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ÚVODNÍK
Vážení přátelé myslivci,

opět se sešel rok s rokem a my jsme vstoupili do 
nového roku, kdy veškerá společenská činnost je 
silně ovlivněna nouzovým stavem, který vyhlásila 
vláda České republiky v  boji proti pandemii co-
vid-19. Vyhlášená opatření nám neumožňují pro-
vádět plánované myslivecké akce, nemohli jsme 
uspořádat společenské myslivecké plesy, které 
mají dlouholetou společenskou tradici a  jsou ši-
rokou veřejností velmi pozitivně vnímány. Na jaře 
měly proběhnout zkoušky uchazečů o  první lo-
vecký lístek, jarní svody psů a jednotlivé zkoušky 
loveckých psů z výkonu a tyto akce byly odkládá-
ny. Nebylo možné uskutečňovat schůze jednotli-
vých mysliveckých spolků a společenstev, schůze 
mysliveckých rad v jednotlivých okresech našeho 
kraje ani další akce na celorepublikové úrovni, 
kterých by se účastnili naši zástupci. Na základě 
povolené výjimky Ministerstva zdravotnictví nás 
opatření neomezovala v  hospodaření v  honit-
bách, myslivcům byla povolena výjimka ohledně 
obhospodařování zvěře, mohli jsme se přes zim-
ní období starat o naše honitby, přikrmovat zvěř 
a mohli jsme provádět odlov zvěře individuálním 
způsobem lovu i společným lovem, který byl po-
stupem času s  ohledem na aktuální vývoj pan-
demické situace během lovecké sezony zakázán. 
V popsaném stavu jsme přešli do jarního období, 

kdy bylo provedeno sčítání zvěře, na jehož zákla-
dě jsme naplánovali odlov zvěře v  jednotlivých 
honitbách na nadcházející loveckou sezonu. 
V polovině dubna došlo k částečnému rozvolnění 
některých opatření a  některá myslivecká činnost 
se pozvolna začala vracet k  normálu, jednotlivé 
okresní myslivecké spolky hledaly náhradní ter-
míny pro zrušené akce, které by bylo možno na 
základě zmírnění opatření uskutečnit. Jistě mno-
hým z nás stále leží na mysli, jak a kdy se uskuteční 
zkoušky uchazečů o první lovecký lístek, zahájení 
dalšího kurzu adeptů a další kynologické a střelec-
ké akce.

Nejde se zaměřit jenom na opatření ohledně co-
vidu-19, ale je zapotřebí zmínit i velmi důležitou 
skutečnost, že v  Poslanecké sněmovně probíhá 
projednávání novely zákona o  myslivosti, kterou 
připravilo Ministerstvo zemědělství, a ČMMJ měla 
možnost tuto novelu zákona připomínkovat. O jak 
kvalitní právní normu se bude jednat, ukáže až 
myslivecké hospodaření v budoucnu. Při projed-
návání novely zákona o  myslivosti existují různé 
zájmové skupiny snažící se prosadit pozměňova-
cí návrhy, které nejsou ku prospěchu, ba naopak, 
spíše myslivosti škodí, a řada z nás na tento stav 
reagovala. Z  řad myslivců vznikla petice, která 
byla směrována předsedovi Poslanecké sněmov-
ny a ministru zemědělství, neboť většina z nás si 
uvědomuje závažnost a důsledky těchto pozmě-
ňovacích návrhů, tzv. přílepků, pro celou českou 
myslivost.

Závěrem bych chtěl ještě vyslovit jedno přání, 
a  to aby se ten náš myslivecký život co nejdříve 
vrátil k normálu, abychom mohli pořádat veškeré 
myslivecké akce, které k  myslivosti patří a  dělají 
naši myslivost myslivostí. Do začínající lovecké se-
zony přeji všem hodně loveckých úspěchů a mno-
ho nezapomenutelných zážitků při toulkách 
přírodou.

Lovu zdar.

Bc. Karel Sládek, předseda OMS Cheb

SLOUPEK JEDNATELE 
Vážení přátelé,

stalo se již tradicí, že do každého zpravodaje na-
píšu něco o  dění okolo nás. Dnes se mi do toho 
moc nechce. Jednak nevím, co příští dny přine-
sou, jednak je doba tak komplikovaná, že se v tom 
nevyznám. V  parlamentu probíhá čtení návrhů 
zákona o myslivosti, vyjadřuje se k tomu kdekdo, 
v médiích ta vyjádření nejsou vidět, mám z toho 
pocit, že všichni tomu rozumí líp než ti, kterých se 
to týká. Souhlasím s tím, že zákon a prováděcí vy-
hlášky je třeba změnit, doba se hnula a nelze věci 
dělat tak, jak to šlo před třiceti lety. Nicméně je 
tam příliš mnoho tlaků z různých stran, příliš mno-
ho osobních zájmů, než aby to mohlo dopadnout 
dobře. O  zvěř asi vůbec nejde, o  nehmotné kul-
turní dědictví už vůbec, a tak jenom čekám, jaký 
paskvil z  toho vyleze. Do toho na ústředí ČMMJ 
probíhají nějakou formou volby předsedy a  mís-
topředsedů, dle mého názoru jde více o mocen-
ský boj než o českou myslivost, a tak světélko na 
konci tunelu tak nějak moc nevidím.

Na druhou stranu mám radost z  toho, že OMS 
nic nevzdávají, běží kurzy pro adepty, běží 

kynologické akce, děti se začínají scházet, někdy 
mám z  toho dojem, že nám to bez současného 
vedení jde tak nějak lépe. Je škoda těch mladých 
lidí, kterých se usilovně zbavujeme, takže opou-
ští naše řady a  pojistí se jinde a  těší se na Saský 
způsob hospodaření se zvěří, kdy nebudou muset 
poslouchat naše zkostnatělé názory a budou moci 
dělat věci podle sebe. Snad bych k tomu ještě po-
dotkl, že kdyby se takhle chovali naši dědci k nám, 
česká myslivost by asi už nebyla. Za dva roky mož-
ná oslavíme sto let od založení ČMMJ, ale myslím, 
že otcové zakladatelé musí v hrobě dělat veletoče, 
a to nejen kvůli těm mladým lidem.

V příštím zpravodaji asi budu vědět více, moud-
řejší určitě nebudu, protože to už nejde, ale určitě 
se budu snažit vás odpovědně informovat o změ-
nách, které na nás na všechny dopadnou.

Přeji všem hodně loveckých úspěchů do rozbí-
hající se lovecké sezony a…

Myslivosti zdar!

Jindřich Zemek, jednatel OMS Karlovy Vary
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JUBILANTI I. POLOLETÍ 2021 Z MYSLIVECKÉHO DENÍKU VLADIMÍRA ČEPELKY

(Zdroj: Čepelka – Myslivecký deník MS Kovo Karlovy Vary 1960–1963)

89 let
Vladimír TUŠL 18. 05. 1932

88 let
Miroslav VACEK 04. 01. 1933

86 let
Ladislav NOVÁK 11. 06. 1935

85 let
Antonín MÍŠEK 07. 06. 1937

84 let
Antonín TURECKÝ 04. 03. 1938

83 let
Jaroslav SVOBODA 22. 03. 1939

82 let
Zdeněk ZRŮBEK 30. 05. 1940

Jan VYSKOČIL 08. 02. 1940

80 let
Vojtěch NEČADA 19. 04. 1941

Pavel BROŽ 01. 06. 1941

75 let
Antonín ŠOLC 04. 04. 1946

Ladislav CINEGR 21. 04. 1946

Antonín FEJTL 28. 05. 1946

Karel HORÁK 17. 04. 1946

Vlastimil JÁNSKÝ 15. 03. 1946

Václav KRAJSA 29. 01. 1946

Ladislav BALOUN 30. 04. 1946

70 let
František PENCÁK 07. 06. 1951

Stanislav TICHÝ 12. 05. 1951

65 let
Miroslav KŘIVANEC 25. 06. 1956

Pavel KYLIŠ 03. 04. 1956

Jan BŘICHÁČ 13. 01. 1956

Miroslav MIKULA 19. 03. 1956

Jaroslav FIALA 29. 02. 1956

Jan PRELOVSKÝ 12. 01. 1956

Pavel SOUKUP 29. 06. 1956

60 let
Petr KRAJSA 01. 01. 1961

Josef MAREK 04. 01. 1961

Jan RŮŽIČKA 11. 05. 1961
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NEKROLOG
Vážení přátelé, byl jsem požádán, abych napsal 

malou vzpomínku na kamarády, kteří nás opustili 
v této nelehké době. Nebudu všechny jmenovat, 
protože je jich bohužel více. A každé jméno vyvo-
lává v nás bolestnou vzpomínku, neboť víme, že 
všichni měli ještě velké plány a chtěli pro českou 

myslivost vykonat ještě hodně. Vzpomeňme na 
ně na všechny a  popřejme jim bohaté myslivec-
ké zážitky tam ve věčných lovištích. Děkujeme jim 
za vše, co pro myslivost udělali, a  věnujeme jim 
tichou vzpomínku. Za všechny zelené kamarády

jednatel OMS Karlovy Vary

NOVOROLSKÁ LIŠČATA
Prožili jsme s  Novorolskými liščaty další krásný 

rok, plný bohatých zážitků. Spolu s Liščaty jsme se 
učili novým dovednostem. Liščata se například na-
učila dělat odlitky stop zvěře ze sádry. Dané odlitky 
nám dále slouží i  jako pomůcka pro nová Liščata 
nebo jako pomůcka k některým hrám. Věnujeme se 
také myslivecké mluvě a veškerým tradicím, které 
s myslivostí souvisí. A jak to v přírodě bývá, mláďata 
si hrají, tedy i my a naše Liščata si najdeme čas na 
hraní a objevujeme nové hry.

S  Liščaty jsme pomáhali na různých akcích, na-
příklad na akci Mezirolí dětem. Připravili jsme 

naučnou stezku, kde Liščata předávala široké ve-
řejnosti vědomosti a dovednosti získané z kroužku.

Léto nám rychle uteklo, už přicházel podzim a pří-
roda se začala zbarvovat do krásných barev, my 
s Liščaty navštívili lesní závod Kladskou, kde jsme 
poznávali taje zdejších lesů. Jak tomu již bývá ka-
ždý rok na podzim, přicházejí jeleni do říje a malá 
Liščata měla zde možnost slyšet hlas troubících 
jelenů.

Jak říká jedno pořekadlo, poslední klas na poli, 
první zrno do zásypu, i my jsme s malými Liščaty 
dali seno a  obilí do našeho přiděleného krmelce 
v MS Počerny, o který se pečlivě staráme, aby zvěř 
nestrádala.

Z  malých, v  myslivosti nezkušených Liščat nám 
vyrůstají profesionální myslivci, kteří znají přírodu, 
tradice, které jsou s  myslivostí spojené, a  chování 
zvěře. Za celou dobu, co máme kroužek Novorolská 
liščata, každý udělal obrovský pokrok.

Bohužel kvůli vládním nařízením jsme se nemohli 
scházet tak často, jak bychom chtěli, ale věřím v to, 
že naše malá Novorolská liščata si našla chvilku, aby 
mohla objevovat všechny krásy a taje naší krásné 
přírody. Těšíme se, až se s Liščaty znovu po dlouhé 
době uvidíme, máme pro ně připravený nabitý pro-
gram, plný nezapomenutelných zážitků a společné 
zábavy a poznání.

Lesu a myslivosti zdar!

Zuzana Kuncová, 
vedoucí kroužku Novorolská liščata
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KYNOLOGIE V OKRESE KARLOVY VARY V ROCE 2021
Kynologie, stejně jako ostatní oblasti myslivecké 

činnosti, se v letošním roce bude potýkat s problé-
my způsobenými pandemickou situací covid-19. 
Vše bude záležet na vývoji pandemie a především 
na stále se měnících vládních opatřeních, kterým 
se budeme muset umět přizpůsobit.

Prvním opatřením na jaře byl přesun zkoušek 
vloh (ZV) a ZVVZ do druhé poloviny května a v pří-
padě dostatečného počtu zájemců se budou moci 
uskutečnit. Dále jsme zrušili jarní svod, kdy jsme 
ani nezaznamenali zájem ze strany majitelů psů, 

doporučujeme tedy každému, kdo chce mít jarní 
svod, aby si dohodl individuální svod s některým 
z rozhodčích oprávněných jej provádět. Kontakty 
získají zájemci v kanceláři OMS K. Vary.

Ostatní kynologické akce uvádíme v  přehledné 
tabulce s tím, že změny jsou možné podle vývoje 
situace.

Přihlášky na akce posílejte nejlépe v písemné či 
elektronické podobě přímo na OMS Karlovy Vary 
k rukám jednatele, kromě klubových zkoušek ret-
rieverů, které se posílají na klub.

PLÁN KYNOLOGICKÝCH AKCÍ NA ROK 2021

OMS KARLOVY VARY, Z. S., ČMMJ:

Druh zkoušek datum pro skupiny plemen

Podzimní zkoušky (PZ) 8. 5. 2021 Ohaři + ostatní plemena

Podzimní zkoušky (PZ) 25. 9. 2021 Ohaři + ostatní plemena

Podzimní zkoušky (PZ) 29. 5. 2021 Klubové PZ retrieverů

Lesní zkoušky (LZ) 14. 8. 2021 Ostatní plemena

Lesní zkoušky (LZ) 21. 8. 2021 Ohaři
Barvářské zkoušky (BZ) 15. 8. 2021

Zkoušky z vodní práce (VP) 26. 9. 2021 Všechna plemena

Zkoušky k vyhledání spárkaté zvěře (ZVVZ) 23. 5. 2021

Všestranné zkoušky (VZ) – Memoriál Ing. Vladimíra Dejmka 30.–31. 10. 2021 Ohaři

Derby retrieverů 4.–5. 9. 2021 Retrieveři

Všestranné zkoušky (VZPR) 15.–16. 10. 2021 Klubové VZ retrieverů

Předběžné zkoušky barvářů (Pb) 13. 11. 2021 Barváři

Individuální zkouška barvářů (IHb) V průběhu 
celého roku Barváři

Zkoušky vloh
ZV 22. 5. 2021 OH + OP

Za kynologickou komisi OMS

Ing. Milan Kottek, předseda KK
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www.berbera.cz
e ‑mail: info@berbera.cz

Zvěřina BERBERA, s. r. o., Tachovská Huť 11, 353 01 Mariánské Lázně
tel.: +420 602 132 214, +420 606 512 074

• 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

HLEDÁNÍ ZATOULANÉHO ČASU (29)
Střelectví – Střelecké závody, kdysi v našem kraji.
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SLOVO JEDNATELKY
Vážené kolegyně a kolegové myslivci,

i tentokrát začínám stavem naší členské základ-
ny. Musím konstatovat, že nám členů stále ubývá. 
Nevím, zda za to mohl covid-19, nebo již myslivci 
nechtějí být členy ČMMJ.

Ke dni 10. 5. 2021 máme 306 členů, což je o 44 
členů méně než ve  druhém pololetí loňského 
roku. 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 
své rodné číslo.

Dále mě mrzí, že se k nám nedostávají informa-
ce o  úmrtí našich členů. Pokud tuto informaci 
nedostaneme, nemáme pak možnost se oficiálně 
a s úctou s těmito členy pomocí našeho zpravoda-
je rozloučit.
Ke dni 30. 6. 2020 jsme měli 306 členů
z toho:
řádní členové 157
důchodci +65 140
lesníci 5
studenti 4

I tentokrát musím upozornit na změnu provoz-
ní doby na OMS Cheb, najdete ji i na webových 
stránkách OMS. Prosím, věnujte pozornost tomu, 
že platná otevírací doba je pouze na oficiálních 
stránkách OMS Cheb a  je shodná s provozní do-
bou níže uvedenou.
Pondělí 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Středa 13:00 – 17:00

V případě dotazů nás kontaktujte pomocí e-mai-
lové adresy: omscheb@email.cz nebo na tel. 
č.  354 433 186 a  775 061 848 ve výše uvedenou 
pracovní dobu.

ODEŠEL Z NAŠICH ŘAD:
Na jaře roku 2021 nás navždy opustil
pan Josef POMAJZL,
dlouholetý člen ČMMJ a člen MS Františkovy Lázně

Čest jeho památce.

Iveta Růžičková,

jednatelka OMS Cheb

JUBILANTI I. POLOLETÍ

Všem uvedeným jubilantům tímto blahopřejeme, OMS Cheb a MR Cheb.

90 let
Jan SLÁVA 29. 01. 1931

89 let
Jaroslav ZÍSKAL 25. 04. 1932

84 let
Jaromír ČERNÝ 25. 03. 1937

83 let
Jiří BROŽ 21. 03. 1938

82 let
Jiří VACEK 09. 03. 1939

František CHYNORANSKÝ 28. 06. 1939

81 let
Josef POLANSKÝ 20. 05. 1940

Jiří VELEK 08. 03. 1940

80 let
Karel NEVEČEŘAL 04. 06. 1941

Jiří VEJVODA 28. 05. 1941

75 let
Eugen ČIERNIK 07. 02. 1946

František MERHOUT 12. 03. 1946

70 let
Ladislav HYNEK 30. 05. 1951

Jan JANKULÁR 04. 04. 1951

Jan OPELT 25. 01. 1951

Ing. Václav PROCHÁZKA 06. 06. 1951

Eduard PŘÍB 30. 06. 1951

Ing. Miroslav ŠMERDA 15. 05. 1951

František ŠVEHLA 21. 03. 1951

65 let 
Zdeněk BEDNÁŘ 16. 03. 1956

Jiří MAŘÍK 12. 06. 1956

60 let
Jan HOUTKE 20. 05. 1961

Jiří KOTRBÁČEK 02. 05. 1961
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KYNOLOGIE PŘI OMS CHEB
Od října roku 2020 až do letošního března ne-

mohly z  důvodu vládních epidemiologických 
opatření probíhat žádné kynologické akce. V  so-
botu 24. 4. 2021 se však v Lipové po mnoha pe-
ripetiích podařilo uspořádat Barvářské zkoušky 
honičů, plánované již na podzim minulého roku. 
Z původně přihlášených 11 psů se zkoušek v no-
vém termínu zúčastnili pouze 4 psi. Tři z nich uspě-
li v  I. ceně a  jeden bohužel odstoupil. Přestože 
zkoušky dle nařízení ČMMJ proběhly v omezeném 
počtu osob, většina účastníků si pochvalovala pří-
jemnou a  přátelskou atmosféru. Proto bych zde 
ráda ještě jednou poděkovala za pomoc všem, 
kteří se podíleli na přípravě zkoušek, za poskytnutí 
honitby, rozhodčím, a především vůdcům za pří-
pravu jejich svěřenců. Věřím, že tato událost byla 
začátkem úspěšné kynologické sezony roku 2021, 
a těším se na shledanou při dalších zkouškách po-
řádaných chebským OMS.

V  následujících měsících jsou naplánovány 
ZVVZ, LZ, BZ, ZN, VZ. Všem Vám přeji hodně zdraví 
a kynologických úspěchů.

1. Ira z Šilhanova chovu (NK), 
vůdce Bc. Karel Sládek

2. Ajax ze Lvovské zahrady (JSDR), 
vůdce Monika Hudacká

3. Kiara z Raholin (JSHL), 
vůdce Štěpán Karel Odstrčil

S pozdravem „Kynologii zdar!“

Monika Hudacká,

předsedkyně komise pro kynologii
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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 členské základny OMS Sokolov 
k 1. 1. 2021 byl celkem 262 členů, z toho počtu 154 
členů řádných, 101 důchodců a 7 studentů.

Takto nízký stav je pravidelně začátkem roku 
a pak v průběhu roku se stav doplní a stabilizuje. 
K  datu 30.  4.  2021 se stav zlepšil a  je evidováno 
300 členů. Stále však chybí 10 členů, kteří měli 
uhrazený členský příspěvek a  pojištění v  roce 
2020, a dosud tak neučinili.

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD: – v minulých měsících nás opustili dlouholetí členové ČMS a ČMMJ, pánové a paní

Miloslav Farský
dlouholetý člen ČMMJ
Stanislav Babor
dlouholetý člen ČMMJ a  Mysliveckého spolku 
Horník, z. s.
Ing. Dušan Jovivič
dlouholetý člen ČMMJ
Ing. Libuše Schubertová
dlouholetá členka ČMMJ, zkušební komisař 
OMS Sokolov
Jan Orság
dlouholetý člen ČMMJ
Štefan Peroutek
dlouholetý člen ČMMJ a  Mysliveckého spolku 
Chlumek, z. s.

Ing. Jan Kocián
dlouholetý člen ČMMJ a myslivecký hospodář 
Mysliveckého spolku Chodov-Lomy, z. s.
Stanislav Buřil,
dlouholetý člen ČMMJ a Myslivecké společnos-
ti Smrkovec
Pavel Olouvský
dlouholetý člen ČMMJ, bývalý předseda kyno-
logické komise OV ČMS a člen Myslivecké spo-
lečnosti Smrkovec
Jaroslav Valtr
dlouholetý člen ČMMJ

Čest jejich památce!

Josef Jedlička,

jednatel OMS

JUBILANTI – 2021 ČMMJ Z. S. OMS SOKOLOV – I.POLOLETÍ

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

90 let
Rudolf KOLÍN 23. 05. 1931

86 let
Václav GONDÍK 27. 01. 1935

85 let
Ing. Jan KOCIÁN 13. 01. 1936

82 let
Zdeněk HOLICKÝ 19. 05. 1939

81 let
Jaroslav KREJČ 14. 02. 1940

Gabriel MELICHAR 29. 04. 1940

75 let
Vlastislav DALÍK 23. 03. 1946

Josef DAVID 15. 05. 1946

70 let
Václav PAULÍČEK 16. 04. 1951

Jaromír KOTRCH 24. 05. 1951

Vladimír DUSÍK 04. 06. 1951

Josef MRÁZ 20. 06. 1951

65 let
Mgr. Jiří ŽOFČÍN 02. 03. 1956

Ing. Jan KUBERNÁT 11. 04. 1956

Ing. František NOVOTNÝ 14. 06. 1956

Antonín DANĚK 30. 06. 1956
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SPOLUPRÁCE MEZI MS HORNÍK, Z. S., A 10. MŠ, UL. ALŠOVA,
MŠ KLÍČEK, UL. VÍTĚZNÁ A MŠ MARIE MAJEROVÉ SOKOLOV

Již několik let trvá spolupráce mezi MS Horník, 
z. s., a  10. MŠ, ul. Alšova, MŠ Klíček, ul. Vítězná 
a  MŠ Marie Majerové Sokolov. Což se stává po-
malu tradicí. Jako každým rokem pro nás děti 
zajišťují sběr kaštanů a  žaludů pro přikrmování 
zvěře v  době strádání v  zimním období. Na zá-
kladě toho jsou pro děti pořádány různé akce, 

jako jsou různé besedy o přírodě, které zajišťují 
pánové Oldřich Kounovský a Karel Doubek. Jed-
nou ročně je pro děti připraven naučný zájezd do 
přírody nebo na biofarmy, kde mají děti možnost 
se setkat s  různorodou skladbou domácího zví-
řectva a lesní zvěří chovanou v oborách. Je nám 
velice líto, že na základě vládních opatření proti 
covid-19 jsme v roce 2020 nemohli pro děti při-
pravit žádnou z akcí, které s MŠ pořádáme. Chtěl 
bych touto cestou alespoň vedení mateřských 
škol a hlavně dětem poděkovat za tuto akci a vě-
řím, že v roce 2021 budou příhodné chvíle k po-
řádání podobných akcí.

Za MS Horník, z. s., Sokolov

Miloslav Tušek, 

místopředseda MS Horník, z. s.
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19. REPREZENTAČNÍ OKRESNÍ MYSLIVECKÝ PLES
Vážení myslivci a čtenáři, OMS Sokolov měl v plá-

nu uspořádat 6.  února  2021 v  Kulturním domě 
a  multifunkčním centru v  Březové 19. reprezen-
tační okresní myslivecký ples. Vzhledem k přetrvá-
vající nelepšící se epidemiologické situaci v  sou-
vislosti s covid-19 jsme byli nuceni plánovaný ples 
v únoru 2021 zrušit a přesunout jej na rok 2022. 
Doufáme, že tento náš krok pochopíte a  budete 

se těšit na ples nadcházející. Již nyní Vám můžeme 
slíbit, že bude připravena bohatá zvěřinová tom-
bola a ceny. K tanci a poslechu bude hrát Dechová 
hudba Horalka z Kraslic. O dalších podrobnostech 
se včas dozvíte. Děkujeme za pochopení.

Iveta Zábranová,

předsedkyně pro kulturu a propagaci

Z ČINNOSTI ČMMJ, Z. S., OMS SOKOLOV
Vážení kolegové, kolegyně myslivci,

naše činnost byla silně ovlivněna nouzovým sta-
vem, který vyhlásila vláda České republiky v boji 
proti pandemii covid-19. Vyhlášená opatření prak-
ticky zastavila společenský život. Neumožnila nám 
provádět plánované myslivecké akce, nemohli 
jsme uspořádat 19. okresní myslivecký ples, který 
má dlouholetou společenskou tradici a je širokou 
veřejností velmi pozitivně vnímán.

Na jaře měly proběhnout zkoušky z  myslivosti 
uchazečů o  první lovecký lístek, jarní svody psů 

a  další zkoušky. Byli nuceni plánované termíny 
zrušit a přesunout je na pozdější dobu.

Na druhou stranu bylo konstatováno, že se po-
stupně bude rozvolňovat a  že plánované akce 
budeme moci uskutečnit. A proto musíme pevně 
doufat, že náš myslivecký život se vrátí k normál-
nímu stavu a budeme moci pořádat veškeré mys-
livecké akce, které k myslivosti patří.

Josef Jedlička,

jednatel OMS Sokolov

POVINNOST SPOLKŮ
DLE NOZ

PŘIPOMÍNKA

Spolky (i  pobočné spolky) mají od 
1. 1. 2016 novou povinnost sdělovat eko-
nomické informace o své činnosti. Jedná 
se o povinnost ZVEŘEJŇOVAT VE SPOL-
KOVÉM REJSTŘÍKU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU 
(u  podvojného účetnictví) a  PŘEHLED 
O  MAJETKU A  ZÁVAZCÍCH ( jednodu-
ché účetnictví). Tato povinnost vyplývá 
z novely zákona č. 563/1991 Sb., o účet-
nictví. Důležitá je lhůta, ve které je potře-
ba účetní závěrku ve spolkovém rejstříku 
zveřejnit. Zákon stanoví, že účetní zá-
věrka má být zveřejněna do 30 dní od 
jejího schválení příslušným nejvyšším 
orgánem spolku.

Josef Jedlička,

jednatel OMS Sokolov
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PROVOZNÍ DOBA OMS SOKOLOV BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN
Vážení přátelé,

chtěl bych Vás seznámit s  provozem kanceláře 
sekretariátu ČMMJ, z. s., OMS Sokolov v  období 
letních prázdnin. Tak jako každý rok, bude i  letos 
o  prázdninách provoz kanceláře omezen. Po-
slední úřední den před prázdninami bude dne 
30. 6. 2021. Následující úřední dny o prázdninách 
budou ve středu takto: 28. 7., 4. 8., 25. 8. 2021. 

Provozní doba od 8.30 do 14.30 hodin. Nicméně 
tak jako každý rok Vám budu plně k dispozici v pří-
padě potřeby. Telefonní č. 604 184 940, předpo-
kládám, že jej všichni znáte. Od 1. září bude samo-
zřejmě plný provoz od 8.30 do 16.00 hodin. Děkuji 
za pochopení.

Josef Jedlička,

jednatel OMS Sokolov

KYNOLOGIE V OKRESE SOKOLOV
Z důvodu vládních epidemiologických opatření nemohly v plánovaných termínech probíhat žádné 

kynologické akce, a proto muselo dojít ke změnám termínů.

Druh akce Termín Místo konání Poznámka

Jarní svod 15. 5. 2021 Krásno Všechna plemena

Zkoušky vloh OH 31. 7. 2021 Lomnice u Sokolova Sraz u BČ Sokolov, Kraslická

Zkoušky vloh OP 31. 7. 2021 Chodov-Lomy Myslivna

Podzimní zkoušky OH 23. 5. 2021 Lomnice u Sokolova Sraz u BČ Sokolov, Kraslická

Podzimní zkoušky OP 23. 5. 2021 Krásno Sraz u restaurace „U Divočáka“

Bezkontaktní norování 29. 5. 2021 Krásno Um. nora Krajcech

Zkoušky z vodní práce 7. 8. 2021 Kynšperk n/Ohří Sraz u budovy ČD

Barvářské zkoušky honičů 28. 8. 2021 Krásno Sraz u restaurace „U Divočáka“

Barvářské zkoušky OP 29. 8. 2021 Krásno Sraz u restaurace „U Divočáka“

Lesní zkoušky OH 11. 9. 2021 Stříbrná Sraz lovecká chata

Barvářské zkoušky OP 25. 9. 2021 Krásno Sraz u restaurace „U Divočáka“

Bezkontaktní norování 15. 10. 2021 Krásno Um. nora Krajcech

Podzimní zkoušky OH 16. 10. 2021 Lomnice u Sokolova Sraz u BČ Sokolov, Kraslická

Podzimní zkoušky OP 16. 10. 2021 Chodov-Lomy Myslivna

KHZ JGT III. roč. MFB 6.–7. 11. 2021 Chodov Krásno

IZN V průběhu roku

Jan Bína,

předseda komise pro kynologii

Grafika a tisk: Tiskárna Median s. r. o., Ostrov
Autorem titulní fotografie je pan Roman Mančík

PROJEKT JE REALIZOVÁN
ZA PODPORY KARLOVARSKÉHO KRAJE
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Děkujeme níže uvedeným společnostem a podnikatelům 
za finanční podporu:

www.oms ‑karlovyvary.cz • cheb.cmmj.cz • sokolov.cmmj.cz


