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ÚVODNÍK
Vážení přátelé myslivci!
Ze všech stran slyšíme, jak je zvěř přemnožená
a paradoxně se dělá vše, aby stavy neustále narůstaly. Zářivým příkladem jsou normované stavy a odstřel odvíjející se od nich. Vše je to jeden
obrovský nesmysl a napravovat ho bude velmi
těžké. Čím menší honitby tím více zvěře neboť,
ruku na srdce, kdo by si pronajímal honitbu, aby
v ní decimoval zvěř a pak se díval do prázdné
honitby.
Ceny za honitby se vyšplhaly na nesmyslné
částky a každý se snaží získat prostředky i z jiných činností. Nevím, jestli toto je ta cesta správným směrem. Nevím, nakolik si toto jednotliví
nájemci uvědomují, ale hrozí, pokud toto nebude
splněno ze strany státních orgánů sankce. Agenda
stíhá agendu a papíry se vrší.
V současné době probíhají samostatné lovy
a brzy začnou společné lovy, kde se setkávají
přátelé z celé naší země i ze zahraničí, a proto
je důležité, aby bezpečnost při zacházení se
zbraní byla číslo jedna. Zejména společné lovy
na nás budou klást vysoké nároky týkající se
zvýšeného odlovu spárkaté zvěře v našich revírech. Ze všech stran a sdělovacích prostředků
je naše veřejnost masírována strašnými stavy
zvěře a neúnosnými škodami na lesních a zemědělských kulturách. Ona pravda je vždy někde uprostřed. Podívejme se na některé faktory,
které ovlivňují mysliveckou činnost. Na kolika
stovkách hektarů vzrostla výstavba nových logistických center, rodinných domků, golfových
hřišť, vybetonovaných ploch atd. Kolikanásobně vzrostla turistika, cykloturistika, motorky,
čtyřkolky a jiné a jiné aktivity. To vše s růstem
životní úrovně a nových technologií má obrovský vliv na chování zvěře, která se musí, ať chce
nebo nechce, našemu životnímu stylu přizpůsobit. Některé druhy to zvládají tak dobře, že
v lese téměř nepobývají, ale u lidských obydlí se
cítí velmi dobře. Samozřejmě zjistí, že na těchto
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místech nikdo neloví a tak se nerušeně množí a ztrácí plachost. Ale v naší zemi je to vždy
od zdi ke zdi a jednou jsou myslivci vrazi, kteří
jsou nepřítel společnosti, ale pokud jde o lišku
nebo černou, která se dostala na něčí zahradu, protože jí tam úspěšně vyhazováním všeho
odpadu ze zahrádky házeného za plot lákáme,
v tu chvíli jsme neschopní pitomci, kteří jenom
chlastaj a nepáchnou do revíru. Určitě to všichni
zažíváme a asi zažívat budeme nadále, ale nenechme se otrávit.
Od 1. 10. 2018 začíná platit nová úprava členského příspěvku neboli jeho zvýšení u všech kategorií. Uvidíme co tato změna přinese. Osobně
mám z toho trochu obavy, že dojde ke značnému poklesu členské základny. Rozhodně by měli
do budoucna vyvolat otázku, zdali vlastníci loveckého lístku v ČR by neměli být povinně členy
komory, nebo jak to nazveme. V tomto si myslím, že jsme hodně pozadu i za myslivci Slovenské republiky, kde je to naprostá samozřejmost.
Rovněž se nám začalo pěkně rozmáhat pytláctví. Všichni víme nebo tušíme, kdo to je, ale
v této zemi pokud nezastřelí danou zvěř pokud
možno rovnou v soudní síni, tak se nic neděje.
Pytlák argumentuje tím, že zvěř právě našel
a že v žádném případě nestřílel. U nás je bič
pouze na slušné lidi a šmejdi se smějí. Je potřeba se už začít bránit a ne jenom ustupovat, protože ono už za chvíli nebude kam. Stejně tu naší
zemi mám rád zrovna tak jako vy, tak zkusme
s tím něco udělat.
Přeji Vám hodně mysliveckých a osobních
úspěchů a hodně zdraví v roce 2019 s přáním
zachování toho dobrého co vybudovali naši
předci.
Myslivosti zdar!
Jaroslav Adámek
předseda OMS Sokolov
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A máme tady opět podzim…
Kamarádi mi vyčítají, že neustále jenom nadávám a jsem příliš kritický. Možná. Nicméně, moc
věcí ke chvále kolem sebe nevidím, tak asi proto.
Tentokrát bych se trochu zamyslel nad naším generálním partnerem - LČR. Když jsem se dozvěděl,
že Lesy České republiky jsou naším generálním
partnerem, trochu mne to zvedlo ze židle, ale říkal jsem si, mlč, co Praha řídí, dobře řídí, jistě je
za tím něco, co není hned vidět. No, s odstupem
času mohu říci, že se nic nezměnilo, spíše je vše
ještě horší každým rokem. Náš partner nás nestydatě odírá nájmy v ceně několika set tisíc, vypočítává škody způsobené zvěří podle svých tabulek
opět za desítky tisíc. Bez ohledu na to, že plány
lovu plníme a překračujeme, že se mnohdy snažíme odvést zvěř od citlivých porostů, atd. Nikdo
nebere v úvahu, že my jsme tuto zvěř zde nevysadili, myslím teď siku, že majitel, nebo správce lesů
nedělá prakticky žádné opatření proti škodám
způsobeným zvěří, jenom mají všichni nataženou
ruku - plať! A abychom nezvlčili, pořád běží obálková metoda, kde vyhrává ten nejbohatší. Kdo se
nás zastal, když sem jezdili hochštapleři a přihazovali po statisících? Kdo tady chce ještě mluvit
o myslivosti? Kdyby se náhodou někdo vzpíral, tak
partner pod jakoukoli záminkou zruší opční právo
a neuzavře se stávajícím nájemcem novou smlouvu. Setkal jsem se s lesníkem, který mi tvrdil, že
bez myslivců se jim, partnerům, v lese hospodaří líp. Nestal se náhodou z lovu přemnožené siky
lukrativní byznys, do kterého vstupují jen někteří? Viz zástřelné? Tak mne napadá, znám honitbu
o rozloze asi osmsetpadesát hektarů, za kterou se
platí asi šestsetpadesát tisíc. Co kdyby náš partner
třeba deset procent z každého nájmu nalil zpátky do myslivosti? Hospodaří přece v miliardách
a vlastně s naším majetkem, je to přece státní podnik. Ale mám pocit, že spíše jde o to, jak nás servat
z kůže a zneužít naší lásky k myslivosti a k přírodě,
prostě k tomu, k čemu jsme byli od otců a dědů
vedeni a vychováváni. Kdo se nás zastane? Kdo
nám pomůže? V jednom z rozhovorů s novým mi-

nistrem zemědělství jsem se dozvěděl, že myslivci
neplní plány lovu a nedělají žádná opatření proti
škodám. Zase se máme na co těšit. Oni nám sice
lesy kvalitním hospodařením padnou na kůrovce, ale myslivci nezabránili škodám a neplní plány lovu. Jestli mám dobré informace, tak partner
přispívá do rozpočtu ČMMJ dvěma miliony ročně.
To má u nás ze čtyř až pěti honiteb! A takto bych
mohl pokračovat do nekonečna. Řeknu jenom, že
kdyby mi někdo nasadil takového partnera do baráku, radši bych ho zapálil. Ale dost nadávání, zdá
se, že kamarádi mají pravdu. Chtěl jsem spíše,
abychom se na problém úbytku členské základny
podívali také z druhé strany. Mám spoustu přátel,
kteří jsou po převratu bez honiteb a platí jen ze setrvačnosti a také spoustu přátel, kteří už to vzdali
a chodí do přírody jen na procházky se smutkem
v srdci. Ví někdo, že v okrese Karlovy Vary je asi
62% honiteb v soukromých rukou? A že do některých z těchto honiteb dojíždí pouze nárazově lovci? Ale byli jsme hozeni všichni do jednoho pytle
a za vše, co je špatně, můžeme my. Ne ti, kdo tento
systém nesystém zavedli. Naši členové budou platit od letošního podzimu zvýšené příspěvky. To, co
tady zmiňuji, poslouchám v různých obměnách
každou středu. Co mám odpovídat? Třeba - přišel
jsi sice o honitbu z důvodu přemrštěného nájmu,
nebo proto, že partner z ní udělal režijní honitbu,
ale zaplať, jednou se to třeba zlepší. V závěru podotýkám, že mluvím pouze za naši oblast Karlovarsko a okolí, protože o jiných oblastech nemám
relevantní informace.
P.S. Dne 26. 9. 2018 jsem rozeslal mysliveckým
hospodářům e‑mailem dopis, výzvu Svazu mysliveckých sdružení v Lesích ČR, z.s., který se zabývá koncepcí dalšího fungování české myslivosti.
Ke komu se to nedostalo a má zájem si přečíst, rád
poskytnu.
Přeji Vám všem to tolik potřebné myslivecké
štěstí!
Lovu zdar!
jednatel OMS Karlovy Vary
www.oms‑karlovyvary.cz |
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JUbiLANTi ii. POLOLETÍ 2018
93 let
František ŠIMŮNEK

14. 11. 1925

Jaroslav KRAJSA
Vojtěch GLASER

16. 08. 1931
22. 08. 1931

86 let
Zdeněk PUMRLE

25. 09. 1932

85 let
Miroslav PAVLIŠ

14. 10. 1933

84 let
Josef PETRUŠKA

08. 10. 1934

83 let
Adriana HOŠKOVÁ
Jaroslav LHOTÁK

06. 10. 1935
13. 12. 1935

82 let
Miloslav SALON
Jindřich MATOUŠEK

22. 08. 1936
13. 09. 1936

81 let
Ivan ZŮČEK
Ladislav HRUBÝ
Stanislav ŠMÍDMAJER
Milan SÝKORA
Břetislav TETERA

17. 08. 1937
13. 10. 1937
10. 11. 1937
22. 11. 1937
24. 12. 1937

75 let
Ivan VOJÁČEK
Karel HOLOUBEK

29. 09. 1943
05. 12. 1943

Jan GIMUN
Ludvík BABINEC
Josef DLOUHÝ
Vaclav SILHA
Josef BĚLÍK
Karel KŘEHKÝ
Petr BLÁHA
Milan POSPÍŠIL
Václav VANĚK
Antonín SLÁDEK
Karel ŠEVČÍK
Milan POSPÍŠIL
Jan HACH
Jiří HÝŘ
Jaroslav POSPÍŠIL
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z mySLiVSKéhO DENÍKU VLADimÍrA čEPELKy
(Zdroj: Čepelka - Myslivecký deník MS Kovo Karlovy Vary 1960 - 1963)

70 let

87 let
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04. 07. 1948
29. 07. 1948
26. 09. 1948
28. 09. 1948
29. 09. 1948
08. 10. 1948
20. 10. 1948
23. 10. 1948
31. 10. 1948
10. 11. 1948
30. 10. 1948
23. 10. 1948
14. 11. 1948
09. 12. 1948
26. 12. 1948

65 let
Vratislav TOMÁŠ
Vladimír ANDREJSEK
Petr REŠL
Jaroslav FORMÁČEK
Jindřich ZEMEK
Petr VAŇÁSEK
Stanislav SLOUP
Alfréd FAJKOŠ
Pavel BLÁHA

04. 07. 1953
12. 07. 1953
15. 07. 1953
14. 09. 1953
28. 09. 1953
03. 11. 1953
09. 12. 1953
18. 12. 1953
25. 12. 1953

60 let
Milan JUBÁNEK
Stanislav STACH

20. 07. 1958
23. 07. 1958

V říjnu 1933 se narodil náš kamarád a přítel, milovník myslivosti a myslivecké kynologie
MIROSLAV PAVLIŠ člen MS Rysy. Členem ČMMJ se stal v roce 1965 a vždy neúnavně pracoval pro
rozvoj české myslivosti i myslivecké kynologie. Hodně zdraví i mysliveckých zážitků do dalších let mu
přejí kamarádi myslivci i celá rodina

Všem uvedeným jubilantům tímto blahopřeje ČMMJ, z. s., OMS Karlovy Vary, MR a DR.
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trofej hlava srnce se shozy

Díky spolupráci mezi LČR a Českomoravskou mysliveckou jednotou, z. s., Okresním mysliveckým
spolkem Karlovy Vary a Lázeňskými lesy Karlovy
Vary byl založen Klub Malých Myslivečků. Pro děti
jsou pravidelně pořádány výlety do přírody. Ráda
bych zmínila setkání u Černého jezera na Odeři.
Zde proběhlo víkendové soustředění na téma les,

myslivost a přežití v přírodě. Děti si prošly několik
stezek, kde plnily připravené úkoly a odpovídaly
na připravené otázky. Dále se dozvěděly nové věci
o rozdělávání ohně, filtrování vody, stavění přístřešků a spoustu dalších zajímavostí. Tato akce se
setkala s velmi příznivým ohlasem u dětí i rodičů.
Určitě se bude v různých obměnách opakovat!

zajímavé shozy jelen sika
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myslivci dětem 2018
Třetí ročník akce Myslivci dětem byl připravován jako akce na oslavu Mezinárodního dne dětí,
ale také s myšlenkou připomenutí si, že v letošním roce je to 95 roků od doby, kdy v Brně došlo
k ustavení jednotné myslivecké organizace v pět
let staré Československé republice.
Byly zde prezentovány věci, které se pro velký
úspěch u dětí pravidelně opakují. Jedná se o ukázku práce dravců, naučnou stezku, kde letos bylo
největším problémem poznat norka amerického,
nebo hledání „valounů zlata“ v písku ze „zlatonosné říčky Rolavy“ či malování na obličej.
Novinkou byla možnost vystřelit si na zvěř na laserové střelnici, kterou nám pronajal OMS Karlovy
Vary a ochotně jí obsluhoval sám předseda střelecké komise přítel Vodička. Velký zájem byl o dekoraci porcelánového zboží v Porcelánové školičce, které si po vypálení v peci mohl každý autor
odnést domů.

K těm největším patří porcelánka Thün 1794.
Poděkování za sponzorské dary patří i celé řadě
mezirolských podnikatelů a občanů, i našim fanouškům z okolí. Tímto děkujeme firmě AWE provozovna Nejdek, firmě Prima - karlovarské uzeniny, manželům Levovým z hotelu Riviera, firmě
Irstav Karla Irlbeka, Městu Nová Role, paní Růženě
Malé z Karlových Varů, firmě Deltona, pokrývačství Stánek, firmě Berbera z Tachovské Hutě, autodopravě Zdenek Vácha, autodopravě Stanislav
Cinegr, autodopravě Václav Míka, stejně jako spoluobčanům Romanu Bilskýmu, Tondovi Jelínkovi,
Josefu Horníčkovi i našim kamarádům ze spolku
Jestřáb, kteří uvařili fantastický guláš.
Poděkování za akci vyjádřila na svém Facebooku
starostka města paní Jitka Pokorná, stejně jako
starosta obce Rittersgrün pan Thomas Walter.

V části programu, kde jsou pravidelně prezentována různá plemena loveckých psů používaných
v myslivecké praxi se představil mimo jiné i náš
přítel - majitel chovné stanice čtyř plemen v nedalekém saském Rittersgrünu.
Řada dětí využila možnosti svézt se na koni, kterého na akci zapůjčila Farma Kubernát z Děpoltovic.
Oproti předcházejícím ročníkům byla rozšířena
nabídka různých soutěží. Vedle přetahování lanem nebo skákání v pytli měly děti možnost soutěžit v házení míčkem na plechovky nebo na terče
v podobě divočáka, daňka či lišky. Pozornosti se
těšily soutěže v chůzi na chůdách, slalom v krabicích nebo vytváření stop Yettiho.
Poděkování za přípravu a organizaci zasluhují
všichni členové Balcare clubu, v čele se dvěma nováčky Zuzkou Kuncovou a Jirkou Kučerou.
Je logické, že podobné akce se nedají realizovat
bez finančního přispění štědrých sponzorů.
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Kynologická sezóna 2018
na Karlovarsku

V nejbližších dnech nás čekají ještě předběžné
zkoušky barvářů, které se uskuteční ve spolupráci
s Klubem barvářů a Lázeňskými lesy Karlovy Vary.

V letošním roce se uskutečnila opět řada kynologických akcí a nutno podotknout, že se slušnou
účastí i výsledky. Kromě jarního svodu se již tradičně v jarním období uskutečnily v honitbě Farmy Kubernát zkoušky vloh, kterých se zúčastnilo
6 ohařů a 11 psů ostatních plemen. V téže honitbě
se uskutečnily v květnu i podzimní zkoušky opět
s dobrou účastí, a sice 6 ohařů a 3 psů ostatních
plemen. V honitbě Květnová se uskutečnily 11. 8.
2018 lesní zkoušky ostatních plemen a 12. 8. 2018
barvářské zkoušky s účastí 6 psů u obou zkoušek.
Uskutečnily se i lesní zkoušky ohařů, stejně jako
v minulých letech v honitbách Smolné Pece a Agropol Počerny a to 18. 8. 2018, kterých se zúčastili
3 ohaři.

Vrcholem sezóny budou mezinárodní všestranné zkoušky ohařů - 6. ročník Memoriálu Ing. Vladimíra Dejmka a Klubová soutěž Malých münsterlandských ohařů se zadáváním čekatelství
CACIT a CACT. Zkoušky se uskuteční ve dnech
27. - 28. 10. 2018 v honitbách Farma Kubernát,
Smolné Pece a Agropol Počerny.

29. 9. 2018 se konaly v honitbě Farmy Kubernát
Děpoltovice podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen a následující den, tedy 30. 9. 2018
v honitbě Smolné pece zkoušky z vodní práce.
Podzimních zkoušek ohařů se zúčastnilo 6 přihlášených psů, 5 jich uspělo v 1. ceně, jeden neobstál. U ostatních plemen byli přihlášeni dva vůdci,
přesto jsme pro ně zkoušky uspořádali neboť si
vážíme každého vůdce, který se pejskům věnuje
a zaslouží si tak zakončit vrchol kynologické sezóny úspěšným složením zkoušek. Těmi hrdiny byli
pánové Ing. Václav Šusta se svým kokršpanělem
a Petr Šilhan s německým křepelákem. Oba uspěli
v první ceně. Blahopřejeme! Potěšující je skutečnost, že velkou část vůdců tvoří členové našeho
OMS a ostatní kynologové z Karlovarska. K úspěšným vůdcům letošního podzimu patří například
vůdkyně Mgr. Eva Kudláčková a Barbora Kuncová, které se věnují svým svěřencům dlouhodobě.
Za vůdce je to pak například Karel Rohla, který
uspěl oba dny za sebou v podzimních i vodních
zkouškách v první ceně. Další potěšující skutečností je, že v letošní sezóně u nás hospitovalo několik čekatelů na funkci rozhodčího a daří se tak
do našich řad získat nové rozhodčí, což je bohužel
letitý problém, kdy zájem o výkon funkce rozhodčího je obecně velmi nízký.

Závěrem bych rád poděkoval všem držitelům
honiteb, kteří umožňují ve svých honitbách konání zkoušek, bez jejich přízně by kynologie na Karlovarsku nebyla vůbec možná a taktéž všem nadšencům, kteří se podílí na konání zkoušek ať už
sponzorsky či organizačně. Velmi nás těší, že je
stále mnoho myslivců, kteří jsou si vědomi toho,
že dobře vycvičený lovecký pes zachrání v honitbě nejen hmotné hodnoty, ale mnohému myslivci
i jeho lovecký zážitek.
Myslivecké kynologii zdar!
Milan Kottek
předseda KK OMS Karlovy Vary
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KUrz PrO UchAzEčE O PrVNÍ LOVEcKý LÍSTEK
Vážení přátelé myslivosti!
V roce 2019 budeme opět otevírat kurz pro uchazeče o první lovecký lístek. Jak většina z vás ví, kurz
je třináctiměsíční, teoretická část trvá více než měsíc, následuje praxe. Předpokládané zahájení kurzu je
březen 2019. Teoretická část se odehraje v zasedací místnosti OMSu na Růžovém vrchu vedle kanceláře.
Podmínky se nemění, vítáme všechny, kteří mají zájem o přírodu a myslivost a chtějí se dozvědět něco
víc o životě kolem nás. Bližší informace ke kurzu rád podá jednatel OMSu.
jednatel OMS Karlovy Vary

iNfOrmAcE mySLiVEcKý PLES
Vážení přátelé!
S politováním Vám musím oznámit, že v příštím roce, tj. 2019 OMS K. Vary nebude pořádat tradiční Myslivecký ples.
V první řadě nás k tomu vedou ekonomická hlediska, jako je nájem sálu a přilehlých salónků, cena autorských práv, tomboly a podobně. V neposlední řadě je to i malý zájem myslivecké veřejnosti, který navíc rok od roku klesá. A protože se
ke svěřenému majetku musíme chovat s péčí řádného hospodáře, není možné organizovat akce, na které doplácíme.
Jednatel OMS Karlovy Vary

•
•
•
•

Výkup, zpracování a prodej zvěřiny
Ekologické zemědělství
Chov křepelek a bažantů
Agroturistika s ubytováním

Výkupní místa v Karlovarském kraji:
Kraslice - p. Ksandr
tel.: +420 724 525 063
Krásno - p. Jedlička
tel.: +420 602 173 236
Mezirolí - p. Cinegr
tel.: +420 724 180 148
Andělská Hora - p. Marek
tel.: +420 602 344 204
Mrázov - p. Vavrek
tel.: +420 774 358 866
Bezděkov - p. Vlček
tel.: +420 602 414 784
Chlum u Novosedel - p. Janoušek
tel.: +420 733 700 157
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Dodržování mysliveckých tradic ve Střední lesnické
škole Žlutice
Střední lesnická škola Žlutice si také zakládá na podpoře mysliveckých a lesnických tradic, ke kterým bezesporu patří hra na hudební nástroje, které nesmí
chybět jako doprovod na mysliveckých a lesnických
akcích. Pro tuto potřebu byl v lednu roku 2009 založen trubačský kroužek. V trubačském kroužku si žáci
osvojí základy hry na lesnici nebo borlici. Po absolvování základního výcviku se stávají žáci členy trubačského souboru „Žluťásek“. Tento trubačský soubor vede zkušená lektorka paní Dana Vajcová. Díky
její usilovné přípravě se trubači každoročně účastní
řady soutěží, jako například Národní soutěž trubačů,
Akademická mezinárodní soutěž trubačů, Trubačský
festival na Křivoklátě, Parforsní kňour a řada dalších.
Během svého působení získal trubačský soubor
řadu ocenění. Mezi nejcennější zcela jistě patří Cena
prezidenta České republiky Miloše Zemana, kterou
získal Žluťásek v roce 2017 na trubačském festivale
při příležitosti Slavností sv. Eustacha na hradě Křivoklát. Trubačský soubor často vystupuje v různých
doprovodných programech při příležitosti organizování různých výstav, oslav a výročí.
Je také důležité zmínit, že Střední lesnická škola Žlutice patří v současnosti k největší líhni vábičů v České
republice. Před několika lety zde vznikl za podpory
žáků, kteří se zajímají o myslivost, kroužek vábení.
Začátečníci se učí od svých starších spolužáků, při
přípravě na soutěže pomáhají zkušení absolventi
nebo se mohou žáci přiučit od zkušených lektorů
v kurzech pořádaných časopisem Myslivost. Každoročně se žáci Střední lesnické školy Žlutice účastní

soutěží ve vábení jelenů a jiných druhů zvěře a patří
ke špičkám v České republice. Vábení má ve Střední lesnické škole Žlutice velkou tradici a také velmi
dobrou základnu, kterou dlouhá léta podporovala
Ing. Eva Hanušová. Škola se může pochlubit bývalými absolventy, jako například Tomášem Třeským, Lubošem Doležalem, Jiřím Fričem, Michalem Frančem
a Michalem Mašátem, kteří jsou uznávanými osobnostmi v této disciplíně nejen v České republice, ale
i v Evropě.
Žáci se účastní mnoha soutěží, jako například Akademická soutěž ve vábení, Mistrovství republiky
na Ohradě, Mezinárodní soutěž ve vábení jelenů
a Juniorského mistrovství v Kuksu. V současné době
patří k největším úspěchům vábičů ze Střední lesnické školy Žlutice obsazení druhého místa na Mezinárodní soutěži ve vábení jelenů v Salzburku v roce
2017 žákem Jiřím Bláhou. Je důležité podotknout,
že v posledních letech se mimo vábení jelenů začaly vábit i jiné druhy zvěře, které žáci Střední lesnické
škole Žlutice zvládají velice obstojně, což potvrzuje
i umístění žáků Jiřího Horníka v roce 2017 a Františka Greguše v roce 2018 na druhém místě v Národní soutěži ve vábení jelenů a ostatních druhů zvěře
na Ohradě.
Nezbývá tedy než popřát žákům Střední lesnické
školy Žlutice mnoho úspěchů a především podporovat mladé začínající myslivce a lesníky v jejich práci a vést je k udržování a dodržování mysliveckých
a lesnických tradic, abychom nadále podporovali
myslivost jako naše národní kulturní dědictví.

CHEB | MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ

2 | 2018

slovo jednatelky
Vážené kolegyně a kolegové myslivci,
půl roku mé působnosti na OMS Cheb uplynulo jako voda a já se začínám pomalu orientovat.
Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří mi pomohli a stále pomáhají zvládat tuto činnost.
Stav naší členské základny OMS Cheb se od posledních údajů trochu změnil. V současné době
máme již o 21 členů více než v minulém pololetí. Jsem velmi ráda, že se členové „probudili“
a své členství si prodloužili. I nadále bych chtěla
apelovat na ty, kteří tak ještě neučinili. Své členství si můžete prodloužit osobně přímo v kanceláři OMS nebo převodem na účet OMS Cheb
0781843309/0800, jako VS uveďte Vaše rodné
číslo.
Do 14. 9. 2018 máme 398 členů
z toho :
řádní členové
219
důchodci +65
160
invalidní důchodci
6
lesníci
7
studenti
6
Dále bych opakovaně chtěla upozornit na změnu
provozní doby na OMS Cheb
Pondělí

09:00 - 12:00
13:00 - 17:00

Středa

13:00 - 17:00

V případě dotazů nás kontaktujte
• pomocí e‑mailové adresy: omscheb@email.cz
• nebo na tel. č. 354 433 186 ve výše uvedenou
pracovní dobu

Iveta Růžičková
jednatelka OMS Cheb
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jubilanti II. pololetí 2018
91 let
Ing. Ladislav ŠKROCH

lovecký dvojboj
Dne 18. 8. 2018 proběhl v krásném prostředí
střelnice OMS Cheb ve Františkových Lázních již
17. ročník Loveckého dvojboje v norování na lišku
dle zkušebního řádu a střelbě na loveckém kole.

75 let
10. 07. 1927

90 let

Bohumil TREPKA

02. 07. 1943

Josef HLAVÁČ

09. 12. 1943

Jaroslav AMCHA

22. 07. 1928

70 let

Jan KÁBA

01. 11. 1928

Pavel KREJZAR

26. 07. 1948

Petr MINÁŘ

04. 08. 1948

Václav HUPKA

08. 08. 1948

Miroslav VESELOVSKÝ

23. 12. 1948

87 let
František MUSIL

19. 08. 1931

85 let
Miroslav VŠETEČKA

03. 07. 1933

Karel PAŘÍZEK

24. 07. 1935

Emil NECHALA

16. 09. 1935

Otakar ZELINKA

02. 10. 1935

Děkujeme za účast všem soutěžícím, sponzorům
a ostatním příznivcům, kteří se letošního 17. ročníku zúčastnili a věříme, že nám zachovají svoji
přízeň i pro 18. ročník, který se bude konat dne
17. 8. 2019.
za pořadatele J. Vozka

65 let
Jan MAKOVEC

06. 07. 1953

Jiří KUŘÁTKO

28. 08. 1953

Ing. Karel GREGOR

12. 09. 1953

Zdeněk SWIETOŃ

22. 11. 1953

60 let

81 let
27. 07. 1937

80 let
František KŘEMEN

Tohoto ročníku se zúčastnilo 16 družstev.
Na 1. místě se umístila dvojice ve složení pan
Jasterský se psem Irisem a střelcem panem Jindřichem Kudrnou, 2. místo obsadila dvojice paní
Monika Ježková se psem Fandou JRT a střelcem
panem Václavem Pošvářem a na 3. místě se umís-

tila dvojice se střelcem panem Jindřichem Kudrnou a vůdcem psa panem Miroslavem Třmínkem
se psem JDr.

MUDr. Vítězslav ŠARATA 24. 07. 1953

83 let

Adolf ŠEPLAVÝ
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05. 11. 1938

Petr HAMMERLE

18. 07. 1958

Karel BLÁHA

16. 09. 1958

Vladimír CÍL

07. 10. 1958

Karel ŠVESTKA

01. 11. 1958

Ing. Božík TEBERMANN 21. 11. 1938

Všem uvedeným jubilantům tímto blahopřeje OMS CHEB a MR CHEB.
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zlatá srnčí trofej
Dne 16. 6. 2018 proběhlo na Kladské v Domě
přírody okresní kolo soutěže „O zlatou srnčí trofej“
pořádané OMS Cheb.
Akce začala v 8.00 hodin nástupem všech zúčastněných a troubením mladých trubačů. Děti
byly rozděleny do 2 skupin:
1. skupinu tvořily děti z 1. - 3. třídy. Ty byly přezkoušeny pouze ústně z poznávání zvířátek, z nejčastějších dřevin našich lesů, z druhů loveckých psů,
z popisu lišky obecné mysliveckou mluvou a vybíraly si 3 otázky z tradic a zvyků české myslivosti.
2. skupinu tvořily děti ze 4. - 6. třídy. Ty byly zkoušeny písemně i ústně. Písemný test byl složen
z 30 otázek z oblasti myslivosti a ústní přezkoušení
bylo náročnější než u 1. skupiny.
Zkoušející komisaře a trubače tvořili přátelé přírody a myslivosti. V 9.40 hodin byla akce zakonče-

16

na vyhodnocením jednotlivých skupin, předáním
cen, diplomů a samozřejmě troubením.
Během akce si děti měřily nejen své znalosti, ale
užily si i pobyt v překrásném prostředí CHKO Slavkovský les, závodu Kladská. Po soutěži pro ně byla
připravena laserová střelnice, mohly si s rodiči prohlédnout přehlídku loveckých trofejí ulovených
v sezóně 2017/2018, obdivovat výstavu fotografií
zvěře a přírody Slavkovského lesa za doprovodu
hudby mysliveckých trubačů.
Akce se vydařila a všem, kteří se na organizaci
okresní kola „ O zlatou srnčí trofej“ podíleli, bych
chtěla poděkovat.
Mgr. Pavlína Sedláková
vedoucí mysliveckého kroužku „Bystrá liščata
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zkoušky pro myslivecké hospodáře
OMS Cheb v roce 2017 organizačně zajistil pořádání kurzu pro myslivecké hospodáře. Kurz a praktickou přípravu dokončilo celkem osm zájemců
z řad členů OMS Cheb a OMS Sokolov.
Před samotnou zkouškou byla připravena konzultace se zaměřením na praktickou ukázku vypracování jednotlivých částí plánu mysliveckého
hospodaření a důležité pasáže jednotlivých zkušebních předmětů.
Předsedou zkušebního senátu byl jmenován
Ing. Vladimír Nechutný, který je členem MR ČMMJ
a předsedou ekonomické komise. Dalšími členy
zkušebního senátu byli jmenováni Václav Krejčí místopředseda, I. skupina Ing. Petr Černík, II. skupina Miloš Berdich, III. skupina Ing. Petr Tůma a IV.
skupina Ing. Roman Bihuš.
Zkoušky se konaly v termínu 27. a 28. 4. 2018

v Hroznatově. Ke zkoušce se přihlásilo všech osm
zájemců.
U písemné části obstálo všech osm uchazečů, ale
v ústní části byli úspěšní pouze tři uchazeči.
Z pěti neúspěšných uchazečů čtyři neuspěli
z jedné skupiny zkušebních předmětů a mohli
se zúčastni opravné zkoušky, která se konala dne
7. 9. 2018.
Pro opravný termín byla schválena změna zkušebního senátu. Z důvodu časové zaneprázdněnosti Ing. Romana Bihuše byl místopředsedou
senátu jmenován Petr Šilhan a zkušebním komisařem pro IV. skupinu Václav Krejčí. V opravném termínu uspěli všichni čtyři zájemci.
Václav Krejčí
předseda osvětové komise OMS
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okresní přehlídka a hodnocení trofejí
Hodnocení trofejí za myslivecký rok 2017/2018
se uskutečnilo dne 2. 6. 2018 v obci Horní Ves. Výstava poté proběhla 16. 6. 2018 opět na LZ Kladská spolu se Setkáním myslivců Karlovarského
kraje a přehlídkou loveckých trofejí a shozů, pořádanou lesním závodem Kladská.
Celkem bylo za myslivecký rok 2017/2018 k hodnocení předloženo 171 ks trofejí srnce obecného,
8 ks trofejí jelena lesního, 6 ks trofejí daňka skvrnitého, 5 ks trofejí jelena siky, 1 trofej muflona
a 3 trofeje lišky obecné. Celkem bylo tedy k hodnocení předloženo 194 trofejí ulovených v okrese
Cheb, z nichž 11 dosáhlo medailové hodnoty.

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.
za MK Roman Bihuš

Z pověřené obce Aš byly předloženy trofeje
opět ze všech 9 uznaných honiteb, z pověřené
obce Cheb pouze z 11 honiteb a z pověřené obce
Mariánské Lázně pouze ze 4 honiteb. To je celkem o 4 honitby méně než v roce minulém.
Závěrem článku bych chtěl poděkovat LZ Kladská, za poskytnutí zázemí a možnosti připojit
se k jejich akci, mysliveckému spolku Trstěnice
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Kynologie - Zpráva k LZ a BZ
Lesní zkoušky malých plemen 26. 5. 2018, Barvářské zkoušky malých plemen 27. 5. 2018 Kladská
Okresní myslivecký spolek v Chebu uspořádal
dne 26. 5. 2018 v režijní honitbě Lesů České republiky, s. p. LZ Kladská lesní zkoušky malých plemen.
Na tyto zkoušky se přihlásili dva vůdci, každý
se dvěma psy.
Zkoušky v 8.30 hodin po odeznění loveckých
fanfár zahájil krátkým přivítáním ředitel Lesního závodu Kladska Ing. Jan Němický, který
přivítal přítomné a předal slovo vrchnímu rozhodčímu p. Oldřich Liška, který představil své
kolegy rozhodčí, p. Jiřího Švece a p. Lubomíra
Kaňku. Na zkouškách byla přítomna i čekatelka na funkci rozhodčího paní Monika Hudacká.
Po nezbytné kontrole dokladů proběhlo losování pořadí a odjezd do honitby.
Na zkoušky se byla přihlášena následujíc plemena loveckých psů - německý křepelák, borderteriér, jagdteriér a foxteriér.
Jako nejlepší zkoušku zvládla fena německého křepeláka Charlie z Šilhanova chovu vedená p. Petrem Šilhanem, a to v I. ceně s počtem
340 bodů. Jako druhý skončil pes borderteriér
Ulf Lukavec Bohemia vedený rovněž Petrem
Šilhanem, a to v I. ceně s počtem 226 bodů.
Dále následovali psi vedení p. Otomarem Novákem - fena jagdteriéra Sindy od Staré Vsi v I.
ceně s 222 body a pes foxteriér Dexter Olghra
ve II. ceně s počtem 150 bodů.

Výsledky zkoušek byly vrchním rozhodčím
v 15 hodin vyhlášeny a zkoušky oficiálně ukončeny.
Na barvářské zkoušky, které se konaly následující
den, byli přihlášení tři vůdci s celkem pěti psy.
Tento den posuzovali rovněž jako včera rozhodčí
Lubomír Kaňka, Jiří Švec a vrchním rozhodčím byl
jmenován p. Oldřich Liška. Na zkouškách byl rovněž přítomen čekatel na funkci rozhodčího pan
Miroslav Zmek. 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 112 v I. ceně
se umístil pes Ulf Lukavec Bohemia, borderterier vedený panem Petrem Šilhanem. Druhý
v pořadí se umístil pes chesapeake bay retriever
Enterprice Kork from Kofion s počtem 100 bodů
v I. ceně vedený panem Jiřím Trepkou. Třetí byla
fena německého křepeláka Charlie z Šilhanova
chovu vedená panem Petrem Šilhanem v I. ceně
s počtem 92 bodů. Dále opět jako včera následovali psi vedení p. Otomarem Novákem - fena
borderteriéra Mia ze Stružského Dvora ve II.
ceně s 62 body a pes foxteriér Dexter Olghra
rovněž ve II. ceně s počtem 50 bodů.
Na závěrem bych chtěl poděkovat Lesnímu závodu Kladská, řediteli lesního závodu Ing. Janu
Němickému, který přijel osobně přivítat účastníky zkoušek, Ing. Stanislavu Smolíkovi - polesnému a jeho hajným, kteří po oba dva dny vzorně vykonávali pořadatelskou službu bez jejichž
pomoci a ochoty by se tyto zkoušky nemohly
konat na takové úrovni. Dík patří samozřejmě
i rozhodčím, kteří svým přístupem, korektním
a profesionálním posuzováním v nemalé míře
přispěli k pohodové atmosféře zkoušek.
Milan Andrle
předseda kynologické komise
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zPráVA KE zN

NěKOLiK SLOV JEDNATELE

Bezkontaktní norování - zkouška nováčků ZN 18. 8. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové myslivci,
dovolte, abych Vás seznámil se současným stavem naší
členské základny ČMMJ, z.s. OMS Sokolov. Stav ke dni
30. 09. 2018 je evidováno 298 členů platících z toho: 176
členů řádných, 114 důchodců, 5 invalidních důchodců, 2
studenti a 1 lesník. Dosud ještě chybí 6 členů, kteří byli
pojištěni do 31. 12. 2017 a neprodloužili si členství na rok
2018.
Dovolte, abych poděkoval všem členům za odvedenou práci ve prospěch ČMMJ. Popřál hezké
prožití vánočních svátků do nového roku 2019
hodně zdraví, sil a loveckých zážitků.
Platba členského příspěvku ČMMJ na rok 2019
a předplatné na další roky

Okresní myslivecký spolek v Chebu uspořádal
dne 18. 8. 2017 na umělé noře ve Františkových
Lázních zkoušky v bezkontakním norování zkoušky nováčků.
Na tyto zkoušky se přihlásili 4 vůdci se svými
psy. Vrchním rozhodčím byl jmenován p. Otomar
Novák, zkoušky posuzovali rozhodčí paní Monika
Hudacká a pan Luboš Nováček. Práci normistrů
zastávali p. Zdeněk Woldert a p. Josef Hudacký.
Zkoušky v 8.30 hodin byly zahájeny krátkým přivítáním vrchním rozhodčím p. Otomarem Novákem. Po nezbytné veterinární prohlídce proběhlo

losování pořadí a zkouška mohla začít. Ve zkoušce
obstáli všichni přihlášení psi.
Výsledky zkoušky byly vrchním rozhodčím vyhlášeny a ukončeny už v 10.00 hodin. Děkuji tímto členům kynologické komise, Monice Hudacké
a Otomaru Novákovi, 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

POzVáNKA NA OKrESNÍ mySLiVEcKý PLES
Dne 21. února 2019 od 20.00 do 2.00 hodin pořádá ples ČMMJ, z. s. OMS Cheb okresní myslivecký
ples v Kulturním Centru Svoboda v Chebu.
Celým večerem Vás bude provázet hudební skupina Starovarka a také vystoupí myslivečtí trubači
z Kladské. ČMMJ, z. s. OMS Cheb OMS Cheb bude rád za zvěřinové sponzorské dary.
Myslivosti zdar!
Václav Krejčí
předseda osvětové komise
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Jak sami již dobře víte dne 10. 6. 2018 v Benešově
nejvyšší orgán tedy Sbor zástupců ČMMJ schválil
navýšení členských příspěvků ve všech kategoriích realizací od 1. 10. 2018 (MINIMUM).

OMS
Halali
Sekretariát
FPR ČMMJ
Celkem

zákl. Č. P.
540
250
205
5
1000

sníž. Č. P. I.
255
250
140
5
650

sníž. Č. P. II.
540
0
205
5
750

Pomalu se blíži konec roku a členům ČMMJ připomínám jejich každoroční povinnost, zaplatit členský
příspěvek ČMMJ na rok 2019 (resp. 2020 - 2021)
včetně zákonného a úrazového pojištění nejpozději do 19. 12. 2018. Jedná se o poslední úřední
den v roce. Následující úřední den bude až dne
2. 1. 2019. Členský příspěvek může člen zaplatit
v hotovosti přímo v kanceláři sekretariátu ČMMJ, z. s.
OMS v Sokolově v úřední den každou středu v době
09.00 - 17.00 hod. nebo v mimořádné úřední dny
v Kraslicích a Krásně. Dále složenkou nebo převodem z účtu na účet OMS Sokolov, číslo účtu ČSOB
234428691/0300.
V Kraslicích budou mimořádné úřední dny
v pondělí 26. 11. 2018 a 10. 12. 2018, vždy od 9.30

do 16.30 hodin v kanceláři Městských lesů Kraslice, ul. Havlíčkova.
V Krásnu bude mimořádný úřední den v pondělí
17. 12. 2018 od 14.50 do 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. Plátci bude obratem vystaven
členský průkaz.
U členů ze vzdálenějších míst bude zaslán společně s potvrzeným příjmovým dokladem poštou,
ale musí o provedené platbě vyrozumět sekretariát ČMMJ, z. s. OMS Sokolov buď telefonicky nebo
e-mailem v úřední den na tel. čísle 352 628 187,
sokolov@oms-myslivost.cz nebo kdykoliv přímo
jednatele tel. 604 184 940, josefjed1@seznam.cz!!!
Pokud příspěvek zaplatí složenkou nebo převodem
z účtu na účet a informaci o platbě neučiní bude plátci
bude vystaven členský průkaz až po obdržení výpisu
z účtu, neboť uskutečněnou platbu členského příspěvku
nelze dříve zjistit!

Josef Jedlička
jednatel OMS

ODEŠEL Z NAŠICH ŘAD:
LADISLAV FILIP, skvělý člověk
a dlouholetý člen ČMMJ.
Čest jeho památce.
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jubilanti II. pololetí 2018

89 let
Ing. Petr HRŮZA

87 let
Stanislav BABOR

20. 08. 1931

86 let
Jaroslav PICHL

11. 09. 1932

82 let
Jaroslav VOVES

08. 08. 1936

81 let
Václav ZIMA

Jaroslav MACH

10. 07. 1943

František JAKSCH

08. 10. 1943

70 let
Arnošt FUCHS

11. 07. 1948

Zdeněk NOVOTNÝ

23. 08. 1948

Jan SALVA

04. 11. 1948

Josef NEDVĚD

26. 12. 1948

65 let
Štefan PEROUTEK

09. 12. 1937

80 let
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Chovatelská přehlídka a výstava trofejí ulovené
zvěře v sezóně 2017/2018

75 let
09. 07. 1929

2 | 2018

28. 10. 1953

60 let
Karel KRÁL

14. 07. 1958

Rostislav ODEHNAL

11. 07. 1938

Petr ŠEDIVEC

29. 08. 1958

Antonín PROTZ

16. 10. 1938

Josef NOVOHRADSKÝ

31. 08. 1958

František ZIKMUND

22. 11. 1938

Luboš HEMR

26. 11. 1958

Dne 4. 5. 2018 proběhlo hodnocení trofejí okresu Sokolov ulovené zvěře za sezónu 2017/2018 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. Dále za účasti pracovnic
OŽP lesů a myslivosti pí. Ing. Sandry Biskupové z MěÚ Sokolov a Bc. Lucie Kavkové z MěÚ Kraslice.
Hodnoceno bylo celkem 209 ks trofejí. Z toho
počtu 26 ks jelena evropského, 26 ks jelena siky,
4 ks daňka, 2 ks muflona, 147 ks srnců, 3 ks trofeje
kňoura a 1 ks škodné lišky.
Trofeje, které dosáhly medailové hodnoty:
• jelen sika 243,00 b.CIC, stříbro, lovec Schwinger Horst, honitba Loket
• jelen sika 229,70 b.CIC, bronz, lovec Schwinger
Jörg, honitba Loket
• daněk 193,67 b.CIC, zlato, lovec Klein Josef,
obora Ležnička
• muflon 185,95 b.CIC, bronz, lovec Sutr Jan, honitba Kamenný vrch
• kňour 119,05 b.CIC, stříbro, lovec Ing. Dalík
Vlastislav, honitba Chodov
• kňour 117,50 b.CIC, stříbro, lovec Zábran Jiří,
honitba Staré Sedlo
• liška 24,21 b.CIC, bronz, lovec Zábran Jiří, honitba Staré Sedlo
Z celkového počtu 43 honiteb na okrese Sokolov trofeje k hodnocení, chovatelskou přehlídku
a výstavu předložilo 31 honiteb. V územní působnosti Městského úřadu Sokolov z celkového

počtu 27 honiteb vyjma honiteb LČR, s. p. Kladská
a Obora Studánka nepředložilo trofeje 6 honiteb.
V územní působnosti Městského úřadu Kraslice
z celkového počtu 16 honiteb nepředložilo trofeje
6 honiteb.
Počtvrté ve dnech 5. - 6. 5. 2018 proběhla chovatelská přehlídka a výstava trofejí ulovené zvěře
v sezóně 2017/2018, bylo zde vystaveno několik
trofejí z LČR, s. p. LZ Kladská. Výstava trofejí byla
velmi dobře připravena. Poděkování touto cestou
předsedkyňi KPKaP pí. Ivetě Zábranové a mnohým dalším za přípravu a organizaci. Velké díky
těm, kterým není jedno, co se kolem nich děje,
dodržují tradice a trofeje předkládají. Výstava byla
doplněna o myslivecké fotografie člena Klubu fotografů při ČMMJ, z. s. p. Václava Suchého.
Prostory statku Bernard slouží jako zázemí vhodné k pořádání mysliveckých akcí pořádaných
ČMMJ, z. s. OMS Sokolov. A 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 kulturu a propagaci OMS Sokolov
předseda Iveta Zábranová

Všem uvedeným jubilantům tímto blahopřeje OMS SOKOLOV a MR CHEB.
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Okresní sněm
Okresní sněm okresního mysliveckého spolku
Sokolov se konal dne 4. 5. 2018 od 17.00 hodin
v hodovně areálu statku Bernard v Královském Poříčí. O slavnostní zahájení se postarali trubači
LČR, s. p. LZ Kladská pod vedením pana Ing. Tomáše Jandy, znělkou loveckého signálu prof. Antonína Dyka. Okresní sněm zahájil předseda OMS Sokolov p. Jaroslav Adámek. Na sněmu přivítal
zástupce MR ČMMJ, z. s. Praha prvního místopředsedu ČMMJ p. Ing. Jiřího Červenku.

Úvodem proběhlo ocenění členů ČMMJ, z. s.
OMS Sokolov, kdy na návrh mysliveckých spolků
a sdružení bylo rozhodnutím MR uděleno a propůjčeno myslivecké vyznamenání dlouholetým
členům ČMMJ za jejich aktivní a dlouholetou činnost v ČMMJ a záslužnou práci pro myslivost.
Udělena Věrnostní medaile ČMMJ“ členu panu
Josefu Novohradskému a k významnému životnímu jubileu 60 let věku.
Udělena ,,Věrnostní medaile ČMMJ“ členu panu
Josefu Novohradskému k významnému životnímu jubileu 60 let věku.
Uděleno a propůjčeno myslivecké vyznamenání
II. Stupně ,,Zásluhy o myslivost“ členu panu Antonínu
Kubincovi k významnému životnímu jubileu 75 let
věku.
Uděleno a propůjčeno myslivecké vyznamenání
II. Stupně ,,Zásluhy o myslivost“ členu panu Arnoštu
Fuksovi k významnému životnímu jubileu 70 let věku.
Uděleno ,,Čestné uznání“ člence paní Jitce Pražá-
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kové k významnému životnímu jubileu 55 let věku.
Uděleno ,,Čestné uznání“ členu panu Štefanu Peroutkovi k významnému životnímu jubileu 65 let věku.
Uděleno ,,Čestné uznání“ členu panu Karlu Královi k významnému životnímu jubileu 60 let věku.
Předseda OMS Sokolov pan Jaroslav Adámek, zástupce MR ČMMJ, z. s., Praha a první místopředseda ČMMJ pan Ing. Jiří Červenka a místopředseda
OMS pan Rostislav Bejček, předali uvedená myslivecká vyznamenání.

Po volbě pracovního předsednictva, návrhové
a mandátové komise proběhlo schválení „Jednacího řádu okresního sněmu“ a programu. Následovala zpráva předsedy OMS p. Jaroslava Adámka o činnosti OMS Sokolov za uplynulé období. Ve své zprávě zhodnotil práci komisí a pohovořil o navrhovaném zvýšení členských příspěvků. Následovala
zpráva předsedy komise pro ekonomiku p. Ing. Arnošta Fuchse o finančním hospodaření - účetní závěrky za rok 2016 a 2017. Návrh rozpočtu finančního hospodaření na rok 2018 a zprávy předsedů
odborných komisí MR za uplynulé období. Velký
ohlas sklidila zpráva o práci s dětmi a mládeží při
propagaci myslivosti a ochrany přírody. Na okrese
Sokolov pracují dva kroužky v Sokolově a Krásně.

2 | 2018
ního místopředsedy ČMMJ p. Ing. Jiřího Červenky.
USNESENÍ OKRESNÍHO SNĚMU ČMMJ, z. s. OMS
SOKOLOV
Sněm: Projednal a schvaluje:
a) kontrolu zápisu a usnesení minulého okresního sněmu ze dne 5. 5. 2017
b) zprávu předsedy OMS v Sokolově p. Jaroslava
Adámka o činnosti ČMMJ, z. s. OMS
c) Sokolov od minulého okresního sněmu za období od 5. 5. 2017 do 4. 5. 2018
d) zprávu předsedy Dozorčí rady ČMMJ, z. s.
OMS v Sokolově
e) zprávu předsedy komise pro ekonomiku
p. Ing. Arnošta Fuchse o finančním hospodaření ČMMJ, z. s. OMS Sokolov za rok 2017
f ) návrh rozpočtu finančního hospodaření
ČMMJ z. s. OMS Sokolov na rok 2018
g) účetní závěrky ČMMJ, z. s. OMS Sokolov za rok
2016 a 2017
h) zprávy předsedů odborných komisí Myslivecké rady ČMMJ, z. s. OMS Sokolov
Komise pro myslivost, komise pro střelectví, komise pro kynologii, komise pro kulturu a propagaci a komise pro mládež.
Sněm: Ber na vědomí:
příspěvek zástupce MR ČMMJ, z. s. Praha a místopředsedy ČMMJ p. Ing. Jiřího Červenky.

SOKOLOV | MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ
Sněm: Projednal a schvaluje:
zamýšlené navýšení členských příspěvků ČMMJ, z. s.
Sněm: Ukládá:
a) jednateli OMS p. Josefu Jedličkovi - odeslat
účetní závěrky ČMMJ, z. s. OMS Sokolov za rok
2016 a 2017 Městskému soudu Praha, a to nejpozději do 30 dnů od konání okresního sněmu
do 4. 6. 2018
b) delegátům sněmu důsledně informovat členy
svých mysliveckých spolků, sdružení a honebních společenstvech o výsledcích jednání sněmu
c) předsedům a místopředsedům mysliveckých
spolků, sdružení a zástupcům honebních společenstev, aby při jednání na sekretariátu OMS
pravidelně informovali jednatele OMS o stavu
jejich členské základny. Kdo ze členů zemřel,
ukončil činnost, přešel k jiné pojišťovně, přestěhoval se do jiného okresu apod. úkol trvalý
d) MR pravidelně vyhodnocovat ekonomické výsledky, aby při předpokládaných příznivých příjmech
v roce 2018 byly vytvořeny rezervy pro příští léta
Závěrem předseda OMS pan Jaroslav Adámek
poděkoval všem myslivcům za odvedenou práci
ve prospěch myslivosti.
Josef Jedlička
jednatel OMS

Příspěvek zástupce MR ČMMJ, z. s. Praha a prv-
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Rarita
Dne 11. 7. 2018 ve 21.30 hodin při osamělém lovu ulovil Josef Jedlička ml. v honitbě Krudum, uživatel
Loketské městské lesy, s. r. o. Loket. Raritu srnce /parukáře/ na louce u lesa mezi Krásenským koupalištěm a závodem CHEMOPETROL PENTAR, s. r. o. Horní Slavkov.

KYNOLOGICKÉ AKCE NA OKRESE SOKOLOV 2018
V roce 2018 se uskutečnilo několik zkoušek z výkonu loveckých psů. ČMMJ z. s. OMS Sokolov
uskutečnil první kynologickou akci:
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6. 5. 2018 Jarní svod v Krásnu. Lovecké psy posuzoval zkušený a uznávaný rozhodčí pan Petr Buba.
Celkem bylo předvedeno 19 loveckých psů. Celková účast předvedených psů se oproti minulým
letům mírně zvýšila.
19. 5. 2018 - Zkoušky vloh - Ohařů v Chodově - Lomy
se nekonaly nebyl přihlášen dostatečný počet psů.
19. 5. 2018 - Zkoušky vloh - Ostatních plemen
v Chodově - Lomy. Vrchní rozhodčí: Bohuslav Papež. Rozhodčí: Jaromír Mošna a Oldřich Liška. Čekatel Monika Hudacká. Ředitel zkoušek Josef Nedvěd.
Přihlášeno 8 psů a předvedeno 8 psů. Všichni úspěšně
absolvovali zkoušku. Z toho 7 v I. ceně, 1 ve II. ceně.
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Nejlepší práci předvedli: Charlie ze Šilhanova chovu, fena, NK, vůdce Petr Šihlan s počtem bodů 192.
Gir z Lovčických tarasů, pes, JGT, vůdce Rostislav
Bejček st. s počtem bodů 184. Chimera Cher Czech
Original, fena, JTK, vůdce Pavla Hájková s počtem
bodů 184. Super Star Baltiyskiy Talisman, pes, JTK,
vůdce Radovana Dufková s počtem bodů 184. Mira
z Údolí Rožnova, fena, ABJ, vůdce Tomáš Stubner
s počtem bodů 177. Arka z Kladivovic chovu, fena,
J, vůdce Kateřina Maříková s počtem bodů 177.
Ulf Lukavec Bohemia, pes, BRT, vůdce Petr Šihlan
s počtem bodů 152. Gina od Strážné skály, fena,
J,vůdce Václav Kuželka s počtem bodů 144 - Hlasitost 2.
20. 5. 2018 - Podzimní zkoušky Ohařů v Chodově - Lomy. Vrchní rozhodčí: Luboš Hemr. Rozhodčí:
Jan Bína, Jaroslav Bejda. Čekatelé Josef Hudacký
a Jana Šedová. Ředitel zkoušek Jaroslav Pohlreich.
Přihlášeno 6 psů, předvedeno 5. Úspěšně absolvoval zkoušku 1 v I. ceně, 3 neuspěli na vlečce s pernatou zvěří. 1 odvolal. Nejlepší práci předvedl: Lup

z Chlumčanské doliny, fena, POI, vůdce Václav Hynek s počtem bodů 285.
20. 5. 2018 - Podzimní zkoušky - Ostatních plemen v Chodově - Lomy. Vrchní rozhodčí: Bohuslav Papež. Rozhodčí: Pavel Míšek, Mgr. Markéta
Mynaříková. Ředitel zkoušek Jaroslav Pohlreich.
Přihlášeni 3 psi, předvedeni 2. Úspěšně absolvovali zkoušku 2 v I. ceně. Nejlepší práci předvedli:
Charlie ze Šilhanova chovu, fena, NK, vůdce Petr
Šilhan s počtem bodů 224. Ulf Lukavec Bohemia,
pes, BRT, Petr Šilhan s počtem bodů 220.
2. 6. 2018 - Bezkontaktní norování v Krásnu
Vrchní rozhodčí: Bohuslav Papež. Rozhodčí: Miroslav Zmek, Iveta Zábranová. Ředitel zkoušek Pavel Chadima. Přihlášeno bylo 7 psů, předvedeno
7 a obstálo.
5. 8. 2018 - Zkoušky z vodní práce v Kynšperku nad Ohří Vrchní rozhodčí: Bohuslav Papež.
Rozhodčí: Jan Bína, Milan Andrle. Čekatelé Josef
Hudacký a František Lonský. Ředitel zkoušek Jiří
Zábran.Přihlášeni yli 3 psi a předvedeni 3. Úspěšwww.myslivost.cz/omssokolov |
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ně absolvovali zkoušku, 3 psi z toho 2 v I.ceně a 1
pes v II. ceně. Nejlepší práci předvedli: Greta z Koldinského lesa, fena, NDO, vůdce Monika Hudacká
s počtem bodů 98. Odin od Pitné vody, pes, ČF,
vůdce Miroslav Kašpar s počtem bodů 90. Arwin
Eben‑Ezer, pes, KO, Jan Zechota s počtem bodů 66.
8. 9. 2018 - Barvářské zkoušky v Krásně Vrchní
rozhodčí: Bohuslav Papež. Rozhodčí: Jan Bína,
Rostislav Bejček. Ředitel Ing. Hubert Prágr. Přihlášeno 6 psů, předvedeno 6 psů. 5 psů úspěšně absolvovalo zkoušku, 4 psi v II. ceně a 1 ve III. ceně.
1 pes odstoupil. Nejlepší práci předvedli: Cilka
z Makotřas, fena, JGT, vůdce Jan Šváb s počtem
bodů 62. Aramis od Hradu Durany, pes, HB, vůdce Jana Dejmková s počtem bodů 59. Balu Silver
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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:
06. 10. 2018 - Lesní zkoušky v Krásnu
07. 10. 2018 - Barvářské zkoušky v Krásnu
19. 10. 2018 - Norování v Krásnu
20. 10. 2018 - Podzimní zkoušky v Chodově

vůdce Tomáš Stubner - odstoupil. Vůdce odvolal
na barvě.
9. 9. 2018 - Barvářské zkoušky honičů v Krásně
Vrchní rozhodčí: Bohuslav Papež. Rozhodčí: Petr
Šilhan, Rostislav Bejček. Ředitel Jan Bína. Přihlášeni byli 4 psů a předvedeni 4 psi. Na zkoušky
nenastoupily 2 feny z důvodu hárání. 3 psi úspěšně absolvovali zkoušku v I. ceně. 1 pes odstoupil.
Nejlepší práci předvedli: Aramis od Hradu Durany,
pes, HB, vůdce Jana Dejmková s počtem bodů
176. Brixie od Tří jasanů, pes, BS, vůdce Boris Bulant s počtem bodů 176. Cilka z Makotřas, fena,
JGT, vůdce Jan Šváb s počtem bodů 166. Black
Eso, pes, SK, vůdce Stanislav Homola - odstoupil.
Vůdce psa odvolal na stopě.
22. 9. 2018 - Lesní zkoušky Ohařů ve Stříbrné
Vrchní rozhodčí: Václav Černý. Rozhodčí: ing. Milan
Kottek, Jan Bína. Ředitel ing. Karel Bělohlávek. Přihlášeni byli 4 psi a předvedeni 4 psi. 3 psi úspěšně
absolvovali zkoušku v I. ceně a 1 fena v II. ceně, Nej-

lepší práci předvedli: CASINO ROYAL Viva laVizsla,
pes, MOK, vůdce Jana Šmídová s počtem bodů 235.
Arryn Perfecta Caritas, pes, ČF, vůdce Šárka Křičková s počtem bodů 232. Bony Eso, fena, ČF, vůdce
Stanislav Homola s počtem bodů 224. AURORA
BOREALIS Tatra Rocket, fena, VOK, vůdce Dominika
Dulová, s počtem bodů 214 - šoulačka - 1.
Ze strany pořadatele ČMMJ, z. s. OMS Sokolov

03. - 04. 11. 2018
Honičské zkoušky v Chodově a Krásnu
Myslivecké kynologii zdar!
Jan Bína
předseda komise pro kynologii OMS Sokolov

Stars, pes, JGT, vůdce Iveta Zábranová s počtem
bodů 42. Gessy Staccato Bohemia, fena, J, vůdce
Patrik Hlous s počtem bodů 41. Betty Moravia Univezál, fena, IRT, vůdce Petr Mrázek s počtem bodů
63 - Následování 1. Mira z Údolí Rožnova, fena, J,
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Termínový kalendář kynologických akcí pro rok
2019 OMS Sokolov
Č.

Název akce

Datum

Místo konání

1.

Jarní svod - pro všechna plemena (JS)

13. 04. 2019

Krásno

2.

Zkoušky vloh (ZV) OH + OP

04. 05. 2019

Chodov

3.

Podzimní zkoušky (PZ) OH + OP

05. 05. 2019

Chodov

4.

Bezkontaktní norování (ZN)

18. 05. 2019

Krásno

5.

Zkoušky k vyhledávání spárkaté zvěře (ZVVZ)

08. 06. 2019

Krásno

6.

Zkoušky z vodní práce (VP) všechna plemena

03. 08. 2019

Dolní Rychnov

7.

Barvářské zkoušky (BZ) všechna plemena

24. 08. 2019

Krásno

8.

Barvářské zkoušky honičů (BZH) OP

25. 08. 2019

Krásno

9.

Lesní zkoušky (LZ) OH + OP

14. 09. 2019

Stříbrná

10.

Lesní zkoušky (LZ) OP

21. 09. 2019

Krásno

11.

Barvářské zkoušky (BZ) všechna plemena

22. 09. 2019

Krásno

12.

Bezkontaktní norování (ZN)

18. 10. 2019

Krásno

13.

Podzimní zkoušky (PZ) OH + OP

19. 10. 2019

Chodov

14.

KHZ JGT II.ročník Memoriálu Františka Bejčka

02. - 03. 11. 2019

Chodov, Krásno

15.

Individuální zkouška z norování (IZN)

v průběhu roku
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Kroužek Mladých myslivců Krásno
Rok se s rokem sešel a my jsme si opět zasoutěžili ve velkém stylu. Za dětský kroužek „Malí myslivci“ se Vám hlásíme se vzpomínkami na krásné
chvíle, které jsme prožili již po třetí, v chráněné
krajinné oblasti Slavkovského lesa v blízkosti Komářích jezer. Tento ročník byl opět velice vydařený. Děti prokázaly, že mají velké znalosti v oblasti
kynologie, zoologie, v péči o zvěř a v neposlední
řadě měly dobré výsledky při střelbě na cíl ze
vzduchovky a při pohybových hrách v přírodě.

Soutěžilo se i přes noc, tudíž jsme si mohly druhý
den vyzkoušet, jak se připravuje snídaně a oběd
v přírodě. Naučily jsme se rozdělat oheň, spolupracovat ve skupině na čas, uvařily jsme si kotlíkový guláš a opékaly „buřty“. Na závěr jsme si zahrály hru „Pevnost Krudum“ a vyzkoušely si sílu
temného lesa a našeho postřehu. Odměnou nám

byly krásné ceny, které jistě využijeme v našem
dalším setkávání v přírodě.

Velké poděkovaní patří Loketským městským
lesům Loket za propůjčení lovecké chaty na Komářích jezech a umožnění tuto akci uspořádat.
V letošním roce nám byla poskytnuta dotace
z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 8 000 Kč
na činnost, kterou jsme využili na nákup cen pro
děti. Do dalších měsíců chystáme ještě další soutěže, které podpoří naší orientaci a fyzickou zdatnost v přírodě. Však nejdůležitějším úkolem teď
pro nás bude, připravit vše na příchod zimního
období.
Veronika Švábová
vedoucí kroužku

Jan Bína
předseda komise pro kynologii OMS Sokolov

30

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

www.myslivost.cz/omssokolov |

31

MYSLIVECKÝ SPOLEK |

2 | 2018

Myslivecký kroužek ,,SRNČATA“ při 6. ZŠ v Sokolově
Jaro bylo ve znamení výroby píšťalek, pletení pomlásek. Děti tak vítaly příchod jara. Vycházky do přírody byly zaměřeny na pomoc myslivcům při čištění
krmelců po zimním období. Zdatnější jedinci pomohli při drobných opravách mysliveckých zařízení.
Získali jsme několik druhů semen jehličnanů
a v upraveném lesním prostoru jsme semena zasadili. Děti je chodily zalévat i na samostatných procházkách s rodiči. Pokud zmiňuji rodiče, tak musím
všem poděkovat za aktivní pomoc při čištění několika úseků, kde lidé vyvážejí domácí i jiný odpad.
V červnu nám byla poskytnuta dotace pro kroužek od Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši
6 000 Kč. Dotaci, kterou dostáváme již několik let
využíváme na drobné nákupy pro potřeby dětí při
jejich činnosti v kroužku. Moc za to děkujeme. Protože kroužek je při VI ZŠ v Sokolově, jeho činnost

VĚNUJTE
5 MINUT ČASU
PRO VÁŠ KLID.
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je poněkud ovlivněna školními prázdninami. Přesto jsme s některými dětmi a jejich rodiči navštívily
několikrát během prázdnin okolní přírodu.
Doubek Karel
vedoucí kroužku

LEVNĚ
JEDNO
DUŠE
ONLINE

NEJVÝHODNĚJŠÍ
A NEJJEDNODUŠŠÍ
ZPŮSOB JAK POJISTIT
DOMÁCNOST I RODINNÝ DŮM

Stačí na webu halali.cz vyplnit krátký formulář,
kde si sami nastavíte, jaký majetek a na jakou
částku chcete pojistit. Vyberete si ze dvou
variant Standard/Nadstandard a ihned
zjistíte za jakou cenu.
Plnění je v nových cenách aktuálních v době
vzniku škody a pojistné podmínky i uzavření
smlouvy je tak jednoduché, že Vám nezabere
více než 5 minut a zvládne
jej opravdu každý.

Jděte na www.halali.cz
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ČMMJ, z.s. Okresní myslivecký spolek Sokolov
ve spolupráci s Městským úřadem Březová,
mysliveckými spolky a ostatními uživateli honiteb
pořádají

17. Reprezentační okresní
myslivecký ples
který se koná v sobotu

19. ledna 2019
v Kulturním domě a multifunkčním centru
v Březové u Sokolova
• K tanci a poslechu hraje:
Dechová hudba Horalka Kraslice
• Doprovodný program:
Slavnostní troubení, bohatá tombola

Vstupné 200,-

Vstupenky možno zakoupit v předprodeji na sekretariátu ČMMJ, z.s., OMS Sokolov,
U Divadla 144, Sokolov, tel.: 352 628 187, 604 184 940

PROJEKT JE REALIZOVÁN ZA PODPORY
KARLOVARSKÉHO KRAJE

Grafika a tisk: Tiskárna Median, s. r. o., Ostrov
Autorem titulní fotografie je pan Adam Šimandel
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Děkujeme níže uvedeným společnostem a podnikatelům
za finanční podporu:

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

