
2
2020
16. ROČNÍK
NEPRODEJNÉ

MYSLIVECKÝ
ZPRAVODAJ



ÚVODNÍK
Vážené kolegyně, kolegové a přátelé myslivosti,

v  krátké době po sobě dostáváte do rukou již 
druhý Myslivecký zpravodaj. Je to dáno tím, že 
jarní přichystané číslo nevyšlo v předpokládaném 
termínu z důvodů přiznání dotace a jeho zafinan-
cování. Tím Vám jarní číslo bylo doručeno o  půl 
roku později. A hned je tu i zpravodaj podzimní, 
který snad v této koronavirové době došel právě 
včas.

Na jaře z  důvodu koronaviru se mnoho našich 
mysliveckých akcí vůbec neuskutečnilo, byly zru-
šeny, odsunuty anebo přeloženy na léto a  pod-
zim. Především proběhly volební sněmy u jednot-
livých OMS a všechny naše OMS v kraji – chebský, 
karlovarský i  sokolovský  – mají již v  této době 
nově zvolené vedení, někde s většími či menšími 
změnami.

Začátkem září byly naší Krajskou koordinační ra-
dou za Karlovarský kraj vyhlášeny volby do Mysli-
vecké rady ČMMJ. Je mojí povinností, jako předse-
dy volební komise, Vám oznámit, že do MR ČMMJ 
za Karlovarský kraj byl opět zvolen Ing. Jiří Červen-
ka, který zároveň za náš kraj kandiduje i na před-
sedu ČMMJ, případně na místopředsedu ČMMJ.

Jako Krajská koordinační rada jsme Ing. Jiřího 
Červenku na tuto funkci společně doporučili a má 
naši plnou podporu. Stejně tak i do Dozorčí rady 
ČMMJ je navržen opět Jan Polák, který tuto funkci 
vykonával i  v  posledním volebním období a  byl 
velmi důležitým a aktivním členem této DR ČMMJ. 
Oba tito kandidáti mají naši maximální podporu 
a  já jsem pevně přesvědčen, že svojí prací v nej-
vyšších strukturách ČMMJ prokáží, že jsou plat-
nými a  výraznými členy zmíněných orgánů. Jaké 
budou konečné výsledky a kdo nás v následujícím 
volebním období 2020–2025 bude zastupovat, se 
dozvíme 28. 10. 2020, kdy se koná Sbor zástupců 
a proběhnou volby do Myslivecké i Dozorčí rady 
ČMMJ.

Vzhledem k tomu, že od 5. 10. 2020 byl opět vy-
hlášen nouzový stav s  různými omezujícími pra-
vidly, je samozřejmě otázkou, jak bude vypadat 

letošní podzim a pokračování lovecké sezóny pro 
nás myslivce. Individuální lov a  jednotlivé práce 
v mysliveckém revíru asi moc neomezí, spíš nám 
pobyt na čerstvém vzduchu bude více v koronavi-
rovém období vyhovovat a pomáhat. Ale je mož-
né, že dojde k dalšímu omezení setkávání lidí na 
společných akcích, a  to by už mělo neblahý vliv 
i na nás myslivce. Podzimní lovecká sezóna je ve 
znamení společných honů a  natláček. A  mnozí 
z nás si asi ani nedovedou představit, že by i tyto 
společné akce měly být zakázány nebo omezeny, 
neboť jde vždy právě o to, se po dlouhé době se-
jít, posedět a podebatovat o našich loveckých, ale 
i  kamarádských zážitcích. A  pak to rozhodování: 
se zelím, nebo se šípkovou? No věřme, že se covi-
dová situace uklidní a my se budeme moci těchto 
honů a společných posezení zúčastnit.

A  tak Vám všem přeji v  nadcházejícím období 
nejenom mnoho loveckých zážitků, ale především 
klid a abychom toto nadcházející podzimní obdo-
bí všichni ve zdraví přečkali.

S pozdravem „Lovu zdar“

Evžen Krejčí
předseda OMS Karlovy Vary
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SLOUPEK JEDNATELE
Vážení přátelé,

v minulém Zpravodaji, který jste bohužel dostali 
do schránky až před několika dny, jsem se zamýš-
lel nad volbami do okresních a ústředních orgánů. 
Až budete číst tyto řádky, bude vše odvoleno, uza-
vřeno a pro příštích pět let dáno. V okresním mě-
řítku jste se, respektive vaši zástupci, rozhodli nic 
neměnit. Nemyslím si, že je to úplně dobře, mladí 
jsou opět upozadněni a budou nám chybět.

Ale je to vaše vůle a  je rozhodnuto. Co se týká 
ústředních orgánů, to v tuto chvíli nevím, ale my-
slím si o tom své a rád se nechám mile překvapit.

Co se týká praktické myslivosti, tak letos se ně-
které věci mimořádně povedly, jeleni troubili po 
celé republice, řekl bych, že říje byla letos velmi 

hlasitá, sika píská ještě teď, statistika uvádí, že 
kachen se uloví každoročně kolem čtvrt milionu, 
vlastně si nemáme na co stěžovat. Jen se trochu 
bojím, že šílení kolem koronaviru nám zakrývá jed-
nání o návrhu zákona o myslivosti. Abychom zase 
nebyli překvapeni, jako před rokem. Zanedlouho 
čeká některé z nás nový pronájem honitby na dal-
ších deset let, chtěl bych upozornit, že LČR se roz-
hodly, že nesleví ze svých požadavků a maximálně 
nabídnou splátkový kalendář. A to jen tam, kde po 
kůrovci zůstaly holiny a kde de facto není zvěř. Vý-
kupní ceny zvěřiny a  srážka za průstřel žeber, to 
by bylo další téma na mnohahodinovou diskuzi. 
Na tu srážku za průstřel žeber jsem se díval hodně 
dlouho, než jsem pochopil, že zvěř máme chytat 
do lasa. Nevím, kudy z  toho ven, pro jednu část 
národa jsme vrazi a zabijáci, které je nutno zlikvi-
dovat, a pro druhou část jsme polomrtvá organi-
zace, která si se stavy zvěře neumí poradit. Někteří 
to chtějí vzít do vlastních rukou a ukázat nám, jak 
na to. Nabízí nám třeba saský způsob hospodaření 
a jsou překvapeni, když my starší se tváříme všeli-
jak, protože tento způsob není myslivost, na kte-
rou jsme zvyklí, ale čistokrevné lovectví. Dalším 
zásadním problémem je úbytek členské základny. 
Po absolvování kurzu, kde adepti mají členství po-
vinné ze zákona, zůstává členy sotva dvacet pro-
cent adeptů. A není to jen o penězích, jak bychom 
se mohli domnívat, je to i o  tom, že nevidí mož-
nost, jak dění v organizaci ovlivňovat nebo aspoň 
částečně měnit. Tím, že je nevolíme a nenabízíme 
jim práci v různých komisích při OMR, věci rozhod-
ně moc nepomáháme. No, ale tohle všechno jsou 
problémy, které by vyžadovaly daleko větší pro-
stor, než je tento sloupek. V závěru bych chtěl vám 
všem popřát, abyste se úspěšně vyhnuli nákaze, 
a pokud by se to nepovedlo, tak přeji velmi lehký 
průběh.

Myslivosti zdar!

Jednatel OMS Karlovy Vary
Zemek Jindřich

KARLOVY VARY | MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ2 | 2020

www.oms ‑karlovyvary.cz | 3



65 let
Karel Rott 07. 07. 1955
František Urys 17. 07. 1955
Jaroslav Baroch 25. 09. 1955
Petr Richtr 01. 10. 1955
Pavel Chabera 01. 11. 1955

70 let
Václav Lupínek 17. 08. 1950
Rudolf Bartoš 27. 08. 1950
Jaroslav Panec 07. 09. 1950
Zdeněk Míkovec 20. 09. 1950
Jaroslav Grof 25. 09. 1950
Zdeněk Pešek 03. 10. 1950
Jaroslav Setnička 12. 10. 1950
Tomáš Cipro 09. 12. 1950

75 let
Jiří Vohryzka 13. 07. 1945
Štěpán Dragušinec 24. 07. 1945
Zdeněk Drobílek 30. 10. 1945
Pavel Široký 09. 11. 1945
Václav Jelínek 10. 12. 1945
Luboš Bláha 15. 12. 1945

80 let
Pavel Kotrla 14. 07. 1940
Václav Satýnek 20. 07. 1940
Jaroslav Horák 30. 07. 1940

Zdeněk Zrůbek 30. 05. 1940
Vlastimil Hošek 07. 09. 1940
Zdeněk Svoboda 06. 11. 1940
Jan Sychrava 17. 11. 1940
Václav Rohla 30. 12. 1940

83 let
Ivan Zůček 17. 08. 1937
Ladislav Hrubý 13. 10. 1937
Stanislav Šmídmajer 10. 11. 1937
Milan Sýkora 22. 11. 1937
Břetislav Tetera 24. 12. 1937

84 let
Miloslav Salon 22. 08. 1936
Jindřich Matoušek 12. 09. 1936

85 let
Jaroslav Lhoták 13. 12. 1935

86 let
Josef Petruška 08. 10. 1934

87 let
Miroslav Pavliš 14. 10. 1933

89 let
Jaroslav Krajsa 16. 08. 1931

JUBILANTI II. POLOLETÍ 2020
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Z MYSLIVECKÉHO DENÍKU VLADIMÍRA ČEPELKY

(Zdroj: Čepelka – Myslivecký deník MS Kovo Karlovy Vary 1960–1963)
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KYNOLOGIE V ROCE 2020
Od posledního vydání zpravodaje došlo z důvo-

du pandemie COVID-19 k mnoha nepředvídatel-
ným událostem, které poznamenaly pochopitelně 
i kynologii.

Ještě v  závěru minulého roku, v  posledním říj-
novém víkendu 2019, se již tradičně konaly Me-
zinárodní všestranné zkoušky ohařů – Memoriál 
Ing. Vladimíra Dejmka, se zadáváním čekatelství 
CACIT a CACT, a to v honitbách Děpoltovice, Po-
černy a  Smolné Pece. Zkoušky proběhly za fan-
tastického počasí, na konec října krásně teplého, 
bylo dost i divoké bažantí zvěře, takže většina psů 
měla možnost pracovat na divoké zvěři a nemu-
selo se ani vypouštět příliš mnoho odchovaných. 
Za zdárný průběh zkoušek zaslouží poděkování 
všichni, kdo se jakkoliv zúčastnili, ať už organi-
začně, či podpořili zkoušky sponzorsky. Jmenovi-
tě pak farma Kubernát, Agropol Počerny a  přítel 
Josef Demčák, za poskytnutí honiteb pro konání 
zkoušek. Firmy Thun 1794, a. s. – porcelánka Nová 
Role, Lesotech, pan Jaroslav ČECH, Karlovy Vary, 
Karlovarská Becherovka, a. s., NBN Slouka Slouko-
vá a pan Ján POLÁK, za poskytnutí cen a finanční 
podpory. Klub chovatelů dlouhosrstých ohařů, za 
podporu a záštitu. Hotel Na Špici Radošov a Pegas 
Děpoltovice, p. Helenka Lahodná, za poskytnu-
tí zázemí, ubytování a  občerstvení. Všichni roz-
hodčí, kteří během zkoušek posuzovali výkony 
psů, v  čele s  vrchním rozhodčím Ing. Milanem 
Kottkem. Ve sboru rozhodčích jsme měli i  zahra-
ničního rozhodčího Petera Hüblera z  Rakouska. 
Jaroslav Šmíd, který zajistil tlumočení pro zahra-
ničního rozhodčího, a pan jednatel OMS Karlovy 
Vary, přítel Jindřich Zemek, a  též naši adepti, za 
aktivní účast při organizaci zkoušek.

V  listopadu 2019 se pak ještě uskutečnily před-
běžné zkoušky barvářů. Tím však bohužel na delší 
dobu veškerá kynologická aktivita skončila, neboť 
byla přerušena opatřeními proti COVID-19.

Jarní svod loveckých psů si po doporučení OMS 
zajišťovali majitelé pejsků individuálně. Další 
zkoušky se mohly uskutečnit až v srpnu, kdy se ko-
naly lesní zkoušky ostatních plemen a  barvářské 

zkoušky, tradičně ve Vojkovicích v honitbě Agro-
travel, ve dnech 15. a 16. 8. , vždy v jedné skupině. 
O  týden později, 22.  8.  , se konaly lesní zkoušky 
ohařů, kde jsme měli dokonce 2 skupiny, počet 
přihlášených psů byl 7. V  době, kdy už začínala 
další omezení, se ještě uskutečnily 26. 9. podzim-
ní zkoušky ohařů za účasti 4 psů, 27.  9. zkoušky 
z  vodní práce, kterých se zúčastnilo 5 psů, a  na-
konec 3.  10. zkoušky vloh, které jsme uspořádali 
ve dvou skupinách pro 3 ohaře a 2 psy ostatních 
plemen.

V  plánu akcí na podzim máme ještě Memoriál 
Ing. Vladimíra Dejmka a předběžné zkoušky bar-
vářů, jejich konání je ale závislé na opatřeních, 
která vyhlásí v příštích dnech vláda. Signály, které 
máme, bohužel příliš optimismu nedávají.

V této těžké době chci poděkovat všem pejska-
řům za to, že pokračují ve výcviku a věnují se svým 
čtyřnohým kamarádům, a  věřím, že se v  příštím 
roce budeme dále scházet na kynologických ak-
cích již bez omezení.

Myslivecké kynologii zdar.

Ing. Milan Kottek
předseda KK
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KLUB MALÝCH MYSLIVEČKŮ
Klub malých Myslivečků se ničeho nezalekl 

a  pokračoval i  v  době virové ve svých aktivitách 
v přírodě.

Díky nové dobrovolnici Markétě Staňkové Báčo-
vé se spustil program pro již třetí skupinku nad-
šených dětí a  jejich rodičů. Cílem Klubu malých 
Myslivečků je najít společnou cestu při poznávání 
přírody a  již od malička učit děti úctě a  porozu-
mění v souladu s přírodou. V současné době má 
Klub malých Myslivečků 45 registrovaných dětí. 
Díky Českomoravské myslivecké jednotě jsou 
děti na pobyt v  přírodě pojištěné. V  tomto roce 
měly všechny děti možnost zúčastnit se letního 
víkendového soustředění na Odeři. Děkujeme 
Lázeňským lesům Karlovy Vary za tuto možnost 
a  bezplatné poskytnutí srubu. Děti se mohly se-
známit s  mykologií a  hmyzem, který jim přišel 
ukázat a  nalákat je Ing. Chochel. Moc děkujeme 
i  ostatním dobrovolníkům, kteří se za dětmi při-
šli podívat a ukázat jim, co umí. Děkujeme panu 
Netopilíkovi za ukázku přežití a přípravu různých 
taktických her. Děkujeme panu Zemkovi za ukáz-
ku vábení a loveckého pejska. Také děkujeme paní 
Krumerové za předvedení práce s  loveckým pej-
skem, müsterlandským ohařem. Dále děti během 
pobytu měly možnost si prohlédnout českého 
fouska, bavorského barváře a  jezevčíka. Děti se 
aktivně zapojily do tvoření z přírodnin. Připravily 
spoustu zajímavých výrobků, které chtějí věnovat 
na podporu záchranné stanice Drosera pro lesní 

zvěř. Při dalším setkání děti uspořádaly pro veřej-
nost ukázky toho, co se v  klubu naučily, nabídly 
své výrobky a při té příležitosti vybraly 1.900 Kč, 
kterými přispěly na krmení pro zraněné volně žijí-
cí živočichy. Díky dotacím Karlovarského kraje a za 
příspěvku OMS se děti vypravily poznat také okolí 
CHKO Brdy. Díky průvodkyni a hajné z CHKO Brdy 
paní Ivaně Kolerusové jsme doslova prozkoumali 
lesy v útrobách CHKO a dozvěděli se vše o historii 
i současném hospodaření. Celkem za sobotní den 
děti nachodily v  terénních podmínkách 13 km. 
To je ale neodradilo a  druhý den se vydaly ještě 
na další procházku ke zřícenině hradu Valdek. Vše 
bylo doprovázeno lesní pedagogikou. Nemohu 
vynechat úžasné poznávání pískovny Erika s  pa-
nem Ing. Petrem Krasou, díky němuž jsme mohli 
na vlastní oči vidět čolky, všechna vývojová sta-
dia žáby a spoustu dalších zajímavostí, jako třeba 
i  zkameněliny. Takto bych mohla pokračovat dál 
a popsat celý zpravodaj dobrodružstvími a nový-
mi poznatky, které děti zažily, jelikož se setkáváme 
pravidelně a  každé setkání je úžasné. Přikládám 
pár fotek, které mluví samy za sebe.

Iveta Adamcová
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KROUŽEK NOVOROLSKÁ LIŠČATA 
V loňském školním roce jsem v DDM Nová Role 

za pomoci Balcare clubu a OMS Karlovy Vary za-
hájila činnost mysliveckého kroužku Novorolská 
liščata. S  Liščaty se scházíme každý týden a  čas 
dělíme mezi učení se v klubovně, praktickou péči 
o zvěř a samozřejmě musí zbýt čas i na hry. Posta-
vili jsme si na přiděleném místě v honitbě Počerny 
krmelec a  ten s  dětmi pravidelně obstaráváme. 
Účastníme se mysliveckých akcí, například jsme 
pomáhali Balcare clubu a myslivcům HS Počerny 
při organizaci honu na bažanty. Děti samy měly 
na starosti přípravy výřadu ulovené zvěře, se vše-
mi náležitostmi a tradicemi s tím spojenými. Byli 
jsme s  dětmi zapojeni do spoluorganizace akcí 
Mezirolí dětem a  Loučení s  prázdninami v  Nové 
Roli. Vytvořili jsme na obou akcích vědomostní 
mysliveckou stezku, kde na jednotlivých stanovi-
štích mohli účastníci trénovat například myslivec-
kou mluvu, rozeznávání pobytových znaků zvěře, 
poznávání našich dřevin nebo krásy entomologie. 
Naše Liščata na těchto akcích prokázala neuvěři-
telnou profesionalitu v předávání svých získaných 
mysliveckých znalostí! Jsme zaregistrovaní v pro-
jektu Malý Adept Myslivosti a  v  červnu tohoto 

roku již některé děti získaly bronzový odznak za 
pečlivé plnění vědomostních i praktických úkolů.

Školní rok jsme zakončili na Komářím rybníku 
ve Slavkovském lese, kde nám Loketské městské 
lesy, s. r. o., umožnily prožít „Noc v lese“. Zde jsme 
vyhodnotili naše celoroční počínání a dětem byly 
slavnostně (u  velkého táboráku) předány bron-
zové odznaky Malého Adepta Myslivosti a  další 
drobné dárky.

Tento školní rok se naše Novorolská liščata 
rozrostla o  další nové členy a  čeká nás opět vel-
mi mnoho práce. Budeme pokračovat v  Malém 
Adeptovi Myslivosti jak ve stříbrné, tak v bronzo-
vé kategorii. Čeká nás opět výpomoc při různých 
mysliveckých akcích, pokud současná koronaviro-
vá situace dovolí. Plánujeme i výlety například do 
obor za zvěří, na Kladskou, a i celodenní výpravy 
do lesů.

Myslivosti a lesu zdar!  

Zuzana Kuncová
vedoucí kroužku
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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,

za tak krátkou dobu od vydání zpravodaje č. 1 se 
toho moc nezměnilo. Stavy členské základny jsou 
stále stejné. Budu velmi ráda, a  myslím, že neje-
nom já, když členů v roce 2021 přibyde. Každý rok 
pořádáme zkoušky z myslivosti. Adepti, kteří tyto 
zkoušky absolvují, si zaplatí pojištění a členský pří-
spěvek na následující rok a pak už o nich nevíme. 
Tento přístup nových myslivců je velmi smutný.

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.

POZOR - ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY V PROSINCI
STŘEDA 2. 12. 2020     ------- 13–17 hod.
PÁTEK 4. 12. 2020 9–12 hod.      -------
PONDĚLÍ 7. 12. 2020 9–12 hod. 13–17 hod.
STŘEDA 9. 12. 2020     ------- 13–17 hod.

PÁTEK 11. 12. 2020 9–12 hod. 13–17 hod.
PONDĚLÍ 14. 12. 2020 9–12 hod. 13–17 hod.
STŘEDA 16. 12. 2020     ------- 13–17 hod.
PONDĚLÍ 21. 12. 2020 9–12 hod. 13–17 hod.
STŘEDA 23. 12. 2020     ------- ZAVŘENO
PONDĚLÍ 28. 12. 2020 9–12 hod. 13–17 hod.
STŘEDA 30. 12. 2020     ------- 13–17 hod.
ČTVRTEK 31. 12. 2020 9–12 hod.      -------
PONDĚLÍ 4. 1. 2021 9–12 hod. 13–17 hod.
STŘEDA 6. 1. 2021     ------- 13–17 hod.
PÁTEK 8. 1. 2021 9–12 hod. 13–17 hod.
Tato informace bude vyvěšena na webových 
stránkách OMS a též v sídle OMS. Prosím, vě-
nujte této informaci pozornost.

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

Iveta Růžičková
jednatelka OMS Cheb
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60 let
Ing. Jaroslav BÍBA 28. 02. 1960
Ing. Luděk PŘENOSIL 01. 03. 1960

65 let
Ing. Jaroslav BRADÁČ 06. 05. 1955
Jan GEMBICKÝ 25. 05. 1955
Dalibor KOVAL 07. 01. 1955
Karel KRÁSA 16. 04. 1955
Hana MARTÍNKOVÁ 02. 04. 1955
Petr MOTL 19. 02. 1955
Stanislav MUSIL 02. 04. 1955
MUDr. Vlastimil Novotný 07. 01. 1955

70 let
Jindřich DUREC 05. 02. 1950
Ivan FERA 18. 06. 1950
Vladimír GALAS 19. 05. 1950
Miroslav GONOS 21. 03. 1950
Josef HAVLÍK 14. 02. 1950
Daniel LINDENBERG 23. 02. 1950
Miroslav MAŠEK 23. 03. 1950
Václav POHOŘALÝ 02. 06. 1950
Petr TOUŠ 25. 02. 1950

75 let
Jiří TREPKA 15. 04. 1945

Ivan KLETEČKA 21. 04. 1945
Milan KORČOK 19. 04. 1945
Karel SPAL 17. 06. 1945
Josef SVOBODA 16. 06. 1945
Jan BANUT 11. 06. 1945

80 let
Josef POLANSKÝ 20. 05. 1940
Jiří VELEK 08. 03. 1940

81 let
František CHYNORANSKÝ 28. 06. 1939
Jiří VACEK 09. 03. 1939

82 let
Zdeněk BLÁHA 12. 01. 1938
Jiří BROŽ 21. 03. 1938

83 let
Jaromír ČERNÝ 25. 03. 1937

87 let
Josef FIŘT 12. 03. 1933

88 let
Jaroslav ZÍSKAL 25. 04. 1932

JUBILANTI

Všem uvedeným jubilantům tímto blahopřejeme, OMS Cheb a MR Cheb.
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OKRESNÍ MYSLIVECKÝ PLES 2021
Myslivecká rada plánuje konání okresního my-

sliveckého plesu na 16.  1.  2021 v  KC Svoboda. 
S  ohledem na stávající epidemiologickou situaci 
nelze s určitostí říci, zda bude možné plánovanou 
kulturní akci uspořádat.

Informace o přípravě a konání mysliveckého ple-
su budou dostupné na webových stránkách na-
šeho OMS. Tyto informace budou rozeslány všem 

uživatelům honiteb v okrese Cheb.
Věříme, že bude možné náš tradiční ples uspo-

řádat. Stejně jako v minulých letech se obracíme 
s  prosbou na uživatele honiteb našeho okresu 
o zvěřinový dar do tomboly.

Václav Krejčí
předseda osvětové komise

KYNOLOGIE V CHEBU
I  přes opatření týkající se koronaviru se nám 

v  letošním roce podařilo připravit několik kyno-
logických akcí. Děkuji všem členům kynologické 
komise a  našim přátelům, kteří se podíleli nejen 
na přípravě a  organizaci všech zkoušek, ale i  na 
opravě naší umělé nory ve Františkových Lázních. 
Velice si vážím Vaší pomoci.

Dne 13. 6. 2020 se uskutečnily v Lipové u Chebu 
Lesní zkoušky malých plemen.

Na zkoušky bylo přihlášeno celkem 9 psů. Zkouš-
ky proběhly za velké podpory p. Václava Šilhana, 
který nám propůjčil honitbu ke konání těchto 
zkoušek, za což mu velice děkujeme. Zkoušky 
byly velmi dobře připraveny. Vrchním rozhodčím 
byl p. Oldřich Liška a  rozhodčími p. Jiří Čech, p. 
Otomar Novák, Ing. Petr Tůma a  pí Monika Hu-
dacká. Všichni přihlášení psi uspěli. Celkem 8 psů 
uspělo v  I. ceně a  1 ve II. ceně. Vítězem zkoušek 
se stal německý křepelák Iris z Šilhanova chovu, 

vedená panem Petrem Šilhanem, s celkovým po-
čtem 340 bodů. Jako druhý skončil také německý 
křepelák Ira z Šilhanova chovu, vedená p. Karlem 
Sládkem, s  celkovým počtem 322 bodů a  vítěz-
nou trojici uzavírá opět německý křepelák Iggi 
z Šilhanova chovu, vedený p. Miloslavem Tupěje-
vem, s celkovým počtem 316 bodů. Děkujeme p. 
Petru Šilhanovi za velmi kvalitní chov německých 
křepeláků. Dalšími úspěšnými byli: německý kře-
pelák Athos z Andělskohorska, vedený pí Marké-
tou Krummer  – 279 bodů, alpský jezevčíkovitý 
brakýř Niky od Boukalu, vedená p. Milanem An-
drlem – 234 bodů, jezevčík standard hladkosrstý 
Kiara z  Raholin, vedená Mgr. Štěpánem Karlem 
Odstrčilem – 232 bodů, jezevčík trpasličí Bibi Dixif-
ri, vedená Ing. Monikou Jandovou  – rovněž 232 
bodů, Parson Russel Terrier Audi Sweetle Gutter-
snipe, vedená p. Milošem Kašparem se 197 body 
a devítku nám uzavírá Parson Russel Terrier Archie 
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Nikidar, vedený pí Monikou Ježkovou. Zkoušky 
byly ukončeny v 15:00 a následovalo přátelské po-
sezení vůdců a přátel myslivecké kynologie.

14. 6. 2020 se uskutečnily opět v Lipové u Che-
bu Barvářské zkoušky malých plemen. Bylo při-
hlášeno 10 psů a  10 psů také uspělo. Vrchním 
rozhodčím byl p. Oldřich Liška a rozhodčími p. Jiří 
Čech, p. Stanislav Procházka, p. Otomar Novák a pí 
Monika Hudacká. Zkoušek se také zúčastnila čeka-
telka na rozhodčí pí Jana Vlčková. Vítězem se stal 
německý křepelák Athos z  Andělskohorska, ve-
dený pí Markétou Krummer, s počtem 100 bodů, 
druhý v  pořadí se umístil německý křepelák Iris 
z  Šilhanova chovu, vedená panem Petrem Šilha-
nem, s celkovým počtem také 100 bodů a jako tře-
tí se umístil velký münsterlandský ohař Wiktorie 
Svatoborský revír, vedená p. Radkem Tomáškem, 
s celkovým počtem 94 bodů. Dalšími úspěšnými 
byli: německý křepelák Iggi z  Šilhanova chovu, 
vedený p. Miloslavem Tupějevem, s  celkovým 
počtem 92 bodů, jezevčík standard hladkosrstý 
Kiara z  Raholin, vedená Mgr. Štěpánem Karlem 

Odstrčilem, s  celkovým počtem 84 bodů, alpský 
jezevčíkovitý brakýř Niky od Boukalu, vedená p.
Milanem Andrlem, s  celkovým počtem 76 bodů, 
jezevčík trpasličí Bibi Dixifri, vedená Ing. Monikou 
Jandovou, s  celkovým počtem 72 bodů, němec-
ký křepelák Ir z  Šilhanova chovu, vedený pí Alicí 
Šiškovou, s  celkovým počtem 64 bodů, anglický 
špringeršpaněl Holly z Lipových dolin, vedená p. 
Jiřím Volkem, s celkovým počtem 64 bodů a desít-
ku uzavírá opět německý křepelák Ira z Šilhanova 
chovu, vedená p. Karlem Sládkem, s celkovým po-
čtem 58 bodů. Děkuji všem vůdcům za přípravu 
jejich svěřenců na zkoušky lovecké upotřebitel-
nosti, neboť bez nich bychom nemohli prožít tyto 
úžasné chvíle.

Poděkování patří kynologické komisi a  jejím 
věrným přátelům za přípravu a organizaci těchto 
dvou zkoušek, ale také rodině pana Miloše Kašpa-
ra, především Simoně a  Adélce Kašparovým, za 
zajištění občerstvení na oba dva dny zkoušek. Dě-
kuji všem za krásný víkend.
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Dne 12. 7. 2020 se konaly Zkoušky z vodní prá-
ce, kterých se zúčastnilo 9 psů. Vrchním rozhod-
čím byl tentokrát p. Milan Andrle a rozhodčími p. 
Jiří Švec, p. Otomar Novák, p. Oldřich Liška a p. Jo-
sef Hudacký. Zkoušky se konaly za krásného letní-
ho počasí v příjemném prostředí v Hroznatově. Za 
organizaci a přípravu zkoušek děkuji všem, kteří se 
na ní podíleli, především p. Josefu Novotnému, p. 
Andrlemu, p. Sládkovi a jejich rodinám za přípravu 
úžasného občerstvení a příjemného zázemí. Vítě-
zem se stal německý křepelák Ira z Šilhanova cho-
vu, vedená p. Karlem Sládkem, s celkovým počtem 
100 bodů, na druhém místě se umístil velký mün-
sterlandský ohař Xilo Svatoborský revír, vedený pí. 
Lenkou Fialovou, s  celkovým počtem 100 bodů, 
na třetím místě se umístil velký münsterlandský 
ohař Wiktorie Svatoborský revír, vedená p. Rad-
kem Tomáškem, s celkovým počtem 98 bodů. Dal-
ší v pořadí se umístili: velký münsterlandský ohař 
Amor od Klapárny, vedený p. Radkem Tomáškem, 
s  celkovým počtem 94 bodů, německý křepelák 
Iris z Šilhanova chovu, vedená p. Petrem Šilhanem, 
s celkovým počtem 91 bodů, německý ohař krát-
kosrstý Aura z Lipenské hájovny, vedená p. Janem 
Hoffmannem, s celkovým počtem 90 bodů, český 
fousek Bora Bohušův dvůr, vedená p. Miroslavem 
Kašparem, s celkovým počtem 86 bodů, německý 
křepelák Iggi z Šilhanova chovu, vedený p. Milo-
slavem Tupějevem, s  celkovým počtem 85 bodů 

a  malý münsterlandský ohař Aida od Panského 
potoka, vedená p. Jiřím Tíkem, s celkovým počtem 
81 bodů. Děkuji všem za další příjemný víkendový 
den s našimi čtyřnohými kamarády.

Další kynologickou akcí pořádanou OMS v Chebu 
byly Zkoušky nováčků, které se konaly 15. 8. 2020 
na umělé noře ve Františkových Lázních. Na tyto 
zkoušky bylo přihlášeno 8 psů. Vrchním rozhod-
čím byl p. Jiří Švec a  rozhodčími p. Lubomír No-
váček a pí Monika Hudacká. Práci normistrů, kteří 
po celou dobu šetrně zacházeli se škodnou, byli p. 
Michal Kašpar a Anička Hudacká. Zkoušky byly za-
hájeny přivítáním p. Milanem Andrlem a vrchním 
rozhodčím p. Jiřím Švecem. Po nezbytné veteri-
nární prohlídce proběhlo losování pořadí a mohli 
jsme začít. „Vítězem” zkoušek se stala Asta z Těšni-
ce – jezevčík standard drsnosrstý, s plným počtem 
84 bodů, s časem 8 vteřin, vedená p. Jaroslavem 
Bláhou. Dalšími, kteří úspěšně složili ZN s  plným 
počtem bodů, byli Kiara z Raholin – jezevčík stan-
dard hladkosrstý, vedená Mgr. Štěpánem Karlem 
Odstrčilem, Flera ze Šosovny  – německý lovecký 
teriér, a Chrom z Údolí Javornice – německý lovec-
ký teriér, oba vedení p. Erikem Krupičkou, Otava 
od Vévody Huberta – jezevčík standard drsnosrs-
tý, vedená p. Jiřím Holickým, Brit z  Blešenského 
vrchu – německý lovecký teriér, vedený pí Micha-
elou Durcovou, Cheronela Siamon – jezevčík stan-
dard dlouhosrstý, vedená p. Světlanou Raabovou, 
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KYNOLOGICKÉ AKCE PRO ROK 2021, OMS CHEB

Č. Název akce Datum
1. Jarní svod – pro všechna plemena (JS) 04. 04. 2021

2. Zkoušky vloh (ZV) OH + OP 17. 04. 2021

3. Zkoušky z vyhledávání a vyhánění spárkaté zvěře (ZVVZ) 05. 06. 2021

4. Lesní zkoušky (LZ) OH + OP 12. 06. 2021

5. Barvářské zkoušky (BZ) OP + OH 13. 06. 2021

6. Zkoušky z vodní práce (VP) všechna plemena 10. 07. 2021

7. Všestranné zkoušky OH + OP 14. 08. 2021

8. Bezkontaktní norování (ZN) 21. 08. 2021

9. Podzimní zkoušky (PZ) OH + OP 18. 09. 2021

10. Barvářské zkoušky honičů (BZH) 02. 10. 2021

Monika Hudacká
Předseda kynologické komise

s počtem 72 bodů, ale úspěšně zkoušku také vy-
konal Ikar ze Šanovských polí – jezevčík standard 
drsnosrstý, vedený p. Radimem Špreňarem.

Děkuji p. Papežovi za zapůjčení lišky k nácvikům 
na naší umělé noře a p. Michalu Kašparovi, který 
se aktivně podílel na společných nácvicích, které 
dopomohly k  úspěšnému složení zkoušek všech 
vůdců. Dále děkuji pí Ivetě Růžičkové, Radku Šte-
faňákovi a Míše Durcové za další lišky na nácviky. 
Za zajištění občerstvení po celou dobu zkoušek 
děkuji Mgr. Janě Pivrncové. Všem děkuji za pří-
jemnou a  přátelskou atmosféru po celou dobu 
zkoušek.

Předposlední akcí v  tomto roce byly Podzim-
ní zkoušky ohařů, které se konaly 27. 9. 2020. 
Honitbu pro konání těchto zkoušek nám propůj-
čil MS Hubert Skalná, kterému tímto děkuji za 
možnost konání zkoušek. Zkoušky byly zahájeny 
na myslivecké chatě Suchá ředitelem zkoušek p. 
Jaroslavem Bláhou a  vrchním rozhodčím p. Mi-
lanem Andrlem, který představil své kolegy roz-
hodčí p.  Miroslava Růžičku, p. Miroslava Kašpara 
a  čekatelku na rozhodčí sl. Barboru Kuncovou. 
Zkoušek se zúčastnilo celkem 5 ohařů. Vzhle-
dem k dobrému zazvěření revíru všichni psi měli 

možnost kontaktu se zvěří, a  mohli tak prokázat 
vystavování a klid. Vítězem zkoušek se stal němec-
ký ohař krátkosrstý Besi Fedan Bohemia, vedená 
p. Milošem Berdichem, s  celkovým počtem 297 
bodů, malý münsterlandský ohař Besy z Kočínské 
hory a vůdce Josef Hudacký se s počtem 289 bodů 
umístili na druhém místě a třetí skončil německý 
ohař krátkosrstý Aura z  Lipenské hájovny, vede-
ná p. Janem Hoffmannem, s  počtem 286 bodů, 
následuje německý ohař dlouhosrstý Or z Ka-Mir 
Bohemia, vedený MVDr. Jaroslavem Valnohou, 
s počtem 245 bodů a český fousek Drak z Maxim-
ky, vedený p. Zdeňkem Woldertem, s počtem 244 
bodů. Děkuji p. Hoffmannovi za propůjčení mysli-
veckého zařízení a zajištění občerstvení, dále dě-
kuji trubači p. Petru Bláhovi.

Závěrem bych chtěla popřát všem vůdcům hod-
ně kynologických zážitků a  úspěchů do dalších 
zkoušek. Děkuji všem rozhodčím za korektní, pro-
fesionální a  citlivé posuzování na našich zkouš-
kách a  pí Ivetě Růžičkové a  administraci všech 
zkoušek.

Monika Hudacká
předseda kynologické komise
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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 Soko-
lov. Ke dni 30. 9. 2020 je evidováno 293 členů pla-
tících, z toho 176 členů řádných, 111 důchodců, 3 
invalidé a 3 studenti. Dosud ještě chybí 8 členů, 
kteří byli pojištěni do 31. 12. 2019 a neprodloužili 
si členství na rok 2020.

Dovolte, abych poděkoval všem členům za prá-
ci odvedenou ve prospěch ČMMJ. Popřál hezké 
prožití vánočních svátků a do nového roku 2021 
hodně zdraví, sil a loveckých zážitků.
Platba členského příspěvku ČMMJ na rok 2021 
a předplatné na další roky

Pomalu se blíží konec roku a členům ČMMJ při-
pomínám termín splatnosti členského příspěvku 
na následující rok 2021. Součástí tohoto příspěv-
ku je pojištění odpovědnosti při výkonu práva 
myslivosti a úrazové pojištění. Termín splatnosti - 
nejpozději do 30. prosince 2020. Jedná se o po-
slední úřední den v  roce! Následující úřední den 
bude až 6.  ledna 2021. Členský příspěvek může 
člen zaplatit v hotovosti přímo v kanceláři sekre-
tariátu ČMMJ, z. s., OMS v Sokolově v úřední den 
každou středu v  době 8:30–17:00 nebo v  mi-
mořádné úřední dny v Kraslicích a Krásně. Dále 
složenkou nebo převodem z účtu na účet OMS 
Sokolov, číslo účtu u  ČSOB je 234428691/0300. 
Ti, kteří zaplatí příspěvek složenkou nebo pře-
vodem z  účtu na účet, musí vždy o  provedené 
platbě vyrozumět sekretariát ČMMJ, z. s., OMS 
Sokolov buď telefonicky, nebo e-mailem v úřed-
ní den: 352 628 187, sokolov@oms-myslivost.
cz, nebo kdykoliv přímo jednatele 604 184 940, 
josefjed1@seznam.cz!

Plátci bude obratem vystaven členský průkaz 
a zaslán společně s potvrzeným příjmovým dokla-
dem poštou do místa bydliště.

Pokud příspěvek zaplatí složenkou nebo pře-
vodem z účtu na účet a informaci o platbě ne-
učiní, 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 30. 11. 2020 a 14. 12. 2020, vždy od 
9:30 do 15:00 v kanceláři Městských lesů Kras-
lice, ul. Havlíčkova.

V  Krásně bude mimořádný úřední den 
v  pondělí 21.  12.  2020 od 15:00 do 17:00 
v restauraci,U Divočáka“.

Josef Jedlička
jednatel OMS
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89 let
Stanislav BABOR 20. 08. 1931

88 let
Jaroslav PICHL 11. 09. 1932

84 let
Jaroslav VOVES 08. 08. 1936

83 let
Miloslav FARSKÝ 16. 09. 1937

Václav ZIMA 09. 12. 1937

81 let
Jaroslav ZLEŠÁK 27. 08. 1939

80 let
Rudolf BENDA 18. 08. 1940

Zdeněk BURDA 17. 12. 1940

75 let
Vojtěch SUGAR 09. 07. 1945

Jiří VOREL 18. 08. 1945

Jaroslav POHLREICH 27. 08. 1945

Václav MALÝ 26. 09. 1945

70 let
Jiří NOVÁK 04. 11. 1950

Jan ORSÁG 19. 12. 1950

65 let
Ludvík DLESK 15. 12. 1955

60 let
Miroslav KUMBERA 21. 07. 1960

Jaromír ŠKOPEK 20. 09. 1960

JUBILANTI – 2020 ČMMJ Z. S. OMS SOKOLOV – II.POLOLETÍ

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

vinárně „U Divočáka“ v Krásně zahájil dne 20. červ-
na 2020 předseda ČMMJ, z. s., OMS Sokolov pan 
Jaroslav Adámek v  roli předsedy zkušebního se-
nátu zkoušky z myslivosti uchazečů o první lovec-
ký lístek. Ve svém vystoupení popřál uchazečům 
hodně úspěchů při zkouškách. Z přihlášených je-
denácti uchazečů se ke zkoušce dostavilo osm. Tři 
řádně a včas požádali o náhradní termín.
Zkušební senát pro jednotlivé předměty zasedl ve 
složení:
I. Myslivecká osvěta p. Josef Jedlička ml.
II. Myslivost a legislativa p. Ing. Karel Bělohlávek
III. Myslivecká zoologie p. Ing. Jaroslav Schubert
IV. Péče o zvěř a její chov Ing. Arnošt Fuchs
V. Myslivecká kynologie a nemoci zvěře p. Jan Bína
VI. Lovecké zbraně a  střelivo p. Rostislav Bejček 
a p. Jiří Zábran
VII. Lov zvěře p. Ing. Josef Kubát
Předseda senátu p. Jaroslav Adámek
Místopředseda senátu p. Josef David
Koordinátor senátu pí. Iveta Zábranová
Zapisovatel p. Josef Jedlička st.

Při závěrečném hodnocení zkušební komisaři 
konstatovali, že uchazeči o  první lovecký lístek 
byli ke zkoušce dobře připraveni. Největší problé-
my měli se znalostí myslivecké osvěty, myslivecké 
zoologie, s  kynologií a  nemocemi zvěře. Sedmi 

přítomným uchazečům se podařilo zkoušku z my-
slivosti složit napoprvé. Tři z nich prospěli s vyzna-
menáním, čtyři prospěli. A jeden neprospěl ze tří 
předmětů. Po předání osvědčení o  absolvování 
zkoušky z myslivosti byl proveden slavnostní akt 
přijímání mezi myslivce předsedou zkušební-
ho senátu a  předsedou OMS panem Jaroslavem 
Adámkem. Každý z pasovaných obdržel pamětní 
„pasovací list“.

Na úplný závěr jeden z  nejúspěšnějších absol-
ventů, pan Ladislav Burianek, poděkoval zkušeb-
ním komisařům senátu za shovívavé a objektivní 
posuzování jejich znalostí. Všechny přítomné 
pozval k  hodovací tabuli, kterou připravili ucha-
zeči za pomoci personálu hostince „U  Divočáka“ 
v  Krásně v  čele s  majitelkou a  provozovatelkou 
restaurace paní Petrou Ivanovou.

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

Josef Jedlička
jednatel OMS Sokolov

MYSLIVECKÝ SPOLEK | 2 | 2020

| www.oms ‑karlovyvary.cz • www.myslivost.cz/omssokolov • www.myslivost.cz/omscheb20



KYNOLOGICKÉ AKCE V OKRESE SOKOLOV 2020
Kynologie v  okrese Sokolov v  roce 2020 byla 

ovlivněna pandemií nákazy COVID-19. Po uvol-
nění nařízení v náhradním termínu se uskutečnilo 
několik zkoušek z výkonu loveckých psů.

ČMMJ, z. s., OMS Sokolov uskutečnil první ky-
nologickou akci dne 21.  6.  2020 - Jarní svod 
v Krásnu. Lovecké psy posuzoval zkušený a uzná-
vaný rozhodčí pan Petr Buba. Ředitel svodu: Rosti-
slav Bejček st. Celkem bylo předvedeno a posou-
zeno 30 loveckých psů.
4. 7. 2020 – Bezkontaktní norování v Krásnu

Vrchní rozhodčí: Bohuslav Papež. Rozhodčí: Ive-
ta Zábranová a Miroslav Zmek. Ředitel: zkoušek 
Josef Jedlička st. Přihlášeno bylo 7 psů, předve-
deno a obstálo 7.
Nejlepší práci předvedli:

Cinderella HogWild, fena, JRT, majitel a  vůdce 
Jan Marko, s počtem bodů 84.

Casanova z  Andělskohorska, pes, JRT, majitel 
Zuzana Křimská, vůdce Hana Baštová,

s počtem bodů 84.
Bibi Dixifri, fena, JKT, majitel Ing. Jiří Frič, vůdce 

Ing. Monika Jandová, s počtem bodů 84.
Annabella Slobberchops, fena, JKT, majitel 

a vůdce Jindřich Zemek, s počtem bodů 84.
Alan z Římku, pes, FXH, majitel a vůdce Roman 

Bartoň, s počtem bodů 84.
Vivien Bobří řeky, fena, JRT, majitel a vůdce Zu-

zana Křimská, s počtem bodů 84.

Becky Erik Aster, fena, JKT, majitel a vůdce Ru-
dolf Morávek, s počtem bodů 78.
1. 8. 2020 – Zkoušky z vodní práce v Kynšperku 
nad Ohří

Vrchní rozhodčí: Jan Bína. Rozhodčí: Josef Hu-
dacký a Miroslav Kašpar. Ředitel zkoušek: Jiří Zá-
bran. Přihlášeni byli 4 psi, předvedeni 4. Úspěšně 
absolvovali zkoušku 3 psi, z  toho 3 v  I. ceně, a 1 
pes neobstál.
Nejlepší práci předvedli:

Dante Bertoni Prague, pes, MOK, majitel a vůd-
ce Tereza Hanáková, s počtem bodů 91.

Atom Hubertův poklad, pes, MMO, majitel 
a vůdce Gabriela Homolková, s počtem bodů 82.

Betyár Kis Mehecske, pes, MOK, majitel a vůdce 
Radka Pilerová, s počtem bodů 80.

Batea Dobrá srdce od Kosmíků, fena, GR, maji-
tel a vůdce Zuzana Antal, s počtem bodů 28.
15. 8. 2020 – Zkoušky vloh – ohařů se nekonaly 
pro malý zájem.
15. 8. 2020 – Zkoušky vloh – ostatních plemen 
v Krásnu

Vrchní rozhodčí: Oldřich Liška. Rozhodčí: Rosti-
slav Bejček, Jaroslav Řezba, Jozef Kozák a Lubo-
mír Kaňka. Ředitel zkoušek: Josef Jedlička st.

Přihlášeno 10 psů a předvedeno 10 psů. Všichni 
úspěšně absolvovali zkoušku. Z toho 4 v I.ceně, 3 
ve II. ceně a 3 odstoupili.
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Nejlepší práci předvedli:
Iggy z Šilhanova chovu, pes, NK, majitel a vůd-

ce Miloslav Tupějev, s počtem bodů 188.
Aron od Těšnovské přehrady, majitel a  pes, 

JGT, vůdce Miroslav Zmek, s počtem bodů 184.
Gira od Vicenického potoka, fena, NK, majitel 

a vůdce Marek Ježek, s počtem bodů 180.
Cid z  Radotínských rašelinišť, pes, J, majitel 

a vůdce Jiří Soubusta, s počtem bodů 169.
Mazlík od Dobevské stráně, pes, J, majitel 

a vůdce Vlastimil Johan, s počtem bodů 159.
Alan z Římku, pes, FXH, majitel a vůdce Roman 

Bartoň, s počtem bodů 111.
Ajax z Římku, pes, FXH, majitel Bohuslav Papež, 

vůdce Iveta Zábranová, s počtem bodů 104.
16. 8. 2020 – Podzimní zkoušky ohařů v Lomni-
ci u Sokolova

Vrchní rozhodčí: Ing. Milan Kottek. Rozhodčí: 
Josef Hudacký, Jan Bína. Čekatelé: Barbora Kun-
cová, Petr Matuška. Ředitel zkoušek: Vladimír 
Zima. Přihlášeno 6 psů a předvedeno 6 psů. Všich-
ni úspěšně absolvovali zkoušku. Z toho 4 v I. ceně 
a 1 pes ve III. ceně.
Nejlepší práci předvedli:

Bora Bohoušův dvůr, fena, ČF, majitel Kateřina 
Kašparová, vůdce Miroslav Kašpar, s počtem 297 
bodů.

Bita od Meluzíny, fena, MMO, majitel Petra + 
Martin Weiglovi, vůdce JUDr. Petra Weiglová, 
s počtem 294 bodů.

Kenn ze Zajakur, pes, KO, majitel a vůdce Old-
řich Kounovský, s počtem bodů 293.

Dante Bertoni Prague, pes, MOK, majitel a vůd-
ce Tereza Hanáková, s počtem bodů 277.

Nando Vives Bohemia Prague, pes, MOK, ma-
jitel a vůdce Tereza Šárová, s počtem bodů 273.

Betyár Kis Mehecske, pes, MOK, majitel a vůdce 
Radka Pilerová, s počtem bodů 255.
16. 8. 2020 – Podzimní zkoušky ostatních ple-
men v Krásnu

Vrchní rozhodčí: Bohuslav Papež. Rozhodčí: Jiří 
Čech a Oldřich Liška. Ředitel zkoušek: Josef Jed-
lička st. Přihlášeni 2 psi a předvedeni 2 psi. Všichni 
úspěšně absolvovali zkoušku. Z toho 2 v I. ceně.
Nejlepší práci předvedli:

Iggy z Šilhanova chovu, pes, NK, majitel a vůd-
ce Miloslav Tupějev, s počtem bodů 220.

Adar od Přimského hradu, pes, NK, majitel 
a vůdce Jozef Kozák, s počtem bodů 191.
22. 8. 2020 – Barvářské zkoušky v Krásně se ne-
konaly pro malý zájem.
25.  8.  2020  – Barvářské zkoušky honičů 
v Krásnu
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Vrchní rozhodčí: Bohuslav Papež. Rozhodčí: Ros-
tislav Bejček, Bc. Josef Peroutka. Ředitel: Josef 
Jedlička st. Přihlášeni byli 3 psi a  předvedeni 3 
psi. Úspěšně absolvovali zkoušku 3 psi, z  toho 3 
v I. ceně.
Nejlepší práci předvedli:

Iris z Šilhanova chovu, fena, NK, majitel a vůdce 
Petr Šilhan, s počtem bodů 284,

Bryna od Caltovských mlýnů, fena, NK, majitel 
a vůdce Zdeňka Lorencová, s počtem bodů 201,

Ciss pod Kralovcem, fena, ZSL, majitel a vůdce 
Ing. Vlastislav Dalík, s počtem bodů 175.
12. 9. 2020 Lesní zkoušky OH a OP ve Stříbrné 
se nekonaly pro malý zájem.
26. 9. 2020 – Lesní zkoušky OP v Krásnu

Vrchní rozhodčí: Bohuslav Papež. Rozhodčí: 
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Rostislav Bejček, Jaromír Mošna. Čekatel: Běla 
Součková. Ředitel: Josef Jedlička st. Přihlášeni 
byli 3 psi a předvedeni 2 psi. Úspěšně absolvovali 
zkoušku 2 psi, z toho 2 v I. ceně.
Nejlepší práci předvedli:

Aron od Těšnovské přehrady, pes, JGT, majitel 
a vůdce Miroslav Zmek, s počtem bodů 232.

Mazlík od Dobevské stráně, pes, J, majitel 
a vůdce Vlastimil Johan, s počtem bodů 232.
27. 9. 2020 – Barvářské zkoušky OP+OH v Krásnu

Vrchní rozhodčí: Bohuslav Papež. Rozhodčí: 
Rostislav Bejček, Iveta Zábranová. Ředitel: Josef 
Jedlička st. Přihlášeno bylo 6 psů a předvedeno 6 
psů. Úspěšně absolvovalo zkoušku 6 psů, z toho 1 
v I. ceně a 5 ve II. ceně.

Nejlepší práci předvedli:
Bardotte Srdcové eso, fena, EB, majitel a vůdce 

Jaroslav Řezba, s počtem bodů 80.
Gira od Vicenického potoka, fena, NK, majitel 

a vůdce Marek Ježek, s počtem bodů 62.
Crystal Eben-Ezer, pes, KO, majitel Jaromír 

Osvald, vůdce Otomar Novák s počtem bodů 62.
Aron od Těšnovské přehrady, pes, JGT, majitel 

a vůdce Miroslav Zmek, s počtem bodů 52.
Mazlík od Dobevské stráně, pes, J, majitel 

a vůdce Vlastimil Johan, s počtem bodů 52.
Alan z Římku, pes, FXH, majitel a vůdce Roman 

Bartoň, s počtem bodů 49.
Ze strany pořadatele ČMMJ, z. s., OMS Sokolov 

byly zkoušky výborně zabezpečeny. 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.
Dle plánu kynologických akcí pro 2020 další 
akce jsou:
16. 10. 2020 – Bezkontaktní norování v Krásně
17. 10. 2020 – Podzimní zkoušky v Chodově
7.–8. 11. 2020 – Honičské zkoušky v Chodově 
a Krásnu.

Myslivecké kynologii zdar!

Komise pro kynologii OMS Sokolov
předseda Jan Bína
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TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ KYNOLOGICKÝCH AKCÍ 
PRO ROK 2021, OMS SOKOLOV

Č. Název akce Datum Místo konání
1. Jarní svod – pro všechna plemena (JS) 17. 04. 2021 Krásno
2. Zkoušky vloh (ZV) OH + OP 15. 05. 2021 Chodov
3. Podzimní zkoušky (PZ) OH + OP 16. 05. 2021 Chodov
4. Bezkontaktní norování (ZN) 29. 05. 2021 Krásno
5. Zkoušky z vodní práce (VP) všechna plemena 07. 08. 2021 Kynšperk n/O
6. Barvářské zkoušky (BZ) OP + OH 28. 08. 2021 Krásno
7. Barvářské zkoušky honičů (BZH) OP 29. 08. 2021 Krásno
8. Lesní zkoušky (LZ) OH 11. 09. 2021 Stříbrná
9. Lesní zkoušky (LZ) OP 25. 09. 2021 Krásno
10. Barvářské zkoušky (BZ) OP + OH 26. 09. 2021 Krásno
11. Bezkontaktní norování (ZN) 15. 10. 2021 Krásno
12. Podzimní zkoušky (PZ) OH + OP 16. 10. 2021 Chodov
13. KHZ JGT III. ročník Memoriálu Františka Bejčka 06.–07. 11. 2021 Chodov, Krásno
14. Individuální zkouška z norování (IZN) v průběhu roku

Jan Bína
předseda komise pro kynologii OMS Sokolov
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DĚTSKÝ DEN MYSLIVECKÉHO SPOLKU CHLUMEK, Z. S.
Začátkem prázdnin se sešly děti našich mysliv-

ců, aby spolu s dědečky, babičkami a rodiči osla-
vili začátek prázdnin a  dětský den na střelnici 
SKP UNITOP v Lomnici. Střelnice byla vzorně po-
sekaná, uklizená a připravená k naší velké spo-
kojenosti. Správce střelnice pan Václav Burda se 
o  nás perfektně postaral. Děti se velmi snažily, 
aby se umístily co nejlépe. Takovou soutěživost 
nikdo nečekal. Střílely na padesát metrů z malo-
rážky opatřené optikou, vsedě s oporou. Čekaly 
na ně oblíbené sladkosti a  ručně malované di-
plomy, o které se postarala paní Iveta Zábrano-
vá. Na střelnici se všichni chovali vzorně a moc 

jim chutnalo i pečené prasátko. Tímto bych chtěl 
moc poděkovat personálu lomnické střelnice 
a  všem členům Mysliveckého spolku Chlumek, 
z. s., za hojnou účast a za práci s mládeží, které 
se hojně věnujeme v  čele se zapálenými členy 
našeho spolku p. Karlem Doubkem, p. Václavem 
Aubrechtem, p. Štefanem Peroutkem, pí Jitkou 
Pražákovou a pí Ivetou Zábranovou.

Myslivecký hospodář
Jiří Zábran
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PRÁCE S MLÁDEŽÍ V OKRESE SOKOLOV
Malí myslivci Krásno

Naše činnost byla ovlivněna nákazou covid-19. 
Už to vypadalo, že se krásného počasí nedočkáme, 
ale nakonec se dostavilo. S  ním se nám do žil vryl 
nový adrenalin a  energie. Naše záměry se uchýlily 
k velké akci, která oslavuje konec naší sezóny a ná-
stup prázdnin. Tou akcí byl již 5. ročník soutěže „Malý 
myslivec“. Jako každý rok se soutěž konala v krásné 
přírodě chráněné oblasti Slavkovského lesa – Komá-
ří jezera, na lovecké chatě. Hodně jsme pilovali naše 
znalosti, abychom podali co nejlepší výkon. Soutěže 
shrnuly vše, co jsme se celý rok učili, a tak nebylo po-
chyb, že naše výkony budou opět vynikající. Stříleli 
jsme ze vzduchovky na terč a balónky, dále jsme si 
tradičně rozdělali oheň a uvařili kotlíkový guláš, po-
znávali jsme paroží a  přiřazovali k  obrázkům zvěře 
našich lesů, výtvarně jsme využili přírodní materiál 
a  vytvořili překrásná díla. Velké poděkovaní patří 
Loketským městským lesům za propůjčení lovecké 
chaty na Komářích jezerech a  umožnění tuto akci 
uspořádat. Jenže začátkem prázdnin byla činnost 
kroužku ukončena pro pracovní zaneprázdněnost 
vedoucí kroužku. Tímto bych chtěla poděkovat 
Okresnímu mysliveckému spolku v  Sokolově za 
dotace, které nám byly poskytnuty z Karlovarského 
kraje a  z  města Krásna. Dále mysliveckému spolku 
Krásenský lán, z. s. Pevně věřím, že se najde člověk 
zapálený pro tuto činnost a kroužek bude obnoven.

Veronika Švábová
vedoucí kroužku

Myslivecký kroužek při 6. ZŠ v Sokolově
Jeho činnost se také soustředila v prvních mě-

sících roku na přikrmování, sběr kaštanů, žaludů 
a tvrdého pečiva a jejich následné odnesení do 
přikrmovacích zařízení. Za to pak členové Mys-
liveckého spolku Chlumek, z. s., pro děti uspo-
řádali opékání vuřtů a drobné soutěže. Vše také 
přerušilo vyhlášení nouzového stavu kvůli ná-
kaze covid-19, a činnost kroužku tím byla znač-
ně omezena. Při výše uvedených činnostech 
dostaly děti dárky, které byly zakoupeny z  do-
tace poskytnuté Krajským úřadem v  Karlových 
Varech. Za příspěvek moc děkujeme. Děti měly 
z drobných dárků velikou radost.

Druhý myslivecký kroužek působil v  Lomnici 
u Sokolova a docházelo do něj průměrně 10–12 
dětí. V  úvodu roku byla pozornost věnována 
hlavně přikrmování zvěře. Myslivci z  Myslivec-
kého spolku Chlumek, z. s., vyrobili pro děti 
bažantí zásyp, který jsme pravidelně navštěvo-
vali na našich schůzkách a  zvířátkům přinášeli 
potravu, která chyběla běžně v zimním období 
v přírodě. V měsíci březnu byl vyhlášen v repub-
lice nouzový stav kvůli nákaze covid-19 a opět 
byla činnost kroužku jako takového přerušena. 
Do přírody chodily děti samostatně nebo v do-
provodu rodičů. Péče o zvěř tím nebyla nikterak 
dotčena. Po ukončení nouzového stavu jsme se 
ještě sešli při společné akci na střelnici v Lomni-
ci. Děti si zasoutěžily ve střelbě a  po ukončení 
akce došlo i na sladké odměny.

Pro nadcházející období roku 2020 jsem byl 
kontaktován starostou obce Citice, který vzne-
sl dotaz a prosbu na možnost založení kroužku 
i  v  obci Citice. Předběžně jsme se dohodli na 
jeho založení po letních prázdninách roku 2020. 
Začátkem měsíce září 2020 kroužek vznikl.

Ještě jednou děkuji za dotaci příspěvek po-
skytnutý Krajským úřadem v Karlových Varech.

Zpracoval: Vedoucí kroužku
Karel Doubek
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Grafika a tisk: Tiskárna Median, s. r. o., Ostrov
Autorem titulní fotografie je pan Václav Suchý

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

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


	_heading=h.gjdgxs
	_heading=h.gjdgxs
	_heading=h.gjdgxs
	_heading=h.gjdgxs
	_heading=h.gjdgxs
	_heading=h.gjdgxs
	_heading=h.gjdgxs

