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ÚVODNÍK
Vážení kolegové myslivci,
končí léto, je po prázdninách, po dovolených a většina z nás se opět vrací
ke svým každodenním pracovním a rodinným povinnostem. Skončil lov srnců
a s nadcházejícím podzimem si mnozí
z nás již užíváme říji jelena evropského
a těšíme se na pískání jelena siky a pak
i dančí rochání. Ale je tu i samozřejmě
starost, jak co nejlépe připravit honitbu
na nadcházející zimu a do toho je třeba
naplánovat, zorganizovat a pozvat hosty
na společný hon či natláčku.
Také pro všechny naše Okresní myslivecké spolky - Chebský, Karlovarský
a Sokolovský, začíná každoroční pravidelný podzimní rytmus. Zasedají jednotlivé Myslivecké rady a řeší jak běžné
a standartní věci, hodnotí proběhlé myslivecké akce a připravují i akce nové.
Během jara a léta proběhly myslivecké
zkoušky adeptů, celá řada kynologických a společenských a kulturních akcí.
I v letošním roce proběhla v rámci celého Karlovarského kraje, tak jako dva
předcházející roky, instalace pachových
ohradníků na místech, kde naši členové
měli zájem tuto ochranu instalovat a většina je s výsledkem ochrany velmi spokojena. Krajský úřad Karlovarského kraje
poskytl finanční prostředky na tuto akci
opět ve výši 100 tisíc Kč a tato částka je
plánovaná i v rozpočtu Kraje na rok 2017.
V letošním roce se touto chemickou instalací ochránilo na území Karlovarského
kraje 57,4 kilometrů silnic.
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Shodou okolností se mi dostala do rukou
statistika Policie ČR o počtu dopravních nehod způsobených srážkou vozidel se zvěří v celém Karlovarském kraji.
V roce 2014 bylo Policií ČR evidováno 131
a v roce 2016 dokonce 208 dopravních
nehod, kdy příčinou byla srážka se zvěří.
Tato čísla jsou trochu v rozporu s úspěšným použitím pachových ohradníků, ale
je pravdou, že v místech, kde byly ohradníky použity, se počet dopravních nehod
se zvěří snížil. Z výpisu, ale přímo „bijí“
do očí úseky okolo Bochova, Bečova nad
Teplou, Útviny, Toužimi a Stráže nad Ohří.
Vzhledem k vlastní zkušenosti z dotazů za posledních pár měsíců bych Vám
všem jen chtěl připomenout a vysvětlit
pár věcí.
Stále platí povinnost odevzdávat každý
rok na Státní veterinární správu trus spárkaté zvěře – „v honitbě budou odebrány
vzorky tak, aby jeden vzorek byl odevzdán z jednoho katastrálního území“.
A dále, opravdu od začátku tohoto roku
platí nařízení odevzdat se vzorkem bránice i „pírko“ uloveného kusu černé zvěře.
A konečně co se týká otázky Programu
pro poskytování dotace na snížení počtu
černé zvěře na nehonebních pozemcích
v intravilánech obcí Karlovarského kraje. Základem dotace je 1.000,- Kč za
1 kus prasete divokého uloveného na nehonebním pozemku. K žádosti, která se
předkládá jednou za rok na Krajský úřad
Karlovarského kraje od 01. 04. do 30. 04.
běžného roku, musí obsahovat:
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1. kopii smlouvy o zřízení běžného účtu
2. rozhodnutí o povolení lovu na nehonebních pozemcích (včetně vyznačení nabytí právní moci), kde provedením
lovu bude pověřen uživatel honitby,
v jehož obvodu jsou nehonební pozemky, případně uživatel nejbližší honitby
3. potvrzení o vyšetření všech ulovených
kusů na přítomnost svalovce (trichinel)
4. kopie měsíčního písemného hlášení
o plnění plánu lovu, včetně uvedení evidenčního čísla plomby
5. identifikaci ulovené zvěře
6. identifikaci žadatele

Na Krajském úřadě, Odbor Životního
prostředí Vám jistě rádi poskytnou další
potřebné informace.
Vážení kolegové myslivci, vzhledem
k tomu, že se s loveckou sezonou blíží
i konec roku 2016, mi dovolte, abych
Vám všem popřál klidné prožití svátků
Vánočních, a do roku 2016 Vám přeji hodně štěstí, zdraví, spokojenosti
a mnoho krásných mysliveckých zážitků.
Jsem s pozdravem
„Lovu zdar“
Ing. Evžen Krejčí
Předseda OMS Karlovy Vary

„POPULAČNÍ EKOLOGIE JELENÍ ZVĚŘE
(CERVUS ELAPHUS LINNAEUS, 1758)
V KRUŠNÝCH HORÁCH A V LABSKÝCH
PÍSKOVCÍCH“
Výzkumný projekt
Instituce spolupracující při řešení projektu

Katedra lesnické zoologie
Technická Univerzita Drážďany (TUD)
zastoupena paní prof. Dr. M. Roth

s. p. Saská lesní správa
Kompetenční centrum pro les a lesní
hospodářství (KWuF)
zastoupen panem Dr. D.-R. Eisenhauer

www.oms-karlovyvary.cz |
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Cílem výzkumného projektu (2016-2019)
na území představujícím přírodní stanoviště jelení zvěře v Krušných horách a na
levé straně Labe v Labských pískovcích
je zjištění a zpracování reprezentativních
údajů o početnosti, struktuře a prostorovém rozmístění jelení zvěře a zhodnocení
přírodních a antropogenních faktorů, které ji ovlivňují. Poměr zastoupení pohlaví,
věková struktura, velikost stád a habitatové preference jsou též důležitou částí
projektu, stejně jako sezónní a vertikální
migrace nebo výměna jedinců mezi stejnými a různými jeleními populacemi. Pro
výzkum byly vybrány 4 oblasti na území
Saského státního lesa (Eibenstock, Neudorf, Bärenfels a Neustadt). Propojení
německo-českých populací jelení zvěře
imigrací a emigrací jedinců v pohraniční
oblasti hraje velmi důležitou roli.
Pracovní hypotéza projektu zní tak, že
populační tlak, vybavení přírodního stanoviště a rušivé vlivy, jako např. lov nebo
turistika, jsou velmi důležitými parametry.
Jejich vliv na aktivitu a využívaní prostoru
lesní zvěří budou analyzovány.
Vědecké informace o struktuře a dynamice
populací a prostorově-časové rozmístění
jedinců tvoří důležitý zaklad pro zhotovení konceptu pro řízené využívání prostoru
jelení zvěří na základě jejich relativní početnosti, která odpovídá daným stanovištím a
je v závislosti na různých fázích vývoje lesa
a různých cílech obhospodařování lesů.
Pracovní úkoly, které budou v každém ze
čtyř území provedeny:
• GPS - Telemetrie 40 - ti kusů jelení zvěře
(v každém ze čtyř výzkumných území bude
vybaveno 5 jelenů a 5 laní GPS obojkem)
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• Distance sampling (speciální metoda ke zjišťování početnosti jelení zvěře v
daném prostoru za použití termokamery,
noční počítaní)
• Metoda zpětných odchytů (capture-mark-recapture) pomocí fotopastí (speciální metoda ke zjišťování jelení početnosti
skrze individuální rozpoznání jedinců podle přírodních znaků (parohy) a umělých
znaků (ušní známky nebo obojky)
• Metoda zpětných odchytů (capture-mark-recapture) pomocí genotypizace trusu (speciální metoda ke zjišťování
početnosti jelení zvěře skrze individuální
rozpoznání jedinců pomocí zjištění genotypu z trusu)
Vzhledem k tomu, že se výzkum koná
v pohraničí, je pro nás Vaše laskavá spolupráce velice důležitá. Prosíme Vás tedy
o pomoc a na naši podnětnou a příjemnou spolupráci se těšíme.
Jako výsledek projektu očekáváme nové
poznatky, ze kterých mohou obě strany
- česká i německá - společně profitovat.
Zároveň tím vznikne jedinečná možnost
vzájemného kontaktu a jeho rozvíjení.
Budeme si moci předávat zkušenosti,
navazovat vztahy přátelské, odborné i
obchodní a do budoucna můžeme přemýšlet o přípravě dalších podobných
přeshraničních projektů.
Důležité informace:
• Každé zvíře má na obojku vlastní číslo,
stejné číslo mají i dvě ušní známky
(Laně mají čísla 1-20, jeleni 21-40)
• Prosím, nestřílejte zvěř vybavenou
obojkem. Pokud se to nechtěně stane,
prosím, kontaktujte nás
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• Obojek nepřeřezávejte (byl by již nepoužitelný), je upevněný dvěma šrouby,
raději odřízněte celou hlavu
• Pokud bude možno, prosíme pro zjišťování přesného věku o jednu dolní čelist
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• Prosím, nestřílejte kolouchy u označkovaných laní (Zde chceme sledovat předávání
tradicí od laně ke kolouchovi, bude snaha
kolouchy také vybavit ušními známkami)
• Pokud se Vám naskytne příležitost
označkované zvíře pozorovat, budeme
Vám vděčni, dáte-li nám vědět, jde o pro
nás velmi cenné informace (datum, čas ,
pozice, složení stáda, foto, fotopast)
• Obojky po 3 letech odpadnou, pokud je
najdete, prosím, kontaktujte nás (Jsou v nich
uloženy všechny GPS-pozice, které jsou velmi důležité pro závěrečnou analýzu dat)
Srdečně Vám děkujeme!!!
Kontakt: TU Dresden
Professur für Forstzoolgie
(http://tu-dresden.de/forst/zoologie)
AG Wildtierforschung
Pienner Strasse 7
01737 Tharandt
M.Sc. Vendula Meissner-Hylanová
vendula.meissner-hylanova@tu-dresden.de (česky,
německy, anglicky)
Tel.: +49-173-9734265 / Fax: +49-35203-3831317
Dr. Norman Stier (německy)
normanstier@t-online.de
Tel.: +49-171-4859789 / Fax: +49-35203-3831317

www.oms-karlovyvary.cz |
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SLOUPEK JEDNATELE
Vážení přátelé,
opět přichází podzim a s ním druhé číslo našeho Zpravodaje. Tentokrát bych
vás rád informoval o dění kolem naší
budoucí laserové střelnice. Jedná se
o nebytový prostor vedle naší kanceláře
na Růžovém vrchu. V měsíci září byla podepsaná smlouva o prodeji a prostory jsou
s konečnou platností naše. Do konce
roku bude podepsána smlouva o prodeji
kanceláře, kterou nyní užíváme a k prvnímu lednu budeme ve svém. Všechny tyto
transakce budou stát přibližně polovinu
toho, co jsme utržili za kancelář v Bulharské, druhá polovina je stále deponována
u České spořitelny. Přesná čísla se dozví
vaši zástupci v dubnu na sněmu. V pondělí 3.10.16 nastoupila stavební firma na
úpravu prostor pro střelnici a do konce
roku práce dokončí. Následně bude nakoupena a nainstalována laserová střelnice. Věřím, že nejpozději v lednu nebo
únoru Myslivecká rada vytvoří pravidla
a střelnice bude přístupna široké myslivecké veřejnosti. Vše se aktuálně dozvíte
na našich stránkách. Myslivecká střelnice v Horních Drahovicích je v provozu
pořád pro ty, kteří si to chtějí vyzkoušet
v reálu. Plánuji výjezd do Žlutic, do Toužimi, ve chvíli kdy čtete tyto řádky, jsou
již termíny na našich web stránkách.
Místní prosím, aby s placením neotáleli, všichni si musíme uvědomit, že stát
se může kdykoli cokoli a pojištěni jsme
přesně od chvíle, kdy já platbu zavedu
do počítače. Proto musím dělat vždy vše
okamžitě, protože omyl nebo zpoždění by mohlo být zásadní. Píši tyto řádky
6
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i pod dojmem událostí ve vojenském prostoru, kde došlo k tragédii o které většina
z vás jistě ví. K drobným nebo středním
úrazům dochází bohužel poměrně často,
je proto důležité být pojištěn. Věřte, že
vím o čem mluvím, u mne se ty informace sbíhají. Kalendáře pro příští rok jsou
objednané, v listopadu budou v prodeji. Objednal jsem menší počet pro malý
zájem, proto na nic nečekejte. V příštím
roce opět pořádáme kurz pro uchazeče
o první lovecký lístek, pokud vaši přátelé a známí budou mít zájem, jsou vítáni
v kanceláři nebo na mém telefonním
čísle. Kurz pro myslivecké hospodáře
dopadl smutně, z celého Karlovarského
kraje se přihlásili dva zájemci. Jak mám
informace, v Ústeckém kraji není situace
lepší. Přátelé, neustálé sebevzdělávání je
velmi důležité pro další rozvoj naší české myslivosti ! Těším se na vás všechny
a v letošní lovecké sezoně přeji
Lovu zdar !
Jindřich Zemek
Jednatel OMS Karlovy Vary

2 | 2016

KARLOVY VARY | MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ

KYNOLOGIE NA KARLOVARSKU
Pece, se zúčastnili 4 ohaři. Lesní zkoušky
ostatních plemen a barvářské zkoušky se
konaly již po několikáté ve Vojkovicích, kdy
lesních zkoušek se zúčastnilo 8 psů a druhý den barvářských zkoušek potom 6 psů.
Zde se dá mluvit o velmi dobré účasti.

V letošním roce se na Karlovarsku uskutečnila řada kynologických akcí, v dubnu
již tradičně začínaly jarním svodem.
Jarní svod se již podruhé konal v Rosnicích v Restauraci Pod kaštany za účasti
téměř 30 psů. Rovněž v dubnu se uskutečnily zkoušky vloh, kterých se zúčastnilo 5 ohařů a 7 psů ostatních plemen,
což považujeme za velmi pěknou účast.
Celkově menší zájem o výcvik loveckých
psů se projevil při podzimních zkouškách
konaných v květnu, kde se ze čtyř přihlášených ohařů zúčastnili nakonec jen dva,
přesto se zkoušky konaly.

V srpnu potom proběhly lesní zkoušky
ohařů a ostatních plemen a barvářské
zkoušky. Lesních zkoušek ohařů, které
se konaly letos poprvé v honitbě Smolné

Pro malý zájem se neuskutečnily podzimní
zkoušky ohařů plánované v září a uskutečnily se pouze podzimní zkoušky ostatních plemen, kde se přihlásilo 6 účastníků.
Zkoušky se konaly 24. září v honitbě Farma
Kubernát Děpoltovice. Za velký úspěch
se naopak dá považovat účast 8 psů na
zkouškách z vodní práce, které se konaly
25. září na rybníce v honitbě Smolné pece.
V nejbližší době se uskuteční v Radošově tradiční derby Retrieverů a vrcholem
kynologických akcí, který nás v nejbližší době čeká, je Memoriál Ing. Vladimíra Dejmka, který se uskuteční ve dnech
15.-16. 10. opět v Radošově. Jsou to
všestranné zkoušky ohařů se zadáním
čekatelství CACIT a CACT a již nyní evidujeme 13 přihlášek. Přejme všem přihlášeným dobrý vítr.
Milan Kottek
Předseda KK OMS
www.oms-karlovyvary.cz |
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PROVOZNÍ DOBA STŘELNICE
pro mysliveckou veřejnost od 1. října 2016
Datum

Den v týdnu

Akce

9.10.

Ne

mysl.veřejnost od 10.00

15.10.

So

Magistrát města K.V. od 10.00

16.10.

Ne

mysl.veřejnost od 10.00

23.10.

Ne

mysl.veřejnost od 10.00

30.10.

Ne

mysl.veřejnost od 10.00

6.11.

Ne

adepti závěr výcviku od 13.00

20.11.

Ne

mysl.veřejnost od 10.00

27.11.

Ne

mysl.veřejnost od 13.00

4.12.

Ne

mysl.veřejnost od 13.00

18.12.

Ne

mysl.veřejnost od 13.00

Změny uvedených termínů a rezervace termínů pouze telefonicky s ing. Vodičkou na tel. č.: 724524795!!!

Z MYSLIVECKÉHO DENÍKU
VLADIMÍRA ČEPELKY

(Zdroj: Čepelka – Myslivecký deník MS Kovo Karlovy Vary 1960 – 1963)
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JUBILANTI
Jubileum
85
84
83
82
81
80

75

70

65

Příjmení

Jméno

Narozen

KRAJSA

Jaroslav

16.8.1931

GLASER

Vojtěch

22.8.1931

PUMRLE

Zdeněk

25.9.1932

KOMÍNEK

Miroslav

19.7.1933

PAVLIŠ

Miroslav

14.10.1933

KUNŠTÁR

Jan

26.12.1933

PETRUŠKA

Josef

8.10.1934

STEJSKAL

Antonín

23.12.1934

HOŠKOVÁ

Adriana

6.10.1935

LHOTÁK

Jaroslav

13.12.1935

SALON

Miloslav

22.8.1936

MATOUŠEK

Jindřich

12.9.1936

SVOBODA

Vojtěch

27.7.1941

BICAN

Jan

7.9.1941

FEJT

Josef

24.9.1941

MALECKÝ

Petr

29.12.1941

MATĚJŮ

Vladimír

1.11.1946

SRNKA

Ladislav

25.12.1946

PAZNOHT

Zdeněk

11.7.1951

MARTINEC

Miroslav

1.8.1951

KEJDA

Jiljí

2.8.1951

PILNÁ

Bedřiška

13.8.1951

PAVLÍK

Jaromír

7.9.1951

MAŚLANKA

Tadeáš

10.9.1951

ŠUSTA

Václav

3.10.1951

VOPALECKÝ

Miroslav

21.10.1951

www.oms-karlovyvary.cz |
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Jubileum
65

60
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Příjmení

Jméno

Narozen

RYBÁČEK

Antonín

9.11.1951

PETRŽÍLKA

Ladislav

17.11.1951

VACEK

Jaroslav

27.11.1951

PÁNEK

Zdeněk

2.8.1956

ŘEZÁČ

Václav

29.8.1956

HOMOLKA

Zdeněk

15.10.1956

HOREJŠ

Ladislav

12.11.1956

Všem uvedeným jubilantům tímto blahopřeje
ČMMJ, z.s. OMS Karlovy Vary a MR.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ
Vážení přátelé myslivci,
se zármutkem Vám oznamujeme, že 14. 9. 2016 zemřel náš
přítel, kamarád a dlouholetý člen ČMMJ, pan Antonín Jelínek,
člen MS Jestřáb, ve věku 75 let.
Rodina a přátelé myslivci.

REPREZENTAČNÍ OKRESNÍ MYSLIVECKÝ PLES
Okresní MR po vyhodnocení plesu 2016 o který byl ze strany myslivecké i ne myslivecké veřejnosti velký zájem a měl kladný ohlas, rozhodla o uskutečnění i v roce 2017.
POZVÁNKA NA REPREZENTAČNÍ OKRESNÍ MYSLIVECKÝ PLES
dne 04. 02. 2017 od 20.00 hod. do 04.00 hod. se uskuteční reprezentační okresní myslivecký ples
ČMMJ,z.s. OMS Karlovy Vary v Národním domě v Karlových Varech. K tanci a poslechu bude hrát
JEŠTĚŘICE. Vstupenky bude možné zakoupit v předprodeji na sekretariátu OMS Karlovy Vary
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Přípravný výbor žádá myslivecké spolky a uživatele honiteb o zvěřinový příspěvek na ples a další
příspěvky do tomboly.
Komise pro kulturu a propagaci OMS Karlovy Vary
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NĚKOLIK SLOV JEDNATELE
Vážené kolegyně, vážení kolegové myslivci,
dovolte, abych Vás seznámil se současným stavem naší členské základny ČMMJ, z. s. OMS Sokolov. Stav
k 31. 12. 2015 celkem bylo evidováno
298 členů, ke dni 30. 9. 2016 je evidováno 296 členů platících 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 sice patří
k nejmenším okresům v republice co do
rozlohy, tak v počtu členů. Ve své činnosti se snaží co nejvíce přiblížit k potřebám
svých členů a být jim plnohodnotným partnerem a zároveň plnohodnotnou servisní
organizací. Což se odráží i v jeho činnosti.
Kdy toto zaznělo na Sboru zástupců ČMMJ
konaném dne 18. 06. 2016 v Institutu pro
veřejnou správu v Benešově. V projevu
předsedy ČMMJ, z.s. ing. Jiřího Janoty
k současné situaci v ČMMJ vyplynulo. Cituji ,,Je potřeba zdůraznit, že je řada OMS,
které mají snahu s touto situací něco dělat.
Ve vztahu k vlastním členům a i k veřejnosti jsou aktivní, v regionu je jejich práce vidět. A je potřeba některé vyzvednout. Jde
o OMS Olomouc, Tábor, Plzeň, Písek, Pelhřimov, Karviná, Sokolov. Pokud by se některý z OMS cítil dotčen z důvodu neuvedení, odpověď je jednoduchá. Takový OMS
neuvedl výčet svých akcí při anketě, která
byla rozeslána vloni v létě kvůli připravovanému materiálu na volební sbor zástupců.
Z celkového počtu 81 OMSů spolupracovalo 36, což je cca 38%.“ Toto je velmi potěšitelné, že snaha není zbytečná.
12
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Problémů a potíží má česká myslivost
v současné době mnoho a proto by
měli být myslivci jednotní a neoslabovat
sami sebe. Změny globálního charakteru a přirozený vývoj ekosystému nikdo
z nás nedokáže zásadně ovlivnit. Úkolem
myslivosti a myslivců je prostřednictvím
své činnosti a za dodržování všech zákonných norem zvěř chránit, cílevědomě
chovat, spolu vytvářet vhodné životní
podmínky a také v nezbytné míře lovit.
Tím plní myslivost významnou společenskou a hospodářskou funkci. O to více
nás mrzí, že naše myslivost je doma,
v České republice, hlavně díky médiím
ve stále větší míře odsuzována a chápána spíše jako negativní jev. V Evropě je
však česká myslivost odborníky dávána
za příklad ostatním zemím a považována
za vysoce pozitivní činnost.
Dále jak zaznělo na okresním sněmu apeluji na předsedy a místopředsedy mysliveckých spolků, sdružení a představitele
honebních společenstev, aby při cestě
na sekretariát OMS vždy informovali jednatele o stavu jejich členské základny.
Kdo ze členů zemřel, ukončil činnost,
přešel k jiné pojišťovně, přestěhoval se
do jiného okresu apod. Tyto poskytnuté
informace jsou nezbytné k členské základně a většinou se stane, že OMS se
o tom nedozví.
Ještě bych rád připomněl povinnost uživatele honitby o odevzdání části konečníku (poslední část tlustého střeva) spárkaté zvěře, na stránkách ČMMJ najdete
podrobný návod.
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„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!“

Odešli z našich řad.
Lothar Laube – Kraslice
Alfréd Stowasser – Kynšperk
Čest jejich památce.
Jednatel OMS:
Josef Jedlička st

JUBILANTI
Jubileum

Příjmení

Jméno

Narozen

88

HRŮZA
BABOR
PICHL
VOVES
ŘAPEK
CHADIMA
OULOVSKÝ
HUML
ČUZY
BYDŽOVSKÝ
ŠÍSTEK
KALAMÁR
SLAVÍK
TUŠEK
UZLÍK

Petr
Stanislav
Jaroslav
Jaroslav
Rudolf
Adolf
Pavel
Josef
Štefan
Jiří
Tomáš
Josef
Vilém
Miloslav
Petr

9.7.1929
20.8.1931
11.9.1932
8.8.1936
9.8.1941
25.9.1941
16.10.1941
10.7.1946
26.10.1946
2.11.1946
19.11.1946
9.7.1956
13.7.1956
18.10.1956
26.10.1956

85
84
80
75

70

60

Všem uvedeným jubilantům tímto blahopřeje
ČMMJ, z.s. OMS Sokolov a MR

www.myslivost.cz/omssokolov |
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CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA
a výstava trofejí ulovené zvěře v sezóně 2015/2016
Dne 29.04.2016 proběhlo hodnocení trofejí z okresu Sokolov ulovené zvěře za
sezónu 2015 /2016 na statku Bernard
v Královském Poříčí. Hodnocení trofejí se
konalo za účasti delegovaného poradce
ČMMJ,z.s. Praha pana Václava Svobody
a určených členů hodnotitelské komise
státní správou. Hodnoceno bylo celkem
226 ks trofejí. Z toho počtu 18 ks jelena
evropského, 17 ks jelena siky, 12 ks daňka, 3 ks muflona, 173 ks srnců,1 ks trofeje
prasete divokého a 1 ks škodné lišky.

sika 260,40 b.CIC zlato lovec
Josef Jedlička ml., honitba Krudum,
sika 250,80 b.CIC, stříbro, lovec
Josef Novohradský, honitba Krásno,
sika 247,80 b.CIC, stříbro, lovec
Jaroslav Adámek, honitba Loket,
sika 230,20 b.CIC, bronz, lovec
Ivan Papík, honitba Horní Slavkov,

Trofeje, které dosáhly medailové hodnoty

srnec 107,80 CIC, bronz,
Ing. Vlastislav Dalík, honitba Chodov,
14
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V územní působnosti Městského úřadu
Sokolov z celkového počtu 27 honiteb
vyjma honiteb LČR s.p. Kladská, Obora
Studánka a Podkrušnohorská výsypka
nepředložily trofeje 2 honitby.
V územní působnosti Městského úřadu
Kraslice z celkového počtu 16 honiteb
nepředložilo trofeje 7 honiteb.
kňour 113,40 b.CIC, bronz, lovec
Jaroslav Adámek, honitba Krudum,

liška 24,22 b.CIC, stříbro, lovec
pan Josef Mráz, honitba Staré Sedlo,
muflon 195.95 CIC, stříbro, lovec
Sutr Jan, honitba Kamenný vrch.
Z celkového počtu 43 honiteb na okrese
Sokolov trofeje k hodnocení a chovatelskou
přehlídku a výstavu předložilo 34 honiteb.

Potřetí, zde bylo vystaveno několik trofejí
z LČR s.p. LZ Kladská. Výstava trofejí byla
velmi dobře připravena. Poděkování touto cestou předsedovi KPKP p. Miloslavu
Tuškovi a mnohým dalším za jí přípravu
a organizaci. Velké díky těm, kterým není
jedno co se kolem nich děje, dodržují tradice a trofeje předkládají.
Celá výstava byla doplněna o myslivecké fotografie p. Václava Suchého
a p. Svatopluka Šedivého. Prostory statku Bernard slouží jako zázemí
vhodné k pořádání mysliveckých akcí
pořádaných ČMMJ,z.s. OMS Sokolov, slouží k setkání myslivců i propagaci myslivosti na okrese Sokolov a laické veřejnosti. Všichni víme
jaký je současný náhled na myslivce
a myslivost samou v očích veřejnosti.
Komise pro myslivost OMS Sokolov

OKRESNÍ SNĚM
Okresní sněm ČMMJ,z.s.okresního mysliveckého spolku Sokolov se konal dne
29.04.2016 od 17.00 hodin v sále areálu statku Bernard v Královském Poříčí.
Po slavnostní znělce loveckého signálu
prof. Antonína Dyka z borlic trubačů LČR

s.p.LZ Kladská pod vedením pana ing.
Tomáše Jandy. Předseda OMS p. Jaroslav Adámek zahájil okresní sněm.
Úvodem proběhlo ocenění členů ČMMJ,z.s. OMS Sokolov, kdy na návrh mywww.myslivost.cz/omssokolov |
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sliveckých spolků a sdružení bylo rozhodnutím MR uděleno a propůjčeno
myslivecké vyznamenání dlouholetým
členům ČMMJ za jejich aktivní a dlouholetou činnost v ČMMJ a záslužnou práci
pro myslivost.
Udělena ,,Věrnostní medaile ČMMJ“
- pan Oldřich LOHR a významnému životnímu jubileu 90 let věku,
- pan Pavel OULOVSKÝ a významnému
životnímu jubileu75 let věku,
- pan Vladimír DUSÍK a významnému životnímu jubileu 65 let věku,
- pan Mgr. Jiří ŽOFČÍN a významnému
životnímu jubileu 60 let věku.
Uděleno a propůjčeno myslivecké vyznamenání II. stupně ,,Zásluhy o myslivost“
- pan Jaroslav VOVES a významnému životnímu jubileu 80 let věku,
- pan Josef DAVID a významnému životnímu jubielu70 let věku,
- pan Jiří ZÁBRAN a pan Antonín DAŇEK.
Uděleno a propůjčeno myslivecké vyznamenání ,,III. stupně Zásluh o myslivost“

16
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- paní Věře ŽOFČÍNOVÉ u příležitosti životního jubilea 50 let věku.
Uděleno ,,Čestného uznání“ panu ing.
Vlastislavu DALÍKOVI ml.
Předseda OMS pan Jaroslav Adámek a
místopředseda OMS pan Rostislav Bejček,
předali uvedená myslivecká vyznamenání.
Byla uctěna památka zesnulého dlouholetého člena ČMMJ a Mysliveckého
spolku Diana Krajková, z.s. pana Josefa
Říhy, který náhle zemřel dne 28. listopadu 2015 minutou ticha.
Po volbě pracovního předsednictva, návrhové a mandátové komise. Schválení
,,Jednacího řádu okresního sněmu“ a programu. Následovala zpráva předsedy OMS
p. Jaroslava Adámka o činnosti ČMMJ
z.s.OMS Sokolov za uplynulé období.
Zpráva předsedy komise pro ekonomiku
p. ing. Arnošta Fuchse o finančním hospodaření - účetní závěrka za rok 2015.
Návrh rozpočtu finančního hospodaření
na rok 2016 a zprávy předsedů odborných komisí MR za uplynulé období.

2 | 2016
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OKRESNÍHO
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SNĚMU

Okresní sněm bere na vědomí a schvaluje:
- splnění povinnosti uložit do 31. 3. 2016
do Sbírky listin vedené u Městského
soudu v Praze účetní závěrku a výroční
zprávu za rok 2014 ze zákona č. 304/
2013 Sb., dne 24.03.2016.
- zaslání jubileí členů ČMMJ OMS Sokolov do konce roku 2016 do redakce
časopisu Myslivost Praha.
- zprávu předsedy OMS Sokolov p. Jaroslava Adámka o činnosti ČMMJ z.s. OMS
Sokolov od minulého okresního sněmu.
- zprávu předsedy komise pro ekonomiku p. ing. Arnošta Fuchse o finančním hospodaření účetní závěrka za rok
2015. Návrh rozpočtu finančního hospodaření na rok 2016.
- zprávy předsedů odborných komisí MR
ČMMJ z.s. OMS Sokolov za uplynulé
období.

- zprávu předsedy DR OMS.
Okresní sněm ukládá.
- MR řešit otázku členské základny –
úbytek členů + příčiny.
- MR pravidelně vyhodnocovat ekonomické výsledky, aby při předpokládaných příznivých příjmech v roce 2016
byly vytvořeny rezervy pro příští léta,
- zástupcům honiteb přítomným na sněmu, aby navrhli vhodné kandidáty, kteří
by měli zájem pracovat v myslivecké
komisi pro hodnocení trofejí v termínu
do konce roku 2016.
Usnesení z okresního sněmu ze dne
29.04.2016 jednohlasně bylo přijato.
Závěrem předseda OMS pan Jaroslav
Adámek poděkoval všem myslivcům za
odvedenou práci ve prospěch myslivosti.
Josef Jedlička st.
Jednatel OMS
www.myslivost.cz/omssokolov |
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PŘÍSPĚVEK KOMISE

pro kulturu a propagaci ČMMJ,z.s. OMS Sokolov
Ve dnech 30.04.-01.05.2016 proběhla
v prostorách statku Bernard v Královském
Poříčí chovatelská přehlídka a výstava
trofejí ulovené zvěře v sezoně 2015/2016,
doplněná Jarním svodem loveckých psů.
Co dodat na úvod - po úvodním slově předsedy ČMMJ,z.s. OMS Sokolov
p. Jaroslava Adámka a přivítání všech
zúčastněných. Celou akci zahájili trubači
LČR,s.p. LZ Kladská pod vedením pana
ing. Tomáše Jandy. I přes krásné počasí se v průběhu pátku a sobotního rána
omluvila většina stánkových prodejců jak
s mysliveckým sortimentem tak s doplňkovým prodejem. Jediný prodejce mysliveckých a loveckých potřeb p. Joo, zde
vystavoval své zboží.
Ve spolupráci s Loketskými městskými lesy Loket s.r.o. slečna Ing. Kristýna
Adámková a paní Ing. Radka Stolariková PhD., měli připravenou soutěž pro
děti zaměřenou na propagaci myslivosti
a přírody. Ty však své působení v poledních hodinách svoji účast ukončili pro
doslova vyprázdněné prostory statku.
Je pravdou že nikdo z nás kdo celou
akci připravoval si neuvědomil že veškeré dění a především návštěvnost široké
veřejnosti se přesunula do Sokolova, kde
byl pro občany připraven daleko zajímavější celodenní program spojený s pálením čarodejnic.
O to více je zarážející, že o letošní chovatelskou přehlídku a výstavu trofejí ulovené zvěře nejevili zájem ani samotní
myslivci. Z pohledu samotných organizá18
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torů respektive KPKP OMS byla letošní
výstava trofejí jedna z nejhorších za celá
léta jejich pořádání. Nikoliv co do organizace, ale co do návštěvnosti jak laické veřejnosti tak samotných myslivců.
Myslíme si, že i přes sebe lepší zajištění
kulturního programu by tato výstava byla
pro některé z nás katastrofou. A pro příští
období by byl velký problém, tyto lidi na
podobné akce zajistit.
Z druhé strany je potřeba zdůraznit, že
o proti minulým létům v letošním roce
bylo vystaveno a ohodnoceno celkem
226 trofejí. A jen pouze minimální počet
uživatelů honiteb své trofeje na chovatelskou přehlídku a výstavu nepředložilo.
Bylo, zde opětovně hodnoceno a vystaveno několik medailových trofejí. Dále,
byli předložené k ukázce 2 zajímavé
trofeje jelena evropského z LČR s.p. LZ
Kladská a posléze trofeje jelena evropského a daňka skrvnitého z farmového
chovu z obory Ležnička p. Josefa Kleina. Celá expozice byla doplněna mysliveckou fotografií p. Václava Suchého
a Svatopluka Šedivého. V závěru lze do-
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dat jen jedno celá výstava byla uspořádána velmi dobře a na vysoké úrovni a všem
co celou výstavu instalovali a prováděli
hodnocení patří velký dík a poděkování.
Pro zajímavost. Při této příležitosti bych
chtěl připomenout a zároveň pozvat
všechny příznivce dobré zábavy a tance
na tradiční reprezentační myslivecký ples
ČMMJ,z.s. OMS Sokolov , který se bude
konat dne 21.01.2017 od 20.00 v KD
Lomnice. K tanci a dobré zábavě bude
všechny přítomná doprovázet dechová hudba Horalka s Kraslic pod vedením Josefa Novotného. Doprava na akci
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bude opětovně zajištěna prostřednictvím
ČSAD Sokolov a termíny odjezdů budou
opětovně k dispozici na OMS Sokolov.
Předprodej vstupenek bude opětovně
zajištěn na OÚ Lomnice a OMS Sokolov od 26. 10. 2016. Zároveň se obracíme a prosíme všechny uživatele honiteb
o zvěřinový či jiný dar do tomboly na tento
ples za případné dary předem všem děkujeme. Veškeré informace k plesu jsou
k dispozici na sekretariátu OMS Sokolov.
Miloslav Tušek
Předseda KPKP OMS

PRÁCE S MLÁDEŽÍ

na okrese Sokolov za I.pololetí roku -2016

Začátek roku 2016 byl ve znamení přikrmování zvěře, na kterém se velmi aktivně
podíleli jak děti z Kroužku myslivosti a družin mladých myslivců při školní družině ZŠ
Sokolov, ul. Švabinského s počtem 14 členů -dětí. Vedoucí kroužku pan Karel Doubek. Tak i některé školy v Sokolově. Děti
z kroužku se podílely přímo vlastní účastí
při přikrmování zvěře ve vybrané lokalitě
v blízkosti Sokolova. K přikrmování sloužil
sběr tvrdého pečiva, seno, drcené kaštany

a letnina. Zima byla poměrně mírná a tak
nebyla velká spotřeba krmiva proti ostatním letům velká. Po skončení zimního období děti pomohly ve výše uvedené lokalitě
s vyčištěním krmelců a jejich okolí. rovněž
tak se dle možnosti některé děti zúčastnily
opravy mysliveckých zařízení po zimním
období. Od počátku roku byly na jednotlivých školách prováděny besedy na téma
myslivost a příroda. Na některých akcích
a besedách v případě většího počtu dětí
spolupracovali také p. Václav Aubrecht
a p. Štefan Peroutek členové Mysliveckého spolku Chlumek, z.s..
Následovali besedy a akce:
25.1.2016 VIII ZŠ v Sokolově dvě besedy
pro žáky pátých tříd celkem 51 dětí
29.1.2016 DDM Sokolov dvě besedy
31 dětí
www.myslivost.cz/omssokolov |
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26.2.2016 ZŠ Bukovany pro žáky prvního
stupně 39 dětí
21.3.2016 VI ZŠ v Sokolově opékání vuřtů při akci loučení se zimou 76 dětí
30.3.2016 MŠ v Sokolově dvě besedy
pro předškolní děti 66 dětí
23.4.2016 DDM v Sokolově Den země-pracoviště myslivost a příroda kolem
nás 150 dětí
2.5.2016 ZŠ Šmeralova Karlovy Vary 32 dětí
10.6.2016 V ZŠ v Sokolově 2B 26 dětí
16.7 2016 Bezdružice letní tábor HDB
Sokolov celkem cca 120 dětí
Mimo výše uvedené besedy projevili zájem i Sokolovští senioři u Kláštera
a J. z Poděbrad
16.2.2016 senioři Jiřího z Poděbrad v Sokolově 23 osob
17.2.2016 senioři U kláštera v Sokolově
26 osob
Kroužek mladých myslivců bude pracovat i po prázdninách a již se všichni těší .
Kroužek Mladých myslivců Krásno při
Mysliveckém spolku Krásenský Lán,
z.s. a s počtem 10 členů - dětí. Vedoucí
kroužku paní Veronika Švábová. V zimním období se podíleli na přikrmování

zvěře. Do krmelců vozili a nosili seno,
letninu, tvrdé pečivo, obilí a další jadrné
krmivo. V jarním období se zaměřili asanaci a opravy krmných zařízení.
Celá činnost s procházkami do okolních lesů naší honitby. Byla zaměřena
na připravovanou vědomostní soutěž s
praktickou poznávací stezkou v přírodě
s mysliveckými a botanickými exponáty
(předměty praktické myslivosti, pobytové stopy zvěře, stromy, keře a byliny
apod.). Kdy veškerá snaha vyvrcholila
soutěží ,,Malý myslivec“ dne 18.6.2016.
Tak jako v loňském roce nám byla poskytnuta dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na činnost obou kroužků, i když
byla poměrně nižší než v loňském roce.
Karel Doubek
Veronika Švábová
Komise pro mládež při OMS Sokolov

SOUTĚŽ ,,MALÝ MYSLIVEC“
Ve dvou se to lépe táhne, což pak když
se do toho pustí 12 nadšenců, kterým
se stala zelená barva a láska jménem
myslivost koníčkem a nebojím se říci,
20
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životním stylem. Vedoucí kroužku Mladých myslivců Krásno při Mysliveckém
spolku Krásenský Lán, z.s. paní Veronika Švábová a paní Naďa Podracká
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výcviku loveckého psa. Myslivecké zoologie v poznávání zvěře, paroží, hlasů
zvěře a jak jinak i ve střelbě ze vzduchovky. Jednalo se o 7 disciplín. Tato soutěž
obsahovala dovednosti, které děti získaly
během roku. Po absolvování všech stanovišť byli malí i velcí odměněni malou
pozorností opečením vuřtů. Po vyhodnocení soutěže byly děti odměněni poháry,
medailemi a sladkou odměnou balíčkem
cukrovinek.

společně ve spolupráci s členy Mysliveckého spolku Krásenský Lán,z.s.
v sobotu v krásném červnovém odpoledni dne 18.6.2016 od 14.00 hod. v Krásně v areálu Mysliveckého spolku Horní
Slavkov-východ, z.s. pro děti a to nejen
pro děti kroužku, ale i ostatní děti uspořádali soutěž ,,Malý myslivec“. Soutěže
se zúčastnilo celkem 16 dětí.

Při této činnosti své ratolesti sledovali
rodiče a prarodiče, kteří je na tuto akci
doprovodili. Tato soutěž byla pozitivně
přijata a měli jsme opravdu radost, že
byl zájem veliký. Jež si soutěž velmi pochvalovali. Přáním jich bylo, aby z této
soutěže se stala tradice. Toto také organizátoři potvrdili a přislíbili. Počasí také
soutěži do jejího ukončení přálo. Soutěži
pomohla i poskytnutá dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, která byla beze
zbytku vyčerpána.
Poděkování za soutěž patří zejména
oběma vedoucím kroužku Mladých myslivců Krásno, členům Mysliveckého spolku Krásenský Lán,z.s., Mysliveckému
spolku Horní Slavkov-východ, z.s. za poskytnutí areálu, ČMMJ,z.s. OMS Sokolov
a Městu Krásno a v neposlední řadě vedoucí restaurace Krajcech v Krásnu paní
Květě Michálkové.

Připravili si pro malé i velké návštěvníky
spoustu zajímavých ukázek z díla matky
přírody a prověřili je ze znalostí poznávání dřevin, rostlin, šišek a hub, myslivecké
kynologie i s možností praktické ukázky

A tak doufáme, 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.
Veronika Švábová
Naděžda Podracká
www.myslivost.cz/omssokolov |
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KYNOLOGICKÉ AKCE
na okrese sokolov 2016

V měsících květnu, srpnu, říjnu a listopadu 2016 se uskutečnilo několik zkoušek
z výkonu loveckých psů.

08.05.2016 – Podzimní zkoušky
v Chodově – Lomy

07.05.2016 – Zkoušky vloh
– v Chodově – Lomy

Přihlášeno bylo 11 psů z toho 8 psů VP
a 3 MP zkoušek se účastnilo 11 psů. VP
7 úspěšně absolvovalo zkoušku v I.ceně, 1 v II. ceně. Nejlepší práci předvedli pes Diko od Pstruží říčky veden paní
Janou Šmídovou s počtem bodů 225,
pes Bunny Honey ze Svrateckých Pláňav
veden paní Alžbětou Královou s počtem
bodů 211 a fena Grace od Potoka Kačáku vedena paní Barborou Vopěnkovou s počtem bodů 211. MP 2 úspěšně absolvovali zkoušku v I.ceně, 1 v III.
ceně. Nejlepší práci předvedl pes Barney
Spomyšl Bohemia veden panem Petrem
Šilhanem s počtem bodů 168.
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Přihlášeno bylo 9 psů z toho 6 psů VP
a 3 MP a zkoušek se účastnilo 9 psů.
1 odvolal u VP 5 úspěšně absolvovalo zkoušku, 5 psů I.ceně. Nejlepší práci
předvedla fena Charlotta z Čimických
strání vedena panem Jaroslavem Bejdou
s počtem bodů 297 a pes Almus Royal
Splendour, veden paní Zdeňkou Černou
s počtem bodů 296. U MP 3 úspěšně absolvovali zkoušku, 2 psi I.ceně a 1 ve III.
ceně. Nejlepší práci předvedla fena Fabry z Perštenského podhradí vedena paní
Šárkou Šmídovou s počtem bodů 184.
18.05.2016 – Norování – Krásno
Přihlášeno bylo 7 psů zkoušek se účastnilo 7 psů. Úspěšně absolvovalo zkoušku, 7 psů. 4 psy s plným počtem bodů
84, 1 s počtem 80 bodů. 1 s počtem 78
a 1 s počtem bodů 76.
06.08.2016 – Zkoušky z vodní práce
v Dolním Rychnově
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Pro nízský počet přihlášených psů se nekonaly. Pouze 2 přihlášky.

tenského vrchu veden paní Barborou
Vopaleckou s počtem bodů 176.

20.08.2016 – Barvářské zkoušky
– Krásno

Ze strany pořadatele ČMMJ,z.s. OMS
Sokolov byly zkoušky zabezpečeny výborně. Vůdci byli ukázněni s různými
zkušenostmi.

Přihlášeno bylo 6 psů úspěšně absolvovalo zkoušku 6 psů. Z toho 5 psů v I.ceně
a 1 ve II.ceně. . Nejlepší práci předvedli
pes Dorf BARI White veden panem Lubošem Hemrem s počtem bodů 84 a pes
Gangsta Minebea veden paní Šárkou Zálešákovou s počtem bodů 82 a pes Radun vom Räberspring veden panem Ladislavem Petržílkou s počtem bodů 76.

Poděkování patří uživatelům honiteb
a všem kteří se na průběhu zkoušek
podíleli.
Další akce:
24.09. 2016 - Lesní zkoušky ve Stříbrné,
08.10.2016 - Lesní zkoušky v Krásnu

21.08.2016 – Barvářské zkoušky
honičů – Krásno.

09.10.2016 - Barvářské zkoušky v Krásnu,
21.10.2016 - Norování v Krásnu

Přihlášeno bylo 6 psů úspěšně absolvovalo zkoušku 6 psů. Z toho 4 psy v I.ceně a 1 ve II.ceně 1 ve III.ceně. Nejlepší
práci předvedli fena Dona von Leinbruck
vedena panem Rostislavem Bejčkem ml.
s počtem bodů 181,pes Diego von Leinbruck veden paní Veronikou Švábovou
s počtem bodů 176 a fena Brita od Bla-

29.10.2016 - Podzimní zkoušky v Chodově
05.-06.11.2016 - Honičské zkoušky
Krásno
Myslivecké kynologii zdar!
Komise pro kynologii ČMMJ,z.s.OMS
Sokolov

PLÁN KYNOLOGICKÝCH AKCÍ
na rok 2017

Druh zkoušek

Datum

Pro skupiny

Svod loveckých psů

06.05.2017

Zkoušky vloh

13.05.2017

Podzimní zkoušky

14.05.2017

O+MP
O+MP

Podzimní zkoušky

22.10.2017

Zkoušky z vodní práce

05.08.2017

O+MP

Lesní zkoušky

23.09.2017

O+MP

Lesní zkoušky

07.10.2017

MP

Barvářské zkoušky

19.08.2017

O+MP

Poznámka

www.myslivost.cz/omssokolov |
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Druh zkoušek

Datum

Pro skupiny

Barvářské zkoušky

08.10.2017

O+MP

Barvářské zkoušky honičů

20.08.2017

MP

Norování nováčků

20.05.2017

Norování nováčků

21.10.2017

Honičské zkoušky

-----------

Indiv.zkoušky v PN

Poznámka

v průběhu roku

Klubové akce:
Honičské zkoušky -KCHJGT v
Čechách
Memoriál Františka Bejčka

04.-05.11.2017

MP

CACT

18.-19.11.2017

MP

CACT, CACIT

Honičské zkouškyKCHF ČR

PLATBA ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU ČMMJ
na rok 2017

Protože pomalu a jistě se blíži konec roku
členům ČMMJ připomínám jejich každoroční povinnost, zaplatit členský příspěvek
ČMMJ na rok 2017 (resp. 2017 – 2018 či
2019) včetně zákonného a úrazového pojištění nejpozději do dne 28. prosince 2016.
Jedná se o poslední úřední den v roce, tak,
aby do 31. prosince 2016 byl příspěvek na
účtu ČMMJ, z.s. OMS v Sokolově. Následující úřední den je dne 4. ledna 2017.
Členský příspěvek může člen zaplatit buď
složenkou nebo převodem na účet OMS
Sokolov, číslo účtu u ČSOB, Poštovní spořitelny je 234428691/0300 nebo v hotovosti
přímo v kanceláři sekretariátu ČMMJ, z.s.
OMS v Sokolově v úřední den každou
středu v době 09.00 – 17.00 hod. nebo
v mimořádné úřední dny v Kraslicích
a Krásně.
V Kraslicích budou mimořádné úřední dny
v pondělí 28.11. a 05.12.2016, vždy od
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09.30 - 16,30 hodin v kanceláři Městských
lesů Kraslice,ul. Havlíčkova.
V Krásnu bude mimořádný úřední den
v pondělí 19.12.2016 od 14.50 - 18.00 hodin
v kanceláři Bejčkovo myslivně v ul. Kladenská.
Ti, kteří zaplatí příspěvek složenkou nebo
převodem z účtu na účet je vždy nutné si
nechat platbu následně vyznačit do členského průkazu na sekretariátu ČMMJ,z.s.
OMS Sokolově, kam se dostaví v úřední
den, kdy předloží ústřižek složenky o zaplacení nebo kopii příkazu k úhradě s vyznačením platby. Plátci bude obratem vystaven členský průkaz.
U členů ze vzdálenějších míst bude zaslán
společně s potvrzeným příjmovým dokladem doporučeně poštou, ale musí o provedené platbě vyrozumět sekretariát ČMMJ,z.s. OMS Sokolov buď telefonicky nebo
e-mailem v úřední den na čísle 352 628 187,
sokolov@oms-myslivost.cz nebo kdykoliv

2 | 2016

přímo jednatele na číslo 604 184 940, nebo
e-mailem josefjed1@seznam.cz !!!!!
Pokud příspěvek zaplatí složenkou nebo
převodem z účtu na účet a informaci
o platbě neučiní bude plátci bude vystaven členský průkaz až po obdržení výpisu
z účtu, neboť proběhlou platbu členského
příspěvku nelze dříve zjistit!
Při prodlužování členství není nutná osobní
přítomnost člena. Předkládání členských
průkazů je možné i za celý myslivecký spolek nebo sdružení hromadně. Tento způsob
velice urychluje vyřizování na sekretariátě.
Připomínám, že součástí členského příspěvku je i zákonné pojištění odpovědnosti a dále i úrazové pojištění a odpovědnostní pojištění za škody způsobené
loveckým psem člena ČMMJ. Povinností
každého, kdo loví zvěř, je mít u sebe nejen
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platnou povolenku k lovu, lovecký lístek,
ale i doklad o zákonném odpovědnostním pojištění. U členů ČMMJ je dokladem
o zaplacení zákonného pojištění potvrzení
platby členského příspěvku členský průkaz
ČMMJ. Ustanovení § 48, odst. 1 a 2 zákona o myslivosti 449/2001 Sb.).
V roce 2012 ČMMJ Praha zprovoznila nový
program evidence členů, tzv. SW DIANA.
Tento program všechny členy, kteří nezaplatí
tak, aby do konce roku byl příspěvek na účtu
ČMMJ, automaticky vyřazuje z evidence.
Znovu se do evidence dostane následně až
poté, co členský příspěvek na OMS zaplatí, a
platbu s registrací vstupního poplatku ve výši
100,- Kč. Pokud např. bude příspěvek ČMMJ
zaplacen hotově až 4. ledna 2017, je člen pojištěn až od 00.01 hodin dne 05.01.2017.
Josef Jedlička st.
Jednatel OMS Sokolov

SVATOHUBERTSKÁ MŠE
ČMMJ, z.s.OMS Sokolov ve spolupráci s Loketskými městskými lesy s.r.o., za finanční podpory Loketských městských lesů s.r.o. a firmy TICHÝ CONSULTING, s.r.o. , Nad Hájovnou 620, 357 33 Loket.
Uspořádal kulturně společenskou akci dne 15.10.2016 od 11.00 hod. Svatohubertskou mši, která
byla sloužena a celebroval ji páter Jiří Majkov v kostele sv. Václava v Lokti. Za doprovodu mysliveckých trubačů LČR s.p., LZ Kladská pod vedením pana ing.Tomáše Jandy a komorního pěveckého
sboru ROSA COELI.
Poděkování za nevšední kulturní zážitek patří mysliveckým trubačům LČR s.p., LZ Kladská, komornímu pěveckému sboru ROSA COELI, páteru Jiřímu Majkovovi faráři z kostela sv. Václava v Lokti
a všem, kteří se na pečlivé přípravě Svatohubertské mše podíleli.
MR ČMMJ, z.s.OMS Sokolov

POZVÁNKA NA REPREZENTAČNÍ OKRESNÍ MYSLIVECKÝ PLES
dne 21. 01. 2017 od 20.00 hod. do 02.00 hod. se uskuteční reprezentační okresní myslivecký ples
ČMMJ,z.s. OMS Sokolov v Kulturním domě v Lomnici u Sokolova. K tanci a poslechu bude hrát HORALKA z Kraslic. Vstupenky bude možné zakoupit v předprodeji na sekretariátu OMS Sokolov.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Přípravný výbor žádá myslivecké spolky a uživatele honiteb o zvěřinový příspěvek na ples a další
příspěvky do tomboly.
Miloslav Tušek
Předseda komise pro kulturu a propagaci OMS Sokolov

www.myslivost.cz/omssokolov |
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SLOVO HOSPODÁŘKY
Vážení kolegové myslivci, dovolte, abych Vás seznámila se současným stavem naší
členské základny OMS Cheb.
Do 26.9.2016 máme 422 členů
z toho:
řádní členové
důchodci +65
invalidní důchodci
lesáci
studenti

250
152
8
8
4

To je o 12 členů více proti minulému pololetí.
Nezapomeňte, blíží se konec roku a je nutné zaplatit příspěvek na rok 2017.
Jedna z možností je zaplatit převodem na účet což je popsáno níže.
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.
Od 25.11.2016 do 28.1.2017 máme pro Vás otevřeno i v pátek 9-13 hod.
Odešli z našich řad
Jaroslav Vaník – MS Hubertus Odrava, byl dlouholetým členem myslivecké rady,
předseda osvětové komise, lektor a zkušební komisař
Ladislav Ryndák – MS Dolní Dvory
Vladimír Dědeček – MS Kopanina
Čest jejich památce!
Miroslava Maršíčková
hospodářka
26
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INSTALACE PACHOVÝCH OHRADNÍKŮ
v roce 2016

Již třetím rokem byla provedena instalace pachových ohradníků na rychlostních silnicích a silnicích I. třídy v našem kraji, kde docházelo k častým střetům motorových
vozidel se zvěří. V tomto roce byla instalace provedena i na silnicích nižších tříd, kde
docházelo k vysokému úhynu zvěře.
Na pořízení přípravků poskytl dotaci ve výši 100 tisíc korun Krajský úřad Karlovarského kraje. Bez této finanční podpory by tento projekt nemohl být realizován. Celkem bylo ve 22 vybraných honitbách ošetřeno více jak 57 km silnic.
Pro dosažení dobrého výsledku byla nutná pečlivost instalace, ale i pravidelná obnova účinné látky minimálně po dvou měsících. Tento časový interval je doporučen
výrobcem.Vyhodnocení účinnosti bude provedeno ke konci tohoto roku a o výsledcích vás budeme informovat v dalším zpravodaji.
Touto cestou bych chtěl poděkovat Krajskému úřadu Karlovarského kraje za poskytnutí finanční podpory této akce a věřím, že i v roce 2017 bude tento projekt pokračovat.
Celý projekt byl realizován za podpory Karlovarského kraje.
Ing. Petr Černík
předseda OMS Cheb

JUBILANTI
Jubileum

Příjmení

Jméno

Narozen

89

ŠKROCH
AMCHA
KÁBA
MATĚJKA
VŠETEČKA
PAŘÍZEK
NECHALA
ZELINKA

Ladislav
Jaroslav
Jan
Karel
Miroslav
Karel
Emil
Otakar

10.7.1927
22.7.1928
1.11.1928
2.10.1932
3.7.1933
24.7.1935
16.9.1935
2.10.1935

88
84
83
81
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Jubileum
75

70

65

60
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Příjmení

Jméno

Narozen

KOŠŤÁLEK
HERTEL
HNÁT
VYSKOČIL
SVOBODA
NOVÁK
HRUŠKA
VALTR
BEDNÁŘ
MELNIČUK
NOVÁK
LUŇÁK
HOŘEJŠÍ
TATAY
MALINOVSKÝ
TIŠER
BUREŠ
KOUKOL
MIŠINSKÝ
STOLARIK
Ing.CHUM
PETROVIČ
MALECHA
BLÁHA
HRDLIČKA
KILARSKÝ
VLADAŘ

Eduard
Robert
Kurt
Josef
Václav
František
Josef
Václav
Josef
Vladimír
Otomar
Tomáš
František
Vojtěch
Zdeněk
Vlastimil
Rudolf
Vlastimil
Petr
Vladimír
Jiří
Lubomír
Miroslav
Jaroslav
Karel
František
Josef

7.7.1941
27.9.1941
14.11.1941
9.7.1946
27.8.1946
25.9.1946
23.11.1946
7.12.1946
28.12.1946
28.7.1951
18.8.1951
30.8.1951
9.9.1951
11.9.1951
18.9.1951
24.10.1951
16.12.1951
22.12.1951
21.7.1956
23.7.1956
29.7.1956
6.9.1956
20.10.1956
21.10.1956
1.11.1956
3.12.1956
13.12.1956

Všem uvedeným jubilantům tímto blahopřeje
ČMMJ, z.s. OMS Cheb a MR.
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STŘELECKÉ AKCE NA ROK 2017
Okresní přebor LK + M
Memoriál A. Sitty
Dvojboj norování + LK

6. 5. 2017
7. 10. 2017
19. 8. 2017

KYNOLOGIE OMS CHEB
Lesní zkoušky malých plemen 4.6.2016,
Barvářské zkoušky malých plemen
5.6.2016 Kladská.
Okresní myslivecký spolek v Chebu uspořádal dne 4. 6. 2016 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. Luboši Hemrovi, který představil své kolegy
rozhodčí, ing. Petra Tůmu a Rostislava
Bejčka. Po nezbytné kontrole dokladů proběhlo losování pořadí a odjezd

do honitby. Na zkoušky byla přihlášena
následující plemena loveckých psů – tři
border teriéři, jeden německý křepelák a
dva jezevčíci.
Na prvním místě se umístil pes německý křepelák Arik od Bílucké bažantnice
vedený p. Ing. Vladimírem Dudou, a to v
I. ceně s počtem 288 bodů, na druhém
místě pes borderteriér Barney Spomyšl
Bohemia v I.ceně s počtem 236 bodů
vedený p. Petrem Šilhanem, na třetím
místě fena – jezevčík drsnosrstý Aura od
Zvonice v I. ceně s počtem 230 bodů vedená p. Otomarem Novákem, na čtvrtém
místě fena borderteriéra Sany Střihovský borek v I. ceně s počtem 191 bodů
vedená paní Monikou Hudackou, která
rovněž vedla i dalšího psa – borderteriéra
– Spikea Střihovský borek, který skončil
na pátém místě v I. ceně s počtem 181
bodů. Jeden pes byl ze zkoušky svým
vůdcem odvolán.
Výsledky zkoušek byly vrchním rozhodčím v 15 hodin vyhlášeny a zkoušky oficiálně ukončeny.
Na barvářské zkoušky, které se konaly následující den bylo přihlášeno osm vůdců se
svými psy Tento den posuzovali rozhodčí
Rostislav Bejček, Luboš Hemr, Jiří Kozák,
www.omscheb.cz |
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Otomar Novák 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.
Jako nejlepší se shodným počtem bodů
112 v I. cenách se umístili pes borderteriér Barney Spomyšl Bohemia vedený
panem Petrem Šilhanem, pes výmarský
krátkosrstý ohař Almus Royal Splendou
vedený paní Zdeňkou Černou a fena
velkého münsterlandského ohaře Mona
Cippero vedená panem Radkem Tomáškem, další v pořadí se umístil pes chesapeake bay retriever X´mas Secret Night
Klečský poklad vedený Ing. Stanislavem
Smolíkem s počtem 76 bodů v I. ceně.
Další v pořadí se umístili psi se svými
vůdci se shodným počtem 72 bodů vše
v I.ceně – fena jezevčík trpasliči Wuna
od Vévody Huberta vedená Ing. Petrem
Tůmou, pes německý křepelák Arik od
Bílucké bažantnice vedený Ing. Vladimírem Dudou a dva psi - borderteriéři Spike
a Sany Střihovský borek vedení paní Monikou Hudackou.
30
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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.
Zkoušky vodní práce 16.7.2016, Cheb
Okresní myslivecký spolek v Chebu
uspořádal dne 16.7.2016 v honitbách
Hrozňatov a Lipová zkoušky speciální
vodní práce.
Na zkoušky se přihlásilo pět vůdců se
svými loveckými psy. Dva němečtí křepeláci,dva čeští fousci a jeden výmarský
krátkosrstý ohař. Vrchním rozhodčím byl
jmenován pan Milan Andrle, zkoušky posuzovali pánové Otomar Novák a Miroslav Růžička.
Zahájení zkoušek proběhlo v 8.30 krátkým přivítáním vrchním rozhodčím p.
Milanem Andrlem před restaurací u Stříbrného jelena ve Starém Hrozňatově.
Následně proběhlo losování pořadí a
odjezd do honitby k rybníku Hliniště u
Nového Hrozňatova, kde začaly samotné zkoušky disciplínou ochota k práci na
hluboké vodě. Z přihlášených psů se na
zkouškách tři psi umístili v I. ceně a dva
byly svými vůdci odvoláni.
Na prvním místě se umístil s počtem 96
bodů v I. ceně pes výmarský krátkosrstý
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ohařAlmus Royal Splendour vedený paní
Zdeňkou Černou, na druhém místě s počtem 94 bodů v I. ceně fena německého
křepeláka Brita od Blatenského vrchu
vedená Ing. Barborou Vopaleckou a na
třetím místě se stejným počtem bodů
rovněž v I. ceně se umístil pes německého křepeláka Arik od Bílucké bažantnice
vedený Ing. Vladimírem Dudou.
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.
Bezkontaktní norování - zkouška nováčků ZN 20.8.2016
Okresní myslivecký spolek v Chebu uspořádal dne 20.8.2016 na umělé noře ve
Františkových Lázních zkoušky v bezkontakním norování- zkoušky nováčků. Na
tyto zkoušky se přihlásilo 5 vůdců se svými psy. Vrchním rozhodčím byl jmenován
p. Stanislav Procházka, posuzovali paní

CHEB | MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ

Monika Hudacká a Otomar Novák.
Zkoušky v 8.30 zahájil krátkým přivítáním
předseda kynologické komise a vůdce jednoho z přihlášených psů p. Milan
Andrle, který přivítal přítomné a předal
slovo vrchnímu rozhodčímu p. Stanislavu Procházkovi. Po nezbytné veterinární prohlídce proběhlo losování pořadí a
zkouška mohla začít. Ve zkoušce obstáli
všichni přihlášení psi.
Zkoušky byly vrchní rozhodčím vyhlášeny
a ukončeny kolem 10. hodiny. Děkuji tímto členům kynologické komise, paní Monice Hudacké, Otomaru Novákovi a Soně
Novákové a manželům Černým za přípravu jak samotných zkoušek tak i za provádění společných nácviků, kterými jistě
dopomohly zúčastněným vůdcům a jejich
psům k úspěšnému zvládnutí zkoušek.
Podzimní
Cheb

zkoušky

ohařů

17.9.2016,

Okresní myslivecký spolek v Chebu
uspořádal dne 17.9.2016 v honitbách
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p. Milan Andrle a předal slovo vrchnímu
rozhodčímu p. Otomarovi Novákovi. Následně proběhlo losování pořadí a odjezd
do honitby. Z těchto čtyřech přihlášených
psů na zkouškách obstáli dva, a to jeden
pes ve II. ceně a jeden pes ve III. ceně .

Honebního společenstva Nový Drahov
a Františkovy Lázně podzimní zkoušky
loveckých psů. Vzhledem k tomu, že se
nepřihlásili žádní zástupci malých plemen, byly zkoušky uspořádány pouze
pro ohaře.Na tyto zkoušky se přihlásili
čtyři vůdci se svými loveckými psy –
ohaři.Vrchním rozhodčím byl jmenován
pan Otomar Novák, zkoušky posuzovali
pánové Miroslav Růžička a Milan Andrle.
Po veterinární prohlídce zahájil zkoušky
v 8.30 krátkým přivítáním předseda Kynologické komise a zároveň rozhodčí

Na prvním místě se umístila s počtem 260
bodů ve II. ceně fena německého krátkosrstého ohaře Alma z Brtnických lesů vedená vůdkyní, Ing. Renatou Bechyňovou
Ph.D. a na druhém místě s počtem 270
bodů ve III. ceně se umístila fena českého
fouska Aura z Dvora u lesa vedena Ing.
Martinem Maškem. Další dva vůdci ze
zkoušek v jejich průběhu odstoupili.
Veliký dík patří Mysliveckému sdružení
Františkovy Lázně a Honebnímu společenstvu Nový Drahov, jmenovitě p. Hošťálkovi za propůjčení honiteb, které byly
na dnešní dobu velmi dobře zazvěřené
drobnou zvěří.
Milan Andrle
předseda kynologické komise

PLÁN KYNOLOGICKÝCH AKCÍ
na rok 2017
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Druh zkoušek

Datum

jarní svod

8.4.2017

Poznámka

zkoušky vloh

22.4.2017

ohařů a malých plemen

podzimní zkoušky

16.9.2017

ohařů a malých plemen

zkoušky z vodní práce

15.7.2017

ohařů a malých plemen

lesní zkoušky

3.6.2017

malých plemen

barvářské zkoušky

4.6.2017

barvářské zkoušky honičů

21.10.2017

norování

19.8.2017
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SETKÁNÍ MYSLIVCŮ KARLOVARSKÉHO
KRAJE 2016 NA KLADSKÉ
a okresní chovatelská přehlídka

Lesy České republiky, s.p. Lesní závod
Kladská uspořádal ve spolupráci s Krajskou mysliveckou koordinační radou
Karlovarského kraje 11. června 2016
Myslivecké slavnosti, spojené s chovatelskou přehlídkou trofejí ulovených
v lovecké sezoně 2015 v okrese Cheb
a v honitbách Lesního závodu Kladská.
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. Slova ředitele LZ Kladská doplnil v úvodním projevu
také výrobní ředitel Lesů České republiky
ing. Lidický, že 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. V neposlední
řadě pak zdůraznil, že myslivecká akce
spojená s kulturním programem pro děti a
dospělé, poskytuje i laické veřejnosti jiný
pohled na myslivost a myslivce než jen
jako na lovce zvěře.

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 po loňském úvodu jeví jako velmi
přínosná a pozitivní.
Nelze opomenout i mezinárodní a přeshraniční význam této myslivecké kulturní akce. Celého dne se aktivně zúčastnili
i hosté - myslivci s rodinami z Německa
i Švýcarska, kteří se přijeli podívat z velké dálky na naší výstavu a své trofeje.
Patří jim za to náš obdiv a dík.
Součástí mysliveckých slavností byly
také vydařené doprovodné akce, kdy
celou mysliveckou atmosféru rámovali místní „Trubači z Kladské“ loveckou
hudbou a „Chodovarka“ pak českou dechovkou. 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
www.omscheb.cz |
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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, včetně personálu hotelu Lovecký zámeček Kladská, který obstarával
veškeré jídlo i nápoje pro velké množství
návštěvníků.
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Jedinou kaňkou na skvěle připravené
akci tak byla krátká nepřízeň počasí po
obědě, která ovšem průběh nijak výrazně
neovlivnila. Jak každý myslivec ví, i toto
patří k životu a nezbývá než se těšit na
další mysliveckou akci pořádanou Lesním závodem Kladská.
Petr Tůma

LOVECKÝ DVOJBOJ 2016
stev. Na 1. místě se umístila dvojice ve
složení pan Samec a pan Vnuk se psem
JGT s celkovým počtem 101 bodů. Na
2. místě se umístila dvojice pan Václav Pošvář s paní Monikou Ježkovou se psem
JRT a celkovým počtem 101 bodů. Při této
rovnosti bodů na 1. a 2. místě rozhodla
rychlost psa na noře. Na 3. místě se umístila dvojice pan David Bláha ml. s panem
Ferou a psem BRT s počtem 98 bodů.
Dne 20.8.2016 se uskutečnil v krásném
prostředí střelnice OMS ve Františkových
Lázních jubilejní 15. ročník Loveckého
dvojboje v norování na lišku dle zkušebního řádu a střelbě na loveckém kole.
Letošního ročníku se zúčastnilo 10 druž-

Děkujeme za účast všem soutěžícím,
kteří se letošního 15. ročníku zúčastnili,
všem sponzorům a příznivcům, kteří přišli tuto soutěž podpořit a věříme, že nám
zachovají přízeň i pro nadcházející 16.
ročník, který se bude konat 19.8.2017.
Za pořadatele J. Vozka
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POZVÁNKA NA REPREZENTAČNÍ OKRESNÍ MYSLIVECKÝ PLES
dne 4. 2. 2017 od 20.00 hod. do 04.00 hod. se uskuteční reprezentační okresní myslivecký ples
ČMMJ, z.s. OMS Cheb v Kulturním domě Svoboda v Chebu. K tanci a poslechu bude hrát CHODOVARKA. Vstupenky bude možné zakoupit v předprodeji na sekretariátu OMS Cheb.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Přípravný výbor žádá myslivecké spolky a uživatele honiteb o zvěřinový příspěvek na ples a další
příspěvky do tomboly.
Václav Krejčí
Předseda komise pro osvětu OMS Cheb
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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

