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ÚVODNÍK
Vážení přátelé myslivci.
V letošním roce probíhá povinnost odebírání vzorků trusu spárkaté zvěře podle
daných katastrů v jednotlivých honitbách. Nevím, nakolik si toto jednotliví
nájemci uvědomují, ale hrozí, pokud toto
nebude splněno ze strany státních orgánů sankce. Agenda stíhá agendu a papíry se vrší. Ze všech stran slyšíme, jak
je zvěř přemnožená a paradoxně se dělá
vše, aby stavy neustále narůstaly. Zářivým příkladem jsou normované stavy
a odstřel odvíjející se od nich. Vše je to
jeden obrovský nesmysl a napravovat ho
bude velmi těžké. Čím menší honitby tím
více zvěře neboť, ruku na srdce, kdo by
si pronajímal honitbu, aby v ní decimoval
zvěř a pak se díval do prázdné honitby.
Ceny za honitby se vyšplhaly na nesmyslné částky a každý se snaží získat prostředky i z jiných činností. Nevím, jestli
toto je ta cesta správným směrem.
V letošním roce jste zajisté zaznamenali radikální změny ve vedení ČMMJ

a čeká nás rok volební, ve kterém si myslím se rozhodne o dalším osudu naší organizace. Důležité je si zvolit zástupce,
kteří budou opravdu hájit zájmy ČMMJ
a né svoje. Další důležitou a sváteční
akcí pro myslivce bude konání Mezinárodní výstavy trofejí v Lysé nad Labem,
kde zajisté naše okresy předvedou své
nejlepší trofeje za uplynulých šest let.
V současné době probíhají společné
lovy, kde se setkávají přátelé z celé naší
země i ze zahraničí, a proto je důležité,
aby bezpečnost při zacházení se zbraní
byla číslo jedna.
Přeji Vám hodně mysliveckých a osobních úspěchů v roce 2015 s přáním zachování toho dobrého co vybudovali
naši předci.

Myslivosti zdar!
Jaroslav Adámek
Předseda OMS Sokolov

OMR ČMMJ Cheb, Karlovy Vary a Sokolov
přejí svým členům, jejich rodinám a všem
přátelům myslivosti příjemné prožití svátků
vánočních a hodně zdraví a loveckých
zážitků do roku 2015.
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SLOUPEK JEDNATELE
Vážení přátelé,
dovolte mi se s vámi podělit o informace,
které se ke mně v poslední době dostaly.
Je toho mnoho, co jistě stojí za sdílení.
V prvé řadě by, myslím, bylo užitečné,
kdyby myslivecká veřejnost více navštěvovala naše internetové stránky - www.
oms-karlovyvary.cz. Přestože náš zpravodaj překonal určité problémy, které
ho limitovaly v čase a množství stránek,
aktuality bych rád uveřejňoval ihned na
našich stránkách. Náš webmaster, Ing.
Křížek, Ph. D., se jim intenzivně věnuje a
velmi dobře je spravuje. Rozhodně stojí
za to je otevírat.
Také bych chtěl poznamenat, že sedmdesát procent našich členů ještě nemá
zaplacené příspěvky. Přátelé, spěchejte,
po Novém roce je to vždy dražší!
V minulých dnech jsem se zúčastnil školení jednatelů všech OMSů z celé republiky. Některé diskutované body by neměly uniknout Vaší pozornosti:
• 4. 11. 2014 se v Kroměříži, v arcibiskupském kostele Svatého Mořice odehrálo
svěcení praporu ČMMJ. Byla to velmi
hezká událost a proběhla důstojně, s
krásným troubením. Reportáž s fotografiemi najdete v příštím čísle Myslivosti.
• Následně den pokračoval školením
v Kostelanech u Kroměříže. Ing. Chmel
nám představil nového jednatele ČMMJ,
Ing. Orlovského, který na to řídil celé
školení. Informoval nás o přípravě Českých mysliveckých Vánoc, o přípravě
výstavy Natura Viva v Lysé nad Labem

na květen 2015 a především o přípravě
nových stanov. Tyto by měly být dokončeny nejpozději do března příštího roku
a měly by být předloženy na sboru zástupců k projednání, případně ke schválení. Jak jsem již zmínil, v květnu 2015
bude v Lysé mezinárodní výstava trofejí.
Vystavené trofeje zvěře ulovené u nás
mohou dostat tzv. národní medaili, která
zde bude zdarma. V karlovarském kraji
se budou tyto trofeje svážet pravděpodobně do SLŠ ve Žluticích. Vystavovány budou trofeje jak z volného chovu,
tak i z obor. Toto upřesnění je vždy nutné uvádět. Mohou být vystavovány také
exotické trofeje, nečlenům ČMMJ bude
v tomto případě účtován poplatek. Bude
také možnost vystavení raritních trofejí
pro které se předpokládá zvláštní panel.
Veškeré trofeje budou pojištěny u vybrané pojišťovny.
• V Düsseldorfu se připravují nové hodnotitelské tabulky, kde nás zastupuje
Ing. Feireisl.
• Dále se hovořilo o přípravě 5. sjezdu
ČMMJ, který bude volební a konat se
bude v listopadu 2015.
• Ing. Orlovský připomněl snahy některých skupin znovu otevřít zákon o myslivosti a jejich záměr změnit některé věci,
například změny v pravomocech státních orgánů, větší tlaky na myslivecké
hospodáře a zakotvení sankcí, zpravidla
finančních. Navrhují předkládat markanty ulovené spárkaté zvěře, zejména holé,
my dříve narození to pamatujeme včetně
toho, jak to dopadlo. Dále se mají aktualiwww.oms-karlovyvary.cz |
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zovat zakázané způsoby lovu. A nakonec
to nejlepší – má být v návrhu minimální
výměra honitby 100 ha. V souvislosti s
tím by si měli majitelé pozemků vytvářet
honitby sami. Ing. Orlovský apeloval na
všechny, kdo znají vlivné lidi, senátory,
poslance a vycházejí s nimi, aby s nimi
hovořili, vysvětlovali problematiku, popřípadě pozvali jednatele ČMMJ k jednání.

2 | 2014

ře. Na stránkách ČMMJ najdete podrobný návod. „V honitbě budou odebírány
vzorky tak, aby jeden vzorek byl odebrán
z jednoho katastrálního území. Pokud je
jedno katastrální území součástí dvou,
případně více sousedních honiteb, vzorek bude odebrán každým uživatelem
honitby!“

Za svou osobu bych chtěl připomenout
povinnost odevzdání trusu spárkaté zvě-

JUBILANTI
Jubileum
51

do konce roku 2014

Titul
Mgr., Bc.

56
61

66

Ing.

71
81
82
83
84
90
4

Jindřich Zemek

| www.oms-karlovyvary.cz

Jméno
Libor
Jiří
Jozef
Luděk
Lubomír
Josef
Kurt
Václav
Václav
Miroslav
Vladimír
Vladislav
Antonín
Josef
Jan
Miroslav
František
Jaroslav
František

Příjmení
UTTL
PĚNKAVA
DEMČÁK
KLAPÁČ
KOSTA
SVĚCHOTA
GÖSSL
MAREČEK
CHÁRA
ŠMÍDMAJER
ALTMAN
KORANDA
STEJSKAL
PETRUŠKA
KUNŠTÁR
PAVLIŠ
PÁNEK
ŠANDA
ŠIMŮNEK

Narozen
16.12.
14.11.
08.11.
08.12.
16.11.
11.12.
29.11.
19.11.
07.11.
23.10.
28.10.
22.12.
22.12.
08.10.
26.12.
14.10.
13.12.
08.12.
14.11.
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v 1. čtvrtletí 2015
Jubileum
50

Titul
Ing.

56
61

66

Ing

71

76
MVDr.
81
82
83

Ing
RSDr

Jméno
Miroslav
Lenka
Oldřich
Ladislav
Vlastimil
Jaroslav
Milan
Václav
Zdeněk
Antonín
Vlastimil
František
Manfred
Josef
Horst
Jan
Jan
Josef
František
Jan
Miroslav

Příjmení
BAŠTA
MACHÁČKOVÁ
NOŽIČKA
LAKOMÝ
JIRSA
PĚCHOTA
LUŇÁČEK
KONOPÍK
KARLÍČEK
SVOBODA
LIŠČÁK
ŠEJBA
WITT
KAŠPAR
SCHNEIDER
KARL
VYSKOČIL
KRISTL
URIK
VÁGNER
VACEK

Narozen
20.03.
25.02.
21.02.
08.01.
21.02.
14.01.
27.02.
08.02.
22.01.
21.01.
10.03.
14.02.
04.01.
02.01.
16.03.
20.02.
08.02.
10.01.
28.01.
12.01.
04.01.
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VÝVOJ ČLENSKÉ ZÁKLADNY OMS K. VARY
Dlouhodobě se hovoří o negativním vývoji počtů členů ČMMJ, z. s., ale i OMS
Karlovy Vary. Pohledem na demografický vývoj počtů obyvatel však můžeme
konstatovat, že vývoj členů našeho OMS
částečně koresponduje s vývojem počtů obyvatel v regionu. Počet obyvatel
od vzniku ČR (1. 1. 1993) zpočátku měl
stoupající tendenci. Na přelomu století však počet obyvatel výrazně klesal a
svého minima dosáhl v roce 2002, kdy
do roku 2010 docházelo k mírnému nárůstu. Od roku 2010 se počet obyvatel
výrazně nemění.

Graf 3 Vývoj počtů členů OMS

Z pohledu na věkové složení obyvatel ČR
naše populace stárne. Dochází k tomu,
že počet obyvatel nad 65 let je vyšší nežli
počet dětí.

Graf 1 Vývoj počtů obyvatel v karlovarském kraji
a v ČR (zdroj: ČSÚ)
Graf 4 Věkové rozložení členů OMS

Graf 2 Vývoj poměru počtů starších obyvatel a dětí
v ČR (zdroj: ČSÚ)
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Vývoj počtů členů ČMMJ a OMS Karlovy Vary nám ukazuje graf 3, kde je vidět
výrazný úbytek členské základny. Úbytek členů má různé důvody, které nejsou
předmětem tohoto článku. Snad jen, že
vývoj populace také mimo jiné ovlivňuje i
složení naší členské základny, který ukazuje poslední graf (graf 4).
Ing. Petr Křížek, Ph.D.

ČMMJ – Okresní myslivecký spolek
ve spolupráci
s mysliveckými
sdruženími
KARLOVY
VARY | MYSLIVECKÝ
ZPRAVODAJ
a ostatními uživateli honiteb zvou všechny, kteří se rádi baví, na

2 | 2014
| www.oms-karlovyvary.cz

Tradiční
myslivecký
ples
který se koná v pátek

30. ledna 2015

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

kapela PAROHANKA

Program:

Foto: V. Dolejší

Ukázka pasování lovce zvěře
Myslivecké vytrubování
Bohatá myslivecká tombola

Vstupné: 200,- Kč • Vstupenky lze zakoupit na adrese:
OMS Karlovy Vary – telefon číslo 353 223 921, nebo 607 057 921
Lázeňské lesy KV – 353 224 468, 607 717 369
www.oms-karlovyvary.cz
|
Hostinec Hubert – 359 901 273, 724 180
148
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OHLÉDNUTÍ ZA KYNOLOGICKOU SEZÓNOU.
Rok 2014 byl pro kynologii především rokem překotných legislativních změn. Ať
už se povedly jakkoliv a byly v celostátním měřítku předmětem kritiky a mnoha
připomínek, vstoupily v platnost dnem
1.4. 2014 v podobě nového zkušebního
řádu. Ten přinesl některé významné novinky, ta největší se týká lovecké upotřebitelnosti loveckých psů, která je dnes
definována takto:
1. vyhledávání, dohledání a přinesení
usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře nebo
2. vyhledávání živé spárkaté zvěře, nebo
3. dosledování usmrcené, postřelené
nebo jiným způsobem zraněné spárkaté
zvěře, nebo
4. norování.
V souladu s tím byly nově zavedeny
některé druhy zkoušek, jako například
zkoušky k vyhledávání, vyhánění a nadhánění spárkaté zvěře u psů s kohoutkovou výškou do 55 cm (ZVVZ ) – kvalifikují
psa jako lovecky upotřebitelného pro vy-

hledávání živé spárkaté zvěře
zkoušky nováčků (ZN) - kvalifikují psa
pro práci pod zemí
individuální zkouška z norování (IZN ) v přírodních a umělých norách (při praktickém výkonu práva myslivosti).
Pro Karlovarskou kynologii to byl rok
mnoha úspěšných akcí, ale zároveň také
rok, kdy došlo ke zrušení několika zkoušek, což nás jako kynologickou komisi
velmi mrzelo. O důvodech lze jen spekulovat, avšak skutečnost, že v celostátním
měřítku bylo zrušeno mnoho akcí, svědčí
o tom, že na jednu stranu ubývá loveckých psů, na druhou stranu tento trend
ovlivňují chovatelské kluby stanovováním chovných podmínek.
V letošním roce se uskutečnil již potřetí v restauraci U Srubu v Sedleci jarní
svod loveckých psů s vysokou účastí,
bylo posouzeno 34 psů. Dále se v dubnu uskutečnily v honitbě Farmy Kubernát
zkoušky vloh ve dvou skupinách – ohaři
a ostatní plemena, kterých se zúčastnilo
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celkem 13 psů. Neméně úspěšné byly
květnové podzimní zkoušky ohařů rovněž
v honitbě Farmy Kubernát, kterých se zúčastnilo 6 psů. V srpnu se uskutečnily v
honitbě Chlum SLŠ Žlutice lesní zkoušky
ohařů a v honitbě Verušice lesní zkoušky ostatních plemen a v honitbě Chlum
SLŠ Žlutice barvářské zkoušky opět za
velmi slušné účasti. Lesních zkoušek se
zúčastnilo 6 ohařů a 8 psů ostatních plemen, barvářských zkoušek 6 psů. V září
proběhlo tradiční dvoudenní derby retrieverů ve VLS Velichov za účasti celkem
22 psů. V honitbě Chlum SLŠ Žlutice se
pak ještě uskutečnily předběžné zkouš-

ky barvářů, kterých se zúčastnilo 5 barvářů a začátkem října proběhly poslední
zkoušky a sice zkoušky z vodní práce za
účasti 8 psů.
Z důvodu nízkého počtu přihlášených
psů se bohužel neuskutečnily druhé
podzimní zkoušky, plánované na říjen.
Ze stejného důvodu neproběhly barvářské zkoušky honičů v říjnu a honičské
zkoušky plánované na listopad. Nejvíce
nás asi mrzí zrušení Memoriálu Ing. Vladimíra Dejmka, mezinárodních všestranných zkoušek ohařů, na které se přihlásilo závazně pouze 5 psů.

PLÁN KYNOLOGICKÝCH AKCÍ NA ROK 2015
Druh zkoušek

Datum

Jarní svod

18. 4. 2015

Pro skupiny plemen

Zkoušky vloh

25. 4. 2015

Ohaři + OP

Podzimní zkoušky

8. 5. 2015

Ohaři + OP

Podzimní zkoušky

3. 10. 2015

Ohaři + OP
Ohaři + OP

Lesní zkoušky

15. 8. 2015

Barvářské zkoušky

16. 8. 2015

Poznámka
Karlovy Vary - Sedlec
Karlovy Vary – Sedlec

Barvářské zkoušky

28. 6. 2015

Zkoušky z vodní práce

4. 10. 2015

Zkoušky k vyhledání
spárkaté zvěře

27. 6. 2015

Honičské zkoušky

31. 10.-1. 11. 2015

Barvářské zkoušky
honičů

26. 9. 2015

Předběžné zkoušky
barvářů

19. 9. 2015

Individuální zkouška z
norování

2015

V průběhu roku

Individuální barvářské
zkoušky IHb

2015

V průběhu roku

Klubové akce:
VZ-CACIT, Memoriál
Ing. Vladimíra Dejmka

Ohaři + OP

Pod záštitou OMS
17.-18. 10. 2015

Ohaři

Klub KKO Mělnické
Vtelno

www.oms-karlovyvary.cz |
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KONCERT TRUBAČŮ

Ve dnech 17. - 19. 10. proběhl v prostorách Střední lesnické školy ve Žluticích
mezinárodní trubačský seminář středoškolských studentů. Zároveň proběhlo setkání ředitelů středních lesnických
škol. Setkání se účastnily čtyři české
SLŠ - Trutnov, Písek, Šluknov a Žlutice.
Ze Slovenska k nám zavítali zástupci tří
SLŠ - Liptovský Hrádok, Banská Štiavnica a Prešov.
Zatímco ředitelé měli vlastní program
pod taktovkou ing. Bohdana Koždoně,
trubači se věnovali výuce a přípravě na
závěrečný koncert. Výuka začala již v
pátek podvečer. Studenti byli rozděleni
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do čtyř skupin dle dosaženého stupně
trubačského umu. Odborní lektoři se ujali svých svěřenců s obrovským nasazením. V sobotu dopoledne zněly ve všech
prostorách krásné (u začátečníků i méně
krásné) tóny loveckých fanfár. V odpoledních hodinách mezinárodní skupiny
plnily v báječné shodě úkoly 4 soutěžních disciplín (střelba na laserové střelnici, ze vzduchovky, poznávání loveckých
psů a loveckých zbraní). Výsledky všech
byly velmi vyrovnané. V neděli dopoledne proběhl nácvik společného závěrečného koncertu. Vzhledem k nádhernému
slunečnému počasí proběhla v 11 hodin
první upoutávka na žlutickém náměstí.
Když se pak všech cca 60 mladých trubačských nadějí vměstnalo do kulturního
domu a jednotlivé soubory i jednotlivci
prezentovali své „alma mater“, došlo i na
slzičky dojetí v auditoriu. Přátelský, příjemný, prosluněný víkend se spoustou
perfektně odvedené práce nejen lektorů,
ale perzonálu školy, školní kuchyně, vychovatelského sboru...
Eva Hanušová
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INSTALACE PACHOVÝCH OHRADNÍKŮ NA
ÚZEMÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE
Policie ČR zaznamenává každoročně
velký počet dopravních nehod, kde příčinnou je střet motorového vozidla se
zvěří. Při těchto nehodách dochází ke
zranění účastníků silničního provozu, ale
ke značným materiálním škodám na vozidlech a úhynu volně žijící zvěře.
Krajská koordinační myslivecká rada
Karlovarského kraje ve spolupráci
s Krajským úřadem Karlovarského kraje
přistoupily k realizaci projektu ke snížení
počtu střetů zvěře s motorovými vozidly.
Cílem tohoto projektu je zvýšení bezpečnosti silničního provozu, ale i ochrany
volně žijící zvěře. Počty kusů uhynulých
na vozovkách jsou vysoké a v některých
honitbách se blíží ročnímu přírůstku.
Na základě smlouvy o spolupráci mezi
ČMMJ OMS Cheb, Karlovy Vary, Sokolov a Krajským úřadem Karlovarského
kraje byla přijata opatření s tím, že Krajský úřad Karlovarského kraje poskytne
dotaci 100 tis. Kč a okresní myslivecké
spolky připraví návrh na výběr honiteb,
kde budou pachové ohradníky instalovány a zajistí realizaci včetně vyhodnocení
účinnosti přijatých opatření.
Příjemcem dotace a nákupem přípravku
byl pověřen ČMMJ OMS Cheb. V rámci
karlovarského kraje bylo vybráno celkem
16 honiteb, kde byly tyto přípravky instalovány. Pro ověření účinnosti byly vybrány honitby kterými prochází rychlostní
silnice a silnice I. třídy.

V závěru měsíce dubna byly dodány přípravky a bylo provedeno školení o správném použití pachových ohradníků.
Včasným zajištěním přípravků bylo možné provést instalaci ještě před kladením
a vyváděním mláďat, protože právě v tomto období se ztráty zvěře na silnicích začínají zvyšovat. Celkem bylo ošetřeno více
jak 50 km rychlostních silnic a silnic I. třídy.
Podrobné vyhodnocení bude provedeno
ke konci roku 2014, ale již teď můžeme
konstatovat, že došlo k výraznému snížení ztrát na zvěři. Některé honitby po instalaci pachových ohradníků nezaznamenaly
v těchto úsecích žádné úhyny, ale jsou
honitby, kde došlo jen k částečnému snížení úhynů. O celkových výsledcích účinnosti vás budeme informovat v některém
dalším vydání našeho ZPRAVODAJE.
Uživatelé honiteb, kteří mají zájem o instalaci pachových ohradníků v roce 2015
zašlou žádost na svůj OMS. V žádosti je
nutné uvést úsek, který má být ošetřen
a jaké úhyny zvěře v tomto úseku byly
způsobeny střetem s motorovými vozidly.
Honitby, které instalovaly pachové
ohradníky v roce 2014 a chtějí pokračovat i v roce 2015, k žádosti připojí hodnocení účinnosti, které bylo v jejich honitbě dosaženo v letošním roce. Žádosti
je nutné podat nejpozději do 31.1.2015.
Petr Černík

www.oms-karlovyvary.cz |
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ZMĚNA STANOV MYSLIVECKÝCH SDRUŽENÍ
Myslivecká sdružení vznikla na základě
základě zákona o sdružování občanů a
stanovy těchto sdružení byly registrovány Ministerstvem vnitra ČR.
Vzhledem k tomu, že od 1.1.2014 nabyl
účinnosti nový občanský zákoník, který
vyžaduje přeregistraci stávajících subjektů na spolky.
Existující myslivecká sdružení nebudou nově spolek zakládat neboť se staly spolkem ze zákona, ale musí provést
celou řadu právních úkonů, které nový
občanský zákoník vyžaduje. Pro splnění
těchto povinností bylo stanoveno tříleté
přechodné období.
Jedním ze základních úkonů je provedení
změny stanov a následný zápis do spolkového rejstříku, který je veden krajským
soudem v jehož obvodu má spolek sídlo.

14
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Jedná se o právní úkony, které mohou
působit celé řadě mysliveckých sdružení
potíže a proto Krajská koordinační myslivecká rada Karlovarského kraje připravuje poskytnutí právní pomoci formou
školení pro statutární zástupce mysliveckých sdružení.
Na tomto školení bude zástupcům MS
předán vzor stanov s výkladem, jak postupovat při provedení změn vlastních stanov.
Pro zajištění prostor s vhodnou kapacitou je nutné, aby se zájemci přihlásili do
15.1.2015 na OMS
v Chebu, Sokolově a Karlových Varech.
Informace o místě a čase konání školení
bude zpětně zájemcům předána jednateli jednotlivých OMSů.
Petr Černík

kalendář STIHL

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

Tel.: +420 353 224 513
Fax: +420 353 997 036
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SLOUPEK JEDNATELE
VÍTE, ŽE ….
• 10. ledna bude zahájen kurz adeptů
o první lovecký lístek, dopusud je přihlášeno 9 adeptů. Do 8. ledna se lze stále
ještě do kurzu přihlásit u jednatele OMSu.
• Ve III. čtvrtletí roku 2014 chodí v hojném počtu platit členské příspěvky na rok
2015, případně další roky členové ČMMJ.
Vy, kteří jste tak ještě neučinili, spěchejte,
po Novém roce to je vždy dražší...
• 24. ledna 2015 bude organizován OMR
OMS Sokolov Tradiční myslivecký ples.
Zveme naše členy k účasti a dovolujeme
si požádat MS a Myslivecké organizace v
okrese o příspěvek finanční, případně formou zvěřiny do tomboly Okresního plesu.
DĚKUJEME PŘEDEM!!!

• V Myslivosti 11/2014 vyšel inzerát HALALI pojišťovny na pojištění odpovědnosti
pro výkon práva myslivosti – nejedná se o
členské příspěvky, ale o individuální připojištění pro osoby, které nejdou pojištěny v rámci členství v ČMMJ..
• Chtěl bych připomenout povinnost odevzdání trusu spárkaté zvěře. „V honitbě
budou vzorky odebírány tak, aby jeden
vzorek byl odebrán z jednoho katastrálního území. Pokud je jedno katastrální
území součástí dvou, případně více sousedních honiteb, vzorek bude odebrán
každým uživatelem honitby!“
Jedlička Josef

VŠEM MS
MR OMS se obrací na všechna MS s prosbou o sponzorský dar nebo zvěřinu do tomboly na
tradiční Myslivecký ples. Sponzorské dary lze dodat na sekretariát OMSu v úředních hodinách, nebo na základě telefonické dohody na čísle 352628187, mob.604184940 p. Jedlička.
KPK OMS Sokolov žádá všechny statutární zástupce o zaslání žádostí o udělení mysliveckých vyznamenání k životnímu jubileu Za zásluhy o myslivost – jedná se o čestná uznání 2,
3 stupně Za zásluhy a věrnostní medaile. Podání je nejpozději do 15.2. 2015. Gratulační listy
k životním jubileím jsou neomezeně k dispozici na OMS Sokolov, tajemník p. Jedlička Josef
st., každou středu od 9:00 do 17:00 hod.
KPK OMS SOKOLOV TUŠEK MILOSLAV - PŘEDSEDA

www.myslivost.cz/omssokolov |
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JUBILANTI
Jubileum
84
81

Titul

80

75

Ing.

70

MUDr.

65

MUDr.
60

18
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Jméno
Václav
Stanislav
Václav
Ladislav
Rudolf
Zdeněk
Vlastimir
Adolf
Jaroslav
Gabriel
Jaroslav
Horst
Václav
Jaroslav
Vojtěch
Jaroslav
Jiří
Roland
František
Václav
Stanislav
Jiří
Jiří
Jan
Mikuláš
Jiří
Pavel
Zdeněk
Ludvík

Příjmení
KUMBERA
BUŘIL
GONDÍK
KUPKA
BENDA
BURDA
KAZILOVSKÝ
KOHLER
KREJČ
MELICHAR
TARAS
WEBER
MALÝ
POHLREICH
SUGAR
VONDRÁČEK
VOREL
KRÄMER
KREČ
KUŽELKA
LÁVIČKA
MAŠČENÍK
NOVÁK
ORSÁG
ŠÁTEK
WÁGNER
CINCIBUS
ĎÁSEK
DLESK

Narozen
13.03.1931
13.05.1934
27.01.1935
24.04.1935
18.08.1940
17.12.1940
25.03.1940
05.03.1940
14.02.1940
29.04.1940
28.04.1940
29.06.1940
26.09.1945
27.08.1945
06.07.1945
09.03.1945
18.08.1945
03.02.1950
23.06.1950
19.02.1950
07.05.1950
08.02.1950
04.11.1950
19.12.1950
09.03.1950
08.10.1950
29.04.1955
11.02.1955
15.12.1955
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Jubileum
60

55
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Titul

Jméno
Václav
Antonín
Zdeněk
Jiří
Miroslav
Petr
Jiří
Jaromír
Milan

Příjmení
DŽUPIN
MAJER
PELC
KRATOCHVÍL
KUMBERA
PETROV
POLÍVKA
ŠKOPEK
ZADŇANČIN

Narozen
01.02.1955
12.06.1955
20.09.1955
05.03.1960
21.07.1960
27.11.1960
05.06.1960
20.09.1960
29.09.1960

www.myslivost.cz/omssokolov |
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ZKOUŠKY Z MYSLIVOSTI
V neděli 14. září od 08.00 hod. proběhly
v restauraci u Divočáka v Krásně zkoušky adeptů. Z celkového počtu 10 adeptů
se ke zkouškách dostavilo 8 uchazečů
(1 uchazečka a 7 uchazečů) s následnými výsledky: 3 uspěli s prospěchem
,,Prospěl s vyznamenáním“ a 5 uchazečů s prospěchem „Prospěl“. Zkoušky
proběhly pod vedením zkušených komisařů v příjemném a klidném prostředí. Zkušební komisaři se shodli na tom,
že adepti byli pro tyto zkoušky nadmíru
dobře připraveni. Nutno podotknout,
že zkoušená adeptka by mohla některé
předměty z fleku „vyučovat“. Náhradní
termín byl stanoven na 22.10.2014, kterého se zúčastnil jeden adept s výsledkem „Prospěl“ , druhý se ke zkoušce
nedostavil.
Ještě jednou gratulujeme úspěšným
adeptům a vítáme je do našich řad!
Zahájení kurzu adeptů v roce 2015 bude
dne 10.01.2015

www.myslivost.cz/omssokolov |
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LESNÍ ZKOUŠKY MALÝCH PLEMEN
4. 10. 2014 KRÁSNO.
Zůčastnilo se 6 psů těchto plemen 1 x bordertetiér, 1 x foxteriér hladkosrstý, 2 x welshteriér, 1 x jezevčík standard drsnosrstý,
1 x německý křepelák.Všichni zdárně dokončili. 5 x I.cena, 1 x II.cena. Nejlépe se
umístila fena německého křepeláka Besy
od Putinských Rybníků I.cena 326 bodů
vůdce Gabrik Martin. Zkoušky probíhaly za
příznivého počasí, psíci byli dobře předvedeni.

zevčík drsnosrstý standard, 1 x foxteriér
hladkosrstý, 1 x welshteriér, 1 x německý
křepelák, 1 x štýrský brakýř. Připravenost
ke zkouškám byla různá ( barva 2,1 ). Zadána 3 x I.cena, 1 x II.cena a 2 x III.cena.

Posuzovali páni rozhodčí Bejček František,
Luboš Hemr a Bohuslav Papež.

Nejlépe se umístil pes jezevčík drsnosrstý
standard Pax Staccato Bohemia vedenou
paní Ivetou Zábranovou I.cena 72 bodů nejlepší barva,dle rozhodčích dlouho takovou práci na stopě neviděli. Zkoušky
probíhaly za pěkného počasí v přátelské
atmosféře.
Posuzovali rozhodčí Hemr Luboš, Bína
Jan pod vedením pana Bejčka Františka.

Dne 5.10.2014 proběhly barvářské zkoušky pořádané OMS Sokolov v Krásně nad
Teplou v honitbě Městských lesů Loket.
Nastoupilo 6 psů těchto plemen 2 x je22
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SLOVO HOSPODÁŘKY
Vážení kolegové myslivci,
dovolte, abych Vás seznámila se současným stavem naší členské základny
OMS Cheb.
Chtěla bych Vám připomenout, že uhrazené členské příspěvky má jen 110
našich členů (asi 23%). Členské příspěvky zůstaly nezměněné.

Do 20.11.2014 máme 467 členů
z toho:
řádní členové
důchodci +65
invalidní důchodci
lesáci
studenti

294
145
12
12
4

JUBILEA ZA III. A IV.ČTVRTLETÍ 2014 MAJÍ TITO ČLENOVÉ:
Jubileum
80

Titul
Ing.

70

Ing.
65

Mgr.
60

Jméno
Slavomír
Alexandr
Otakar
Pavel
Zdeněk
Emil
Vladimír
Miroslav
Miroslav
Václav
Josef
Josef
Vlastimil
Zikmund
Věra
Jan
Zdeněk
Jan
Milan
František
Milan
Josef

Příjmení
ŠVINGER
JAROŠ
KAŇOK
PETRÁŇ
ŠPINDLER
RIESS
ČERNÍČEK
SCHWARZ
BEZDĚČNÝ
JAKUBÍK
SOKOLÍK
BUDKA
HURTA
STEHLÍK
HAVLOVIČOVÁ
BADA
PTÁČEK
DĚKAN
LUŇÁK
BRŮŽEK
TKÁČ
VODIČKA

Narozen
07.08.1929
13.07.1944
07.08.1944
10.09.1944
22.09.1944
15.11.1944
30.11.1944
13.08.1949
08.09.1949
11.09.1949
23.10.1949
28.10.1949
28.11.1949
09.12.1949
12.12.1949
21.07.1954
05.08.1954
30.09.1954
11.11.1954
14.12.1954
14.12.1954
21.121954

Všem uvedeným jubilantům tímto blahopřeje OMS CHEB a MR CHEB.
www.omscheb.cz |
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ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD
Šmat Jaroslav – MS Háje
ČEST JEJICH SVĚTLÉ PAMÁTCE!
Nyní budeme mít pro Vás do konce ledna otevřeno i v pátek 9-13 hod.
31.12.2014 bude otevřeno jen do 13 hod.
Máme pro Vás k zakoupení kalendáře na rok 2015.
Miroslava Maršíčková – hospodářka
Plán kynologických akcí na rok 2015
Jarní svod
Zkoušky vloh
Barvářské zkoušky
Lesní zkoušky
Spec.zkoušky z vodní práce
Podzimní zkoušky
Norování
Bar. zkoušky honičů

28.03.2015 sobota
25.04.2015 sobota
07.06.2015 neděle
06.06.2015 sobota
18.07.2015 sobota
19.09.2015 sobota
22.08.2015 sobota
25.10.2015 neděle

ohařů a mal. plemen
malá plemena
ohařů a mal. plemen mimo retriv.
ohařů a mal. plemen
BZH

Střelecké akce na rok 2015
Okresní přebor
Vysoká věž
Memoriál A. Sitty
Dvojboj norování + LK

09.05.2015 sobota
15.08.2015 sobota
03.10.2015 sobota
22.08.2015 sobota

M, LK, B
L, SK, T

Placení členských příspěvků
členský příspěvek základní
členský příspěvek snížený – členové nad 65 let
– invalidé III.stupně (doložit)
– studenti ( řádné studium do 26 let-doložit)
myslivci z povolání a lesníci (musí prokázat, že pojištění odpovědnosti
jim hradí jejich zaměstnavatel)

800,-Kč
500,-Kč
550,-Kč

členský příspěvek je možné hradit také převodem na účet 0781843309/0800
VS uveďte Vaše rodné číslo
Při platbě na účet je člen pojištěn až od následujícího dne po zavedení platby do
SW Diana. Na této stránce si člen vytiskne novou platnou průkazku, po dohodě
můžeme průkazku vytisknout na OMS a zaslat na adresu.Také je možné pokud
nám dáte e-mail, zaslat Vám průkazku do e-mailu kde si ji můžete vytisknout.
24
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20. ROČNÍK SVATOVÁCLAVSKÉHO
TROUBENÍ NA KLADSKÉ 2014
Lesní závod Kladská, LČR Hradec Králové, s.p. pořádal již 20. ročník Svatováclavského troubení na Kladské 27.09. 2014.
V krásném prostředí perly Slavkovského lesa
Kladské na úpatí hory Lysiny byl zahájen program v 17:00 hod proslovem výrobního náměstka LZ Kladská Ing. Bláhy.
Po krátkém úvodním slovu začal bohatý program společným troubením signálu
Všeobecné vítání všech zúčastěných trubačských souborů. Měli jsme tu čest přivítat a poslechnout si tyto soubory:
„Trubači z Kladské“, soubor troubící pod
patronátem LZ Kladská, soubor Lesnické školy z Písku, česko-německý soubor
CORNI di EGRA a s radostí jsme přivítali
i milé lovecké přátele ze Švýcarska, kteří si
zahráli s námi i v sólovém vystoupení. Po
tomto uvítání začal své vystoupení soubor
CORNI di EGRA, který hraje na náročné lesní rohy v S ladění nejen loveckou hudbu, ale i
hudbu jiných žánrů. Soubor pod uměleckým
vedením Ing. Miloše Šedivého posluchači
odměnili bohatým potleskem. Poté nastoupil soubor Trubačů z Kladské v B ladění, který předvedl průřez jednotlivými loveckými
signály používanými v myslivecké praxi.. Vystoupení Trubačů z Kladské mělo za cíl ukázat nejen myslivcům, ale i laické veřejnosti
dodržování starých mysliveckých zvyků
a tradic. Přípravu před ukázkou vábení jelenů provedel pak soubor našich mladých nadějí trubači ze SLŠ Písek, kteří se nenechali
zahanbit svými staršími kolegy.
Vábení jelenů jako vždy přilákalo velké množství lidí, ať už znalců,či laiků. Obě tyto skupiny mohly obdivovat umění Jana Brtníka.
Na Kladskou začal padat mírný soumrak,
slunce zapadalo nad slatěmi i Lysinou
a ve všech návštěvnících se rozhostil
opravdový prožitek říje a lovecké atmosféry. Po malé pauze vyplněnou návštěvou

napajedel, a lizů jsme si mohli poslechnout také umění švýcarského souboru
v S ladění. Naši lovečtí přátele ze zahraničí nám zahráli loveckou hudbu, ale také
nečekané skladby zaranžované pro lovecké rohy. Všichni návštěvníci mohli tak vidět, že lovecký parforsní roh, ač bez mechanických ventilů, je nástroj univerzální
a vhodný pro i neloveckou hudbu.
Dalším zpestřením krásného večera byla tipovací soutěž na určení váhy lončáka pod
vedením polesného Michala Bolváriho. Vítěz, který se nejvíce přiblížil správné váze byl
odměněn výhrou tohoto kusu černé zvěře.
V atmosféře podzimního odpoledne
i nočních stínů u loveckého zámečku byl
nedílnou součástí výřad právě ulovené zvěře v době říje, který dokresloval myslivecké
prostředí. Myslivci mohli obdivovat paroží
ulovených jelenů, široká veřejnost pak krásu a vznešenost této zvěře.
Slavnostní náladu pak zarámovalo závěrečné společné rozloučení všech trubačů
německou skladbou „Aufwiedersehen“
(„Nashledanou“). Tato tradiční akce umožnila opět setkání velkému množství příznivců myslivosti a přírody v krásném prostředí
vesničky Kladská. Díky dlouhému a dobře
připravenému programu Lesním závodem
Kladská jsme měli my všichni možnost
znovu si promluvit se svými kamarády
a zároveň předvést neodborné veřejnosti
i náhodným návštěvníkům Kladské, že myslivost není jen lov, ale i společné prožívání
času s určitou duchovní hodnotou, spojenou s dodržováním tradic. Na závěr bych
chtěl poděkovat všem organizátorům z LZ
Kladská, jmenovitě pak ing. Bláhovi, Jiřímu
Trepkovi a Michalovi Bolvarimu, kteří se
nejvíce podíleli na přípravě a těšme se na
další ročník tradiční akce v roce 2015.
Petr Tůma
www.omscheb.cz |
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MYSLIVECKÝ DVOJBOJ 2014.
Dne 23.8.2014 proběhl již 13.ročník Mysliveckého dvojboje v norování na lišku a
střelbě na loveckém kole v areálu střelnice OMS Cheb ve Františkových Lázních.
Této soutěže se zúčastnilo 8 družstev.
Na 1. místě se umístil pan Václav Pošvář
střelec a vůdce v jedné osobě se psem
Jack Russel teriérem s celkovým počtem
99 bodů. Druhé místo obsadila slečna
Monika Ježková vůdkyně psa Jack Russelteriéra Fandongo-Man Huntr spolu

se střelcem Václavem Pošvářem s počtem 98 bodů. Třetí místo obsadilo družstvo ve složení pan Josef Říha s fenou
Velšteriéra Xandrou a střelcem M. Šedivým s celkovým počtem 97 bodů.
Je velká škoda, že myslivecký zpravodaj,
ve kterém byla pozvánka a propozice na
tento dvojboj, vyšel až jeden měsíc po
této akci!
J. Vozka

BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY HONIČŮ
26.10.2014, CHEB
Okresní myslivecký spolek v Chebu
uspořádal po dvouleté odmlce dne
26.10.2014 v honitbě Lipová, Mysliveckého sdružení Vlastník Lipová barvářské
zkoušky honičů.
Na tyto zkoušky se přihlásili 4 vůdci se
svými loveckými psy. Vrchním rozhodčím
byl jmenován pan Otomar Novák, posuzovali pánové Milan Andrle a Petr Šilhan.
Po krátkém přivítání předsedou kynologické komise zahájil zkoušky v 9.00 vrchní rozhodčí p. Otomar Novák. Proběhlo
losování pořadí a dále již samotné disciplíny zkoušek.
Na těchto zkouškách obstáli všichni
přihlášení psi, dva získali první cenu a
dva cenu druhou. Na prvním místě se
v I. ceně umístil s počtem 189 bodů pes
štýrský brakýř Berry od Rysí skály vedený p. Richardem Kosíkem , na druhém
místě rovněž v I. ceně se s počtem 184
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bodů umístila fena německého křepeláka
Enita ze Švábenského háje vedená panem Stanislavem Šedým, na třetím místě
v II. ceně s počtem 150 bodů se umístila fena alpského brakýře Bája z Údolí
Rožňova vedená paní Ivetou Růžičkovou
a na čtvrtém místě ve druhé ceně s počtem 120 bodů se umístil jagdteriér Burák z Holubče vedený panem Tomášem
Burešem.
Velice děkuji Mysliveckému sdružení
Vlastník Lipová za propůjčení honitby,
zajištění občerstvení a zajištění náročného přenášení kusu černé zvěře na konci
stop, kterého se ujali předseda mysliveckého sdružení p. Václav Krejčí s panem
Miroslavem Růžičkou.

Milan Andrle
předseda kynologické komise
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ZKOUŠKY SPECIÁLNÍ VODNÍ PRÁCE
3.8.2014, CHEB
Okresní myslivecký spolek v Chebu uspořádal po roční přestávce dne
3.8.2014 v honitbách Hrozňatov a Lipová
zkoušky speciální vodní práce.
Na zkoušky se přihlásilo šest vůdců se
svými loveckými psy. Jeden velký münsterlandský ohař, dva němečtí krátkosrstí
ohaři, dva němečtí křepeláci a jeden pointer. Vrchním rozhodčím byl jmenován pan
Milan Andrle, zkoušky posuzovali pánové
Otomar Novák a Miroslav Růžička.
Zahájení zkoušek proběhlo v 8.30 krátkým přivítáním předsedou kynologické
komise a zároveň vrchním rozhodčím p.
Milanem Andrlem před církevní stavbou
Lorety ve Starém Hrozňatově. Následně
proběhlo losování pořadí a odjezd do honitby k rybníku Hliniště u Nového Hrozňatova, kde začali samotné zkoušky disciplínou ochota k práci na hluboké vodě.
Z šesti přihlášených psů na zkouškách
se pět psů umístilo v I. ceně a jeden ze
zkoušky odstoupil.
Na prvním místě se umístila s počtem
100 bodů fena německého křepeláka
Enita ze Švábenského háje vedená p.
Stanislavem Šedým, na druhém místě

rovněž s počtem 100 bodů pes německý
krátkosrstý ohař Astor ze Staré Vody vedený panem Miroslavem Hradským, na
třetím místě s počtem 98 bodů se umístila fena velkého münsterlandského ohaře
Mona Ciperro vedená panem Radkem
Tomáškem, na čtvrtém místě se stejným
počtem bodů pes německý křepelák Jeff
z Větrné paseky vedený panem Lubošem
Huckem a na pátem místě pes německý
krátkosrstý ohař Art ze Staré Vody vedený panem Františkem Agaiem s počtem
96 bodů, všichni v I. ceně. Pointer Ibar z
Chlumčanské doliny byl svým vůdcem p.
Jiřím Hrdličkou ze zkoušek odvolán.
Závěrečné vyhodnocení zkoušek proběhlo u restaurace U Stříbrného jelena
ve Starém Hrozňatově.
Na závěr děkuji Mysliveckému sdružení
Hrozňatov a Mysliveckému sdružení Lipová
za propůjčení jejich honiteb a také úspěšným vůdcům za jejich výbornou přípravu
jejich loveckých psů k těmto zkouškám.

Milan Andrle
předseda kynologické komise

Memoriál Adolfa Sitty

Dne 4.října se uskutečnil na střelnici ve Františkových Lázních 9.ročník memoriálu A.Sitty.Střílel
se Lovecký skeet a Trap,25+25.Za celkem slušného podzimního počasí se na prvním místě
umístil dá se říci domácí střelec pan Václav Kotrbáček s nástřelem 43.Na druhém místě se
umístil pan Leopold Mlýnek s nástřelem 39 a na třetím místě pan Vítěslav Novák se stejným
nástřelem 39.Všem ještě jednou blahopřejeme.Všichni zůčastnění závodníci obdrželi ceny
na které nám přispěli sponzoři tohoto závodu,kterým bych rád i touto cestou poděkoval.Byli
to,firma Liquid pana Strejčka,PH-recykling pan Peroutka,pan Zábran,firma Lesoškolky.Přátele
střelci za náší střeleckou komisi přejem ve zbytku roku a do nového roku hodně střeleckých
úspěchů,hodně zdraví a příští sezonu nashledanou.			
Miloš Berdich
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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

Vychází za podpory Krajského úřadu Karlovarského kraje.

