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ÚVODNÍK
Vážení přátelé myslivci.
Zanedlouho nás čeká nová lovecká sezóna, která na nás bude klást vysoké nároky týkající se zvýšeného odlovu spárkaté zvěře v našich revírech. Ze všech
stran a sdělovacích prostředků je naše
veřejnost masírována strašnými stavy
zvěře a neúnosnými škodami na lesních
a zemědělských kulturách. Ona pravda
je vždy někde uprostřed. Podívejme se
na některé faktory, které ovlivňují mysliveckou činnost. Na kolika stovkách
hektarů vzrostla výstavba nových logistických center, rodinných domků, golfových hřišť, vybetonovaných ploch atd.
Kolikanásobně vzrostla turistika, cykloturistika, sjíždění řek, motorky, čtyřkolky a jiné a jiné aktivity. To vše s růstem
životní úrovně a nových technologií má
obrovský vliv na chování zvěře, která
se musí, ať chce nebo nechce, našemu životnímu stylu přizpůsobit. Některé druhy to zvládají tak dobře, že v lese
téměř nepobývají, ale u lidských obydlí
se cítí velmi dobře. Samozřejmě zjistí,
že na těchto místech nikdo neloví a tak
se nerušeně množí a ztrácí plachost.
Ale v naší zemi je to vždy od zdi ke zdi
a jednou jsou myslivci vrazi, kteří jsou
nepřítel společnosti, ale pokud jde o lišku nebo černou, která se dostala na něčí
zahradu, protože jí tam úspěšně vyhazováním všeho odpadu ze zahrádky házeného za plot lákáme, v tu chvíli jsme
neschopní pitomci, kteří jenom chlastaj
a nepáchnou do revíru. Určitě to všichni
zažíváme a asi zažívat budeme nadále,
ale nenechme se otrávit.
2

Na podzim loňského roku bylo do čela
naší organizace zvoleno nové vedení,
do kterého většina z nás vkládá velké
naděje. Určitě bude potřeba hodně věcí
změnit od základů a hlavně za naší organizaci bojovat při tvorbě nového zákona
a jiných věcí, které se budou na nás valit
ze všech stran. Rozhodně by měli do budoucna vyvolat otázku, zdali vlastníci loveckého lístku v ČR by neměli být povinně členy komory, nebo jak to nazveme.
V tomto si myslím, že jsme hodně pozadu i za myslivci Slovenské republiky, kde
je to naprostá samozřejmost. Na stole
leží i návrh na vznik Oblasti chovu jelení
zvěře Krušné hory, což si myslím, že je
bohulibé, kde bude potřeba hledět né na
kvantitu ale kvalitu jelení zvěře. Na druhé
straně ovšem leží otázka, pokud bude
v této oblasti chtít někdo snížit stavy holé
zvěře v revírech, které jsou pronajaty za
velké peníze, zdali i nájmy budou sníženy, protože kdo si bude pronajímat revír,
ve kterém nic není.
Domnívám se, že za nárůsty stavů spárkaté zvěře stojí především drahé revíry,
protože kde není zvěř nejsou hosté a kde
nejsou hosté nejsou peníze. Z jakých důvodů by někdo lovil holou zvěř, pokud
za to nemá odměnu. Je to spoustu dřiny
a volného času a rovněž peněz. Pro svoji
potřebu si jí střelí a tím to hasne. Takto se
budeme motat pořád dokola, pořád budeme říkat jak je to potřeba a stejně se nic
nezmění. Se sčítáním tomu nasadili korunu a plánování je taky pro kočku. Všichni
to víme, všichni se smějeme nebo nadáváme, ale zase skloníme hlavu, přece na
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sebe nebudeme upozorňovat, protože
pak bychom nemuseli mít ani ty drahé
revíry. Rovněž se nám začalo pěkně rozmáhat pytláctví, všichni víme nebo tušíme
kdo to je, ale v téhle zemi pokud nezastřelí
danou zvěř pokud možno rovnou v soudní
síni a stejně když řekne, že jí tam právě
našel a že on vůbec nestřílel, tak se opět
nic neděje. U nás je bič pouze na slušné
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lidi a šmejdi se smějí. Je potřeba se už začít bránit a ne jenom ustupovat, protože
ono už za chvíli nebude kam. Stejně tu
naší zemi mám rád zrovna tak jako vy, tak
zkusme s tím něco udělat.
Jaroslav Adámek
Předseda OMS Sokolov

SLOUPEK JEDNATELE
Vážení přátelé,
srdečně vás zdravím prostřednictvím
našeho prvního letošního Zpravodaje.
Začnu malým povzdechem či postěžováním. Před několika lety jsme si plni
nadšení sdělovali mezi sebou, že konečně byla česká myslivost zařazena mezi
národní nehmotné kulturní dědictví. Byla
zařazena mezi tak významné kulturní
památky, jako je Jízda králů na Moravě
a podobně. Když se dívám kolem sebe,
mám pocit, že děláme vše pro to, aby
z tohoto dědictví byla opět vyjmuta. To
jak někteří naši členové mluví, jak se
chovají, jak chodí oblečení, je prostě
otřesné. Střelba na očičko, na kardanku,
mezi blinkry, střelil jsem chcípáka, ten
debil mi vylez, a tak dál a tak dál. Výrazy
si přeložte sami a je to jen malá ukázka
z toho, co kolem sebe slyším. Všichni
naříkáme, že honitby kupují jen ti bohatí, že není kde střílet, že ti mladí nestojí
za nic a podobně. Važme si tedy toho,
co zbývá, jděme těm mladým příkladem
a chovejme se tak, aby všechno to krásné v české myslivosti zůstalo zachováno.

V měsíci dubnu proběhla výstava trofejí
z lovecké sezony 2015/16. Byla velmi dobře připravena a tak bych chtěl
ještě jednou poděkovat touto cestou
studentům lesnické školy ve Žluticích
a určitě i profesorce Ing. Hanušové,
která vše zorganizovala. Škoda jen, že
se sešlo poměrně málo trofejí, ale to je
trend posledních let a asi se to nezmění.
Proto velké díky těm, kterým není jedno
co se kolem nich děje, dodržují tradice
a trofeje předkládají.
Mimochodem, v návrhu úpravy zákona o myslivosti je zakotvena povinnost
předkládat trofeje ulovené zvěře. Jestli
to projde, někteří budou muset leccos
přehodnotit.
S městem Karlovy Vary byla podepsána
smlouva o pronájmu prostor v obchodním centru Racek na Růžovém vrchu.
Mnozí z vás už v nové kanceláři byli.
Okresní sněm, který se konal 13. 4. 2016
na střelnici PČR/OMS odsouhlasil nákup
těchto prostor i vedlejších, kde by měla
být umístěna laserová střelnice. Konečně po letech budeme tedy opět ve svém
www.oms-karlovyvary.cz |
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a peníze za kancelář v Bulharské budou
dobře uloženy a zhodnoceny. O laserové
střelnici budu včas informovat prostřednictvím našich web stránek a e-mailů.
Střelnice Stará Kysibelská – schválně píšu PČR/OMS, protože smlouva
o pronájmu místnosti kde jsou uloženy
zbraně a střelivo je podepsána na dalších pět let, užívání našich střelišť o víkendech je dohodnuto. Proto nevidím
problémy v užívání střelnice. Z iniciativy
OMR se utvořila nová střelecká komise,
která si doladí pravidla hry, a já je všem
rozešlu na vědomí a nechám umístit na
web stránky.
Probíhá tvorba nových stanov myswliveckých sdružení – zapsaných spolků.
Nechci na nikoho naléhat, ale změny
zadarmo jsou jenom do 30.6. tohoto
roku, následně se bude platit za každý
zápis tisíc korun. Pokud bude někdo potřebovat radu, pomoci se zorientovat,
volejte, co budu vědět, poradím. Dělejte
stanovy jednoduché, přehledné, organizační a provozní záležitosti zakomponujte do provozního řádu, jen nesmí být
nad zákon!
Tak jako každý rok proběhly v měsíci
dubnu zkoušky adeptů, ze sedmnácti
uchazečů uspělo čtrnáct, dva to zkusí
znovu při opravných zkouškách a jeden
požádal o náhradní termín.
Ale tak už to u zkoušek chodí a nic není
ztraceno navždy. Na tomto místě bych
chtěl zvláště poděkovat př. Cinegrovi za
příjemné prostředí a perfektní organizaci
zkoušek a následného posezení komisařů s adepty.

4
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V měsíci květnu se koná kurz pro myslivecké hospodáře, následně v únoru
příštího roku budou zkoušky. Je to organizováno v součinnosti s OMSy Sokolov
a Cheb a přesto je účast velmi malá. Myslím, že zapomínáme na sebevzdělávání
a je to chyba. V myslivosti je pořád co se
učit a je důležité, aby mladí myslivci nastupovali na naše místa a spolupracovali
na rozvoji naší organizace.
Nezapomeňte na kurzy prohlížitelů a povinné prodlužování, přezkoušení.
Na závěr ještě prázdninový provoz kanceláře – zatím to ještě nemám vymyšlené, protože v červenci budou státní
svátky uprostřed týdne, ale včas to vyvěsíme na naše stránky a rozešlu e-mailem.
V každém případě budu na telefonu
a k dispozici v případě potřeby.
Ještě bych rád připomněl povinnost odevzdání části konečníku (poslední část
tlustého střeva) spárkaté zvěře, 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!“
Přeji vám všem dobrou loveckou sezonu a mnoho krásných loveckých zážitků
při lovu.

Jindřich Zemek
Jednatel OMS Karlovy Vary
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JUBILANTI
Jubileum

Titul

84
83

Ing.
RSDr.

Narozen

Vladimír

TUŠL

18.05.1932

Miloslav

DVOŘÁK

29.05.1933

Bedřich

KŘIVANEC

09.04.1933

Ladislav

ŠTĚPÁNEK

15.06.1933

Miroslav

VACEK

04.01.1933

NĚMEC

17.06.1934

Karel

KROUTIL

11.06.1935

Ing.

Ladislav

NOVÁK

11.06.1935

Ing.

Oldřich

NOŽIČKA

29.05.1935

Ing.

Pavel

BROŽ

01.06.1941

Antonín

JELÍNEK

25.05.1941

Vojtěch

NEČADA

19.04.1941

Ladislav

BALOUN

30.04.1946

Ladislav

CINEGR

21.04.1946

Antonín

FEJTL

28.05.1946

Stanislav

HANOUSEK

18.03.1946

Karel

HORÁK

17.04.1946

Vlastimil

JÁNSKÝ

15.03.1946

Václav

KRAJSA

29.01.1946

František

KVASNIČKA

24.06.1946

Zdeněk

POLANSKÝ

01.03.1946

75

70

JUDr.
65

Příjmení

František

82
81

Jméno

Antonín

ŠOLC

04.04.1946

František

PENCÁK

07.06.1951

Ivan

PLAVEC

16.02.1951

Stanislav

TICHÝ

12.05.1951

www.oms-karlovyvary.cz |
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MÁME NOVÉ MYSLIVCE

Teoretický kurz, následně roční myslivecká praxe v některé honitbě a ve finále zkouška z myslivosti jako první krok k
získání loveckého lístku.
V letošním roce se ke zkoušce v okrese
Karlovy Vary přihlásilo čtrnáct absolventů teoretického kurzu roku 2015 a dva
žáci SLŠ, kteří myslivost studovali jako
nepovinný předmět na škole.
O slavnostní zahájení se postarali dva
myslivečtí trubači a předseda Okresního
mysliveckého spolku Karlovy Vary ing.
Evžen Krejčí, který byl rovněž předsedou
zkušebního senátu.

pravu na zkoušku podcenili a budou si jí
muset zopakovat v náhradním termínu.
Naopak čtyři přítomní absolvovali s vyznamenáním a jeden ze zkoušených prokázal
takové vědomosti, že byl ze všech sedmi
předmětů ohodnocen známkou výborně.
Jednalo se o přítele Petra Farkaše, kterého
přímo na místě pasoval na myslivce nejstarší a nejzkušenější z přítomných zkušebních
komisařů přítel Miloslav Salon, který se v letošním roce dožívá osmdesáti let věku.

V závěru se ukázalo, že tři z uchazečů pří-

Po předání vysvědčení proběhl společný
oběd zkušebního senátu se zkoušenými
a přátelská beseda se protáhla do pozdních odpoledních hodin.
Cinegr Ladislav
6
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Z MYSLIVECKÉHO DENÍKU
VLADIMÍRA ČEPELKY

(Zdroj: Čepelka – Myslivecký deník MS Kovo Karlovy Vary 1960 – 1963)

www.oms-karlovyvary.cz |
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PROVOZNÍ DOBA STŘELNICE
pro veřejnost ve 2. čtvrtletí 2016
Datum

Den v týdnu

Správce

Akce

10.4.

Ne

Vodička

mysl. veřejnost od 9.00

23.4.

So

Vodička

střelby Stř. zem. škola

24.4.

Ne

Vodička

mysl. veřejnost od 9.00

7.5.

So

Vodička

střelby Agropol Počerny

8.5.

Ne

Vodička

střelby Společnost Boží Dar

13.5.

Pá

Vodička

Státní spáva, Lázeň. lesy, Parky K.V.

15.5.

Ne

Vodička

mysl. veřejnost od 9.00

22.5.

Ne

Vodička

mysl. veřejnost od 9.00

29.5.

Ne

Vodička

mysl. veřejnost od 9.00

3.6.

Pá

Vodička

SVOL od 10.00

5.6.

Ne

Vodička

mysl. veřejnost od 9.00

18.6.

So

Vodička

výcvik adeptů I.

19.6.

Ne

Vodička

mysl. veřejnost od 9.00

Balcare cluB Mezirolí

P O Z VÁ N K A
Na Vi. ročNík střelecké soutěže – Balcare 2016
soBota 6. srpNa 2016 v 9:00 hodiN
na střelnici VLS v Lučinách
Střelba: 20 terčů baterie | 20 terčů zajíc na průseku | 10 ran malorážka
Účastnický poplatek pro střelce 500 kč, pro hosty a doprovod 300 kč.
Zajištěno bohaté občerstvení a cena pro každého střelce.

opět vyhlašujeme soutěž pro ženy o nejlepší domácí koláč nebo buchtu.
přihlášky se přijímají do 15. července 2016.
Bližší informace a přihlášky na adrese:
Vladimír Dolejší: info@fotonatur.cz nebo telefonu: 602 128 129 | Jan Černý: janos.fekete@seznam.cz nebo telefonu: 722 606 281
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MYSLIVCI KOLEM GLOBUSU
Bylo krásné nedělní dubnové odpoledne,
jak má být. Svítilo sluníčko, bylo bezvětří,
foukal vítr, poprchávalo a sněžilo. To by
ale nesměli být chlapci v zeleném z mysliveckého sdružení při Farmě Kubernát,
aby je něco takového mohlo odradit od
propagace naší krásné záliby oslav organizované prodejním řetězcem Globus
v Karlových Varech.

ním stylem. Připravili si pro malé i velké
návštěvníky spoustu zajímavých ukázek
z díla matky přírody a prověřili je ze znalostí rostlin, dřevin, kynologie, zoologie,
hlasů zvěře a jak jinak i ve střelbě ze
vzduchovky.

Ve dvou se to lépe táhne, což pak když
se do toho pustí 15 nadšenců, kterým se
stala zelená barva a láska jménem myslivost koníčkem a nebojím se říci, život-

Opět se ukázalo, jak důležitá je osvěta
nejen myslivosti, ale i přírody. Spousta
návštěvníků nás mile překvapila svými
znalostmi. Byli jsme ale také svědky toho,
kdy děti z páté třídy nepoznaly kachnu.
Bohudíky však převažovaly velmi slušné
znalosti a tak věřím, že se o naši mládež
nemusíme strachovat.
www.oms-karlovyvary.cz |

9

MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ | KARLOVY VARY

1 | 2016

si některé děti roztomilá jehňátka vzaly
na mazlení i s sebou domů. Tatínkové
a dědečci zase obdivovali starodávné,
avšak plně funkční traktory z první republiky, prostě bylo co dělat a bylo na co
se dívat. Tato akce byla pozitivně přijata
a měli jsme opravdu radost, že i při pravém aprílovém počasí byl zájem veliký.

Po absolvování všech stanovišť byli malí
i velcí odměněni malou pozorností a nesmělo chybět také něco sladkého na
zub. Děti se zde navíc mohly svést na
krásném koníkovi a pohladit si ovečky
z farmy Kubernát . Měl jsem pocit, že by

10
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A tak doufám, že se zase brzy uvidíme při
nějaké akci pořádané myslivci nejen pro
myslivce, neboť propagace myslivosti a
sbližování nás, myslivců s veřejností je
důležité více než, kdy dříve. Tak zase za
rok u Globusu.
Lesu a myslivosti zdar.
Petr Joo

1 | 2016
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PLÁN KYNOLOGICKÝCH AKCÍ OMS KV
Podzimní zkoušky

14. 5. 2016

ohaři+OP

Podzimní zkoušky

24. 9. 2016

ohaři+OP

Lesní zkoušky

13. 8. 20126

ohaři+OP

Barvářské zkoušky

14. 8. 2016

Barvářské zkoušky

20. 8. 2016

Zkoušky z vodní práce

25. 9. 2016

Barvářské zkoušky honičů-BZH

1. 10. 2016

Předběžné zkoušky barvářů

17. 9. 2016

ohaři + OP

Uzávěrka přihlášek je vždy 14 dnů před termínem konání.
Přihlášky zasílejte nejlépe elektronicky na www.oms-karlovyvary.cz
nebo písemně na adresu OMS Karlovy Vary
Propozice budou zveřejněny 2 týdny před konáním zkoušek na stránkách OMS.

VLS ČR, s.p. divize Karlovy Vary
zvou na

CHOVATELSKOU PŘEHLÍDKU TROFEJÍ
28.5.2016
9:00 - 16:00 hodin
areál střelnice Lučiny

ČLOVĚK - LES - ZVĚŘ
soutěž trubačů - Parforsní kňour
Lesní pedagogika - program pro celou rodinu
III. Samostatná klubová výstava slovenských kopovů
aplikace dronů a termokamer
prodejní stánky a bohaté občerstvení

www.oms-karlovyvary.cz |
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VELKÁ VZPOMÍNKA NA PŘÍTELE
PANA JOSEFA ŘÍHU
podáře. Působil při výchově uchazečů
o první lovecký lístek jako lektor a zkušební komisař. Uznávaný všestranný rozhodčí lovecké kynologie. Zejména myslivosti a lovecké kynologii zasvětil celý
svůj život.
V civilním životě po studiích pracoval
jako učitel a později jako ředitel Základní školy v Krajkové až do důchodového věku. Působil i ve státní správě, kdy
dlouhá léta pracoval jako předseda Národního výboru v Krajkové.

Josef se narodil 20. července roku
1942. Členem ČMMJ byl od roku 1963.
Byl dlouholetým členem mysliveckého
sdružení DIANA Krajková nyní spolku,
kde zastával funkci mysliveckého hos-

Za jeho záslužnou a aktivní činnost ve
prospěch myslivosti mu bylo uděleno
a propůjčeno několik ,,Čestných uznání“, myslivecká vyznamenání III. stupně,
II. stupně ,,Zásluhy o myslivost“ a Věrnostní medaile ČMMJ.
Pan Josef Říha zemřel náhle dne
28. listopadu 2015.
Čest jeho památce!

NĚKOLIK SLOV JEDNATELE
Vážené kolegyně, vážení kolegové myslivci, dovolte, abych Vás seznámil se
současným stavem naší členské základny OMS Sokolov.
Stav k 31. 12. 2015 celkem bylo evidováno
298 členů z toho: řádní členové 189, důchodci +65 let 96, invalidní důchodci 5, studenti 6 a lesnící 2. Z toho: 2 ukončili činnost
14
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pro vysoký věk a špatný zdravotní stav,
5 přešlo k jiné pojišťovně. Na druhé straně
10 členů přibylo buď se vrátili nebo přešlo
od jiného OMS. Dosud nám ještě chybí
4 členi, kteří byli pojištěni do 31. 12. 2015
a neprodloužili si členství na rok 2016.
ČMMJ, z.s. OMS Sokolov se snaží co
nejvíce přiblížit k potřebám svých členů
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a být jim plnohodnotným partnerem a zároveň plnohodnotnou servisní organizací
což se plně osvědčilo při výpomoci OMS
mysliveckým sdružením při registraci na
myslivecké spolky u Krajského soudu v
Plzni. Nejen na okrese Sokolov, ale i v
okresu Cheb a Karlovy Vary, kterou by

všechna MS měla mít do konce měsíce
června 2016. Poté již regitrace bude zpoplatněna do konce roku 2016, kdy musí
být registrace hotova.
Josef Jedlička st
Jednatel OMS

JUBILANTI
Jubileum

Titul

87
85

Ing.

82
81

Jméno

Příjmení

Narozen

Petr

HRŮZA

9.7.1929

Rudolf

KOLÍN

23.5.1931

Stanislav

BABOR

20.8.1931

Stanislav

BUŘIL

13.5.1934

Ing.

Václav

GONDÍK

27.1.1935

Ing.

Ladislav

KUPKA

24.4.1935

Jan

KOCIÁN

13.1.1936

Jaroslav

VALTR

24.1.1941

Petr

ZIMA

30.4.1941

Antonín

TUREK

13.5.1941

Vlastislav

DALÍK

23.3.1946

Josef

DAVID

15.5.1946

80
75
70

Jiří

HRŮZA

4.2.1951

Václav

PAULÍČEK

16.4.1951

Jaromír

KOTRCH

24.5.1951

Milan

ŽOFČÍN

30.5.1951

Vladimír

DUSÍK

4.6.1951

Josef

MRÁZ

20.6.1951

František

NOVONÝ

14.6.1956

60

Antonín

DANĚK

30.6.1956

Jiří

ŽOFČÍN

2.3.1956

55

Štěpán

VAŠÁK

28.1.1961

65

JUDr.

www.myslivost.cz/omssokolov |
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REPREZENTAČNÍ PLES OMS SOKOLOV

Dne 23.01.2016 se v prostorách KD
v Lomnici konal tradiční reprezentační
ples OMS Sokolov. Zcela vyprodaném
sálu kulturního domu proběhlo slavnostní
zahájení které uvedli trubači LČR s.p LZ
Kladská pod vedením pana ing. Tomáše
Jandy. - viz.foto č.1. Poté vystoupila taneční skupina Poupata z Lomnice.- viz.
foto č.2. Po slavnostním zahájení a ukázce jak zvěřinové, tak věcné tomboly, zahájila svojí hudební produkci dechová
hudba Horalka z Kraslic pod vedením
kapelníka pana Josefa Novotného.

Lze konstatovat jen jedno za celá léta pořádání této akce v prostorách KD Lomnice dostal Okresní myslivecký spolek
16
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v Sokolově mnoho zpráv o nejlepším
plese konaného v plesové sezoně 2016.viz.foto č.3. Tento ples byl občany hodnocen velice pozitivně na takové akci
jako byl ples města Sokolova. Chtěl bych
touto cestou poděkovat zastupitelům
Obecního úřadu Lomnice zejména starostovi obce panu Miloslavu Matouškovi
místostarostovi panu Karlu Lídlovi. Bez
jejich vstřícnosti a velké pomoci, bychom
takovou akci jako je ples OMS nemohli
vůbec pořádat.
Poděkovní i těm kteří se podíleli na zajišťování zvěřiny LML Loket, LČRs.p. LZ
Kladská polesí Kostelní Bříza, Mysliveckým spolkům Horník, Chlumek, Krásenský Lán, Hubert Krajková, panu Petrovi
Fojtíkovi z MS Lagroun, panu ing. Karlu Maříkovi, panu Jiřímu Michalcovi st.
a adeptům o 1. lovecký lístek. Rozkvetlé
zahradě panu Jaroslavu Barochovi, ML
Kraslice,manželům Zábranovým za zajištění bažantů. Poděkování rovněž patří soukromým subjektům a fimám, kteří
dlouhodobě sponzorují tuto akci - jako je
truhlářství Stulík, Kuřegril Sokolov, Porcelán Bauer a spol Lomnice, Fi. Najman
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s.r.o a dalším sponzorům kteří s námi
sympatizují a rádi byť i drobností velice
rádi pomůžou.
Samozřejmě velké poděkování si zaslouží všichni členové KPK OMS a personálu
pohostinství, který zajistil prvotřídní a bezchybný servis po celou dobu konání plesu.
A hlavně Dechové hudbě Horalka Kraslice.

Ještě jednou díky všem za děkovné vzkazy, za krásný večer a suprovou tombolu
a já věřím že všichni zůčastnění, kteří byli
na letošním plese se opětovně sejdou na
dalším plese dne 21. 01. 2017 v Lomnici.
Miloslav Tušek
Předseda KPKP OMS

ZKOUŠKY Z MYSLIVOSTI
Za zvuků loveckého signálu prof. Antonína Dyka z borlic pánů ing. Perta Pösingera PhD a ing. Bc. Oto Švece PhD ve vinárně ,,U Divočáka“ v Krásně. Zahájil dne
27. února 2016 předseda ČMMJ, z. s.
OMS Sokolov pan Jaroslav Adámek
v roli předsedy zkušebního senátu zkoušky z myslivosti uchazečů o první lovecký
lístek. Zároveň přivítal místopředsedu
ČMMJ pana ing. Jiřího Červenku a náměstka hejtmana Karlovarského kraje.

Pan ing. Jiří Červenka ve svém vystoupení popřál uchazečům o první lovecký
lístek hodně úspěchů při zkouškách.
Z přihlášených šestnácti uchazečů se ke
zkoušce dostavilo dvanáct.
Zkušební senát pro jednotlivé předměty
zasednul ve složení:

I.

Myslivecká osvěta

pí. Jarmila Seifertová

II.

Myslivost a legislativa

p. Ing. Karel Bělohlávek

III.

Myslivecká zoologie

p. Ing. Jaroslav Schubert

IV.

Péče o zvěř a její chov

p. Dominik Seifert

V.

Myslivecká kynologie a nemoci zvěře

p. Ing. Arnošt Fuchs

VI.

Lovecké zbraně a střelivo

p. Jiří Zábran

VII.

Lov zvěře

p. Ing. Josef Kubát

Předseda senátu

p. Jaroslav Adámek

Místopředseda senátu

p. Josef David

Koordinátor senátu

p. Rostislav Bejček

Zapisovatel

p. Josef Jedlička st.

Technická výpomoc

pí. Veronika Švábová
www.myslivost.cz/omssokolov |
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akt přijímání mezi myslivce předsedou
zkušebního senátu a předsedou OMS panem Jaroslavem Adámkem. Každý pasovaných obdržel pamětní ,,pasovací list“.

Při závěrečném hodnocení zkušební komisaři konstatovali, že všeobecně, rok od
roku, klesají znalosti a zájem uchazečů
o první lovecký lístek. Největší problémy
měli uchazeči se znalostí právních předpisů, mysliveckou kynologií a nemocemi
zvěře. Dvanácti přítomným uchazečům
se podařilo zkoušku z myslivosti složit na
poprvé. Jeden z nich prospěl s vyznamenáním ostatní prospěli. Poté byl proveden

18
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Na úplný závěr jeden z nejúspěšnějších
absolventů poděkoval zkušebním komisařům senátu za shovívavé, a objektivní posuzování jejich znalostí. Všechny přítomné pozval k hodovací tabuli,
kterou na jejich přání připravil personál
hostince,,U Divočáka“ v Krásně v čele
s panem Josefem Havlem.
Ještě jednou gratulujeme úspěšným
uchazečům a vítáme je do našich řad!
Josef Jedlička st.
Jednatel OMS
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PRÁCE S MLÁDEŽÍ NA OKRESE SOKOLOV
Ve druhém pololetí roku 2015 bylo uskutečněno několik besed jak na základních školách, tak i mateřských školách
v Sokolově a okolí. Jak mateřské, tak
i základní školy provádějí za tyto besedy sběr kaštanů, žaludů, bukvic. Učitelé
motivují děti jakým si vstupným na besedu, za předpokladu, že donesou pro
lesní zvířata nějakou potravu, kterou
pak sami donesou do lesa, nebo nám
předají potravu do spolku a následně ji
pak roznesou jednotliví členové. Besedy byly uskutečněny na MŠ Citice, MŠ
v Sokolově M. Majerové a Alšova. Na ZŠ
v Sokolově – 2 ZŠ Rokycanova, 3 ZŠ B.
Němcové a 5 ZŠ.
S vedením VI. ZŠ v Sokolově bylo domluveno uspořádání školského kola o ZST.
Vzhledem k tomu, že nebyly zabezpečeny

prostředky na odměny pro děti a na poslední chvíli bylo nutno změnit termín konání soutěže, byly v jednotlivých třídách
rozdány materiály pro vykonání testů
a tyto pak byly zpracovány v několika
věkových kategoriích. Na akci spolupracovali p. Václav Aubrecht a p.Štefan
Peroutek. Aktivně spolupracuji s DDM v
Sokolově při pořádání celoškolních akcí
pořádaných pro ZŠ Sokolovských škol
zaměřených na přírodu – Den země apod.
Při letních příměstských táborech pořádaných DDM v Sokolově bylo uspořádáno několik besed s účastníky táborů.
Témata – počátky lovů v době kamenné
a vývoj myslivosti do dnešní doby, vývoj
zbraní pro lov, ochrana přírody apod. zájem je rovněž o besedy na téma přikrmování lesní zvěře v zimním období

Po prázdninách následovali besedy
7. 10. 2015 VI. ZŠ tři třídy 62 dětí.
10. 11. 2015 V. ZŠ školní družina 46 dětí.
20. 11. 2015.VIII. ZŠ dvě třetí třídy 44 dětí a dvě čtvrté třídy 41 dětí.
23. 11. 2015 VIII. ZŠ dvě páté třídy 38 dětí.
24. 11. 2015 VI. ZŠ školní družina 57 dětí.
Přikrmování zvěře v lese:
7. 12. 2015 DDM Sokolov chovatelský kroužek č. 1 a č.2 celkem 17 dětí.
8. 12. 2015 DDM Sokolov chovatelský kroužek č. 3 celkem 11 dětí.
9. 12. 2015 DDM Sokolov chovatelský kroužek č. 4 celkem 9 dětí.
10. 12. 2015 DDM Sokolov chovatelský kroužek č. 5 a č. 6 celkem 15 dětí
Při přikrmování zvěře děti s sebou přinesly do krmného zařízení – /zásyp nebo krmelec/, mrkev, jablíčka, obilí, suché pečivo a další pamlsky pro zvířátka. Na místě
u krmelce pak byla vždy uskutečněna be-

seda o přikrmování zvěře v zimním období a děti se daly také do živé diskuse. Na
programu přikrmování zvěře v lese velmi
aktivně spolupracovali členové spolku
p. Václav Aubrecht a Štefan Peroutek.
www.myslivost.cz/omssokolov |
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Zdobení vánočního stromku dětmi
z VI. ZŠ v Sokolově bylo odloženo na
počátek roku 2016 akce byla spojena
s opékáním vuřtů pro děti, zpívání koled
a nechyběli ani drobné soutěže.

1 | 2016

zvěři neprospívá. Proto, více než kdy
jindy, potřebuje zvěř v lese naší pomoc.
S dětmi z kroužku jsme pravidelně chodili a jezdili přikrmovat zvěř do krmelců
a kontrolovat slaniska v honitbě.

Do krmelců jsme vozili a nosili seno, letninu, tvrdé pečivo, obilí a další jadrné
krmivo. Před zimním obdobím jsme si
uspořádali soutěž ve sběru kaštanů a žaludů, kdy nakonec každý z členů kroužku, který přiložil ruku k dílu dostal krásnou a praktickou odměnu. V zimě jsme
se pravidelně scházeli a procvičovali teoretické znalosti s názornými a praktickými ukázkami ( například výcviky psů,
trofeje, pracovní listy atd.).

Při školní družině na VI. ZŠ působí myslivecký kroužek, který je každý čtvrtek.
Poskytnutá dotace ve výši 7.000,- Kč
z rozpočtu Karlovarského kraje byla beze
zbytku vyčerpaná a pro děti byly nakoupeny materiály i pro část následujícího
období.
Kroužek Mladých myslivců Krásno.
S pozdním podzimem a zimou přichází nevlídné počasí, které nám a ani naší

20
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Dále jsme si udělali hezké sobotní dopoledne, neboť to letošní zimní počasi
dovolilo. Sledovali jsme stopy zvěře
„na obnově“ (v bahnitém terénu). Každý
z nás si pak odnesl sádrový odlitek stopy
domů. Akce byla zakončena opékáním
vuřtů a teoretickou přednáškou o stopách a biologii naší zvěře.

1 | 2016
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V loňském roce nám byla poskytnuta
dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
ve výši 5.000,-Kč, kterou jsme využili na
vybudování staveb krmných a pozorovacích zařízení.

nebude chybět ukázka výcviku lovecky
upotřebitelného psa a v neposlední řadě
procházky do okolních lesů naší honitby.

Dále připravujeme soutěž ve znalostech
z myslivosti, účast na mysliveckých kynologických zkouškách, výstavách, také

Karel Doubek
Veronika Švábová
Komise pro mládež při OMS Sokolov

KLUBOVÉ HONIČSKÉ ZKOUŠKY
ČMMJ,z.s. OMS Sokolov ve spolupráci
s klubem chovatelů foxteriérů ČR uspořádal ve dnech 7. – 8. 11. 2015 klubové
zkoušky honičů a teriérů se zadáváním
titulů KV, CACT, CT a Diviačar v Chodově a Krásnu. Zkoušek se zúčastnilo celkem 9 přihlášených psů.

řím Marešem s celkovým počtem 205
bodů, klasifikován I. cena, KV, CAST,
CT, Diviačar, WT pes Urrik Říjof veden p.
Radkem Beerem s počtem 190 bodů, I.
cena, CACT, CCT, klub. vítěz, FXH pes
Napoleon z Dlouhých dílů veden p.Pavlem Trnkou s počtem 179 bodů, I. cena,
Zkoušky honičů posuzovali - hlavní
rozhodčí p. Bohuslav Papež, rozhodčí
p. Rostislav Bejček, p. Jaroslav Řezba,
p. Pavel Bečka, p. Josef Peroutka a čekatel p. Luboš Hemr.
Vítězem zkoušek se stal FXH pes Daryl z Holaských kopečků veden p. Jiwww.myslivost.cz/omssokolov |
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viačar, SBT fena Espresso Top Banana
veden pí. Klárou Bubeníkovou s počtem
161 bodů, II. cena, FXH pes Al-Caponee
Pink Terror veden pí. Kateřinou Pavlicovou s počtem 147 bodů, III. cena, FXH
fena Arina z Psárova vedena p. Jiřím Raisem s počtem 109 bodů, III. cena. Dva
psi v celkovém hodnocení neoobstáli.

R-CACT, pes Diviačar, SBT pes Dupling
Top Banana veden pí. Klárou Bubeníkovou s počtem 195 bodů, II. cena, Di-

Velké poděkování za propůjčení honiteb patří Mysliveckému spolku Chodov-Lomy,z.s., LČR s.p. LZ Kladská,
polesí Krásno a Loketským městským
lesům Loket.

ÚHRADA POJISTNÉHO ZA PSY
MR ČMMJ, z.s. OMS Sokolov na zasedání dne 9.9.2015 schválila návrh u členů
OMS Sokolov na úhradu pojistného psů u HALALI, všeobecná pojišťovna a.s.
Praha, kteří vykonali nebo vykonají Honičské zkoušky. Úhrada pojistného provedena úhrada u 4 psů.
Jedná o následující psy. 1./ JGT Emka Bejro Ago, majitel p. Luboš Hemr.
2./ JGT Borka von Leinbruck, majitel p. Miroslav Zmek. -viz foto č.1.
3./ FXH Asterix Hurikán Slovakia, majitel p. Roman Bartoň. -viz foto 2.
4./ FXH Arina z Psárova, majitel p. Jiří Rais.-viz foto č.3.
U feny JGT Emka Bejro Ago - před platbou pojištění došlo k úhynu.
Nahradil ji pes JGT GIPS Petkov, majitel František Agai. -viz foto č.4.
Úhrada pojistného psů u HALALI, všeobecná pojišťovna a.s. Praha, u členů OMS
Sokolov by měla zvýšit motivaci u členů OMS Sokolov, aby se svými psy vykonali
Honičské zkoušky.
Josef Jedlička st.
Jednatel OMS
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JARNÍ SVOD NA OKRESE SOKOLOV
Za zvuků loveckého signálu z borlic dne 30.04.2016 ČMMJ z.s. OMS Sokolov uskutečnil první kynologickou akci ,,Jarní svod“ v rámci Mysliveckého dne na statku Bernard v Královském Poříčí. Lovecké psy posuzoval zkušený a uznávaný rozhodčí pan
Petr BUBA. Celkem bylo předvedeno 14 loveckých psů. Celková účast předvedených psů byla na dobré úrovni.
Plán kynologických akcí v roce 2016, které ČMMJ,z.s. OMS Sokolov pořádá.
Č.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Termínový kalendář akcí
Jarní svod -kynologie OH + OP
Zkoušky vloh
Podzimní zkoušky
Norování
Specielní zk. z vodní práce
Barvářské zkoušky
Barvářské zkoušky honičů
Lesní zkoušky
Lesní zkoušky
Barvářské zkoušky
Norování
Podzimní zkoušky
Zkoušky honičů
Barvářské zkoušky
Norování
Podzimní zkoušky
Zkoušky honičů
Zkoušky honičů

Datum
30.04.2016
07.05.2016
08.05.2016
14.05.2016
06.08.2016
20.08.2016
21.08.2016
24.09.2016
08.10.2016
09.10.2016
21.10.2016
22.10.2016
05.-06.11.2016
09.10.2016
21.10.2016
22.10.2016
05.-06.11.2016
05.-06.11.2016

Místo konání
Bernard Král.Poříčí
Myslivna Chodov
Myslivna Chodov
Krajcech Krásno
Dolní Rychnov
,,U Divočáka“ Krásno
,,U Divočáka“ Krásno
Lov.chata Stříbrná
,,U Divočáka“ Krásno
,,U Divočáka“ Krásno
Krajcech Krásno
Myslivna Chodov
,,U Divočáka“ Krásno
,,U Divočáka“ Krásno
Krajcech Krásno
Myslivna Chodov
,,U Divočáka“ Krásno
,,U Divočáka“ Krásno

Zkoušky budou posuzovány dle zkušebních řádů platných od 1. 4. 2014
V případě, že v době uzávěrky přihlášek nebude dostatečný počet přihlášených psů,
zkoušky budou zrušeny.
Jan Bína
Předseda komise pro kynologii OMS Sokolov
www.myslivost.cz/omssokolov |
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POZVÁNKA
na Okresní sněm ČMMJ, z.s., OMS Cheb
Termín a místo konání:
3.6.2016 od 16 hod.
v mysliveckém zařízení MS Františkovy Lázně - Žirovice
PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání a jednacího řádu
3. Volba pracovního předsednictva, mandátové a návrhové komise
4. Kontrola usnesení z Okresního sněmu konaného dne 29.5.2015
5. Zpráva o činnosti OMS
6. Projednání a schválení výsledků hospodaření za rok 2015
7. Návrh rozpočtu na rok 2016
8. Zpráva DR a stanovisko DR k výsledkům hospodaření a návrhu rozpočtu
9. Diskuse
10. Zpráva mandátové a návrhové komise
11. Projednání a schválení usnesení
12. Závěr
Ing. Petr Černík
předseda OMS Cheb

Pozvánka

Delegátem Okresního sněmu může být pouze člen ČMMJ.

Program:
expozice loveckých trofejí ulovených v sezoně 2015/2016
přehlídka shozů jelena lesního z roku 2015
zajímavé shozy a trofeje z minulosti LZ Kladská
výstava fotografií a přírody Slavkovského lesa
Doprovodný program:
chovatelská přehlídka trofejí OMS Cheb
vystoupení mysliveckých trubačů
ukázky vábení zvěře
zábavný program pro dětské návštěvníky - laserová střelnice
dechový orchestr
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na setkání myslivců Karlovarského kraje
do areálu Loveckého zámečku na Kladské
v sobotu 11.6.2016 od 10 do 16 hodin
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SLOVO HOSPODÁŘKY
Vážení kolegové myslivci, dovolte, abych Vás seznámila se současným stavem naší
členské základny OMS Cheb.
Do 21.04.2016 máme 410 členů
z toho:
řádní členové
důchodci +65
invalidní důchodci
lesáci
studenti

242
150
8
7
3

To je pokles o 34 členů proti minulému pololetí.
ROZDĚLENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ:
Základní							
		
OMS						
		
pojistné 					
		
sekretariát ČMMJ				
		
fond pro podporu a rozvoj ČMMJ		

800,-Kč
410,-Kč
250,-Kč
135,-Kč
5,-Kč

Členové nad 65 let, invalidé III. stupně, studenti do 26 let
		
OMS						
		
pojistné						
		
sekretariát ČMMJ				
		
fond pro podporu a rozvoj ČMMJ		

500,-Kč
160,-Kč
250,-Kč
85,-Kč
5,-Kč

Myslivci z povolání						
		
OMS						
		
sekretariát ČMMJ				
		
fond pro podporu a rozvoj ČMMJ		

550,-Kč
410,-Kč
135,-Kč
5,-Kč

O letních prázdninách budeme mít otevřenou kancelář pro Vás každé pondělí 9-16 hod.
Dovolená na OMS Cheb bude 15. 8. – 26. 8. 2016
www.omscheb.cz |
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JUBILANTI
Jubileum

Příjmení

Jméno

Narozen

87

Titul

HANZAL

Jan

02.05.1929

85

SLÁVA

Jan

29.01.1931

84

ZÍSKAL

Jaroslav

25.04.1932

SMÍŠEK

Bohuslav

12.02.1933

83
82

FIŘT

Josef

12.03.1933

Ing.

BROM

Jaroslav

19.02.1934

Ing.

VÍT

Alexandr

23.01.1941

KORELUS

František

27.05.1941

75

70

65
Ing.
Ing.

60
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VEJVODA

Jiří

28.05.1941

NEVEČEŘAL

Karel

04.06.1941

ČIERNÍK

Eugen

07.02.1946

OŠMERA

Prokop

02.03.1946

MERHOUT

František

12.03.1946

JANOVSKÝ

Jaroslav

22.03.1946

CINTL

Jiljí

24.03.1946

ČERNÍK

Vladimír

14.04.1946

RŮŽIČKA

Alois

14.06.1946

ADAM

Jiří

21.01.1951

OPELT

Jan

25.01.1951

NOVÝ

Jan

23.02.1951

ŠVEHLA

František

21.03.1951

POMAJZL

Josef

28.03.1951

JANKULÁR

Jan

04.04.1951

ŠMERDA

Miroslav

15.05.1951

HYNEK

Ladislav

30.05.1951

PROCHÁZKA

Václav

06.06.1951

PŘÍB

Eduard

30.06.1951

BEDNÁŘ

Zdeněk

16.03.1956

KRUMLOVSKÝ

Jaroslav

16.03.1956

KLESNIL

Jaroslav

15.06.1956
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Všem uvedeným jubilantům tímto blahopřeje OMS CHEB a MR CHEB.
Odešli z našich řad
Václav Matoušek – MS Trstěnice – Drmoul
František Štěpánek – MS Halštrov - Aš
Čest jejich památce.
Miroslava Maršíčková
hospodářka

Plán kynologických akcí pro rok 2016
Okresní myslivecký spolek Cheb
DRUH ZKOUŠEK
Jarní svod
Zkoušky vloh
Barvářské zkoušky
Lesní zkoušky
Spec.zkoušky z vod.práce
Podzimní zkoušky
Norování
Předběžné zk. Barvářů
Bar. zkoušky honičů

DATUM
26.3.16
sobota
23.4.16
sobota
12.6.16
neděle
11.6.16
sobota
16.7.16
sobota
17.9.16
sobota
20.8.16
sobota
9.10.16
neděle
22.10.16 sobota

POZNÁMKA
Ohařů a mal. Plemen
mal. Plemen
mal. Plemen
Ohařů a mal. Plemen
Ohařů a mal. Plemen

BZH

Střelecké akce na rok 2016
Okresní přebor LK + M
Vysoká věž
Memoriál A. Sitty LS+T
Dvojboj norování +LK
Okresní myslivecký sněm
Hodnocení trofejí
Přehlídka trofejí

7.5.16
8.10.16
20.8.16
3.6.16
4.6.2016
11.6.2016

sobota
sobota
sobota
sobota
pátek

17.00 Žirovice

sobota
www.omscheb.cz |
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AKCE PRO DĚTI
Ve dnech 22.4.2016
a 29.4.2016 uspořádal OMS Cheb
akci pro děti ze ZŠ
z Kostelního náměstí v Chebu. Bohužel
uzávěrka článků pro
zpravodaj proběhla
před konáním této
akce, takže její zhodnocení a fotografie
z ní budou uveřejněny až v příštím čísle
zpravodaje. Akce proběhne na střelnici OMS Cheb ve Františkových Lázních
a v případě nepříznivého počasí bude
přesunuta do areálu Lesoškolek na Lužné. Účelem této akce je praktickou formou seznámit děti s činností myslivců
a funkcí ČMMJ a OMS v oblasti myslivosti a narovnání mnohdy velmi jednostranně podávaných a zkreslovaných
negativních informací o myslivcích a myslivosti ze strany veřejných médií. Dále
též seznámení dětí s jednotlivými druhy
zvěře v honitbách a zvycích a tradicích
v české myslivosti. Naplánovány jsou

mimo jiné ukázky jednotlivých plemen
psů, jejich práce a výcviku, účast přislíbili sokolníci, předvedeno bude též myslivecké troubení a ukázky vábení zvěře
a součástí akce bude i praktická ukázka
loveckého střelectví. Připravena je též
soutěž pro děti, která prověří jejich znalosti fauny a flóry ČR a pro starší bude
připravena i střelecká soutěž. Kromě poděkování všem, kteří se akce zúčastnili
a věnovali akci samotné a přípravě na ní
svůj drahocenný čas je třeba poděkovat
i městu Cheb, které akci podpořilo finanční dodací z rozpočtu města Cheb
a pomohlo financovat upomínkové
předměty a ceny do soutěže pro děti.
Bez finanční pomoci z dotací by nebylo
možné podobné akce financovat pouze
z rozpočtu OMS Cheb v rozsahu, v jakém jsou plánovány. Věříme, že se akce
vydaří, dětem se bude líbit a my budeme
moci podobnou uspořádat pro další zájemce i někdy v budoucnu.
za OMS Cheb Roman Bihuš

HODNOCENÍ A CHOVATELSKÁ
PŘEHLÍDKA TROFEJÍ
Hodnocení trofejí za myslivecký rok
2015/2016 ulovených v okrese Cheb
proběhne dne 4. 6. 2016 od 10.00 hodin v Horní Vsi u Trstěnic. Sběrná místa
a nejzazší termíny dodání trofejí k hodnocení jsou následující:
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Jednatelství OMS Cheb - do 1.6.2016
Polesí ašských lesů
v Doubravě - do 2.6.2016
Pan Stejskal - do 2.6.2016
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Dále je možné trofeje odevzdat na sněmu OMS Cheb konaném dne 3.6.2016
od 17.00 hodin v Žirovicích, nebo je lze
doručit v den konání hodnocení trofejí dne 4.6.2016 do Horní Vsi v době od
10.00 do 12.00 hodin. Automaticky budou bodovány trofeje, které by mohly
dosáhnout medailové hodnoty bodového hodnocení, v případě zájmu bodování jiných trofejí toto uveďte při odevzdání trofejí na soupise. Předložené trofeje
nebudou žádným způsobem označeny,
aby nedošlo k jejich znehodnocení.

Chovatelská přehlídka a výstava trofejí
proběhne dne 11.6.2016 v areálu zámečku Kladská společně s výstavou trofejí
a shozů lesního závodu. Spojení s touto
akcí se již loni ukázalo jako velmi přínosné, neboť během jediného dne navštívilo
výstavu více než 1000 lidí i přes to, že počasí nebylo zrovna ideální. Proto věříme,
že se k hodnocení a na výstavu sejde co
největší množství trofejí a že se rádi pochlubíte svými úspěchy chovu a lovu.
za MK Roman Bihuš

MYSLIVECKÝ DVOJBOJ
Okresní myslivecký spolek v Chebu, pořádá dne 20. 08. 2016 na střelnici
OMS ve Františkových Lázních od 9.00
hodin 15. ročník mysliveckého dvojboje:
1. norování na lišku dle zkušebního řádu
2. sportovní střelba na loveckém kole
Poplatek za účast:
a) jeden vůdce norníka
a jeden střelec		

350.- Kč

b) vůdce a střelec
v jedné osobě		

250.- Kč

Prvních 10 účastníků bude ohodnoceno
cenami dle vlastního výběru a pamětním
listem, ostatní pamětním listem.
Přihlášky je možno podat na jednatelství
OMS v Chebu do17. 8. nebo v den soutěže na střelnici od 8.00 do 9.00 hodin.
Občerstvení na střelnici v den soutěže
zajištěno!
Další případné informace získáte na jednatelství OMS na tel. č. 354433186 nebo
u pana O. Nováka tel. č. 720424703
a J. Vozky tel. č. 602662819.
Pořadatelé OMS Cheb se těší na Vaši účast!
Myslivosti ZDAR!

www.omscheb.cz |
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45. REPREZENTAČNÍ PLES OMS V CHEBU
Dne 27. 02. 2016 se v kulturním domě
Svoboda v Chebu uskutečnil 45. reprezentační ples OMS v Chebu. Po dlouhá
léta se tento ples tradičně konal vždy
v Sadové kavárně ve Františkových Lázních, nicméně vývoj a pokrok doby si vynutil změnu a již v loňském roce se tato
významná společenská myslivecká akce
konala v důstojných a moderních prostorách kulturního domu Svoboda. Letos
to bylo tedy v tomto prostředí podruhé
a troufáme si tvrdit, že to byl dobrý nápad. Taneční zábavu zajišťovala tradičně
vynikající skupina Chodovarka v plném
obsazení i nasazení pod vedením Věry
Kestřánkové.
Zahájení a průběh celého večera zpestřili svými vystoupeními lovečtí trubači

z Kladské pod vedením Ing. Tomáše
Jandy. Byly prodány všechny vstupenky
a dobrá zábava okořeněná velmi bohatou tombolou trvala do ranních hodin.
Chtěl bych touto cestou za OMS v Chebu poděkovat všem, kteří se podíleli na
organizování a přípravě celého plesu. Zároveň s tím je mojí milou povinností také
upřímně poděkovat všem, kteří dodávali
zvěřinu do velmi reprezentativní tomboly.
Podpory svých členů, kteří jsou ochotni
a schopni obětovat zvěřinu pro společenskou akci, si velmi ceníme a vážíme,
neboť víme, že takových dnes není mnoho. Začíná nový myslivecký rok a budeme se těšit na příští myslivecký ples.
Petr Tůma

JARNÍ SVOD LOVECKÝCH PSŮ OMS CHEB
Okresní myslivecký spolek v Chebu
uspořádal dne 2.4.2016 jarní svod loveckých psů. Jarní svod loveckých psů
byl po dlouhé době uspořádán v Mysliveckém zařízení Mysliveckého sdružení Františkovy Lázně v Žírovicích. Jarní
svod příjemně zpestřili loveckými fanfárami trubači paní Monika Hudacká,
Ing. Petr Tůma a Otomar Novák.
Lovecké psy hodnotil rozhodčí z exteriéru p. MUDr. Vlastimil Novotný, který po
krátkém přivítání a seznámení účastníků
a početné skupiny adeptů s významem
jarního svodu tuto první letošní kynologickou akci zahájil.
30
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8 ohařů- 2x malý münsterlandský ohař,
4x český fousek, 1x výmarský krátkosrstý ohař, 1 x německý krátkosrstý ohař
1 slídič – německý křepelák
3 teriéři - borderteriéři
1 norník - trpasličí drsnosrstý jezevčík
2 retrieveři – flot coat retriever a chespeake retriever
Jarního svodu se po dlouhé době opět
zúčastnil větší počet ohařů a dnes již
standardní počet zástupců malých plemen. Děkuji Mysliveckému sdružení
Františkovy Lázně za propůjčení jejich
zařízení a kolegům kynologům za organizaci této akce.
Jarního svodu se zúčastnilo celkem 15
psů různých loveckých plemen v následujícím zastoupení:

Milan Andrle
předseda kynologické komise

MYSLIVECKÝ SPOLEK DRMOUL TRSTĚNICE pořádá mysliveckou

VÝSTAVU TROFEJÍ ULOVENÝCH V MYSL. SPOLKU.
Součástí výstavy bude i myslivecká burza
kontakt na pořadatele email - stejskal.ml@seznam.cz.
Výstava se koná -3 -5. září 2016 v kulturním domě Drmoul u Mar. Lázní.
Otevřeno - od 10 hod. do 19 hod.
Na tuto akci Vás srdečně zve MS Hubertus Trstěnice

www.omscheb.cz |
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PROJEKT JE REALIZOVÁN ZA PODPORY
KARLOVARSKÉHO KRAJE

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

BALCARE
CLUB

