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ÚVODNÍK
Vážené kolegyně, vážení kolegové a  přátelé 
myslivosti,

je pomalu konec března a jaro se už náležitě hře-
jivým sluníčkem projevuje. Hlavní lovecká sezona 
končí a  všichni se těšíme, že naši činnost, ať už 
soukromou, pracovní, tak i mysliveckou, přestane 
konečně ovlivňovat za poslední dva roky neustále 
skloňovaný covid-19.

V minulém období z důvodu koronaviru se mno-
ho našich mysliveckých akcí vůbec neuskutečni-
lo, byly zrušeny, odsunuty nebo byly přeloženy. 
Ale je tu nové, letošní jaro a já věřím, že již bude 
charakteristické běžnou svazovou činností. Naše 
okresní OMS připravují, organizují nejenom před-
nášky v nových kurzech adeptů myslivosti na prv-
ní lovecký lístek, ale i zkoušky adeptů z loňských 
kurzů. Také kynologové nezahálí a  připravují již 
první zkoušky našich loveckých psů. A  v  nepo-
slední řadě probíhá i  příprava sněmů u  jednotli-
vých OMS v našem kraji – chebského, karlovarské-
ho i sokolovského.

Začíná prostě běžný myslivecký rok jak pro jed-
notlivé myslivce, tak i pro samotné myslivecké spol-
ky, sdružení, společnosti i  organizace, které musí 
zajistit svoji honitbu v jarním období a připravit se 
na další období celého mysliveckého roku.

Čeká nás sčítání zvěře a  myslivecké hospodáře 
vyplňování oněch slavných Plánů mysliveckého 
hospodaření v  honitbě: MYSL 1–7. Zvlášť plán 
chovu a  lovu pro zvěř spárkatou je někdy velmi 
složitý a problematický. Vyplnit tento plán tak, aby 
byli všichni zainteresovaní spokojeni, si žádá čas-
to velkou kreativitu a nabroušenou tužku. Ale tak 
jako každý rok i tentokrát to myslivečtí hospodáři 
zvládnou a odsouhlasené plány s majiteli honiteb 
včas odevzdají na Státní správu myslivosti.

Ani nadcházející období nebude asi jednodu-
ché. Na hranicích s Polskem už se objevuje ve vel-
kém virová nákaza africkým morem prasat a nikdo 
neví, jak se v  letošním roce projeví i  u  nás v  Če-
chách, jak daleko se mor dostane a s jakou razancí 
se projeví na černé zvěři v našich honitbách.

K tomu se velmi mluví o novém Zákonu o mys-
livosti. Bude, nebude, bude to jen úprava, nebo 
úplně nový zákon, co bude jeho hlavní myšlen-
kou, kdo si prosadí nebo neprosadí vlastní zájmy 
do znění zákona, bude 500 ha, nebo jen 200 ha, 
budou LČR dál honitby pronajímat, nebo nebu-
dou, bude, nebo nebude opční právo a řada jiných 
bude, nebude. Samozřejmě že nás všechny tyto 
zvěsti nenechávají v klidu, a to především vzhle-
dem k  blížícímu se konci desetiletých pronájmů 
jednotlivých honiteb. Myslím, že nejenom já, ale 
všichni budeme tuto situaci s obavami pozorovat 
a doufat, že vše dopadne dobře ve prospěch nás 
myslivců, nebo alespoň slušným kompromisem.

A  tak Vám všem přeji v  nadcházejícím období 
nejenom mnoho loveckých zážitků, ale především 
klid a abychom toto nadcházející období všichni 
prožili co nejpříjemněji a nejklidněji.

S pozdravem Lovu zdar!

Evžen Krejčí
předseda OMS Karlovy Vary
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JUBILANTI I. POLOLETÍ 2022

90 let
Vladimír Tušl

89 let
Miroslav Vacek

87 let
Ladislav Novák

85 let
Václav Benda

84 let
Antonín Turecký

83 let
Jaroslav Svoboda

82 let
Jan Vyskočil, Zdeněk Zrůbek

81 let
Vojtěch Nečada, Pavel Brož

80 let
Jan Doležel, Zdeněk Studnička,  
Jiří Vepřek

75 let
Ivan Martinovský, Vladimír Cinegr, 
Karel Maňák, Juraj Hrib,  
Pavel Hromandl

70 let
Alexandr Rebjonok, Josef Studnička, 
Ladislav Hejna, Rudolf Stepan, 
Jaroslav Vošta, Horst Lederer,  
Zdeněk Kusý, Josef Svoboda,  
Lubomír Zahradníček

65 let
Adem Ibiševič, Luděk Vodička, 
Jaroslav Bouda, Lubomír Sapoušek

60 let
Milouš Vejražka, Karel Hulínský, 
Zdeněk Dvořák, Matěj Rezák,  
Josef Čepila

55 let
Josef Kašpar, Antonín Jelínek,  
Jozef Bromberger, Petr Hejda,  
Radek Scheerbaum, Zbyšek Kholl, 
Miroslav Pajma, Karel Kroutil, 
Jaroslav Řezba, Joanna Matowicka, 
Zdeněk Mudra

50 let
Jiří Kučera, Jiří Málek, Miroslav Malina

Srdečně blahopřejeme

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD:

Petr Rešl
Miroslav Martinec

Čest jejich památce.

SLOUPEK JEDNATELE
Vážení přátelé,

dovolte mi, abych se poprvé ve své funkci ujal 
sloupku jednatele. K  31.  12.  2021 v  této funkci 
skončil přítel Jindřich Zemek, který ji zastával svě-
domitě od roku 2014, a  rád bych mu zde podě-
koval za jeho letitou činnost nejen jednatele, ale 
i lektora a zkušebního komisaře a vedoucího kur-
zů myslivosti, kde vychoval řadu nových myslivců. 
Jindro, přejeme Ti nadále mnoho mysliveckých 
zážitků, loveckých úspěchů a radosti s Tvým čtyř-
nohým přítelem.

Své práce se ujímám v době, kdy doufejme kon-
čí plošná omezení způsobená pandemií covid-19 
a pominou překážky, se kterými jsme se potýkali 
v minulých letech. Bohužel, jak všichni víme, život 
nám připravil další zkoušku a  nikdo z  nás dnes 
nedovede odhadnout, co přinese. V této situaci je 
třeba se vrhnout do práce.

Co se na OMS bude v nejbližší době dít? 2. 4. se 
konají zkoušky adeptů mysliveckého kurzu 2021-
22, který byl ve znamení omezení kvůli epidemio-
logickým opatřením, a  tak se přednášky konaly 
až od ledna  2022. Věřme, že se adepti se situací 
popasovali a v příštím čísle Vás budu moci infor-
movat o úspěšně vykonaných zkouškách. V břez-
nu pak začal další kurz 2022-23, ve kterém máme 
12 posluchačů.

4. 5. 2022 je naplánován termín okresního sně-
mu, který se bude konat v  Radošově. Další vý-
znamnou akcí pak bude okresní kolo Zlaté srnčí 
trofeje, které se uskuteční 28. 5. 2022 v klubu Bal-
care v Mezirolí.

Máme připravenu řadu kynologických akcí, 
o kterých se zmiňuji v jiném příspěvku.

V  neposlední řadě připravujeme seminář pro 
myslivecké hospodáře a  statutární zástupce uži-
vatelů honiteb ve spolupráci se zástupci Státní 
správy myslivosti a Státní veterinární správy, kdy 
bychom chtěli zajistit proškolení přítomných osob 
na zacházení s černou zvěří v případě výskytu af-
rického moru prasat. Zde Vám zatím nedokážu říci 
přesný termín, neboť v době, kdy píšu tyto řádky, 

je jednání v začátcích. V době, kdy vyjde zpravo-
daj, je možné, že už bude termín znám. Věřím, že 
tato akce může být velkým přínosem pro všechny 
zúčastněné, a že o ni bude tudíž zájem.

Při této příležitosti bych Vás rád požádal o  ak-
tualizaci kontaktů. Pokud došlo ve Vašem 
spolku za poslední dva roky ke změně osoby 
mysliveckého hospodáře nebo statutárního zá-
stupce, napište mi prosím tuto informaci na e-mail 
oms@oms-karlovyvary.cz. To platí zejména, po-
kud Vám za poslední období nepřišel žádný mail 
z OMS, mohlo se stát, že o změně nevíme.

Závěrem mi dovolte popřát všem myslivosti 
a lovu zdar.

Těším se na další spolupráci.

Milan Kottek
jednatel OMS Karlovy Vary
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KLUB MALÝCH MYSLIVEČKŮ
Děti z Klubu malých Myslivečků se v tomto sice 

omezeném roce, ale zato pestrém programu 
naučily spoustu nových dovedností a  podívaly 
se do nových zajímavých míst. Letní soustředění 
strávily na Šumavě. Navštívily areál lesních her 
v Kašperských Horách. Zde si prošly naučnou stez-
ku a vypracovaly velmi zajímavé pracovní listy. Ná-
sledovala procházka podél krásné řeky Vydry, zde 
strávily téměř celý den, učily se o  zvěři a  hmyzu 
žijících v okolí vodních zdrojů, o rostlinách i stro-
mech. Měli jsme štěstí, viděli jsme například datla 

tříprstého, užovku obojkovou a další zajímavosti. 
Vydali jsme se na návštěvu vlčí obory v Srní. Tato 
krásná místa doprovázel pestrý program plný na-
učných her. Rok ještě nekončí a v plánu je spousta 
dalších aktivit, děti jsou moc šikovné, jejich zájem 
a nadšení jsou samy o sobě velkou motivací všem, 
kdo se zabývají touto výchovou nové generace.

Děkujeme všem za podporu.

Ing. Iveta Adamcová

Z MYSLIVECKÉHO DENÍKU VLADIMÍRA ČEPELKY

(Zdroj: Čepelka – Myslivecký deník MS Kovo Karlovy Vary 1960–1963)
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NOVOROLSKÁ LIŠČATA
Roky 2020 i 2021 byly pro všechny dost náročné. 

Já osobně si myslím, že nejvíce to odnášejí právě ti 
nejmenší. Každopádně, kdykoli to bylo jen trochu 
možné, sešli jsme se s Liščaty a vyrazili do lesa.

V květnu 2021 jsme podnikli výpravu za brouky, 
což by se dalo srozumitelněji popsat jako jednot-
livé hysterické dívčí výkřiky v lese nebo na louce: 
„Áááá, tady je brouk!!!“  Nakonec jsme je byli 
schopni, za účasti statečnějších chlapců, pochy-
tat a určit.  Na konci výpravy jsme opekli buřty 
a vlastně všechno, co nám přišlo pod ruku.

Červen  2021 byl už mnohem bohatší na akce 
i schůzky. Snažili jsme se vynahradit si ten dlouhý 
půst. Na začátku června jsme od spolku Balcare 
dostali nová klubová trička. Liščata měla obrov-
skou radost. A touto cestou bych za ně chtěla zno-
vu spolku Balcare poděkovat. Dále jsme od OMS 
Karlovy Vary dostali nádhernou dřevěnou pomůc-
ku do naší naučné stezky, a to frotáž našeho ptac-
tva. Také znovu velice děkujeme. 

12.  6.  2021 se v  Mezirolí konal den dětí neboli 
Mezirolí dětem. Naše Liščata zde opět odvedla 
perfektní prezentaci naší činnosti. Vytvořila na-
učnou mysliveckou stezku s tématy dendrologie, 
zoologie, entomologie.

Ke konci června jsme s Liščaty odjeli na víkend 
na chatu. Zde proběhlo místní kolo Zlaté srnčí 

trofeje 2021, dále přednáška o  loveckých zbra-
ních a celkové vyhodnocení celoroční práce. První 
místo ve starší kategorii získala Štěpánka Čonková 
a první místo v mladší kategorii Anička Marková. 
Za ceny děkujeme ČMMJ, DDM Nová Role a spol-
ku Balcare.

V září 2021 jsme zahájili další rok fungování naší 
smečky Liščat výletem s panem Zemkem do obo-
ry v  Karlových Varech, kam jsme si jeli poslech-
nout jelení říji. Zúčastnili jsme se akce LČR Den za 
obnovu lesa, kde Liščata sázela mladé stromky. 
Celou zimu jsme chodili poctivě přikrmovat do 
našeho krmelce, který již potřeboval i  nějaké ty 
opravy, tak se musela Liščata činit.

V současné době se Lišáci velice intenzivně při-
pravují na další ročník Zlaté srnčí trofeje a souběž-
ně s  tím se snaží získat stříbrný odznak Malého 
Adepta Myslivosti.

V  měsíci červnu je čeká mnoho práce, protože 
v tomto mysliveckém měsíci budou opět prezen-
tovat své znalosti na různých veřejných akcích 
v podobě své myslivecké naučné stezky.

Máme se všichni na co těšit.

Myslivosti a lesu zdar!

Zuzana Kuncová, vedoucí kroužku
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9. ROČNÍK MEMORIÁLU ING. VLADIMÍRA DEJMKA
V závěru loňské kynologické sezóny se uskuteč-

nil 9. ročník všestranných zkoušek ohařů  – Me-
moriálu Ing.  Vladimíra Dejmka, které se konaly 
30.–31. 10. 2021 v Radošově. Ke zkouškám vůdci 
přihlásili 24 psů, tedy maximální počet. Nastoupi-
lo nakonec 23 psů, z nichž 18 úspěšně dokončilo 
zkoušky. 9 psů obstálo v první ceně, 6 psů obstálo 
ve druhé ceně a 3 psi obstáli ve třetí ceně. Na prv-
ních třech místech se umístili následující psi:
1. Blesk von Weidehaus, německý ohař drátosrstý, 

pes, vůdce Josef Mlejnek, 489 bodů
2. Eddy od Márfyho, výmarský ohař krátkosrstý, 

pes, vůdce Michal Břeň, 485 bodů
3. Hector Bertoni Prague, maďarský ohař krátko-

srstý, pes, vůdce David Tomáš, 482 bodů

Myslivecké kynologii zdar!

Za kynologickou komisi OMS
Ing. Milan Kottek, předseda KK

Českomoravská myslivecká jednota, z. s. 
OMS Karlovy Vary 

 
Pořádá 10. ročník 

MEMORIÁLU Ing. VLADIMÍRA DEJMKA  
 

všestranné zkoušky ohařů 

 
 

29.-30. 10. 2022 
 

Přihlášky zasílejte spolu s kopií průkazu původu na adresu  
oms@oms-karlovyvary.cz 
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BALCARE CLUB,  z .s .  MEZIROLÍ

si pokládá za čest, vás pozvat, na

XII. ROČNÍK 
STŘELECKÉ SOUTĚŽE BALCARE

V SOBOTU 6. SRPNA 2022 OD 8.30 HODIN
na střelnici VLS v Lučinách

Střelecké disciplíny:

20 terčů baterie trap
20 terčů zajíc a bažant na průseku 

10 ran malorážka na terč
10 ran malorážka na běžící terč 

Účastnický poplatek pro střelce 600,- Kč, pro hosty, doprovod a nestřelce 300,- Kč. 
Zajištěno bohaté občerstvení a cena pro každého střelce. 

P ř i h l á š k y  k  s o u t ě ž i  s e  p ř i j í m a j í  d o  1 5 .  č e r v e n c e  2 0 2 2 
na e-mailu: ladislavcinegr@novarole.cz, nebo na telefoním čísle 724 180 148
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VLS ČR, s.p., divize Karlovy Vary pořádají 

CHOVATELSKOU PŘEHLÍDKU TROFEJÍ 

ulovených v mysliveckém roce 2021/2022 v honitbě Hradiště 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Areál myslivecké střelnice Lučiny 

Sobota 25.6.2022 od 9 hodin 

Lesní pedagogika – program pro celou rodinu 

Soutěž trubačů 

Prodejní stánky a bohaté občerstvení 

KYNOLOGIE V OKRESE KARLOVY VARY V ROCE 2022
Pro letošní rok máme opět připravenu řadu ky-

nologických akcí.
V  tabulce uvádíme plán kynologických akcí na 

příští rok, který bude průběžně aktualizován na 
webových stránkách OMS.

Přihlášky na akce posílejte z  důvodu přestavby 
internetových stránek nejlépe v písemné podobě 
přímo na OMS Karlovy Vary k  rukám jednatele. 
Spolu s přihláškou je nutné zaslat i kopii průkazu 
původu.

Propozice na jednotlivé zkoušky budou postup-
ně zveřejňovány na stránkách OMS s tím, že každý 
přihlášený je obdrží mailem.

Přihlášky na klubové akce (KCHVO, KCHLS, klub 
SK) posílejte na adresu pořadatele, tedy chovatel-
ských klubů. Na OMS Karlovy Vary nebudou tyto 
přihlášky potvrzovány.

Přihlášky na Individuální zkoušky barvářů pro 
rok 2023 je nutné doručit na OMS do konce roku 
2022.

Přeji dobrý vítr pro Vaše pejsky a  pevné 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
Zkoušky vloh 23. 4. 2022 Ohaři + ostatní plemena

Zkoušky k vyhledání spárkaté zvěře 24. 4. 2022 Ostatní plemena

Podzimní zkoušky 30. 4. 2022 Ohaři + ostatní plemena

Zkoušky z vodní práce 22. 5. 2022 Ostatní plemena

Lesní zkoušky 13. 8. 2022 Ostatní plemena

Barvářské zkoušky 14. 8. 2022 Všechna plemena

Lesní zkoušky 13. 8. 2022 Ohaři

Podzimní zkoušky 13. 8. 2022 Ohaři + ostatní plemena

Zkoušky z vodní práce 25. 9. 2022 Ostatní plemena

Předběžné zkoušky barvářů 22. 10. 2022 Barváři

Všestranné zkoušky 29.–30. 10. 2022 Ohaři 10. roč. Memoriálu 
Ing. Vl. Dejmka

Lesní zkoušky - KCHVO 9. 7. 2022 Ohaři Javorná

Barvářské zkoušky - KCHVO 10. 7. 2022 Ohaři + ostatní plemena Javorná

Barvářské zkoušky honičů – klub SK 3. 9. 2022 Sl. kopovi VLS Karlovy Vary - Lučiny

Individuální honičské zkoušky 1. 12. 2022 Honiči VLS Karlovy Vary - Lučiny

Klubové PZ KCHKLS pro retrievery 28. 5. 2022 Retrieveři VLS Karlovy Vary - Bražec

Klubové PZ KCHLS pro retrievery, 
SVP KCHLS pro retrievery 4.–5. 9. 2022 Retrieveři VLS Karlovy Vary - Bražec

IZN v průběhu roku 2022

IBH v průběhu roku 2022
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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

91 let
Jan SLÁVA 29. 1. 1931

90 let
Jaroslav ZÍSKAL 25. 4. 1932

85 let
Jaromír ČERNÝ 25. 3. 1937

84 let
Jiří BROŽ 21. 3. 1938

83 let
Jiří VACEK 9. 3. 1939

82 let
Jiří VELEK 8. 3. 1940

75 let
Ing. Jan BEČVÁŘ 5. 6. 1947
Petr ČUNDERLE 27. 4. 1947
Jaroslav RANGL 12. 4. 1947

70 let
Antonín OBŠIVAČ 4. 5. 1952
Bedřich PODHAJSKÝ 17. 6. 1952
Miloslav ROUS 2. 4. 1952

65 let
Miroslav BEK 5. 5. 1957
Jan HOFFMANN 29. 5. 1957
Ing. Josef MAREŠ 11. 3. 1957
Josef VALÍČEK 7. 1. 1957

JUBILANTI I. POLOLETÍ

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

SLOVO JEDNATELKY
Vážené kolegyně a vážení kolegové myslivci,

chtěla bych Vás touto cestou seznámit se součas-
ným stavem naší členské základny OMS Cheb.

Ke dni 23.  3.  2022 máme v  evidenci 293 čle-
nů. Své členství si můžete i  nadále prodloužit 
osobně přímo v  kanceláři OMS nebo převodem 
na účet OMS Cheb 0781843309/0800, jako 
VS uveďte Vaše rodné číslo. Výši členského pří-
spěvku najdete na stránkách OMS Cheb v  sekci 
ČLENSTVÍ–PŘÍSPĚVKY.
Ke dni 23. 3. 2022 máme 293 členů
z toho:
řádní členové 154
důchodci +65 129
lesníci  5
studenti  5

Dne 26.  2.  2022 byl zahájen kurz o  1. lovecký 
lístek. Po pauze, která byla zapříčiněna epidemií 
covid-19, byl zájem o tento kurz celkem velký.

Díky zájmu o  kurz Mysliveckého hospodáře 
bude kurz zahájen 23. 4. 2022. Bližší informa-
ce naleznete na stránkách OMS Cheb v  sekci 
ČLENSTVÍ–KURZY.

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

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD

V prosinci 2021 nás opustil pan Josef NOVOTNÝ, 
dlouholetý člen MS Lipová. 

V červnu 2021 nás opustil pan Jiří ZEMČÍK, 
dlouholetý člen OMS Cheb.

Čest jejich památce.

Iveta Růžičková
jednatelka OMS Cheb
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MYSLIVECKÝ SPOLEK |

ČINNOST MYSLIVECKÉHO KROUŽKU 2021/2022
V  letošním roce jsme se soustředili převážně na 

výuku v lese – Učení prožitkem. Přes všechna ome-
zení v důsledku pandemie covidu-19 (uzavření škol, 
karantény, testování) jsme se scházeli každý týden, 
pozorovali proměnu přírody dle ročního období, 
poznávali stopy zvěře, stavěli úkryty pro skřítky, sně-
huláky v revíru, hráli na šiškovanou na zmrzlém ryb-
níku, pravidelně zakrmovali, zdobili stromeček na 
Vánoce. Doufáme, že s uvolněním různých vládních 
nařízení budeme moci společně vyrazit i na výlety.

Mgr. Pavlína Sedláková a kolektiv
vedoucí kroužku

PLÁN KYNOLOGICKÝCH AKCÍ NA ROK 2022
Zkoušky vloh ZV (OP+ohaři) 7. 5. 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

POZVÁNKA
NA OKRESNÍ SNĚM ČMMJ, Z. S, OMS CHEB

Dle § 121 odst. 1 stanov svolává myslivecká rada jednání okresního sněmu. 
Termín jednání okresního sněmu je 3. 6. 2022 a okresní sněm je shromáždění členů OMS Cheb.

Termín : 3. 6. 2022 od 17 hod.
Místo konání: Hrozňatov – klubovna sportovního klubu

Program jednání:
• Zahájení

• Schválení programu jednání a jednacího řádu
• Volba pracovního předsednictva, mandátové a návrhové komise

• Kontrola usnesení z okresního sněmu konaného dne 10. 9. 2021
• Zpráva o činnosti OMS

• Projednání a schválení výsledku hospodaření za rok 2021
• Projednání a schválení výroční zprávy

• Zpráva DR a stanovisko DR k výsledkům hospodaření
• Diskuse

• Zpráva mandátové a návrhové komise
• Projednání a schválení usnesení

• Závěr
Bc. Karel Sládek

předseda OMS Cheb

Členové Okresního mysliveckého spolku Cheb mohou být na jednání zastupováni na základě pí-
semného zmocnění.

JARNÍ SVOD
Dne 26. 3. 2022 jsme pořádali při OMS Cheb jarní 

svod plemen loveckých psů. Přihlásilo se 20 psů, kte-
ré posuzoval pan MUDr. Tadeáš Mašlanka. Složení 
plemen bylo různé, tak přihlížející měli na co koukat. 
Vydařilo se i počasí, což všem zpříjemnilo celý den.

Chtěla bych tímto poděkovat MS Františkovy 
Lázně za propůjčení klubovny a areálu.

Kynologii zdar!
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JUBILANTI – 2021 ČMMJ, Z. S., OMS SOKOLOV – I. POLOLETÍ

87
Václav GONDÍK 27. 1. 1935

83
Zdeněk HOLICKÝ 19. 5. 1939

75
Josef KLEIN 17. 3. 1947

Jaroslav VANĚK 30. 4. 1947

70
Ing. Vladislav LIČKO 12. 1. 1952
Ing. Josef KUBÁT, PhD. 2. 3. 1952
Jaroslav DOLANSKÝ 2. 5. 1952
Jiří VÍŠEK 9. 6. 1952
MUDr. Ivan MARTIN 16. 5. 1952
Jiří VÍŠEK 9. 6. 1952

65
Mgr. Miroslav HLADKÝ 7. 2. 1957

60
Vladimír ADAMEC 18. 1. 1962

Všem uvedeným jubilantům 
tímto blahopřeje ČMMJ, z. s., 

OMS Sokolov, MR a Dr.

19. REPREZENTAČNÍ 
OKRESNÍ MYSLIVECKÝ PLES

Vážení myslivci a čtenáři, OMS Sokolov měl v plá-
nu uspořádat 5.  února  2022 v  Kulturním domě 
a  multifunkčním centru v  Březové 19. reprezen-
tační okresní myslivecký ples. Vzhledem k epide-
miologické situaci kvůli covid-19 a variantě omik-
ron jsme byli nuceni plánovaný ples v únoru 2022 
zrušit a  přesunout jej na rok 2023. Doufáme, že 
tento náš krok pochopíte a budete se těšit na ples 
nadcházející. Již nyní Vám můžeme slíbit, že bude 
připravena bohatá zvěřinová tombola a  ceny. 
K tanci a poslechu bude hrát Dechová hudba Ho-
ralka z  Kraslic. O  dalších podrobnostech se včas 
dozvíte. Děkujeme za pochopení.

Iveta Zábranová
předsedkyně pro kulturu a propagaci

NĚKOLIK SLOV JEDNATELE
 Vážené kolegyně, vážení kolegové myslivci,

dovolte, abych Vás seznámil se současným 
stavem naší členské základny ČMMJ, z. s., OMS 
Sokolov. Stav členské základny OMS Sokolov 
k 31. 12. 2021 byl celkem 307 členů, z toho počtu 
182 členů řádných, 115 důchodců, 5 invalidních 
důchodců a 5 studentů.

K datu 1. 1. 2022 bylo evidováno 225 členů, ale 
takto nízký stav je pokaždé začátkem roku, pak 
v průběhu roku se stav doplní a stabilizuje. Ale i tak 
byl zaznamenán velký pokles členské základny. 
Byl poznamenán faktory, které nejdou nijak ovliv-
nit, a to smrt, vysoký věk a špatný zdravotní stav. 
Zemřelo celkem 13 členů. Ukončilo členství pro 
vysoký věk a špatný zdravotní stav 9 členů. Člen-
ství pro nečinnost ukončilo 8 členů. A co je velmi 
nepříjemné, 16 členů přešlo k jiné pojišťovně.

Pokles členské základny není jen problémem 
u OMS Sokolov, ale dá se říci, že v celé republice. 
Pokud nedojde k příchodu nových členů, nebo k ji-
nému organizačnímu uspořádání. Jako je členská 
základna po vzoru Slovenské myslivecké komory, 
která by měla být s povinným členstvím pro všech-
ny myslivce. Na budoucí financování ČMMJ apod. 
Toto opatření se v budoucnu jeví jako nezbytné. Už 
by se nadřízený orgán měl probudit a něco by se 
s tím mělo dělat. Než bude pozdě. Bylo by načase.

K  datu 1.  3.  2022 se stav zlepšil a  je evidováno 
283 členů. Na druhé straně přibylo celkem 6 no-
vých členů a 19 uchazečů. Stále však chybí 5 čle-
nů, kteří měli uhrazen členský příspěvek a pojiště-
ní v roce 2021, a dosud tak neučinili.

Novinkou má být výměna členských průkazů, 
která má proběhnout v měsíci dubnu 2022.

Nový členský průkaz má být plastová kartička 
s  QR kódem. Mají v  něm být sjednoceny všech-
ny odbornosti, jako zkušební komisaři, kynolo-
gičtí a střelečtí rozhodčí apod. Dosud dobře. Ale 
nyní velký problém například u společného lovu, 
kdy vedoucí společného lovu bude muset mít 
tzv.  chytrý telefon s  aplikací pro čtení QR kódů 
a s připojením k internetu.

Už zcela jasně vidím, jak si zejména starší členo-
vé pořizují chytrý telefon. Mezi ně patřím i já. Mož-
ná je to pouze můj názor. Ale to vše ukáže čas.

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD

Ladislav Kupka,
dlouholetý člen ČMMJ, myslivecký hospodář 

a člen mysliveckého spolku Tetřev

Petr Gössl,
dlouholetý člen ČMMJ

Čest jejich památce.

 

Josef Jedlička
jednatel OMS Sokolov
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PRÁCE S MLÁDEŽÍ V OKRESE SOKOLOV
Začátek roku 2022 byl opět ve znamení řady ome-

zení v  důsledku epidemiologické nákazy covid-19 
a  omikron. V  teritoriu okresu Sokolov jsou celkem 
3 kroužky zaměřené na myslivost a  přírodu jako 
takovou.

Jeden kroužek vznikl v obci Citice, kde na základě 
intervence pana starosty Václava Macha proběhla na 
podzim beseda s dětmi a občany obce na téma mysli-
vost a příroda kolem nás. Na základě úspěšné besedy 
začátkem roku 2022 obec pro činnost kroužku vyčle-
nila prostor v objektu bývalé školy. A byl založen mys-
livecký kroužek a ten se postupně rozrostl na 12 dětí.

Druhý kroužek je při Domu dětí ZŠ v Kynšperku nad 
Ohří. Tam je registrováno celkem 11 dětí.

Oba kroužky se pravidelně schází, ale účast dětí je 
do značné míry ovlivněna karanténou, která zasáhla 
do všech činností mládeže i dospělých. Kromě činnos-
ti těchto dvou kroužků provádím besedy o myslivosti 
na ZŠ v Sokolově a okolí.

V  Sokolově na 6. ZŠ, ul. Švabinského spolupracuji 
se školní družinou, kde děti pravidelně již po ně-
kolik let pomáhají myslivcům ze spolku Chlumek 

přikrmováním zvířátek sběrem kaštanů, žaludů a tvr-
dým pečivem. Za tuto činnost jim spolek pořádá kaž-
dým rokem takzvané zdobení vánočního stromečku 
pro zvířátka. Děti připravují ozdoby z ovoce, zeleniny 
a tvrdého pečiva. Společně pak zdobí stromečky, kte-
ré jim myslivci ze spolku pro tuto akci vždy připravují, 
a pro zahřátí a občerstvení mají děti připraveno také 
opékání špekáčků. V letošním školním roce se na akci 
dostavily 4 třídy školní družiny a nechyběli ani rodičo-
vé, kteří se přišli na akci podívat. Účast byla tentokrát 
velmi vysoká, neboť se rozvolnilo karanténní opatření 
a přišlo celkem cca 110 dětí a 40 rodičů. Za myslivce 
se o děti postarali p.  Josef Mráz, p. Václav Aubrecht 
a p. Karel Doubek.

Na 6. ZŠ, ul. Švabinského v Sokolově je připravena 
ještě jedna společná akce myslivců a dětí z prvních 
ročníků ZŠ, kde se děti na jaře seznámí v přírodě s mís-
ty výskytu zvěře, její ochranou, přikrmováním a i lo-
vem. Bude to celodenní akce opět za účasti myslivců 
ze spolku Chlumek.

Karel Doubek
vedoucí kroužků

MYSLIVECKÝ KROUŽEK HORNÍ KOLOUŠCI HORNÍ SLAVKOV
V letošním školním roce 2021/2022 jsem v DDM Hor-

ní Slavkov, za pomoci OMS Sokolov, zahájila činnost 
mysliveckého kroužku Horní Koloušci s počtem 10 dětí. 
S Koloušky se scházíme každý týden a čas dělíme mezi 
učení se ve třídě, praktickou péči o zvěř a samozřejmě 
musí zbýt čas i na hry.

Za půlrok společného setkávání jsme toho stihli 
opravdu hodně. Například jsme se hned zpočátku 
zúčastnili velké akce LČR  – Den za obnovu lesa, kde 
si všichni Koloušci zasadili nemalé množství nových 
stromečků. Dále jsme si postavili na přiděleném místě, 
v honitbě Krudum Loketských městských lesů, s. r. o., 
krmelec a  ten s  Koloušky pravidelně obstaráváme. 
Čímž se děti nenásilnou formou učí a fyzicky seznamují 
s celoroční péčí o zvěř. Ať je to prvotní stavba krmného 
zařízení, pravidelné zavážení objemovým i jadrným kr-
mivem, až po úklid a dezinfekci krmného zařízení. Jako 

kroužek jsme se přihlásili do projektu Malý Adept my-
slivosti, který je pod záštitou ČMMJ, a poctivě plníme 
teoretické i praktické úkoly ve všech tematických oblas-
tech a snažíme se získat bronzový odznak.

V posledních několika týdnech se Koloušci velice in-
tenzivně připravují na Zlatou srnčí trofej, která bude 
probíhat koncem května 2022.

V červnu nás čeká několik veřejných akcí, na kterých 
budou Koloušci prezentovat své znalosti, například 
Den dětí nebo Den otevřených lesů, kde budou mít 
pod palcem mysliveckou vědomostní stezku.

Školní rok uzavřeme s Koloušky na vyhodnocovacím 
víkendu na chatě uprostřed lesa.

Myslivosti a lesu zdar!

Zuzana Kuncová
vedoucí kroužku
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HONIČSKÉ ZKOUŠKY - KHZ KCHJGT V ČECHÁCH 
III. ROČNÍK MEMORIÁLU FRANTIŠKA BEJČKA

ČMMJ, z. s., OMS Sokolov uspořádal  ve dnech 
6.–7. listopadu 2021 ve spolupráci s ČMKJ - Klu-
bem chovatelů jagdteriérů v Čechách -  Klubové 
honičské zkoušky jagdterierů, jako III. ročník Me-
moriálu Františka Bejčka, se zadáním čekatel-
ství CACT, resp. CACT pro JGT, v Mirotickém lese 
a Krásně.

Klubové honičské zkoušky se konaly s meziná-
rodní účastí. Ke zkouškám bylo přihlášeno 12 psů. 
Předvedeno bylo celkem 10 přihlášených psů. 
2 psi odstoupili a 2 se nedostavili.

Zkoušky honičů posuzovali: Vrchní rozhodčí 
p. Bohuslav PAPEŽ. Rozhodčí p. Rostislav BEJČEK, 
p. Miroslav ZMEK, Bc. Josef PEROUTKA a Pavel 
BEČKA.

Vítězem klubových zkoušek se zadáním titulu 
CACT, Diviačiar, s počtem bodů 200 v I. ceně se 
stal IRAN Aluminíum, pes, JGT, veden p. Gabri-
elem Froncem (SVK), druhá v I. ceně se zadáním 
titulu R-CACT, Diviačiar, s počtem bodů 197 se 
umístila Rebeka z Řezbova dvora, fena, JGT, ve-
dena p. Jaroslavem Řezbou, třetí s počtem bodů 
195 v  I.  ceně Agi de Gignac, fena, JGT, vedena 
p. Zdeňkem Bočanem, čtvrtá s počtem bodů 184 
v I. ceně se zadáním Diviačiar Roxy z Řezbova dvo-
ra, fena, JGT, vedena Antonínem Šindelářem, pátá 
s počtem bodů 166 v II. ceně Zoe z Břežanských 
strání, fena, JGT, vedena p. Ladislavem Krpešem, 
chování u stř. zvěře, šestý Huro z Čičinské zelni-
ce, pes, JGT, s počtem bodů 164 v II. ceně, veden 

pí  Bělou Součkovou, dosled, sedmý BARBI Ger-
man Gold, pes, JGT, s počtem bodů 186 v II. ceně, 
veden p.  Danielem Eliášem (SVK), chování u stř. 
zvěře, osmý Bisburtin, pes, s počtem bodů 167 
v  III. ceně, veden Pavlem Faměrou, chování u stř. 
zvěře. V průběhu dvě feny odstoupily.

Úroveň zkoušených psů byla vysoká u psů, kteří 
zkoušku dokončili. Bodově byli nad hranicí mini-
ma I. ceny. Avšak limitní klasifikace je zařadila do 
nižších cen. Převážně se jednalo o výcvikové disci-
plíny. Chování a vystupování vůdců bylo sportov-
ní a v duchu mysliveckých tradic.

Ceny při vyhlášení výsledků předávali zúčastně-
ným paní Bedřiška Bejčková a starosta města Krás-
no pan Josef Havel.

Velké poděkování patří sponzorům Josefu a Mar-
tinu Nedvědovým ze Staré Chodovské za peněžitý 
dar, za který byly pořízeny poháry na memoriál. 
Václavu Jíchovi a společnosti Samohýl Group za  
dary. Dále patří dík za propůjčení velmi dobře 
zazvěřené honitby Mirotický les majiteli honitby 
Pavlu Faměrovi, LČR, s. p., LZ Kladská, polesí Krás-
no. Městu Krásno a majitelce a provozovatelce Pe-
tře Ivanovové včetně personálu restaurace U  Di-
vočáka v Krásně a všem organizátorům akce. Již 
nyní se těšíme za 2 roky na shledanou na IV. roční-
ku Memoriálu Františka Bejčka.

Rostislav Bejček st.
vrchní organizátor akce

PROVOZNÍ DOBA OMS SOKOLOV V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN
Vážení přátelé,

chtěl bych Vás seznámit s  provozem kancelá-
ře sekretariátu ČMMJ, z. s., OMS Sokolov v době 
letních prázdnin. Tak jako každý rok bude i  letos 
o  prázdninách provoz kanceláře omezen. Po-
slední úřední den před prázdninami bude dne 
29.  6.  2022. Následující úřední dny o  prázdni-
nách budou ve středu 27. 7. , 3. 8. , 24. 8. 2022. 

Provozní doba od 8.30 do 14.30 hodin. Nicméně 
tak jako každý rok Vám budu plně k dispozici v pří-
padě potřeby. Telefon č. 604 184 940 předpoklá-
dám, že všichni znáte. Od 1. září bude samozřej-
mě plný provoz od 8.30 do 16.00 hodin. Děkuji za 
pochopení.

Josef Jedlička
jednatel OMS Sokolov
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KYNOLOGICKÉ AKCE V OKRESE SOKOLOV 2021
 Po uzávěrce Mysliveckého zpravodaje č. 2/2021 

se konaly další kynologické akce, zkoušky. Jen vel-
mi neradi bychom Vás ochudili o  jejich výsledky. 
Další akce byly:

15. 10. 2021 – Bezkontaktní norování v Krásně
Vrchní rozhodčí Bohuslav Papež. Rozhodčí Iveta 

Zábranová, Miroslav Zmek a čekatel na rozhod-
čího Jan Majer. Ředitel zkoušek Josef Jedlička st. 
Přihlášeno bylo 7 psů, předvedeno a 7 obstálo.

Nejlepší práci předvedli:
GASTON II Lemart, pes, FXH, vůdce Ladislav 

Osvald, s  počtem bodů 84, Uršula z  Dlouhých 
dílů, fena, FXH, Ladislav Osvald, s počtem bodů 
84, Agnes z Rovenské Nor Marie, pes, JGT, vůd-
ce Petra Solařová, s  počtem bodů 84, Rebeka 
z Řezbova dvora, fena, JGT, vůdce Jaroslav Řez-
ba, s počtem bodů 78, Goia od Rytíře Malovce, 
fena, FXH, vůdce Lucie Kubernátová, s  počtem 
bodů 76, Fana Metujan, fena, WT, vůdce Jan Žedl, 
s počtem bodů 72, Monty od Stříbrné rozhled-
ny, pes, J, vůdce Martin Novák, s počtem bodů 56.

23. 10. 2021 – Podzimní zkoušky ohařů v Lomni-
ci u Sokolova. Vrchní rozhodčí Jan Bína.

Rozhodčí Josef Hudacký a Miroslav Růžička. Če-
katel na rozhodčího Eva Čiháčková. Ředitel zkou-
šek Vladimír Zima. Přihlášeno 6 psů, předvedeno 
5. Úspěšně absolvovali zkoušku v  I. ceně 2 psi, 
1 pes ve III. ceně, 2 odstoupili a 1 pes se nedostavil.

Nejlepší práci předvedli:
Agar Agaho, pes, VOD, vůdce Pavel Švarc, s po-

čtem bodů 280, Binny od Trosek, fena, KO, vůdce 
Pavel Švarc, s počtem bodů 264, Cida Kořenice, 
fena, KO, vůdce Pavel Krejčí, s počtem bodů 196.

16. 10. 2021 – Podzimní zkoušky ostatních ple-
men v Chodově.

Vrchní rozhodčí Bohuslav Papež. Rozhodčí Petr 
Šilhan a Jaroslav Řezba. Ředitel zkoušek Jaroslav 
Pohlreich.

Přihlášeni 3 psi, předvedeni 2. Úspěšně absolvo-
vali zkoušku 2 psi v I. ceně. 1 odvolal.

Nejlepší práci předvedli: Fery Jelení záře, fena, 
NK, vůdce Petr Hlaváček, s  počtem bodů 218, 
Dante Jelení záře, pes, NK, vůdce Václav Pavlík, 
s počtem bodů 172.

 
6.–7.  11.  2021 Klubové honičské zkoušky JGT 
v  Čechách, III. ročník Memoriálu Františka 
Bejčka v Mirotickém lese a Krásně. Samostatný 
článek.

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

Poděkování patří uživatelům honiteb a  všem, 
kteří se na průběhu zkoušek podíleli.

Myslivecké kynologii zdar!

Komise pro kynologii OMS Sokolov
předseda Jan Bína
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Výstava vojenských 
historických zbraní

Českomoravská myslivecká jednota z.s. Okresní myslivecký spolek Sokolov ve spolupráci s AČR 
zastoupenou Úsekem oprav Jaroměř a VSŠ a VOŠ v Moravské Třebové - pobočka Sokolov, 

Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary a Muzeum Sokolov, p.o. Karlovarského kraje
srdečně zvou širokou veřejnost na akci

17. – 19. 6. 2022
Muzeum Sokolov, Zámecká 1, 356 01 Sokolov

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

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