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ÚVODNÍK
Vážení přátelé,
je tu opět podzim a lovecká sezona je v plném proudu. Všichni při individuálních lovech
sklízíme výsledky své celoroční práce. Je to
i čas věnovat se chovatelské činnosti a provádět průběrný odstřel a tím zajistit kvalitní
populaci pro další období.
V letošním roce došlo k zavlečení afrického
moru prasat do naší republiky. Jedná se o vysoce nakažlivé virové onemocnění divokých a domácích prasat. Tato skutečnost se výrazně dotkla mysliveckého hospodaření s černou zvěří.
Státní veterinární správa přijala razantní opatření včetně snížení stavů černé zvěře.
O těchto opatřeních byla myslivecká veřejnost
informována prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků. V počátcích byly tyto informace
vykládány velmi rozdílně a rozporuplně, ale dnes
se situaci již vyjasnila a věřím, že všichni jsme
pochopili vážnost této situace a podle toho k řešení tohoto problému přistupujme.
Nikdo z nás už snad nepochybuje, že stavy
černé zvěře je potřeba upravit na přijatelnou
mez a to rozdílně podle hustoty populace
v dané lokalitě.
Pokud chceme upravit početní stavy, tak se
musíme věnovat lovu bachyň a jejich stav snížit a zajistit i odlov přírůstku. To však neznamená, že odlovíme každou bachyni, kterou
potkáme. Úprava početních stavů černé zvěře přispěje ke snížení škod a sníží pravděpodobnost šíření nákazy afrického moru prasat.
Dnes je možné lovit veškerou černou zvěř
a to je i příležitost upravit stavy černé zvěře
tak, aby v honitbách zůstaly stavy na únosné
hranici a zvěř byla v dobrém zdravotním stavu. Věřím, že si nebudeme počínat bezhlavě
a budeme lovit, vše co se nám objeví na mušce. Tady záleží na každém z nás, jakým způsobem bude k lovu černé zvěře přistupovat.
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SLOUPEK JEDNATELE
V tomto roce Evropská unie přijala směrnici
o zbraních, která omezuje legální držitele
zbraní. Tato evropská právní úprava je špatná
a pro myslivce bylo velmi příjemné, že našli
zastání u politické reprezentace i veřejnosti.
To nebývá často, že veřejnost akceptuje kladně naší činnost a politici v poslanecké sněmovně jsou ochotni přijmout novelu ústavního zákona. Věřme, že legislativa pro držení
zbraní v České republice, která je velmi dobrá, zůstane zachována.
V roce 2017 se schylovalo k přijetí novely
zákona o myslivosti. Novela prošla částečně
legislativním procesem, ale nebyla s ohledem
na situaci na politické scéně dokončena.
Jsem toho názoru, že je to dobře. Projednávání a přijetí této právní normy v časové tísni
by asi nic dobrého nepřineslo. Uvidíme, co
v této oblasti přinesou časy příští?
Pole jsou sklizena a naprostou samozřejmostí
pro každého myslivce je péče o zvěř a příprava pravidelného přikrmování.
Blíží se doba společných lovů, které jsou příležitostí pro setkání s přáteli. Hodně z nás má
v tomto období kalendář zaplněný pozvánkami k lovu hlavních druhů zvěře. Na všech
lovech vám přeji krásné myslivecké zážitky
a mnoho loveckých úspěchů.

A máme tady opět podzim …
Léto, léto, co jsi nám přineslo? Africký mor
černé zvěře, plíživý nástup evropské směrnice zakazující některé druhy střelných zbraní,
nebo převod některých maket pod zbrojní
průkaz a zákaz některých druhů dovybavení střelných zbraní. Moc potěšující ten úvod
není, do toho ještě vidím stále se snižující
počet loveckých psů s řádnými zkouškami.
A teď z toho veselejšího soudku. Podařilo se nám k 1.10.2017 zprovoznit laserovou
střelnici v prostorách OMS K. Vary, podrobnosti najdete v noticce o kousek dál v tomto
zpravodaji. Věříme ve velký zájem ze strany
myslivecké veřejnosti, provoz střelnice bude
řízen přímo OMR, proto prosím veškeré komentáře a připomínky směřujte na jednatele.
Začátkem příštího roku budeme opět pořádat
myslivecký ples v Národním domě. Přátelé,
obracím se na vás všechny s žádostí o propagaci tohoto plesu mezi vašimi známými a kolegy. Pokud budeme nad vším mávat rukou a
spoléhat na druhé, zahyneme na úbytě. Zatím
stav členské základny držíme v celku vyrov-

naný, ale nebude to mít dlouhé trvání. Adepti,
kteří ze zákona jsou po dobu kurzu pojištěni u
HALALI, zpravidla po zkouškách pojištění neobnovují. Takže vlastně i když počet myslivců
neubývá, členů bude méně a méně. Lovecká
sezona se zvolna rozbíhá, ve chvílích kdy dostanete tento výtisk do ruky již bude v plném
proudu. Chtěl bych připomenout fiasko oblastní výstavy v letošním roce a apelovat na
vás všechny, abychom v příštím roce vystavili
všichni alespoň průřez našich úspěchů v této
sezoně. Ještě bych připomněl placení členských příspěvků, nic se nezměnilo, důchodci
jsme pro ČMMJ až od 65 let, dává nám to
možnost cítit se mladšími. Pojišťovna HALALI
nabízí několik nových produktů připojištění a
pojištění, intenzivně se je učím, abych vám je
mohl vysvětlovat. V kostce je to tak, že to co
máme pojištěno u jiných společností, půjde
pojistit i u té naší. Přeji vám všem to tolik potřebné myslivecké štěstí a
Lovu zdar!
Jindřich Zemek
Jednatel OMS Karlovy Vary

Vážení přátelé,
neodvratně se blíží konec roku 2017a proto mi
dovolte, abych vám poděkoval za práci, kterou
jste odvedli ve prospěch naší myslivosti.
Dále přeji klidné prožití svátků vánočních
v kruhu svých blízkých a do roku 2018 vám
přeji hodně štěstí, zdraví a mnoho krásných
mysliveckých zážitků.
Myslivosti zdar!
Petr Černík
Předseda OMS Cheb

| www.oms-karlovyvary.cz • www.myslivost.cz/omssokolov • www.omscheb.cz
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Z MYSLIVECKÉHO DENÍKU VLADIMÍRA ČEPELKY
(Zdroj: Čepelka – Myslivecký deník MS Kovo Karlovy Vary 1960 – 1963)

2 | 2017

KARLOVY VARY | MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ

LASEROVÁ STŘELNICE OMS KARLOVY VARY
přátelé, k 1.10.2017 otvíráme dlouho očekávanou laserovou střelnici v prostoru OMS Karlovy
Vary v Sedlecké ulici na Růžovém vrchu. Obsluhovat ji bude přítel Kameník, náš dlouholetý
člen. Předpokládaná provozní doba:
čtvrtek od 16,00 do 18,00 hod
sobota od 8,00 do 12,00 hod
cena: 1 hodina á 100 Kč; převoz a obsluha střelnice v místě MS á 3 000 Kč
Protože předpokládáme pomalejší rozběh, objednávejte si prosím návštěvu na e-mailu:
vlkamenik@seznam.cz
Jednatel OMS Karlovy Vary
Jindřich Zemek
Jednatel OMS Karlovy Vary

VÝSTŘEL DO TMY
účastníme se demonstrací a výsledek téměř
žádný. Stále se oháníme tradicemi nebo tím,
že myslivost byla zapsána Unescem na seznam nehmotného kulturního dědictví, ale co
dál? Nepopírám, je to záslužné, ale berou politici naše úsilí vážně?
Myslivci jsou v honitbách přísnou legislativou a nájemními smlouvami utlačování,
omezováni a ostatní veřejností skoro divné
vyháněni. Pokud to takhle půjde dál, bude to
konec české myslivosti. Před nedávnem, při
pochůzce honitbou s loveckým pejskem na
volno, mě skoro div nevynadala „pejskařka“
se dvěma pejsky jak to, že nemám loveckého
psa na vodítku, ale přitom sama měla jednoho psa na volno.

Dne 15. března 2017 proběhla v Praze manifestace na podporu ústavního práva držet
zbraň a proti novele EU směrnice 91/447/
EHS, o kontrole, nabývání a držení zbraní.
Před pár lety bych byl v první řadě, ale v současnosti si říkám má to cenu? Píšeme petice,
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Majitele neloveckých psů ve většině případů nerespektují Obecně závazné vyhlášky,
o volném pobíhání psů, a to především zákon
o myslivosti a další veterinární předpisy. Je
smutné, když kynologická komise OMSu, aby
mohla pořádat zkoušky loveckých psů vše dle
zákonů a předpisů správně vyžaduje souhlas
vlastníka pozemku a uživatele honitby o provewww.oms-karlovyvary.cz |
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dení zkoušek a vše oznamuje Státní veterinární správě. Bohužel jsou tací, kteří skoro každý
druhý týden organizují v naší honitbě zkoušky
psů a různé výcviky bez splnění předepsaných
opatření, tedy bez vědomí majitele pozemku,
uživatele honitby či Státní veterinární správy.
Organizují to různé kynologické organizace
a lidé, kteří se tímto výcvikem živí. Postih?
Prakticky žádný. Orgán státní správy z 99,9 %
o víkendu nepracuje a ani nemá šanci být všude, kde se takovéhle akce konají. Akce, myslím tím již jmenované zkoušky neloveckých
psů, ale i různé závody horských kol, motorek,
čtyrkolek a kdo ví čeho ještě, se konají bez jakékoliv kontroly orgánů státní správy.
Tito pořadatele nerespektují žádná vlastnická práva, práva k držbě, nájemní práva. Při
další procházce honitbou mě opět skoro div
nepřejeli motorkáři. Vtipné bylo, že o pár minut později mě posílal kolega video s tím, jak
natočil motorkáře rajtujících na zasetém poli.
Když pole, louku, pastvinu zryje černá zvěř,
zemědělci okamžitě po nás chtějí náhradu
škody. Kdo však vymáhá škody po těchto lidech, skrývajících se pod helmou a na stroji
bez registračních značek? Tito lidé ujedou
a později již nejdou jednoznačně identifikovat.
Kdo vymáhá škody po balónářích, kteří přistanou z balonem doprostřed pole a následně tam najedou dvěma auty? Proč se beztrestně prohánějí jezdci na koních po lesích,
kde obnažují kořenové náběhy, po loukách
či polích, kde vyšlapují chodníky? To samé
s motorkáři, kteří způsobující stejně jako koníčkáři půdní erozi. V neposlední řadě škody
v lese způsobují volně pobíhající hospodářská zvířata po lese.
Lesní zákon jasně stanovuje zachování klidu
v lese. Kdo z nás myslivců, ale i ostatních si
přečetl § 20 tohoto zákona (zákon 289/1995
Sb.)? Co se týká hospodářských zvířat, co
mají dělat v lese? Existuje zákon na ochranu zvířat proti týrání (zákon č. 246/1992Sb.),
a stačí si přečíst § 11.
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Všichni se ohánějí demokracii a svobodou.
Kdo zaručí nám svobodu a dodržování „našich“ práv při výkonu myslivosti? Uživatelé
honiteb mají mnoho povinností včetně platby
ne zrovna levného nájemného. Přesto se ve
většině medií prezentují myslivci pouze jako
nezodpovědní lovci. Ale to ostatní nikdo nevidí, nebo ještě hůře nechce vidět. Škody na
uživatelích honiteb vymáhají vlastníci lesů,
polí, luk a pastvin, a v neposlední řadě i některé pojišťovny při úhradě škod na vozidlech po
střetů se zvěří. Kdo se za nás postaví? Naše
největší organizace – ČMMJ? Poslední léta
značně této organizaci ubývá členské základny, její populace stárne a nikde není pořádně vidět, že by se za nás v těchto oblastech
postavila. Není to však pouze chyba ČMMJ,
ale celého systému. Ti, kdo páchají neprávo,
mají více práv než vlastník či uživatel honitby.
Zemědělci by mohli vyprávět, jak jsou vyjímány půdní bloky z dotací z důvodu vyježdění
cesty přes pozemek. Oblíbená odpověď těch,
kterých takto jezdí je „není tam značka“. Stačí
však nahlédnout do zákona o ochraně přírody
a krajiny (zákon 114/1992Sb.) do § 63, a je
vše více než jasné. Odst. 2 § 63 uvedeného
zákona jasně říká „Každý má právo na volný
průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby,
pokud tím nezpůsobí škodu na majetku či
zdraví jiné osoby a nezasahuje-li do práv
na ochranu osobnosti či sousedských
práv. Je přitom povinen respektovat jiné
oprávněné zájmy vlastníka či nájemce pozemku a obecně závazné právní předpisy.“
Osobně bychom chtěli vidět agenturu ochrany přírody nebo krajský úřad, jak tyto přestupky chce řešit? Nástrojů má více než dost.
Zkrátím to, zákonů a vyhlášek máme tolik, že
není šance se v nich vyznat a znát je. To by
ještě nebylo tak hrozné, co je nejhorší a nejsmutnější, že v ČR není jejich vymahatelnost.
Proto nemám obavy, že v tomto právním statě nás po vzoru EU odzbrojí.
Autoři P. Dolejš, P. Křížek

2 | 2017

KARLOVY VARY | MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ

PROVOZNÍ DOBA STŘELNICE
pro veřejnost podzim a zima 2017

Datum

Den v týdnu

Správce

Akce

17.9.

Ne

Vodička

mysl.veřejnost od 9.00

24.9.

Ne

Frisch

mysl.veřejnost od 9.00

1.10.

Ne

Vodička

mysl.veřejnost od 10.00

7.10.

So

Vodička

výcvik adeptů od 10.00

8.10.

Ne

Vodička

mysl.veřejnost od 10.00

15.10.

Ne

Frisch

mysl.veřejnost od 10.00

22.10.

Ne

Vodička

mysl.veřejnost od 10.00

29.10.

Ne

Vodička

mysl.veřejnost od 10.00

5.11.

Ne

Frisch

mysl.veřejnost od 10.00

12.11.

Ne

Vodička

mysl.veřejnost od 10.00

19.11.

Ne

Frisch

mysl.veřejnost od 10.00

26.11.

Ne

Vodička

mysl.veřejnost od 10.00

3.12.

Ne

Vodička

mysl.veřejnost od 10.00

10.12.

Ne

Frisch

mysl.veřejnost od 10.00

17.12.

Ne

Vodička

mysl.veřejnost od 10.00

Termíny zde neuvedené pouze po případné tel. domluvě s ing. L. Vodičkou - 724 524 795
Vážení přátelé,
V letošním roce budu vybírat členské příspěvky u vás takto:
6.11.2017
13.11.2017
20.11.2017

Žlutice – zasedací místnost Městského úřadu od 16:00 do 18:00 hod
Toužim – Městský úřad , kancelář pí. Kláry Michalové od 16:00 do 18:00 hod
Bochov – Městský úřad, infocentrum, od 16:00 do 18:00 hod

Kalendáře samozřejmě přivezu

Jindřich Zemek
jednatel OMS Karlovy Vary

Vážení přátelé,
tak jako každý rok, i v roce 2018 se koná kurz pro uchazeče o první lovecký lístek. Zahájení teoretické
části bude koncem února až začátkem března, tato trvá asi měsíc, následuje dvanácti měsíční praxe u
mysl. spolku, který si uchazeč sám zvolí a domluví si. Následují zkoušky. Cena kurzu 6 800 Kč. Podrobnosti ochotně sdělí jednatel OMSu. Tel.: 607 057 921
Jindřich Zemek
jednatel OMS Karlovy Vary

www.oms-karlovyvary.cz |
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Vážení přátelé,
v příštím roce se opět koná Tradiční myslivecký ples v Národním domě v Karlových Varech. Datum
konání plesu: 24.2.2018. Prosíme, žádáme, myslivecké spolky a přátele myslivosti o příspěvky ve
zvěřině a nejen ve zvěřině. Zároveň vyzýváme k hojné účasti a k všeobecné podpoře a prezentaci
našeho plesu. Ceny vstupenek nejsou vysoké a tombola je vždy velmi bohatá. Organizaci plesu zajistí
jako vždy př. Polívka, jednatel bude nápomocen.
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Jubileum

70

Jindřich Zemek
jednatel OMS Karlovy Vary

JUBILANTI
Jubileum

Příjmení

Jméno

Narozen

92

ŠIMŮNEK

František

14.11.1925

GLASER

Vojtěch

22.08.1931

KRAJSA

Jaroslav

16.08.1931

PUMRLE

Zdeněk

25.09.1932

KOMÍNEK

Miroslav

19.07.1933

KUNŠTÁR

Jan

26.12.1933

PAVLIŠ

Miroslav

14.10.1933

PETRUŠKA

Josef

08.10.1934

HOŠKOVÁ

Adriana

06.10.1935

LHOTÁK

Jaroslav

13.12.1935

MATOUŠEK

Jindřich

12.09.1936

86
85
84
83
82
81

80

75

8
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SALON

Miloslav

22.08.1936

HRUBÝ

Ladislav

13.10.1937

LET

Antonín

14.09.1937

SÝKORA

Milan

22.11.1937

ŠMÍDMAJER

Stanislav

10.11.1937

TETERA

Břetislav

24.12.1937

ZŮČEK

Ivan

17.08.1937

BURGER

Jaromír

05.07.1942

HÜTTNER

Petr

28.08.1942

JIRAVA

Václav

21.07.1942

MATOUŠ

Josef

21.08.1942

ŠTUMPA

Karel

05.07.1942

| www.oms-karlovyvary.cz
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Příjmení

Jméno

Narozen

BARDA

Stanislav

31.08.1947

BÖHM

Radomír

05.09.1947

KOUŘIL

Petr

20.10.1947

MIKEŠ

Rudolf

03.10.1947

ROHLA

Karel

03.08.1947

SLÍŽ

Vlastislav

01.08.1947

BEČVÁŘ

Zdeněk

18.08.1952

BERAN

Václav

11.11.1952

FIALA

Josef

30.12.1952

NOVOTNÝ

Ladislav

21.11.1952

PAZDERKA

František

09.07.1952

PECH

Josef

02.12.1952

BRANDL

Pavel

22.12.1957

DUFKOVÁ

Radovana

01.08.1957

KOSINA

Miloslav

09.11.1957

KUMPOLT

Miroslav

16.11.1957

PLOC

Miroslav

06.10.1957

SVINTICKÝ

Václav

07.10.1957

ŠILHAN

Karel

13.07.1957

ŠIRATOVSKÝ

Václav

28.09.1957

ZAMRZLA

Radek

15.07.1957

S hlubokým zármutkem oznamuji, že 26.9.2017 zemřel náš dlouholetý přítel a kamarád Ing. Oldřich Nožička. Téměř celý svůj život zasvětil výuce myslivosti, zprvu
na SZŠ Dalovice a poté i v kurzech uchazečů o první lovecký lístek. Za svou dlouholetou práci pro myslivost a pro výchovu mysliveckého dorostu byl oceněn mnoha
vyznamenáními včetně vyznamenání I. stupně Za zásluhy o rozvoj myslivosti. Do
poslední chvíle se věnoval práci pro přírodu a myslivost.
Čas ubíhá a nevrací co vzal, ale v našich vzpomínkách navždy zůstane
Jindřich Zemek
jednatel OMS Karlovy Vary

www.oms-karlovyvary.cz |
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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 ke dni 01.09.2017 je evidováno 289 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
Klesající členská základna to nejsou jen přestárlí a dlouhodobě nemocní členové, kteří
ukončili aktivní činnost a přeběhlíci k jiné pojišťovně a s tím související ekonomická situace. Již prosakují návrhy o navýšení členského
příspěvku o 100 nebo 200 korun. Osobně si
myslím, že toto nepopulární opatření ještě
více z nestabilizuje členskou základnu. Nikdo
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z nás takovou situaci nechce. Na druhé straně, pokud nedojde k příchodu nových členů
popřípadě jinému organizačnímu uspořádání
nebude možné finanční zajištění OMSu. Bylo
by vhodné po vzoru Slovenské myslivecké
komory stanovit povinné členství v ČMMJ a
tak zajistit budoucí financování ČMMJ. Toto
bude opatření v budoucnu nezbytné.
Dovolte, abych poděkoval všem členům za
odvedenou práci ve prospěch ČMMJ. Popřál
hezké prožití vánočních svátků do nového roku
2018 hodně zdraví, sil a loveckých zážitků.
Odešli z našich rad:
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.
Čest jejich památce.
Josef Jedlička st
Jednatel OMS Sokolov

www.myslivost.cz/omssokolov |
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JUBILANTI

7 ks daňka, 4 ks muflona, 124 ks srnců a 2 ks
škodné jezevec.

Jubileum

Příjmení

Jméno

Narozen

88

Ing. HRŮZA

Petr

09.07.1929

86

BABOR

Stanislav

20.08.1931

85

PICHL

Jaroslav

11.09.1932

FARSKÝ

Miloslav

16.09.1937

ZIMA

Václav

09.12.1937

BÍBOVÁ

Hana

08.07.1947

Ing. JOVIČIČ

Dušan

23.08.1947

DOUBEK

Karel

04.09.1947

ŠMIKNIAR

Karel

04.11.1947

JEDLIČKA

Josef

19.07.1952

ŠEVČÍK

Vlastimil

21.07.1952

BENEŠ

Miloš

05.10.1952

CHADT

Jan

01.10.1952

BENEŠ

Miloš

05.10.1952

Ing. LINHART

Viktor

18.11.1952

KOTÁL

Milan

02.12.1952

VYTLAČIL

Miroslav

06.12.1952

ANTALA

Miroslav

06.12.1957

HORVÁT

Antonín

13.12.1957

80

70

65

60
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Jmenovaná hodnotitelská komise pro hodnocení trofejí ulovené zvěře za sezónu 2016 /2017
v honitbách Městského úřadu Sokolov a Městského úřadu Kraslice v následujícím složení:

SOKOLOV | MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ

Komise pro hodnocení trofejí jelena evropského, jelena siky, daňka skvrnitého, muflona
a prasete divokého ve složení: Jaroslav Adámek, Josef Jedlička ml., Jiří Jedlička a Václav
Svoboda.

předseda komise: Jaroslav Adámek,

Komise pro hodnocení trofejí srnce obecného
a šelem ve složení: Vilém Slavík, Jiří Zábran,
Václav Daněk a Václav Svoboda.

členové komise: Vilém Slavík, Jiří Zábran, Jiří
Jedlička,Václav Daněk a Josef Jedlička ml..

Posoudili trofeje, které dosáhly medailové
hodnoty celkem 12 ks:

jelen sika 259,20 b.CIC, zlato, lovec MUDr. Sychrava Jan, honitba Rozbor, okr. Karl.Vary.
jelen sika 257,80 b.CIC, zlato, lovec Adámek Jaroslav, honitba Loket.
jelen sika 245,00 b.CIC, stříbro, lovec Jedlička Josef ml., honitba Krudum.
jelen sika 236,30 b.CIC, bronz,lovec Kolář František, honitba Loket.
jelen sika 235,50 b.CIC, bronz,lovec Dusík Vladimír, honitba Šabina.
jelen sika 235,50 b.CIC, bronz,lovec Podracká Naděžda, honitba Krásno.
jelen sika 234,70 b.CIC, bronz,lovec Bejček Rostislav st., honitba Krásno.
jelen sika 229,00 b.CIC, bronz,lovec Kuraly Ladislav, honitba Krudum.
jelen sika 228,80 b.CIC, bronz,lovec Adámek Jaroslav, honitba Loket.
muflon 189,15b.CIC, bronz, lovec Ježek Marek, honitba Horní Slavkov.
jezevec 22,39b. CIC,bronz,lovec Kosinský Štefan, honitba Staré Sedlo.
jezevec 22,10b. CIC,bronz,lovec Mgr. Uzlík Petr, honitba Chodov.

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

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA A VÝSTAVA TROFEJÍ
ulovené zvěře v sezóně 2016/2017

Dne 5.5.2017 proběhlo hodnocení trofejí z
okresu Sokolov ulovené zvěře za sezónu
2016 /2017 na statku Bernard v Královském
Poříčí. Hodnocení trofejí se konalo za účasti delegovaného poradce ČMMJ,z.s. Praha
pana Václava Svobody a jmenované hodnotitelské komise státní správou. Hodnoceno bylo celkem 176 ks trofejí. Z toho počtu
13 ks jelena evropského, 26 ks jelena siky,
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Z celkového počtu 43 honiteb na okrese Sokolov trofeje k hodnocení, chovatelskou přehlídku
a výstavu předložilo 29 honiteb. Vyjma honiteb
Kladská, Obora Studánka LČR s.p. LZ Kladská.

V roce 2017 se uskutečnilo několik zkoušek
z výkonu loveckých psů.
13.05.2017 - Zkoušky vloh – Ohařů v Chodově – Lomy. Vrchní rozhodčí: Bc. Jaroslav
Peroutka. Rozhodčí: Miroslav Růžička, Karel
Rohla. Ředitel: Josef Nedvěd.

V územní působnosti Městského úřadu Sokolov z celkového počtu 27 honiteb nepředložily trofeje 3 honitby. Jedná se o honitby:

Přihlášeno 4 psi a převedeni 4 psi. 3.úspěšně
absolvovali zkoušku. Z toho 2 v I.ceně a 1 ve
III. ceně a 1 odstoupil.

V územní působnosti Městského úřadu Kraslice z celkového počtu 16 honiteb nepředložilo trofeje 11 honiteb. Jedná se o honitby:
Komise pro myslivost konstatuje, že jednotlivé myslivecké spolky, sdružení, honební společenstva a uživatelé honiteb předali řádně a
včas trofeje k posouzení. Celkový stav předložených trofejí lze hodnotit kladně.
Celá výstava byla doplněna o myslivecké fotografie jako vzpomínka na zemřelého člena
Klubu fotografů ČMMJ pana Svatopluka Šedivého a o fotografie pana Václava Suchého.
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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

KYNOLOGICKÉ AKCE NA OKRESE SOKOLOV 2017

Nejlepší práci předvedli: Roxy od Řeky
Lomnice, fena, vůdce Roman Kováč s počtem bodů 224. Bux ze Stoprounských vinic,
pes, ČF, vůdce Jan Bína s počtem bodů 216.

Nejlepší práci předvedli:
• Bady Grey tail, pes,VOK, vůdce Petr Matuška s počtem bodů 289.
• Erin z Budmeríc, pes, KO, vůdce Andrea
Marešová s počtem bodů 285.
• Baxy Foxy Lady Coco Lofte, fena, MOK,
vůdce Jan Kalbáč s počtem bodů 285.
• Doris Isabellental, fena, MMO, vůdce Monika Jandová s počtem bodů 272

13.05.2017 - Zkoušky vloh – Ostatních plemen v Chodově – Lomy. Vrchní rozhodčí:
Bohuslav Papež. Rozhodčí: Jaroslav Adámek,
Rostislav Bejček. Ředitel zkoušek Josef Něvěd.
Přihlášeno 8 psů a předvedeno 8 psů. 7 úspěšně absolvovalo zkoušku. Z toho 5 v I.ceně,
1 ve II.ceně a 1 ve III. ceně a 1 odstoupil.

14.05.2017 – Podzimní zkoušky Ohařů
v Chodově – Lomy. Vrchní rozhodčí: Bc. Josef
Peroutka. Rozhodčí: Miroslav Růžička, Miroslav
Kašpar. Ředitel zkoušek Jaroslav Pohlreich.
| www.myslivost.cz/omssokolov

Přihlášeno 6 psů, předvedeno 5. Úspěšně
absolvovali zkoušku 4 v I.ceně, 1 odvolal na
vlečce s pernatou zvěří.

Amelie Matylda Mahagon Star, fena, IS, vůdce Jaroslav Bejda s počtem bodů187.

Nejlepší práci předvedli:
• Hessy ze Šilhanova chovu, fena, NK, vůdce
Petr Šihlan s počtem bodů 192.
• Cora od Černé tůně, fena, NK, vůdce Jiří
Hanč s počtem bodů 188.
• Fea pod Přimdou, fena, NK, vůdce Milan
Ulrych s počtem bodů 186.
• Cita od Blatenského vrchu, fena, NK, vůdce
Stanislav Barda s počtem bodů 183.
• Babeta z Kladských lovišť, fena, JTK, vůdce
Monika Jandová s počtem bodů 177.
• Wiga -Zwi-Le-Ro, fena, J, vůdce František
Špiroch s počtem bodů 148.
• Slídění 2. Angie Dlouhá stoka, fena,
JGT,vůdce Miroslav Zmek s počtem bodů
147 - Stopa vůdce 1.
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14.05.2017 – Podzimní zkoušky – Ostatních
plemen v Chodově – Lomy. Vrchní rozhodčí: Bohuslav Papež. Rozhodčí: Ing. Miroslav
Gregor, PhDr. Iva Gregorová PhD. Ředitel
zkoušek Jaroslav Pohlreich.
Přihlášeni 3 psi, předvedeni 3. Úspěšně absolvovali zkoušku 2 v I.ceně a 1 v II.ceně - Kachna
Nejlepší práci předvedli:
• Cora od Černé tůně, fena, NK, vůdce Jiří
Hanč s počtem bodů 220.
• Hessy ze Šilhanova chovu, fena, NK, vůdce
Petr Šilhan s počtem bodů 210.
• Ambra od Lučního pramene, fena, NK,
vůdce Václav Arnošt s počtem bodů 181.
20.05.2017 – Bezkontaktní norování v Krásnu
Vrchní rozhodčí: Bohuslav Papež. Rozhodčí:
Rostislav Bejček Rostislav, Iveta Zábranová.
Ředitel zkoušek Jakub Hroděj.
Přihlášeno bylo 11 psů, předvedeno 11 a obstálo.
www.myslivost.cz/omssokolov |

15

MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ | SOKOLOV

05.08.2017 – Zkoušky z vodní práce
v Dolním Rychnově Vrchní rozhodčí: Bohuslav Papež. Rozhodčí: Petr Šilhan, Milan
Andrle, Miroslav Kašpar, Jiří Hrdička. Ředitel
zkoušek Jiří Zábran.
Přihlášeno bylo 8 psů a předvedeno 8. 7
úspěšně absolvovalo zkoušku, 6 psů v I.ceně
a 1 pes v II. ceně a 1 odstoupil.
Nejlepší práci předvedli:
• Viga Kořenice, fena, KO, vůdce Jan Švábek
s počtem bodů 100.
• Cedra z Březové stráně, fena, CF, vůdce
Jan Bína s počtem bodů 96.
• Nikita Any-Bon , fena, NK, vůdce Ladislav
Petržílka s počtem bodů 94.
• Aula Vakuc, fena, KO, vůdce Luboš Hemr
s počtem bodů 89.
• Fea pod Přimdou, fena, NK, vůdce Milan
Ulrych s počtem bodů 89.
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byli 4 psi a a předvedeni 4 psi. 4 psi úspěšně
absolvovali zkoušku, 3 psi v I.ceně a 1 pes v
II. ceně.
Nejlepší práci předvedli:
• Hessy ze Šilhanova chovu, fena, NK, vůdce
Petr Šilhan s počtem bodů 284. Oznamovač 4.
• Nikita Any-Bon, fena, NK, vůdce Ladislav
Petržílka s počtem bodů 178.
• Wiky Zwi-Le-Ro, fena, J, vůdce Martin Houdek s počtem bodů 173.
• Angie Dlouhá stoka, fena, JGT, vůdce Miroslav Zmek s počtem bodů 63 - Odložení 2.

Adámek. Přihlášeno 6 psů, předvedeno
6 psů. 6 psů úspěšně absolvovalo zkoušku,
2 psi v I.ceně, 3 psi v II. ceně a 1 ve III. ceně.
Nejlepší práci předvedli:
• Nikita Any-Bon, fena, NK, vůdce Ladislav
Petržílka s počtem bodů 72.
• Gir z Lovčických tarasů, pes, JGT, vůdce
Rostislav Bejček st. s počtem bodů 72.
• Cedra z Březové stráně, fena, CF, vůdce
Jan Bína s počtem bodů 84.
• Wiky Zwi-Le-Ro, fena, J, vůdce Martin Houdek s počtem bodů 84.
• Wiga Zwi-Le-Ro, fena, J, vůdce František
Špiroch s počtem bodů 47.
• Angie Dlouhá stoka, fena, JGT, vůdce Miroslav Zmek s počtem bodů 63 - Odložení 1.
20.08.2017 – Barvářské zkoušky honičů
v Krásně Vrchní rozhodčí: Bc. Josef Peroutka. Rozhodčí: Bohuslav Papež, Rostislav
Bejček. Ředitel Josef Jedlička st. Přihlášeni
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Ze strany pořadatele OMS byly zkoušky zabezpečeny výborně. Vůdci byli ukázněni
s různými zkušenostmi.
Poděkování patří uživatelům honiteb a všem kteří se na průběhu zkoušek podíleli. Další akce se
konají po uzávěrce Mysliveckého zpravodaje.
Další akce jsou:
30.09. 2017 - Lesní zkoušky ve Stříbrné
07.10.2017 - Lesní zkoušky v Krásnu
08.10.2017 - Barvářské zkoušky v Krásnu
20.10.2017 - Norování v Krásnu
21.10.2017 - Podzimní zkoušky v Chodově
04.-05.11.2017 – Klubové honičské zkoušky
(KCHJGTČ) – 1.ročník memoriálu Františka
Bejčka) v Krásnu
18.-19.11.2017 – Klubové honičské zkoušky
Krásno (KCHF ČR a terierů) v Krásnu
Myslivecké kynologii zdar!
Kynologická komise OMS Sokolov
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PLATBA ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU ČMMJ
na rok 2018

Nezapomeňte pomalu se blíži konec roku,
a tak členům ČMMJ připomínám jejich každoroční povinnost, zaplatit členský příspěvek ČMMJ na rok 2018 (resp. 2019 – 2020)
včetně zákonného a úrazového pojištění nejpozději do dne 27. prosince 2017. Jedná se
o poslední úřední den v roce, tak, aby do
31. prosince 2017 byl příspěvek již na účtu
ČMMJ,z.s. OMS Sokolov. Následující úřední
den bude až dne 3. ledna 2018.
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. či v mimořádné
úřední dny v Kraslicích a Krásně.

CERY z Bžantského statku, pes, KO, vůdce
František Dífko s počtem bodů 80. Avar z Ratenických lán, pes, NDO, vůdce Petr Bohm s
počtem bodů 83 - Ochota ve vodě 1.
19.08.2017 – Barvářské zkoušky v Krásně
Vrchní rozhodčí: Bohuslav Papež. Rozhodčí:
Petr Šilhan, Luboš Hemr. Ředitel Jaroslav
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v úřední den na čísle 352 628 187, sokolov@
oms-myslivost.cz nebo kdykoliv přímo jednatele 604 184 940, josefjed1@seznam.cz !!!!!
Pokud příspěvek zaplatí složenkou nebo
převodem z účtu na účet a informaci o platbě neučiní bude plátci 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.
Josef Jedlička st.
Jednatel OMS Sokolov

V Kraslicích budou mimořádné úřední dny
v pondělí 27.11.2017 a 11.12.2017, vždy od
09.30 – 16,30 hodin v kanceláři Městských
lesů Kraslice,ul. Havlíčkova.
V Krásnu bude mimořádný úřední den v pondělí 18.12.2017 od 14.50 - 18.00 hodin v kanceláři Bejčkova myslivna 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

www.myslivost.cz/omssokolov |
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16. REPREZENTAČNÍ OKRESNÍ MYSLIVECKÝ PLES

SLOVO HOSPODÁŘKY

Okresní MR po vyhodnocení plesu 2017 v Kulturním domě v Lomnici u Sokolova
o který byl ze strany myslivecké i nemyslivecké veřejnosti velký zájem a měl kladný ohlas,
rozhodla, že se uskutečnění i v roce 2018.

Vážení kolegové myslivci,

POZVÁNKA

NA 16. REPREZENTAČNÍ OKRESNÍ MYSLIVECKÝ PLES
dne 03. 02.2018 od 20.00 hod. do 02.00 hod. se uskuteční 16. reprezentační okresní
myslivecký ples ČMMJ,z.s. OMS Sokolov v Kulturním domě a multifunkčním centru
v Březové u Sokolova. Z důvodů celkové rekonstrukce Kulturního domu v Lomnici u Sokolova.
K tanci a poslechu bude hrát HORALKA z Kraslic.
Vstupenky bude možné zakoupit v předprodeji na sekretariátu ČMMJ,z.s., 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

dovolte, abych Vás seznámila se současným
stavem naší členské základny OMS Cheb.
Do 20. 9. 2017 máme 421 členů
z toho:
řádní členové
důchodci +65
invalidní důchodci
lesáci
studenti

Ještě jednou uvádím kontakt na pana Ladislava Hynka, který provádí pojištění cizinců a
do ciziny pro OMS Cheb
Tel. 354 542 589, mob. 606 614 599

Nezapomeňte, blíží se konec roku a je nutné
zaplatit příspěvek na rok 2018. Jedna z možností je zaplatit převodem na účet OMS Cheb

Miroslava Maršíčková
hospodářka

JUBILANTI
Jubileum

Příjmení

Jméno

Narozen

90 let

Ing. ŠKROCH

Ladislav

10.07.1927

AMCHA

Jaroslav

22.07.1928

KÁBA

Jan

01.11.1928

MUSIL

František

19.08.1931

86 let
85 let

MATĚJKA

Karel

02.10.1932

84 let

VŠETEČKA

Miroslav

03.07.1933

PAŘÍZEK

Karel

24.07.1935

82 let

NECHALA

Emil

16.09.1935

ZELINKA

Otakar

02.10.1935

80 let

ŠEPLAVÝ

Adolf

27.07.1937

BERAN

Václav

15.08.1942

75let
70 let

| www.myslivost.cz/omssokolov

Od 1.12.2017 do 26.1.2018 máme pro Vás
otevřeno i v pátek 9-13hod.
Od konce října budeme mít opět na prodej
stolní a nástěnné kalendáře na rok 2018.

242
157
8
7
7

To je o 17 členů více proti minulému pololetí.

89 let

18

0781843309/0800, VS uveďte Vaše rodné
číslo. Při placení na účet je Vaše platba připsána až následující úřední den.

ANDRES

Petr

29.11.1942

PEKAŘÍK

Zdeněk

16.07.1947

STEJSKAL

Václav

21.09.1947

www.omscheb.cz |
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Jubileum
70 let

65 let
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Příjmení

Jméno

Narozen

BŘICHÁČEK

Jiří

12.10.1947

Ing. VITÁK

Bohuslav

30.11.1947

STREJČEK

Václav

05.07.1952

Dne 3. února 2018 OMS Cheb pořádá ples, který se uskuteční v Kulturním Centru Svoboda v Chebu.
Zahájení plesu 20:00 hodin. Celým večerem Vás bude provázet hudební skupina Starovarka a také
vystoupí myslivečtí trubači z Kladské.

Ing. VLÁŠEK

Jaroslav

14.09.1952

OMS Cheb bude rád za zvěřinové sponzorské dary.

HRADSKÝ

Miroslav

15.09.1952

Myslivosti zdar.

KOUBA

Václav

29.11.1952

PAUČO

Jan

10.07.1957

HOLUB

Jiří

29.08.1957

TENGLER

Václav

03.12.1957

60 let

Všem uvedeným jubilantům tímto blahopřeje OMS CHEB a MR CHEB

PLÁN KYNOLOGICKÝCH AKCÍ NA ROK 2018
Jarní svod

7.4.2018

Zkoušky vloh

21.4.2018

Ohařů a mal.
plemen

Barvářské zkoušky

10.6.2018

Ohařů a mal.
Plemen

Lesní zkoušky

9.6.2018

mal. Plemen

Spec.zkoušky z vod.práce

14.7.2018

Ohařů a mal. Plemen. Mimo retriv.

Podzimní zkoušky

15.9.2018

Ohařů a mal.
Plemen

Norování

18.8.2018

Bar. zkoušky honičů

20.10.2018

BZH

STŘELECKÉ AKCE NA ROK 2018
Okresní přebor LK + M

5.5.2018

Memoriál A. Sitty LS+T

6.10.2018

Dvojboj norování +LK

18.8.2018

PLES OMS CHEB

Krejčí Václav
předseda osvětové komise

OKRESNÍ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ
A MYSLIVECKÉ SLAVNOSTI 2017 NA KLADSKÉ
Lesy České republiky, s.p. Lesní závod Kladská uspořádal ve spolupráci s Krajskou mysliveckou koordinační radou Karlovarského
kraje 24. června 2017 Myslivecké slavnosti,
spojené s chovatelskou přehlídkou trofejí ulovených v lovecké sezoně 2016 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 v okrese Cheb. Součástí byly
i významné či zajímavé trofeje jelenů z historie
Kladské, které svědčily nejen o tehdejší kvalitě
chovatelské úrovně, ale také o tom, že stačí
kromě jiných opatření, nechat jeleny prostě
zestárnout... (což také trefně a vtipně vystihlo
motto na tomto panelu ´koutku historie´)
Slova ředitele LZ Kladská v úvodním projevu
doplnil také za Krajskou mysliveckou koordi-
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nační radu ing. Petr Černík a přivítal všechny
návštěvníky, jmenovitě především pak hosty
- předsedu OMS Karlovy Vary Ing. Krejčího,
předsedu OMS Tachov p. Nečase.
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 LZ Kladská
a Krajskou koordinační mysliveckou radou vyvíjí pozitivně a je společensky velmi
přínosná. Nelze opomenout i mezinárodní
a přeshraniční význam této myslivecké kulturní akce. Celého dne se aktivně zúčastnili
i hosté z ciziny - myslivci s rodinami z Německa, Švýcarska, dokonce i z Itálie, kteří se přijeli podívat z velké dálky na naší výstavu a své
trofeje. Patří jim za to náš obdiv a dík a svědčí
to o významu kulturním přesahu této akce
Součástí mysliveckých slavností byly také vydařené doprovodné akce, kdy celou mysliveckou
atmosféru zarámovali místní „Trubači z Kladské“
loveckou hudbou a „Chodovarka“ pak českou
dechovkou. Milovníky lovů beze zbraní a zachycených prchavých okamžiků v přírodě uspokojili
výstavou svých fotografií Václav Suchý a náš
nedávno zesnulý přítel Svatopluk Šedivý. Pro
malé i velké nadšence střelectví pak byla připravena kvalitní laserová střelnice.
www.omscheb.cz |
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V Infocentru Kladská a s patronací OMS
Cheb proběhlo okresní kolo myslivecké soutěže „Zlatá srnčí trofej“, kterou se podařilo resuscitovat díky nadšení dětí z mysliveckého
kroužku v Lázních Kynžvartu a paní učitelky
Sedlákové. Patří jim všem velké uznání a poklona! Děkujeme zároveň řediteli LZ Kladská
ing. Němickému za velkorysé poskytnutí podpory a prostor pro konání této dětské soutěže,
která má obrovský význam pro výchovu nejen
nových myslivců, ale i pro budování vztahu
dětí k přírodě. Tuto soutěž a aktivitu mladých
myslivců bude OMS Cheb považovat za svou
prioritu a chceme ji co nejvíce podporovat.

za morální i finanční podporu této vydařené
a smysluplné akce. Při děkování nelze pominout všechny pracovníky LZ Kladská, kteří se
podíleli na přípravě výstavy a především také
personál hotelu Lovecký zámeček Kladská,
který obstarával veškeré jídlo i nápoje pro
velké množství návštěvníků.

Dík pořadatelů a spolupořádajících patří
také Krajskému úřadu Karlovarského kraje

Petr Tůma
místopředseda OMS Cheb

Tradiční nepřízeň počasí, která na Kladské
minulé ročníky provázela, se tentokrát nedostavila a celou akci doprovázelo krásné počasí. Budeme se těšit na další ročník této myslivecké akce a další spolupráci Lesního závodu
Kladská, LČR,s.p. a Okresního mysliveckého
spolku v Chebu.

OKRESNÍ PŘEHLÍDKA A HODNOCENÍ TROFEJÍ

Hodnocení trofejí za myslivecký rok 2016/2017
se uskutečnilo dne 10.6.2017 v obci Horní Ves.
Výstava poté proběhla 24.6.2017. Již třetí rok
se výstava konala na LZ Kladská spolu se
Setkáním myslivců Karlovarského kraje a přehlídkou loveckých trofejí a shozů, pořádanou
lesním závodem Kladská.
Celkem bylo za myslivecký rok 2016/2017
k hodnocení předloženo 206 ks trofejí srnce
obecného, 7 ks trofejí jelena lesního, 11 ks
trofejí daňka skvrnitého, 12 ks trofejí jelena
siky, 1 trofej prasete divokého, 1 trofej muflo-
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na a 1 trofej mývala severního. Celkem bylo
tedy k hodnocení předloženo 239 trofejí ulovených v okrese Cheb, z čehož jedna trofej
prasete divokého dosáhla bodovou hodnotou
113 bodů na bronzovou medaili, jedna trofej
mývala severního bodovou hodnotou 19,9
bodu na medaili zlatou, jedna trofej muflona
s bodovou hodnotou 198,6 bodu na medaili
stříbrnou a dvě trofeje daňka skvrnitého s bodovými hodnotami 186,61 a 191,46 bodu na
medaili zlatou. Dále byly bodovány i tři páry
shozů jelena lesního z obory Opatov s bodovými hodnotami 184,45 bodu (bronz), 189,70
bodu (bronz) a 190,52 bodu (stříbro).
Z pověřené obce Aš byly předloženy trofeje ze
všech 9 uznaných honiteb, z pověřené obce
Cheb z 15 honiteb a z pověřené obce Mariánské Lázně pouze ze 4 honiteb. I přes velmi
slabou účast sdružení a spolků z pověřené
obce Mariánské Lázně můžeme s potěšením
konstatovat, že po mnoha letech neustálého
poklesu ochoty předkládat trofeje k hodnocení
a výstavě, se pro letošní rok trend obrátil
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a oproti roku loňskému předložilo trofeje o 7 honiteb (o 33 %) více než v roce minulém a celkový počet předložených trofejí tím vzrostl o 49 ks
(o 26%) oproti roku loňskému. Letošní počasí
se vydařilo, a i to jistě nemalou měrou přispělo k
vysoké návštěvnosti celé společné akce.
Závěrem článku bych chtěl poděkovat LZ
Kladská, za poskytnutí zázemí a možnosti
připojit se k jejich akci, mysliveckému spolku
Trstěnice za poskytnutí prostor k hodnocení
a uložení trofejí a v neposlední řadě též všem,
kteří se zúčastnili jak hodnocení trofejí, tak
jejich instalaci na výstavu a doufáme, že
i v příštím roce se budeme moci k této akci
opět připojit a že letošní rostoucí trend množství předložených trofejí bude i nadále pokračovat a časem se opět dostaneme aspoň
na účast obvyklou ještě před nějakými 8 lety.

Pochlubit se výsledky chovu a lovu zvěře
v honitbě by přeci mezi myslivci nemělo být
nutné zlo. Ukázat trofej i ostatním myslivcům
než ji v horším, ale častějším, případě na věky
odloží do krabice od bot či na půdu, nebo
v lepším případě pověsí doma na zeď určitě
nikomu neublíží. Zájemci si mohou na webu
OMS Cheb prohlédnout fotografie z výstavy.
Za MK Roman Bihuš

OKRESNÍ PŘEBOR VE STŘELBĚ OMS CHEB
Dne 6.5.2017 proběhl na střelnici ve Františkových Lázních Okresní přebor v kulové
a brokové střelbě.
Kulové disciplíny, malorážka se střílelo na terče redukovaný srnec, kamzík, prase a liška.
Na prvním místě a přeborníkem se stal pan
Jiří Bohatý se slušným nástřelem 374 bodů
ze 400 možných. Na druhém místě se umístil
pan Luděk Přenosil a na třetím místě pan Karel Švestka. V brokách se soutěžilo na loveckém kole a trapu. Nejlepším střelcem a tudíž

přeborníkem OMS Cheb se stal s nástřelem
35 ze 40 možných pan Vítěslav Novák,druhý skončil pan David Bláha a na třetím pan
Miloš Berdich. Všem vítězům blahopřejeme.
Poděkování samozřejmě patří všem zúčastněným,že si najdou čas se sejít se svými kolegy myslivci na střelnici a zkusit své umění
a tím se neustále zlepšovat v lovecké střelbě.
Příští rok nashledanou a lovecké střelbě zdar.
Miloš Berdich
www.omscheb.cz |
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DVOJBOJ 2017

matovali, protože proběhlo okresní kolo ZST,
které zakončil předseda OMS Cheb, pan Ing.
P. Černík, pasováním – přijímáním myslivečků
mezi své druhy.

Petr Štěpánek s vůdcem Miekisch Eskardem
Gunterem se psem Iburem DRJ s 98 body.

Dne 19.8.2017 proběhl v krásném prostředí
střelnice OMS ve Františkových Lázních již 16.
ročník Loveckého dvojboje v norování na lišku
dle zkušebního řádu a střelbě na loveckém kole.
Tohoto ročníku se zúčastnilo 12 dvojic. Na
1. místě se umístil pan Václav Pošvář se psem
Fandou JRT a počtem 102 bodů, 2. místo obsadil pan Petr Mach s vůdcem panem Zdeňkem Vnukem s fenkou Ria z Lipovky FXD
s počtem 100 bodů a na 3. místě se umístil pan

Děkujeme za účast všem soutěžícím, pořadatelům a všem příznivcům, kteří se letošního
16 ročníku zůčastnili a věříme, že nám zachovají přízeň i pro 17. ročník, který se bude
konat dne 18.8.2018 rovněž na střelnici ve
Františkových Lázních.
Za pořadatele J.Vozka

OBNOVENÍ ČINNOSTI MYSLIVECKÉHO KROUŽKU
po 33 letech v Lázních Kynžvart

Ve školním roce 2016/2017 došlo pod vedením paní učitelky Mgr. Pavlíny Sedlákové
a paní učitelky Mgr. Květy Svatošové k obnovení činnosti mysliveckého kroužku při MŠ
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a ZŠ Lázně Kynžvart. Cílem kroužku bylo navázat na naše předchůdce, vychovávat generaci nových adeptů, myslivců a ochránců
přírody. Kroužek navštěvovalo jednou týdně
15 dětí mladšího školního věku a dva pomocní asistenti z 2. stupně. Žáci se dozvídali zábavnou formou spoustu informací týkajících
se prostředí, ve kterém zvěř žije, informace
byly i z botaniky. Žáci poznávali mysliveckou
mluvu, zvyky a tradice. Činnost kroužku byla
doplněna o návštěvu předsedy OMS Cheb pana Ing. P. Černíka, ředitele závodu LČR závod Kladská, pana Ing. J. Němického, lesních
pedagogů LČR závod Kladská, pana Ing.
Č. Šoltyse, pana Ing. P. Wolfa, p. Nováka
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(hospodáře MS Jedlová), p. Vokouna (MS
Tetřívek L. Kynžvart) , mistra Evropy v troubení, pana J. Brtníka. Malé budoucí myslivečky
navštívila trubačka LČR závod Kladská Žaneta Sedláková. Všem patří veliké poděkování,
protože žáci mohli prožít pěknou vánoční mysliveckou besídku, zajímavé pobyty v přírodě,
spojené se střílením ze vzduchovky, opékáním špekáčků. V červnu si mohli naši budoucí
myslivečci vyzkoušet, co všechno si zapa-

Myslivecký kroužek bude samozřejmě pokračovat i v novém školním roce 2017/2018, kdy
se řady mysliveckých adeptů rozšíří od první
a druhé třídy základní školy.
Za myslivecký kroužek
Sedláková Pavlína
Svatošová Květa

PACHOVÉ OHRADNÍKY V NAŠEM KRAJI V ROCE 2017
Instalace pachových ohradníků v našem kraji
pokračuje již čtvrtým rokem. Do tohoto projektu bylo zařazeno celkem 22 honiteb. Největší počet honiteb se přihlásil na OMS Sokolov, kde provedlo instalaci celkem 13 honiteb.
Na OMS Cheb byly pachové ohradníky instalovány v 6 honitbách a na OMS Karlovy Vary
byla instalace provedena ve 3 honitbách.
Cílem instalace je snížit počet uhynulé zvěře při střetu s motorovými vozidly, ale i zvýšit
bezpečnost silničního provozu.
Instalace těchto přípravků byla provedena
v místech, kde po koly vozidel skončilo největší množství zvěře.
Byly zaznamenány první vlaštovky v oplocení rychlostní silnice R6. Toto řešení je samozřejmě nejúčinnější, ale bohužel jde zatím
o krátké úseky od Chebu směrem na Kynšperk nad Ohří.

Na pořízení pachových ohradníků poskytl
dotaci ve výši 100 tisíc korun Krajský úřad
Karlovarského kraje. Za čtyři roky bylo na
ochranu zvěře krajským úřadem vynaloženo
celkem 400 tisíc a bez této finanční podpory
by tento projekt nemohl být realizován.
Pro dosažení dobrého výsledku je nutná pečlivá instalace, ale i pravidelná obnova účinné
látky v intervalu dvou měsíců.
Touto cestou bych chtěl poděkovat Krajskému
úřadu Karlovarského kraje za poskytnutí finančních prostředků na tuto činnost a věřím, že
v příštím roce bude tento projekt pokračovat.
Pro zařazení do tohoto projektu je nutné podat žádost uživateli honiteb. K žádosti je nutné dodat tyto údaje:
1) Místo a délka ošetřovaného úseku
2) Počet a druh sražené zvěře v minulém roce
a u nových úseků úhyn za předešlé dva roky.

www.omscheb.cz |
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3) Mapový zákres
Pro včasné vyřízení dotace na tuto činnost
pro příští rok je nutné žádosti podat nejpozději do 15.12.2017.
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chových ohradníků v tomto roce zpracují vyhodnocení účinnosti k 31.12.2017 a do 15.1.2018
předají na OMS Cheb. Doložení účinnosti je nezbytnou podmínkou pokračování projektu.
Petr Černík
předseda OMS Cheb

Uživatelé honiteb, kteří prováděli instalaci pa-

LESNÍ ZKOUŠKY MALÝCH PLEMEN
BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY MALÝCH PLEMEN KLADSKÁ
10.6. a 11.6.2017

Okresní myslivecký spolek v Chebu uspořádal dne 10.6.2017 v režijní honitbě Lesů České republiky, s. p. LZ Kladská lesní zkoušky
malých plemen.
Na tyto zkoušky se přihlásili tři vůdci se svými psy.
Zkoušky v půl deváté po odeznění loveckých
fanfár zahájil krátkým proslovem ředitel Lesního závodu Kladska Ing. Jan Němický, který přivítal přítomné a předal slovo vrchnímu
rozhodčímu p. Otomarovi Novákovi. Vrchní
rozhodčí představil své kolegy rozhodčí, ing.
Petra Tůmu a Luboše Hemra. Po nezbytné
kontrole dokladů proběhlo losování pořadí
a odjezd do honitby.
Na zkoušky byla přihlášena následující plemena loveckých psů – dva němečtí křepeláci
a jeden chesapeake bay retriever.
Na prvním místě se umístila fena německého
křepeláka Hessy z Šilhanova chovu vedená p.
Petrem Šilhanem, a to v I. ceně s počtem 340
bodů, na druhém místě fena rovněž německý křepelák Brita od Blanenského vrchu pes
vedená Ing. Barborou Vopaleckou v I. ceně
s počtem 328 bodů a na třetím místě pak fena
chesapeake bay retrievera Hot News Yoyo
Kelečský poklad vedená Ing. Jiřím Vackem
v I. ceně s počtem 226 bodů.
Výsledky zkoušek byly vrchním rozhodčím v 15
hodin vyhlášeny a zkoušky oficiálně ukončeny.
Na barvářské zkoušky, které se konaly následující den, bylo přihlášeno sedm vůdců se
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svými psy.
Tento den posuzovali rozhodčí Lubomír Kaňka, Jiří Švec, Lubomír Nováček, Josef Kozák
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 s počtem bodů 100 v I. ceně
se umístila fena Hessy z Šilhanova chovu vedená panem Petrem Šilhanem, druhý v pořadí se umístil pes pointer Laron z Chlumečské
doliny s počtem 78 bodů v I. ceně vedený
panem Otomarem Novákem, který vedl zároveň dalšího psa v třetím pořadí jezevčíka
drsnosrstého Bastyho Best od Třísovské lípy
s počtem 76 bodů v I. ceně. Další v pořadí
se umístili psi se shodným počtem 72 bodů
vše v I.ceně – fena borderteriéra Agnes od
Tří jasanů vedená paní Monikou Hudackou
a pes jezevčík Wigo z Těšínovských buků vedený panem Petrem Šilhou. Ve II. cenách se
pak umístili pes německého křepeláka Ben
Křenovická varta s počtem 54 bodů vedený
p. Petrem Kozelkou a fena chesapeake bay
retrievera Hot News Yoyo Kelečský poklad
s počtem 44 bodů vedená Ing. Jiřím Vackem
Závěrem bych chtěl poděkovat Lesnímu závodu Kladská, řediteli lesního závodu Ing.
Janu Němickému, který přijel osobně přivítat
účastníky zkoušek, Ing. Stanislavu Smolíkovi

2 | 2017

- 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
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a profesionálním posuzováním v nemalé
míře přispěli k pohodové atmosféře zkoušek.
Milan Andrle
předseda kynologické komise

ZKOUŠKY VODNÍ PRÁCE 15.7.2017, CHEB
Okresní myslivecký spolek v Chebu uspořádal dne 15.7.2017 v honitbě Lipová zkoušky
speciální vodní práce.
Na zkoušky se přihlásili tři vůdci se svými loveckými psy. Jeden německý křepelák, jeden
český fousek a jeden chesapeake bay retriever. Vrchním rozhodčím byl jmenován pan
Otomar Novák, zkoušky posuzovali pánové
Milan Andrle a Miroslav Růžička.
Zahájení zkoušek proběhlo v 8:30 krátkým přivítáním vrchním rozhodčím p. Otomarem Novákem přímo u rybníka v Lipové. Následně proběhlo losování pořadí a začaly samotné zkoušky
disciplínou ochota k práci na hluboké vodě.

Na prvním a druhém místě se shodně s počtem 92 bodů v I. ceně umístili pes český fousek Ben ze Dvora v lese vedený panem Josefem Hudackým a fena německého křepeláka
Hessy z Šilhanova chovu vedená panem Petrem Šilhanem. Výsledkovou listinu s počtem
84 bodů v I. ceně uzavírala fena chesapeake
bay retrievera Hot News Yoyo Kelečský poklad vedená Ing. Jiřím Vackem.
Na závěr děkuji Mysliveckému sdružení Lipová za propůjčení jejich honitby a také úspěšným vůdcům za výbornou přípravu jejich loveckých psů k těmto zkouškám.
Milan Andrle
předseda kynologické komise

BEZKONTAKTNÍ NOROVÁNÍ
Zkouška nováčků ZN 19.8.2017

Okresní myslivecký spolek v Chebu uspořádal dne 19.8.2017 na umělé noře ve Františkových Lázních zkoušky v bezkontakním norování - zkoušky nováčků.
Na tyto zkoušky se přihlásilo 6 vůdců se svými psy. Vrchním rozhodčím byl jmenován p.
Otomar Novák, posuzovali rozhodčí paní Monika Hudacká a pan Luboš Nováček. Práci
hormistra zastával p. Zdeněk Woldert.
Zkoušky v 8:30 zahájil krátkým přivítáním
předseda kynologické komise p. Milan Andrle, který přivítal přítomné a předal slovo vrchnímu rozhodčímu p. Otomarovi Novákovi. Po
nezbytné veterinární prohlídce proběhlo losování pořadí a zkouška mohla začít.

Ve zkoušce obstálo 5 psů a jeden bohužel
neobstál.
Zkoušky byly vrchní rozhodčím vyhlášeny
a ukončeny kolem 10. hodiny.
Děkuji tímto členům kynologické komise,
paní Monice Hudacké, Otomaru Novákovi
a dále paní Soně Novákové, manželům Černým jak za přípravu samotných zkoušek tak
i za provádění společných nácviků, kterými
jistě dopomohli zúčastněným vůdcům a jejich
psům k úspěšnému zvládnutí zkoušek.
Milan Andrle
předseda kynologické komise OMS Cheb
www.omscheb.cz |
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za finanční podporu:

U Koupaliště 874/18, 360 05 Karlovy Vary
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