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ÚVODNÍK
Vážené kolegyně a vážení kolegové myslivci,

volební Sbor zástupců Českomoravské myslivecké 
jednoty, z. s., svolaný k rozhodování mimo zasedání 
s  využitím technických prostředků (elektronicky), se 
uskutečnil ve dnech 19.–21. 6. a 26. 6. 2021. Na tomto 
zasedání bylo zvoleno předsednictvo ČMMJ a  dále 
byla zvolena 14členná Dozorčí rada ČMMJ, z. s., pro 
funkční období 2021-2025.

I přes snahu zvrátit způsob voleb a volby konat for-
mou prezenční se toto nepodařilo a výsledek voleb je 
takový, jaký je.

Postupné rozvolnění ve společnosti umožňuje opět 
konat většinu společenských akcí. Podzimní a zimní lo-
vecká sezóna je ve znamení společných honů a natlá-
ček. Mnozí z nás si asi ani nedovedou představit, že 

by i tyto společné akce měly být zakázány nebo ome-
zeny, neboť jde vždy právě o to, se po dlouhé době 
sejít, posedět a podebatovat o našich loveckých, ale 
i kamarádských zážitcích. A pak to rozhodování: se ze-
lím, nebo se šípkovou? Věřme, že se covidová situace 
uklidní a nevrátí se a my se budeme moci těchto honů 
a společných posezení zúčastnit.

Na závěr všem myslivcům Karlovarského kraje pře-
ji hodně mysliveckých a osobních úspěchů a hodně 
zdraví v roce 2022. S přáním zachování toho dobrého, 
co vybudovali naši předci.

S pozdravem „Myslivosti zdar!“

Jaroslav Adámek,
předseda OMS Sokolov

SLOUPEK JEDNATELE
Vážení přátelé,

myslím, že za těch několik let, co píšu ty svoje sloup-
ky, fejetony a úvahy do našeho zpravodaje, znáte mé 
názory dokonale. Nebudu se tedy rozepisovat sá-
hodlouze, problémy, se kterými se dnes a denně se-
tkáváme, znáte také a prožíváme je společně všichni. 
Snad jen okrajově – nejistota u uzavírání smluv, stár-
nutí členské základny, na to navazující úbytek členů, 
druhový úbytek lovné zvěře, agresivita nejen eko-
logických organizací, ale i laické veřejnosti a z toho 
vyplývající názor, pokud lovíš, jsi vrahem, a  pokud 
nelovíš, jsi neschopný něco řešit. A takto bych mohl 
pokračovat téměř do nekonečna.

Jak všichni víte, na ústředí ČMMJ proběhly volby. 
Byl opět zvolen Ing. Janota. Co to přinese české my-
slivosti, netroufám si dnes odhadnout. Jsou snahy 
zapsat naši myslivost do seznamu UNESCO, nevím, 
jestli by to něco změnilo pro naši běžnou praxi, 
zvláště v naší oblasti. Třeba vysoce přemrštěné ná-
jmy u honiteb pronajímaných od LČR, výpočet škod 
působených zvěří podle tabulek, kterým kromě 
lesníků téměř nikdo nerozumí a  málokdo z  nás je 

viděl. Naši zemědělci už se taky začali snažit, a  tak 
jsme drceni ze všech stran. Z těch kusých informací, 
které se k nám dolů dostanou, mám vždycky dojem, 
že nemůžeme skoro nic dělat, jen reagovat až podle 
nastalé situace. Ale snad se mýlím.

Chtěl bych ještě říci, že po zralé úvaze jsem se roz-
hodl ukončit svou práci v okresních orgánech. Nejen 
jako jednatel, ale i  jako vedoucí kurzu pro adepty 
myslivosti, lektor a komisař. Pracoval jsem v těchto 
orgánech nepřetržitě od roku 1989 a myslím, že je 
načase uvolnit místo mladším. Doba se řítí přímo 
tryskem, nevím, jestli kupředu, ale rozhodně velmi 
rychle. Vždycky jsem se snažil adepty vést k  lásce 
k přírodě a myslivosti, tak snad se to zúročí a převez-
mou pomyslné žezlo. Končím k 31. 12. 2021, netu-
ším přesně, kdo bude vykonávat funkci jednatele, 
ale všechny informace se k vám včas dostanou. O to 
se do konce roku postarám. Loučím se s vámi a přeji 
ještě hodně mysliveckých zážitků do konce lovecké 
sezóny.

Jindřich Zemek,
jednatel OMS Karlovy Vary
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JUBILANTI II. POLOLETÍ 2021

65 let
Ladislav HOREJŠ 12. 11. 1956

Zdeněk HOMOLKA 15. 10. 1956

Václav ŘEZÁČ 29. 8. 1956

Zdeněk PÁNEK 2. 8. 1956

Zdeněk MAXA 14. 7. 1956

70 let
Jaroslav VACEK 27. 11. 1951

Bohumír PAVLÍČEK 20. 11. 1951

Ladislav PETRŽÍLKA 17. 11. 1951

Antonín RYBÁČEK 9. 11. 1951

Miroslav VOPALECKÝ 21. 10. 1951

Václav ŠUSTA 3. 10. 1951

Tadeáš MAŠLANKA 10. 9. 1951

Jaromír PAVLÍK 7. 9. 1951

Bedřiška PILNÁ 13. 8. 1951

Miroslav MARTINEC 1. 8. 1951

Zdeněk PAZNOHT 11. 7. 1951

75 let
Ladislav SRNKA 25. 12. 1946

Vladimír RAMS 16. 12. 1946

Vladimír MATĚJŮ 1. 11. 1946

80 let
Vojtěch SVOBODA 27. 7. 1941

81 let
Václav ROHLA 30. 12. 1940

Jan SYCHRAVA 17. 11. 1940

Zdeněk SVOBODA 6. 11. 1940

Vlastimil HOŠEK 7. 9. 1940

Václav SATÝNEK 20. 7. 1940

Pavel KOTRLA 14. 7. 1940

84 let
Břetislav TETERA 24. 12. 1937

Milan SÝKORA 22. 11. 1937

Stanislav ŠMÍDMAJER 10. 11. 1937

Ladislav HRUBÝ 13. 10. 1937

Ivan ZŮČEK 17. 8. 1937

85 let
Jindřich Matoušek 12. 9. 1936

Miloslav SALON 22. 8. 1936

86 let
Jaroslav LHOTÁK 13. 12. 1935

87 let
Josef PETRUŠKA 8. 10. 1934

88 let
Miroslav PAVLIŠ 14. 10. 1933

90 let
Jaroslav KRAJSA 16. 8. 1931

Z MYSLIVECKÉHO DENÍKU VLADIMÍRA ČEPELKY

(Zdroj: Čepelka – Myslivecký deník MS Kovo Karlovy Vary 1960–1963)
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PROVOZ STŘELNICE  II. POLOLETÍ 2021

ŘÍJEN

Pátek 1. 10. Vodička, Pokorný

Sobota 2. 10. PČR

Neděle 3. 10. Frisch E., Pokorný, Vodička

Pátek 8. 10. Vodička, Pokorný

Sobota 9. 10. PČR

Neděle 10. 10. Pokorný, Vodička

Pátek 15. 10. Vodička, Pokorný

Sobota 16. 10.

Neděle 17. 10. Frisch E., Pokorný, Vodička

Pátek 22. 10. Vodička

Sobota 23. 10. Vodička

Neděle 24. 10. Vodička, Pokorný

Pátek 29. 10. Vodička, Pokorný

Sobota 30. 10. Vodička

Neděle 31. 10. Frisch E., Pokorný, Vodička

LISTOPAD

Pátek 5. 11. Vodička

Sobota 6. 11. Vodička, Pokorný

Neděle 7. 11. Frisch E., Pokorný, Vodička

Pátek 12. 11. Vodička

Sobota 13. 11. Vodička, Pokorný

Neděle 14. 11. Frisch E., Pokorný, Vodička

Pátek 19. 11. Vodička, Pokorný

Sobota 20. 11. Vodička, Pokorný

Neděle 21. 11. Vodička, Pokorný

Pátek 26. 11. Pokorný

Sobota 27. 11. Pokorný

Neděle 28. 11. Vodička, Pokorný

PROSINEC

Pátek 3. 12. Vodička, Pokorný

Sobota 4. 12.

Neděle 5. 12. Frisch E., Vodička, Pokorný

Pátek 10. 12. Vodička,

Sobota 11. 12. Vodička, Pokorný

Neděle 12. 12. Vodička, Pokorný

Pátek 17. 12. Vodička, Pokorný

Sobota 18. 12. Vodička, Pokorný

Neděle 19. 12. Frisch E., Vodička, Pokorný

Pátek 24. 12.

Sobota 25. 12.

Neděle 26. 12.

„přítomnost na střelnici“
Vždy je nutné, aby zájemci o  střelbu volali 

správci, který má plánovanou přítomnost, z  dů-
vodu počasí apod. Eduard Frisch – pouze kulová 
střelba, tel.: 602 777 098. Ostatní – Ing. Vodička – 
724 524 795 nebo Jan Pokorný – 776 796 321.

NOVOROLSKÁ LIŠČATA
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KYNOLOGIE V OKRESE KARLOVY VARY V DOBĚ PANDEMIE A PO NÍ
V  letošním roce již došlo postupně k  uvolnění 

opatření proti pandemii, a tak jsme mohli opět re-
alizovat některé kynologické akce za předpokladu 
splnění podmínek pro konání hromadných akcí. 
22. května se tak mohly uskutečnit zkoušky vloh 
ohařů i ostatních plemen, které se konaly v honit-
bě Agropol Počerny a  kdy jsme měli naplněnou 
jednu skupinu ohařů i ostatních plemen.

Následující den se pak konaly ve stejné honit-
bě ZVVZ, tedy zkoušky k  vyhledávání, vyhánění 
a nadhánění spárkaté zvěře u psů s kohoutkovou 
výškou do 55 cm, za účasti 5 psů.

V letním období se již tradičně v honitbě Medos 
Agro ve Vojkovicích konaly lesní zkoušky ostatních 
plemen a barvářské zkoušky za dobré účasti. Rov-
něž se uskutečnily lesní zkoušky ohařů, kdy jsme 
naplnili dokonce dvě skupiny, celkem 11 ohařů.

Bohužel nebyl dostatečný zájem o  podzimní 
zkoušky jak ohařů, tak ostatních plemen, a  tak 
jsme doporučili vůdcům, kteří mohou, ať se při-
hlásí na PZ do sokolovského OMS.

26. září se uskutečnily zkoušky z vodní práce, kde 
bylo přihlášeno 6 psů a jeden náhradník.

Tradičně se uskutečňují klubové soutěže retrie-
verů, konané každoročně ve VLS v  doupovském 
prostoru, na jaře to byly podzimní zkoušky ret-
rieverů, v  září tradiční derby retrieverů a  v  říjnu 
všestranné zkoušky přinášení retrieverů.

V  době, kdy vyjde zpravodaj, bude zřejmě 
i  po všestranných zkouškách ohařů  – Memo-
riálu Ing.  Vladimíra Dejmka, které se konají 
30.–31. 10. 2021 a je přihlášeno zatím 17 psů.

V  tabulce uvádíme plán kynologických akcí na 
příští rok, který bude průběžně aktualizován na 
webových stránkách OMS.

Přihlášky na akce posílejte nejlépe v písemné či 
elektronické podobě přímo na OMS Karlovy Vary 
k rukám jednatele.

Pro zbytek kynologické sezony a zejména v příští 
sezoně vám přeji dobrý vítr pro vaše pejsky a pev-
né nervy pro vůdce.

Myslivecké kynologii zdar!

Za kynologickou komisi OMS
Ing. Milan Kottek, předseda KK

PLÁN KYNOLOGICKÝCH AKCÍ na rok 2022
OMS KARLOVY VARY, z. s., ČMMJ:

Druh zkoušek datum pro skupiny plemen

Podzimní zkoušky (PZ) 30. 4. 2022 ohaři + ostatní plemena

Podzimní zkoušky (PZ) 24. 9. 2022 ohaři + ostatní plemena

Lesní zkoušky (LZ) 13. 8. 2022 ostatní plemena

Lesní zkoušky (LZ) 21. 8. 2022 ohaři

Barvářské zkoušky (BZ) 14. 8. 2022

Zkoušky z vodní práce (VP) 22. 5. 2022 všechna plemena

Zkoušky z vodní práce (VP) 25. 9. 2022 všechna plemena

Zkoušky k vyhledání spárkaté zvěře (ZVVZ) 24. 4. 2022 ostatní plemena

Všestranné zkoušky (VZ) – Memoriál Ing. Vladimíra Dejmka 29.–30. 10. 2022 ohaři

Zkoušky vloh (ZV) 23. 4. 2022 ohaři + ostatní plemena

NEKROLOG
S  lítostí a  zármutkem vám musíme oznámit, že opustili naše řady přátelé František Trsek 

a Václav Mareček. Oba byli dlouholetí členové ČMMJ a zrovna tak byli mnoho let členy našeho 
mysliveckého spolku. Vždy když bylo potřeba, přiložili ruku k  dílu, a  pokud nemohli fyzicky, 
pomohli alespoň radou a svou dlouholetou zkušeností. Věříme, že oba odešli do mysliveckého 
nebe. Budou nám chybět.

Za MS Krásné Údolí – Josef Kašpar
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www.berbera.cz
e ‑mail: info@berbera.cz

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

• Výkup, zpracování a prodej zvěřiny

• Ekologické zemědělství

• Chov křepelek a bažantů

• Agroturistika s ubytováním

Výkupní místa v Karlovarském kraji:

Kraslice – p. Ksandr
tel.: +420 724 525 063

Krásno – p. Jedlička
tel.: +420 602 173 236

Mezirolí – p. Cinegr
tel.: +420 724 180 148

Andělská Hora – p. Marek
tel.: +420 602 344 204

Mrázov – p. Vavrek
tel.: +420 774 358 866

Bezděkov – p. Vlček
tel.: +420 602 414 784

Chlum u Novosedel – p. Janoušek
tel.: +420 733 700 157

SLOVO JEDNATELKY
Vážené kolegyně a kolegové myslivci,

letošní rok nebyl zrovna k myslivosti vstřícný. Ne-
jenom že nebylo možno v první polovině letošní-
ho roku pořádat akce, ale opět se nám snížil stav 
naší členské základny. Členů stále ubývá a  noví 
nepřicházejí. Většina adeptů, kteří složí pod OMS 
zkoušky, si zaplatí pojištění pouze proto, aby si 
mohli vyzvednout lovecký lístek, a více už o nich 
nevíme. Tento přístup není zrovna ideální k tomu, 
aby se členská základna OMS navýšila.

Nemluvě o informacích, které se týkají úmrtí na-
šich členů. Je smutné, když ve spolku zemře člen 
a nikdo z jeho kolegů myslivců není schopen ani 
ochoten tuto událost oznámit. Copak jste všichni 
tak lhostejní ke svým dlouholetým kamarádům, 
že vám nestojí ani za pár řádek nebo jeden tele-
fonát? Pokud tuto informaci nedostaneme, ne-
máme pak možnost se oficiálně a s úctou s těmito 
členy pomocí našeho zpravodaje rozloučit. Bohu-
žel pak dochází k situaci, kdy za OMS gratulujeme 
k jubileu a posléze se dozvíme, že člen již nežije.

Ke dni 30. 9. 2021 máme 317 členů. Proto bych 
i nadále chtěla apelovat na ty, kteří si ještě neza-
platili členský příspěvek, aby tak učinili. Své člen-
ství si můžete prodloužit osobně přímo v  kan-
celáři OMS nebo převodem na účet OMS Cheb 
0781843309/0800, jako VS uveďte vaše rodné 
číslo.
Ke dni 30. 9. 2021 máme 317 členů
z toho:
řádní členové 166
důchodci +65 141
lesníci  6
studenti  4

V  prosinci dochází ke změně provozní doby 
kanceláře. Tuto informaci, jak bude kancelář ote-
vřena, najdete na internetových stránkách OMS 
Cheb a na ceduli před vstupem do kanceláře.

Dále bych vás chtěla informovat o  tom, že 
v  roce 2022 bude OMS Cheb zahajovat nový 
kurz pro hospodáře a  kurz pro nové adepty. 
Více informací naleznete na internetových 
stránkách OMS Cheb.

Rádi bychom vás touto cestou pozvali na 
49. Reprezentační okresní myslivecký ples, kte-
rý se bude konat dne 12. 2. 2022 v KC Svoboda.

V  případě dotazů nás kontaktujte pomocí 
e-mailové adresy: omscheb@email.cz nebo na 
tel. č. 354 433 186 a 775 061 848.

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD:
Během roku 2021 nás navždy opustili

pan František CHYNORANSKÝ
a pan Josef BÖHM.

Oba pánové byli dlouholetými členy ČMMJ.
Čest jejich památce

Iveta Růžičková,
jednatelka OMS Cheb
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93 let
Jaroslav AMCHA 27. 7. 1928

83 let
Ing. Božík TOBERMANN 21. 11. 1938

81 let 
Ing. Ivan KOČÍŠ 28. 10. 1940

Jiří ZEMČÍK 11. 12. 1940

80 let
Robert HERTEL 27. 9. 1941

Eduard KOŠŤÁLEK 7. 7. 1941

75 let 

Josef BEDNÁŘ 28. 12. 1946

František NOVÁK 25. 9. 1946

Václav SVOBODA 27. 8. 1946

Josef VYSKOČIL 9. 7. 1946

70 let
Rudolf BUREŠ 16. 12. 1951

JUDr. Ivan DOSPÍŠIL 28. 7. 1951

František HOŘEJŠÍ 9. 9. 1951

Vlastimil KOUKOL 22. 12. 1951

Tomáš LUŇÁK 30. 8. 1951

Zdeněk MALINOVSKÝ 18. 9. 1951

Vladimír MELNIČUK 28. 7. 1951

Otomar NOVÁK 18. 8. 1951

Vojtěch TATAY 11. 9. 1951

Vlastimil TIŠER 24. 10. 1951

65 let
Jaroslav BLÁHA 21. 10. 1956

Karel HRDLIČKA 1. 11. 1956

Ing. Jiří CHUM 29. 7. 1956

František KILARSKÝ 3. 12. 1956

Miroslav MALECHA 20. 10. 1956

Vladimír STOLARIK 23. 7. 1956

Josef VLADAŘ 13. 12. 1956

60 let

Jiří CHLEBEC 19. 11. 1961

Libor LÚDIK 8. 8. 1961

Zdeněk PĚČ 27. 10. 1961

JUBILANTI II. POLOLETÍ

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

ZKOUŠKY O 1. LOVECKÝ LÍSTEK
I přes nepříznivou situaci související s pande-

mií covid-19 se nám dne 19.  6.  2021 podařilo 
uspořádat zkoušky o  1. lovecký lístek. Na tyto 
zkoušky bylo přihlášeno 9 adeptů, z nichž 3 se 
omluvili a  jeden, bohužel, zkoušku neudě-
lal. I  přesto probíhaly zkoušky v  příjemné at-
mosféře. Připravenost některých adeptů byla 
vynikající.

Chtěl bych touto cestou všem úspěšným adep-
tům pogratulovat ke složení zkoušky a ostatním 
vzkázat, ať nevěší hlavu.

Zároveň bych chtěl upozornit na to, že OMS 
Cheb plánuje v  roce 2022 otevřít nový kurz 
pro uchazeče o 1. lovecký lístek a kurz pro my-
slivecké hospodáře. Více informací najdete na 

internetových stránkách OMS Cheb v  sekci 
ČLENSTVÍ – Kurzy.

Václav Krejčí,
předseda osvětové komise

MYSLIVECKÝ KROUŽEK PŘI OMS CHEB
Z  důvodu bezpečnostních opatření proti co-

vid-19 došlo minulý školní rok ke zbrzdění čin-
nosti kroužku. Pozavírané školy, on-line výuky, 
nemíchání kolektivu, testování… Podařilo se nám 
zrealizovat výuku se zapojením odborníků z praxe, 
jimiž byli zaměstnanci LČR LZ Kladská - lesní pe-
dagog Ing. Lenka Vránová a p. Ing. Vladislav Liška. 
Přicházeli za námi, obohacovali děti svými zkuše-
nostmi, učili je poznávat místo, kde žijí, seznamo-
vali je s jedovatými keři v jejich okolí pohádkovou 
formou, s lýkožroutem smrkovým i s tím, jakou pa-
seku dokáže v lese způsobit, seznámili je s  lidmi, 
které mohou v lese potkat, s jejich důležitou prací 
pro naši planetu, vytvářeli v nich vztah k přírodě, 
vysvětlili jim, proč je pro nás a živočichy důležitá. 
Práce s dětmi byla zábavná nejen pro odborníky, 
ale i pro děti. Máme připravenou spoustu akcí, pe-
níze od OMS na výukové materiály. Přátelé naše-
ho kroužku mě oslovují a nabízejí vlastní aktivity, 
teď jenom doufáme, že naši činnost opět nezbrzdí 
covid-19.

Mgr. Pavlína Sedláková,
vedoucí kroužku
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KYNOLOGIE PŘI OMS CHEB
Vážení přátelé myslivecké kynologie, od poslední-

ho vydání zpravodaje se v našem OMS událo něko-
lik kynologických akcí.

Dne 5. 6. 2021 jsme uspořádali ZVVZ, 12. 6. 2021 
Lesní zkoušky ostatních plemen a  13.  6.  2021 
barvářské zkoušky. Největší akcí pro nás ale byly 
všestranné zkoušky ostatních plemen a  všestran-
né zkoušky ohařů, které proběhly ve dnech 
14. a 15. 8. 2021 po dlouhých 22 letech. Chtěla bych 
touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na 
přípravě všestranných zkoušek ohařů a  ostatních 
plemen. Velké díky patří p. Miroslavu Růžičkovi, Pe-
tru Šilhanovi, Miloši Kašparovi, Miroslavu Kašparo-
vi, Adélce Kašparové, Petru Bockovi a Zdeňce Čer-
né. Chtěla bych také poděkovat všem sponzorům: 
MIPA p. Stanislav Musil, Zámečnictví Kašpar, Auto-
dílna Kašpar, Kateřina Kosinová, Salón Sindy Iveta 
Růžičková, Lovecké potřeby Mojmír Pražienka, 
Marcela a Luboš Hemrovi, Josef Hudacký, Lagarde 
spedition, s.  r. o., Otomar a Soňa Novákovi. Jedná 
se o  finančně nákladnou akci, a  proto bych také 
poděkovala za sponzorský dar rozhodčím p.  Janu 
Šloufovi, Janu Bezděkovi, Jaroslavu Šímovi, Janu 
Bínovi. Velké díky patří p. Václavu Šilhanovi, Pavlu 
Vimmerovi a MS Františkovy Lázně, z. s., za propůj-
čení honiteb, ve kterých zkoušky probíhaly.

Za krásného letního počasí v sobotu ze 6 přihlá-
šených ostatních plemen uspělo celkem 5 psů, 
z toho 4 v I. ceně a jeden ve II. ceně. Vítězem se stala 
Jababy z  Šilhanova chovu  – německý křepelák, 

s  vůdkyní Eliškou Starou. Všestranných zkoušek 
ohařů se zúčastnilo 12 ohařů, z nichž 9 uspělo. Ví-
tězem se stala Bella z  Blatenského dvora (VOK) 
s  počtem 489 bodů, s  vůdkyní Šárkou Jansovou. 
Dne 21.  8.  2021 proběhly ZN, kterých se zúčast-
nilo 10 psů a všichni uspěli. V tentýž den se konal 
i  lovecký dvojboj, jehož vítězem se stala dvojice 
p.  Ivan Fera se psem Spajk Střihovský Borek 
(BRT) s 84 body a časem 0,10 a Václav Kotrbáček 
s nástřelem 18 terčů. Dne 18. 9. 2021 se uskutečnily 
podzimní zkoušky ohařů, kterých se zúčastnili 2 psi, 
bohužel jeden neuspěl a druhý obstál v I. ceně s po-
čtem 292 bodů. 19. 9. 2021 se v Hrozňatově usku-
tečnily zkoušky vodní práce, kde byli přihlášeni 
4 psi, 4 uspěli, z toho 3 v I. ceně a jeden v ceně II. 
Děkuji Mysliveckému spolku Františkovy Lázně, z. 
s., Mysliveckému spolku Hrozňatov a MS Lipová za 
propůjčení honiteb, ve kterých probíhaly všechny 
zkoušky, a  těším se na další spolupráci v  příštím 
roce.

PLÁN KYNOLOGICKÝCH AKCÍ NA ROK 2022
Jarní svod 2. 4. 2022
Zkoušky vloh ZV (OP+ohaři) 16. 4. 2022
Zkoušky k vyhledávání, vyhánění a nahánění spárkaté zvěře ZVVZ 4. 6. 2022
Lesní zkoušky LZ (OP+ohaři) 11. 6. 2022
Barvářské zkoušky BZ 12. 6. 2022
Zkoušky z vodní práce VP 9. 7. 2022
Zkouška nováčků – bezkontaktní norování 13. 8. 2022
Všestranné zkoušky VZ (ohaři) 20.–21. 8. 2022
Všestranné zkoušky VZ (OP) 20. 8. 2022
Podzimní zkoušky PZ (OP+ohaři) 17. 9. 2022
Barvářské zkoušky honičů BZH 1. 10. 2022
Individuální honičské zkoušky slovenských kopovů 12. 11. 2022 Klub slovenského kopova

Všem vůdcům bych chtěla poděkovat za přípravu 
jejich svěřenců a rozhodčím za korektní posuzování, 
vstřícnost a pochopení. Všem příznivcům myslivecké 
kynologie přeji pevné zdraví a hodně kynologických 

úspěchů a zážitků v nadcházející lovecké sezoně.

S pozdravem „Kynologii zdar!“
Monika Hudacká
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49. REPREZENTAČNÍ OKRESNÍ MYSLIVECKÝ PLES
Vážení myslivci, vzhledem k  tomu, že 

se nám v  loňském roce nepodařilo kvůli 
epidemii související s covid-19 uspořádat 
49. Reprezentační okresní myslivecký ples, 
chystá ho OMS Cheb na rok 2022. Ples je 
naplánován na 12. 2. 2022 v KC Svoboda 
v  Chebu. K  tanci a  poslechu bude hrát 
Starovarka, opět bude připravena bohatá 
zvěřinová tombola a další ceny.

Doufáme, že v  následujícím roce bude 
situace příznivější a  námi naplánovaný 
ples se uskuteční.

Tímto vás všechny zveme  
a těšíme se na vás…

Václav Krejčí,
předseda osvětové komise

30 KS
MMYYSSLLIIVVEECCKKÝÝ  

PPLLEESS
12.2. 2022 20.00 hod.

KC SVOBODA - CHEB

vystoupí myslivečtí
                         trubači 

vstup: 250,- Kč PŘEDPRODEJ:
KC Svoboda - Cheb
Infocentrum - Náměstí Krále Jiřího Cheb
Západočeské divadlo Cheb

MYSLIVECKÝ 
PLES hraje:

Starovarka

OKRESNÍ 

ze er np te aR č . n9 í4

ZA DAŇČÍ ZVĚŘÍ KOŇSKÝM SPŘEŽENÍM
V  rámci ekologického dne jsme navštívili obo-

ru ve Stanovišti (nedaleko Mariánských Lázní). 
V osmdesátihektarové oboře žije přes sto jedinců 
daňčí zvěře, kterou jsme díky majiteli Pavlu Petro-
vi mohli pozorovat z loveckého kočáru Ferdinan-
da d‘ Este taženého koňským spřežením. Jednalo 
se o neocenitelný lovecký zážitek. Přednáška byla 
proložena návštěvou mysliveckého zařízení – ka-
zatelny, obdivováním daňčích shozů a  děti se 
mohly projet na místních koních. V  oboře mají 
také ochočenou osmnáctiletou laň „Zuzanku“, 
která slouží jako výukový materiál, za podrbání 
a pohlazení se ani nehne. Našli ji lidé v  lese jako 
malého opuštěného kolouška. Dopravili do obo-
ry, kde byla odkojena na kozím mléce a  zhlédla 
se v koních. Ze začátku to měla těžké, než ji přijali 
mezi sebe, tak jí okousali slecha a kelku, ale ani to 

ji neodradilo a  stala se součástí koňského stáda 
a  miláčkem návštěvníků. Návštěva místního ran-
če byla pro děti lepší než návštěva zoo, protože si 
mohly všechna zvířata, kromě ostražitých daňků, 
pohladit. S  Pavlem Petrem jsme se domluvili na 
další spolupráci, že můžeme přijít na rochání daň-
ků a v zimě zakrmit.

Mgr. Pavlína Sedláková,
vedoucí kroužku
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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 So-
kolov. Ke dni 30. 9. 2021 je evidováno 300 členů 
platících, z  toho: 176 členů řádných, 111 dů-
chodců, 3 invalidé a 3 studenti. Dosud ještě chy-
bí 10  členů, kteří byli pojištěni do 31.  12.  2020 
a neprodloužili si členství na rok 2021.

Dovolte, abych poděkoval všem členům za prá-
ci odvedenou ve prospěch ČMMJ. Popřál hezké 
prožití vánočních svátků a do nového roku 2022 
hodně zdraví, sil a loveckých zážitků.
Platba členského příspěvku ČMMJ na rok 
2022 a předplatné na další roky

Pomalu se blíží konec roku a  členům ČMMJ 
připomínám termín splatnosti členského pří-
spěvku na následující rok 2022, nejpozději do 
29.  prosince  2021. Součástí tohoto příspěvku 
je pojištění odpovědnosti při výkonu práva my-
slivosti a úrazové pojištění. Jedná se o poslední 
úřední den v roce! Následující úřední den bude 
až dne 6.  ledna  2022. Členský příspěvek může 
člen zaplatit v  hotovosti přímo v  kanceláři se-
kretariátu ČMMJ, z. s., OMS v Sokolově v úřední 
den každou středu v  době 8.30  – 16.00 hod. 
nebo v  mimořádné úřední dny v  Kraslicích. 
Velmi se osvědčilo v  době pandemie covid-19 
zaslání členského příspěvku a  povinného pojiš-
tění převodem z účtu na účet OMS Sokolov. Číslo 
účtu u ČSOB je 234428691/0300.

Ti, kteří zaplatí příspěvek složenkou nebo 
převodem z  účtu na účet, musí o  provede-
né platbě vyrozumět sekretariát ČMMJ, z. s., 
OMS Sokolov buď telefonicky nebo e-mailem 
v  úřední den na čísle 604 184 940 či adrese 
sokolov@cmmj.cz, nebo kdykoliv přímo na 
josefjed1@seznam.cz!!!

Plátci bude obratem vystaven členský prů-
kaz a  zaslán společně s  potvrzeným příjmovým 
dokladem poštou do místa bydliště. Jde o zcela 
bezpečný způsob, který lze vyřídit kdykoliv.

Pokud příspěvek zaplatí složenkou nebo 

převodem z účtu na účet a  informaci o platbě 
neučiní, bude plátci vystaven členský průkaz až 
po obdržení výpisu z účtu, neboť uskutečněnou 
platbu členského příspěvku nelze dříve zjistit!

V  Kraslicích budou mimořádné úřední dny 
v pondělí 22. 11. 2021 a 13. 12. 2021 vždy od 
9.30 do 14.30  hodin v  kanceláři Městských 
lesů Kraslice, ul. Havlíčkova.

Josef Jedlička,
jednatel OMS

JUBILANTI – 2021 ČMMJ, Z. S., OMS SOKOLOV – II. POLOLETÍ

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

85 let
Jaroslav VOVES 8. 8. 1936

83 let
Rostislav ODEHNAL 11. 7. 1938

František ZIKMUND 22. 11. 1938

82 let
Herbert HEIL 8. 8. 1939

Jaroslav ZLESÁK 27. 8. 1939

Václav ZIMA 9. 12. 1939

81 let
Rudolf BENDA 18. 8. 1940

80 let
Rudolf ŘAPEK 9. 8. 1941

75 let
Josef HUML 10. 7. 1946

Štefan ČUZY 26. 10. 1946

Jiří BYDŽOVSKÝ 2. 11. 1946

Tomáš ŠÍSTEK 19. 11. 1946

70 let
Jan MARTÍNEK 13. 6. 1951

Petr KARKULA 28. 11. 1951

65 let
JUDr. Josef KALAMÁR 9. 7. 1956

Vilém SLAVÍK 13. 7. 1956

Miloslav TUŠEK 18. 10. 1956

Mgr. Petr UZLÍK 26. 10. 1956

60 let
Libor KOLÍN 26. 7. 1961

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD:
v minulých měsících nás opustili 

dlouholetí členové ČMS a ČMMJ pan a paní
Adolf Chadima

dlouholetý člen ČMMJ
Marie Bínová

dlouholetá členka ČMMJ, Mysliveckého spolku Chlumek, z. s., 
a komise pro kulturu a propagaci při OMS Sokolov

Čest jejich památce!
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CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA A VÝSTAVA TROFEJÍ ULOVENÉ ZVĚŘE 
V SEZONĚ 2020/2021

Dne 4. 6. 2021 proběhlo hodnocení trofejí ulo-
vené zvěře okresu Sokolov za sezonu 2020/2021 
na Statku Bernard v Královském Poříčí. Hodnoce-
ní trofejí se konalo za účasti delegovaného po-
radce ČMMJ, z. s., Praha pana Václava Svobody 
a  hodnotitelské komise jmenované státní sprá-
vou. Dále za účasti pracovnice Městského úřa-
du Sokolov, OŽP lesů a myslivosti pí Ing. Sandry 
Biskupové.

Ustanovená hodnotitelská komise pro hodno-
cení trofejí ulovené zvěře za sezonu 2020/2021 
v  honitbách Městského úřadu Sokolov a  Měst-
ského úřadu Kraslice:

předseda komise Jaroslav Adámek, členové 
komise: Ing. Karel Bělohlávek, Josef Jedlička ml., 
Jiří Jedlička, Václav Daněk, Jiří Zábran. Z  pozice 
náhradníků byli za původně ustanovené nemoc-
ného Jiřího Zábrana a  Ing. Karla Bělohlávka po-
voláni Jaroslav Tirala a Václav Noháček.

Komise pro hodnocení trofejí jelena evropského, 
jelena siky, daňka skvrnitého, muflona a prasete di-
vokého ve složení: Jaroslav Adámek, Josef Jedlička 
ml., Jiří Jedlička a Václav Svoboda – poradce ČMMJ.

Komise pro hodnocení trofejí srnce obecného 
a  šelem ve složení: Ing.  Karel Bělohlávek, Václav 
Daněk, Jaroslav Tirala, Václav Noháček a  Václav 
Svoboda – poradce ČMMJ.

Z celkového počtu 43 honiteb v okrese Sokolov 
trofeje k  hodnocení pro chovatelskou přehlídku 
a  výstavu předložilo 29 honiteb. Vyjma honiteb 
Kladská, Obora Studánka LČR, s. p., Kladská.

Trofeje ulovené zvěře v územní působnosti Měst-
ského úřadu Sokolov: Z  celkového počtu  27  ho-
niteb nepředložilo trofeje 10 honiteb. Jedná se 
o honitby: č. 8 Studenec, č. 18 Květná, č. 20 Ber-
nov, č. 25 Vysoká Jedle, č. 28 Medard, č. 30 Nové 
Sedlo, č.  46 Obora Ležnička, č.  51 Libnov, č.  43 
Kostelní Bříza a č. 45 Obora Dvory.

V  územní působnosti Městského úřadu Kraslice: 
Z celkového počtu 16 honiteb nepředložilo trofeje 
12 honiteb. Jedná se o honitby: č. 1 Valtéřov, č. 3 Ká-
men, č. 4 Hraničná, č. 5 Mlýnská, č. 6 Sněžná, č. 7 Ka-
menný vrch, č. 8 Špičák, č. 11 Nancy, č. 12 Háje, č. 13 
Rolava, č. 14 Zámeček, č. 15 Hradecká a č. 26 Město 
Kraslice.

Hodnoceno bylo celkem 158 ks, celkem o 18 ks tro-
fejí méně, vloni bylo celkem 176 ks trofejí.

Z toho počtu 25 ks jelena evropského, 31 ks jelena 
siky, 2 ks daňka skvrnitého, 1 ks muflona, 99 ks srnců, 
0 ks kňoura, 0 ks jezevce a 0 ks lišky.
Celkem posouzeno 6 ks trofejí, které dosáhly medai-
lové hodnoty:
jelen evropský 174,55 b.CIC, bronz, lovec Roman 
Bartoň, honitba Horní Slavkov
jelen sika 267,80 b.CIC, zlato, lovec Jaroslav Adámek, 
honitba Loket
jelen sika 258,60 b.CIC, zlato, lovec Horst Schwinger, 
honitba Loket

jelen sika 250,80 b.CIC, stříbro, lovec Horst Schwin-
ger, honitba Loket
jelen sika 220,30 b.CIC, bronz, lovec Horst Schwin-
ger, honitba Krudum
muflon 196,75 b.CIC, bronz, lovec Rostislav Bejček 
st., honitba Krásno

Výstava trofejí byla velmi dobře připravena. Podě-
kování touto cestou všem členům myslivecké komi-
se, pí Ivetě Zábranové, předsedkyni KPKaP, adeptům 
a mnohým dalším za její přípravu a organizaci. Podě-
kování patří též Krajskému úřadu Karlovarského kraje 
za poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje. 
Velké díky těm, kterým není jedno, co se kolem nich 
děje, dodržují tradice a  trofeje předkládají. Výstava 
byla doplněna o myslivecké fotografie od člena Klubu 
fotografů při ČMMJ, z. s., p. Václava Suchého.

Prostory statku Bernard slouží jako zázemí vhodné 
pro konání mysliveckých akcí pořádaných ČMMJ, z. s., 
OMS Sokolov. A k setkání myslivců a laické veřejnosti 
i propagaci myslivosti v okrese Sokolov. Všichni víme, 
jaký je současný náhled na myslivce a myslivost samu 
v očích veřejnosti. Ještě jednou díky všem a věřím, že 
se opět sejdeme v příštím roce 2022.

předsedkyně Iveta Zábranová
Komise pro kulturu a propagaci OMS Sokolov
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OKRESNÍ SNĚM
Okresní sněm Okresního mysliveckého spolku 

Sokolov se konal dne 4. 6. 2021 od 17.00 hodin 
v tanečním sálu restaurace Stará hospoda v Šabi-
ně. Okresní sněm zahájil předseda OMS Sokolov 
p.  Jaroslav Adámek. Na sněmu přivítal zástupce 
MR ČMMJ, z. s., Praha, prvního místopředsedu 
ČMMJ p. Ing. Jiřího Červenku.

V  úvodu proběhlo ocenění členů ČMMJ, z. s., 
OMS Sokolov, kdy na návrh mysliveckých spolků 
a sdružení bylo rozhodnutím MR uděleno a pro-
půjčeno myslivecké vyznamenání dlouholetým 
členům ČMMJ za jejich aktivní a dlouholetou čin-
nost v ČMMJ a záslužnou práci pro myslivost.

Udělena „Věrnostní medaile ČMMJ“ dlou-
holetým členům ČMMJ panu Jaroslavu Pohlrei-
chovi a panu Vladimíru Zimovi; je oceněním za 
jejich aktivní a dlouholetou činnost v ČMMJ a zá-
služnou práci pro myslivost; u  příležitosti život-
ního jubilea.

Udělení a propůjčení mysliveckého vyznamená-
ní, odznaku II. stupně „Zásluhy o myslivost“ dlou-
holetým členům ČMMJ panu Ing. Janu Šneberkovi, 
panu Ludvíku Dleskovi, panu Dr. Jiřímu Žofčínovi, 
paní Věře Žofčínové; je oceněním za jejich aktivní 
a dlouholetou činnost v ČMMJ a záslužnou práci pro 
myslivost; u příležitosti životních jubileí.

Udělení a  propůjčení mysliveckého vyzname-
nání, odznaku III. stupně „Zásluhy o myslivost“ 
dlouholetým členům ČMMJ panu Ing.  Václavu 
Džupinovi a paní Ivetě Zábranové; je oceněním 
za jejich aktivní a  dlouholetou činnost v  ČMMJ 
a záslužnou práci pro myslivost.

Udělení „Čestných uznání ČMMJ“ členům 
ČMMJ, pánům Josefu Mrázovi, Jiřímu Zábrano-
vi, Antonínu Daňkovi, Vladimíru Dusíkovi, Jiřímu 
Raisovi, Tomáši Rajtmajerovi a Martinu Nedvě-
dovi; je oceněním za jejich aktivní a dlouholetou 
činnost v ČMMJ a záslužnou práci pro myslivost.

Uvedená myslivecká vyznamenání předali před-
seda OMS Sokolov pan Jaroslav Adámek a  zá-
stupce MR ČMMJ, z. s., Praha a první místopředse-
da ČMMJ pan Ing. Jiří Červenka.

Po volbě pracovního předsednictva, návrho-
vé a  mandátové komise byl schválen jednací řád 
okresního sněmu a  program. Následovala zpráva 
předsedy OMS p. Jaroslava Adámka o činnosti OMS 
Sokolov za uplynulé období. Ve své zprávě zhod-
notil práci OMS a  odborných komisí. Následovala 
zpráva předsedy komise pro ekonomiku p. Ing. Ar-
nošta Fuchse o finančním hospodaření za rok 2020, 
návrh rozpočtu finančního hospodaření na rok 
2021 a účetní závěrka za rok 2020, zprávy předsedů 
odborných komisí MR za uplynulé období a příspě-
vek zástupce MR ČMMJ, z. s., Praha a prvního místo-
předsedy ČMMJ p. Ing. Jiřího Červenky.
USNESENÍ OKRESNÍHO SNĚMU ČMMJ, z. s., OMS 
SOKOLOV
Sněm projednal a schvaluje:
a) kontrolu zápisu a usnesení minulého okresní-

ho sněmu ze dne 14. 2. 2021.
b) zprávu předsedy OMS v Sokolově p. Jaroslava 

Adámka o  činnosti ČMMJ, z. s., OMS Sokolov 
od minulého okresního sněmu za období od 
14. 2. 2020 do 4. 6. 2020.

c) zprávu předsedy komise pro ekonomiku 
p. Ing. Arnošta Fuchse o finančním hospodaře-
ní ČMMJ, z. s., OMS Sokolov za rok 2020.

d) návrh rozpočtu finančního hospodaření ČMMJ, 
z. s., OMS Sokolov na rok 2021.

e) účetní závěrku ČMMJ, z. s., OMS Sokolov za rok 
2020.

f) zprávy předsedů odborných komisí Myslivec-
ké rady ČMMJ, z. s., OMS Sokolov, komise pro 
myslivost, komise pro střelectví, komise pro 
kynologii, komise pro kulturu a propagaci a ko-
mise pro mládež.

g) zprávu předsedy Dozorčí rady ČMMJ, z. s., OMS 
Sokolov.

Sněm bere na vědomí: příspěvek zástupce MR 
ČMMJ, z. s., Praha a místopředsedy ČMMJ p. Ing. Ji-
řího Červenky.
Sněm navrhuje a schvaluje: podnět, aby před-
sednictvo ČMMJ Praha konečně začalo řešit otáz-
ku povinného členství všech držitelů loveckých 
lístků v ČMMJ.
Sněm děkuje: Loketským městským le-
sům, spol. s r. o., Městským lesům Kraslice, spol. s r. o., 
mysliveckým spolkům Chodov-Lomy, z. s., Krásenský 
Lán, z. s., Horník, z. s., a Lesům České republiky, s. p., 
Lesní závod Kladská, polesí Krásno v souvislosti s ky-
nologickými akcemi zvláště za zapůjčení honiteb.
Sněm bere na vědomí a schvaluje: splnění po-
vinnosti uložit účetní závěrku za rok 2019 vyplý-
vající ze zákona č.  304/2013 Sb. do Sbírky listin 
vedené u Městského soudu v Praze - splněno dne 
20. 2. 2020.
Sněm ukládá: jednateli OMS p. Josefu Jedličko-
vi – zaslat účetní závěrku ČMMJ, z. s., OMS Soko-
lov za rok 2020 k uložení do spolkového rejstříku 
vedeného Městským soudem Praha Městskému 
soudu Praha. Nejpozději od konání sněmu do 
16. 6. 2021.

delegátům sněmu - důsledně informovat členy 
svých mysliveckých spolků, sdružení a honebních 
společenstev o výsledcích jednání sněmu.

MR - pravidelně vyhodnocovat ekonomické vý-
sledky, aby při předpokládaných příznivých příj-
mech byly vytvořeny rezervy pro příští léta.

Závěrem předseda OMS pan Jaroslav Adámek 
poděkoval všem myslivcům za odvedenou práci 
ve prospěch myslivosti.

Josef Jedlička st.,
jednatel OMS Sokolov
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ZKOUŠKY Z MYSLIVOSTI
Za zvuků loveckého signálu prof. Antonína Dyka 

z  borlice trubače Lukáše Studničky, studenta 
Střední lesnické školy ve Žluticích, „U  Divočáka“ 
v  Krásně zahájil dne 12.  června  2021 předseda 
ČMMJ, z. s., OMS Sokolov pan Jaroslav Adámek 
v roli předsedy zkušebního senátu zkoušky z my-
slivosti uchazečů o  první lovecký lístek. Ve svém 
vystoupení popřál uchazečům hodně úspěchů 
při zkouškách. Z  přihlášených čtrnácti uchazečů 
se ke zkoušce dostavilo sedm. Tři uchazeči řádně 
a včas požádali o náhradní termín. Tři těsně před 
zkouškami odstoupili a jeden nebyl ke zkouškám 
připuštěn pro nesplnění základních povinností.
Zkušební senát pro jednotlivé předměty zasedl ve 
složení:
I. Myslivecká osvěta – p. Josef Jedlička ml.
II. Myslivost a legislativa – Ing. Karel Bělohlávek
III. Myslivecká zoologie – Ing. Jaroslav Schubert
IV. Péče o zvěř a její chov – Ing. Arnošt Fuchs
V. Myslivecká kynologie a  nemoci zvěře – p.  Jan 
Bína
VI. Lovecké zbraně a střelivo – p. Rostislav Bejček 
a p. Jiří Zábran
VII. Lov zvěře – Ing. Josef Kubát
Předseda senátu – p. Jaroslav Adámek
Místopředseda senátu – p. Josef David
Koordinátor senátu – pí Iveta Zábranová
Zapisovatel – p. Josef Jedlička st.

Na řádný průběh zkoušek z  myslivosti dohlí-
žel předseda Dozorčí rady OMS Sokolov pan 
Václav Malý. Při závěrečném hodnocení zkušební 

komisaři konstatovali, že uchazeči o  první lovec-
ký lístek byli ke zkoušce velmi dobře připraveni. 
Největší problémy měli uchazeči se znalostí my-
slivecké osvěty, myslivecké zoologie, kynologie 
a  nemocí zvěře. Sedmi přítomným uchazečům 
se podařilo zkoušku z myslivosti složit napoprvé. 
Dva z nich prospěli s vyznamenáním, pět prospě-
lo. Čtyři uchazeči řádně a včas ze závažných důvo-
dů požádali o náhradní termín. Dva uchazeči bez 
udání důvodu se nedostavili. Po předání osvěd-
čení o  absolvování zkoušky z  myslivosti byl pro-
veden slavnostní akt přijímání mezi myslivce mís-
topředsedou OMS panem Rostislavem Bejčkem. 
Každý z  pasovaných obdržel pamětní „pasovací 
list“.

Na úplný závěr jeden z  nejúspěšnějších absol-
ventů, slečna Jolana Šindelková, poděkovala 
zkušebním komisařům senátu za shovívavé a ob-
jektivní posuzování znalostí uchazečů. Všechny 
přítomné pozvala k  hodovací tabuli, kterou při-
pravili uchazeči za pomoci personálu restaurace 
„U Divočáka“ v Krásně v čele s majitelkou a provo-
zovatelkou restaurace paní Petrou Ivanovou.

V  náhradním termínu dne 1.  9.  2021 před stej-
ným zkušebním senátem ze čtyř uchazečů jeden 
uchazeč složil zkoušku s  vyznamenáním, ostatní 
prospěli.

Ještě jednou gratulujeme úspěšným uchazečům 
a vítáme je do našich řad!

Josef Jedlička,
jednatel OMS Sokolov

ZAHÁJENÍ PRÁZDNIN A STŘELECKÁ SOUTĚŽ
Jako každý rok náš Myslivecký spolek Chlumek, 

z. s., pořádal dětský den a  zahájení prázdnin na 
střelnici SKP UNITOP v  Lomnici u  Sokolova. Na 
tuto akci přichází děti, vnoučata našich členů a ka-
marádů. Soutěží všichni s plným nasazením. Kaž-
dý dětský střelec má u sebe zkušený dozor, který 
dozoruje a vysvětluje zacházení se zbraní. U dětí, 
které se opakovaně účastní našeho střílení, je 
podle pečlivých záznamů evidentní vzestup. Kaž-
dý soutěžící si odnesl ručně malovaný diplom a ti 
nejlepší i  mnoho sladkostí. Děkujeme lomnické 

střelnici za perfektní spolupráci. Panu Karlu Doub-
kovi za předvedení kouzelnického umění. Paní 
Ivetě Zábranové za vedení celé akce a  za pečli-
vou přípravu pečeného selátka, které všem velice 
chutnalo. Počasí nám přálo a ten dětský smích za 
to stojí.

Díky všem a střelectví ZDAR.

Jiří Zábran,
myslivecký hospodář
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KYNOLOGICKÉ AKCE V OKRESE SOKOLOV 2021
V roce 2021 se uskutečnilo několik zkoušek z vý-

konu loveckých psů.
ČMMJ, z. s., OMS Sokolov po uvolnění pande-

mických opatření kvůli covid-19 uskutečnil první 
kynologickou akci „Jarní svod“ dne 15. 5. 2021 
v Krásně. Lovecké psy posuzoval zkušený a uzná-
vaný rozhodčí pan Petr Buba. Celkem bylo před-
vedeno 24 loveckých psů.

23.  5.  2021  – Podzimní zkoušky ohařů 
v Lomnici u Sokolova. Vrchní rozhodčí: Jan Bína. 
Rozhodčí: Josef Hudacký a Miroslav Růžička. Ře-
ditel zkoušek: Vladimír Zima. Přihlášeno 5 psů, 
předvedeni 4. Úspěšně absolvovali zkoušku 4 psi 
v I. ceně. Nejlepší práci předvedli: Hector Bertoni 
Prague, pes, MOK, vůdce David Tomáš, s počtem 
bodů 295, Katty z Pošné, fena, ČF, vůdce Miroslav 
Synek, s počtem bodů 284, Zafira Svatoborský 

revír, fena, VMO, vůdce Bc. Josef Peroutka, s po-
čtem bodů 280, Barbar Nord Bohemia Sheram, 
pes, KO, vůdce Martin Navrátil, s  počtem bodů 
276.

23.  5.  2021  – Podzimní zkoušky ostatních 
plemen v  Krásně. Vrchní rozhodčí: Bohuslav Pa-
pež. Rozhodčí: Petr Šilhan a  Oldřich Liška. Ře-
ditel zkoušek: Josef Jedlička st. Přihlášeni 4 psi, 
předvedeni 4. Úspěšně absolvovali zkoušku 4 psi 
v I. ceně. Nejlepší práci předvedli: Jababy z Šilha-
nova chovu, fena, NK, vůdce Eliška Stará, s  po-
čtem bodů 224, Izzy z Šilhanova chovu, fena, NK, 
vůdce Ing.  Barbora Vopalecká, s  počtem bodů 
220, Jenny z  Šilhanova chovu, fena, NK, vůdce 
Miroslav Vopalecký, s počtem bodů 216, Bleska 
od Blatenského vrchu, fena, NK, vůdce Ing. Vác-
lav Ksandr, s počtem bodů 212.

29. 5. 2021 – Bezkontaktní norování v Krásně. 
Vrchní rozhodčí: Bohuslav Papež. Rozhodčí: Iveta 
Zábranová a  Rostislav Bejček a  čekatelka na roz-
hodčího Monika Jandová. Ředitel zkoušek: Josef 
Jedlička st. Přihlášeno bylo 9 psů, předvedeno 
a  9  obstálo. Nejlepší práci předvedli: Buggy Slob-
berchops, fena, JKT, vůdce Martin Šlehofer, s  po-
čtem bodů 84, Feya z Českého lesa, fena, JGT, vůdce 
Miroslav Planeta, s  počtem bodů 84, Qido z  Řez-
bova dvora, pes, JGT, vůdce Daniel Kůta, s počtem 
bodů 84, Qick z Řezbova dvora, pes, JGT, vůdce Da-
niel Kůta, s počtem bodů 84, Fido Fičák Valentinka, 
pes, JKT, vůdce MUDr. Jan Sychrava, s počtem bodů 
80, Cid z Radotínských rašelinišť, fena, J, vůdce Ni-
kola Soubustová, s počtem bodů 78, Ishtarie of Eos 
Siamon, fena, J, vůdce Světlana Raabová, s počtem 
bodů 71, Chanasté Siamon, fena, J, vůdce Světlana 
Raabová s počtem bodů 67, Duxy z Bulína, fena, J, 
vůdce Miroslav Pajma, s počtem bodů 54.

31. 7. 2021 - Zkoušky vloh ohařů v Lomnici u So-
kolova. Vrchní rozhodčí: Jan Bína. Rozhodčí: Josef 
Hudacký a  Karel Rohla. Ředitel zkoušek: Vladimír 
Zima. Přihlášeno 8 psů a předvedeno 8 psů. Úspěš-
ně absolvovalo zkoušku všech 8 psů v I. ceně. Nejlep-
ší práci předvedli: Puf z Drňovek, pes, CF, vůdce Jiří 
Kučera, s počtem bodů 228, Fortune Furbel Celes-
te, pes, EB, vůdce Mgr. Milada Březinová, s počtem 
bodů 225, Cida Kořenice, fena, KO, vůdce Pavel 
Krejčí, s počtem bodů 225, Diaquiri Nord Bohemia 
Sheram, KO, vůdce Bc. Petr Zolotar, s počtem bodů 

221, Egon z  Miroslavského lesa, pes, POI, vůdce 
Jiří Hrdlička, s  počtem bodů 221, Dorottya Bölcs 
z Pelestrovských lesů, fena, vůdce Miroslav Češka, 
s počtem bodů 213, Bugsy Blackberry of Jork, pes, 
MOK, vůdce Barbora Vopěnková, s  počtem bodů 
211, Cora z Jirglova dvora, fena, KO, vůdce Ing. Petr 
Janura s počtem bodů 208.

2 - vystavování
31.  7.  2021 - Zkoušky vloh ostatních plemen 

v Chodově – Lomy. Vrchní rozhodčí: Bohuslav Papež. 
Rozhodčí: Rostislav Bejček a Miroslav Zemek. Ředi-
tel zkoušek: Jaroslav Pohlreich. Přihlášeno 5  psů 
a  předvedeno 5 psů. Všichni úspěšně absolvovali 
zkoušku. Z toho 2 v I. ceně, 1 ve II. ceně, 1 ve III. ceně 
a 1 odstoupil. Nejlepší práci předvedli: Jessy z Šilha-
nova chovu, fena, NK, vůdce Ing.  Arnošt Fuchs, 
s počtem bodů 188, Wiky z Čelákovské hory, fena, 
WT, vůdce Tereza Vlčková, s počtem bodů 168, Dixy 
z Bulína, fena, J, vůdce Iveta Zábranová, s počtem 
bodů 165, Bisburtin, pes, JGT, vůdce Michaela Fa-
měrová, s počtem bodů 153.

7. 8. 2021 – Zkoušky z vodní práce v Kynšperku 
nad Ohří. Vrchní rozhodčí: Bohuslav Papež. Roz-
hodčí: Jan Bína, Josef Hudacký a  čekatelka Alena 
Šiplová. Ředitel zkoušek: Jiří Zábran. Přihlášeni 
byli 3 psi, předvedeni 3. Úspěšně absolvovali zkouš-
ku 3 psi, z toho 3 v I. ceně. Nejlepší práci předved-
li: Cuba-Libre Nord Bohemia Sheram, KO, vůdce 
Ing. arch. Milan Vít, s počtem 98, Bohoušův dvůr, 
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fena, CF, vůdce Kateřina Kosinová, s počtem bodů 
93, Deja Vu Nord Bohemia Sheram, fena, KO, vůd-
ce Michal Holík, s počtem bodů 90.

28.  8.  2021  – Barvářské zkoušky honičů 
v Krásně Vrchní rozhodčí: Bohuslav Papež. Roz-
hodčí: Petr Šilhan, Rostislav Bejček. Ředitel: 
Josef Jedlička. Přihlášeno bylo 6 psů a  předve-
deno 6  psů. Nejlepší práci předvedli: Jababy 
z Šilhanova chovu, fena, NK, vůdce Eliška Stará, 
s počtem bodů 204, Dixy z Bulína, fena, J, vůd-
ce Miroslav Pajma, s  počtem bodů 181, Angee 
z  Vilického revíru, J, vůdce Tomáš Erneker, 
s  počtem bodů 176, Almazy Anabara Indigir-
ka Krasa Sibiri, JL, vůdce Ing. Monika Jandová, 
s počtem bodů 176, Fičák Fido Valentinka, JKT, 
vůdce MUDr. Jan Sychrava, s počtem bodů 166, 
Annabela Sloberschops, JKT, vůdce Jindřich 
Zemek, odstoupil.

29. 8. 2021 – Barvářské zkoušky v Krásně se 
nekonaly, přihlášen 1 pes.

11. 9. 2021 Lesní zkoušky ohařů ve Stříbrné. 
Vrchní rozhodčí: Jan Bína. Rozhodčí: Lubomír 
Malý, Vladimír Kunický, Olga Hrabáková, Josef 
Hauf. Ředitel Ing. Karel Bělohlávek.  Přihlášeno 
8 psů, předvedeno 6 psů. 4 psi úspěšně absolvo-
vali zkoušky z toho 3 v I. ceně a 1 v II. ceně. 2 psi 
neobstáli a 2 se nedostavili. Nejlepší práci před-
vedli Puf z Drňovek, pes ČF, vůdce Jiří Kučera 
s počtem bodů 240, Garry z Jasánků, pes KO, 

vůdce Dana Volková s počtem bodů 240, Zafi-
ra Svatoborský revír, fena VMO, vůdce Bc. Josef 
Peroutka, s počtem bodů 237 a Atom Hubertův 
poklad, pes MMO, vůdce Gabriela Homolková 
s počtem bodů 231.

Ze strany pořadatele ČMMJ, z. s., OMS Sokolov 
byly zkoušky zabezpečeny výborně. Vůdci byli 
ukázněni, s různými zkušenostmi.

Poděkování patří uživatelům honiteb a  všem, 
kteří se na průběhu zkoušek podíleli. Další akce 
se konají po uzávěrce Mysliveckého zpravodaje.

Další akce jsou:
15. 10. 2021 - Norování v Krásně
16.  10.  2021 - Podzimní zkoušky ohařů 
v Lomnici u Sokolova a ostatních plemen
v Chodově
6.–7.  11.  2021 - Klubové honičské zkoušky 
JGT v Čechách, III. ročník Memoriálu Františka 
Bejčka v Mirotickém lese a Krásně

Myslivecké kynologii zdar!

Jan Bína,
předseda komise pro kynologii OMS Sokolov
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VÝSTAVA LESNÍ KRÁSY
Deštivý letní čtvrtek 5. 8. 2021. Počasí, které pří-

mo zvalo k  suché kultuře. Vyrazili jsme na všem 
známý Statek Bernard v Královském Poříčí, kde se 
v 16 hodin otevíraly dveře výstavní síně. Zde měl 
vernisáž fotograf ČMMJ a náš myslivecký kamarád, 
pan Václav Suchý. Je známý z mnoha mysliveckých 
akcí, kalendářů apod., kde jak jinak než fotí, a tím 

dokumentuje ten náš „zelený život“. Jeho fotogra-
fie chytnou za srdce i  nemyslivce. Nám, fotogra-
fům laikům, vždy rád poradí a pomůže. Stálo za to 
vystát frontu a poslechnout si Václavův skromný 
komentář, jak byla fotečka pořízena. Pane Václave 
Suchý, moc děkujeme.

Manželé Iveta a Jiří Zábranovi

LESNÍ ZKOUŠKY OHAŘŮ - PODĚKOVÁNÍ
Dne 11. 9. 2021 proběhly lesní zkoušky ohařů ve 

Stříbrné u Městských lesů Kraslice.
Ke zkouškám se přihlásilo celkem osm psů. Dva 

psi se nedostavili bez udání důvodu. Na zkoušky 
nastoupilo celkem šest psů s  vůdci. V  průběhu 
zkoušek vzhledem k náročnosti dva psi neuspěli. 
Tři psi uspěli v I. ceně a jeden ve II. ceně. Nejlep-
ší práci předvedl pes ČF Puf z Drňovek, vůdce Jiří 
Kučera, s  počtem 240 bodů, na barvě jako vo-
dič. Se stejným počtem bodů, ale dříve vrženým 
psem KO, Garry z  Jasánků, vůdce Dana Volková. 
Dále fena, VMO, Zafira Svatoborský revír, vedena 
Bc. Josefem Peroutkou, s počtem 237 bodů, a pes, 
MMO, Atom Hubertův poklad, veden Gabrielou 
Homolkovou, s počtem 231 bodů.

Tyto zkoušky posuzovali čtyři rozhodčí z okresů 
Teplice a Litoměřice. Zvláště jsme byli poctěni, že 
mezi rozhodčími byli vítězové Memoriálu Karla 
Podhájského, z  roku 2006 paní Olga Hrabáková 
a z roku 2008 pan Josef Hauf.

Rozhodčí si velmi pochvalovali organizaci a pro-
středí těchto zkoušek. Nezbývá než znovu podě-
kovat organizátorům, kteří se na přípravě a  prů-
běhu zkoušek podíleli, především panu Ing. Karlu 
Bělohlávkovi, panu Romanu Formánkovi a  panu 
Oldřichu Kounovskému.

S pozdravem „Kynologii zdar!“

Jan Bína,
předseda komise pro kynologii OMS Sokolov

PRÁCE S MLÁDEŽÍ NA OKRESE SOKOLOV
S kroužkem a vlastně s celou družinou při 6. ZŠ 

v Sokolově jsme byli na exkurzi v Andělské Hoře, 
kde se nás ujala zaměstnankyně Vojenských lesů 
ČR paní Ing. Jana Hynková a společně jsme vyra-
zili do lesů v  okolí Andělské Hory. Měla pro nás 
připraven program, který je součástí nově nabí-
zených programů Vojenských lesů ČR. Celodenní 
program byl bezplatný a děti se seznamovaly se 
životem v tamním prostředí. Viděly kaliště divočá-
ků a ti pozorní si mohli při našem příchodu všim-
nout odbíhajících dvou kusů černé zvěře. Děti pře-
lézaly přes potok po padlém stromu, což je pro ně 
zajímavé rozptýlení před příchodem k  jakémusi 
srubu, kde na ně čekalo překvapení ve formě opé-
kání buřtů. V závěru naší exkurze děti poděkovaly 
paní Ing. Janě Hynkové a rozloučily se s ní velkým 
potleskem. Něco podobného by bylo vhodné po-
řádat pro děti i prostřednictvím Lesů ČR.

Na konci prázdnin jsem měl besedu o  přírodě 
a  myslivosti v  Kynšperku n. Ohří v  tamní základ-
ní škole. Bylo to na požadavek vedení školy jako 
propagační akce k navázání spolupráce mezi ško-
lou a naším spolkem Chlumek. Beseda a celá akce 

byly původně plánované do prostoru koupaliště 
Michal, ale pro nepřízeň počasí se akce uskuteč-
nila v  Kynšperku. S  dětmi jsme po besedě prošli 
po naučné stezce část přilehlého lesa, kde jsme si 
ukazovali stopy zvěře, povídali o flóře a ochraně 
přírody. Po návratu do budovy školní družiny se 
děti rozdělily do pěti skupin a každá skupina do-
stala test, který se zaměřil na jejich pozornost při 
besedě a vycházce v přírodě. Nejlepší tři skupiny 
byly odměněny drobnými dárky. Pozornost do-
staly ale nakonec všechny děti. A  tímto bychom 
chtěli poděkovat za dotace, které nám byly po-
skytnuty z  Karlovarského kraje. Bylo domluveno, 
že po prázdninách se podle zájmu utvoří při školní 
družině myslivecký kroužek.

Jedna potěšující zpráva. Po zaniklém myslivec-
kém kroužku v  Krásně při mysliveckém spolku 
Krásenský Lán vzniká nový myslivecký kroužek 
v Horním Slavkově při domě dětí a mládeže, pod 
vedením paní Zuzany Kuncové a  pana Romana 
Košnára.

Zpracoval Karel Doubek
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POZVÁNKA
NA 19. REPREZENTAČNÍ OKRESNÍ MYSLIVECKÝ PLES

dne 5. 2. 2022 od 20.00 hod. do 2.00 hod. 
se uskuteční 19. Reprezentační okresní mys-
livecký ples ČMMJ, z. s., OMS Sokolov v Kul-
turním domě a multifunkčním centru v Bře-
zové u  Sokolova. K  tanci a  poslechu bude 
hrát HORALKA z Kraslic. Vstupné 250 Kč, čís-
lované stoly. Vstupenky bude možné zakou-
pit v předprodeji v sekretariátu ČMMJ, z.  s., 
OMS Sokolov.

Těšíme se na vaši návštěvu.
Přípravný výbor žádá myslivecké spolky, 

sdružení a uživatele honiteb o zvěřinový pří-
spěvek na ples a další příspěvky do tomboly.

Iveta Zábranová,
předsedkyně komise pro kulturu

a propagaci OMS Sokolov

Termínový kalendář kynologických akcí pro rok 2022 OMS Sokolov

Č. Název akce Datum Místo konání

1. Jarní svod – pro všechna plemena (JS) 23. 4. 2022 Krásno

2. Zkoušky vloh (ZV) OP 7. 5. 2022 Chodov

3. Zkoušky vloh (ZV) OH 7. 5. 2022 Lomnice

4. Podzimní zkoušky (PZ) OP 8. 5. 2022 Chodov

5. Podzimní zkoušky (PZ) OH 8. 5. 2022 Lomnice

6. Bezkontaktní norování (ZN) 28. 5. 2022 Krásno

7. Zkoušky z vodní práce (VP) všechna plemena 6. 8. 2022 Kynšperk n/Ohří

8. Barvářské zkoušky honičů (BZH) OP 27. 8. 2022 Krásno

9. Barvářské zkoušky (BZ) OP+OH 28. 8. 2022 Krásno

10. Lesní zkoušky (LZ) OH 10. 9. 2022 Stříbrná

11. Lesní zkoušky (LZ) OP 1. 10. 2022 Krásno

12. Barvářské zkoušky (BZ) OP+OH 2. 10. 2022 Krásno

13. Bezkontaktní norování (ZN) 21. 10. 2022 Krásno

14. Podzimní zkoušky (PZ) OP 22. 10. 2022 Chodov

15. Podzimní zkoušky (PZ) OH 22. 10. 2022 Lomnice

16. Honičské zkoušky (HZ) 5.–6. 11. 2020 Chodov, Krásno

17. Individuální zkouška z norování (IZN) V průběhu roku

Grafika a tisk: Tiskárna Median s.r.o., Ostrov. www.tiskarna-median.eu
Autorem titulní fotografie je pan Roman Mančík

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

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