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ÚVODNÍK
Vážení přátelé myslivci.
Zase se sešel rok s rokem a před námi je nová
lovecká sezona, která bude mít před sebou
opět nelítostný boj s ,,přemnoženou“ zvěří,
obzvláště na pražských sídlištích. Jelikož nám
před nedávnem chtěli sebrat zbraně, tak nevím čím jsme je měli regulovat. Když se tak
člověk nad tím zamyslí je to pořád z extrému
do extrému. V naší oblasti to bude nekonečný boj se zvěří sičí, která v současné době
působí opravdu neúměrné škody na lesních
kulturách. Je neuvěřitelné, kolik se jich každoročně nastřílí a neustále její stavy stoupají.
Obávám se, že současný stav sčítání zvěře
a její plánování odlovu je absolutní nesmysl
a nikam nepovede. Srnčí zvěř ubývá v lesních
komplexech mílovými kroky a samozřejmě jí
vytlačuje a nahrazuje zvěř sičí, která dokáže při
intenzivním lovu přizpůsobit svoje chování tak,
že si myslíme, že už v revíru ani není. Uvidíme,
kam povede vývoj, ale domnívám se, že řešení
bude pouze ještě v intenzivnějším lovu.
V následujících týdnech nás čekají přehlídky
trofejí v jednotlivých okresech.
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SLOUPEK JEDNATELE
měla ještě dál gradovat, je lepší nedělat nic,
než se ztrapňovat.
Myslivecká jednota v současné době řeší
dosti svízelné situace, o kterých se můžete
dočíst na stránkách mysliveckých periodik.
Je patrné, že se věci hýbou směrem, který by
mohl přinést změnu, kterou tato organizace
nutně potřebuje, aby povstala z popela. My
patrioti, kteří v ní chtít budeme být jako naši
otcové i dědové, si ale musíme uvědomit, kolik nových mladých lidí do našich řad přichází.
Málo, protože není důvod proč v ČMMJ být.
Toto je otázka, kterou je potřeba řešit, jinak
vymřeme. Věřím tomu, že vše se v lepší obrátí
a budeme zase hrdí na naši organizaci.
Přeji Vám hodně loveckých úspěchů v nastávající sezoně a pohodu při toulkách naší
úžasnou přírodou.
Lovu Zdar.
Jaroslav Adámek
Předseda OMS Sokolov

Situace je dosti trystní, ale z hlediska naší demokracie pochopitelná, protože co není povinné, jakoby neexistovalo. Co je přece komu
do toho co se u nás střílí.
Nájmy jsou vysoké a není potřeba někoho
dráždit s kvalitními trofejemi, protože by se
mohlo stát, že revír, ve kterém lovíme by si
mohl pronajmout někdo jiný a přeplatit nás.
Toto je stávající fakt, kterým mi potomci Švejka budeme operovat, i když na venek budeme říkat něco jiného. Pokud nebude mít státní
správa prostředky, kterými zajistí povinnost
předkládání trofejí, nikam se nepohneme.
Rádi jezdíme na přehlídky na Kladskou
nebo k Vojenským lesům, protože tam
o tom, jestli někdo předloží nebo nepředloží
trofeje nikdo nediskutuje. Pokud by situace

2

1 | 2017

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

Vážení přátelé,
máme tady opět jaro a já opět sedím u počítače a přemýšlím, o čem budu psát. Je
toho hodně, o čem bychom měli mluvit.
V dubnu byl okresní sněm, sešlo se doslova
několik zástupců členské základny OMSu.
V číslech: je nás v tuto chvíli 561 a zástupci hovořili za 304 členů. Chceme změny, ale
nechceme nic dělat. Budou volby, jsme pro
politické strany zajímaví, EU nám chce pomalu ale jistě brát zbraně a my sedíme doma
a vedeme řeči. Přece jsme na tom sněmu
mohli vstát jako jeden muž a nařídit OMR, aby
vypracovala a poslala něco, někomu, ale napřed se musíme zvednout z letargie. Byl seminář mysliveckých hospodářů, byl svolán státním orgánem, byla tam polovina hospodářů
ze 63 spolků a společenstev. Je to pořád jako
přes kopírák. Ve chvíli kdy píšu tento sloupek,
probíhá výstava trofejí v SLŠ ve Žluticích. Trofeje dovezla ani ne čtvrtina z možných. Ing.
Lupínek byl až vyveden z rovnováhy slabou
účastí. Trochu to zachránila paní ředitelka
školy doprovodnou výstavou dřevořezeb
a dětských prací. Přátelé, musíme se opravdu
zamyslet nad tím, co děláme, respektive co
neděláme a mohli bychom. Ale zkusím něco

veselejšího. Na příští rok možná zkusíme výstavu organizovat až v červnu, kvůli počasí.
Potom by mohl být i pestřejší doprovodný
program, který by přitáhl laickou veřejnost,
ale snad i myslivce. Vždyť na té výstavě nemusí být nejlepší trofeje z honitby, stačilo by
několik, průřez. Chápu, že se nám nechce
všechno ukázat, dražby jsou hrozná věc a čas
letí jako voda. Laserová střelnice je koupena,
v nejbližších dnech se rozběhne zkušební provoz v zasedačce na Růžáku, dám vědět přes myslivecké hospodáře a naše web
stránky. Dál nás čekají už jenom hezké dny,
27. 5. 2017 bude výstava trofejí VLS v Lučině,
24. 6. 2017 bude troubení a výstava na Kladské. 24.5.2017 začíná výstava v Lysé nad Labem. Na semináři hospodářů byli i zástupci
pojišťovny HALALI, hovořili o nových produktech pojišťovny, až budu mít konkrétnější informace, dám vědět. Přátelé, těším se na setkání
s vámi při různých akcích pořádaných OMSem
i vámi a v letošní lovecké sezoně přeji
Lovu zdar!
Jindřich Zemek
Jednatel OMS Karlovy Vary

JUBILANTI
Jubileum

Příjmení

Jméno

Narozen

85

TUŠL

Vladimír

18.5.1932

RSDr. VACEK

Miroslav

4.1.1933

84

Ing. KŘIVANEC

Bedřich

9.4.1933

82

ŠTĚPÁNEK

Ladislav

15.6.1933

Ing. ŠPIČKA

Jaroslav

8.3.1935

Ing. NOVÁK

Ladislav

11.6.1935

Ing. NOŽIČKA

Oldřich

29.5.1935
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Jubileum

80

75

70

65

65
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Příjmení

Jméno

Narozen

BAXA

Luboš

30.1.1937

MÍŠEK

Antonín

7.6.1937

DVOŘÁK

Miloslav

29.5.1933

ŠTĚPÁNEK

Ladislav

15.6.1933

DOLEŽEL

Jan

8.5.1942

STUDNIČKA

Zdeněk

9.6.1942

VEPŘEK

Jiří

17.6.1942

TRSEK

František

23.6.1942

Ing. MARTINOVSKÝ

Ivan

9.1.1947

KŘÍŽ

Josef

21.1.1947

KUBO

Josef

13.2.1947

Ing. SALVA

Anton

6.4.1947

GLAGOLIČ

Jiří

17.4.1947

BRŮŽA

Pavel

26.4.1947

JUDr. MAŃÁK

Karel

5.5.1947

DVOŘÁK

Miloslav

29.5.1947

Ing. REBJONOK

Alexandr

1.1.1952

STUDNIČKA

Josef

9.1.1952

HEJNA

Ladislav

20.1.1952

STEPAN

Rudolf

22.1.1952

SLANSKÝ

Břetislav

28.2.1952

VOŠTA

Jaroslav

16.3.1952

LEDERER

Horst

13.5.1952

Ing. KUSÝ

Zdeněk

18.5.1952

Mgr. SVOBODA

Josef

16.6.1952
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Z MYSLIVECKÉHO DENÍKU VLADIMÍRA ČEPELKY
(Zdroj: Čepelka – Myslivecký deník MS Kovo Karlovy Vary 1960 – 1963)
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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OKRESNÍHO SNĚMU OMS
KARLOVY VARY ZE DNE 13. 4. 2017
1.) Zasedání zahájil předseda OMSu Ing.
Krejčí. Přivítal přítomné a hosta – Ing. Červenku, delegáta ČMMJ Praha. Předseda
mandátové komise Ing. Vodička seznámil
přítomné s počtem delegátů, 22 delegátů
zastupovalo 304 členů, tedy 54,7 % sněm
je usnášení schopný. Předseda OMSu
informoval přítomné o stavu členské základny – 558 členů, z toho téměř polovina
v důchodovém věku. Dále informoval
o splnění úkolu, který OMR uložil minulý sněm, o koupi nebytových prostor na
Růžovém vrchu, kde v jedné části sídlí
kancelář OMSu, v druhé části se nachází
zasedací místnost pro dvacet lidí a prostor
pro laserovou střelnici. Okresní sněm na
tuto akci uvolnil 1 200 000 Kč na svém zasedání v roce 2016, tento rozpočet nebyl
překročen. Nákup NP byl za 520 tis. korun,
oprava a stavební úpravy za 400 tis., nákup zařízení za cca 150 tis., laserová střelnice za 125 tis. korun. Dále hovořil o Mysliveckém plesu v únoru 2017, byl lehce
prodělečný, cirka o 25 tis., nutno ovšem
odečíst chybějící dotaci od LČR ve výši 10
tis., takže tedy cca 15 tis.. Bylo rozhodnuto v tradici pořádání plesů pokračovat
a vyzval členy OMSu k vyšší spolupráci.
Příští ples se koná 24.2.2018 v Národním
domě v Karlových Varech. Seznámil sněm
s posledními zkouškami pro uchazeče
o první lovecký lístek, o slabé přípravě většiny adeptů. Seznámil s daty příštích akcí:
27.4.17 se koná aktiv mysliveckých hospodářů na střelnici PČR/OMS, 27.5.17 se
koná výstava trofejí VLS v Dubině, 24.6.17
rovněž výstava trofejí a tradiční troubení
v Kladské. Dále informoval delegáty o rezignaci jednoho člena na funkci v DR při
MR a navrhl na tuto pozici předsedu ODR
při OMS K.Vary př. Jána Poláka.
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2.) Ing. Červenka informoval o změnách ve
vedení ČMMJ, o novém systému řízení,
o zeštíhlení a sloučení zainteresovaných
složek – Myslivost, HALALI, Interlov. Nové
vedení pracuje na ozdravění a rentabilitě
těchto subjektů. Vybírají se členové rady
pro vytvoření nové koncepce rozvoje myslivosti s důrazem na zvednutí autority
ČMMJ jako takové v očích laické veřejnosti. Hovořil o nutných změnách ve stylu Mysliveckých slavností na zámečku Ohrada,
výstavy v Lysé n/Labem a podobně. Zrušit
klišé a vnést nového ducha do všech odvětví naší činnosti. Probíhají velmi intenzivní jednání o domě v Jungmannově ulici,
zvažuje se volání k odpovědnosti zainteresovaných osob. Zdůraznil snahu vedení
ČMMJ o otevření se směrem k členské
základně, o nutnosti komunikace členů
s vedením a obráceně.
3.) Dále přednesl zprávu předseda střelecké
komise Ing. Vodička, který hovořil zejména o systému fungování laserové střelnice a možnostech využití. Pořád platí, že
tato bude umístěna v zasedací místnosti,
popřípadě provozována na střelnici PČR/
OMS. O další střelecké discipliny není ze
strany myslivecké veřejnosti velký zájem,
vysoká finanční náročnost. Střelnice je
v provozu mimo vysoké věže a je možno
střelby domlouvat s Ing. Vodičkou.
4.) Následovala zpráva předsedy kynologické
komise, zhodnotil uplynulé období, pohovořil o stavu kynologie v dnešní myslivosti
a vyzval k hojné účasti na letošních akcích
pořádaných kynologickou komisí.
5.) Jednatel OMSu ve své zprávě referoval
o nových nebytových prostorách v majetku OMSu, dále o hospodaření OMSu
a jeho finančním stavu. Přednesl rozpočet
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na rok 2017, který by měl být přinejmenším vyrovnaný. Předpokládá se zisk ve
výši cca 38 tis.
6.) V diskusi hovořil př. Křivanec o průběhu
demonstrace proti zákazu střelných zbraní
v Praze, které se osobně zúčastnil, o nutnosti zakládat pachové ohradníky podle
frekventovaných komunikací. Dále bylo
diskutováno o nutnosti lepší propagace
české myslivosti, o problémech bývalého

vedení v Praze, celkově o nutnosti zlepšení názoru na práci myslivců.
7.) Sněm uzavřel předseda Ing. Krejčí, který
poděkoval všem přítomným za účast, za
práci v uplynulém období a popřál zdraví
a v nadcházející sezoně mnoho loveckých
úspěchů.
Zapsal:
Jindřich Zemek
jednatel OMS Karlovy Vary

NÁVRH NA USNESENÍ OKRESNÍHO SNĚMU,
KTERÝ SE KONAL DNE 13. 4. 2017 V KARLOVÝCH
VARECH NA STŘELNICI PČR/OMS KARLOVY VARY
Okresní sněm bere na vědomí:

Schvaluje:

a) Zprávu mandátové komise - sněm je usnášení schopný, zastupuje 54,7% členů OMS

a) Účetní uzávěrku za rok 2016

b) Zprávu předsedy OMSu
c) Zprávu místopředsedy ČMMJ Ing. Červenky
d) Zprávy předsedů komisí kynologické, střelecké, myslivecké
e) Zprávu předsedy ODR
f) Zprávu jednatele o hospodaření OMSu za
uplynulé období

b) Návrh rozpočtu na rok 2017
c) Návrh doplnit DR při MR ČMMJ předsedou
ODR K.Vary - př. Ján Polák
Předseda OMS Karlovy Vary
Místopředseda OMS Karlovy Vary
Ing. Evžen Krejčí
Mgr. Bc. Libor Uttl

POVZDECH
Před nedlouhou dobou, tak jako každý rok,
proběhly zkoušky uchazečů o první lovecký
lístek. Teoretickým kurzem prošlo 18 adeptů.
Ke zkouškám čtyři požádali o roční odklad,
čtyři o náhradní termín. Je to sice nezvyklé
v tomto počtu, ale směrnice to umožňuje. Ale
dál. K samotným zkouškám v původním termínu se dostavilo 9! uchazečů, protože jeden
ani nepokládal za nutné se omluvit. Z těchto

devíti, čtyři propadli! z toho jeden ze všech
předmětů. Toho já v duchu omlouvám, protože prožívá velmi těžké životní období. Nicméně, z těch pěti měl pouze jeden znalosti
na skutečně velmi dobré úrovni. Vychází mi
z toho velmi jednoduchá věc. Naprosto nezodpovědný přístup ze strany adeptů, tedy
z většiny, abych některým nekřivdil. Myslím,
že jsem se nad celou zkouškou zamyslel víc,
www.oms-karlovyvary.cz |
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než všichni adepti dohromady. A zavzpomínal
jsem. Jak jsem před víc než čtyřiceti lety nastupoval do sdružení jako adept, jak mi přidělili instruktora, jak mne péroval i za maličkosti,
jak mi otloukal o hlavu desatero myslivce,
jak mne neustále zkoušel ze všeho, co jsme
kolem sebe při procházkách honitbou viděli
a tím mne i nutil, abych se učil a neudělal mu
ostudu, protože mou výuku pojal jako otázku
osobní cti. To vše za vydatné podpory členů
mysliveckého sdružení.
Když se dnes bavím s adepty, téměř neslyším, že by se někdo výukou v praktickém období adeptury zabýval. Ano, přidělíme krmelec, pozveme na brigádu, někdy snad i na lov,
ale ve většině případů to tím končí. Nikdo je
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k ničemu nenutí, nikdo je nikam netlačí, nikdo
jim nezdůrazňuje odpovědnost nejen vůči
sobě samotnému, ale i vůči spolku do kterého nastupuje. A tady si myslím, že je zakopaný pes. Je jiná doba, na nikom nám nezáleží,
každý je sám za sebe a druhý mne nezajímá.
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KYNOLOGIE NA KARLOVARSKU

Žehráme, kam se ČMMJ a potažmo myslivost
až dostala. Není to taky naše vina ? Třeba tím,
že nevychováváme zdatné a zodpovědné nástupce?
Přátelé, všichni se nad tím musíme zamyslet
a začít něco dělat, už je přesně dvanáct, je
nejvyšší čas!
České myslivosti zdar !!!
Jindřich Zemek

AKTUÁLNÍ PLÁN KYNOLOGICKÝCH AKCÍ
Podzimní zkoušky

30. 9. 2017

ohaři+OP

Lesní zkoušky

12. 8. 2017

ostatní plemena

Lesní zkoušky

19. 8. 2017

ohaři

Barvářské zkoušky

13. 8. 2017

všechna plemena

Zkoušky z vodní práce

1. 10. 2017

ohaři + OP

Předběžné zkoušky barvářů

16. 9. 2017

barváři

28. – 29. 10. 2017

ohaři

Všestranné zkoušky ohařů CACIT/CACT
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Memoriál Ing. Vladimíra Dejmka
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.

Kynologická sezóna právě začala a my máme
za sebou dvě akce. 15. 4. se konal v Mezirolí jarní svod loveckých psů s velmi pěknou
účastí 24 předvedených psů. Svod se konal
v klubu Balcare, počasí nám přálo, bylo lehce
pod mrakem, ale rozpršelo se naštěstí až po
skončení svodu.

Posuzoval rozhodčí pan Václav Krajsa.
O týden později, tedy 22. 4. se v uskutečnily
v honitbě Farmy Kubernát zkoušky vloh
ohařů a ostatních plemen, opět můžeme
konstatovat dobrou účast, bylo předvedeno
7 ohařů a 4 psi ostatních plemen. Ohaře posuzovali vrchní rozhodčí Milan Kottek a dvojice rozhodčích Karel Rohla a Jan Bína, ostatní
plemena posuzovali vrchní rozhodčí Václav
Krajsa a dvojice rozhodčích Antonín Míšek
a Ludvík Babinec. Ten den už nám počasí tolik nepřálo, v noci pršelo, bylo mokro a zvěř
se obtížně hledala neboť byla stažena spíše
do lesů a vysokého rákosí. Přesto se zkoušky nakonec vydařily a z ohařů uspělo 6 psů,
z ostatních plemen pak 3. Z obou akcí zveřejňujeme několik ilustračních fotografií.
Ing. Milan Kottek

BALCARE CLUB, Z.S.
Je to přesně jeden rok od doby, kdy se parta
lidí se společným zájmem domluvila na nutnosti registrace své činnosti a ustavení spolku.
Již několik let totiž společně organizují střeleckou soutěž, která získává na popularitě a vloni
se jí účastnilo již 60 střelců z kraje, ale také ze
saského Rittersgrünu, nebo Holandska.
Většina těchto nadšenců jsou členy Mezinárodního bratrstva svatého Huberta, které má
sídlo v belgickém městečku Saint de Hubert.
Mají snahu o udržování mysliveckých tradic v
Čechách a propagování myslivosti mezi laickou veřejností.

ní, ukázky vábení zvěře i pasování lovce zvěře.
To všechno vedlo k tomu, že tato parta devíti
lidí, z nichž osm aktivně provozuje myslivost a
sedm je členy ČMMJ, požádala Krajský soud
v Plzni o zapsání svého spolku do krajského
rejstříku spolků.
Každý, kdo má zájem o podrobnější informace o jejich činnosti se může podívat na
www.balcare.cz, nebo je kontaktovat na adrese info@balcare.cz.

V měsíci červnu – Měsíci myslivosti - roku 2016
zorganizovali akci pro děti, která měla velice
pěkný ohlas mezi veřejností. V březnu 2017 zase
Mysliveckou veselici v prostorách Kulturního
domu v Nové Roli včetně mysliveckého troube-
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PROVOZNÍ DOBA STŘELNICE

Klub dlouhosrstých ohařů
a OMS Karlovy Vary

pro veřejnost ve 2. čtvrtletí 2017

pořádá 5. ročník

Datum

Den v týdnu

Správce

Akce

2.4.

Ne

Frisch

mysl. veřejnost od 9.00

9.4.

Ne

Frisch

mysl. veřejnost od 9.00

16.4.

Ne

Vodička

mysl. veřejnost od 9.00

22.4.

Ne

Vodička

střelby SZŠ Dalovice 9.00

7.5.

Ne

Frisch

mysl. veřejnost od 9.00

13.5.

So

Vodička

střelby Lázeňské lesy

14.5.

Ne

Vodička

střelby Agropol Počerny

20.5.

So

Vodička

střelby Děpoltovice 9.00

21.5.

Ne

Vodička

střelby MS Krásné údolí

28.5.

Ne

Vodička

mysl. veřejnost od 9.00

2.6.

Pá

Vodička

střelby SVOL

28. – 29. 10. 2017

4.6.

Ne

Vodička

střelby LS Boží Dar

11.6.

Ne

Frisch

mysl. veřejnost od 9.00

se zadáním čekatelství CACIT/res.CACIT a CACT/res.CACT

17.6.

So

Vodička

střelby MS Trstěnice

18.6.

Ne

Vodička

mysl. veřejnost od 9.00

25.6.

Ne

Vodička

střelby adeptů

2.7.

Ne

Frisch

mysl. veřejnost od 9.00

8.7.

So

Vodička

střelby MS Sedlečko

MEMORIÁLU Ing. VLADIMÍRA DEJMKA
Všestranné zkoušky ohařů
pro všechna plemena ohařů

Místo konání: Radošov, Hotel-Restaurant-Autocamping NA ŠPICI
Startovné 2 000,- Kč pro členy ČMMJ a klubu KDO, 2 200,- Kč pro ostatní účastníky.
Uzávěrka přihlášek je 30. 9. 2017
Přihlášky:
Přihlášky můžete podat již nyní elektronicky na www.oms-karlovyvary.cz nebo je zasílejte na adresu
OMS Karlovy Vary, Sedlecká 761/5, 36010 Karlovy Vary. Přihlášky po uzávěrce je možné přijmout jen
na doplnění skupin po dohodě s pořadatelem. Informace o přihláškách na tel. 602 100 669
Propozice – obdrží každý účastník po přijetí přihlášky. Propozice budou rovněž zveřejněny na stránkách www.oms-karlovyvary.cz

OMS Cheb pořádá v roce 2018 pro zájemce o zkoušky pro myslivecké hospodáře kurz a následně
zkoušky. Hlaste se prosím přímo na adrese OMS Chebu.
Pokud by měl někdo z myslivecké veřejnosti zájem o Vyšší odbornou zkoušku, tato je v kompetenci
Ministerstva zemědělství, které může někoho pověřit výkonem. Zájemci se prosím hlaste u mne.
Jindřich Zemek
jednatel OMS Karlovy Vary

| www.oms-karlovyvary.cz

Termíny zde neuvedené pouze po případné tel. domluvě s ing. L. Vodičkou - 724 524 795
Vážení přátelé,
členské příspěvky lze platit i s domova přes e-banku. Postup je následující :
č.ú.: 19 – 0800072379 • k.b.: 0800 • v.s.: rodné číslo plátce (bez lomítka)
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení plátce
Následně mi pošlete na OMSový e-mail zprávu o provedené platbě a uvedete e-mail, na který chcete
poslat legitimaci a potvrzení o provedené platbě
Jindřich Zemek
jednatel OMS Karlovy Vary

Vážení přátelé,

10
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Vážení přátelé,
tak jako každý rok, bude i letos o prázdninách provoz kanceláře omezen. Nicméně tak jako každý rok, budu
Vám plně k dispozici v případě potřeby. Telefon č.: 607 057 921 předpokládám všichni znáte.
Otevřeno bude: 12. 7. a 26. 7. 17, 9. 8. a 23. 8. 17. V září bude samozřejmě plný provoz. Děkuji za pochopení
Jindřich Zemek
jednatel OMS Karlovy Vary

www.oms-karlovyvary.cz |

11

MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ | KARLOVY VARY

1 | 2017

1 | 2017

SOKOLOV | MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ

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. 2016 celkem bylo evidováno
298 členů. Z tohoto počtu 3 členi zemřeli,
4 ukončili činnost, 2 přešli k jiné pojišťovně,
1 přerušil členství a 1 uhradil členství a pojištění u jiného OMS. Na druhou stranu přibyli
2 členové.
Ke dni 01.04.2017 je evidováno 288 členů
platících. Dosud nám ještě chybí 5 členů, kteří byli pojištěni do 31.12.2016 a neprodloužili
si členství na rok 2017.
z toho:
řádní členové =168
důchodci +65 = 112
invalidní důchodci = 5
studenti = 2
lesníci = 1
Stále stoupající věk členské základny a nedostatek mladých myslivců nás postupně
posouvá k dalšímu problému, kterému budeme v budoucnosti muset čelit. Trochu
absurdní mi připadá, že na straně jedné
apelujeme na to, abychom přivedli nové
zájemce a začínající myslivce. Na straně
druhé, pokud se nám to podaří a někteří
mají zájem vykonávat právo myslivosti, tak
nemají kde. Úzkostlivě se bráníme přijímání nových členů do mysliveckých spolků.
Přitom, pokud si sáhnete do svědomí, je
značné množství spolků, které mají desítky
členů, ale aktivní každotýdenní myslivost
vykonává nepatrná část těchto členů. Ať se
nikdo neurazí, ale dnešní generace myslivců, převážně ve věku nad padesát let to již
nevytrhne. Nenechme si také podsouvat, že
to je problém jen myslivců. Pokud během
krátké doby opravdu neprocitneme a většina
z nás si neuvědomí vážnost situace skon-

12
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číme za pár let na okraji zájmu společnosti
s minimálním počtem členů bez nastupující
mladé generace.
Dále žádám, 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.
Odešli z našich řad:
František Klarner
dlouholetý člen ČMMJ a člen MS Chlumek, z.s.
Václav Kumbera
dlouholetý člen ČMMJ a myslivecký hospodář MS Horní Slavkov-východ,z.s.
Miloslav Kaas
dlouholetý člen ČMMJ a předseda střelecké
komise.
Čest jejich památce.
Josef Jedlička st
Jednatel OMS

www.myslivost.cz/omssokolov |
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JUBILANTI
Jubileum

Příjmení

Jméno

Narozen

86

KOLÍN

Rudolf

23.5.1931

83
82
81
75

70

65

60

BUŘIL

Stanislav

13.5.1934

GONDÍK

Václav

27.1.1935

KUPKA

Ladislav

24.4.1935

Ing. KOCIÁN

Jan

13.1.1936

HOFMAN

Miloš

17.2.1942

LAUBE

Lothar

14.5.1942

PREKOP

Antonín

6.1.1947

SEIDL

Heinz

26.2.1947

KLEIN

Josef

17.3.1947

JUDr. SKOPAL

Per

17.3.1947

ZDVOŘAN

Josef

22.3.1947

VANĚK

Jaroslav

30.4.1947

Ing. LIČKO

Vladislav

12.1.1952

Ing. KUBÁT

Josef

2.3.1952

DOLANSKÝ

Jaroslav

2.5.1952

MUDr. MARTIN

Ivan

16.5.1952

VÍŠEK

Jiří

9.6.1952

Mgr. HLADKÝ

Miroslav

7.2.1957

SKALICKÝ

Jiří

17.3.1957

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

SOKOLOV | MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ

tomboly. Poděkování rovněž patří soukromým subjektům a firmám, kteří dlouhodobě
sponzorují tuto akci - jako je truhlářství Stulík, Kuřegril Sokolov, Porcelán Bauer a spol.,
Lomnice a dalším sponzorům, kteří s námi
sympatizují a rádi, byť i drobností, velice rádi
pomůžou. Je jen na škodu, že se na zajištění této kulturně společenské akce nepodílelo
více mysliveckých spolků, sdružení a honebních společenství.
vě mnoho zpráv o nejlepším plese konaného
v plesové sezoně 2017. 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.
Poděkování i těm kteří se podíleli na zajišťování zvěřiny LML Loket, LČR s.p. LZ Kladská,
Mysliveckým spolkům Krásenský Lán, z.s.,
Chodov-Lomy, z.s., Chlumek, z.s., manželům
Zábranovým za zajištění bažantů a pomoc při
přípravě plesu a vlastním plesu. Městským
lesům Kraslice, Mysliveckému spolku Horník,
z.s., Rozkvetlé zahradě panu Jaroslavu Barochovi. Za věcné dary velké poděkování patří panu Rostislavu Bejčkovi st., paní Veronice
Śvábové, panu Jiřímu Raisovi a panu Jiřímu
Michalcovi st. při vlastním plesu a prodeji

Samozřejmě velké poděkování si zaslouží všichni členové KPKP 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 zúčastnění, kteří byli na letošním plese se opětovně sejdou na dalším
plese dne 20.01.2018 v Lomnici.

15. REPREZENTAČNÍ PLES ČMMJ, Z.S. OMS SOKOLOV
Dne 21.01.2017 se v prostorách KD v Lomnici
konal 15. reprezentační ples ČMMJ, z.s. OMS
Sokolov. Zcela ve vyprodaném sálu kulturního domu proběhlo slavnostní zahájení, které
uvedli trubači LČR Kladská. Poté vystoupila
taneční skupina Poupata z Lomnice. Slavnostní zahájení plesu provedl předseda komise pro kulturu a propagaci pan Miloslav
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Tušek. Po ukázce jak zvěřinové, tak věcné
tomboly zahájila svojí hudební produkci dechová hudba Horalka z Kraslic pod vedením
pana Josefa Novotného.
Lze konstatovat jen jedno, za celá léta pořádání této akce v prostorách KD Lomnice
dostal Okresní myslivecký spolek v Sokolo-

Miloslav Tušek
Předseda KPKP OMS
www.myslivost.cz/omssokolov |

15

MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ | SOKOLOV

1 | 2017

1 | 2017

SOKOLOV | MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ

PRÁCE S MLÁDEŽÍ NA OKRESE SOKOLOV
Na okrese Sokolov celkem působí dva kroužky Mladých myslivců. První kroužek působí při
školní družině VI. ZŠ ul. Švabinského v Sokolově při Mysliveckém spolku Chlumek, z.s. a vede
jej pan Karel Doubek. Kroužek má celkem 14
členů a schází se každý čtvrtek v měsíci.
Druhý kroužek ,,Mladý myslivec“ Krásno působí při Mysliveckém spolku Krásenský Lán,
z.s., s počtem 18 členů, který vede paní Veronika Švábová a paní Naďa Podracká.
Kroužek Mladých myslivců Sokolov. První
část roku 2017 byla ve znamení přikrmování zvěře v době strádání. Vzhledem k dlouhotrvající sněhové pokrývce a mrazům, bylo
nutné na některých úsecích / krmných zařízeních/ denní přikrmování. O víkendech se
tohoto zúčastňovali členové kroužku. Samozřejmostí pro ně bylo zabezpečování tvrdého
pečiva, některých druhů zeleniny, ovoce a
ostatních pochutin pro zvířátka. Pro tuto práci se podařilo sehnat i několik rodičů, kteří se
svými dětmi chodili do revíru na místa, kde
nejsou krmná zařízení a tam pokládali na určená místa potravu pro zimou strádající zvěř.
Děti se vždy těšili, že zase mohou za zvířátky.
Moc to všem pomohlo.

Na oplátku a jako náhradu za odložené zdobení vánočního stromečku v prosinci, uspořádali
členové Mysliveckého spolku Chlumek dne

16
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19.01.2017 ozdobení stromečku pochoutkami s následným opékáním vuřtů. Této akce se
pravidelně zúčastňují žáci celé družiny VI. ZŠ
v Sokolově ulice Švabinského. Účast byla mimořádně vysoká i přes značné množství sněhu
v prostoru konání akce. Akce se celkem zúčastnilo 86 dětí spolu s 30 – 40 rodiči nebo
prarodiči. Přítomní členové MS páni Vladimír
Aubrecht, Štefan Peroutek a Karel Doubek
odpovídali zvědavým dětem a rodičům na
otázky, týkající se života zvířat v lese v zimních
podmínkách. Společně si děti zazpívaly několik táborových písniček a na závěr pan Karel
Doubek dětem a rodičům poděkoval za příkladnou pomoc při přikrmování zvěře.

a okolí. O besedy mají zájem i školy v Karlových Varech již byly dohodnuté termíny na
druhé čtvrtletí

Loni byla poskytnuta dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, která byla beze zbytku vyčerpaná a pro děti byly nakoupeny materiály
i pro část následujícího období.

Dne 17. 03. 2017 byla uskutečněna beseda
o myslivosti a přírodě v zimním období pro
žáky ZŠ Bukovany. Besedy se zúčastnili žáci
prvního stupně základní školy. Na besedy
o přírodě se děti každým rokem velmi těší
a zapojují se do povídání o přírodě a v ní žijících zvířat. Besedu provedl pan Karel Doubek za použití značného množství názorného materiálu.
Další akce, které se pan Karel Doubek zúčastnil byla akce v DDM Sokolov u příležitosti
celosvětového Dne Země. Akce byla pod titulem Hmyzí úlet a hovořilo se o hmyzu, pomáhajícímu i škodícímu flóře i fauně naší přírody.
V průběhu prvního pololetí roku 2017 je připravovaná spousta besed na ZŠ v Sokolově

Kroužek Mladých myslivců Krásno při Mysliveckém spolku Krásenský Lán, z.s. ve spolupráci s členy Mysliveckého spolku Krásenský Lán, z.s. v sobotu v krásném červnovém
odpoledni dne 18.06.2016 od 14.00 hod.
v Krásně v areálu Mysliveckého spolku Horní Slavkov-východ, z.s. za účasti zástupce
ČMMJ,z.s. OMS Sokolov jednatele OMS
pana Josefa Jedličky st. pro děti a to nejen
pro děti kroužku, ale i ostatní děti uspořádali

soutěž ,,Malý myslivec“. Soutěže se zúčastnilo celkem 16 dětí z 18-ti.
Připravili jsme 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 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.
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 část poskytnuté dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje.
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.
Další část dotace z rozpočtu Karlovarského
kraje jsme zejména využili zakoupení různých
pomůcek, triček s mysliveckým výjevem, vybudování staveb krmných a pozorovacích zařízení a byla beze zbytku vyčerpána.
Na podzim jsme v našem revíru připravovali jadrné krmivo pro zvěř na zimu. Sbírali se
kaštany, žaludy a bukvice, do krmelců jsme
navezli seno a letninu a kontrolovali dostatek
soli ve slaniskách. Letošní zima se zařadila
www.myslivost.cz/omssokolov |
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mezi ty tužší, proto jsme v kritických měsících
museli přikrmovat zvěř častěji. Shlédli jsme
video o přikrmování zvěře v oborách a učili
jsme se rozpoznávat stopy zvěře na obnově
– ve sněhu. Potravinářskými barvami jsme
malovali stopy do sněhu a pak jsme vyrazili
do terénu stopy hledat a pojmenovávat. Zimní období jsme zakončili opékáním vuřtů pod
Krásenskou rozhlednou u krmelce.
V dalším období to byla údržba a úklid krmelců
a jesliček. Úklid zbytků sena, letniny a vápnění krmelce. Dále pak nás čekají procházky po
revíru, za účelem hledání shozů a pozorování
zvěře. Určitě si zase vyzkoušíme střelbu na terč
a budeme se připravovat a trénovat na červen,
kdy se již po druhé uskuteční soutěž ve znalostech z myslivosti a tentokráte bude probíhat
celý víkend v panenské přírodě u chaty Krudum – takže heslo pro červen – „Kdo se bojí,
nesmí do lesa“ – čekají nás znalostní a vytrvalostní soutěže, procházky do okolí, opékání
vuřtů, kotlíkový guláš, tradiční „schovávaná“,
nebude chybět ani „kadibouda“ a v neposlední
řadě noc plná vášní (ve vší počestnosti). Takže bych i tímto poděkovala rodičům za důvěru
v nás vloženou a slibuju, že uděláme vše pro to,
aby si děti odnesli plno zážitků a vzpomínek .

HONIČSKÉ ZKOUŠKY
V průběhu roku 2017 máme připraveno
také spoustu projektů, k těm největším patří 2. ročník soutěže „Malý myslivec“ , který
se bude konat celý víkend v krásné přírodě
Slavkovského lesa. Poděkování všem členům
kroužku „Malý myslivec“ i těm, kteří nás nezištně podporují a myslí na nás.
Veronika Švábová
Karel Doubek
Komise pro mládež OMS Sokolov

SVATOHUBERTSKÁ MŠE
ČMMJ, z.s.OMS Sokolov ve spolupráci s Loketskými městskými lesy s.r.o., za podpory
firmy TICHÝ CONSULTING, s.r.o.. Uspořádal
kulturně společenskou akci dne 01.10.2016
od 11.00 hod. Svatohuberskou mši v kostele
sv. Václava v Lokti. Poděkování za nevšední
kulturní zážitek patří páteru Jiřímu Majkovovi,
trubačům LČR s.p. LZ Kladská, komornímu
pěveckému souboru ROSA COELI a všem,
kteří se na pečlivé přípravě Svatohubertské
mše podíleli.
MR ČMMJ, z.s.OMS Sokolov
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ČMMJ,z.s. OMS Sokolov uspořádal ve dnech
5.-6.11.2016 zkoušky honičů v Krásnu. Zkoušek se zúčastnilo celkem 6 přihlášených psů.
Zkoušky honičů posuzovali - hlavní rozhodčí
p. Bohuslav Papež, rozhodčí p. Bc. Josef Peroutka a p. Pavel Bečka.
Předvedení psi dosáhli následujících výsledků: pes jezevčík Xirius od Strážné skály veden
p.Janem Trochem s celkovým počtem 213
bodů, klasifikován I.cena, zadán titul Diviačar,
fena německého loveckého teriera Dona von
Leinbruck vedená p. Rostislavem Bejčkem ml.
s počtem 192 bodů, I.cena, zadán titul Diviačar,
pes jezevčík Arni na Sofronce veden p. Václavem Kuželkou s počtem 181 bodů, I. cena,
zadán titul Diviačar, pes německého loveckého
teriera Cir od Kamennské hory veden p. Miroslavem Zmekem s počtem 179 bodů, I.cena,
pes německého loveckého teriera Diego von
Leinbruck veden pí. Veronikou Švábovou s počtem 164 bodů, I.cena, fena německého loveckého teriera Cigy z Holubče veden p. Zdeňkem
Bočanem s počtem 149 bodů, II. cena.

MR ČMMJ, z.s. OMS Sokolov 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 u 4 psů.
Jedná se o následující psy:
1./ fena JGT Dona von Leinbruck,
majitel p. Rostislav Bejček ml..
2./ pes J Arni na Sofronce
majitel p. Václav Kuželka.
3./ pes JGT Cir od Kamennské hory
majitel p. Miroslav Zmek.
4./ pes JGT Diego von Leinbruck
majitel p. Jan Šváb.
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

Velké poděkování za propůjčení honiteb patří Honebnímu společenstvu Horní Slavkov
se sídlem Ležnice a LČR s.p. LZ Kladská,
polesí Krásno.
ÚHRADA POJISTNÉHO ZA PSY
www.myslivost.cz/omssokolov |
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JARNÍ SVOD NA OKRESE SOKOLOV

SLOVO HOSPODÁŘKY

Za zvuků loveckého signálu z borlic dne 06.05.2017 ČMMJ z.s. OMS Sokolov uskutečnil první
kynologickou akci v roce 2017 ,,Jarní svod“ na statku Bernard v Královském Poříčí. Lovecké psy
posuzoval zkušený a uznávaný rozhodčí pan MUDr. Vlastimil Novotný. Celkem bylo předvedeno
15 loveckých psů. Celková účast předvedených psů byla oproti minulému roku byla vyšší.

Vážení kolegové myslivci,

To je o 18 členů méně proti minulému pololetí.

dovolte, abych Vás seznámila se současným
stavem naší členské základny OMS Cheb.

Odešel z našich řad:

Do 26. 4. 2017 máme 404 členů

Čest jeho památce!

Č.

Termínový kalendář akcí
pro rok 2017

Datum

Místo konání

01.

Jarní svod -kynologie OH + OP

06.05.2017

Bernard Král. Poříčí

02.

Zkoušky vloh

13.05.2017

Myslivna Chodov

03.

Podzimní zkoušky

14.05.2017

Myslivna Chodov

04.

Norování

20.05.2017

Krajcech Krásno

05.

Specielní zk. z vodní práce

05.08.2017

Dolní Rychnov

06.

Barvářské zkoušky

19.08.2017

,,U Divočáka“ Krásno

07.

Barvářské zkoušky honičů

20.08.2017

,,U Divočáka“ Krásno

08.

Lesní zkoušky

30.09.2017

Lov.chata Stříbrná

09.

Lesní zkoušky

07.10.2017

,,U Divočáka“ Krásno

Jubileum

Příjmení

Jméno

Narozen

10.

Barvářské zkoušky

08.10.2017

,,U Divočáka“ Krásno

90

Ing. Škroch

Ladislav

10.7.1927

11.

Norování

20.10.2017

Krajcech Krásno

88

Hanzal

Jan

2.5.1929

12.

Podzimní zkoušky

21.10.2017

Myslivna Chodov

86

Sláva

Jan

29.1.1931

13.

KHZ KCHJGT v Čechách 1. roč.
Memoriálu Františka Bejčka

04.-05.11.2017

,,U Divočáka“ Krásno

85

Získal

Jaroslav

25.4.1932

14.

KHZ KCHF v ČR s terierů

18.-19.11.2017

,,U Divočáka“ Krásno

84

Fiřt

Josef

12.3.1933

Ing. Kulhánek

Jaroslav

24.3.1937

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

z toho:
řádní členové
důchodci +65
invalidní důchodci
lesáci
studenti

ČMMJ, z.s. OMS Sokolov u p o z o r ň u j e na omezený provoz kanceláře sekretariátu ČMMJ, z.s. OMS
Sokolov v době prázdnin v měsících červenec a srpen 2016 pouze v době od 09.00 hod. do 16.00 hod.
ve dnech 12.07., 09.08., 16.08. 2017.
Od 30.08.2017 a dále každou středu opět v době od 09.00 hod. do 17.00 hod.
Děkujeme za pochopení !!!
Josef Jedlička st.
Jednatel OMS

| www.myslivost.cz/omssokolov

O letních prázdninách budeme mít otevřenou
kancelář pro Vás každé pondělí 9 – 16hod.

229
154
8
6
7

Dovolená na OMS Cheb bude 7. 8. – 18. 8. 2017
Miroslava Maršíčková
hospodářka

JUBILANTI

80

75

UPOZORNĚNÍ

20

Mišinský Petr - MS Okrouhlá

70

Černý

Jaromír

25.3.1937

Dobeš

Jaroslav

18.3.1942

Vavřík

Zdeněk

31.3.1942

Verbovský

Josef

18.4.1942

Kašpar

Miroslav

25.1.1947

Mottl

Václav

28.2.1947

Kubík

Jaroslav

15.3.1947

Melichar

Jaroslav

23.3.1947

Rangl

Jaroslav

12.4.1947

Čunderle

Petr

27.4.1947

Ing. Bečvář

Jan

5.6.1947

www.omscheb.cz |

21

MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ | CHEB

Jubileum

65

60

1 | 2017

Příjmení

Jméno

Narozen

Knobloch

Jiří

14.1.1952

Jamriška

Jozef

15.3.1952

Rous

Miloslav

2.4.1952

Podhajský

Bedřich

17.6.1952

Valíček

Josef

7.1.1957

Ing. Mareš

Josef

11.3.1957

Bek

Miroslav

5.5.1957

Hoffmann

Jan

29.5.1957

Ing. Tercha

Marián

22.6.1957

Všem uvedeným jubilantům tímto blahopřeje OMS CHEB a MR CHEB

PLÁN KYNOLOGICKÝCH AKCÍ NA ROK 2017
Lesní zkoušky

10.6.17

Barvářské zkoušky

11.6.17

mal. Plemen

15.7.17

Ohařů a mal.
Plemen
Mimo retriv.

16.9.17

Ohařů a mal.
Plemen

Spec.zkoušky z vod.práce
Podzimní zkoušky
Norování

19.8.17

Bar. zkoušky honičů

21.10.17

mal. Plemen

BZH

STŘELECKÉ AKCE NA ROK 2017
Okresní přebor LK + M

6.5.17

Memoriál A. Sitty LS+T

7.10.17

Dvojboj norování +LK

19.8.17

1 | 2017
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POZVÁNKA
na okresní sněm ČMMJ, z.s., OMS Cheb
Dle § 121 odst. 1) stanov svolává myslivecká rada jednání okresního sněmu. Dle usnesení okresního
sněmu ze dne 3. 6. 2016 je okresní sněm shromážděním členů. Členové okresního mysliveckého
spolku mohou být zastupováni na jednání na základě písemného zmocnění.
Termín a místo konání: 2. 6. 2017 od 16 hod. 30 min v mysliveckém zařízení MS Františkovy
Lázně - Žírovice
Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání, jednacího řádu
3. Volba pracovního předsednictva, mandátové a návrhové komise
4. Kontrola usnesení z okresního sněmu konaného dne 3.6.2016
5. Zpráva o činnosti OMS
6. Projednání a schválení výsledků hospodaření za rok 2016
7. Návrh rozpočtu na rok 2017
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 Č E R N Í K
Předseda ČMMJ z.s., OMS Cheb

90. NAROZENINY ING. LADISLAVA ŠKROCHA
Pan ing. Ladislav Škroch se narodil
10.07.1927 a členem ČMMJ je od roku 1968,
kdy složil zkoušky z myslivosti. Příroda a myslivost se stala jeho celoživotním koníčkem,
kterému věnoval většinu svého volného času.
Celý svůj myslivecký život spojil s MS Podhora, kde zastával funkci finančního hospodáře
a později předsedu revizní komise.
Další jeho zálibou je práce s kamerou, kterou
natáčel od roku 1990 práci a život ve svém
MS. Každoročně z natáčení sestřihal film,

22

| www.omscheb.cz

www.omscheb.cz |

23

MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ | CHEB

který promítal na výroční schůzi. Ing. Škroch
je velký poeta a jeho filmy začínají „ Sluníčko
vychází nad Podhorou“ a následují zdařilé záběry ze života sdružení a film končí „ Sluníčko
zapadá nad Podhorou“.
Ruku k dílu přiložil i ve prospěch okresního
mysliveckého spolku Cheb, kde dlouhá léta
vykonával předsedu Dozorčí rady a dodnes
pomáhá při revizi. Za svou poctivou práci obdržel celou řadu vyznamenání a v roce 2000
obdržel od ČMMJ vyznamenání I. stupně.

1 | 2017

Jeho životní vitalita je obdivuhodná ještě
v v osmdesáti pěti letech stavěl posedy, lezl
v korunách stromů a při společných lovech
dokázal utahat i mnohem mladší myslivce.
K nadcházejícím devadesátým narozeninám
Ti přejeme hodně štěstí, zdraví, osobní pohody a mnoho krásných mysliveckých zážitků.
Ing. Petr Černík
předseda MR OMS Cheb
Jan Hoffmann
předseda DR OMS Cheb

ZKOUŠKY PRO MYSLIVECKÉ HOSPODÁŘE
Na základě předběžného zájmu členů připravujeme uspořádání zkoušek pro myslivecké
hospodáře. Nezbytným předpokladem je dostatečný počet závazných přihlášek uchazečů o tyto zkoušky. Dle platné právní úpravy
je podmínkou pouze absolvování zkoušek
z myslivosti.
Základní informace pro zájemce o zkoušky
pro myslivecké hospodáře:
Termín odevzdání závazných přihlášek:
do 15. 9. 2017.

tel: 354 433 186, e-mail: omscheb@email.cz
Cena: 6 000 Kč – pro členy ČMMJ bude poskytnuta sleva ve výši 1 000 Kč.
Přípravný kurz: teoretická příprava v rozsahu 20
hodin bude realizována ve dnech volna v měsíci
říjnu 2017. Po skončení teoretické přípravy následuje šestiměsíční praktická příprava.
Předpokládaný termín zkoušek: březen 2018
Miroslava Maršíčková
jednatelka

Kontaktní adresa:
ČMMJ, z.s., OMS Cheb, Karlova 17, 350 02 Cheb

ZKOUŠKY ADEPTŮ OMS CHEB – LIPOVÁ 8. 4. 2017
Okresní myslivecký spolek v Chebu v úzké
spolupráci s tradičním tahounem mysliveckých a kynologických akcí MS Lipová připravil na 8. 4. 2017 zkoušky adeptů myslivosti.
Zkoušky zahájil předseda OMS Cheb a zkušebního senátu Ing. Petr Černík ve 13.00 hod
v místní restauraci „Lipová“, která nám jako
každý rok poskytla své útočiště a prostory.
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Kynologická komise OMS Cheb pod vedením Milana Andrleho před zahájením zkoušek
uspořádala stejně jako vloni Jarní svod psů.
Adepti měli tak možnost shlédnout pestrou
paletu loveckých psů a odborné hodnocení
zkušeným kynologem p. MUDr. Vlastimilem
Novotným.

1 | 2017
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Dva devítičlenné zkušební senáty pod vedením Ing. Petra Černíka a Ladislava Hynka pracovaly ve složení:
1. Senát

2. Senát

Předseda:

Ing. Petr Černík

Ladislav Hynek

Místopředseda:

Milan Andrle

Karel Švestka

I.

Václav Krejčí

Miroslav Třmínek

II.

Ing. Jan Němický

Zdeněk Woldert

III.

Václav Stejskal

Libor Lúdik

IV.

Miloš Berdich

MUDr. Vlastimil Novotný

V.

Ing. Petr Tůma

Petr Šilhan

VI.

Josef Hudacký

Jan Hoffmann

VII.

Ing. Roman Bihuš

Jaroslav Vozka

Administrativní věci připravila jednatelka pí.
Miroslava Maršíčková. Ke zkouškám bylo přihlášeno celkem
25 uchazečů, 19 se jich dostavilo, kdy s hodnocením prospěl skončilo 15 adeptů, 1 adept
absolvoval s hodnocení prospěl s vyznamenáním, 2 adepti zkoušku budou opakovat
v opravném termínu a 1 adept byl u zkoušky hodnocen velmi nedostatečně, takže musí
kurz opakovat.
Zkušební senáty konstatovaly v obecné rovině, že celková průměrná úroveň připravenosti absolventů se oproti minulým rokům
bohužel v žádném případě nezlepšila. O důvodech lze jen spekulovat a svou roli může
hrát i náhoda. Nicméně je stále opakovanou
pravdou, že získané teoretické znalosti v kurzu lze prohloubit jen roční praktickou činností
v revírech a aktivní spoluprací se zkušenými
myslivci. Ti by také měli těmto adeptům dát
možnost se hned po absolvování kurzu ještě
před zkouškami zapojit v honitbě. V nových

podmínkách tento „patronát“ a výchova začínajících myslivců, která byla kdysi samozřejmostí, téměř naprosto chybí. Výjimkou jsou
děti z mysliveckých rodin a opravdu zvídaví
jedinci. Bohužel se k nedostatku praktických
zkušeností přidává už i nezájem některých
adeptů se dobře připravit alespoň teoreticky
z literatury na kurzu. Představou u některých
je to, že zkouška je formální s daným výsledkem – prospěl. Je na nás lektorech tuto situaci či představu vyvrátit a nepodléhat celkové
plíživé rezignaci a apatii pomalu prostupující
českou myslivost.
Závěrem bychom chtěli velmi poděkovat nejenom zkušebním komisařům, ale především
spolu pořádajícímu MS Lipová, jmenovitě
personálu místní restaurace a OÚ Lipová.
Všechny úspěšné absolventy zkoušek vítáme
v našem mysliveckém kruhu a přejeme LOVU
ZDAR!
Václav Krejčí
Předseda osvětové komise

www.omscheb.cz |
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HODNOCENÍ A CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ
Hodnocení trofejí za myslivecký rok 2016/
2017 ulovených v okrese Cheb proběhne dne
10.6.2017 od 10.00 hodin v Horní Vsi u Trstěnic. Sběrná místa a nejzazší termíny dodání
trofejí k hodnocení jsou následující:

nout 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.

Jednatelství OMS Cheb - do 7.6.2017

Chovatelská přehlídka a výstava trofejí proběhne dne 24.6.2017 v areálu zámečku
Kladská společně s výstavou trofejí a shozů
lesního závodu. Spojení s touto akcí se již
v minulých letech ukázalo jako velmi přínosné. Proto věříme, že se k hodnocení a na výstavu sejde co největší množství trofejí a že se
rádi pochlubíte svými úspěchy chovu a lovu.

Polesí ašských lesů v Doubravě - do 8.6.2017
Pan Stejskal - do 8.6.2017
Dále je možné trofeje odevzdat na sněmu OMS
Cheb konaném dne 2.6.2017 od 17.00 hodin
v Žirovicích, nebo je lze doručit v den konání
hodnocení trofejí dne 10.6.2017 do Horní Vsi
v době od 10.00 do 12.00 hodin. Automaticky
budou bodovány trofeje, které by mohly dosáh-

Za MK
Roman Bihuš

JARNÍ SVOD LOVECKÝCH PSŮ 8.4.2017 OMS CHEB

Jarního svodu se zúčastnilo celkem 18 psů
různých loveckých plemen v následujícím zastoupení:
4 ohaři- 1x malý münsterlandský ohař, 1 x německý krátkosrstý ohař, výmarský ohař krátkosrstý, 1x německý drátosrstý ohař
2 slídiči – němečtí křepeláci
3 teriéři – 2x borderteriér,
1x parson russel teriér,
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Okresní myslivecký spolek v Chebu uspořádal dne 22.4.2017 v honitbě Františkovy Lázně Mysliveckého spolku Františkovy Lázně
zkoušky vloh loveckých psů.
Na tyto zkoušky bylo přihlášeno šest loveckých psů – zástupců malých psů malých plemen, na zkoušky se doslavilo pět psů.
Zkoušky v půl deváté zahájil krátkým přivítáním předseda kynologické komise Okresního mysliveckého spolku v Chebu, p. Milan
Andrle, který přivítal přítomné a předal slovo
vrchnímu rozhodčímu p. Otomarovi Novákovi. Vrchní rozhodčí přítomné rovněž srdečně
přivítal a představil sbor rozhodčích. Jedinou
skupinu malých plemen posuzovali zkušení
rozhodčí Ing. Petr Tůma a p. Petr Šilhan. Po
oficiálním zahájení proběhlo losování pořadí
a odjezd do honitby.

Pozvánka

Nejvyšší počet bodů dosáhl pes německého

7 norníků - drsnosrstí jezevčíci
1 honič – velký hrubosrstý vendeéský baset
1 retriever - chesapeake bay retriever
To je dnes již stav se kterým se budeme muset smířit a plně odpovídá stavům zastoupení
zvěře v našich honitbách a využití jednotlivých plemen při výkonu práva myslivosti
v současné době.
Milan Andrle
předseda kynologické komise

CHEB | MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ

ZKOUŠKY VLOH OHAŘŮ A MALÝCH PLEMEN
22.4.2017 OMS CHEB

Ve skupině malých plemen byla zastoupena
následující plemena: - dva němečtí křepeláci,
border teriér, parson rusell teriér a jednoho
chesapeake bay retrievera.

Okresní myslivecký spolek v Chebu uspořádal dne 8.4.2017 jarní svod loveckých psů.
Jarní svod loveckých psů byl uspořádán
v restauraci v Lipové u Chebu před zahájením
zkoušek adeptů – uchazečů o první lovecký
lístek.
Lovecké psy hodnotil rozhodčí z exteriéru
MUDr. Vlastimil Novotný, který po krátkém
přivítání zúčastněných předsedou kynologické komise p. Milanem Andrlem, tuto první letošní kynologickou akci zahájil.

1 | 2017

Program:
expozice loveckých trofejí ulovených v sezoně 2016/2017
přehlídka shozů jelena lesního
zajímavé shozy a trofeje z minulosti LZ Kladská
výstava fotografií a přírody Slavkovského lesa

křepeláka Haryk z Šilhanova chovu – I. cena
188 b. vedený panem Lubomírem Svobodou,
druhý německý křepelák Ben Křenovická Varta vedený p. Petrem Kozelkou se umístil ve
II. ceně s počtem 140 b.. Fena border teriéra
Mia ze Stružského dvora vedená p. Martinem
Šmerdou se umístila v I. ceně s počtem152
b., pes, parson rusell teriér Archie Nikidar vedený p. Monikou Ježkovou se umístil
v I. ceně s počtem 141 b., fena chesapeake
bay retrievera Hot New Yoyo Kelečský poklad
vedená Ing. Jiřím Vackem se umístila v I. ceně
s počtem 156 b.
Výsledky zkoušek vloh byly vrchním rozhodčím ve 14. hodin vyhlášeny a zkoušky oficiálně ukončeny.
Veliký dík patří Mysliveckému spolku Františkovy Lázně jak za propůjčení honitby, tak i za
propůjčení jejich klubovny v Žírovicích. Rovněž děkuji paní Monice Hudacké za technické
zajištění a podporu zkoušek.
Milan Andrle
předseda kynologické komise

na setkání myslivců Karlovarského kraje
do areálu Loveckého zámečku na Kladské
v sobotu 24.6.2017 od 10 do 16 hodin

Akce realizována za finanční podpory Karlovarského kraje

Doprovodný program:
chovatelská přehlídka trofejí OMS Cheb
okresní kolo soutěže „o Zlatou srnčí trofej“
vystoupení mysliveckých trubačů
ukázky vábení zvěře
zábavný program pro dětské návštěvníky - laserová střelnice
dechový orchestr

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
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