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ÚVODNÍ SLOVO ING. PETRA ČERNÍKA
Vážení přátelé myslivci,
léto pomalu končí, je po prázdninách, po dovolených a většina z nás se vrací ke svým každodenním povinnostem. S nadcházejícím podzimem
se začíná naplno rozbíhat lovecká sezóna. Blíží
se toužebně očekávaná jelení říje a těšíme se na
pískání jelena siky. Je třeba naplánovat společné
lovy, ale je tu i starost, jak nejlépe připravit honitbu na zimu.
Také pro všechny naše okresní myslivecké spolky
v rámci našeho kraje začíná pravidelný podzimní
rytmus. Zasedají MR a řeší běžnou agendu, hodnotí proběhlé myslivecké akce a připravují naplánované akce.
V tomto roce LČR vypsaly výběrové řízení na pronájem honiteb. Ceny za pronájem se vyšplhaly na
nesmyslné částky a prostředky na úhradu nájmů
musí být získány zcela jinou formou. Myslivecké
hospodaření v těchto honitbách bude zcela určitě
odpovídat výši nájmu. Nevím, jestli to je cesta tím
správným směrem.
Další problém současnosti je kůrovcová kalamita, která zasáhla velkou část lesních porostů. Tato skutečnost
bude mít významné dopady na myslivecké hospodaření v lesních honitbách. V současné době je velký tlak
od LČR na snížení stavů spárkaté zvěře. Snížení stavů
spárkaté zvěře má velkou podporu od orgánů státní
správy a zcela jistě dojde i k novele zákona o myslivosti.
Veškeré dění okolo řešení obnovy lesa je mediálně velice sledované a často jsou to myslivci, kteří
jsou jako jediní odpovědní za vysoké stavy zvěře.
Každopádně lze očekávat, že uživatelé honiteb
pocítí nárůst na úhradu škod způsobených zvěří.
Nic nepomůže, že plní a mnohdy překračují plán
lovu a je i snaha zvěř odvést od citlivých porostů.
Padají návrhy, že spárkatá zvěř bude lovena celoročně a to včetně zvěře samičí, která může být
v této době lovu plná nebo vodit mláďata. Doufám, že při řešení této situace zvítězí zdraví rozum
a ke zvěři bude přistupováno jako národnímu přírodnímu bohatství.
Dále je nutné si připomenout, že v roce 2023 budou
končit nájemní smlouvy na honitby, které v součas-
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nosti spravuje Státní pozemkový úřad. Na tyto honitby již nebudou nově prodlužovány nájemní smlouvy.
Je na stávajících nájemcích, zda přistoupí k tvorbě honebního společenstva nebo to nechají osudu.
Tvorba honebních společenstev v honitbách spravovaných Státním pozemkovým úřadem je složitá,
protože dát do hromady 500 ha souvislých pozemků
bez vstupu LČR do honebního společenstva, je mnohdy téměř nemožné. Tvorba honebního společenstva
je časově a administrativně náročná a čas běží.
Rok 2020 bude v ČMMJ rokem volebním. V prvním pololetí příštího roku proběhnou volební
sněmy na jednotlivých OMS našeho kraje. Budou
zvoleny nové okresní myslivecké rady.
Doufám, že se podaří přesvědčit mladé členy našich spolků, aby se zapojili do práce v okresních
orgánech a nahradili dlouholeté funkcionáře, kteří
již nebudou kandidovat.
V listopadu 2020 se uskuteční volební Sbor zástupců, který zvolí nové vedení ČMMJ. V současné
době je projednávána změna stanov, která by dala
novou formu nejvyššímu orgánu ČMMJ. Cílem
této navrhované změny je zlepšit fungování nejvyššího výkoného orgánu ČMMJ a lépe propojit
ústředí s okresními spolky ČMMJ.
Vážení přátelé,
úvodní slovo předsedy OMS do našeho zpravodaje píši naposled, protože v příštím volebním
období už nebudu kandidovat do nově zvolených
okresních orgánů ČMMJ.
Touto cestou chci poděkovat všem kolegům, kteří se mnou spolupracovali a dále bych také chtěl
poděkovat všem členům OMS Cheb za podporu,
kterou mi dávali po celou dobu mého působení ve
funkci předsedy okresního mysliveckého spolku.
Všem předsedům, kteří vás budou oslovovat
v úvodním slově našeho zpravodaje, přeji mnoho
úspěchů v práci pro naší stavovskou organizaci.
S pozdravem „Myslivosti zdar“!
Ing. Petr Černík
předseda OMS Cheb
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SLOUPEK JEDNATELE
Vážení přátelé,
v minulém zpravodaji jsem schválně svůj sloupek vynechal, abych vás příliš neunavoval svým
pobízením k vyšším aktivitám pro českou myslivost jako takovou. Nejednalo se mi samozřejmě
o lov samotný, ale o vše ostatní kolem myslivosti. Práce s mládeží, práce ve funkcích ve spolcích,
práce v mysliveckých okresních orgánech, popřípadě ve funkcích s republikovým dosahem. Chtěl
bych se o těchto věcech zmínit opět. Příští rok
je totiž volební. Musíme si uvědomit, že pokud
chceme českou myslivost, která je pranýřovaná,
dehonestovaná a cíleně likvidovaná, chránit a zachránit a posunout někam dál, musí na místa nás
starších nastoupit mladí lidé. My starší si musíme

měnit. Je třeba si uvědomit, že jméno myslivec je
od slova mysleti! Oslovme mladé lidi, kteří nikdy
nevstoupili do našich řad, nebo z různých důvodů vystoupili, aby se vrátili zpátky a pomohli něco
změnit. Nikdo cizí se nás nezastane! Naopak, kopne do nás a s radostí, vidíme to všude okolo.
A proto hovořím o volebním roce, proto opět vybízím k aktivitám, protože se domnívám, že příští
rok je možná poslední, kdy se dá ještě něco dělat. Pokud zůstaneme my, myslivečtí dinosauři na
svých místech a nevystřídá nás progresivní mládí,
můžeme si koupit panáka a dát české myslivosti
úlomek a poslední hryz.
Možná se můj sloupek bude někomu zdát příliš
tragický nebo katastrofální, ale nenechme se ukolébat tím, že někde to ještě funguje. Ano, funguje,
ale musíme si uvědomit, že některé organizace
chtějí zlikvidovat myslivost plošně, a potom těch
několik pozitivních ostrůvků doplatí na moře stagnace.
Přátelé, berte moje slova jako varování s tím, že
bije hodina dvanáctá…
Přes to přese všechno přeji krásnou loveckou sezónu podzimu a zimy 2019.
Myslivosti zdar!
Jindřich Zemek
jednatel OMS Karlovy Vary

sáhnout do svědomí a uvědomit si, kdy nazraje,
nebo nazrál čas uvolnit místo. Pokud se zamyslím nad sebou, jsem si velmi dobře vědom toho,
že ano. Udělám administrativu, která je potřeba,
pohlídám peníze OMSu, aby se nevyhodily zbytečně. Zařídím co je potřeba, to ano, ale netvořím!
A to žití z podstaty, to je obrovská chyba, které
se dopouštíme už řadu let a neustále se to silněji
a silněji obrací proti nám. A proto apeluji na celou
členskou základnu, aby velmi dobře zvážila svoje
možnosti a schopnosti a zamyslela se nad dalším
směřováním vývoje myslivosti a nad svojí ochotou či neochotou a nad schopností a chutí něco
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JUBILANTI II. POL. 2019
88 let

Milan SÝKORA

22. 11. 1937
13. 10. 1937

Jaroslav KRAJSA

16. 08. 1931

Ladislav HRUBÝ

Vojtěch GLASER

22. 08. 1931

80 let
Václav MATĚJOVEC

87 let
Zdeněk PUMRLE

25. 09. 1932

86 let
Miroslav PAVLIŠ

14. 10. 1933

85 let
Josef PETRUŠKA

08. 10. 1934

84 let
Jaroslav LHOTÁK

13. 12. 1935

Jaroslav ŠPIČKA

06. 10. 1935

Adriana HOŠKOVÁ

06. 10. 1935

83 let
Miloslav SALON

22. 08. 1938

82 let
Ivan ZŮČEK

17. 08. 1937

Břetislav TETERA

24. 12. 1937

13. 07. 1939

75 let
Ondřej RETZLER

10. 10. 1944

Milan JENČ

22. 09. 1944

Jaroslav BROUM

20. 07. 1944

70 let
Miroslav ŠMÍDMAJER

23. 10. 1949

Ludvík ŠIMEK

03. 05. 1949

Václav MAREČEK

19. 11. 1949

Václav CHÁRA

07. 11. 1949

Kurt GÖSSL

29. 11. 1949

65 let
Lubomír KOSTA

16. 11. 1954

Jiří KOCH

23. 09. 1954

Zdeněk HODINA

12. 09. 1954
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Z MYSLIVECKÉHO DENÍKU VLADIMÍRA ČEPELKY
(Zdroj: Čepelka - Myslivecký deník MS Kovo Karlovy Vary 1960–1963)
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HROMADNÉ ÚHYNY - PASTEURELÓZA VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVĚŘE
V letošním roce byl v několika lokalitách v Karlovarském kraji zaznamenán zvýšený úhyn volně žijící zvěře, jakož i zvěře chované v oborách.
K úhynům docházelo zejména v období vysokých
teplot na přelomu června a července. Klinické příznaky u volně žijící zvěře byly nespecifické, většinou docházelo k náhlému úhynu kusů v dobré
kondici, bez zjevných klinických příznaků, občas
byla pozorována slabost, což svědčí pro perakutní
průběh onemocnění. Postmortálním vyšetřením
byl zjištěn otok mezisaničí, krku, krváceniny na
vnitřních orgánech, změny na plicích. Inspektorkou krajské veterinární správy byly odebrány na
vyšetření vzorky z jednoho kusu čerstvě uloveného daňka s klinickými projevy apatie v katastru
Kostelní Bříza. Ve všech odebraných vzorcích byla
v SVÚ Praha laboratorně prokázána Pasteurella
multocida.
Pasteurella multocida se vyskytuje jako komenzál na sliznicích dutiny ústní či horních cest dýchacích u klinicky zdravých zvířat a onemocnění
způsobí při oslabení imunity v důsledku vnějších
vlivů, případně je Pasteurella multocida sekundárním patogenem nebo součástí smíšených infekcí.
V případě že je Pasteurella multocida primárním

patogenem, vyvolává u zvířat hemoragickou
septikémii s typickými klinickými příznaky (vysoká horečka, slabost, dušnost, zadržování tekutin
v tkáních (otoky) na hlavě, krku a přední hrudi, krváceniny na vnitřních orgánech.
Nabízí se tedy otázka, zda k propuknutí onemocnění nedošlo v důsledku dlouhotrvajících vysokých teplot a slabé pastvy, což je stav trvající už
několik let.
Ve stejném období docházelo také k hromadnému úhynu hospodářských zvířat v postižených
lokalitách – jmenovitě skotu a prasat. U skotu se
jednalo o úhyn pastevně chovaných telat, kdy docházelo rovněž k náhlým úhynům bez výrazných
klinických příznaků. Laboratorně byl rovněž prokázán jako původce Pasteurella multocida, stejně
tak v postiženém chovu prasat. Postmortální nález odpovídal nálezu u volně žijící zvěře. Divoká
zvířata bez příznaků jsou považována za rezervoár
pro patogen a mohou je přenášet na hospodářská zvířata přímým nebo nepřímým kontaktem,
například pomocí vody v přírodních napajedlech.
Antibiotická terapie je účinná pouze v raných
stádiích onemocnění. Není známo, že by existovala schválená vakcína. Problémem ovšem je, že
u volně žijící zvěře použití antibiotik nepřipadá
v úvahu, ať už z technických důvodů, tak z důvodů praktických, kdy antibiotika lze použít pouze
u identifikovatelných zvířat z důvodu zajištění dodržení ochranné lhůty.
Podobný problém řešili od roku 2010 několikrát
v chovech skotu a volně žijící zvěře i v sousedním
Německu. Jednalo se rovněž o ohniskový výskyt
onemocnění.
MVDr. Peter Pastierik
vedoucí oddělení zdraví a pohody zvířat
Krajská veterinární správa SVS
pro Karlovarský kraj
Kpt. Jaroše 318/4, 360 06 Karlovy Vary

www.oms‑karlovyvary.cz |
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PODĚKOVÁNÍ
Vážení myslivečtí přátelé,
chtěli bychom touto cestou poděkovat našim členům za jejich dlouholetou práci pro myslivost i pro náš
myslivecký spolek Svatý Hubert Pila. Naši přátelé Václav
Jelínek a Václav Vrba po dlouhá léta vykonávali funkce
předsedy a mysliveckého hospodáře a významnou
měrou se zasloužili o zachování našeho spolku a kvalitní zazvěření honitby, ale i o myslivost jako takovou. Po
mnohaleté práci předali funkce svým následovníkům,
ale zůstávají dál našimi aktivními členy.
Přejeme jim za náš spolek, ale i za všechny myslivecké kamarády do dalších let hodně zdraví, trochu toho mysliveckého štěstíčka a pevnou mušku.
Myslivecký spolek Svatý Hubert Pila

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ
Dne 12. 5. 2019 se v prostorách Střední lesnické
školy ve Žluticích uskutečnila Chovatelská přehlídka
mysliveckých trofejí ulovených v sezóně 2018/2019.
Přehlídka se tentokrát uskutečnila bez zapojení OMS
Karlovy Vary, pouze v režii státní správy myslivosti
ve spolupráci se SLŠ Žlutice. Přehlídce předcházelo
hodnocení trofejí, kterého se zhostili členové OMS
Plzeň‑sever Ing. Jaroslav Mikeš a Václav Kundrát. Na
přehlídce bylo hodnoceno 146 trofejí srnců, 75 jelenů sika, 36 jelenů evropských, 5 muflonů a 1 daněk.
Medailové hodnoty dosáhlo: srnec – 1 x stříbro; jelen
sika – 1 x zlato, 3 x stříbro, 5 x bronz; muflon 1 x zlato.
Trofeje na přehlídku předložilo 23 honiteb ze 61
v rámci ORP Karlovy Vary a 7 honiteb ze 17 v rámci
ORP Ostrov. Počet zúčastněných však neodpovídá
statutu kulturního dědictví, které zapsáno na seznamu nehmotného kulturního dědictví ČR.
20. 3. 2012 v úvodu článku „Myslivost kulturním
dědictvím“, zveřejněném v internetovém časopisu
Myslivost, uvedl Oldřich Tripes.
Zapsání myslivosti na seznam nehmotného
kulturního dědictví České republiky je pro nás
významná událost, je to vysoké ocenění naší soustavné práce pro zvěř a přírodu i etické a kulturní
hodnoty českých mysliveckých zvyků a tradic,
které nemají ve světě obdoby.
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Jsem přesvědčen, že chovatelské přehlídky jsou
jednou z uvedených činností, jen se zamýšlím nad
tím, kolik dnešních myslivců to vůbec zajímá.
Ing. Václav Konopík
předseda myslivecké komise OMS K. Vary
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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

Zvěřina BERBERA, s. r. o., Tachovská Huť 11, 353 01 Mariánské Lázně
tel.: +420 602 132 214, +420 606 512 074
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KYNOLOGIE V ROCE 2019
Kynologické akce začaly v letošním roce tradičně jarním svodem loveckých psů, který se konal
20. 4. 2019 v restauraci Jezdeckého klubu Pegas v Děpoltovicích. Posuzovatelem byl jmenován pan Václav
Krajsa. Počasí nám přálo a tak celá akce za účasti
menšího počtu psů, než v minulých letech, skončila
už v jedenáct hodin. Posouzeno bylo 24 psů.
Pro malý zájem o účast na zkouškách vloh byly tyto
zrušeny a tak se konaly až podzimní zkoušky ohařů
v jarním termínu v honitbě Farmy Kubernát, kterých
se zúčastnilo 5 ohařů. O podzimní zkoušky ostatních
plemen byl příliš malý zájem a tak se neuskutečnily.

V letních měsících se konaly lesní zkoušky
ostatních plemen a barvářské zkoušky, tradičně
ve Vojkovicích v honitbě Agrotravel, ve dnech
10.–11. 8. 2019 Lesních zkoušek ze zúčastnilo
5 psů a barvářské zkoušky byly naplněny na maximální počet ve skupině, tedy 6 psů. O týden později, 18. 8. 2019 se konaly lesní zkoušky ohařů rovněž s počtem 6 přihlášených psů. U všech zkoušek
se jedná o velmi pěknou účast.
Několik kynologických akcí je ještě pro letošní podzim v plánu. Podzimní zkoušky, zkoušky
z vodní práce, předběžné barvářské zkoušky,
které proběhnou ještě dříve, než vyjde zpravodaj. Pozvat zájemce můžeme ještě na memoriál
Ing. Vladimíra Dejmka, klubové mezinárodní všestranné zkoušky, pořádané ve spolupráci
Klubu dlouhosrstých ohařů a OMS Karlovy Vary,
zkoušky jsou otevřené s možností účastí i ostatních plemen ohařů a budou se zadávat tituly
CACIT a CACT. Konají se již tradičně poslední řijnový weekend, tedy 26.–27. 10. 2019 v honitbách
Smolné Pece, Farma Kubernát a Agropol Počerny.
Začátek je v Restauraci na Špici v Radošově v 9 hodin ráno.
Myslivecké kynologii zdar!
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KLUB MALÝCH MYSLIVEČKŮ
Děti z Klubu malých Myslivečků se za poslední
půlrok skutečně nenudily. Každý měsíc se nyní již
dva kluby sejdou a podniknou cestu za poznáním.
Pro velký zájem se v současné době u nás zaučuje
další maminka, která se stane novou vedoucí již
třetího klubu v pořadí. Snažíme se dětem připravovat program tak, aby je zaujal a odnesly si domů
nové zajímavé poznatky. Program je pestrý, například měly setkání zaměřené na dravce, včelařství,
jely na rafty a poznávaly květenu u vody, jely na
prodloužený víkend na Šumavu a poznávaly tamní lesy i zvířata. Pomáhaly na dětském dnu ve Staré Roli společně s clubem Balcar vytvořit program
pro veřejnost. Vypravily se na mezinárodní den
myslivosti na zámek Ohrada v Hluboké nad Vlta-

vou, kde se zúčastnily úžasného programu připraveného LČR a ČMMJ. Navštívily farmu Kozodoj.
No a závěr léta byl velkolepě ukončen víkendem
u Černého jezera na Odeři, ukázkou práce loveckých psů, vábením a střelbou. Vše v doprovodu
clubu Balcar, který program připravil jako poděkování za pomoc na dětském dnu. Zbytek víkendu
se děti učily tvořit. Připravovat a rozdělávat ohně
pod dohledem našeho odborníka na přežití pana
Jiřího Netopilíka. Učily se číst v lesnických mapách
a učily se vnímat les všemi smysly.
Iveta Adámková
vedoucí KMM

www.oms‑karlovyvary.cz |
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SLOVO JEDNATELKY
Vážené kolegyně a kolegové myslivci,
stejně jako v prvním pololetí i tentokrát začínám
se stavem naší členské základny. I přesto, že se
stav členů oproti prvnímu pololetí o něco málo
zvýšil, stále nám členů ubývá.
Ke dni 16. 9. 2019 máme 370 členů, což je o 17
členů více než v prvním pololetí letošního roku.
Jak sami vidíte, není to žádný velký nárůst. Jde
pouze o ty členy, kteří si zapomněli včas zaplatit
pojištění na rok 2019 a s příchodem období lovu
srnce obecného si tohoto opomenutí povšimli.
Proto bych i nadále chtěla apelovat na ty, kteří si
ještě nezaplatili členský příspěvek, aby tak učinili.
Své členství si můžete prodloužit osobně přímo
v kanceláři OMS nebo převodem na účet OMS
Cheb 0781843309/0800, jako VS uveďte Vaše rodné číslo.
Dále mě mrzí, že se k nám nedostávají informace o úmrtí našich členů. Pokud tuto informaci
nedostaneme, nemáme pak možnost se oficiálně
a s úctou s těmito členy pomocí našeho zpravodaje rozloučit.
Ke dni 16. 9. 2019 máme 370 členů
z toho:
řádní členové
203
důchodci +65
151
invalidní důchodci
5
lesníci
6
studenti
5
I tentokrát musím upozornit na změnu provozní
doby na OMS Cheb, tuto najdete i na webových stránkách OMSu. Prosím, věnujte pozornost tomu, že platná
otevírací doba je pouze na oficiálních stránkách OMS
Cheb a je shodná s provozní dobou níže uvedenou.
Pondělí
09.00–12.00
13.00–17.00
Středa
13.00–17.00

12

V případě dotazů nás kontaktujte
• pomocí e‑mailové adresy: omscheb@email.cz
• nebo na tel. č. 354 433 186 ve výše uvedenou
pracovní dobu.
Také došlo ke změně v provádění pojištění do
ciziny. Tedy vyplnění formuláře o pojištění. Od nynějška si tento formulář do ciziny můžete vyzvednout v kanceláři OMS v pracovní době.
Telefon: 354 433 186
Iveta Růžičková
jednatelka OMS Cheb
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JUBILANTI - 2019 ČMMJ, Z. S. OMS CHEB – II. POLOLETÍ
92 let
Ing. Ladislav ŠKROCH

70 let
10. 07. 1927

91 let
Jaroslav AMCHA

22. 07. 1928

84 let
Emil NECHALA

10. 09. 1935

81 let
František KŘEMEN

05. 11. 1938

Ing. Božík TOBERMANN 21. 11. 1938

75 let
Otakar KAŇOK

07. 08. 1944

Pavel PETRAŇ

10. 09. 1944

Miroslav BEZDĚČNÝ

08. 09. 1949

Josef BUDKA

28. 10. 1949

Věra HAVLOVIČOVÁ

12. 12. 1949

Vlastimil HURTA

28. 11. 1949

Ing. Václav JAKUBÍK

11. 09. 1949

Miroslav SCHWARZ

13. 08. 1949

Zikmund STEHLÍK

09. 12. 1949

Jan BADA

21. 07. 1954

František BRŮŽEK

14. 12. 1954

Milan LUŇÁK

11. 11. 1954

Mgr. Zdeněk PTÁČEK

05. 08. 1954

Josef VODIČKA

21. 12. 1954

Rudolf FLORUS

10. 09. 1954

Václav KOTRBÁČEK

24. 10. 1954

Ing. Zdeněk NETÁHLO

19. 08. 1959

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

OKRESNÍ PŘEHLÍDKA A VÝSTAVA TROFEJÍ A MYSLIVECKÉ
SLAVNOSTI 2019 NA KLADSKÉ
Lesy České republiky, s. p. Lesní závod Kladská uspořádal 8. 6. 2019 ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem v Chebu chovatelskou přehlídkou a výstavu trofejí ulovených
v lovecké sezóně 2018 v okrese Cheb a v honitbách Lesního závodu Kladská.
Slavnostní akci 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 sezóně, ale také množství vystavených shozů a vývojových řad paroží, které byly často ukončeny právě ukázkou trofeje lovcem ulovené
zvěře. Úvodní slova ředitele LZ Kladská doplnil také
za spolupořádající OMS Cheb místopředseda OMS
Ing. Petr Tůma. Odborná i laická veřejnost si tak
mohla konkrétně prohlédnout nejen chovatelskou
práci myslivců na Kladské a kvalitu průběrného odstřelu v okrese Cheb. Součástí byly opět i významné
www.myslivost.cz/omscheb |
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či zajímavé trofeje jelenů z historie Kladské, které
svědčily o tehdejší kvalitě chovatelské úrovně a disciplíny. Je nutné se ctí dodat, že nebýt trofejí z honitby Kladská, tak by okresní výstava zdaleka nebyla
tak atraktivní.
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 OMS Cheb vyvíjí nadále

14

2 | 2019
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 či Švýcarska, kteří se přijeli podívat
z velké dálky na naší výstavu a své trofeje. Svědčí
to o významu a kulturním přesahu této akce.
Součástí mysliveckých slavností byly také vydařené doprovodné akce, kdy celou mysliveckou
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atmosféru zarámovali „Trubači z Kladské“, „Corni di
Egra“ loveckou hudbou a „Chodovarka“ pak českou dechovkou. Viděli jsme vystoupení mladých
trubačů pod vedením Adriany Vepřkové a také naši
trubačskou budoucnost v podobě vystoupení dechového sextetu z LŠU v Mariánských Lázních pod
vedením p. učitele Hovorky. Milovníky lovů beze
zbraní a zachycených prchavých okamžiků v příro-

CHEB | MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ
dě uspokojili výstavou fotografií z Klubu fotografů
při ČMMJ Václava Suchého. Vzpomněli jsme si také
na našeho nedávno zesnulého přítele a fotografa
Sváťu Šedivého. Pro malé i velké nadšence střelectví pak byla připravena kvalitní laserová střelnice.
Paralelně s výstavou trofejí proběhlo od ranních
hodin v Infocentru Kladská s patronací OMS Cheb
opět okresní kolo myslivecké soutěže „Zlatá srnčí
trofej“, kterou se podařilo před léty resuscitovat
díky nadšení dětí v Lázních Kynžvartu a obětavosti paní učitelky Mgr. Pavlíny Sedlákové. V poslední době se kroužek rozrostl o další členy, má již
svou tradici a úspěchy. Děkujeme zároveň řediteli
LZ Kladská Ing. Janu 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. Díky patří i těm, kteří připravují podhoubí těmto aktivitám. Jsou to učitelky Mgr. Jana
Špryňarová a Daniela Brůhová‑Mayhoub, lesní pedagogové LZ Kladská Ing. Čestmír Šoltys a Ing. Pavel Wolf, dobrovolníci pomáhající při organizaci
soutěže či zkoušení a samozřejmě rodiče, kteří především nejvíce vedou a směřují své děti. Patří jim
všem velké uznání a poklona! Tuto soutěž a aktivitu
mladých myslivců bude OMS Cheb nadále všemožně podporovat a považujeme ji za svou prioritu.
Dík patří také Krajskému úřadu Karlovarského
kraje za finanční podporu této vydařené a smysluplné akce. V letošním roce musel OMS Cheb bohužel tuto akci zadotovat v míře větší než v minulých
dobách. Při ubývajícím počtu členů ČMMJ jsou
to citelné částky, nicméně věříme, že kulturně
‑propagační význam a setkání přátel tyto výdaje
vynahradí. 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.
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 spolupráci Lesního závodu Kladská a Okresního mysliveckého spolku v Chebu.
Ing. Petr Tůma
místopředseda OMS Cheb
www.myslivost.cz/omscheb |
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BYSTRÁ LIŠČATA ZST 2019
Dne 8. 6. 2019 proběhlo na Kladské v Domě přírody okresní kolo soutěže „O zlatou srnčí trofej“
pořádané OMS Cheb - předsedou OMS panem
Ing. Petrem Černíkem.
Akce začala v 7.30 hod. nástupem všech zúčastněných a troubením mladých trubačů.
Děti tvořily 2 skupiny – mladší a starší kategorie.
Mladší kategorie byla zkoušejícími přezkoušena
ústně, na starší děti čekala nejprve písemný test
a dozkoušení ústní.
Zkoušející komisaře a trubače tvořili přátelé přírody a myslivosti. V 9.40 hod. byla akce zakončena vyhodnocením jednotlivých skupin, předáním
cen, diplomů a samozřejmě troubením.
I za chladného počasí se akce vydařila. Dědečkové z řad myslivců, kteří doprovázeli svá vnoučata
děkovali za důstojný a organizovaný průběh akce,
někteří uronili slzu nad výsledky svých vnoučat,
malí myslivci odcházeli s úsměvem na tváři, protože na krku jim svítila medaile.
Akce se vydařila a všem, kteří se na organizaci
okresní kola „O zlatou srnčí trofej“ podíleli, bych
chtěla poděkovat.
Mgr. Pavlína Sedláková
vedoucí mysl. kroužků

16

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

2 | 2019

CHEB | MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ

www.myslivost.cz/omscheb |

17

MYSLIVECKÝ SPOLEK |

2 | 2019

OKRESNÍ PŘEHLÍDKA A HODNOCENÍ TROFEJÍ
Hodnocení trofejí za myslivecký rok 2018/2019
se uskutečnilo dne 1. 6. 2019 v obci Horní Ves. Výstava poté proběhla 8. 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 2018/2019 k hodnocení předloženo 160 ks trofejí srnce obecného,
15 ks trofejí jelena lesního, 3 ks trofejí daňka skvrnitého, 6 ks trofejí jelena siky, 2 trofeje muflona
a 1 trofej jezevce lesního. Celkem bylo tedy k hodnocení předloženo 187 trofejí ulovených v okrese
Cheb, z nichž 9 dosáhlo medailové hodnoty.
Z pověřené obce Aš byly předloženy trofeje opět

ze všech 9 uznaných honiteb, z pověřené obce
Cheb pouze z 10 honiteb a z pověřené obce Mariánské Lázně pouze ze 3 honiteb. To je celkem
o 2 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 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.
za MK Roman Bihuš

INFORMACE Z OKRESNÍHO SNĚMU
Okresní sněm ČMMJ OMS Cheb z. s., byl svolán
na 31. 5. 2019. Myslivecká rada svolala tento sněm
jako shromáždění členů. Pozvání všech členů
OMSu byla věnována maximální pozornost. Pozvánka byla uveřejněna v mysliveckém zpravodaji,
který dostává každý člen našeho spolku. Dále byla
pozvánka uveřejněna na webových stránkách.
Před konáním okresního sněmu byly pozvánky
doručeny všem uživatelům honiteb v rámci působnosti našeho OMSu. Náš okresní myslivecký
spolek má v současné době 396 členů a na okresní sněm jich přišlo pouze 27. Za této účasti nebyl
okresní sněm usnášeníschopný.
Dle stanov ČMMJ musí být v době zahájení jednání přítomno nejméně 10% členů. Pokud není
přítomno minimálně 10% ze všech členů, tak se
začátek odkládá o 15 minut a následně je okresní
sněm usnášeníschopný za jakéhokoliv počtu přítomných členů.
Po odloženém začátku jednání bylo přítomno
celkem 41 členů, z nichž někteří byli zastupováni
na základě plné moci.
Dokumenty, které sněm projednal a schválil,
jsou uloženy na jednatelství. Usnesení okresního sněmu je uveřejněno na webových stránkách

18

našeho OMSu. Účast na jednání nejvyššího orgánu okresního mysliveckého spolku je právem každého člena nikoliv povinností, ale takový nezájem
o dění v okresním spolku je na pováženou. Je na
zamyšlenou, jak dál bude činnost našeho OMSu
pokračovat.
Rok 2020 je rokem volebním a bude nutné doplnit mysliveckou radu a dozorčí radu o nové členy.
Věřím, že ze strany myslivců bude v příštím období větší zájem o dění v našem okresním mysliveckém spolku.
Ing. Petr Černík
předseda ČMMJ OMS Cheb
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LOVECKÝ DVOJBOJ 2019
Dne 17. 8. 2019 proběhl v krásném prostředí
střelnice OMS Cheb ve Františkových Lázních již
18. ročník Loveckého dvojboje v norování na lišku
dle zkušebního řádu a střelbě na loveckém kole.
Letošního ročníku se zúčastnilo 13 družstev.
Na 1. místě se umístila dvojice ve složení pan Václav
Pošvář jako střelec s 19 zásahy a psem jménem Fanda
JRT vedeným slečnou Monikou Ježkovou s počtem
84 bodů a celkovým počtem družstva 103 bodů.
2. místo obsadila rovněž dvojice pan Václav Pošvář
se 17 zásahy a slečna Monika Ježková se psem PRT
jménem Archie s počtem 84 bodů a celkovým počtem 101 bodů a na 3. místě se umístila dvojice ve složení pan Miloš Berdich jako střelec se 17 zásahy s vůdcem panem Zdeňkem Vnukem s fenkou JGT jménem
Elina s 84 body a celkovým počtem 101 bodů.
O druhém a třetím místě rozhodla rychlost za
proběhnutí nory o 4,91 vteřiny rychleji pro Archie
slečny Moniky Ježkové.

Všem soutěžícím, kteří se letošního 18. ročníku
zúčastnili, děkujeme a věříme, že nám zachovají přízeň i pro 19. ročník, který se bude konat
16. 8. 2020. Děkujeme též všem sponzorům a pořadatelům.
za pořadatele Jaroslav Vozka

www.myslivost.cz/omscheb |
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OKRESNÍ PŘEBOR OMS CHEB
Dne 4. 5. 2019 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 Pošvář
Václav se slušným nástřelem 378 bodů ze 400
možných. Na druhém místě se umístil pan Maršíček a na třetím místě pan Bláha David. V brokách
se soutěžilo na loveckém kole a trapu. Nejlepším
střelcem a tudíž přeborníkem OMS Cheb se stal

s nástřelem 36 ze 40 možných pan Bláha David,
druhý skončil pan Pošvář Václav a na třetím pan
Miloš Berdich. Všem vítězům blahopřejeme. Poděkování samozřejmě patří všem zúčastněným, že si
najdou čas sejít se svými kolegy myslivci na střelnici a zkusit své umění a tím se neustále zlepšovat
v lovecké střelbě.
Příští rok na shledanou a lovecké střelbě zdar!
Miloš Berdich

JARNÍ SVOD LOVECKÝCH PSŮ 6. 4. 2019 OMS CHEB
Okresní myslivecký spolek v Chebu uspořádal
dne 6. 4. 2019 jarní svod loveckých psů. Jarní svod
loveckých psů byl opět jako loňského roku uspořádán v restauraci v Lipové u Chebu před zahájením zkoušek adeptů – uchazečů o první lovecký
lístek.
Lovecké psy hodnotil rozhodčí z exteriéru
p. MUDr. Vlastimil Novotný, který krátkém přivítání tuto první letošní kynologickou akci zahájil.
Jarního svodu se zúčastnilo celkem 14 psů různých
loveckých plemen v následujícím zastoupení:
8 ohařů – 4 x český fousek, 1 x výmarský krátkosrstý ohař, 3 x německý krátkosrstý ohař
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2 slídiči – němečtí křepeláci
2 teriéři – 1 x německý lovecký teriér, 1 x welsh
teriér,
1 x jezevčík trpasličí
1 x hanoverský barvář
Jarního svodu se po dlouhé době opět zúčastnil větší počet ohařů a dnes již standardní počet
zástupců ostatných plemen, tak se dalo předpokládat, že se přihlásí i dostatečný počet vůdců ke
zkouškám vloh. Bohužel opak byl pravdou, zkoušky byly pro malý zájem zrušeny.
Milan Andrle
předseda kynologické komise
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Srdečně Vás zveme
na

Svatohubertskou mši
při slavnosti Ježíše Krista Krále

konanou v neděli 24. 11. 2019 v 9:00 hod.
v kostele sv. Jana Křtitele ve Skalné
troubí:
Trubači Slavkovského lesa z. s., kteří budou hrát části La Grande
Messe de Saint Hubert od skladatele Julese Cantina.
Mše bude hrána na lovecké rohy v Es ladění.
Mši celebruje Mons. Dr. Jiří Majkov ICD., generální vikář
pro vikariáty Karlovarského kraje.
Všichni myslivci, přátelé myslivosti a přírody, manželky, přítelkyně,

děti, rodiny, kamarádi a známí jsou srdečně zváni.

Akci pořádá mysl. spolek Hubert Skalná, Město Skalná, ČMMJ
OMS Cheb z. s.
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LESNÍ ZKOUŠKY MALÝCH PLEMEN 15. 6. 2019
BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY MALÝCH PLEMEN 16. 6. 2019 KLADSKÁ
Okresní myslivecký spolek v Chebu uspořádal
dne 15. 6. 2019 v režijní honitbě Lesů České republiky, s. p. LZ Kladská lesní zkoušky malých plemen.
Na tyto zkoušky se přihlásili tři vůdci se třemi psy.
Zkoušky v půl deváté po odeznění loveckých
fanfár zahájil ředitel Lesního závodu Kladska
Ing. Jan Němický, který přivítal přítomné a předal
slovo vrchnímu rozhodčímu p. Otomarovi Novákovi, který představil své kolegy rozhodčí, p. Oldřicha Lišku a paní Moniku Hudackou. Po nezbytné
kontrole dokladů proběhlo losování pořadí a odjezd do honitby.
Na zkoušky se byla přihlášena následující plemena loveckých psů – německý křepelák, jezevčík
drsnosrstý a jezevčík trpasličí.
Jako nejlepší zvládl zkoušku pes německý křepelák Ares od Blatenského vrchu vedený paní Hanou
Tupějevovou v I. ceně s počtem 324 bodů.
Jako druhá se umístila fena jezevčíka drsnosrstého Iris z Ledecké zahrady vedená panem Ivanem
Yastremským v I. ceně s počtem 256 bodů.
Třetí rovněž v I. ceně s počtem 223 bodů se umístila fena jezevčíka trpasličího Pandora z Borickej
cesty vedená paní Monikou Jandovou.
Výsledky zkoušek byly vrchním rozhodčím v 15 hodin vyhlášeny a zkoušky tak oficiálně ukončeny.
Na barvářské zkoušky, které se konaly následující
den, bylo přihlášeno 8 vůdců s 9 psy, tedy po delší
době byly opět utvořeny dvě skupiny. Na zkoušky byla přihlášena následující plemena loveckých
psů – německý křepelák, jezevčík drsnosrstý, porcelaine, borderteriér, bloodhound.
Tento den posuzovali rozhodčí, p. Josef Kozák,
Ing. Petr Tůma, Petr Šilhan a paní Monika Hudacká. 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 předchozí den.
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Na těchto zkouškách se 5 psů umístilo v I. ceně a 4
psi v II. ceně.
S nejvyšším počtem 96 bodů v I. ceně se umístil
pes Ares od Blatenského vrchu - německý křepelák vedený paní Hanou Tupějevovou.
Následovali pak další účastníci zkoušek:
Iris z Ledecké zahrady – jezevčík drsnosrstý
v I. ceně s počtem 78 bodů vedená panem Ivanem
Yastremským, Brok Prišovský potok – borderteriér
v I. ceně s počtem 72 bodů vedený panem Otomarem Novákem, Otava od vévody Huberta – jezevčík drsnosrstý v I. ceně s počtem 70 bodů vedený panem Jiřím Holickým, Fargo z Lounského
polesí – jezevčík drsnosrstý v I. ceně s počtem
70 bodů vedený panem Pavlem Hrivňákem, Pandora z Boreckej cesty – jezevčík trpasličí ve II. ceně
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zkoušek, Ing. Stanislavu Smolíkovi - polesnému
a jeho hajným, kteří po oba dva dny vzorně vykonávali pořadatelskou službu. Bez jejich 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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vystoupí myslivečtí
trubači
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s počtem 69 bodů vedená paní Monikou Jandovou, Aron od Borníkovo skály – německý křepelák ve II. ceně s počtem 64 bodů vedený panem
Tomášem Strapkem, Lege Artis Roborowski – porcelaine ve II. ceně s počtem 62 bodů vedený paní
Ivetou Růžičkovou a Lucas Iseb – bloodhound
ve II. ceně s počtem 60 bodů vedený panem Otomarem Novákem.
Na závěr bych chtěl poděkovat Lesnímu závodu Kladská, řediteli lesního závodu Ing. Janu
Němickému, který přijel osobně přivítat účastníky

MYSLIVECKÝ

PLES

15.2. 2020

hraje:

Starovarka

20.00 hod.

KC SVOBODA - CHEB
vstup: 250,- Kč

PŘEDPRODEJ:
KC Svoboda - Cheb
Infocentrum - Náměstí Krále Jiřího Cheb
Západočeské divadlo Cheb

www.myslivost.cz/omscheb |
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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 30. 9. 2019 je evidováno 295 členů
platících
z toho:
členů řádných 177
důchodců
114
invalidé
3
student
1
Dosud ještě chybí 6 členů, kteří byli pojištěni do
31. 12. 2018 a neprodloužil si členství na rok 2019.
Dovolte, abych poděkoval všem členům za odvedenou práci ve prospěch ČMMJ. Popřál hezké
prožití vánočních svátků do nového roku 2020
hodně zdraví, sil a loveckých zážitků.
ZNOVU UPOZORNĚNÍ ČLENŮM!!!
ČMMJ, z. s. OMS Sokolov upozorňuje členy,
že kancelář sekretariátu OMS Sokolov se od
1. 3. 2019 přestěhovala z dosavadní adresy U divadla 144, Sokolov na novou adresu Rolnická 656,
Sokolov do objektu firmy SOKOLOVSKÁ ELEKTRO
FIRMA, spol. s r. o. Pro starší členy bývalý objekt
AGROSERVISU. Kancelář a sídlo sekretariátu se nachází v I. patře číslo dveří 24.

Platba členského příspěvku ČMMJ na rok 2020
a předplatné na další roky.
Pomalu se blíži konec roku a členům ČMMJ připomínám jejich každoroční povinnost, zaplatit členský příspěvek ČMMJ na rok 2020 včetně
zákonného a úrazového pojištění nejpozději
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do 18. 12. 2019. Jedná se o poslední úřední
den v roce. Následující úřední den bude až dne
8. 1. 2020. Členský příspěvek může člen zaplatit v hotovosti přímo v kanceláři sekretariátu
ČMMJ, z. s. OMS v Sokolově v úřední den každou
středu v době 08.30–17.00 hod. nebo v mimořádné úřední dny v Kraslicích a Krásně. Dále složenkou
nebo převodem z účtu na účet OMS Sokolov, číslo
účtu u ČSOB, je 234428691/0300. Ti, kteří zaplatí
příspěvek složenkou nebo převodem z účtu na
účet je vždy nutné o provedené platbě vyrozumět
sekretariát ČMMJ, z. s. OMS Sokolov buď telefonicky
nebo e‑mailem v úřední den na čísle 352 628 187,
sokolov@oms‑myslivost.cz nebo kdykoliv přímo
jednatele 604 184 940, josefjed1@seznam.cz!!!
Plátci bude obratem vystaven členský průkaz
a zaslán společně s potvrzeným příjmovým dokladem poštou do místa bydliště.
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!
V Kraslicích budou mimořádné úřední dny
v pondělí 25. 11. 2019 a 9. 12. 2019, vždy od
9.30–15.30 hodin v kanceláři Městských lesů Kraslice, ul. Havlíčkova.
V Krásnu bude mimořádný úřední den v pondělí 16. 12. 2019 od 14.50–18.00 hodin v kanceláři
Bejčkova myslivna v ul. Kladenská.

ODEŠEL Z NAŠICH ŘAD
Antonín Protz, skvělý člověk, dlouholetý člen
ČMMJ a bývalý předseda OV ČMS a zkušební
komisař.
Čest jeho památce!

Josef Jedlička
jednatel OMS

www.oms‑karlovyvary.cz
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JUBILANTI - 2019 ČMMJ, Z. S. OMS SOKOLOV – II. POLOLETÍ
88 let
Stanislav BABOR

75 let
20. 08. 1931

87 let
Jaroslav PICHL

11. 09. 1932

08. 08. 1936

82 let

11. 11. 1944

Irena JANKOVSKÁ

04. 11. 1944

Václav NOHÁČEK

04. 12. 1949

René MIKLÉ

18. 08. 1949

Ing. Jaroslav SCHUBERT 27. 07. 1949

Václav ZIMA

09. 12. 1937

František ZIKMUND

22. 11. 1937

Miloslav FARSKÝ

16. 09. 1937

81 let
Rostislav ODEHNAL

Ing. Jan ŠNEBERK

70 let

83 let
Jaroslav VOVES

Antonín GÖSSTNITZER 12. 11. 1944

07. 08. 1944

80 let

Eduard KLIMOVIČ

14. 12. 1954

65 let
Antonín MLČOCH

11. 12. 1954

Jan BÍNA

15. 11. 1954

Pavel POSPÍŠIL

10. 10. 1954

60 let

Herbert HEIL

08. 08. 1939

Jaroslav ZLEŠAK

27. 08. 1939

Karel BAUMANN

10. 09. 1959

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

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA A VÝSTAVA TROFEJÍ ULOVENÉ
ZVĚŘE V SEZÓNĚ 2018/2019
Dne 3. 5. 2019 proběhlo hodnocení trofejí okresu Sokolov ulovené zvěře za sezónu 2018/2019
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 pracovnice Městského úřadu Sokolov, OŽP
lesů a myslivosti pí. Ing. Sandry Biskupové.

Hodnotitelská komise posoudila celkem 186 ks
trofejí. Z toho počtu 25 ks jelena evropského,
24 ks jelena siky, 3 ks daňka, 2 ks muflona, 131 ks
srnců a 1 ks liška.
Trofeje, které dosáhly medailové hodnoty celkem
9 ks:
jelen evropský 171,40 b. bronz, lovec Klimovič Eduard,
www.myslivost.cz/omssokolov |
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honitba Šabina jelen sika 242, 60 b.CIC stříbro, lovec Kolář František, honitba Krudum
jelen sika 240, 60 b.CIC stříbro, lovec Adámek
Jaroslav, honitba Krudum
jelen sika 236, 20 b.CIC bronz, lovec Sluka Sabine,
honitba Krudum
jelen sika 227, 60 b.CIC bronz, lovec PhDr. Focko
Lubomír, honitba Krudum
jelen sika 227, 50 b.CIC bronz, lovec Jedlička Josef,
honitba Krudum
jelen sika 235, 60 b.CIC bronz, lovec Sluka Adrian,
honitba Loket
srnec obecný 111, 15 b.CIC, bronz, lovec Mgr. Žofčín
Jiří, honitba Šabina
srnec obecný 107, 47 b.CIC, bronz, lovec Pohlreich
Jaroslav, honitba Chodov.
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. Kladská.
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Trofeje ulovené zvěře v územní působnosti
Městského úřadu Sokolov z celkového počtu 27
honiteb nepředložily trofeje 3 honitby.
V územní působnosti Městského úřadu Kraslice.
Z celkového počtu 16 honiteb nepředložilo trofeje 11 honiteb.
Počtvrté ve dnech 4.–5. 5. 2019 proběhla chovatelská přehlídka a výstava trofejí ulovené zvěře
v sezóně 2017/2018, bylo zde vystaveno několik

SOKOLOV | MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ
trofejí z LČR, s. p. LZ Kladská. Výstava trofejí byla
velmi dobře připravena. Poděkování touto cestou
všem členům myslivecké komise, pí. Ivetě Zábranové předsedkyňi KPKaP, adeptům a mnohým dalším
za její přípravu a organizaci. Poděkování patří též
Krajskému úřadu Karlovarského kraje Karlovy Vary
za poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 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.
Ještě jednou díky všem a věřím, že se opět sejdeme v příštím roce 2020.
Komise pro kulturu a propagaci OMS Sokolov
předseda Iveta Zábranová

www.myslivost.cz/omssokolov |
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OKRESNÍ SNĚM
Okresní sněm okresního mysliveckého spolku
Sokolov se konal dne 3. 5. 2019 od 17.00 hodin
v hodovně areálu statku Bernard v Královském
Poříčí. O slavnostní zahájení se postarali trubači
Slavkovského lesa, z. s. pod vedením pana Ing. Oto
Švece PhD. 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“ panu Jaroslavu Zlesákovi a u příležitosti významného životního jubilea 80 let věku a panu Janu Bínovi a u příležitosti významného životního jubilea 65 let věku.
Uděleno „Čestného uznání ČMMJ“ panu Václavu Aubrechtovi u příležitosti významného životního jubilea 75 let věku a panu Ing. Sergeji Chanžijevovi u příležitosti významného životního jubilea
65 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 OMS a odborných komisí.
Následovala zpráva předsedy komise pro ekonomiku p. Ing. Arnošta Fuchse o finančním hospodaření
za rok 2018. Návrh rozpočtu finančního hospodaření na rok 2019 a účetní závěrku za rok 2018. Zprávy
předsedů odborných komisí MR za uplynulé období. Příspěvek zástupce MR ČMMJ, z. s. Praha a prvního místopředsedy ČMMJ p. Ing. Jiřího Červenky.
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USNESENÍ OKRESNÍHO SNĚMU ČMMJ, z. s.
OMS SOKOLOV
Sněm: Projednal a schvaluje:
a) kontrolu zápisu a usnesení minulého okresního
sněmu ze dne 4. 5. 2018
b) zprávu předsedy OMS v Sokolově p. Jaroslava
Adámka o činnosti ČMMJ, z. s. OMS Sokolov
od minulého okresního sněmu za období od
4. 5. 2018 do 3. 5. 2019
c) zprávu předsedy komise pro ekonomiku p.
Ing. Arnošta Fuchse o finančním hospodaření
ČMMJ, z. s. OMS Sokolov za rok 2018
d) návrh rozpočtu finančního hospodaření ČMMJ
z. s. OMS Sokolov na rok 2019
e) účetní závěrku ČMMJ, z. s. OMS Sokolov za rok
2018
f) 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
g) zprávu předsedy Dozorčí rady ČMMJ, z. s. OMS
v Sokolov
Sněm: Bere na vědomí:
• příspěvek zástupce MR ČMMJ, z. s. Praha a místopředsedy ČMMJ p. Ing. Jiřího Červenky
Sněm: Navrhuje a schvaluje:
• podnět, aby předsednictvo ČMMJ Praha začalo
řešit otázku povinného členství v ČMMJ všech
držitelů loveckých lístků
Sněm: Bere na vědomí a schvaluje:
• návrh pana Rostislava Bejčka, aby OMS Sokolov
na úseku kynologie u loveckých psů, kteří vykonali Honičské zkoušky hradil pojistné STANDART pouze pro myslivost ve výši 200 Kč
Sněm: Ukládá:
• jednateli OMS p. Josefu Jedličkovi – odeslat
účetní závěrku ČMMJ, z. s. OMS Sokolov za rok
2018 Městskému soudu Praha, nejpozději od
konání okresního sněmu do 11. 5. 2019
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• delegátům sněmu důsledně informovat členy
svých mysliveckých spolků, sdružení a honebních společenstvech o výsledcích jednání sněmu
• 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
• MR pravidelně vyhodnocovat ekonomické výsledky, aby při předpokládaných příznivých

SOKOLOV | MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ
příjmech v roce 2019 byly vytvořeny rezervy pro
příští léta
• předsedům a místopředsedům mysliveckých
spolků, sdružení a zástupcům honebních společenstev projednat s držiteli loveckých lístků
povinné členství v ČMMJ
Úkol do 30. 10. 2019
Závěrem předseda OMS pan Jaroslav Adámek
poděkoval všem myslivcům za odvedenou práci
ve prospěch myslivosti.
Josef Jedlička
jednatel OMS

www.myslivost.cz/omssokolov |
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ZKOUŠKY Z MYSLIVOSTI
Za zvuků loveckého signálu prof. Antonína Dyka
z borlic trubačů Slavkovského lesa, z. s. pánů
Ing. Perta Pösingera PhD a Ing. Bc. Oto Švece PhD
ve vinárně „U Divočáka“ v Krásně. Zahájil dne
8. 5. 2019 předseda ČMMJ, z. s. OMS Sokolov pan
Jaroslav Adámek v roli předsedy zkušebního senátu zkoušky z myslivosti uchazečů o první lovecký
lístek. Který ve svém vystoupení popřál uchazečům hodně úspěchů při zkouškách. Z přihlášených patnácti uchazečů se ke zkoušce dostavilo
třináct. Jedna uchazečka řádně a včas požádala
o náhradní termín. Jeden uchazeč nesplnil podmínky a ke zkouškám nebyl připuštěn.
Zkušební senát pro jednotlivé předměty zasednul
ve složení:
I. Myslivecká osvěta p. Josef Jedlička ml.
II. Myslivost a legislativa p. Ing. Karel Bělohlávek
III. Myslivecká zoologie p. Ing. Jaroslav Schubert
IV. Péče o zvěř a její chov p. Ing. Arnošt Fuchs
V. Myslivecká kynologie a nemoci zvěře p. Jan Bína
VI. Lovecké zbraně a střelivo p. Rostislav Bejček
a p. Jiří Zábran
VII. Lov zvěře p. Ing. Josef Kubát
Předseda senátu
Místopředseda senátu
Koordinátor senátu
Zapisovatel
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p. Jaroslav Adámek
p. Josef David
pí. Iveta Zábranová
p. Josef Jedlička st.
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Při závěrečném hodnocení zkušební komisaři
konstatovali, že uchazeči o první lovecký lístek byl
ke zkoušce dobře připraveni. Největší problémy
měli uchazeči se znalostí myslivecké osvěty, mysliveckou zoologií, kynologií a nemocemi zvěře.
Třinácti přítomným uchazečům se podařilo zkoušku z myslivosti složit na poprvé. Tři z nich prospěli s vyznamenáním ostatní prospěli. Po předání

osvědčení o absolvování zkoušky z myslivosti, byl
proveden slavnostní akt přijímání mezi myslivce
předsedou zkušebního senátu a předsedou OMS
panem Jaroslavem Adámkem. Každý pasovaných
obdržel pamětní „pasovací list“.
Na úplný závěr jedna z nejúspěšnějších absolventek slečna Bc. Kristýna Nováková poděkovala
zkušebním komisařům senátu za shovívavé a objektivní posuzování jejich znalostí. Všechny přítomné pozvala k hodovací tabuli, kterou připravili
uchazeči za pomoci personálu hostince „U Divočáka“ v Krásně v čele s majitelkou a provozovatelkou restaurace s paní Petrou Ivanovou.
V náhradním termínu dne 12. 6. 2019 před stejným zkušebním senátem jedna uchazečka složila
zkoušku s vyznamenáním.
Ještě jednou gratulujeme úspěšným uchazečům
a vítáme je do našich řad!
jednatel OMS
Josef Jedlička

KYNOLOGICKÉ AKCE NA OKRESE SOKOLOV 2019
V roce 2019 se uskutečnilo několik zkoušek z výkonu loveckých psů.
ČMMJ z. s. OMS Sokolov uskutečnil první kynologickou akci „Jarní svod“ dne 13. 4. 2019
v Krásnu. Lovecké psy posuzoval zkušený a uznávaný rozhodčí pan Petr Buba. Celkem bylo předvedeno 16 loveckých psů.
4. 5. 2019 - Zkoušky vloh – Ohařů v Chodově – Lomy. Vrchní rozhodčí: Ing. Milan Kottek. Rozhodčí: Miroslav Kašpar a Jan Bína. Čekatel Josef
Hudacký. Ředitel zkoušek Josef Nedvěd.
Přihlášeno 6 psů a předvedeno 6 psů. Všichni
úspěšně absolvovali zkoušku. Z toho 4 v I. ceně, 2
ve III. ceně. Nejlepší práci předvedli:
Esa z Podřipské stráně, fena, CF, vůdce Barbora
Kuncová s počtem bodů 225.
Fall z Úlibického Páleníka, pes, CF, vůdce Martin
Mondek s počtem bodů 225.
Billy Elliot Sirit and Adventure, pes, VOK, vůdce Miroslav Svatek s počtem bodů 203.

Jess od Pstruží říčky, fena, MMO, vůdce Jana Dejmková s počtem bodů 201.
Drak z Maximky, pes, CF, vůdce Zdeněk Woldert
s počtem bodů 202 – 2 systém.
Atom Hubertův Poklad, pes, MMO, vůdce Gabriela
Homolková s počtem bodů 180.
2 - vystavování
4. 5. 2019 - Zkoušky vloh – Ostatních plemen
v Chodově – Lomy. Vrchní rozhodčí: Bohuslav
Papež. Rozhodčí: Rostislav Bejček a Petr Šilhan.
Ředitel zkoušek Josef Nedvěd.
Přihlášeno 8 psů a předvedeno 8 psů. Všichni
úspěšně absolvovali zkoušku. Z toho 4 v I. ceně,
1 ve II. ceně. 2 odstoupili a 1 neobstál.
Nejlepší práci předvedli:
Ares od Blatenského vrchu, pes, NK, vůdce Hana
Tupějevová s počtem bodů 192.
Amy Erik Aster, pes, JTK, vůdce Rudolf Morávek
s počtem bodů 184.
www.myslivost.cz/omssokolov |
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Amara z Chovu Papa, fena, J, vůdce Antonín
Kubinec s počtem bodů 184.
Amir z Rouneckého vrchu, pes, NK, vůdce Petr Polka s počtem bodů 154.
Hurikán Slovakia TODI, pes, FXD, vůdce Roman
Bartoň s počtem bodů 131 – 2 slídění.
5. 5. 2019 – Podzimní zkoušky Ohařů v Chodově – Lomy se nekonaly nebyl přihlášen dostatečný
počet psů.
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5. 5. 2019 – Podzimní zkoušky Ostatních plemen v Chodově – Lomy. Vrchní rozhodčí: Bohuslav Papež. Rozhodčí: Antonín Míšek a Petr Šilhan.
Ředitel zkoušek Jaroslav Pohlreich.
Přihlášeni 4 psi, předvedeni 4. Úspěšně absolvovali zkoušku 1 v I. ceně. 3 v II. ceně.
Nejlepší práci předvedli:
Ares od Blatenského vrchu, pes, NK, vůdce Hana
Tupějevová s počtem bodů 209.
Amir z Rouneckého vrchu, pes, NK, vůdce Petr Polka s počtem bodů 193 – 2 přinášení kachny.
Ben od Děkanského kříže, pes, NK, vůdce Pavel
Liška s počtem bodů 186.
Zarra Liškův liol, fena, NK, vůdce Oldřich Liška
s počtem bodů 180.
18. 5. 2019 – Bezkontaktní norování v Krásnu
Vrchní rozhodčí: Bohuslav Papež. Rozhodčí Iveta
Zábranová a Rostislav Bejček. Ředitel zkoušek Pavel Chadima. Přihlášeno bylo 8 psů, předvedeno
8 a obstálo.
Nejlepší práci předvedli:
Romana od Vévody Huberta, fena, J, vůdce Martin
Koza s počtem bodů 84.
Angee z Vilického revíru, fena, J, vůdce Tomáš Erneker s počtem bodů 84.
Bad od potoka Hasiny, pes, FXH, vůdce Milan
Zeman s počtem bodů 84.
Cedra Dlouhá stoka, fena, JGT, vůdce Věra Zmeková s počtem bodů 84.
Qvido od Bobří řeky, pes, JRT, vůdce Michaela
Moisesová s počtem bodů 80.
Galatea Via Heraltisz, fena, JRT, vůdce Michaela
Moisesová s počtem bodů 78.
Hurikán Slovakia TODI, pes, FXD, vůdce Roman
Bartoň s počtem bodů 72.
Arka z Kladivovic chovu, fena, vůdce Kateřina Maříková s počtem bodů 54.
8. 6. 2019 se poprvé měli konat zkoušky k vyhledávání a vyhánění spárkaté zvěře v Krásně, ale
termín zkoušek není zažitý a zkoušky se nekonaly, neboť nebyl přihlášen dostatečný počet psů.
Přihlášen byl 1 účastník.
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3. 8. 2019 – Zkoušky z vodní práce v Kynšperku
nad Ohří
Vrchní rozhodčí: Bohuslav B. Rozhodčí: Miroslav
Kašpar, Jan Bína, Ředitel zkoušek Jiří Zábran.
Přihlášeno bylo 6 psů, předvedeno 6. Úspěšně absolvovalo zkoušku, 6 psů z toho 4 v I. ceně a 2 psi
v II. ceně.
Nejlepší práci předvedli:
Esa z Podřipské stráně, fena, CF, vůdce Barbora
Kuncová s počtem bodů 100.
Czar z Otěšína, pes, KO, vůdce Mgr. Eva Kudláčková
s počtem bodů 96.
Draga Šedé tornádo, fena, VOK, vůdce Jiřina
Kejíková s počtem bodů 95.
Ares od Blatenského vrchu, pes, NK, vůdce Hana
Tupějevová s počtem bodů 94.
Billy Elliot Spirit and Adventure, pes, VOK, vůdce
Miroslav Svatek s počtem bodů 77.
A s počtem bodů 94, Aria Dobré srdce Kosmíků,
fena, GR, vůdce Simona Kosmáková s počtem
bodů 65.

24. 8. 2019 – Barvářské zkoušky v Krásně
Vrchní rozhodčí: Bohuslav Papež. Rozhodčí: Jan
Bína, Rostislav Bejček. Ředitel Josef Jedlička st.
Přihlášeni 4 psi, předvedeni 4 psi. 4 psi úspěšně
absolvovali zkoušku, 1 pes v I. ceně a 3 II. ceně.
Nejlepší práci předvedli:
Billy Elliot Spirit and Adventure, pes, VOK, vůdce
Miroslav Svatek s počtem bodů 102.
Bad od potoka Hasiny, pes, FXH, vůdce Ladislav
Petržílka s počtem bodů 69.
Romana od Vévody Huberta, fena, J, vůdce Martin
Koza s počtem bodů 66.
Arka z Kladivovic chovu, fena, vůdce Kateřina Maříková s počtem bodů 65.
25. 8. 2019 – Barvářské zkoušky honičů v Krásně
Vrchní rozhodčí: Bohuslav Papež. Rozhodčí: Petr
Šilhan, Rostislav Bejček. Ředitel Josef Jedlička. Přihlášeni bylo 3 psi a předvedeni 3 psi.
Bad od potoka Hasiny, pes, FXH, vůdce Ladislav
Petržílka s počtem bodů 176.
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Cedra Dlouhá stoka, fena, JGT, vůdce Miroslav
Zmek s počtem bodů 176.
Ares od Blatenského vrchu, pes, NK, vůdce Hana
Tupějevová s počtem bodů 161.
Ze strany pořadatele ČMMJ, z. s. OMS Sokolov 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:
14. 9. 2019 - Lesní zkoušky ve Stříbrné
21. 9. 2019 - Lesní zkoušky v Krásnu
22. 9. 2019 - Barvářské zkoušky v Krásnu
18. 10. 2019 - Norování v Krásnu
19. 10. 2019 - Podzimní zkoušky v Chodově
2.–3. 11. 2019 - Klubové honičské zkoušky JGT
v Čechách II. ročník memoriálu Františka Bejčka
v Chodově a Krásnu.
Myslivecké kynologii zdar!
komise pro kynologii OMS Sokolov
předseda Jan Bína

MYSLIVCI MS HORNÍK, Z. S. DĚTEM
Dne 22. 5. 2019 Myslivecký spolek Horník, z. s. na
základě patronátní činnosti s X. Mateřskou školou,
Alšova ulice Sokolov uskutečnil exkurzi na ekologickou farmu Arnika Ležnice v Horním Slavkově
majitele pana Josefa Kleina.
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Farma se specializuje na chov masného skotu
a ovcí a již 25 let se zde úspěšně rozvíjí chov čistokrevných huculských koní. Největším lákadlem
farmy Arnika je bezesporu vlastní obora, ve které
v současné době pobíhá více jak stohlavé stádo
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jelenů a daňků, včetně velice vzácné mutace černého daňka.
I přes nepřízeň počasí s dvěma autobusy vyrazilo zhruba 90 dětí za doprovodu třídních učitelek
a paní ředitelky mateřské školy ze Sokolova na farmu Arnika. Jelikož se jednalo o děti předškolního
věku. Po dojezdu na místo proběhlo v úvodu přivítání a malá svačinka. Jelikož bylo deštivé počasí
a poměrně velká vzdálenost do obory. Po dohodě
mezi organizátory se jedna část dětí odebrala na
prohlídku farmy, kde děti měly možnost shlédnout veškerá hospodářská zvířata. Druhá část dětí
si prohlédla formou videa chov dančí a jelení zvěře. Poté se vyměnily. I přes veškerou snahu orga-

nizátorů se nepodařilo prohlédnout celou farmu
včetně obory. Neboť čas byl omezen ze strany Mateřské školy.
Chtěl bych touto cestou a jménem Mysliveckého spolku Horník, z. s. poděkovat manželům
Janě a Josefu Kleinovým za obětavý přístup a výklad o farmovém chovu a ekologickém farmaření v podhorských oblastech. Zároveň bych chtěl
poděkovat panu Oldřichu Kounovskému a panu
Václavu Noháčkovi za myslivecký doprovod. Pevně věříme, že při další akci v roce 2020 budou lepší
povětrnostní podmínky a děti toho uvidí více.
za MS Horník, z. s.
Miloslav Tušek

PRÁCE S MLÁDEŽÍ NA OKRESE SOKOLOV
Malí myslivci Krásno.
Už to vypadalo, že se krásného počasí nedočkáme, ale nakonec se dostavilo. S ním se nám do
žil vryl nový adrenalin a energie. Naše záměry se

uchýlili k velké akci, která oslavuje konec naší sezóny, a nástup prázdnin. Tou akcí byl již 4. ročník
soutěže „Malý myslivec“. Jako každý rok se soutěž
konala v krásné přírodě Slavkovského lesa – Ko-
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máří jezera na lovecké chatě. Hodně jsme pilovali
naše znalosti, abychom podali co nejlepší výkon.
Soutěže shrnuly vše, co jsme se celý rok učili, a tak
nebyl pochyb, že naše výkony budou opět vynikající. Stříleli jsme ze vzduchovky na terč a balónky,
dále jsme si tradičně rozdělali oheň a uvařili kotlíkový guláš, poznávali jsme paroží a přiřazovali k
obrázkům zvěře našich lesů, výtvarně jsme využili
přírodní materiál a vytvořili překrásná díla, a jelikož nám počasí opravdu přálo, tak jsme se i vykoupali . Všichni jsme byli perfektně připraveni
a moc jsme si každý úkol užívali. Za naše snažení
jsme také byli náležitě odměněni a tímto bychom
chtěli poděkovat za dotace, které nám byly poskytnuty z Karlovarského kraje a z města Krásna.
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Velké poděkovaní patří Loketským městským lesům Loket za propůjčení lovecké chaty na Komářích jezech a umožnění tuto akci uspořádat.
Ke konci prázdnin jsme ještě vyhodnotili naše
snažení v projektu „Malý adept myslivosti“ a jelikož jsme splnili vše pro postup do dalšího kola,
všichni jsme obdrželi nový – bronzový – odznáček.
Teď nás čeká zahájení nové sezóny a podzimní
soutěž o hodnotné ceny. Také vyjdeme do přírody
a navážeme na již získané znalosti a vědomosti.
Veronika Švábová
vedoucí kroužku
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MYSLIVECKÝ KROUŽEK PŘI 6. ZŠ V SOKOLOVĚ
Druhé pololetí bylo ve znamení probouzející se
přírody ze zimního spánku. Vycházky do přírody
byly v první fázi zaměřené na pomoc myslivcům
při čištění krmelců, likvidace zbytků krmiv a drobných oprav mysliveckých zařízení. Těchto oprav
se zúčastnili hlavně zdatnější jedinci. Bylo třeba
také likvidovat zbytek zavěšené a nezkonzumované letniny. Děti přivítali příchod jara výrobou
vlastních pomlázek a píšťalek. Pro mnohé bylo
velké překvapení, že výroba pomlázky z vrbového
proutí není až tak složitá záležitost. S nadšením si
všichni svou pomlázku odnesli domů. A což teprve výroba píšťalky z vrbového klacíku. Jak je možné, že to píská? Den Země děti přivítali účastí na
akci pořádající při této příležitosti DDM v Sokolově. Byla tam spousta pracovišť zaměřených na po-

znání přírody. Moc se tam dětem líbilo. Bylo také
třeba ošetřit vysazené jehličnany, které na některých místech devastovala černá zvěř. Je také na
místě zmínit rodiče dětí, z nichž se někteří zapojili
do oprav mysliveckých zařízení. Před začátkem
prázdnin nám byla poskytnuta Krajským úřadem
v K. Varech finanční dotace, která se využívá na
drobné nákupy potřeb dětí při činnosti kroužku.
Moc za to děkujeme a velmi si toho vážíme. Činnost kroužku je trochu ovlivněna školními prázdninami, ale i tak řada dětí se svými rodiči vychází
do přírody a sledují okolní přírodu. Děti pak po
prázdninách mají spoustu zážitků, se kterými se
rádi pochlubí svým kamarádům.
Karel Doubek
vedoucí kroužku
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PROJEKT JE REALIZOVÁN ZA PODPORY
KARLOVARSKÉHO KRAJE
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Děkujeme níže uvedeným společnostem a podnikatelům
za finanční podporu:
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