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ÚVODNÍK
Vážení kolegové, přátelé a myslivci,

je konec února a v dohledu je snad i jaro. Hlavní lovec-
ká sezóna skončila, zatím mrzne až praští, a tak se stále 
všichni staráme ve svých honitbách o zvěř, aby toto ne-
vlídné roční období překonala v co nejlepší kondici.

Blížící se jaro je také charakteristické svojí činností 
i  pro naše okresní OMSy a  to přípravou a  organizací 
nejenom přednášek, ale i zkoušek nových adeptů my-
slivosti o  první lovecký lístek. Připravují se i  přednáš-
ky pro kolegy myslivce, kteří si chtějí příští rok udělat 
i zkoušky pro myslivecké hospodáře, které v letošním 
roce organizuje OMS Karlovy Vary. Zájemci o tento kurz 
se mohou ještě přihlásit na karlovarském OMSu. Máme 
za sebou své Okresní myslivecké plesy a dále se naše 

OMSy připravují na  své 
sněmy, hodnocení a  vý-
stavy mysliveckých trofe-
jí za uplynulou myslivec-
kou sezónu, kynologové 
přijímají přihlášky na své 
první jarní kynologické 
akce.

Začíná prostě běžný 
myslivecký rok, jak pro 
jednotlivé myslivce, tak 
i  pro samotné myslivec-
ké spolky, sdružení, spo-

lečnosti i  organizace, kteří musí zajistit svoji honitbu 
v jarním období a připravit se na další období celého 
mysliveckého roku.

Čeká nás sčítání zvěře a  myslivecké hospodáře vy-
plňování oněch slavných Plánů mysliveckého hospo-
daření v honitbě: Mysl/1 - Mysl/7. Zvlášť záživný bývá 
Mysl/1 - plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou. Vyplnit 
tento plán, tak aby byli všichni zúčastnění spokojeni, 
si velmi často žádá velkou kreativitu. Ale i to myslivečtí 
hospodáři zvládnou a určitě vše včas a řádně vyplněné 
odevzdají na Státní správu myslivosti.

Na jaře 26. 5. 2018 se koná i velmi oblíbená výstava 
a přehlídka trofejí VLS Hradiště na střelnici Lučiny spo-
lu s  Klubovou výstavou barvářů. Podobná přehlídka 
a výstava trofejí v našem Karlovarském kraji proběhne 
i 16. 6. 2018 na Kladské. Organizátorem této akce jsou 

LČR, s.p., Lesní závod Kladská a OMS Cheb. Přehlídka 
a výstava trofejí u OMS Karlovy Kary bude ve Střední 
lesnické škole ve Žluticích od 23. - 29. 4. 2018 a u OMS 
Sokolov od 12. - 13. 5. 2018 na Bernardu v Královském 
Poříčí.

Ve svém příspěvku mi ještě dovolte podělit se s Vámi 
ještě o jedné velmi čerstvé realitě dnešního myslivec-
kého života.

Vaši myslivečtí hospodáři nebo statutární zástupci 
Vašich spolků a sdružení byly většinou již seznámeni, 
že Rada Krajského úřadu Karlovarského kraje schváli-
la 5. 2. 2018 nový dotační program „Na snížení počtu 
černé zvěře na  území Karlovarského kraje“. Dotace 
se poskytuje na odlov černé zvěře a činí 1.000 Kč za 1 
kus prasete divokého uloveného za  myslivecký rok 
2017/2018, kdy předmětem dotace jsou pouze ulo-
vené kusy prasete divokého převyšující průměrný 
pětiletý odstřel černé zvěře v  honitbě. Podrobnosti  
najdete na  https://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/
Stranky/Prehled-dotace.aspx. Včera večer jsem se 
do  tajů (pravidla, program, žádost, smlouvy…má to 
vše 30 stran) tohoto programu začetl a  můj zásadní 
postřeh: jako organizace Lázeňské lesy Karlovy Vary, 
při podání jedné „žádosti“ o dotaci v elektronické po-
době na  Karlovarský úřad Karlovarského kraje, musí-
me tuto žádost následně doplnit o  papírové přílohy 
v počtu okolo 220 až 240 stran a druhou „žádost“ je 
třeba doplnit o  100 příloh (bez kopie). Tuto žádost 
samozřejmě řádně vyplníme a  odevzdáme i  s  tím 
balíkem příloh, koneckonců nám nic jiného nezbývá  
neb pravidla jsou platná.

Blíží se jaro, zatím tedy astrologické, kdy bude 
to skutečné zatím k  trvajícím mrazům neví-
me a  proto mi dovolte, abych Vám všem popřál,  
aby všechny jarní a  letní myslivecké akce, které jsou 
již naplánované nebo je budete připravovat, proběhli 
k Vaší i myslivecké spokojenosti.

Lovu zdar

Ing. Evžen Krejčí 
předseda OMS Karlovy Vary
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SLOUPEK JEDNATELE
Vážení přátelé,

opět je tu další vydání našeho Zpravodaje a opět 
mám problém s  tématem úvodníku. Zjistil jsem, 
že drtivá většina můj úvodník čte, velmi mne to 
těší, ale také zavazuje. To, o  čem budu v  tomto 
sloupku psát, není příliš povzbudivé, ale  domní-
vám se, že nutné. Jde mi totiž o aktivity nás všech. 
Nejedná se mi o činnosti směrem k lovu nebo péči 
o zvěř, tam si myslím, že jsme nedostižní, ale jde 
o to, co děláme pro myslivost jako takovou. Není 

to vlastně tak dlouho, co jsme oslavovali zařazení 
české myslivosti mezi kulturní nehmotné dědictví 
našeho národa, ale mám pocit, že ve  chvíli kdy 
došlo pití, zapadli jsme zpátky do pasivity. Uvedu 
pár příkladů. Nedávno jsem psal o nedostatečné 
péči o adepty, přátelé naprosto nic se nezměnilo. 
Naříkáme na úpadek české myslivosti, ale nic ne-
předáváme! Vždyť dnešní adepti jsou pokračova-
telé a další nositelé toho co máme tak rádi, čeho si 
vážíme a proč právo myslivosti vykonáváme a co 
nám zabarvilo krev do zelena. Tady já osobně vi-
dím naši největší chybu. Nebo tradiční myslivecké 
akce. Kolik z nás se jich zúčastňuje. A samozřejmě 
v  uniformě. Mám na  mysli plesy, výstavy trofe-
jí, prodejní výstavy, veletrhy a  podobně. Přátelé, 
tohle všechno dělá obrázek o  nás v  očích laické 
veřejnosti. My  musíme chtít měnit. My musíme 
vyvíjet další a další aktivity a ukazovat mladým my-
slivcům, laické veřejnosti, ale i státním orgánům, 
že tu jsme, že něco chceme a  je nás hodně a při 
rozhodování s  námi musí počítat. Nemůžeme si 

myslet, že všechno za nás vyřídí v Praze na ústředí. 
Je tam sice parta mladých lidí, kteří opravdu dělají 
a chtějí dělat, ale bez podpory nás všech to prostě 
nemohou zvládnout. Není to tak dlouho, co jsem 
na  spolky rozesílal dotazník o  onemocnění srnčí 
zvěře. Ze šedesátidvou spolků odpovědělo šest! 

Jistě, dotazník byl víceméně dobrovolný a  já vím, 
že v našem okrese toto onemocnění naštěstí není, 
ale - pořád si myslíme že můžeme někomu říkat co 
má dělat? Bručíme, že veterinární správa nepracuje 
jak by měla, ale co řekne SVS až dostane výsledky 
tohoto dotazníku? Pořád je to tak, že musíme začít 
u sebe. 11. 4. 2018 bude opět jako každý rok, okres-
ní sněm na střelnici PČR/OMS tam bychom se moh-
li pobavit o  tom, co nás trápí, popřípadě vznést 
požadavky na  ústředí a  na  OMR. Čekají nás také 
výroční členské schůze, nezapomeňte se zastavit 
včas v kanceláři OMSu a domluvit se s jednatelem 
na způsobu ocenění některých z vás, kterým jistě 
rádi poděkujete za  dlouholetou práci pro mysli-
vost. Těm, kteří dočetli můj sloupek až do konce dě-
kuji a těším se na podněty k další práci a v letošní 
lovecké sezoně přeji

Lovu zdar!

Jindřich Zemek 
jednatel OMS Karlovy Vary
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JUBILANTI - 2018 ČMMJ Z.S. OMS KARLOVY VARY - I. POLOLETÍ

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

86 let
 Vladimír TUŠL 18. 05. 1932

85 let
 Miroslav VACEK 04. 01. 1933
 Miroslav DVOŘÁK 29. 05. 1933
 Miroslav ŠTĚPÁNEK 15. 06. 1933

83 let
 Jaroslav ŠPIČKA 08. 03. 1935
 Ladislav NOVÁK 11. 06. 1935

81 let
 Antonín MÍŠEK 07. 06. 1937

80 let
 Antonín TURECKÝ 04. 03. 1938
 Matěj REZÁK 15. 05. 1938

75 let
 Bohuslav KOSINA 12. 02. 1943
 Karel JANEČEK 23. 03. 1943
 Ladislav HRUŠKA 28. 03. 1943
 František LAITL 06. 05. 1943
 Jan NOVÁK 24. 05. 1943
 František HOMOLKA 19. 06. 1943
 Petr KULA 16. 06. 1943
 Josef MOUCHA 23. 06. 1943

70 let
 Václav SUTTR 16. 01. 1948
 Jan MATERNA 01. 02. 1948
 Vladimír KEŘLÍK 07. 02. 1948
 Bohuslav RATAJČÁK 10. 02. 1948
 Stanislav HOMOLA 12. 02. 1948
 Jaroslav ZAVÁZAL 10. 03. 1948
 Jan GAVELDA 12. 03. 1948
 Miroslav SVÍTIL 08. 04. 1948
 Stanislav ZEMAN 12. 04. 1948
 Jaroslav DUŠIL 16. 05. 1948
 Jan ŠIMONOVSKÝ 16. 05. 1948
 Jan HOLEČEK 02. 06. 1948
 Václav ŘÍHA 21. 06. 1948
 Jana DEJMKOVÁ 22. 06. 1948

65 let
 Karel SEKULA 27. 01. 1953
 Jindřich KROVOZA 17. 03. 1953
 Jan HOUSKA 05. 05. 1953
 Ivona MRAČKOVÁ 23. 06. 1953
 Tomáš ČEPELÁK 27. 06. 1953

60 let
 Jan DOLEŽAL 25. 01. 1958
 Jiří KURUC 05. 01. 1958
 Jaroslav VESELÝ 13. 05. 1958
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Z MYSLIVSKÉHO DENÍKU VLADIMÍRA ČEPELKY (18)

(Zdroj: Čepelka - Myslivecký deník MS Kovo Karlovy Vary 1960 - 1963)
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PROVOZNÍ DOBA NA STŘELNICI PRO VEŘEJNOST

Datum Den Správce Akce

10. 03. So Vodička střelby Stř. zem. škola od 10.00 h.

11. 03. Ne Vodička, Frisch mysl. veřejnost od 10.00 h.

24. 03. So Vodička, Frisch mysl. veřejnost od 10.00 h.

25. 03. Ne Vodička, Frisch mysl. veřejnost od 10.00 h.

31. 03. So Vodička závěrečný výcvik adeptů od 10.00 h.

01. 04. Ne Vodička, Frisch mysl. veřejnost od 10.00 h.

07. 04. So Vodička praktické zkoušky adeptů od 9.00 h.

08. 04. Ne Vodička, Frisch mysl. veřejnost od 10.00 h.

14. 04. So Frisch mysl. veřejnost od 10.00 h.

15. 04. Ne Frisch mysl. veřejnost od 10.00 h.

21. 04. So Vodička, Frisch mysl. veřejnost od 10.00 h.

22. 04. Ne Vodička, Frisch mysl. veřejnost od 10.00 h.

28. 04. So Frisch mysl. veřejnost od 10.00 h.

29. 04. Ne Frisch mysl. veřejnost od 10.00 h.

05. 05. So Vodička střelby honitba Děpoltivice od 9.00 h.

06. 05. Ne Vodička, Frisch mysl. veřejnost od 10.00 h.

12. 05. So Vodička, Frisch mysl. veřejnost od 10.00 h.

13. 05. Ne Vodička, Frisch mysl. veřejnost od 10.00 h.

19. 05. So Vodička střelby Lázeňské lesy od 9.00 h.

20. 05. Ne Vodička, Frisch mysl. veřejnost od 10.00 h.

26. 05. So Vodička, Frisch mysl. veřejnost od 10.00 h.

27. 05. Ne Vodička, Frisch mysl. veřejnost od 10.00 h.
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VÝKUP ZVĚŘINY VERSUS AMP

Před nedávnem byl v rámci kraje přeposlán dopis 
největšího zástupce výkupu zvěřiny nastiňující vývoj 
výkupních cen zvěřiny v roce 2018. Zajímavostí je, že 
zde byl uveden přehled stávajících cen výkupu zvě-
řiny v zahraničí a  jeho výhled do další sezóny. Zde 
jsem byl velmi překvapen výkupními cenami v za-
hraničí, především v SRN a Polsku, pro srnčí zvěřinu 
od 88 do 97 Kč/kg, jelení zvěřinu od 63 do 69 Kč/kg 
a černou zvěřinu od 8 do 20 Kč/kg.

Vzhledem k tomu, že velmi často jsem v kontaktu 
s myslivci a uživateli honiteb jak v Polsku, tak   Ra-
kousku či v  SRN, převážně v  Durynsku, tak mne 
uvedený přehled výkupních cen velmi překvapil. 

Nedalo mě a na výkupní, respektive prodejní ceny 
zvěřiny v těchto zemích jsem se kolegů pozeptal. 
Zde musím upřesnit, že z  velké části se zvěřina 
majiteli honiteb rovnou prodává konečnému uži-
vateli nebo místnímu řeznictví.

Polsko i přesto, že má již třetím rokem problém 
s  africkým morem prasat (AMP) se cena výkupu 
černé drží na 20 Kč/kg (3-3,3 Zlotých), srnčí 98 Kč/
kg (16 Zlotých), jelení 55 Kč/kg (9 Zlotých). Velkou 
zajímavostí v Polsku je neplacení škod na lesních 
porostech, ale pouze na polních kulturách.

Datum Den Správce Akce

10. 03. So Vodička střelby Stř. zem. škola od 10.00 h.

11. 03. Ne Vodička, Frisch mysl. veřejnost od 10.00 h.

24. 03. So Vodička, Frisch mysl. veřejnost od 10.00 h.

25. 03. Ne Vodička, Frisch mysl. veřejnost od 10.00 h.

31. 03. So Vodička závěrečný výcvik adeptů od 10.00 h.

01. 04. Ne Vodička, Frisch mysl. veřejnost od 10.00 h.

07. 04. So Vodička praktické zkoušky adeptů od 9.00 h.

08. 04. Ne Vodička, Frisch mysl. veřejnost od 10.00 h.

14. 04. So Frisch mysl. veřejnost od 10.00 h.

15. 04. Ne Frisch mysl. veřejnost od 10.00 h.

21. 04. So Vodička, Frisch mysl. veřejnost od 10.00 h.

22. 04. Ne Vodička, Frisch mysl. veřejnost od 10.00 h.

28. 04. So Frisch mysl. veřejnost od 10.00 h.

29. 04. Ne Frisch mysl. veřejnost od 10.00 h.

05. 05. So Vodička střelby honitba Děpoltivice od 9.00 h.

06. 05. Ne Vodička, Frisch mysl. veřejnost od 10.00 h.

12. 05. So Vodička, Frisch mysl. veřejnost od 10.00 h.

13. 05. Ne Vodička, Frisch mysl. veřejnost od 10.00 h.

19. 05. So Vodička střelby Lázeňské lesy od 9.00 h.

20. 05. Ne Vodička, Frisch mysl. veřejnost od 10.00 h.

26. 05. So Vodička, Frisch mysl. veřejnost od 10.00 h.

27. 05. Ne Vodička, Frisch mysl. veřejnost od 10.00 h.
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V  Rakousku se výkupní (prodejní) ceny zvěřiny 
vyvíjí následovně: srnčí do 12 kg 142 Kč/kg (5,6 €), 
nad 12 kg 160 Kč/kg (6,3 €), jelení 126 Kč/kg (5 €), 
zvěř černá od 114 Kč/kg do 126 Kč/kg. Zajímavostí 
je, že zde neznají srážky na zvěřině z důvodu špat-
ně položeného zásahu.

Spolková republika Německo (SRN) - spolková 
země Durynsko výkupní (prodejní) ceny zvěřiny jsou 
následující - srnčí 101 Kč/kg (4 €), jelení 76 Kč/kg 
(3 €), černá 63 Kč/kg (2,5 €). Cena černé v Bavorsku je 
poněkud nižší a je ve výši 50 Kč/kg (2 €).

Jak sami vidíte, že ceny jsou to velmi zajímavé, 
a  bohužel neodpovídají předpokládanému vý-
voji cen zvěřiny u nás. Jak jsem uváděl v začátku, 
že většinu zvěřiny v honitbách v Rakousku a SRN 
se prodává lidem v  místě nebo místním řeznic-
tvím. Tento způsob nakládání se zvěřinou již naše 
zákony umožňují, ale velké množství majitelů 
(uživatelů) honiteb pro tento způsob nakládání se 
zvěřinou nejsou dostatečně vybaveny, a  tak ten-
to způsob prodeje v našich končinách chybí. Vy-
mlouvat se při tvorbě cen výkupu zvěřiny na špat-

ný měnový kurz koruny vůči euru je však velmi 
krátkozraké a velmi zavádějící.

Takovéto zásadní snížení cen výkupu zvěřiny černé 
zvěře sebou nese negativní dopad do jejího inten-
zivního lovu, jak ukládá nařízení Státní veterinární 
správy. Lovci loví pouze mladou černou zvěř pro 
svoji okamžitou spotřebu a dospělou zvěř nechávají 
v honitbě bez povšimnutí. Tyto negativní dopady lze 
odstranit pouze odpovídající výkupní cenou nebo 
zavedením plošného zástřelného vypláceného stá-
tem uživatelům honiteb a bude na nich, jakým způ-
sobem s daným přínosem naloží.

V současné době vláda SRN zvažuje podporu vý-
kupu černé, tím že bude prostřednictvím výkupu 
nakupovat do státních hmotných rezerv či vláda 
v Polsku zvažuje proplácení čerpání dovolené pro 
myslivce věnujícímu se intenzivnímu lovu černé 
zvěře. Budoucnost nám ukáže, zda tato motivace 
bude slavit u našich sousedů úspěch ve snaze zvý-
šení odstřelu černé zvěře.

Petr Křížek, Petr Dolejš

MYSLIVECKÝ PLES BALCARE CLUBU V NOVÉ ROLI

Zcela zaplněné prostory Kulturního domu v Nové 
Roli slavnostně společensky oblečenými účastníky 
plesu, myslivci ve svých stejnokrojích a  trubači se 

svými borlicemi. To byly charakteristické znaky so-
botního večera z 10. 2. 2018, na který připravili čle-
nové zapsaného mysliveckého spolku Balcare club 
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svůj letošní myslivecký ples. Na jeho bezchybném 
průběhu se podílela celá řada členů a  příznivců - 
vyznavačů myslivecké kultury a tradic.

Poděkování zasluhují ti, kteří nazdobili sál a  při-
lehlé prostory včetně připraveného výřadu zvěře 
na  tanečním parketu a po dobu plesu se postarali 
o chutné a bohaté občerstvení. Za bohatou tombolu 
je nutné poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli 

věcnými dary, nebo finančně, především generál-
nímu sponzorovi firmě Thun 1794, a.  s. Nová Role, 
Město Nová Role, Jeremy, s. r. o. Karlovy Vary, Farma 
Kubernát Děpoltovice, Palírna U  zeleného stromu 

Ústí nad Labem, GAVEN, s. r. o. Praha, Sedlecký kao-
lin, a. s. Božíčany a mnoho dalších. 

Vytrubování mysliveckých fanfár na borlice v prů-
běhu slavnostního nástupu i  při pasování lovce 
zvěře se profesionálně zhostili kamarádi v zeleném 
přátelé Tomáš Třeský a Luboš Doležal.

Ke spokojenosti většiny přítomných, zejména těch 
mladších, vyhrávala chodovská kapela Alabalalam-
ba. Je škoda, že nemá ve svém repertoáru alespoň 
několik skladeb polek nebo valčíků.

Poděkování za fotodokumentaci, jejíž podstatnou 
část si můžete prohlédnout na www.balcare.cz pat-
ří paní Andree Kubínové a její sestře Daně.

Do  pozdních nočních hodin se celá společnost, 
včetně našich přátel z německého Rittersgrünu vý-
borně bavila.

A tak nezbývá než si přát, aby členové Balcare clu-
bu, z.s. pro nás celou akci za rok zopakovali.

Balcare club ještě jednou, všem děkuje.

MYSLIVECKÝ PLES BALCARE CLUBU V NOVÉ ROLI
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Balcare club, z.s., 
si vás dovoluje v rámci oslav 

 
 

95. výročí založení Českomoravské myslivecké jednoty 
a měsíce myslivosti pozvat na 3. ročník akce 

 

Myslivci dětem 
 

do obce Mezirolí před Balcare club 
dne 9. června 2018 od 14 hodin. 

SRNEC RARITA
Vážení přátelé, jak přiložené fotografie dokazují, i v našich honitbách lze najít zajímavé srnce. Tento  po-

chází z okolí Bečova. Budeme rádi, když se i vy s námi podělíte o vaše zajímavé trofeje nebo shozy.
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TRADIČNÍ MYSLIVECKÝ PLES
Vážení přátelé,

tak jako každý rok, se letos opět konal náš Tradič-
ní myslivecký ples v Národním domě v Karlových 
Varech. Letos opět za stále vyššího zájmu nemy-
slivecké veřejnosti. Jsem tomu samozřejmě rád, 
nicméně mne dost mrzí, že naši členové se větši-
nou podobným akcím vyhýbají. A ti, kteří přijdou, 
ještě někdy nemají uniformu. A tak k velké lítosti 
návštěvníků se nekonal slavnostní nástup a zahá-
jení plesu bylo více méně neoficiální. Myslím, že 
bychom měli našim tradicím projevovat větší úctu 
a příští rok vše napravit. K tanci a poslechu hrála 
skupina Saldo Band, byla velmi důstojným ná-

stupcem hudební skupiny př. Demčáka, který již 
veřejná vystoupení ukončil. Chtěl bych mu i tou-
to cestou poděkovat za produkce v minulých le-
tech. Tombola byla bohatá, celkem asi dvěstě cen, 
z toho asi patnáct kusů zvěřiny. Bohužel na parket 
v Národním domě zvěřina nesmí, tak si ji ti šťastní 
vyzvedli přímo v  chladírně u  př. Marka, kterému 
touto cestou rovněž děkuji za  pomoc a  ochotu. 
Věřím, že jsme se všichni skvěle bavili a že se pří-
ští rok opět sejdeme v Národním domě při tanci 
a společné zábavě.

jednatel OMS Karlovy Vary

PODĚKOVÁNÍ
Okresní myslivecký spolek by rád touto cestou poděkoval za zvěřinové příspěvky do tomboly těmto organiza-

cím: Honební společenstvo Bochov – Kozlov, spol. J – DOS, s.r.o., MS Sedlečko, statek BOR – ZEOS, Lázeňské lesy 
Karlovy Vary, Farma Otročín, MS Rysy - Doubí

Za OMR Karlovy Vary - jednatel OMS Karlovy Vary

PŘEHLÍDKA TROFEJÍ ULOVENÝCH V SEZONĚ 2017/2018
V měsíci dubnu se uskuteční opět okresní přehlíd-

ka trofejí ulovených v  lovecké sezóně 2017/2018. 
Přehlídka se bude konat již tradičně v  prostorách 
Střední lesnické školy ve  Žluticích. Pro veřejnost 
bude otevřena od 22. - 29. 4. 2018. Budou zde vysta-
veny trofeje z honiteb spadajících pod ORP Karlovy 
Vary a ORP Ostrov. Honitby spadající pod ORP Ma-
riánské Lázně předkládají trofeje na přehlídku OMS 
Cheb.

V posledních letech zde bylo zejména z oblasti ORP 
Karlovy Vary předkládáno stále méně trofejí. Někteří 
uživatelé honiteb trofeje vůbec nepředložili, což vů-
bec nekoresponduje s významem výkonu práva mys-
livosti a jejími tradicemi. Česká myslivost byla zapsána 
v UNESCO jako významné kulturní dědictví. Součástí 
tohoto dědictví jsou i přehlídky ulovených trofejí. 

Reprezentuje to náš vztah k tomuto dědictví a my-
slivosti vůbec.

Harmonogram svozu trofejí, hodnocení, konkrétní 
přehlídky a výdeje trofejí zpět je uveden na interneto-
vých stránkách OMS Karlovy Vary a myslivečtí hospo-
dáři jej obdrží (v  době vydání tohoto časopisu prav-
děpodobně již obdrželi) od  pracovníků státní správy 
myslivosti na ORP Karlovy Vary a Ostrov.

Věřím, že se na letošní přehlídce pochlubí svými 
úlovky většina mysliveckých spolků a  společen-
ství, jakož i soukromých uživatelů, protože si uvě-
domí svůj vztah k dlouholetým tradicím.

Ing. Václav Konopík 
předseda myslivecké komise OMS Karlovy Vary
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Klub dlouhosrstých ohařů 
a OMS Karlovy Vary 

 pořádá 6. ročník 
MEMORIÁLU Ing. VLADIMÍRA DEJMKA  

 
Všestranné zkoušky ohařů 

pro všechna plemena ohařů 

 
 

27. - 28. 10. 2018 
 

se zadáním čekatelství CACIT/res.CACIT 
a CACT/res.CACT 
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OHLÉDNUTÍ ZA KYNOLOGICKOU SEZÓNOU 2017
Od vydání posledního článku ve zpravodaji, tedy v dru-

hé polovině roku 2017 se na okrese Karlovy Vary usku-
tečnila většina plánovaných kynologických akcí. V  ho-
nitbě Květnová se uskutečnily 12. 8. 2017 lesní zkoušky 
ostatních plemen a 13. 8. 2017 barvářské zkoušky s vel-
mi pěknou účastí, kdy u se obou zkoušek posuzovalo 
ve dvou skupinách. Nekonaly se bohužel lesní zkoušky 
ohařů pro nedostatek přihlášených psů. 30. 9. 2017 se 
konaly v honitbě Farmy Kubernát Děpoltovice podzim-
ní zkoušky ohařů a ostatních plemen a následující den, 
tedy 1. 10. 2017 v honitbě Smolné pece zkoušky z vod-
ní práce. Vrcholem sezóny potom byly mezinárodní 
všestranné zkoušky ohařů - 5. ročník Memoriálu Ing. Vla-
dimíra Dejmka ze zadáváním čekatelství CACIT a CACT. 
O oblibě těchto mezinárodních zkoušek svědčí vysoký 
počet přihlášených psů, tedy 21 a rovněž vysoký počet 
startujících, zkoušek se zúčastnilo 19 psů, z nichž zkouš-
ky dokončilo 14 psů. Již po třetí se zkoušek zúčastnil vůd-
ce Vladimír Kaiser, který je dnes považován mezi kynolo-
gy za legendu. Sraz byl tradičně v Radošově v restauraci 
Na Špici, přes den probíhaly v honitbách Farma Kuber-

nát, Smolné Pece a Agropol Počerny, o zázemí pro od-
počinek a občerstvení se nám staral přítel Cinegr v Klubu 
Balcare v  Mezirolí. Všem patří poděkování za  poskyt-
nutí honiteb a příjemného prostředí pro zázemí zkou-
šek. Zkoušky proběhly za velice náročných podmínek, 
ve dnech, kdy Česko postihl orkán, rychlost větru v noci 
na  neděli dosahovala podle meteorologů okolo 120 
km/hod a v neděli jsme se v lese potýkali s popadanými 
stromy a v poli se silným větrem a na vodě s vysokými 
vlnami, za těchto podmínek se psům nepracuje dobře. 
Výsledkem tedy bylo pouze 6 psů v první ceně, byly udě-
len tituly jeden CACIT, jeden res. CACIT, dva CACT a jeden 
res. CACT.  3 psi dokončili zkoušky ve druhé ceně a 4 psi 
ve třetí ceně. Vítězem zkoušek se stal dlouhosrstý ohař 
Hit z Remízu, vedený vůdcem Janem Hýbnerem, který 
zároveň obdržel čekatelství CACIT. Závěr sezóny byl tedy 
dramatický, ale nakonec vydařený.

Pro příští sezónu uvádíme plán kynologických akcí, kde 
věříme opět v hojnou účast vůdců, kteří se již nyní pilně 
na zkoušky připravují a přejeme jim dobrý vítr a úspěšné 
složení zkoušek.

Myslivecké kynologii zdar!

INFORMACE O VI. ROČNÍKU MEMORIÁL ING. VLADIMÍRA 
DEJMKA - VŠESTRANNÝCH ZKOUŠEK OHAŘŮ SE ZADÁNÍM 

ČEKATELSTVÍ CACIT, RES. CACIT / CACT, RES. CACT
POŘADATEL: Klub dlouhosrstých ohařů Nová Cer-
kev ve spolupráci s ČMKJ a OMS Karlovy Vary
Místo konání: Radošov
Hotel-Restaurant-Autocamping NA ŠPICI
Datum Konání: 27. - 28. 10. 2018
Uzávěrka přihlášek 1. 10. 2018 
Podrobnější informace budou zveřejňovány na  strán-
kách klubu www.ohardlouhosrsty.cz a na stránkách OMS 
Karlovy  Vary  www.oms-karlovyvary.cz
Přihlášky
Přihlášky přijímá MVDr. Miroslav Kalich, Hulince 793,  
757 01 Valašské Meziříčí 
tel. +420 571 624 513, +420 777 887 942 
e-mail: miroslav.kalich@seznam.cz
Honitby
Farma Kubernát Děpoltovice, Honitba Smolné pece, 
Agropol Počerny

Rozsah zkoušek
Zkoušet se bude podle následujících zkušebních řádů:
ZŘ pro ohaře
Všestranné zkoušky ohařů se zadáním čekatelství 
CACIT a CACT, pro všechna plemena ohařů, platného 
od 1. 4. 2014 (tabulky podle MRK a MKP)
UPOZORNĚNÍ
Pro plemena anglických ohařů neudělil klub souhlas 
k udělování čekatelství.
Ubytování - zajišťuje si účastník individuálně na ná-
sledující adrese, případné info k ubytování poskytuje 
Jana Dejmková, 
tel. 774 740 523, 
ubytování rozhodčích řídí Jana Dejmková
Doporučené ubytování
Hotel-Restaurant-Autocamping NA ŠPICI
Radošov 87,  Kyselka 362 72, tel. 353 941 152
http://www.naspici.net/
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 VLS ČR, s.p. divize Karlovy Vary 
pořádá 

CHOVATELSKOU PŘEHLÍDKU TROFEJÍ 
 

 26. 5. 2018 areál střelnice Lučiny 
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TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ KYNOLOGICKÝCH AKCÍ PRO ROK 2018 
OMS KARLOVY VARY

Č. Název akce Datum Místo konání
01. Jarní svod - pro všechna plemena 14. 04. 2018 Mezirolí
02. Zkoušky vloh (ZV) OH + OP 28. 04. 2018 Karlovy Vary
03. Podzimní zkoušky (PZ) OH + OP 19. 05. 2018 Karlovy Vary
04. Podzimní zkoušky (PZ) OH + OP 29. 09. 2018 Karlovy Vary
05. Lesní zkoušky (LZ) OP 11. 08. 2018 Karlovy Vary
06. Lesní zkoušky (LZ) OH 18. 08. 2018 Karlovy Vary
07. Zkoušky z vodní práce (VP) všechna plemena 30. 09. 2018 Karlovy Vary
08. Barvářské zkoušky (BZ) všechna plemena 12. 08. 2018 Karlovy Vary
09. Předběžné zkoušky barvářů (Pb) 06. 10. 2018 Karlovy Vary
10. Individuální zkouška z norování (IZN) 2018 V průběhu roku
11. Individuální zkouška barvářů (IHB) 2018 V průběhu roku

Ing. Milan Kottek 
předseda komise pro kynologii OMS Karlovy Vary

MALÍŘ A MYSLIVEC
Malíř a grafik Petr Malecký se narodil v roce 1941. V mládí byl žákem akademického malíře Weinfurtera 

a akademického malíře Václavíčka. Vystudoval SPŠ keramickou u profesorů Květenského a Strnada. Pra-
coval jako grafik, návrhář a asistent scénografie.

Učil malířské technologie na SPŠ keramické a sklářské v Karlových Varech. Pracoval jako ergoterapeut 
v Katolické charitě při práci s hendikepovanými občany.

K jeho koníčkům vždy patřila příroda, les, aktivní myslivost, kreslení a malování. Jeho výtvarný projev 
vyjadřuje především obdiv k přírodě, která mu je velkou inspirací.

Jeho akvarely a jejich výtvarné pojetí jsou nám srozumitelné a blízké. Netouží po slávě a okázalosti, 
maluje pro radost svou a svých přátel.

Samostatné výstavy: chodba radnice Ostrov, 2× zámek rodiny Lažanských, Výstava na plotech, různé 
netradiční výstavy mezi přáteli a podobně.

jednatel OMS Karlovy Vary

KURZ PRO MYSLIVECKÉ HOSPODÁŘE
Vážení přátelé,

OMS Karlovy Vary opět v letošním roce pořádá kurz pro zájemce o zkoušky pro myslivecké hospodáře. 
Při dostatečném počtu zájemců přednášky začínají 20. 5. 2018. Podrobnější informace ochotně poskyt-
ne jednatel OMS Karlovy Vary
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MYSLIVECKÝ SPOLEK |
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

CHEB | MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ



SLOVO JEDNATELKY

Vážené kolegyně a kolegové myslivci,

jak již někteří z Vás vědí k 31. 1. 2018 ukončila 
svoji působnost na  OMS Cheb jednatelka paní 
Miroslava Maršíčková. Tímto bych jí chtěla jmé-
nem OMS Cheb poděkovat za její dobře odvede-
nou práci.

V  krátkosti bych se představila. Jmenuji se  
Iveta Růžičková a  od  5.  2.  2018 jsem se stala 
novou jednatelkou OMS Cheb. Myslivostí se za-
bývám již mnoho let. Do  roku 2016 jsem byla 
členkou MS Vackov-Skalná, kde jsem aktivně 
vykonávala mysliveckou činnost. Mým velkým 
koníčkem je kynologie. Věnovala jsem se cho-
vu a  výcviku Bloodhoundů a  Alpských brakýřů 
jezevčíkovitých. V  současnosti nejsem členkou 
žádného mysliveckého spolku, ale to není pře-
kážkou v  tom, abych se myslivosti a  kynologii 
věnovala i nadále. To je tak v krátkosti vše o mé 
osobě a myslivosti.

A nyní zpět k činnosti OMS Cheb.

Stav naší členské základny OMS Cheb se od po-
sledních údajů trochu změnil. V  současné době 
máme o 45 členů méně než v minulém pololetí. 
Věřím, že k poklesu stavu naší členské základny 
došlo pouze tím, že si členové v  návalu práce 
a  starostí zapomněli prodloužit členství na  rok 
2018. Chtěla bych tímto požádat ty, kteří tak 
ještě neučinili, aby si svoje členství prodlouži-
li. Toto mohou učinit osobně přímo v  kance-
láři OMS nebo převodem na  účet OMS Cheb 
0781843309/0800, jako VS uveďte Vaše rodné 
číslo.

Do 5. 3. 2018 máme 377 členů

z toho :
řádní členové 202
důchodci +65 157
invalidní důchodci 6
lesníci 6
studenti 6

Dále bych chtěla upozornit na změnu provozní 
doby na OMS Cheb.

Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa    13:00 - 17:00

V  době letních prázdnin bude kancelář OMS 
Cheb uzavřena. Činnost bude opět zahájena 
od 20. 8. 2018

V  případě dotazů nás kontaktujte na e-mailové 
adrese omscheb@email.cz nebo na tel. 354 433 186 
ve výše uvedenou pracovní dobu.

Jak všichni víme, blíží se čas lovu srnce obec-
ného a  proto bych chtěla připomenout kontakt 
na pana Ladislava Hynka, který provádí pojištění 
cizinců a do ciziny pro OMS Cheb.
Telefon:  354 542 589
Mobil:  606 614 599

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD:

V prosinci 2017 nás navždy opustil pan  
ZDENĚK PEKAŘÍK, který byl dlouholetým členem 
ČMMJ, lektor a komisař pro zkoušky z myslivosti.

V  listopadu  2017 nás navždy opustil pan  
JOSEF VERBOVSKÝ dlouholetý člen ČMMJ a člen 
MS Františkovy Lázně, z.s.

Čest jejich památce.

Iveta Růžičková 
jednatelka OMS Cheb
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JUBILANTI

Všem uvedeným jubilantům tímto blahopřeje OMS CHEB a MR CHEB.

89 let
 Jan HANZAL 02. 05. 1929

87 let
 Jan SLÁVA 29. 01. 1931

86 let
 Jaroslav ZÍSKAL 25. 04. 1932

85 let
 Josef FIŘT 12. 03. 1933

81 let
 Ing. Josef KULHÁNEK 24. 03. 1937
 Jaromír ČERNÝ 25. 03. 1937

80 let
 Zdeněk BLÁHA 12. 01. 1938
 Otto HOŠŤÁLEK 19. 03. 1938
 Jiří  BROŽ 21. 03. 1938

75 let
 Antonín KHEL 29. 01. 1943
 Václav POVONDRA 12. 04. 1943
 Ing. Josef TŮMA 28. 04. 1943
 Waldemar LÍBAL 24. 06. 1943

70 let
 Jan HLOVOSKA 23. 01. 1948
 Jan SADOVSKÝ 24. 02. 1948
 Miloslav VONDRÁŠEK 02. 04. 1948
 Vladimír ERPS 12. 04. 1948
 Jaroslav VOZKA 06. 05. 1948
 Jiří HUBÁČEK 12. 05. 1948
 Kamil FUTERA 17. 05. 1948

65 let
 Václav VOTAVA 25. 01. 1953
 Jiří PODZIMEK 04. 03. 1953
 Ing. Petr ČERNÍK 23. 03. 1953
 Jiří KADLEC 26. 03. 1953
 František AGAI 28. 03. 1953
 František KABALUK 08. 04. 1953
 Ing. Jiří SMÝKAL 17. 04. 1953
 Antonín FUTERA 26. 05. 1953
 Jiří ŠAFÁŘ 16. 06. 1953
 Pavel KOUBA 19. 06. 1953
 František CHRPA 20. 06. 1953

60 let
 Jiří MAKEŠ 24. 01. 1958
 Jiří ŠOFRLE 25. 04. 1958
 Luděk KRATOCHVÍL 03. 05. 1958
 Ing. Jan RULEC 22. 06. 1958
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PACHOVÉ OHRADNÍKY V NAŠEM KRAJI
V minulém čísle zpravodaje jsme informovali o instalaci pachových ohradníků v našem kraji. Na ně-

kterých úsecích byly instalovány již čtvrtým rokem a některé úseky byly ošetřeny poprvé. V roce 2017 
na pořízení přípravků poskytl dotaci ve výši 100 tisíc korun Krajský úřad Karlovarského kraje.

Přehled o účinnosti instalace

Obvod OMS Počet honiteb s provedenou 
instalací v r. 2017

Úhyn zvěře před 
instalací Úhyn zvěře 2017

Cheb 6 73 ks 30 ks

Karlovy Vary 3 22 ks 19 ks

Sokolov 11 107 ks 61 ks

Celkem 20 202 ks 110 ks

Z uvedeného přehledu je patrné, že došlo k poklesu úhynu zvěře po provedené instalaci, ale výsledky 
u jednotlivých uživatelů jsou rozdílné.

Pro dosažení dobrého výsledku je nutná pečlivá 
instalace, ale i pravidelná obnova účinné látky. Ten-

to časový interval je uveden v návodu výrobce a je 
nutné doporučení výrobce dodržovat.

Pozvánka na setkání myslivců Karlovarského kraje
do areálu Loveckého zámečku na Kladské
v sobotu 16.6.2018 od 10 do 16 hodin

Program:
expozice loveckých trofejí LZ Kladská ulovených  
v sezoně 2017/2018
přehlídka shozů jelena lesního LZ Kladská
zajímavé shozy a trofeje z minulosti LZ Kladská
výstava fotografií a přírody Slavkovského lesa
chovatelská přehlídka trofejí ČMMJ OMS Cheb
okresní kolo soutěže „o Zlatou srnčí trofej“
vystoupení mysliveckých trubačů
ukázky vábení zvěře
zábavný program pro dětské návštěvníky - laserová střelnice
dechový orchestr

Akce realizována za finanční podpory Karlovarského kraje

GRAFICKÝ MANUÁL

ÚVOD

Grafický manuál je pøedpis pøesnì kodifikující znaèku spoleènosti, 

která je tvoøena názvem a grafickým logotipem.

Stanoví základní zpùsoby užívání hlavních grafických identifikaèních

prvkù spoleènosti a je závaznou normou pro všechny subjekty, které

 tyto  techniky zpracovávají.

Další dùležité prostøedky jednotného grafického stylu jsou písma a barvy.

Velmi dùležité jsou potom zpùsoby užití všech prostøedkù ve vnitøních

i vnìjších tiskovinách, na reklamních pøedmìtech, v inzerci, na dopravních

prostøedcích, architektuøe a v dalších formách komunikace.

Jednotný grafický styl je nenahraditelný prvek, který profiluje tváø spoleènosti,

dostává ji do povìdomí celé veøejnosti a pøispívá tak k její reputaci.
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V září 2017 byla poskytovatelem dotace provedena 
kontrola, která byla vybraným uživatelům honiteb 
oznámena se čtrnáctidenním předstihem. Výsledky 
kontroly byly bohužel velmi špatné.

Ve všech kontrolovaných honitbách bylo zjištěno, 
že při aplikaci není dodržen návod výrobce a  ně-
které úseky uvedené v žádosti nebyly v tomto roce 
ošetřeny.

Na základě výsledků provedené kontroly byla pří-
jemci dotace udělena pokuta ve výši 5 000 Kč.

Na úhradě této pokuty se podílely všechny okres-
ní myslivecké spolky v kraji rovným dílem.

Po  vyhodnocení situace z  loňského roku bylo 
rozhodnuto, že v  projektu je možné pokračovat 
i v roce 2018, ale za jiných podmínek.

Žádost o dotaci bude podávat každý OMS samo-
statně a  od  uživatelů honiteb bude vyžadováno, 
aby instalace byla provedena dle návodu výrobce.

K datu 28. 2. 2018 OMS Cheb obdržel pouze dvě 
žádosti na  pokračování projektu. Dále jedna ho-
nitba zanikla a tři honitby žádost vůbec nepodaly. 
O  instalaci pachových ohradníků na  nových úse-
cích neprojevil nikdo z uživatelů honiteb zájem.

Jsem toho názoru, že počty kusů zvěře sražené 
na silnicích jsou vysoké a měli bychom v honitbách 
využít finanční prostředky, které státní správa nabí-
zí, ale musíme také dodržovat podmínky, které jsou 
uvedeny ve smlouvě.

Ing. Petr Černík 
předseda OMS Cheb

KROUŽEK MLADÝCH PŘÁTEL MYSLIVOSTI A OCHRANY PŘÍRODY 
MYSLIVECKÝ KROUŽEK „BYSTRÁ LIŠČATA“ PŘI OMS CHEB

Chtěla bych Vám představit náš Myslivecký krou-
žek - Bystrá liščata, který funguje na ZŠ a MŠ Lázně 
Kynžvart při OMS Cheb a  spolupráci LČR, s.p.,  LZ 
Kladská - lesních pedagogů. Náš kroužek funguje 
s  malým přerušením již 3. rokem. Cílem kroužku 
je mladou generaci odtrhnout od  telefonů, počí-
tačů, seznámit je s  krásou přírody, s  jejími živými 
složkami - s  rostlinstvem, živočichy, zvířaty, které 
se zde nacházejí, poznat své místo bydliště (CHKO 
Slavkovský les), seznámit je s  ochranou životního 
prostředí, s  aktivitami, kterými se mohou podílet 
na  zvyšování kvality životního prostředí. Dlouho-
dobým výchovně-vzdělávacím procesem připravit 
nastupující generaci mladých myslivců, lesníků 
a omladit tak současné MS.

V  současné době navštěvuje kroužek 24 dětí - 
od 1. - 6. třídy.
Kroužek je rozdělen dle věkové kategorie:

1., 2. třída (ti se scházejí každé úterý od 13.00 h. 
do  13.45 h. + za  spolupráce dvou asistentek  
z 6. třídy)

3., 4., 5. třída (ti se scházejí každé pondělí 
od 13.00 do 13.45 h.)

Samozřejmě v době návštěvy lesa a různých před-
nášek, akcí, výletů jsou časy jiné.

Během těchto tří let vedení kroužku jsme našli 
mnoho našich příznivců jak z řad rodičů, lesních 
pedagogů, členů OMS Cheb, kteří mi s vedením 
kroužku pomáhají jak materiálně, tak i vlastními 
zajímavými přednáškami a  činnost kroužku tím 
obohacují, za  co jim velice děkuji. Navazujeme 
na tradici kroužku, který v Lázních Kynžvart fun-
goval před 33 lety 
a  máme mnoho fa-
noušků. Chtěla bych 
shrnout naše nej-
důležitější aktivity 
a  prostřednictvím 
článku v  časopise 
Myslivost tak všem 
lidem, kteří s  naším 
kroužkem spolupra-
cují poděkovat.

MYSLIVECKÝ SPOLEK | CHEB | MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ1 | 2018

| www.oms-karlovyvary.cz • www.myslivost.cz/omssokolov • www.omscheb.cz20



Datum Přednáška, akce, výlet Spolupracují osoby

Červen 2017
Okresní kolo ZST v Domě přírody na Kladské 
(pasování-přijímání mladých myslivců mezi 
své členy)

OMS - pan Ing. P. Černík
+ zajištění prostoru LČR, LS 
Kladská - pan Ing. J. Němický

Září, Říjen 2017 Návštěva mysl. zařízení, posedu, čekaná v reví-
ru LČR LS Kladská Lesní pedagog - pan Ing. P. Volf

Říjen 2017 Přednáška - spárkatá zvěř, jelen, říje, ukázky 
vábení, hlasy jelenů na říjišti

Mistr Evropy ve vábení jelenů - 
pan J. Brtník

Prosinec 2017

Vánoční besídka 3. generací, mysl. seniorů, 
kteří se podíleli na zakládání kroužku v Láz-
ních Kynžvart + předání kroniky z roku 1986
Sponzorský dar od OMS Cheb, mysl. trička pro 
malé myslivce (kultura odívání)
Zahájení a ukončení akce trubačka LČR LS 
Kladská

pan Černík, pan Agai - mysl. 
senioři
LČR, LS Kladská - pedagogičtí 
pracovníci - pan Ing. Č. Šoltys,
pan Ing. P. Volf,
pan J. Brtník i s manželkou,
Adriana Říhová - studentka 
gymnásia v M.L. a trubačka LČR, 
LS Kladská

Leden, Únor 2018
Návštěva revíru MS Jedlová, les v zimě, pozo-
rování stop, práce lovecky upotřebitelného 
psa v revíru, důležitost zakrmování

Předseda MS Jedlová - 
pan V. Novák

Únor 2018

Návštěva přezimovací obůrky
LČR LS Kladská, seznámení se zakrývacími 
zařízeními, ničení stromů okusem, ohryzem, 
pozorování stop jelení zvěře, trusu, pozorová-
ní dalekohledy jelení zvěře v obůrce Přednáš-
ka o zbraních

Lesní pedagog - pan Ing. P. Volf

Únor 2018

Přednáška o zbraních, ukázka zbraní, střeliva, 
nejdůležitější úkol myslivců - chov, ochrana, 
lov, bezpečnost při používání zbraní, práce 
myslivecké stráže

Předseda MS Jedlová - 
pan V. Novák

Únor 2018

Za zvířátky do lesa - zážitková hodina v ZŠ 
a MŠ L. Kynžvart, školáci učí předškoláky, kte-
rá zvířátka mohou potkat v lese, představení 
lesních pedagogů, funkce lesa, rozdíl mezi 
lesníkem a myslivcem

Lesní pedagogové LČR, LS 
Kladská - pan Ing. Č. Šoltys,  
paní Bc. L. Hrubošová
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Díky OMS Cheb jsem se mohla v srpnu 2017 zú-
častnit kurzu pro Vedoucí mysliveckých kroužků 
v Hranicích pořádaný ČMMJ, který mi pomohl na-
směrovat v mé činnosti a díky vedoucí kurzu paní 

Mgr. Palacké ráda na tento kurz vzpomínám.
Máme před sebou přislíbených mnoho akcí, pro-

jektů a nadšených dětí.

Za myslivecký kroužek „Bystrá liščata“ při OMS Cheb 
Mgr. Sedláková Pavlína

ČINNOST MYSLIVECKÉHO KROUŽKU „BYSTRÝCH LIŠČAT“ 
PŘI OMS CHEB

V měsících září, říjen chodili malí myslivci na če-
kanou na posedy do revíru pana  Ing. Pavla Volfa 
(zaměstnance LČR, s.p., LZ Kladská). Mohli pozoro-
vat dění v přírodě, uvědomovat si, jak se mají cho-
vat v  lese, jak je důležité mít na posedu správný 
vítr a správné počasí. Pomocí dalekohledů pozo-
rovali nejen proměny přírody, ale vše, co se hne 
a  zašustí. Během školního roku se připravovali 
na  okresní kolo ZST, které proběhne 16.  6.  2018 
v Domě přírody na Kladské. Ti, kteří se ho zúčast-
nili minulý rok si své postavení musí znovu obhájit 
a pro nové čekatele věřím, že to bude velký záži-
tek zakončený pasováním - příjímáním do řad my-
slivců předsedou OMS Cheb - panem Ing. Petrem 
Černíkem.

V říjnu, když jsme probírali spárkatou zvěř - jele-
na, jelení říji, jsme si pozvali do kroužku opět pana 
Jana Brtníka (pětkrát mistrem Evropy ve  vábení 
jelenů). Dětem předvedl vábení, hlasy mladých 
a starých jelenů, troubení jelenů na říjišti.

Vánoční besídku zahájila i zakončila trubačka LČR, 
s.p., LZ Kladská Adriana Říhová. Na vánoční besídku 
byli pozváni všichni, kteří s  naším kroužkem spo-
lupracují a  tentokráte i  myslivci senioři z  Lázní Ky-
nžvart - pan Černík, pan Agai, kteří se před 33 lety 
podíleli na vedení mysliveckém kroužku a mladým 
myslivcům mohli předat své zkušenosti. Bohužel, 
hlavní zakladatel mysliveckého kroužku pan  Ma-
tějka již není mezi námi. Jako dárek a  poděkování 
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za pozvání přinesli malým myslivcům kroniku z roku 
1986. Dětem se nejvíce líbilo to, že kroniku psali 
tatínkové některých dětí (pan Vokoun). Kroužek zís-
kal jeden velký klenot. Děti svým hostům napekli 
cukroví a  obdarovali je výrobky z  keramické dílny. 
Dále bych chtěla poděkovat OMS Cheb za sponzor-
ský dar, noví žáci dostali k vánocům zelená myslivec-
ká trička a ti starší zimní čepice. LČR LS Kladská v za-
stoupení lesních pedagogů pana Ing. Šoltyse, pana 
Ing. Volfa dětem přinesli pod stromeček také malé 
překvapení

V únoru malí myslivci navštívili přezimovací obůr-
ku LČR LS Kladská pod vedením lesního 

pedagoga LČR, LS Kladská p.  Ing. Volfa. Seznámili 
se s funkcí obůrky, s mysliveckými krmnými zaříze-
ními (seníky, slanisky), pozorovali zničené stromy 
od  jelení zvěře (loupáním, ohryzem), stopy jelení 
zvěře, trus a nakonec viděli stádo jelení zvěře.

V únoru nás přišel navštívit p. V. Novák, předseda 
MS Jedlová a  přednášel o  loveckých zbraních. Se-
známil děti s  rozdělením zbraní (chladné, střelné, 
palné) - s názornou ukázkou nejen zbraní, ale i stře-
liva (brokové náboje, kulové náboje) a s jejich využi-
tí a bezpečností. Zdůraznil poslání myslivců - chov, 
ochrana, lov. Někteří již spoustu věcí znali od svých 
tatínků, dědečků. Tím bychom mi samozřejmě chtěli 
poděkovat za strávený čas v našem kroužku.

Během roku malí myslivci sbírali kaštany, suché 
pečivo a  podíleli se na  zakrmování. Máme přislí-
bené další akce od OMS Cheb, návštěvu bažantni-
ce, výlet na střelnici a spoustu dalších zážitkových 
akcí a projektů.

Všem, kteří mi pomáhají s vedením kroužku bych 
chtěla poděkovat, protože ty zážitky, které v příro-
dě malí myslivci zažívají, jsou jenom díky Vám.

Mgr. Sedláková Pavlína 
(vedoucí mysliveckého kroužku)

MYSLIVECKÝ SPOLEK | CHEB | MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ1 | 2018

 www.omscheb.cz | 23



INFORMACE K CHOVATELSKÉ PŘEHLÍDCE A VÝSTAVĚ TROFEJÍ

Vážení kolegové myslivci,
vzhledem k tomu, že zpravodaj vychází již pouze 

dvakrát za rok, rádi bychom Vám poskytli zatím zná-
mé základní informace týkající se hodnocení trofejí 
zvěře ulovené v mysliveckém roce 2017/2018 v ho-
nitbách spadajících pod OMS Cheb. V  případě, že 
dostaneme od obcí s  rozšířenou působností pově-
ření k uspořádání hodnocení a chovatelské přehlíd-
ky trofejí, proběhne tato jako předchozí roky spolu 
s výstavou trofejí a shozů LZ Kladská a to s největší 
pravděpodobností dne 16. 6. 2018 v okolí zámečku 
na Kladské. Samotné hodnocení proběhne 1 - 2 týd-
ny před samotnou výstavou. Upřesněné termíny 

odevzdání trofejí, sběrná místa a další podrobné in-
formace k akci budou uveřejněny na stránkách OMS 
Cheb na  adrese http://www.myslivost.cz/omscheb 
v  okamžiku, kdy budou přesně známy. Myslivec-
kým sdružením, která mají na OMS Cheb kontaktní 
e-maily, budou informace na  tyto e-maily zaslány. 
Pokud došlo v kontaktech k nějaké změně, oznam-
te ji prosím na jednatelství OMS Cheb. Doufáme, že 
i letos předloží k hodnocení trofeje zase větší počet 
uživatelů honiteb a bude tak pokračovat vzrůstající 
trend předložených trofejí posledních dvou let.

Za MK s pozdravem Myslivosti zdar! 
Roman Bihuš

REPREZENTAČNÍ PLES OMS CHEB
Dne 3.  2.  2018 se v  prostorách KC Svoboda konal 

tradiční reprezentační ples OMS Cheb. Zcela ve  vy-
prodaném sálu kulturního domu proběhlo slavnostní 
zahájení, které uvedli trubači LČR, s. p., LZ Kladská.

Slavnostní zahájení plesu provedl předseda OMS 
Cheb pan Ing. Petr Černík. Po zahájení a ukázce jak 
zvěřinové, tak věcné tomboly, zahájila svojí hudební 
produkci dechová hudba Starovarka z Chebu. Tento 
ples byl účastníky hodnocen velmi pozitivně.

Chtěl bych touto cestou poděkovat těm, kteří se 
podíleli na zajištění zvěřiny LČR, s. p., LZ Kladská, My-
sliveckým spolkům Lipová, Hrozňatov, Okrouhlá, Háj 

Aš, Odrava, Dolní Dvory, Palič, Františkovy Lázně 
a  honební společnost Tetřívek Vysoká u  Staré Vody 
pan Pavel Sýkora. Poděkování rovněž patří soukro-
mým subjektům a firmám a to hotelu Diana - pan Vi-
mer Pavel, Lovecké potřeby Fox - pan Praženka dále 
Zábran Josef, Zeman Radek, Hoffmann Jan, Bihuš 
Roman.

Ještě jednou bychom chtěli poděkovat všem účast-
níkům plesu za vynikající atmosféru, sponzorské dary 
a tímto bychom vás chtěli pozvat na další ples OMS 
Cheb, který se bude konat dne 2. 2. 2019 v Chebu.

Václav Krejčí 
předseda osvětové komise

PLÁN KYNOLOGICKÝCH AKCÍ PRO ROK 2018
Okresní myslivecký spolek Cheb

Druh zkoušek Datum Poznámka
Jarní svod 07. 04. 2018
Zkoušky vloh 21. 04. 2018 ohařů a malých plemen
Podzimní zkoušky 15. 09. 2018 ohařů a malých plemen
Zkoušky z vodní práce 14. 07. 2018 ohařů a malých plemen
Lesní zkoušky 09. 06. 2018 malých plemen
Barvářské zkoušky 10. 06. 2018
Barvářské zkoušky honičů 20. 10. 2018
Norování 18. 08. 2018
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NĚKOLIK SLOV JEDNATELE

Vážené kolegyně, vážení kolegové myslivci,

dovolte, abych Vás seznámil se současným sta-
vem naší členské základny ČMMJ, z.s.

OMS Sokolov. Ke dni 31. 12. 2017 bylo evido-
váno 293 platících členů. Z tohoto počtu 2 členi 
zemřeli, 4 členi ukončili činnost z důvodu vyso-
kého věku, 3 přešli k jiné pojišťovně a 1 uhradil 
členství a  pojišťění u  jiného OMS. Na  druhou 
stranu přibylo 6 členů.

Stav ke dni 23. 2. 2018 
Je evidováno 276 platících členů z toho:
řádní členové 156
důchodci +65 112
invalidní důchodci 5
studenti 2
lesníci 1

Dosud nám ještě chybí 11 členů, kteří byli po-
jištěni do 31. 12. 2017 a dosud neprodloužili si 
členství na rok 2018.

Klesající členská základna to nejsou jen zemře-
lí, přestárlí a dlouhodobě nemocní členové, kte-
ří ukončili aktivní činnost a  přeběhlíci k  jiným 
pojišťovnám a  s  tím související ekonomická si-
tuace.

Co řadovému členovi ČMMJ jeho členství při-
náší, pokud není chovatelem loveckých psů, 
kde používá slevy na zkouškách. Nebo slevu při 
vydání potvrzení při registraci nebo převodu 
zbraně a na vstupném při mezinárodní výstavě 
myslivosti, rybářství a  včelařství NATURA VIVA. 
Jen těžko budeme hledat nějaké další výhody. 
Byla i doba, kdy byly povinné střelby a členové 
mnohde měli levnější střelivo.

Možná, když členové ČMMJ budou mít určité 
záruky, že za  jejich členský příspěvek se bude 

moci nabídnout něco víc než pojištění, které si 
mohou sjednat snadno jinde, se situace zlepší.

Mnozí myslivci z  ČMMJ odešli a  mnozí o  tom 
uvažují. Jedno co si však neuvědomují a s nimi 
mnozí držitelé loveckých lístků, kteří nejsou 
členy ČMMJ, je to, že pokud bude naše organi-
zace ČMMJ slabá a nebude mít dostatečný vliv 
na dění v našem státě jak společensky tak i  le-
gislativně, možná v krátké době přijdou o mož-
nost lovit zvěř a možná, ale také o zbrojní prů-
kazy.

Obecně se ví, že členská základna stárne ne-
zadržitelným tempem. A  to nejen na  okrese 
Sokolov, ale v celé republice. Mezi členy je ne-
ustále více důchodců, kterým by se měl podle 
návrhu členský příspěvek zvýšit o  150 Kč. Kaž-
dým rokem přibývá těch, kteří se rozhodují, zda 
zůstanou členy ČMMJ a prodlouží členství o rok. 
Valorizace důchodů ani zdaleka nepokrývá ná-
růst cen potravin o dalším ani nemluvě. Jinak je 
tomu u  výdělečně činných osob, kde skutečně 
dochází k  nárůstu mezd, a  navýšení členského 
příspěvku nepovažují za problém. I když také ne 
u všech členů. Osobně si myslím, že toto nepo-
pulární opatření ještě více z nestabilizuje člen-
skou základnu. Bude mít zejména vliv na velký 
odliv důchodců a  řadových členů. Nikdo z  nás 
takovou situaci nechce.

Velmi často je kladena otázka jak přesvědčit 
zhruba 40% myslivců v  České republice, kte-
ří nejsou organizováni a  sami si platí pojištění 
a nejsou členy ČMMJ, aby vstoupili do ČMMJ.

Je na pováženou se zamyslet proč k tomu ne-
došlo.

Josef Jedlička st. 
jednatel OMS 

SOKOLOV | MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJMYSLIVECKÝ SPOLEK | 1 | 2018

www.myslivost.cz/omssokolov | 25



JUBILANTI - 2018 ČMMJ Z.S. OMS SOKOLOV - I. POLOLETÍ

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

16. REPREZENTAČNÍ PLES ČMMJ, Z.S. OMS SOKOLOV

Dne 3. 2. 2018 se v prostorách Kulturního domu 
a  multifunkčního centra v  Březové u  Sokolova 
konal 16. reprezentační okresní myslivecký ples 
ČMMJ, z.s., OMS Sokolov. Z důvodu celkové rekon-
strukce Kulturního domu v Lomnici u Sokolova.

Ve zcela vyprodaném sálu kulturního domu pro-

běhlo slavnostní zahájení, které uvedli trubači 
LČR, s. p., LZ Kladská. Slavnostního zahájení se ujal 
předseda OMS pan Jaroslav Adámek. Po  ukázce 
jak zvěřinové, tak věcné tomboly zahájila svoji hu-
dební produkci dechová hudba Horalka z Kraslic, 
pod vedením kapelníka pana Josefa Novotného.

Tento ples byl občany hodnocen velmi pozitiv-
ně. Chtěla bych touto cestou poděkovat starosto-
vi Města Březová u Sokolova panu Miloslavu Bou-
dovi a  vedoucímu KD a  MFC panu Mgr.  Michalu 
Bedečovi. Bez jejich vstřícnosti a  velké pomoci 
bychom takovou akci jako je ples OMS nemohli 
vůbec pořádat. Poděkování i těm, kteří se podíleli 
na zajištění zvěřiny LML Loket, s.r.o., LČR, s. p., LZ 
Kladská, MS Chodov Lomy, z.s., MS Horník, z.s., 
MS Chlumek, z.s. za  zajištění bažantů manželům 
Zábranovým. Zejména Městským lesům Kras-
lice, spol. s r. o., panu Ing.  Karlu Bělohlávkovi, 

87 let
 Rudolf KOLÍN 23. 05. 1931

84 let
 Stanislav BUŘIL 13. 05. 1934

83 let
 Václav GONDÍK 27. 01. 1935
 Ladislav KUPKA 24. 04. 1935

82 let
 Ing. Jan KOCIÁN 13. 01. 1936 

70 let
 František KAŠPAR 24. 01. 1948
 Jan JANKA 22. 05. 1948
 Lubomír TYLINGER 11. 06. 1948

65 let
 Ing. Zdeněk KRČEK 22. 05. 1953
 Antonín BĚLOHLÁVEK 12. 06. 1953

60 let
 Jiří RAIS 24. 05. 1958 
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fi. Consulting Loket panu Jakubu Tichému, fi. Eles-
ta Loket panu Patriku Stangarovi, za  poskytnutí 
finančních darů na úhradu tanečního sálu a pro-
stor. Dále děkujeme za  věcné dary do  tomboly 
panu Jaroslavu Barochovi - Rozkvetlá zahrada, 
Kuře gril Sokolov, Truhlářství Stulík, panu Josefu 
Zábranovi Okrouhlá, panu Rostislavu Bejčkovi st. 
a dalším sponzorům.

Dále bych chtěla poděkovat všem, kteří se podí-
leli na  přípravě plesu, prodeji tomboly a  organi-
zaci panu Rostislavu Bejčkovi st., panu Rostislavu 
Bejčkovi ml., panu Danu Laubendorfovi, panu 
Romanu Košnarovi a  jeho přítelkyni paní Zuzaně 
Kuncové, panu Miroslavu Zmekovi, panu Jiřímu 
Raisovi, panu Ing.  Arnoštu Fuchsovi. Za  pořada-
telskou službu panu Jiřímu Michalcovi st., panu 
Janu Bínovi, panu Josefu Jedličkovi ml. a  panu 
Antonínu Svobodovi. A samozřejmě nemohu za-

pomenout na velké poděkování panu Miloslavovi 
Tuškovi za pomoc při celém plánování a organizo-
vání plesu.

Samozřejmě velké poděkování si zaslouží všichni 
členové KPKP OMS a personál, který zajistil prvo-
třídní a  bezchybný servis po  celou dobu konání 
plesu. A hlavně Dechové hudbě Horalka Kraslice 
za perfektní hudební produkci.

Ještě jednou díky všem za večer a suprovou tom-
bolu. Věřím, že všichni zúčastnění, kteří byli na le-
tošním plese se opětovně sejdou na dalším plese 
dne 19. 1. 2019 v Kulturním domě a multifunkč-
ním centru v Březové u Sokolova, nebo v Lomnici 
u Sokolova.

předseda KPKP OMS
Iveta Zábranová

SOKOLOV | MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJMYSLIVECKÝ SPOLEK | 1 | 2018

www.myslivost.cz/omssokolov | 27



HONIČSKÉ ZKOUŠKY - KHZ KCHJGT 
V ČECHÁCH - 1. ROČNÍK MEMORIÁLU FRANTIŠKA BEJČKA

ČMKJ - Klub chovatelů jagd- 
teriérů v Čechách ve spolu-
práci s ČMMJ, z.s., OMS So-
kolov uspořádal ve  dnech 
4.  -  5.  11.  2017, Klubové 
honičské zkoušky jagterierů 
„ jako 1. ročník, Memoriálu 
Františka Bejčka“ se zadáním 
čekatelství CACT, res. CACT 
pro JGT v Chodově a Krásně.

Ke  zkouškám bylo přihlášeno 11 psů. Předvedeno 
bylo celkem 10 přihlášených psů.

Zkoušky honičů posuzovali - Vrchní rozhodčí 
p.  Bohuslav PAPEŽ. Rozhodčí p.  Jaroslav ŘEZBA, 
p. Petr SAMEK, p. Michal URBAN, p. Miroslav BICAN 
a čekatel p. Luboš HEMR.

Před vyhlášením výsledků Presindet Klubu chova-
telů jagdteriérů v Čechách pan Josef Soukup pronesl 
krátkou vzpomínku na  zesnulého kynologa a  člena 
klubu pana Františka Bejčka.

Vítězem klubových zkoušek se zadáním titulu 
CACT, Diviačar” s počtem bodů 179 v I. ceně se stala 
Orma z Pustého jitra, fena, JGT vedena p. Václavem 
Krejčíčkem, druhá 202 v  I. ceně se zadáním titu-
lu R-CACT, Diviačiar” s  počtem bodů 178 v  I. ceně 
se umístila Angie Dlouhá stoka, fena, JGT vedena 
p. Miroslavem Zmekem, třetí se zadáním titulu, Div-
iačiar” s počtem bodů 202 v II. ceně Bad od Černého 
Kříže, pes, veden p. Josefem Soukupem. Čtvrtý se za-
dáním titulu, Diviačiar“ s počtem bodů 175 v II. ceně 
Axel z  Českého lesa, pes, JGT, veden p.  Zdeňkem 
Bočanem. Pátý s počtem bodů 168 v III. ceně skončil 
Diego von Leinbruck, pes, JGT, veden pí.  Veroni-
kou Švábovou. Šestý s počtem bodů 159 v III. ceně 
skončil Vigo z  Břežanských strání, pes, JGT, veden 
p.  Ladislavem Krpešem. Sedmý s  počtem bodů 
148 skončil Gir z Lovčických tarasů, pes, JGT, veden 
p. Rostislavem Bejčkem st. V pořadí osmý s počtem 
bodů 140 v  III. ceně Hart z  Jarné, pes, JGT. Veden 
pí. Hanou Krpešovou.

Devátá neobstála ochota na černou 0, Frony od 
Kamennské hory, fena, JGT, vedena p.  Václavem 
Sýkorou a jako desátá neobstála, orientace 0, Peg-
gy z  Břeženských strání, fena, JGT, vedena p.  La-
dislavem Fekete. Dva psi v  celkovém hodnocení 
neobstáli.

Úroveň zkoušených psů byla na  vysoké úrovni 
u  psů, kteří zkoušku dokončili. Bodově byli nad 
hranicí minima I. ceny. Avšak limitní klasifikace je 
zařadila do nižších cen. Převážně se jednalo o vý-
cvikové disciplíny. Chování a  vystupování vůdců 
bylo v duchu mysliveckých tradic.

Ceny při vyhlášení předávala zúčastněným Bed-
řiška Bejčková.

Velké poděkování za propůjčení honiteb patří My-
sliveckému spolku Chodov-Lomy, z.s., LČR, s. p., LZ 
Kladská, polesí Krásno. Sponzorům akce HALALI, 
všeobecné pojišťovně Praha, a.s., Zverimex Pajtáš 
Sokolov, místopředsedovi ČMMJ, z.s. a  předsedovi 
ČMMJ, z.s., OMS Plzeň p.  Ing. Vladimíru Nechutné-
mu, Milanu Ulrychovi, fi. NADE Krásno, s.r.o., EKIVTA 
Cheb, Městu Krásno a všem organizátorům. Již nyní 
se těšíme za 2 roky nashledanou.

jednatel OMS 
Josef Jedlička
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KLUBOVÉ HONIČSKÉ ZKOUŠKY
ČMMJ, z.s. OMS Sokolov ve  spolupráci s  klubem chovatelů foxteriérů ČR uspořádal ve  dnech  

18. - 19. 11. 2017 klubové zkoušky honičů a teriérů se zadáváním titulů KV, CACT, CT a Diviačar v Horním 
Slavkově a Krásnu. Přihlášeno 12 psů. Zkoušek se zúčastnilo celkem 10 přihlášených psů.

Zkoušky honičů posuzovali - Vrchní rozhodčí p. Bohuslav PAPEŽ, rozhodčí p. Jaroslav ŘEZBA, p. Rosti-
slav BEJČEK, p. Pavel BEČKA, pí. Jana DEJMKOVÁ, p. Jürgen EISENKOLB -D /SRN/ čekatel p. Jiří MAREŠ.

Vítězem zkoušek se zadáním titulu CACIT,CACT „Diviačar“ s počtem bodů 172 v I. ceně se stal Pedro 
z Dlouhých dílů, pes, FXH, veden p. Pavlem Trnkou. Druhý s počtem bodů 181 v II. ceně Dumplimg Top 
Banana, pes, veden pí. Klárou Bubeníkovou. Třetí „ s počtem bodů 142 v III. ceně, Avanilla Beatifie Beast, 
fena, PRT, vedena p. Ing. Martinem Votlučkou. Čtvrtá s počtem bodů 126 v II. ceně, Bledulka od Hrubé-
ho lesa, fena, FXH, vedena pí. Ing. MgA. Janou Adámkovou. Pátá s počtem bodů 113 v III. ceně, Dolly 
od Hraběte, fena, FXH, vedena p. Bc. Pavlem Flenerem. Ostatní psi a feny neobstáli. I přes 50% neúspěch 
zúčastněných psů nebyl podán žádný protest.

Velké poděkování za propůjčení honiteb patří Honebnímu společenstvu Horní Slavkov, se sídlem Lež-
nice 811, LČR, s. p., LZ Kladská, polesí Krásno a organizátorům.

 jednatel OMS 
Josef Jedlička

MLÁDEŽ KRÁSNOOČKO

Tak se vám zase po  nějaké době hlásí naše 
„správná parta“. Ke  konci loňského roku se naše 
řady opět rozrostly a jsme za to velice rádi, proto-
že čím více nás je, tím větší legraci si užíváme.

Po  prázdninové pauze jsme se nejprve sešli 
s novými kamarády, seznámili jsme se a pověděli 
jsme si, co bychom mohli v nadcházejících měsí-
cích podniknout. Pak už nám nic nebránilo a my 
se mohli setkávat na  našich oblíbených místech 
v  přírodě. Cílem našich procházek bylo, nejdříve 
obstarat zvěři v lese dobré seno a letninu na zimu 
a s nástupem chladnějších dnů jsme začali přikr-
movat. Dále pak jsme se zúčastnili soutěže ve sbě-
ru kaštanů a  bukvic. Při pobytu venku každému 

z nás pěkně vyhládlo, proto jsme si několikrát do-
přáli pořádně vypečenou svačinku, v podobě pra-
vého, českého „buřtíka“. Naším největším zimním 
úkolem bylo najít poklad, který nám v lese scho-
vala srnečka „Rozárka“. Šli jsme proto po jejích sto-
pách a s chutí a poctivě plnili úkoly. „A co myslíte 
- našli jsme ho?“ Ano našli, protože jsme šikovní 
„malý myslivci“.

V  dalším čtvrtletí nás čeká spousta vychá-
zek do  přírody, úkolů, soutěž ve  střelbě na  cíl, 
rádi bychom vyjeli na  výlet po  výstavách paroží 
a do obory, ale největší událostí bude naše oblí-
bené zakončení školního roku, kdy se opět ubytu-
jeme v krásné přírodě „Komářích jezer“ a budeme 
soutěžit o pohár „Malého myslivce“. Tento rok nás 
čeká již třetí ročník této povedené soutěže a my se 
už nemůžeme dočkat.

Rádi bychom na závěr poděkovali mysliveckému 
spolku Krásenský lán - bez kterého by mnohdy or-
ganizace našich „výletů“ nebyla možná.

Veronika Švábová, vedoucí kroužku
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POZVÁNKA NA CHOVATELSKOU PŘEHLÍDKU VÝSTAVU TROFEJÍ

ČMMJ, z.s., OMS Sokolov za podpory Karlovarského kraje Vás zve na chovatelskou přehlídku a výstavu 
trofejí zvěře ulovených v lovecké sezóně 2017/2018. Přehlídka se bude konat již tradičně v prostorách stat-
ku BERNARD v Královském Poříčí ve dnech v sobotu 5. 5. 2018 od 09.00 do 17.00 hodin a v neděli 
6. 5. 2018 od 09.00 do 15.00 hodin.

Ing. Karel Bělohlávek 
předseda komise pro myslivost OMS Sokolov

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ AKCÍ PRO ROK 2018/2019 OMS SOKOLOV

Č. Název akce Datum Místo konání
01. Chovatelská přehlídka trofejí 2017/18 05. - 06. 05. 2018 Statek Bernard Královské Poříčí

02. Jarní svod - (JS) pro všechna plemena 06. 05. 2018 Krajcech Krásno

03. Zkoušky vloh - (ZV) OH+OP 19. 05. 2018 Myslivna Chodov

04. Podzimní zkoušky - (PZ) OH+OP 20. 05. 2018 Myslivna Chodov

05. Norování 02. 06. 2018 Krajcech Krásno

06. Zkoušky z vodní práce - (ZVP) OH+OP 04. 08. 2018 Dolní Rychnov

07. Barvářské zkoušky - (BZ) OH+OP 08. 09. 2018 U Divočáka Krásno

08. Barvářské zkoušky honičů - (BZH) OP 09. 09. 2018 U Divočáka Krásno

09. Lesní zkoušky - (LZ) OH+OP 22. 09. 2018 Lovec.chata Stříbrná

10. Lesní zkoušky - (LZ) OP 06. 10. 2018 U Divočáka Krásno

11. Barvářské zkoušky - (BZ) OH+OP 07. 10. 2018 U Divočáka Krásno

12. Norování 19. 10. 2018 Krajcech Krásno

13. Podzimní zkoušky - (PZ) OH+OP 20. 10. 2018 Myslivna Chodov

14. Zkoušky honičů - (ZH) OP 03. - 04. 11. 2018 Chodov - Lomy U Divočáka Krásno

15. Individuální zkouška z norování (IZN) 2018 V průběhu roku

16. Individuální zkouška barvářů (IHB) 2018 V průběhu roku

17. XVII. Reprezentační okresní myslivecký ples 
ČMMJ, z.s. OMS Sokolov 19. 01. 2019 KD a MFS Březová u Sokolova / KD 

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

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


