodnocena 170,28 bodů CIC, lovec pan Jaroslav Adámek, honitba Městské lesy Loket.
Dále 3 ks trofejí jelena siky, které dosáhly medailových hodnot. První trofej 249,60 bodů lovec pan Josef
Jedlička ml., honitba Městské lesy Loket. Druhá trofej
246.40 bodu CIC, lovec pan Jaroslav Adámek, honitba
Městské lesy Loket a třetí trofej 238,40 bodů CIC, lov
pan Jiří Bohatý, honitba Kostelní Bříza.
Dále1 ks trofeje daňka skrvnitého 189,53 bodů CIC,
lovec pan Josef Klein, obora Ležnice.
Josef Jedlička st.
Jednatel OMS Sokolov

Jubilanti
Jubileum

příjmení

titul

narozen

85

Petr

HRŮZA

3.7.1929

80

Stanislav

BUŘIL

13.5.1934

75

70

65

Vzpomínka na Ing. Josefa Štrudla
Malá vzpomínka na pana ing. Josefa Š t r u d l a, nar. 16.12.1936. Členem ČMMJ byl od roku 1978.
Byl dlouholetým členem mysliveckého sdružení Chodov - Lomy, kde zastával funkci předsedy
sdružení až do poloviny roku 2013. Od roku 2000 zastával funkci předsedy OMS Sokolov až do
31.12.2012, kdy na vlastní žádost ze zdravotních důvodů byl ze zastávané funkce odvolán s tím,
že bude nápomocen z pozice místopředsedy OMS současnému předsedovi OMS. Dále působil při
výchově uchazečů o první lovecký lístek jako lektor a zkušební komisař.
Za jeho záslužnou a aktivní činnost ve prospěch myslivosti mu bylo uděleno několik ,,Čestných uznání“, myslivecká vyznamenání III. stupně a II.stupně ,,Zásluhy o myslivost“ a Věrnostní medaile ČMMJ.
OMR OMS Sokolov na zasedání konaném dne 12.03.2014 po projednání a schválení podala ČMMJ,
Lešanská 1176/2a v Praze 4 návrh na udělení a propůjčení mysliveckého vyznamenání I. stupně ,,
Zásluhy o myslivost“. Návrh byl schválen MR ČMMJ, z.s. dne 22. dubna 2014. Předání uděleného
vyznamenání se, bohužel, již Ing. Štrudl nedožil. Zemřel po těžké nemoci 3.dubna 2014.

Čest jeho památce!

jméno

60

55

50

František

KLARNER

Zdeněk

HOLICKÝ

Ján

KUČKA

Herbert

HEIL

Jaroslav

ZLEŠÁK

8.5.1939
Ing.

19.5.1939
15.7.1939
8.8.1939
27.8.1939

Květoslav

PLECHATÝ

3.10.1939

Václav

AUBRECHT

11.1.1944

Jaromir

CERVAN

14.4.1944

Irena

JANKOVSKÁ

4.11.1944

Jan

ŠNEBERK

Antonín

GÖSSTNITZER

Ing.

11.11.1944
12.11.1944

Jaroslav

ŠTÝBNAR

15.1.1949

Jiří

ĎÁSEK

23.2.1949

Libuše

SCHUBERTOVÁ

Štefan

FISCHER

Eduard

KLIMOVIČ

Jaroslav

SCHUBERT

Ing.

10.5.1949
19.6.1949
15.7.1949

Ing.

27.7.1949

René

MIKLE

18.8.1949

Petr

PERŠÍN

6.11.1949

Václav

NOHÁČEK

Sergej

CHANŽIJEV

Ing.

4.12.1949

Jiří

HENZL

MUDr.

Bohuslav

PAPEŽ

12.1.1954
15.1.1954
26.1.1954

Jiří

MICHALEC

11.5.1954

Pavel

POSPÍŠIL

10.10.1954

Jan

BÍNA

15.11.1954

Antonín

MLČOCH

11.12.1954

Milan

MIKLE

22.1.1959

Jaroslav

LINEK

30.4.1959

Karel

BAUMANN

10.9.1959

Václav

FOJTÍK

15.2.1964

Josef

PROCHÁZKA

12.4.1964

Jaroslav

ADÁMEK

Petr

ANTAL

28.8.1964
17.12.1964
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Okresní myslivecký sněm
Dne 16. 05. 2014 od 17.00 hod. v krásném prostředí na statku Bernard v Královském Poříčí. Proběhl okresní myslivecký
sněm okresního mysliveckého spolku v Sokolově. Okresní
myslivecký sněm byl vyvrcholením uplynulého období od
minulého okresního mysliveckého sněmu, konaného dne
19.června 2013. Jednání okresního mysliveckého sněmu se
zúčastnil zástupce MR ČMMJ Praha pan ing. Miroslav Kraus
a zástupci mysliveckých sdružení a Honebních společenstev.
Před vlastním programem jednání okresního mysliveckého
sněmu. Byla uctěna památka zesnulého dlouholetého člena
ČMMJ a bývalého předsedy OMS v Sokolově pana ing. Josefa
Štrudla, který zemřel dne 03.dubna 2014 minutou ticha.
OMR OMS Sokolov na svém zasedání dne 14.05.2014 schválila a rozhodla udělené propůjčené myslivecké vyznamení
předat jako ,, in.memoriam“ zastupci rodiny zesnulého pana
ing. Josefu Štrudla na okresním mysliveckém sněmu dne
16. 05. 2014 na statku Bernard v Královském Poříčí, které
bylo předáno z rukou zástupce MR ČMMJ Praha pana ing.
Krause Miroslava a předsedy OMS v Sokolově pana Jaroslava
Adámka.
Po volbě pracovního předsednictva ve složení: p. Adámek
Jaroslav, p. Bejček František, p. Tušek Miloslav, ing. Fuchs
Arnošt, p. Malý Václav, p.Jedlička Josef st. a zástupce ČMMJ
Praha ing. Kraus Miroslav.
Po schválení programu okresního mysl. sněmu a volbě návrhové a mandátové komise. Do návrhové komise byli zvoleni
páni: Gondík Václav a Zima Vladimír a mandátové komise byli
zvoleni páni: Polhreich Jaroslav a Jedlička Josef ml.
Dalším bodem programu bylo ocenění členů OMS v Sokolově
za jejich záslužnou a prospěšnou práci pro myslivost a dále
oslavili nebo oslaví významné životní jubileum v roce 2014.
OMR OMS Sokolov na zasedání konaném dne 12.03. 2014
po projednání a schválení podala ČMMJ, Lešanská 1176/2a
v Praze 4 návrh na udělení a propůjčení mysliveckého vyznamenání I. stupně ,,Zásluhy o myslivost“. MR ČMMJ, z.s.
dne 22. dubna 2014 byl schválen následujícímu členovi: panu
Václavu Gondíkovi, který je dlouholetým členem mysliveckého sdružení Háje, kde zastával funkci místopředsedy sdružení
až do roku 2011. Působil jako člen v řadě komisí při OV ČMS
Sokolov až do roku 2000. Od této doby až dosud i přes poměrně vysoký věk, velmi aktivně působí jako člen OMR v kulturně výchovné komisi na úseku práce s mládeží a zastupoval

jednatele OMS v době jeho nepřítomnosti. Svým chováním
a vystupováním je vzorem pro mladší členy.
Dále OMR OMS v Sokolově na svém zasedání dne 14.05.2014
schválila a rozhodla udělit a propůjčit myslivecké vyznamenání na základě návrhů mysliveckých sdružení těmto členům
ČMMJ. Za jejich aktivní a dlouholetou činnost v ČMMJ a záslužnou práci pro myslivost těmto členům:
Myslivecké vyznamenání III. stupně „Zásluhy o myslivost“
panu Stanislavu BUŘILOVI, který oslavil významné životní
jubileum 80 let věku.
Panu MUDr. HENZLOVI Jiřímu, panu ARNOŠTU Václavu,
panu Petru ANTALOVI a panu SUCHÉMU Václavu, kdy myslivecké vyznamenání mu bude předáno při jiné akci.
Myslivecké vyznamenání II. stupně „Zásluhy o myslivost“
členům:
panu ADÁMKOVI Jaroslavu a panu BENDOVI Rudolfu.
Myslivecké vyznamenání „Věrnostní mediale ČMMJ“ následujícím členům:
panu NOVÁKU Jiřímu, panu ZIMOVI Vladimíru, paniu Ing.
ŠNEBERKOVI Janu a panu ZÁBRANOVI Jiřímu.
Uvedená myslivecká vyznamení předali zástupce MR ČMMJ
Praha pana: ing. Miroslav Kraus Miroslav, předseda OMS
v Sokolově pan Jaroslav Adámek a místopředseda OMS v Sokolově pan František Bejček.
Po projednání zpráv předsedů jednotlivých komisí OMR OMS
v Sokolově za uplynulé období – Myslivecké komise, Kulturně výchovné komise, Kynologické komise, Střelecké komise,
Ekonomické komise a zprávu předsedy Dozorčí rady.
Po bohaté a rušné diskuzi v usnesení okresní myslivecký
sněm vzal na vědomí:
a) proškolení k umisťování pachových ohradníků a vydání
jejich přípravků zainteresovaných honiteb,
b) rozšíření sběrných míst odvozu vzorků z černé zvěře na
trichnolozu - 1./Sběrna
p. Jedlička Josef ml. - Krásno část Háje a 2./ Sběrna
Městské lesy Kraslice p. Ing. Bělohlávek Karel.
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c) zprávu zástupce Myslivecké rady ČMMJ Praha p. Krause
Miroslava.
d) zaslání jubileí členů ČMMJ OMS Sokolov do konce roku
2014 do redakce časopisu Myslivost Praha.

b) místopředsedovi OMS v Sokolově panu Františku Bejčkovi projednat další sběrné místo odvozu vzorků z černé
zvěře na trichinelozu ve firmě REZA v Citicích. V termínu
do 31.05.2014.

Okresní myslivecký sněm: vzal na vědomí a schválil:
a) ocenění členů ČMMJ Mysliveckou radou Českomoravské
myslivecké jednoty, z.s. Praha ze dne 22. dubna 2014
a OMR při OMS Sokolov ze dne 14.05.2014 o udělení
a propůjčení mysliveckých vyznamenání na základě návrhů mysliveckých sdružení za jejich záslužnou a prospěšnou práci pro myslivost a k významným životním jubileiím
v roce 2014.
b) odvolání ke dni 31.03.2014 z funkce jednatele OMS Sokolov p. Františka Bejčka na vlastní žádost ze zdravotních
důvodů a současně do této funkce ustanovení p. Josefa
Jedličky st. ke dni 01.04.2014.
c) ke dni 31.03.2014 z funkce místopředsedy OMS Sokolov
pana ing.Josefa Štrudla ze zdravotních důvodů a současně do této funkce ustanovení p. Františka Bejčka ke dni
01.04.2014.
d) zprávu mandátové komise.

Usnesení z okresního mysliveckého sněmu ze dne
16.05.2014 bylo schváleno a přijato.

Josef Jedlička st.
Jednatel OMS Sokolov

Okresní myslivecký sněm : projednal a schválil:
a) kontrolu usnesení minulého okresního mysliveckého sněmu ze dne 19.06.2013,
b) zprávu předsedy OMS v Sokolově p. Jaroslava Adámka
o činnosti od minulého okresního mysliveckého sněmu
za období od 19.06. 2013 do 16. 05. 2014,
c) zprávy předsedů jednotlivých komisí Myslivecké rady
OMS v Sokolově za uplynulé období – Myslivecké komise,
Kulturně výchovné komise, Kynologické komise, Střelecké komise a Ekonomické komise,
d) zprávu o finančním hospodaření OMS Sokolov za rok
2013 a návrh finančního rozpočtu OMS Sokolov na rok
2014.
e) zprávu předsedy Dozorčí rady OMS v Sokolov.
Okresní myslivecký sněm schválil:
zprávu o finančním hospodaření OMS Sokolov za rok 2013
a návrh finančního rozpočtu OMS Sokolov na rok 2014.
Okresní myslivecký sněm uložil:
a) místopředsedovi OMS v Sokolově panu Františku Bejčkovi zajistit podklady Stanov k založení spolku. V termínu do
31.12.2014.

VÍTE, ŽE …

• Na měsíc květen byla naplánovaná přehlídka trofejí +
hodnocení trofejí – zvěře ulovené v mysliveckém roce
2013-2014. Akce bude uspořádaná opětovně na Statku
BERNARD v Královském Poříčí a to pro širokou veřejnost
17.-18. 5. 2014 od 10 hodin do 17 hodin.
• Provedeme krátké zhodnocení stavu placení členských
příspěvků dle nového způsobu evidence elektronickou
cestou – Program DIANA. Ač bylo k tomuto programu
mnoho výhrad a obav z jeho realizace, myslím, že se
tento program osvědčil a vnesl pořádek do tohoto velice
důležitého programu činnosti ČMMJ jako koordinátor
myslivosti. Na jednotlivé OMSy jsou měsíčně zasílány
přijaté platby členů OMS a je zřetelné v jakém početním
stavu je členská základna OMSu. Stav OMS Sokolov k 1.
3. 2014 – celkem 274 členů, z toho řádní členové 168,
důchodci 93, invalidé 5, studenti 6, lesníci 2.
• 25. 1. 2014 proběhl tradiční Myslivecký ples organizovaný OMR OMS Sokolov v Kulturním domě v Lomnici.
Děkujeme všem, kteří pomohli jak finančním příspěvkem, případně formou zvěřiny do Tomboly a přispěli
tak k bohaté tombole, příjemné atmosféře a pěknému
kulturnímu zážitku. JEŠTĚ JEDNOU DĚKUJEME
• 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. Ačkoli nám byla schválena jen část
z celkové délky vytipovaných úseků, akce „pachové
ohradníky“ proběhne a ti, kteří si požádali o jejich umístění v rámci Vámi spravovaných úseků, budou vyzváni
ke spolupráci zabezpečit tento úkol. MR OMS Vám předem vyslovuje poděkování.

Ing. Arnošt Fuchs

 OMS Sokolov

1 2014

Hosta ani počasí si nevybereš
A chčije a chčije. Tímto lakonickým konstatováním pana Kemra z filmu „Na samotě u lesa“ by se dalo charakterizovat
počasí, které mne provázelo na doprovodu na muflona hosta
z SRN, kterému manželka k narozeninám hodlala zaplatit
jeho odstřel. Zároveň, ale chodila lovit s námi, takže jsme se
tísnili na posedu tři. Šoulačku jsem v tomto počasí a hlavně
s tímto procesím předem zavrhl.
Již druhý den jsem hostu nabízel, ať požádá o odlov v podnikové oboře, že tam je šance mnohem větší a navíc je to
o deset procent levnější. Odbyl mne, že svého prvního muflona chce ulovit ve volné přírodě. Operoval s tím, že jednou
musí déšť ustat.
A tak dále vysedáváme na posedu a skrze provazy deště pozorujeme ovesné zvěřní políčko. Já při tom vzpomínám na
loňský rok. Též jsme s hostem seděli u tohoto políčka a také
měl host s sebou manželku. Jenomže trochu korpulentnější,
takže jsme se všichni tři na lavičku nevešli. Usedl jsem proto
ve vchodu na podlahu s nohama na žebříku. Krycí prkna byla
na štěstí daleko od sebe, takže jsem poměrně dobře viděl
na políčko.
Oves byl ozářen sluncem, takže netrvalo dlouho a na políčko
vytáhli dva beránci, dvou a tříletý. Říkám: oba jsou odstřelový, na kteréhokoliv můžete střílet. Nad mou hlavou se zvedly
dva dalekohledy a nastalo dlouhé pozorování. Asi po deseti
minutách mi oznámili, že jsou malí a střílet se nebude. Když
odeběhli, tak za čtvrt hodiny se objevil samotný, sedmi až

Smrt krále

Kdykoliv spočine můj zrak na trofeji starého jelena, nerovného dvanácteráka, visícího v mé pracovně, vždy se mi evokují okolnosti z jeho lovu. Není mým nejsilnějším jelenem,
přesto má své prvenství. Byl mým prvním jelenem uloveným
v době jelení říje. Zdá se mi, že to bylo strašně dávno. Ale
pokud Vás mám seznámit s průběhem jeho lovu, musím se
vrátit na začátek.
Byla krásná neděle, čtyři dny před svatým Václavem, posledního roku druhého milénia. Tak jak tvrdili staří myslivci, srnčí
říje vrcholí na svatou Annu, vrchol jelení je na svatého Václava. V tom případě nejlepší čas pro lov již nastal. V kapse mne
hřála od ředitele LČR povolenka k odlovu jelena II. věkové
třídy k významnému životnímu jubileu. Měl jsem za sebou

osmiletý muflon, nádherně vybarvený s krásnou bílou čabrakou, kterého jsem i já viděl poprvé. Střílejte. Kolik má bodů?
Dvěstě dvacet, spíš o něco málo víc. Dalekohledy šly z očí
dolů a začali se přehrabovat v ruksaku. Za chvíli vytáhli preisliste, nasadili brýle. Opět dali hlavy do hromady a študovali.
Po chvíli počítání schovali brýle i ceník a tvářili se, že tu žádný beran není. Druhý den už naštěstí nepřišli.
Toto bylo možné za sluníčka. V dešti by nám možná přišel dřív
hroch. A přesto měl host pravdu. Každý déšť jednou ustane.
Tento skončil přesně ve dni, kdy host bez trofeje odjížděl.

HAJNEJ Z LOUKY

již několik loveckých vycházek, ale viděl jsem pouze několik
mladých jelenů. Proto jsem využil krásného počasí a toho,
že mi polesný umožnil lovit v jeho loveckém úseku, kde byla
pravděpodobnost, že potkám lepšího jelena mnohem větší.
Sbalil jsem fidlátka do stařičkého VW a vyrazil do určeného
úseku. Auto jsem zaparkoval u staré, zrušené lesní školky
a posledních asi půl kilometru jsem po lesní cestě lemované
suchohříbky došel pěšky.
Již kolem druhé hodiny po poledni jsem usedl na posed
vedle několikahektarového prořezávkového porostu, rozčleněného přibližovacími liniemi, z nichž do dvou, kolmo na
sebe navazujících jsem poměrně dobře viděl. Za kazatelnou
jsem měl mýtní porost přes sto let starý s několika ostrůvky
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smrkového náletu asi dva metry vysokého. Vítr vanul šikmo
dozadu, ale to nevadí, protože zvěř vždy vytahovala v mlazině před posedem.
Netrvá dlouho a v lince před posedem se objevuje laň s kolouchem hledajícími potravu. Postupují směrem k posedu,
ale v zápětí uhýbají zpět do mlaziny. V rychlém sledu je následuje asi šestiletý šesterák, typicky odstřelový kus. Je ale
daleko na jistou ránu a brzy následuje oba kusy holé.
Najednou se mi zdá, že jsem v dáli zaslechl jelení zatroubení, jde ale zřejmě o přelud, protože se již nic neozývá.
Znenadání se roztroubil silný hlas jelena zbíjejícího laně dohromady přímo proti kazatelně. Nic ale nevidím, jsou ukryti
v mlází, které je příliš vysoké. A hned v zápětí zprava mu odpovídá hledající jelen, též podle hlasu starší. A znovu a znovu
se nese hlas obou jelenů prosluněným odpolednem. Jaký
krásný koncert to pro ucho každého lovce. Když poté v zápětí jeden jelen vysílá výzvu k boji, druhý ji opětuje. Pomalu
se k sobě začínají přibližovat. Těším se, budu-li mít štěstí,
stanu se svědkem souboje těchto dvou reků.
Tiché zapraskání suché větvičky kdesi vzadu mne vytrhuje
z letargie a přinutí otočit hlavu za zvukem. Za zády, ve špatném větru, z mýťáku vytahuje mladý šesterák a za ním čtyři
kusy zvěře holé. Když pohlédnu, odkud přišli, vidím, že asi
po padesáti metrech, sleduje jejich stopu starý, silný jelen
jdoucí jako duch.
Rychle přehodit nohy přes sedačku a přesunout se k bočnímu okénku, odkud je lepší výhled. Připravím si zbraň na boční linku, kterou již přesazuje šesterák a tři kusy holé. Ale kde
je čtvrtý? Zastavil se, otočil a začíná se vracet, Zřejmě dostal
můj vítr. Co udělá hlavní jelen? Teď už vidím, že jde o nerovného, odstřelového dvanácteráka, asi deset let starého. Míjí
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proti jdoucí kus a dále sleduje stopu proševšího rudlu.
Ouha, přesně na místě jako laň, kryt mlazinou se mi zastavuje. Vidím pouze paroží. Ne teď nelze střílet. Musím počkat, jestli se bude vracet přes mýťák, nebo pokračovat dále.
Po několika nekonečných vteřinách pokračuje v chůzi vpřed.
Již je na lince a ukazuje mi celou komoru. Zastavuje se, otáčí hlavu směrem k posedu, poté ji váhavě narovnává, aby
pokračoval ve sledování říjné laně.
Třeskne rána splývající s úderem kule. Jelen vyrazil, poprvé
jej zradí přední běhy, padá na zem, otáčí se a odchází ve
směru, odkud přišel. Po padesáti metrech znovu padá, otáčí
se na hřbet, poslední hrábnutí běhy, poslední sípavý dech
a v lese se rozhostí ticho. Jako by vše okolo drželo smutek
za padlého krále.
Zapaluji si cigaretu a lačně potahuji její kouř. Je to způsob,
jak si spolu se zdravím možno ukrátit povinnou chvilku čekání. Asi po čtvrt hodině slézám z posedu, ulamuji smrkovou
větvičku jako úlomek a poslední hryz a vydávám se k jelenu.
V hluboké pokoře poklekám na pravé koleno vedle padlého
kusu. Vzdávám jelenu poslední čest. Prohlížím si nádherné paroží. Přemýšlím, co mne čeká. Musím ho vyvrhnout,
zítra poděkovat řediteli a zároveň požádat kolegy, aby mi
pomohli s transportem jelena na zámeček Kladská, kde trubači jelenu zatroubí slavnostní famfáru. Přijdou stisky rukou
s přáním lovu zdar. Tak si vychutnám tento lov až do konce.
Odcházím z revíru za úplného světla. Postupně se kolem
mne znovu roztrubují jeleni. Už nerozlišuji, zda jde o jelena
hledajícího, zbíjejícího laně, či vyhrožujícího. Zdá se mi, že
všichni jeleni vytrubují: „Král je mrtev. Ať žije nový král!“

HAJNEJ Z LOUKY
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Lesní zkoušky malých plemen
Barvářské zkoušky malých plemen
7. a 8.6.2014, Kladská

Okresní myslivecký spolek v Chebu uspořádal dne 7.6.
2014 v režijní honitbě Lesů České republiky, s. p. LZ
Kladská lesní zkoušky malých plemen.
Na tyto zkoušky se přihlásilo šest vůdců se svými psy.
Zkoušky v půl deváté po odeznění loveckých fanfár zahájil krátkým přivítáním ředitel Lesního závodu Kladska
Ing. Jan Němický, který přivítal přítomné a předal slovo vrchnímu rozhodčímu p. Otomarovi Novákovi, který
představil své kolegy rozhodčí, ing. Petra Tůmu a Petra
Šilhana. Po nezbytné kontrole dokladů proběhlo losování pořadí, a odjezd do honitby.
Na zkoušky se byla přihlášena následujíc plemena loveckých psů – dva němečtí křepeláci, dva jezevčíci,
jeden border terier a jeden labradorský retriever.

Na prvním místě umístila fena německého křepeláka Enita ze Švábenského háje vedená p. Stanislavem
Šedým, a to v I. ceně s počtem 348 bodů, na druhém
místě pes – německý křepelák Jeff z Větrné paseky
vedený p. Lubošem Huckem - ve I. ceně s počtem
322 bodů, na třetím místě jezevčík drsnosrstý standard
Elma z Přimdského Podhradí vedená p. Monikou Hudackou v I. ceně s počtem 232 bodů, na čtvrtém místě
pak fena borderteriéra Gemma Kamenné slunce vedená p. Milanem Balkem ve I. ceně s počtem 213 bodů
a na pátem místě se umístil pes – jezevčík drsnosrstý
standard Silvio od Řeky Lomnice vedený p. Vlastimilem
Johanem ve II. ceně s počtem 216 bodů.
Výsledky zkoušek byly vrchním rozhodčím v 15 hodin

 OMS Cheb
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vyhlášeny a zkoušky oficiálně ukončeny.
Na barvářské zkoušky, které se konaly následující den
bylo původně přihlášeno sedm vůdců se svými psy.
Jeden z přihlášených se ze zkoušek omluvil, takže se
nakonec dostavilo šest vůdců se svými psy, kteří byly
rozděleni do dvou skupin.
Tento den posuzovali rozhodčí Ing. Petr Tůma, Petr
Šilhan, Jiří Kozák, Jiří Čech a vrchním rozhodčím byl
jmenován p. Oldřich Liška. Po krátkém přivítání vrchním rozhodčím, kontrole nezbytných dokladů, proběhlo
losování a odjezd do honitby.
Vyhlášení výsledků zkoušek se opět konalo na zámečku Kladská ve stejném čase jako včera.
Na prvním místě se opět jako včera na lesních zkouškách umístila fenka německého křepeláka Enita ze
Švábenského háje vedená p. Stanislavem Šedým v I.
ceně s počtem 100 bodů, na druhém místě jezevčík
Baxy ze Štěkotu vedený p. Otomarem Novákem v I.
ceně s počtem 80 bodů, na třetím místě jezevčík Bernardo Kira Gold vedený Ing. Helenou Michálkovou v I.
ceně s počtem 72 bodů, na čtvrtém místě fena jezvčíka
Elma z Přimdského Podhradí vedená p. Monikou Hudackou v I. ceně s počtem 72 bodů, na pátém místě
se umístil
Jezevčík Silvio od Řeky Lomnice vedený p. Vlastimilem
Johanem v I. ceně s počtem 70 b. a na šestém místě

pak pes alpský brakýř bary z Hřebečských lesů vedený
p. Petrem Čunderlem ve II. ceně s počtem 61 bodů .
Závěrem bych chtěl poděkovat Lesnímu závodu Kladská, řediteli lesního závodu Ing. Janu Němickému,
který po oba dva dny přijel osobně přivítat účastníky
zkoušek, Ing. Stanislavu Smolíkovi - polesnému a jeho
hajným, kteří po oba dva dny vzorně vykonávali pořadatelskou službu a Ing. Petru Tůmovi, bez jejichž
pomoci a ochoty by se tyto zkoušky nemohly konat na
takové úrovni. Dík patří samozřejmě i rozhodčím, kteří
svým přístupem, korektním a profesionálním posuzováním v nemalé míře přispěli k pohodové atmosféře
zkoušek.

Milan Andrle

předseda kynologické komise

Lesy České republiky, Lesní závod Kladská si dovoluje pozvat
všechny přátele přírody a mysliveckých tradic
na tradiční Svatováclavské troubení na Kladské s
doprovodným programem v prostorách Loveckého zámečku
konaného dne 27. září 2014.

 OMS Cheb
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Zkoušky adeptů OMS Cheb – Lipová 29. 3. 2013

Zkoušky vloh ohařů a malých plemen

Okresní myslivecký spolek v Chebu v úzké spolupráci
s tradičním tahounem mysliveckých a kynologických
akcí MS Lipová připravil na 29.03. 2012 zkoušky adeptů
myslivosti.
Zkoušky zahájil předseda OMS Cheb a zkušebního senátu Ing. Petr Černík ve 13.00 hod v místní restauraci
„U Kaštanu“, která nám jako každý rok poskytla své
útočiště a prostory. Kynologická komise OMS Cheb
pod vedením Milana Andrleho před zahájením zkoušek
uspořádala stejně jako vloni Jarní svod psů. Adepti měli
tak možnost shlédnout pestrou paletů loveckých psů
a odborné hodnocení zkušeným kynologem p. MUDr.
Novotným.
Devítičlenný zkušební senát pod vedením Ing. Petra
Černíka pracoval ve složení: p. Stejskal, p. Pekařík, p.
Berdich, p. Hudacký, p. Krejčí, Ing. Němický, Ing. Tůma.
Administrativní věci připravila jednatelka p. Maršíčková. Ke zkouškám bylo přihlášeno celkem 16 uchazečů,
15 se jich dostavilo a všichni zkoušku úspěšně složili.
S hodnocením prospěl skončilo 13 adeptů a 2 adepti
absolvovali s hodnocení prospěl s vyznamenáním.
Zkušební senát konstatoval v obecné rovině, že celková průměrná úroveň připravenosti absolventů se oproti
minulým rokům bohužel v žádném případě nezlepšila.
O důvodech lze jen spekulovat a svou roli může hrát
i náhoda. Nicméně je stále opakovanou pravdou, že
získané teoretické znalosti v kurzu lze prohloubit jen
roční praktickou činností v revírech a aktivní spoluprací
se zkušenými myslivci. Ti by také měli těmto adeptům

Okresní myslivecký spolek v Chebu uspořádal dne
26.4.2014 již tradičně v honitbě Dolní Dvory Mysliveckého sdružení Dolní Dvory zkoušky vloh loveckých psů.
Na tyto zkoušky bylo přihlášeno deset loveckých psů –
dva ohaři a sedm malých psů malých plemen. I přes to,
že na zkoušky byli přihlášeni pouze dva ohaři, rozhodla
se kynologická komise pro tyto psy zkoušky uspořádat.
Zkoušky v půl deváté zahájil krátkým přivítáním předseda Okresního mysliveckého spolku v Chebu, Ing. Petr
Černík, který přivítal přítomné a předal slovo vrchnímu
rozhodčímu p. Otomarovi Novákovi. Vrchní rozhodčí
přítomné rovněž srdečně přivítal a představil sbor rozhodčích. Ohaře posuzovali p. Milan Andrle a p. Zdeněk
Woldert, malá plemena pak p. Ing. Petr Tůma a p. Petr
Šilhan. Po zahájení proběhlo losování pořadí a odjezd
do honitby.
Oba dva ohaře – feny maďarského krátkosrstého ohaře
Adélu a Amiru ze Zlaté stráně předváděla jejich majitelka a chovatelka MUDr. Petra Říhová. Fenka Adéle

dát možnost se hned po absolvování kurzu ještě před
zkouškami zapojit v honitbě. V nových podmínkách tento
„patronát“ a výchova začínajících myslivců, která byla
kdysi samozřejmostí, téměř naprosto chybí . Výjimkou
jsou děti z mysliveckých rodin a opravdu zvídaví jedinci.
Bohužel se k nedostatku praktických zkušeností přidává
už i nezájem některých adeptů se dobře připravit alespoň teoreticky z literatury na kurzu. Představou u některých je to, že zkouška je formální s daným výsledkem
– prospěl. Je na nás lektorech tuto situaci či představu
vyvrátit a nepodléhat celkové plíživé rezignaci a apatii
pomalu prostupující českou myslivost.
Závěrem bychom chtěli velmi poděkovat nejenom zkušebním komisařům a celému senátu, ale především
spolupořádajícímu MS Lipová, jmenovitě jeho předsedovi Václavu Krejčímu a personálu místní restaurace.
Všechny úspěšné absolventy zkoušek vítáme v našem
mysliveckém kruhu a přejeme LOVU ZDAR! Petr Tůma

Jarní svod loveckých psů
Okresní myslivecký spolek v Chebu uspořádal dne
29.3.2014 jarní svod loveckých psů. Jarní svod
loveckých psů byl opět jako loňského roku uspořádán v restauraci v Lipové u Chebu před zahájením zkoušek adeptů – uchazečů o první lovecký
lístek.
Lovecké psy hodnotil rozhodčí z exteriéru p.
MUDr. Vlastimil Novotný, který krátkém přivítání
tuto první letošní kynologickou akci zahájil.
Jarního svodu se zúčastnilo celkem 20 psů růz-

ných loveckých plemen, která byla v následujícím
zastoupení
 Milan Andrle, předseda kynologické komise
Ohaři: 1x český fousek a 1x malý münsterlandský ohař
Slídiči: 1x německý křepelák
Jezevčíci a teriéři: 1x border teriér, 4x německý lovecký
teriér, 7x jezevčík
Retrieveři: 1x labrador retriever
Barváři: 1x bavorský barvář

Okresní přebor
OMS Cheb 2014
Za příjemného počasí se dne 10.května uskutečnil na
střelnici ve Františkových Lázních okresní přebor jednotlivců v malorážce a tentokráte loveckém kole. Bohužel, jak už to dnes bývá zvykem, byla účast slabá.
Přesto za pěkného počasí a s doprovodným rožněním
výborného prasátka přebory proběhly se slušnými
výsledky. Na malorážce se stříleli terče srnce, lišky,
prasete a kamzíka. V této disciplíně zvítězil pakticky
nováček mezi střelci pan Wiesner Támáš z Frant. Lázní, druhý byl poté Pošvář Václav a třetí skončil Berdich
Miloš. V brokách, kde se střílelo dvarát lovecké kolo, se
umístil na prvním místě Pošvář Václav, druhý Berdich
Miloš a třetí skončil Bláha David. Všem blahopřejeme
ostatním závodníkům děkujeme a doufáme, že se příště zůčastní více střelců.
Miloš Berdich


se umístila v I. ceně s počtem 224 b. a Amira získala II.
cenu s počtem 214 b.
Malá plemena posuzovali zkušení rozhodčí - pánové
Rozhodčí pro malá plemene měli tentokrát velmi nelehkou práci. Ve skupině měli 8 psů různých plemen
– jednoho německého křepeláka, tři jezevčíky, jednu
alpskou braku , jednoho jackrusella teriéra, jednoho
německého loveckého teriéra a jednoho labradorského
retrievera. Nejvyšší počet bodů dosáhla fena německého křepeláka Enita ze Švábenského háje – I. cena 188
b. vedená panem Stanislavem Šedým
Výsledky zkoušek vloh byly vrchním rozhodčím ve 14.
hodin vyhlášeny a zkoušky oficiálně ukončeny.
Veliký dík patří Mysliveckému sdružení Dolní Dvory jak
za propůjčení honitby tak i za propůjčení jejich lovecké
chaty v Loužku a za jako vždy perfektní zajištění kuchyně a nezbytného zázemí.

Milan Andrle

předseda kynologické komise

Myslivecký dvojboj
Dne 23.8.2014 od 9.00 hod.
proběhne již 13 ročník Loveckého dvojboje
na střelnici OMS ve Františkových Lázních
v norování na lišku dle zkušebního řádu
a sportovní střelbě na loveckém kole.
Soutěže se mohou účastnit družstva ve složení:
a) jeden střelec a jeden vůdce psa norníka
nebo
b) jeden vůdce psa a střelec v jedné osobě.
Startovné a) 350 Kč, b) 250 Kč.
Prvních 10 účastníků získá hodnotné ceny dle vlastního
výběru včetně pamětního listu, ostatní pamětní list.
Občerstvení na střelnici zajištěno!
Pořadatelé OMS Cheb se těší na Vaši účast!

 OMS Cheb
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Chovatelská přehlídka trofejí
okresu Cheb za rok 2013
CHPT patří již velmi dlouhou dobu k myslivosti a mají
i v dnešní době opodstatnění. Jednalo se vždy o velkou splečenskou událost pro mysliveckou veřejnost,
která by měla pokračovat i nadále. Bohužel skutečnost je jiná a musíme se smířit s tím, že nikdy
neuvidíme všechny trofeje které myslivci a zejména
lovci ulovili. Je to také dané českou mentalitou, kdy
se neradi podřizujeme nařízením,která se bohužel
velmi snadno nechají obejít. CHPT není v žádném
případě na okr. CHeb bičem na myslivce a uživatele
honiteb, ale slouží k poučení, jako společenská událost a zejména k ohodnocení medailových trofejí,které jsou chloubou každého myslivce.
Bezmála 30 let se výstava trofejí konala ve velkém
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Jubilanti
Jubileum jméno
80

sále KD v Drmoulu u Mar. Lázní. Tyto výstavy měli
vždy vemi silnou návštěvnost jak ze strany myslivců tak i nemyslivecké veřejnosti a škol ze širokého
okolí. Bohužel, jak začalo ubývat myslivců a přibývat
lovců zájem začal opadat. MR okr. Cheb se rozhodla
pro zmněnu a výstava se uskutečnila v Aši Doubravě ve dnech 12 - 14 dubna 2014. Bohužel ani tato
zmněna nepřinesla kladný výsledek a zájem o výstavu byl minimální a to včetně i předložených trofejí. Ze
73 honiteb okr. Cheb předložilo k hodnocení pouze
23 honiteb, nejhorší výsledek co se konají CHPT. Tomuto výsledku odpovídá i počet medailových trofejí.
Srnec z honitby Tetřívek Stará Voda - 112,9 bodů B
Jezevec lebka honitba Hranice
- 238,- bodů Z
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70

Bohužel na tomto stavu a počtu předložených trofejí
MR okr. CHeb nemůže moc zmněnit. Podle § 6 mohou orgány státní správy myslivosti rozhodnout každoročně o konání CHP. Státní správa je tedy odpovědným orgánem pro uskutečňování a plnění zásad
CHP. Bohužel toto hodnocení a výstavy se provádějí
na dobrovolnosti majitelů honiteb, zda trofeje předloží nebo hodnocení budou ignorovat bez dalšího postihu. Při tom má státní správa jedinou možnost kontroly, jak na těchto CHPT zjistit, jak se v pronajatých
honitbách hospodaří se zvěří. Bez kontroly ulovené
zvěře je státní správa myslivosti zbavena účinného
řídícího nástroje a CHP ztrácejí na významu.
Na závěr bych rád apeloval na mysl. hospodáře
a uživatele honiteb aby CHP pro ně byla jako jedna
z možností prezentovat své úspěchy v chovu zvěře
a nebrat to jako nutné zlo které musí každoročně
podstoupit. CHP by měla být hlavně společenskou
záležitostí s možností diskuse mezi sebou a vzájemné výměny zkušeností a přesvědčit veřejnost, že
stále je více myslivců, jak lovců.

Stejskal V., předseda MK
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Současným stave naší členské základny OMS Cheb.
ke dní 10. 03. 2014:
442 členů, z toho:
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272
důchodci +65
144
invalidní důchodci
12
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12
studenti		
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Výstava trofejí a Myslivecké slavnosti
2014 na Lesním závodě Kladská
Lesy České republiky, s.p. Lesní závod Kladská uspořádal
ve spolupráci s Krajskou mysliveckou koordinační radou
Karlovarského kraje 24. května 2014 Myslivecké slavnosti, spojené s chovatelskou přehlídkou trofejí ulovených
v lovecké sezoně 2013.
Celý průběh slavnostní akce v nádherném prostředí Loveckého zámečku na Kladské zahájil ředitel Lesního závodu Ing. Jan Němický, který všechny návštěvníky přivítal
a v krátkosti seznámil s účelem a smyslem této přehlídky.
Jeho slova demonstrovaly nejen ulovené trofeje v minulé
sezoně, ale také množství vystavených shozů a vývojových řad paroží, které byly často ukončeny právě ukázkou
trofeje lovcem ulovené zvěře. Odborná i laická veřejnost
si tak mohla konkrétně prohlédnout chovatelskou práci
myslivců na Kladské a kvalitu průběrného odstřelu. Takto pojatá chovatelská přehlídka dává v daleko větší míře
možnost poučit se v hodnocení věku živé i ulovené zvěře
a konfrontovat své zkušenosti s konkrétními příklady.
Za Krajskou mysliveckou koordinační radu přivítal také
všechny návštěvníky Ing. Petr Černík, jmenovitě především pak hosty - předsedu OMS Karlovy Vary Ing. Krejčího, předsedu OMS Tachov p. Nečase a předsedu OMS
Plzeň p. Nechutného. Hojný počet návštěvníků, ať už
myslivců, přátel přírody či rodin s dětmi, svědčil o velikém zájmu a velmi dobře připravené a pojaté akci, kdy se

spolupráce mezi LČR, LZ Kladská a Krajskou koordinační
mysliveckou radou jeví jako velmi přínosná s příslibem do
budoucnosti.
Součástí mysliveckých slavností byly také vydařené
doprovodné akce, kdy celou mysliveckou atmosféru
rámovali místní „Trubači z Kladské“ a dechová hudba
Chodovarka. Pro malé i velké nadšence střelectví pak
byla připravena kvalitní laserová střelnice. Milovníky lovů
beze zbraní a zachycených prchavých okamžiků v přírodě
uspokojili výstavou svých fotografií Václav Suchý a Svatopluk Šedivý.
Dík pořadatelů a spolupořádajících patří také Krajskému
úřadu Karlovarského kraje za morální i finanční podporu
této vydařené a smysluplné akce. Při děkování nelze pominout všechny pracovníky LZ Kladská, kteří se podíleli
na přípravě výstavy. Nelze opomenout také personál hotelu Lovecký zámeček Kladská, který obstarával veškeré
jídlo i nápoje velké množství návštěvníků.
Jedinou kaňkou na skvěle připravené akci tak byla krátká
nepřízeň počasí po obědě, kdy všechny účastníky vyhnal
na chvíli do prostorů Loveckého zámečku silný déšť. Jak
každý myslivec ví, i toto patří k životu a nezbývá, než se
těšit na další velkou mysliveckou akci pořádanou Lesním
závodem Kladská a tou je tradiční Svatováclavské troubení, které se bude konat 27. září 2014.
Petr Tůma
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Vážení kolegové,
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