
Zápis ze schůze  Okresní myslivecké rady  při  OMS  Jablonec nad Nisou 

ze dne 9.10.2019 

                                                           

Program schůze :  zahájení 

                              Kontrola zápisu 

                              došlá a odeslaná pošta 

                              organizační záležitosti ( peněžní deník, …) 

                              vyhodnocení  Černostudničního poháru 

                              příprava Svatohubertské mše 

                              příprava ZVVZ 

                              příprava Pb 

                              různé ( dětský kroužek , adepti , …) 

                              plán  akcí na rok 2020  

                              závěr 

 

1.  Zahájení , přivítání členů  schůze  OMR Jbc  pronesl předseda př. Václav Langr 

 

2.  Rada schválila zápis z minulé schůze bez výhrad a doporučila jej uveřejnit na  

     stránkách OMS Jbc. 

 

3. seznam a rozbor odeslané pošty : 

 

a) Od Mgr. Nikliborcové – informace o zkouškách ZVVZ. 

b) Od OMS Jbc – potvrzení o složení zkoušek z výkonu  - dle změn požadovaných od 

MZe  - platnost stávajících kartiček do konce roku , od nového roku změna čísla 

pověření č.4/2014 . 

c) Od Mgr. Nikliborcové  - připomínka k platnosti rodokmenu psa :  Don z Bolechů vršku 

– chybí podpis chovatele.  Zatím platná přihláška ke zkouškám. 

 

 

    seznam a rozbor došlé pošty : 

  

a) Od pí.Stránské ( TV Hunter ) – informace o poskytovaných příspěvcích. 

b) Od Mú Turnov – pozvánka na Svatohubertskou mši na Valdštejně – původní termín 

28.9.2019. 

c) Od OMS Příbram – na základě pověření OMS Benešov – návrh 4.varianty složení 

vrcholného orgánu ČMMJ.   

d) Od pí. Adámkové  ( ČMMJ ) – informace školení pro práci s novými formuláři 

„ Dog Exams „ – 18.10.2019 – 4 místa 

                             28.10.2019 – 2 místa – přihlášena : Mgr Nikliborcová a př. Karásek.  

e) Od pí. Dvořákové ( ČMMJ ) – stav výběru doplatků ČP – Jbc – bez nedoplatku.  

f) Od p.Čiháka ( Mú Turnov ) – změna termínu Svatohubertské mše na Valdštějně. Nový 

termín : 27.10.2020. 

g) Od nakladatelství Rembrandt – nabídka reklamních i zábavných produktů 

s mysliveckou tématikou.  

h) Od pí Adámkové ( ČMMJ ) – návrh termínu školení pro práci s „ chytrými formuláři ů 

na přípravu zkoušek psů y loveckého výkonu. 

i) Od p. Tesaře ( Halali ) -  pzvánka na setkání jednatelů OMS s představiteli pojišťovny 

Halali.  

 



 

 

j) Od pí. Dvořákové  ( ČMMJ ) – informace o změně ZK o složení zkoušek z výkonu dle 

MZe a návazná změna čísla pověření č.4 / 2014 na kartě potvrzení. 

k) Od př. Langra ( OMS Jbc ) – přeposlané doporučení MZe ke snížení stavů zvěře. 

l) Od pí. Güttlerové ( ČMMJ ) – nabídka pojištění pro společné lovy. 

m) Od pí. Karlíkové (ČMMJ ) – prvotní informace o mezinárodní výstavě NATURA 

VIVA 2020 – termín a další podrobnosti budou prezentovány po schůzce zástupců 

MZe a příslušnými subjekty výstavy. 

n) Od pí. Kubínové – potvrzení platby zkoušek ZVVZ. 

o) Od Mú Tanvald – rozhodnutí o odvolání MH pro honitbu „ Jizerka „ - ing. Václava 

Vacka a ustanovení MH př. Haralda Altmanna – ke dni 26.9.2019. 

p) Od pí. Dvořákové ( ČMMJ ) -  stav členské základny :  30.9.2018 – 59.709 členů 

30.9.2019 57.330 členů 

30.9.2020  

4. organizační záležitosti : 

    a)  rada OMS bere na vědomí zprávu předsedy př. Václava Langra o stavu účetnictví za  

         měsíc  září 2019. Všechny pohyby na účtu – aktiva i pasiva - byly zaevidovány a  vše    

         bylo řádně zaúčtováno ( případné dotazy a nejasnosti lze zodpovědět na OMS, kde je  

         podrobný účetní výkaz k nahlédnutí ).    

  

  5.    přítomní členové rady berou na vědomí informaci o vyhodnocení zkoušek psů z lovecké 

upotřebitelnosti v rámci zkoušek Černostudničního poháru. 

1. den – LZ pro neúčast psů  zrušeno 

2. den – BZ – přihlášeno 6 psů – 5 uspělo, 1 pes neuspěl. 

 Připravené stopy a dráhy v terénu  na vynikající úrovni , vše dle Zákl.ř.  

Průběh zkoušek bez protestů , vše ke spokojenosti účastníků. 

Pozn:  Mgr. Nikliborcová uvedla, že zkoušek Černostudničního poháru, jako dvoudenních 

zkoušek, se po oba dny  již málokdo účastní, a tak by opustila název Černostudniční pohár a 

zavedla samostatné názvy. 

  

  6.  Rada bere na vědomí informaci př. Daška – k organizaci Svatohubertské mše vše 

připraveno – Sbor, trubači a cebr. Př. Podzimek  počítají s 25.10.2019 – začátek 17.00 hod. 

Výzdoba  24.10. 2019 – 15.00 až 17.00 hod 

Chvojí a stromky – př. Karásek – připomínka 23.10.2019 

Jelení trofej – př. Kočárek – vyzvednout 24.10.2019   

 

 7.  přítomní berou na vědomí informaci o přípravě zkoušek ZVVZ – přihlášeno 6 psů,  

      Organizačně  v honitbě MS Dolina Rychnov i administrativně vše připravené. 

 

 8. Rada OMS bere na vědomí informaci o přípravě zkoušek Pb. Vše v okolí Kristiánova   

     přichystané, rozhodčí delegováni. Sraz  účastníků cca v 8.00 hod  19.10.2019. 

 

 9. různé                                                                                    

a) přítomní členové berou na vědomí informaci vedoucích dětských kroužků – zahájení 

schůzek pravidelně dle plánu práce DK  popř.   klimatických podmínek . 

př. Kuhnová –  9 dětí  ,  př. Pekelská – 13 dětí 

 

 

 



b) přítomní berou na vědomí informaci Mgr Čaňka  : zatím není doručená žádná 

přihláška do nového kurzu adeptů . 

Termín závěrečných zkoušek stávajícího kurzu  29.2.2020 posunut z organizačně 

personálních důvodů obsazení lektorů zkušebního senátu na nový termín : 7.3.2020  

  

c) reakce OMS Jbc na reorganizaci vrcholného orgánu ČMMJ -  ponechat stávající 

strukturu vedení. 

Pozn.  Příliš krátký termín s adekvátní odpovědí na tak závažné téma.  

 

d) Rada bere na vědomí informaci o termínu zimního výjezdního zasedání 

- 11.12.2019   v 18.00.hod  -  Bohdalovice 

 

 

10.  návrh plánu akcí vč. termínů konání : 

 

26.2.2020                      -   zahájení nového kurzu adeptů 

  7.3.2020                      -   závěrečné zkoušky stávajícího kurzu adeptů 

13.5.2020                      -   opravný a náhradní termín závěrečných zkoušek kurzu adeptů 

16.5.2020                      -   Zkoušky vloh 

23.5.2020                      -   jarní svod psů loveckých plemen v Parkhotelu Smržovka, 

                                          Myslivecký den, Okresní přehlídka trofejí a Okresní sněm 

30.5.2020                      -  Ostrostřelec OMS a ostrostřelec mladých                                

20.6.2020 - 21.6.2020  -  Zlatá srnčí trofej 

27.6.2020 - 28.6.2020  -   možný náhradní termín Zlaté srnčí trofeje 

11.7.2020                     -  zkoušky ZVVZ 

15.7.2020                     -   opravný termín náhradního termínu závěrečných zkoušek adeptů  

29.8.2020                     -  výcvikový den barvářů 

  5.9.2020                     -  Zkoušky vloh 

19.9.2020                     -  LZ v rámci Černostudničního poháru 

20.9.2020                     -  BZH v rámci Černostudničního poháru 

10.10.2020                   -  zkoušky ZVVZ 

11.10.2020                   -  zkoušky BZ , IHB + IZN 

17.10.2020                   -  zkoušky Pb 

23.10.2020                   -  Svatohubertská mše  

 

 

 

11. závěr  -  schůzi ukončil předseda př. Langr, poděkoval přítomným za účast, 

                    do další práce popřál hodně zdaru. 

 

 

   Myslivosti zdar. 

   zapsal : př. Dašek 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


