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ÚVODNÍK ING. EVŽENA KREJČÍHO
Vážení kolegové myslivci,
naše honitby se probouzí ze zimního spánku, 

zima končí, sníh je pryč, začíná se oteplovat, den 
se prodlužuje, příroda se začíná zelenat a jaro je 
tu. Většina z  nás již prošla svůj revír nebo ho-
nitbu, zkontrolovali jsme jaký je stav honitby 
po zimě, pozorovali jsme zvěř, provedli sčítání 
zvěře a  naplánovali nejenom letošní odstřel 
zvěře, ale i  jednotlivé myslivecké akce. U  řady 
spolků a  sdružení již proběhly výroční schůze 
a  také jednotlivé Okresní myslivecké spolky ať 
už v  Chebu, Sokolově tak i  u  nás v  Karlových 
Varech připravují svoje myslivecké sněmy. Je 
tu prostě jaro a to sebou přináší celou řadu čin-
ností a povinností, které je nutno udělat a to jak 
v lese, v honitbě tak i na tom papíře – bohužel 
i to k té naší myslivecké činnosti patří.

Během zimy i nynějšího jara se navzájem schá-
zíme, diskutujeme, a že těch témat za poslední 
dobu je celá řada: at’už je to výskyt medvěda 
na Zlínsku, zvyšující se stavy vlků v  Čechách 
a tím pádem i v našich honitbách, k tomu otáz-
ka výskytu a řešení mývala, psíka mývalovitého, 
rysa, kormoránů, bobrů. A k tomu novela záko-
na o zbraních, která má implementovat kontro-
verzní „odzbrojovací“ směrnici EU, další úbytek 
členské základny, a  v  neposlední řadě snad na 
nějakou dobu zažehnaný výskyt afrického moru 
u černé zvěře. Je toho opravdu hodně co se děje 
a  málokoho tyto témata nechávají při vzájem-
ných rozhovorech v klidu.

V  měsíci únoru se rozběhly u  jednotlivých 
OMSů kurzy o první lovecký lístek a připraveny 
jsou i  zkoušky adeptů. Na jaře a  v  předletním 
čase nás čekají jarní svody psů, různé zkoušky 
loveckých psů, střelecké závody, přehlídky tro-
fejí apod.

A  v  neposlední řadě je to již tradiční Setkání 
myslivců Karlovarského kraje na Kladské. Toto 
setkání proběhne tak jako každý rok pod zá-
štitou Karlovarského kraje dne 8.  6. od 10.00 
hod. a  to za účasti nejenom Okresního mysli-
veckého spolku Cheb, Karlovy Vary a  Sokolov, 

ale především za účasti Lesů České republiky 
- Lesního závodu Kladská, který zde mimo jiné 
představí své trofeje za uplynulý lovecký rok. 
Pro návštěvníky je připraven nejenom pestrý 
myslivecký a  společenský program, ale i  něco 
málo k zakousnutí.

Chtěl bych ještě upozornit na dvě myslivecké 
akce, které proběhnou v jarním období. A to na 
přednášku pana Pavla Scherera o  srnčí zvěři, 
která se uskuteční v Karlových Varech na střelni-
ci PČR/OMS v sobotu 27. 4. 2019 od 9. 00 hodin. 
A  v  neposlední řadě také na tradiční výstavu 
trofejí pořádanou Vojenskými lesy a statky dne 
18. 5. 2019 v Lučině.

Dovolte mi, abych Vás všechny co nejsrdečně-
ji jménem Okresní myslivecké rady pozval na 
všechny tyto akce a popřál Vám příjemně strá-
vené chvilky.

A  protože je tu kalendářní jaro, dovolte mi, 
abych Vám všem myslivcům Karlovarského kra-
je na závěr popřál příjemné jaro i léto s mnoha 
příjemnými loveckými zážitky.

S pozdravem
„Lovu zdar“

Ing. Evžen Krejčí
předseda Okresního mysliveckého spolku 

v Karlových Varech

VLK A HNUTÍ DUHA V KRUŠNÝCH HORÁCH

Dne 14. 3. 2019 se na zámku v obci Valeč konala 
přednáška Hnutí Duha k  propagaci vlka v  Kruš-
ných horách a  jeho introdukci do naší krajiny - 
Návrat vlků do české krajiny. Za Hnutí duha se 
přednášky zúčastnila koordinátorka vlčích hlídek 
v Krušných horách Štěpánka Kadlecová.

Při přednášce byly prezentovány jejich zkuše-
nosti ze stopování vlka a  jiných velkých šelem, 
o  realizaci sběru vzorků pro vyhodnocová-
ní DNA v  prostoru výskytu vlka, významnosti 
a přesnosti použité vědecké metody. V průběhu 
přednášky nám bylo umožněno shlédnout vi-
deo se záběry z  fotopastí umístněných v  Kruš-
ných horách. Uvedené záběry tak potvrzují vý-
skyt vlčí smečky v daném regionu. Přednášelo se 
o Ing. Zachardovi a o jeho zkušenostech s vlky, 
kteří mu strhali 40 ovcí, o tom jak si pořídil pas-
tevecké psi z Pyrenejí a o možnostech realizovat 
další opatření dotovaných z různých dotačních 
titulů, např. vybudování elektrických ohradníků. 
Hnutí duha nabízí pomoc při vyřizování žádostí 
o dotaci. Následoval popis nabytých zkušeností 
z  používání pasteveckých psů, kteří svou pří-
tomností zastavili útoky vlků na stáda ovcí. Jako 
důkaz sloužil nafocený vlk v blízkosti stáda, kte-
rý na stádo nezaútočil.

Zástupci Hnutí duha vyprávěli o vlku jako o re-
gulátoru černé a  jelení zvěře. Ostatní se tedy 
ptali, proč vlk strhává ovce a  jiná hospodářská 
zvířata? Dané téma však nebylo dostatečně 
zodpovězeno.

Další diskuze proběhla o  DNA, kde byla dána 
otázka, z jaké linie se dělá test na křížení. Účast-
níky přednášky zajímalo, jak může docházet 
k hybridizaci ve volné přírodě. V současné době 
probíhá rozsáhlá diskuze dvou významných 
německých laboratoří o  správnosti postupu 
testování DNA. Odpověď přednášející nenašli. 
Dále se diskutovalo o  tom, že vlk je vrcholový 
predátor a nehrozí jeho přemnožení. I zde bylo 
argumentováno systémem pyramidy, že systém 

pyramidy funguje pouze při vyváženém život-
ním prostředí bez zásahu člověka. Dnes však 
máme kulturní krajinu silně ovlivněnou člově-
kem, a  tak se stává pro některé druhy množír-
nou a o platnosti pyramidy lze pochybovat. Na 
druhou stranu některé druhy téměř vymizely, 
např. tetřívek, koroptev či snižující se počty za-
jíce.

Dále se diskutovalo o  aktivitě MŽP, které vy-
tváří management vlka. Pokud management 
vlka bude v  souladu se všemi zainteresova-
nými složkami tak ano, ale musí to být sku-
tečně management. Ztotožňuji se s  názorem 
prof.  Koubka, který razí myšlenku „velké šelmy 
ano, ale zároveň i jejich udržitelné obhospoda-
řování - vyřazení problémových jedinců“,  atd. 
Tento přístup má svoji logiku.

Přednáška se však pro mne v  určitém bodě 
zvrhla, a to v okamžiku prezentace bodu „Kdo by 
se vlka bál“, kde bylo prezentováno, že za posled-
ních 50 let nedošlo k útoku vlka na člověka. Zvrat 
nastal v okamžiku, kdy jsem se ptal na výsledky 
šetření případu ze závěru loňského roku, kdy vlk 
napadl holčičku v Krkonoších. Přednášející útok 
vlka potvrdili s  tím, že nejedná o  holčičku, ale 
o dospělou ženu. Současně zástupci Hnutí duha 
začali tvrdit, že to byl vypuštěný odchovaný vlk 
v zajetí. Je toto možné, kdo je odchovává a kdo je 
vypouští do volné přírody? Pro chov je mít potře-
ba patřičná povolení. Útok v Krkonoších měl být 
vlkem ilegálně odchovaným, což potvrdila pitva 
nálezem protilátky na vzteklinu.

Na to jsem účastníky přednášky seznámil 
s dalšími známými útoky vlka na člověka v Pol-
sku za minulý rok a to případ, kdy polská policie 
zastřelila vlka po útoku na ženu, která následně 
přišla o ruku. Další vlk napadl dvě dívky. Posled-
ní velký případ se odehrál u  našich západních 
sousedů v  SRN, kdy při natláčce vlk napadl lo-
vecky upotřebitelného psa. Vlk byl následně 
odstřelen.
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Na konec přednášky jsme zhlédli film Causa 
Carnivora, kde jsem se nestačil divit. Film je 
k  dispozici na stránkách www.youtube.com 
a  doporučuji jeho zhlédnutí. Překvapením pro 
mne bylo, že na výrobě filmu a ani ve filmu ne-
vystoupil žádný zástupce ČMMJ či jiné mysli-
vecké organizace. Dále mne překvapilo, že o or-
ganizování tak závažné přednášky ovlivňující 
myslivecké hospodaření v našem regionu nebyl 
obeznámen Okresní myslivecký spolek Karlovy 
Vary, z. s. a ani žádný uživatel honitby v regionu. 
Domnívám se, že ČMMJ a v našem regionu OMS 
Karlovy Vary by nás v této oblasti měla více in-
formovat a více chránit čest nás myslivců.

Plánovaný konec přednášky byl překročen té-
měř o  2  hodiny velmi plodnou diskuzí, kde se 
všichni shodli na odstřelu hybridních jedinců. 
Při diskuzi o  kulturní krajině se opět všichni 
shodli na tom, že do budoucna i vlk by měl být 
obhospodařován.

Domnívám se, že když opravdu dojde na od-
bornou diskuzi s  těmito „odborníky“, kteří pro-
cházejí odborným seminářem k  rozpoznávání 
stop a pobytových znaků velké zvěře, bude vel-
mi plodnou. Na videu byla natočena jelení laň 
stržena rysem s doprovodným komentářem, že 
rys nechce pouze čerstvé maso, ale že se vrací 
i  ke strženému kusu. Rys se vracel, ale nebyla 
to laň, ale kolouch ulovený v  zimě. Položme si 
otázku, který predátor by vynakládal zbytečné 
úsilí a  lovil, když má uloveno jinde? A  těchto 
tzv. odborných statí tam bylo více než zdrávo.

Vážím si práce a  nadšení těchto odborníků, 
kteří ve svém volném čase se snaží chránit velké 
šelmy, ale problém je v jejich pohledu, který bo-
hužel není komplexní.

Měli by na vlka nahlížet jako vrcholového predá-
tora, který potřebuje ke svému bytí i ostatní zvířata, 
která by měla být též chráněna a obhospodařová-
na jako celá kulturní krajina. Vlk jako vrcholový pre-
dátor v současné době nemá regulátora. Vzteklina 
je již minulostí, která byla účinným regulačním prv-
kem. Toto bylo kvitováno hnutím pozitivně.

Kdo by chtěl mít v dnešní době vzteklinu? Re-
gulačním faktorem by mohla být Aujeszkyho 
choroba nebo prašivina. Prašivina se již u  vlka 
v  ČR potvrdila. O  tomto nás Hnutí duha nein-
formovalo, to spíše my jsme informovali je. 
Jak jsem již zmiňoval výše, neměli ani potuchy 
o útocích vlka na lidi a psi.

Dnešní zemědělství sic vypadá, že máme mno-
ho hospodářských zvířat, ale opak je pravdou. 
Před 100 lety bylo v naší krajině daleko více hos-
podářských zvířat, než je tam dnes. Ještě v době 
nedávno minulé měl každý na vesnici prase 
a  kravku ve chlívku, nějakou slepici a  králíka. 
Dnes by člověk pohledal. Dnes záhumenky ne-
jsou, zvířata mají z 90% jen farmáři, kteří budou 
postiženi vlky nejvíce. Co se týče náhrad škod je 
to zdlouhavé a  na konec dostane zlomek hod-
noty strženého kusu. V součastné době je v SRN 
problém v prokazování škody. Tam chtějí proká-
zat stržení kusu vzorkem DNA.

Bylo by dobré, kdyby se jako odborníci a znalci 
naší fauny častěji zapojovali do těchto diskuzí 
na místní úrovni a ukázali jim, že nejsme pouze 
lovci, ale i ochránci a lidé žijící a spjati s volnou 
přírodou, o  které toho víme více, než si o  nás 
myslí a máme zájem naše zkušenosti zužitkovat 
a podělit se o ně.

Nedopusťme, aby nás omezovali lidé, kteří 
o nás nic neví a my o nich také ne.

P.S. Koordinátorka vlčích hlídek Hnutí duha pro 
Krušné Hory v životě neviděla vlka in -natura ve 
volné přírodě. Svojí „odbornou“ činnost vykoná-
vá již dva roky. Na přednášce se dále rozdávala 
samolepka s nápisem „Kdo střílí rysa, je krysa.“

Rád bych poděkoval příteli Ing. V. Zemanovi 
a dalším přátelům v zeleném, kteří se zúčastnili 
této velmi odborné přednášky.

Petr Dolejš
Pmf.dolejs@gmail.com

87 let
Vladimír TUŠL 18. 05. 1932

86 let
Miloslav DVOŘÁK 29. 05. 1933

Ladislav ŠTĚPÁNEK 15. 06. 1933

Miroslav VACEK 04. 01. 1933

85 let
František NĚMEC 17. 06. 1934

84 let
Ladislav NOVÁK 11. 06. 1935

Jaroslav ŠPIČKA 08. 03. 1935

82 let
Antonín MÍŠEK 07. 06. 1937

Václav BENDA 31. 01. 1932

81 let
Matěj REZÁK 15. 05. 1938

Antonín TURECKÝ 04. 03. 1938

80 let
Jaroslav SVOBODA 22. 03. 1939

Josef VLK 01. 04. 1939

75 let
Miloslav BRODIL 09. 04. 1944

Jan JELÍNEK 23. 02. 1944

Jaroslav LIPAVSKÝ 26. 01. 1944

Jaromír NEVÍDAL 13. 03. 1944

70 let
Miroslav ADÁMEK 23. 05. 1949

Vlastimil BURSA 02. 06. 1949

Jan ČERNÝ 18. 04. 1949

Jaroslav ČERNÝ 25. 04. 1949

Vladimír HOCH 23. 05. 1949

Miroslav HOMOLA 24. 03. 1949

Josef JANOUŠEK 23. 05. 1949

Bohumil KŘÍŽ 23. 05. 1949

František SLÁDEK 23. 05. 1949

Ludvík ŠIMEK 23. 05. 1949

Vladimír ŠTIPL 23. 05. 1949

65 let
Ladislav DOLÍHAL 01. 05. 1954

Jan DŽUBARA 18. 01. 1954

František KUPKA 01. 05. 1954

Vlastimil ZELENKA 23. 02. 1954

JUBILANTI I. POLOLETÍ 2019
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Z MYSLIVECKÉHO DENÍKU VLADIMÍRA ČEPELKY

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

PROVOZ STŘELNICE
DUBEN - ČERVEN 2019

Datum Den Správce Akce

06. 04. So Frisch, Pokorný mysl. veřejnost od 10.00 h

07. 04. Ne Vodička, Frisch, Pokorný mysl. veřejnost od 10.00 h.

13. 04. So Vodička, Frisch, Pokorný mysl. veřejnost od 10.00 h.

14. 04. Ne Vodička, Frisch, Pokorný mysl. veřejnost od 10.00 h.

20. 04. So Frisch, Pokorný mysl. veřejnost od 10.00 h.

21. 04. Ne Frisch, Pokorný mysl. veřejnost od 10.00 h.

27. 04. So Vodička, Frisch, Pokorný praktické zkoušky adeptů

28. 04. Ne Vodička, Frisch, Pokorný mysl. veřejnost od 10.00 h.

04. 05. So Frisch, Pokorný mysl. veřejnost od 10.00 h.

05. 05. Ne Frisch, Pokorný mysl. veřejnost od 10.00 h.

11. 05. So Vodička, Frisch, Pokorný honitba Děpoltivice 09.00 h.

12. 05. Ne Vodička, Frisch, Pokorný honitba Počerny 09.00 h.

18. 05. So Frisch, Pokorný mysl. veřejnost od 10.00 h.

19. 05. Ne Frisch, Pokorný mysl. veřejnost od 10.00 h.

25. 05. So Vodička, Frisch, Pokorný mysl. veřejnost od 10.00 h.

26. 05. Ne Vodička, Frisch, Pokorný mysl. veřejnost od 10.00 h.

01. 06. So Frisch, Pokorný mysl. veřejnost od 10.00 h.

02. 06. Ne Frisch, Pokorný mysl. veřejnost od 10.00 h.

08. 06. So Vodička, Frisch, Pokorný MS Sedlečko 09.00 h.

09. 06. Ne Vodička, Frisch, Pokorný mysl. veřejnost od 10.00 h.

15. 06. So Frisch, Pokorný mysl. veřejnost od 10.00 h.

16. 06. Ne Frisch, Pokorný mysl. veřejnost od 10.00 h.

22. 06. So Vodička, Frisch, Pokorný mysl. veřejnost od 10.00 h.

23. 06. Ne Vodička, Frisch, Pokorný mysl. veřejnost od 10.00 h.

29. 06. So Frisch, Pokorný mysl. veřejnost od 10.00 h.

30. 06. Ne Frisch, Pokorný mysl. veřejnost od 10.00 h.

16. 06. Ne Vodička, Frisch mysl. veřejnost od 10.00 h.
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VLS ČR, s.p. divize Karlovy Vary 
pořádá 

CHOVATELSKOU PŘEHLÍDKU TROFEJÍ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kdy: 18. 5. 2019 Kde: Areál střelnice  

od 9 hodin   Lučiny (Doupovské 
Hradiště) 
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DĚTSKÝ DEN
S MYSLIVCI

BALCARE
C LU B

Myslivecký spolek
BALCARE CLUB
si vás dovoluje pozvat

v sobotu 1. června 2019 
od 14.00 hodin do Mezirolí
na dětský den nejen pro děti...

Program:
• sokolnické ukázky výcviku sov a dravců • naučná stezka poznání
   rostlin a zvěře • laserová střelnice • ukázka plemen loveckých psů 
• projížďky na koních • porcelánová školička • malování na obličej
• ukázka domácích zvířat • mnoho soutěží o ceny pro vaše děti

Hraje: Karel Švec za doprovodu Dětského souboru ZŠ Nová Role

Občerstvení pro děti i dospělé, včetně kančího guláše
Spolupracují: 

Myslivecký spolek Jestřáb a klub Mladých myslivečků

m y s l i v c i  d ě t e m

Foto zdroj Google

KYNOLOGIE NA PODZIM 2018

6.  října se uskutečnily v  honitbě Lázeňských lesů 
u  obce Lužec předběžné zkoušky barvářů, jichž se 
zúčastnilo 6 přihlášených psů. Zkoušky byly velmi 
dobře připraveny v atraktivním prostředí v okolí lo-
vecké chaty Lázeňských lesů na břehu jezera a  za 
příznivého počasí. O přípravu a organizaci zkoušek 
se postaral pan Marek Kraus, jemuž náleží poděko-
vání za přípravu celé akce.

Vyvrcholením celé sezóny se již tradičně staly 
mezinárodní všestranné zkoušky ohařů, pořádané 
Klubem dlouhosrstých ohařů ve spolupráci s  na-
šim OMS ve dnech od 27. do 29. 10. 2019. V tomto 
roce se konaly netradičně, a  sice tak, že probíhaly 
dvoje všestranné zkoušky souběžně, jednak to byl 
Memoriál Ing. Vladimíra Dejmka, koncipovaný jako 
mezinárodní všestranné zkoušky malých münster-
landských ohařů a jako druhé zkoušky probíhala 49. 
klubová soutěž mezinárodní všestranné zkoušky 
dlouhosrstých ohařů. Oboje zkoušky byly otevřené 
s možností účastí i ostatních plemen ohařů,

Memoriálu se zúčastnilo 11 psů, z  nichž 9 psů 
zkoušky úspěšně absolvovalo, 2 psi neobstáli. Vítě-
zem se stal pes MMO Falk z Rasetova dvora s vůd-
cem Pavlem Duškem s  tituly CACIT a  CACT, druhý 

skončil NKO Cliff pod Doubravsýkm vrchem, CACT, 
vůdce Pavel Švarc, třetí pak NKO Ploro z Cudownego 
Lasu, Res. CACT vůdce Tomasz Wiński z Polska.

Klubové soutěže se zúčastnilo rovněž 11 psů, 
z nichž však zkoušky dokončilo jen 6 psů ve druhých 
a třetích cenách, nebyly tudíž uděleny žádné tituly. 
Vítězem zkoušek se stala fena VMO Rebecca Svato-
borský revír vedený vůdkyní Ing. Zuzanou Fialovou 
ve druhé ceně, druhý v pořadí skončil MOK Cassey 
Bertoni Prague s  vůdcem Michalem Cermanem 
a třetí VOK Merlin ze Skřivolánů vedený Františkem 
Lonským, oba též ve druhé ceně. 

Sraz byl tradičně v Radošově v restauraci Na Špici, 
přes den probíhaly v  honitbách Farma Kubernát, 
Smolné Pece a Agropol Počerny, o zázemí pro od-
počinek a občerstvení se nám v průběhu dne staral 
přítel Cinegr v Klubu Balcare v Mezirolí. V sobotu se 
v  restauraci Na Špici uskutečnil společenský večer 
s hudbou, kdy „skalní“ vydrželi téměř do rána avšak 

POZOR - změna místa - Nová Role
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většina vůdců i rozhodčích to zabalila ještě před půl-
nocí, bylo nutné být čerství na nedělní práce.

Poděkování za zdárný průběh zkoušek patří celé-
mu organizačnímu týmu ať už z našeho OMSu či Klu-
bu dlouhosrstých ohařů. Zkoušky byly velmi dobře 
připraveny a psi měli možnost předvést práci větši-
nou na divoké bažantí zvěři a částečně na vypuště-
né, takže před většinou psů mohla být zvěř střelena 
a psi měli možnost pracovat na střelené zvěři a též 
pracovat v kontaktu se živými kachnami.

Za poskytnutí honiteb patří velké poděkování je-
jich uživatelům.

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!
Ing. Milan Kottek

PLÁN KYNOLOGICKÝCH AKCÍ NA ROK 2019
POKUD JE PES POUZE OČIPOVÁN (BEZ TETOVÁNÍ) JE NUTNÉ UVÉST TUTO SKUTEČNOST PŘEDEM V PŘI-

HLÁŠCE, ABYCHOM MOHLI ZAJISTIT ČTEČKU A NEDOCHÁZELO KE ZBYTEČNÝM NEDOROZUMĚNÍM. PO-
KUD NENÍ ČIPOVÁN BĚŽNÝMI TYPY ČIPŮ, KTERÉ POUŽÍVAJÍ ČEŠTÍ VETERINÁRNÍ LÉKAŘI, JE V ZÁJMU VŮD-

CE ZAJISTIT VLASTNÍ ČTEČKU. PSA, KTERÉHO NELZE IDENTIFIKOVAT, NELZE PŘIPUSTIT KE ZKOUŠKÁM.

Druh zkoušek Datum Pro skupiny plemen Poznámka
Svod loveckých psů 20. 04. 2019 OH + OP JK Pegas Děpoltovice

Zkoušky vloh 27. 04. 2019 OH + OP JK Pegas Děpoltovice
Podzimní zkoušky (PZ) 11. 05. 2019 OH + OP JK Pegas Děpoltovice

28. 09. 2019 propozice OH
propozice OP

Lesní zkoušky (LZ) 10. 08. 2019 OP
17. 08. 2019 OH

Barvářské zkoušky (BZ) 11. 08. 2019
Zkoušky z vodní práce (VP) 29. 09. 2019

Předběžné zkoušky barvářů (Pb) 12. 10. 2019 B
Klubové akce: Pod záštitou OMS

VZ – Memoriál Ing. Vladimíra 
Dejmka - propozice 26.–27. 10. 2019 OH Klub dlouhosrstých 

ohařů, CACIT, CACT

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE VŽDY 14 DNÍ PŘED TERMÍNEM ZKOUŠEK!!!

ZMĚNY VYHRAZENY.

Členství v ČMMJ prokáže vůdce/majitel platným 
členským průkazem.

Informace o přesném místu konání obdrží každý 
přihlášený spolu s propozicemi zkoušek. Informa-
ce budou rovněž k dispozici dva týdny před termí-
nem zkoušek na sekretariátu OMS.

Přihlášky došlé po uzávěrce budou přijaty pouze 
v případě, že bude ještě místo ve skupinách, pří-
padně po vzájemné dohodě. Na přihlášku vždy 
uvádět telefonní číslo.

Ing. Milan Kottek
předseda kynologické komise

MYSLIVECKÝ PLES
Začátkem měsíce února uspořádal zapsaný spo-

lek Balcare club v prostorách Kulturního domu 
v Nové Roli již svůj třetí myslivecký ples. 

Na skladbu „Šly panenky silnicí“ v podání decho-
vé hudby Horalka z Kraslic napochodovali do slav-
nostně nazdobeného sálu myslivci ve svých kami-
zolách k připravenému výřadu zvěře.

Následně se svých lesnic chopili přátelé Luboš 
Doležal a Tomáš Třeský, aby celou akci zahájili 
troubením znělky „Vítáme vás“.

Za doprovodu lesnic následovalo pasování no-
vého lovce zvěře srnčí a uvítací řeč našeho před-
sedy přítele Josefa Škardy.

V průběhu roztančeného večera došlo k prodeji 
lístků a výdeji tomboly.

Za krásné ceny do tomboly děkujeme především 
porcelánce Thün 1794, a. s. , hotelu Riviera Děpol-
tovice, firmě Hollandia, a. s., firmě Irlstav KV group, 
s. r. o., paní Růženě Malé – textilní výroba a celé 
řadě dalších drobnějších sponzorů.

Je pochopitelné, že akce, které se zúčastnilo té-
měř 300 lidí, vyžaduje celou řadu spolehlivých lidí 
jak při její přípravě, tak v samotném průběhu.

Tady chceme poděkovat za pomoc a spolupráci 
především myslivcům ze spolku Jestřáb v čele s je-
jich předsedou Miroslavem Kučerou.

Jsme rádi, že náš ples se za tři roky stal oblíbenou 
a vyhledávanou akcí a že jsme ve svém středu moh-
li přivítat i myslivce a ostrostřelce ze spolků z dru-
žebního Rittersgrünu, obce v nedalekém Sasku.

Finanční výtěžek z plesu použijeme, tak jako kaž-
doročně na akci, kterou pořádáme v měsíci červnu 
– měsíci myslivosti pod názvem „Myslivci dětem“.
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KLUB MALÝCH MYSLIVEČKŮ
Díky spolupráci mezi LČR s. p. a Českomoravskou mysliveckou jednotou, z. s., okresním mysliveckým 

spolkem Karlovy Vary a Lázeňskými lesy Karlovy Vary, p. o. se podařilo uskutečnit několik významných 
setkání. Děti si v jednom z nich připravily naučnou stezku. Každý z myslivečků si připravil téma, které 
jsme se v průběhu roku učili. Tentokrát jsme pozvali i kamarády, kteří si mohli stezku projít a podívat se 
tak, co jsme se naučili. 

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
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RODINNÝ DŮM
(v hodnotě 3 500 000 Kč) 

DOMÁCNOST
(v hodnotě 500 000 Kč)

připojištění: vedlejší stavba 100 000 Kč připojištění: zbraně a trofeje 

standardní cena za pojistku: 3 045 Kč   standardní cena za pojistku: 1 286 Kč 

cena pojistky pro člena ČMMJ: 2 327 Kč cena pojistky pro člena ČMMJ: 1 008 Kč

POJIŠTĚNÍ 
DOMÁCNOSTI, RODINNÉHO DOMU

www.halali.cz

PŘEDPLATNÉ

 ZDARMA*

*Více info o akci na www.halali.cz

SPECIÁLNÍNABÍDKAPRO ČLENYČMMJ

myslivecký zpravodaj 170x230.indd   1 22.03.19   10:11

SLOVO JEDNATELKY
Vážené kolegyně a kolegové myslivci,

dovolte mi, abych hned na úvod začala se sta-
vem naší členské základny. Musím podotknout, že 
členů stále ubývá a není to tím, že by umírali.

Stav naší členské základny OMS Cheb se od po-
sledních údajů opět změnil. K  31.  12.  2018 jsme 
měli 400 platících členů. Z tohoto počtu 4 členové 
zemřeli. V současné době máme o 47 členů méně 
než v minulém pololetí. Co se s nimi stalo nemohu 
bohužel říct, jelikož informace o členech, které by 
nám usnadnili evidenci, se k nám dostávají velmi 
zřídka. 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.

Ke dni 18. 3. 2019 máme 353 členů
z toho:
řádní členové 196
důchodci +65 143
invalidní důchodci 5
lesníci 5
studenti 4

Opakovaně bych chtěla upozornit na změnu 
provozní doby na OMS Cheb, kterou najdete i na 
webových stránkách OMSu.

Pondělí 09:00 – 12:00
 13:00 – 17:00
Středa 13:00 – 17:00

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

pracovní dobu.

POZOR! V  době letních prázdnin bude kance-
lář OMS Cheb od 24.  6.  do 25.  8.  2019 UZAVŘENA. 

A  jako každý rok připomínám, že se blíží lov 
srnce obecného a proto opět uvádím kontakt na 
pana Ladislava Hynka, který provádí pojištění ci-
zinců a do ciziny pro OMS Cheb.

Telefon: 354 542 589
Mobil: 606 614 599

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD:

V  říjnu 2018 nás na vždy opustil pan 
ADOLF  ŠEPLAVÝ, který byl dlouholetým člen 
ČMMJ a předsedou kynologické komise.

V  roce 2018 opustili naše řady pan 
ŠKÁBA JOSEF a ZELINKA OTAKAR, dlouholetí 
členové ČMMJ.

V  lednu 2019 nás navždy opustil pan 
JAN KÁBA, který byl dlouholetým členem 
ČMMJ a členem MS Skalná Hubert.

Čest jejich památce.

Iveta Růžičková
jednatelka OMS Cheb

CHEB | MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ1 | 2019
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JUBILANTI I. POLOLETÍ 2019

Všem uvedeným jubilantům tímto blahopřejeme OMS Cheb a MR Cheb.

REPREZENTAČNÍ PLES OMS CHEB
Dne 23. 2. 2019 se v prostorách KC Svoboda konal 

tradiční reprezentační ples OMS Cheb. Zcela ve vy-
prodaném sálu kulturního domu proběhlo slavnost-
ní 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, 

Dolní Dvory, Palič, Františkovy Lázně a Hranice. Po-
děkování rovněž patří soukromým subjektům a fir-
mám a to hotelu Diana – pan Vimmer Pavel, Zábran 
Josef, Hoffmann Jan, Bihuš Roman, Helwin Michal.

Ještě jednou bychom chtěli poděkovat všem 
účastníkům plesu za vynikající atmosféru, sponzor-
ské dary a tímto bychom vás chtěli pozvat na další 
ples OMS Cheb, který se bude konat dne 15. 2. 2020 
v Chebu.

Václav Krejčí
předseda osvětové komise

88 let
Jan SLÁVA 29. 01. 1931

87 let
Jaroslav ZÍSKAL 25. 04. 1932

86 let
Josef FIŘT 12. 03. 1933

82 let
Jaromír ČERNÝ 25. 03. 1937

81 let
Zdeněk BLÁHA 12. 01. 1938
Jiří BROŽ 31. 01. 1932

80 let
Jiří VACEK 09. 03. 1939

75 let
Josef DOČKAL 03. 06. 1944
Vladimír MIŠKECH 03. 05. 1944
Leo MUNDIL 06. 03. 1944

70 let
Josef HORNÍK 09. 02. 1949
Pavel MASTNÝ 09. 06. 1949
Pavel WIMMER 16. 02. 1949

65 let
Milan FANTA 24. 04. 1954
Josef MIŠOVSKÝ 17. 01. 1954
Milan STREJC 11. 06. 1954
Zdeněk VESELÝ 10. 03. 1954

60 let
František VRZAL 23. 01. 1959

HODNOCENÍ A CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ 2018‑2019
Vážení kolegové myslivci,

hodnocení trofejí zvěře ulovené v mysliveckém 
roce 2018-2019 proběhne dne 1. 6. 2019 v Horní 
Vsi u Trstěnic. Své trofeje můžete odevzdat na ná-
sledujících sběrných místech:

• OMS Cheb – do 29. 5. 2019
• Polesí Ašské lesy v Doubravě – do 30. 5. 2019
• U pana Stejskala – do 31. 5. 2019
• Na sněmu OMS Cheb konanému dne 31. 5. 2019

Dále je možné odevzdat trofeje v  den hodnocení 
(tj. 1. 6. 2018) od 9.00 do 12.00 hodin přímo v Horní Vsi.

Komu by nevyhovovala žádná z  uvedených 
možností a chtěl by přesto trofeje odevzdat, může 
mne kontaktovat na telefonním čísle 724 524 817 
a  já se pokusím vyzvednutí zajistit vlastními sila-
mi, popřípadě některým z mých kolegů.

Automaticky budou bodovány medailové trofe-
je, pokud by chtěl někdo obodovat i  jinou trofej, 
nechť toto uvede na soupis předkládaných trofejí. 
Předložené trofeje nebudou žádným způsobem 
označeny, aby nedošlo k jejich znehodnocení.

Samotná výstava trofejí poté proběhne dne 8. 6. 2019 
v areálu loveckého zámečku LČR, s. p. na Kladské jako 
součást Setkání myslivců Karlovarského kraje a chova-
telské přehlídky trofejí a shozů LZ Kladská.

Spojení s  touto akcí se již v  minulých letech 
ukázalo jako velmi přínosné. Proto věříme, že se 
k hodnocení a na výstavu sejde co největší množ-
ství trofejí a že se rádi pochlubíte svými úspěchy 
chovu a lovu.

za MK OMS Cheb Roman Bihuš

Pozvánka na setkání myslivců Karlovarského kraje
do areálu Loveckého zámečku na Kladské
v sobotu 8. 6. 2019 od 10 do 16 hodin.

Program:
expozice loveckých trofejí LZ Kladská ulovených  
v sezoně 2018/2019
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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ČINNOST MYSLIVECKÉHO KROUŽKU 2018‑2019

Kroužek začal již setkáním 1. září 2018 na zám-
ku Kynžvart na akci „ Nočním světem netopýrů“ 
- pod záštitou AOPK ČR, RP Správy CHKO Slav-
kovský les. Největším zážitkem pro malé mysli-
večky z této akce byl dotek a pohlazení malých 
netopýrů.

Nově jsou malí myslivci přihlášeni do tříleté 
akce mAm (Mladý adept myslivosti). Každý má 
svůj odznak mAm a  svůj zápisník, do kterého 
si rádi vlepují samolepky za splněné úkoly. Pro 
tento rok je bronzový zápisník, ve kterém mají 
děti sedm předmětů. Na konci června vedoucí 

kroužku posílá vyplněné zápisníky zpět a  malí 
myslivci získávají bronzový odznak mAm pro 
tento rok. Úkoly vycházejí v časopise Myslivost. 
Cílem této akce je děti přitáhnout do přírody 
a pobavit.

Již jako mAm se zúčastnili akce „ Za jeleny na 
Kladskou aneb poslech říje“, pořádaný AOPK ČR, 
RP Slavkovský les. Od přednášky, pozorování 
trofejí, shozů spárkaté zvěře, zhlédnutím doku-
mentárního filmu v  Domě přírody, poslechem 
vábení jelenů od pana Brtníka jsme vyjeli auto-
busem za měsíčního svitu na skutečné troubení. 

Pro některé z nich to bylo první setkání s jelení 
říjí a nočním životem v lese.

Dále na nás čekala mufloní rodinka v domácím 
chovu.

Nově jsme navštívili oboru Studánka, Kostelní 
Bříza a vypravili jsme se za jeleny dybowskými. 
Oborník p. Schubert s  panem Liškou, zaměst-
nancem LČR nás naložili na korby aut a  vyjeli 
jsem do terénu. Pozorovali jsme jeleny, daňky, 
stopy zvěře, trus, myslivecká zařízení, prošli část 
obůrky a hledali shozy. Tří hodinovou vycházku 
jsme zakončili opékáním buřtů.

Tradičně jsme pro naše přátelé pořádali vánoč-
ní besídku a během měsíce ledna a února jsme 
navštěvovali přezimovací obůrku na Kladské pod 
vedením p. Ing. P. Volfa. Letos nám přálo štěstí 
a vzhledem k bohaté sněhové naháňce jsme jele-
ny a laně mohli pozorovat na vzdálenost 50 m.

Starší myslivci (7., 6. třída) se zúčastní znalostí 
soutěže o  lese (YPEF). Místní kolo pořádá 

LZ Kladská a bude probíhat v areálu LČR, záme-
ček Kladská. Doufám, že se nám podaří uspět 
a budeme pokračovat do další kola jako minulý 
rok.

Mezi nejbližší akce patří samozřejmě jarní 
svod psů, který se bude konat 6.  4.  2019, kam 
nás OMS Cheb opět pozvalo. Na začátku června 
proběhne okresní kolo ZST pořádané OMS Cheb 
ve spolupráci s LČR, LZ Kladská.

Zakončení kroužku proběhne výletem na prv-
ní národní dětské myslivecké slavnosti, které se 
budou konat 23. 6. 2019 na zámku Ohrada.

Mám radost, že přátelé našeho kroužku, se 
k nám vracejí – p. Volf, p. Novák, p. Brtník, p. Liška, 
p. Šoltys, paní Vránová… nejen z řad lesníků, my-
slivců a další postupně přibývají. Chodí mezi děti, 
povídají si s nimi o jejich mysliveckých zážitcích.

vedoucí mysl.kroužku
Mgr. Pavlína Sedláková
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ZALOŽENÍ MYSLIVECKÉHO KROUŽKU  
„MARIÁNSKOLÁZENŠTÍ VÝMAŘI“

Chtěla bych Vám představit činnost myslivecké-
ho kroužku, který začal fungovat pod OMS Cheb při 
městské domu dětí a mládeže Dráček v Mariánských 
Lázních v září 2019. V současné době navštěvuje krou-
žek 8 dětí ve věku od 6 do 10 let. Práce kroužku byla 
soustředěna hlavně na pobyt v  přírodě. Seznámení 
s mysliveckými zařízeními, prohlídkou trofejí na lovec-
kém zámečku Kladská (CHKO Slavkovský les) a pozná-
vání živočichů, zvěře včetně fauny a flóry, s kterou se 
setkávají v  ČR. Mezi společné akce patří spolupráce 
s lesními pedagogy LČR LZ Kladská a ochranáři CHKO 
Slavkovský les. Během zimního období jsme měli 
možnost poznávat stopy zvěře na obnově, navštívit 
přezimovací obůrku na Kladské. Mezi poslední nejza-
jímavější zážitek patřila bezesporu vycházka za zvěří 
na sněžnicích ve spolupráci s CHKO Slavkovský les – 
s panem Ing. Václavem Procházkou.

Název kroužku vznikl v návaznosti na spolupráci 
s mojí kamarádkou Bárou Vopěnkovou. Tato my-
slivkyně se zabývá chovem výmarských ohařů 
(chovná stanice „Blackberry of Jork kennel“). Z po-
sledního vrhu měla 9 štěňat, přivítala nás u sebe 

doma a každý měl jedno štěňátko pro sebe. A tak 
vlastně vznikl název kroužku. Bára nám přislíbila, 
že se svými fenkami bude pravidelně navštěvovat 
náš kroužek, seznámí dětí s prací lovecky upotře-
bitelného psa a  stane se naší malou patronkou. 
Děti se díky kroužku dostanou nejen ven, mají 
možnost si poprvé pohladit, pochovat a  hlavně 
se pomazlit s  malými štěňaty. Lépe pak pochopí 
práci myslivců, která se nevztahuje pouze na lov.

Při mé práci mě inspiruje Malá myslivost i podkla-
dy, které vycházejí každý měsíc v  časopisu Mysli-
vost pro mAm (malé Adepty myslivosti). Odměnou 
pro mě je zpětná vazba od rodičů, kteří mi říkají, 
že děti s nimi nechtějí ani odjíždět na pobytové ví-
kendy, raději chtějí chodit do kroužku. Dědečkové 
si prodlužují členství ve sdruženích, protože jejich 
vnuci a vnučky navštěvují kroužek a tím jim dávají 
motivaci setrvávat v mysliveckých řadách.

Mgr. Pavlína Sedláková
vedoucí kroužku

POZVÁNKA NA OKRESNÍ SNĚM ČMMJ, Z. S., OMS CHEB
Dle § 121 odt. 1 stanov  svolává myslivecká rada jednání okresního sněmu. Dle usnesení okresního 

sněmu ze dne 8. 6. 2018 je okresní sněm shromážděním členů OMS Cheb.
Členové okresního mysliveckého spolku Cheb mohou být na jednání zastupováni na základě písem-

ného zmocnění.
Termín a místo konání: 31. 5. 2019 od 17 hodin v mysliveckém zařízení MS Františkovy Lázně - Žírovice 

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání, jednacího řádu 
3. Volba pracovního předsednictva, mandátové a návrhové komise
4. Kontrola usnesení z okresního sněmu konaného dne 8. 6. 2018
5. Zpráva o činnosti 
6. Projednání a schválení výsledků hospodaření za rok 2018
7. Návrh rozpočtu na rok 2019
8. Zpráva DR a stanovisko DR k výsledkům hospodaření a návrhu rozpočtu  
9. Diskuse
10. Zpráva mandátové a návrhové komise
11. Projednání a schválení usnesení
12. Závěr

Ing. Petr ČERNÍK
ČMMJ z. s., OMS Cheb

KURZ UCHAZEČŮ O ZKOUŠKY Z MYSLIVOSTI HROZŇATOV 2019
Okresní myslivecký spolek v Chebu zahájil 

2. března 2019 kurz pro uchazeče o zkoušky z my-
slivosti. V letošním roce se do našeho kurzu při-
hlásilo 16 adeptů a kromě jediného se přednášek 
pravidelně účastnilo 15 nových adeptů. Díky zku-
šeným lektorům ve složení Ing. Bihuš, p. Berdich, 
Ing. Hrajnoha, p. Hudacký, Ing. Němický, Ing. Tůma  
měli možnost se seznámit se základními znalost-
mi ve všech předmětech, které jsou potřebné 
k úspěšnému složení zkoušky. Účast i zájem  ucha-
zečů na víkendových přednáškách byla oproti 
loňskému roku výraznější a doufáme, že to není 
jenom náhodný výkyv, ale i dobrý trend do bu-
doucna.

Při neformálních diskusích s posluchači při před-
náškách byl slyšet především poměrně jednotný 
názor, že se všem zdá roční adeptská lhůta mezi 
ukončením kurzu a složením zkoušek příliš dlou-
há. S tím souvisí zároveň problém s úplatněním 

adeptů v myslivecký sdruženích, kde nedochází 
k předávání zkušeností a pomoci těmto lidem se 
nikdo moc nenabízí. Tyto názory zazněly vícekrát, 
včetně minulosti a je možná čas k tomuto tématu 
otevřít diskuzi. Myšlenka roční praxe je jistě velmi 
pozitivní a účelná, ale v realitě dnešní myslivosti 
naráží na problémy, kdy adepti nemají možnost se 
během roku reálně prakticky a poctivě připravo-
vat za asistence zkušených myslivců, neboť ti buď 
nejsou anebo se jim víceméně nevěnují.

Závěrem bych chtěl velmi poděkovat předsedo-
vi osvětové komise Václavu Krejčímu za přípravu 
tohoto kurzu a za zajištění zázemí v Hrozňatově.

Přejeme všem absolventům přednáškového cyk-
lu během nastávající roční praxe hodně dobrých 
mysliveckých druhů a v příštím roce při skládání 
zkoušek pevné nervy a hodně štěstí!

Ing. Petr Tůma
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UPOZORNĚNÍ ČLENŮM!!!
ČMMJ, z. s. OMS Sokolov upozorňuje členy, že kancelář sekretariátu OMS Sokolov se od 1. 3. 2019 přestě-

hovala z dosavadní adresy U divadla 144, Sokolov na novou adresu Rolnická 656, Sokolov do objektu firmy 
SOKOLOVSKÁ ELEKTRO FIRMA, spol. s r. o. Kancelář a sídlo sekretariátu se nachází v I. patře číslo dveří 24.

NĚKOLIK SLOV JEDNATELE
Vážené kolegyně, vážení kolegové myslivci,
dovolte, abych Vás seznámil se současným stavem 

naší členské základny ČMMJ, z. s. OMS Sokolov. Stav 
k  31.  12.  2018 celkem bylo evidováno 300 členů. 
Z tohoto počtu 4 členi zemřeli, 2 přešli k jiné pojiš-
ťovně, 5 ukončilo činnost buď ze zdravotních důvo-
dů a vysokého věku nebo přerušili členství a 1 uhra-
dil členství a pojišťění mimo OMS přímo u ČMMJ.

K 1. 1. 2019 bylo evidováno 231 členů platících 
celkem o 12 členů méně než v roce 2018.

Ke dni 31. 3. 2019 se stav zlepšil a je evidováno 
292 členů platících 

z toho: 
řádní členové 178
důchodci +65 let  109
invalidní důchodci  3
studenti  2
lesníci  0

Na druhou stranu přibylo 10 členů. Dosud nám ještě 
chybí 12 členů, kteří byli pojištěni do 31. 12. 2018 a ne-
prodloužili si členství na rok 2019.

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD:

Mikuláš Šátek dlouholetý člen ČMMJ

Petr Peršín dlouholetý člen ČMMJ

Petr Hrůza dlouholetý člen ČMMJ

Čest jejich památce.

Josef Jedlička
jednatel OMS Sokolov

PROVOZNÍ DOBA OMS SO
Vážení přátelé,

chtěl bych Vás seznámit s  provozem kanceláře 
sekretariátu ČMMJ, z. s. OMS Sokolov, kdy úřední 
den je každou středu v měsíci. V době od 2. 1. do 
31.  3.  2019 je provozní doba od 8.30 do 17.00 
hodin. V době od 1. 4. do 31. 10. 2019 od 8.30 do 
16.00 hodin.

Tak jako každý rok, bude i  letos o prázdninách 
provoz kanceláře omezen.

Nicméně tak jako každý rok, budu Vám plně k dis-
pozici v případě potřeby. Telefon č.: 604 184 940 

předpokládám, že jej všichni znáte. Otevřeno 
bude: 3. 7. , 24. 7. a 31. 7. , 14. 8. a 30. 8. 2019. 
Od září bude samozřejmě plný provoz od 8.30 do 
16.00 hodin.

Od 1.  11.  do 18.  12.  2019 je provozní doba od 
8.30 do 17.00 hodin. Den 18.  12.  2019 je zá-
roveň posledním úředním dnem v  tomto roce.  
Následující úřední den bude až 8. 1. 2020!!!

Děkuji za pochopení.

Josef Jedlička
jednatel OMS Sokolov

JUBILANTI 2019 I. POLOLETÍ

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

88 let
Rudolf KOLÍN 23. 05. 1931

85 let
Stanislav BUŘIL 13. 05. 1934

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

83 let
Ing. Jan KOCIÁN 13. 01. 1936

80 let
Zdeněk HOLICKÝ 19. 05. 1939

75 let
Václav AUBRECHT 01. 01. 1944

70 let
Jaroslav ŠTÝBNAR 15. 01. 1949
Jiří ĎÁSEK 23. 02. 1949
Ing. Libuše SCHUBERTOVÁ 10. 05. 1949
Štefan FISCHER 19. 06. 1949

65 let
Bohuslav PAPEŽ 26. 01. 1954
MUDr. Jiří HENZL 19. 06. 1949
Jiří MICHALEC 11. 05. 1954

60 let
Jaroslav LINEK 30. 01. 1959
Milan MIKLE 22. 01. 1959
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17. REPREZENTAČNÍ PLES ČMMJ, Z. S. OMS SOKOLOV

V  sobotu dne 19.  1.  2019 se tradičně konal 
17. reprezentační okresní myslivecký ples ČMMJ, 
z. s. OMS Sokolov v prostorách Kulturního domu 
a multifunkčního centra v Březové u Sokolova.

Ve zcela vyprodaném sálu kulturního domu pro-
běhlo slavnostní zahájení, které uvedli trubači Slav-
kovského lesa, z. s. Svým slovem slavnostní zaháje-
ní se ujal člen komise pro kulturu a propagaci OMS 
pan Miloslav Tušek. Poté zahájila svoji hudební pro-
dukci dechová hudba Horalka z Kraslic, pod vede-
ním 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. Dále děkuji zejména sponzorům fi. 
Consulting Loket panu Jakubu Tichému, fi. Elesta 
Loket panu Patriku Stangarovi a Městským lesům 
Kraslice za poskytnutí finančních darů na úhra-
du tanečního sálu a prostor. 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 do tombo-
ly LML Loket, s. r. o., LČR,  s.  p. LZ Kladská, polesí 
Kostelní Bříza, MS Chodov- Lomy, z. s., MS Krásen-
ský Lán, z. s., MS Chlumek, z. s. a MS Horník, z. s. 
MS  Loket  – Pískový vrch. Panu Jaroslavu Adám-
kovi a Josefu Zábranovi za zajištění bažantů. Dále 
děkujeme za věcné dary do tomboly panu Jarosla-
vu Barochovi - Rozkvetlá zahrada, Kuře gril Soko-
lov, Truhlářství Stulík, panu Rostislavu Bejčkovi st., 
panu Františku Čapkovi fi. PROM -IN, panu Jarosla-
vu Kotoučkovi a dalším.

Dále bych chtěla poděkovat všem, kteří se po-
díleli na přípravě plesu, organizaci, pořadatelské 
službě a prodeji tomboly panu Rostislavu Bejčkovi 
st., panu Rostislavu Bejčkovi ml., panu Danu Lau-
bendorfovi, panu Jiřímu Raisovi, manželům Rajt-
majerovým, panu Jiřímu Zábranovi, panu Ing. Ar-
noštu Fuchsovi, panu Janu Bínovi, panu Antonínu 

Svobodovi, panu Josefu Jedličkovi st. a  zúčast-
něným adeptům, včetně jejich doprovodu. Vel-
ké poděkování patři trubačům Slavkovského lesa, 
z. s. za zpestření atmosféry. A samozřejmě nemohu 
opomenout pana Miloslava Tuška a poděkovat mu 
ze jeho pomoc celého plánování a  organizování 
plesu. Dále děkujeme personálu restaurace, který 
zajistil prvotřídní a bezchybný servis během celé-
ho plesu. Velké poděkování patří Dechové hudbě 

Horalka Kraslice za perfektní hudební produkci.
Ještě jednou díky všem a  věřím, že se opět se-

jdeme na 18. Reprezentačním okresním mysli-
veckém plese ČMMJ, z. s. OMS Sokolov v příštím 
roce v  Kulturním domě a  multi funkčním centru 
v Březové u Sokolova.

předseda Komise pro kulturu a propagaci OMS
Iveta Zábranová

POZVÁNKA NA CHPT V KRÁLOVSKÉM POŘÍČÍ
ČMMJ, z. s. OMS Sokolov srdečně zve na chovatelskou přehlídku a výstavu trofejí ulovené zvěře sezóně 

2018-2019, která se bude konat v sobotu dne 4. 5. 2019 od 9.00 do 17.00 hodin a neděli dne 5. 5. 2019 
od 9.00 do 15.00 hodin na statku Bernard v Královském Poříčí.

Ing. Karel Bělohlávek
předseda komise pro myslivost
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KROUŽEK MLADÝCH MYSLIVCŮ „MALÝ MYSLIVEC“ KRÁSNO 2019

Tento školní rok jsme začali jako všichni ostatní. 
V měsíci září nás čekala úvodní hodina, kdy jsme 
se všichni sešli po prázdninách. Zopakovali jsme si 
naše pravidla a vše, co je potřeba k novému škol-
nímu roku. Vyhlásili jsme soutěž ve sběru kaštanů 
a  žaludů, která skončila 31.  11.  2019. Všichni 
ochotně sbírali a  nosili a  díky nim, jsme měli 
spoustu zásob na dlouhou zimu, která ne a  ne 
skončit.

Dále nás čekala nová soutěž, do které jsme se za-
pojili v září. Je to soutěž s názvem „Malý Adept my-
slivosti“, do které se spolu s námi přihlásilo více jak 

2 000 dětí. Na úvodní hodině jsme dostali odzná-
ček malého adepta. Naším úkolem je plnit vše, co 
si na nás vymyslí . Úkoly vycházejí v  časopise 
Myslivost, ale i  na internetových stránkách. Tyto 
úkoly plníme s  radostí a vždy se těšíme na další. 
Pokud splníme všechny úkoly, dostaneme na kon-
ci roku bronzový odznak malého Adepta mysli-
vosti, další rok pak stříbrný a v třetím roku soutěže 
se můžeme pokusit o  zlatý. Motivace je veliká 
a naše snaha také.

Celou zimu jsme se věnovali přikrmování zvěře, 
zopakovali jsme si stopy na „obnově“ a seznamo-
vali se s  loveckými pejsky při jejich práci v  lese. 
Dále nás čeká jaro a  s  tím spojené čištění krme-
lečků a jesliček a v neposlední řadě procházky do 
okolí a  s  tím spojené pozorování zvěře v  našich 
klimatických podmínkách.

Veronika Švábová
vedoucí kroužku
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Grafika a tisk: Tiskárna Median, s. r. o., Ostrov
Autorem titulní fotografie je pan Adam Šimandel

PROJEKT JE REALIZOVÁN ZA PODPORY 
KARLOVARSKÉHO KRAJE

Jarní tah sluky lesní na slučí louce pod hradem
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Děkujeme níže uvedeným společnostem a podnikatelům 
za finanční podporu:
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