
 Zápis ze schůze  Okresní myslivecké rady  při  OMS  Jablonec nad Nisou
  ze dne  3.7.2020

                                                          
Program schůze :  zahájení
                              Kontrola zápisu
                              došlá a odeslaná pošta
                              organizační záležitosti ( peněžní deník, …)
                              doplnění osobních iniciál členů rady
                              určení úkolů členů rady
                              vyhodnocení okresního sněmu
                              vyhodnocení zkoušek adeptů
                              termín opravných a náhradních zkoušek adeptů
                              zkoušky ZVVZ
                              katalog trofejí
                              různé ( dětský kroužek ,   …)
                              obsazení postu jednatele OMS Jbc
                              závěr

1.  Zahájení , přivítání členů  schůze  OMR Jbc  pronesl předseda př. Václav Langr
     Př. Langr také přivítal hosty – adepty př. Eimanna a př. Kudelovou

     Přítomní členové popřáli  př. M. Brožkovi  k životnímu jubileu hodně zdraví , pohody      
     a mysliveckých zážitků.

2.  Rada  OMS Jbc vyslechla  obsah zápisu z minulé schůze a schválila ho bez připomínek.
 
3.  seznam a rozbor došlé pošty :
    a)   Od ČMMJ – informace o termínu konání výstavy NATURA VIVA v Lysé n.L.
           čt. 20.8. – ne 23.8.2020.

b) Připomínka smutečního rozloučení s př. Karbanem MS Lučany.
c) Od MS NISA Lučany – jednání VČS a zvolení nového výboru spolku.
d) Od pí. Karlíkové ( ČMMJ ) -  potvrzení delegace p. Adama jako zástupce ČMMJ na 

jednání okresního sněmu OMS Jbc.
e) Od pí. Adaámkové ( ČMMJ ) – potvrzení př. Karáska na čekatele rozhodčího  pro  

Lesní zkoušky ostatních plemen.
f) Od pí. Princové (KúLbc ) -  informace o NEPOSKYTNUTÍ  dotace na zlepšení 

vybavenosti pozorovacího zařízení DK.
g) Od p. Polesného – přihláška na ZV.
h) Od p. Tesaře ( pojišťovna Halali ) – nabídka pojišťovacího produktu – kombinace 

pojištění odpovědnosti a pojištění právní ochrany pro legální držitele zbraní.
i) Od nakladatelství Rembrandt – nabídka produktů.
j) Od pí. Wudyové  (KúLbc ) -  přehodnocení kulturně propagačních akcí – zrušení 

Krajské konference a ankety Osobnost Libereckého kraje v myslivosti – bez náhrady.
k) Od pí. Dvořákové (ČMMJ ) – připomínky doplatků  ČP 
l) Od MS Zásada -  dne  11.7.2020 od 10.00 hod  VČS – delegován  Mgr. Čaněk.



Seznam a rozbor odeslané pošty :
a) Od OMS Jbc – pro vybraná MS předpisy pro medikované krmivo pro spárkatou srnčí 

zvěř.
b) Od OMS – pro pí. Kolouchovou  - výsledky zkoušek z myslivosti ze dne 13.6.2020
c) Od př. Langra předsedy OMS Jbc – informace ČMMJ pro jednotlivá MS.
d) Od př. Langra – pro ČMMJ - přihláška př. Tomáše Karáska na čekatele rozhodčího 

z výkonu loveckých psů
e) Od OMS Jbs –  pro Mú Bedřichov  - oznámení o termínu zkoušek PB v den 

17.10.2020 dle celostátního plánu kynologických akcí ČMMJ.
f) Od Mgr. Nikliborcové – informace o zrušení zkoušek ZVVZ ze dne 11.7.2020

V okrese Jbc pro nezájem vůdcú psů loveckých plemen.
g) Od př. Langra – pro pí. Adámkovou ( ČMMJ ) – žádost o rozšíření přístupu do 

kynologického SW pro př. Karáska – předsedy kynologické komise OMS Jbc.
h) Od předsedy OMS Jbc př. Langra – pro ČMMJ – hlášení delegace rozhodčího pro PB 

na den 17.10.2020 od 8.00 hod Bedřichov – Kristiánov.
      
4. organizační záležitosti :
    a)  rada OMS bere na vědomí zprávu předsedy př. Václava Langra o stavu účetnictví za 
         měsíc červen  2020. Všechny pohyby na účtu – aktiva i pasiva - byly zaevidovány a  
         vše bylo řádně zaúčtováno  ( případné dotazy a nejasnosti lze zodpovědět na OMS  
         v úředních hodinách, kde je podrobný účetní výkaz k nahlédnutí ).

5. členové rady doplnili a zkontrolovali osobní nacionále i el. kontakty pro rychlejší a 
snadnější předávání informací a vzájemnou komunikaci.

6. rozdělení úkolů jednotlivých členů rady v následujícím období :
    Kynologie – př. Karásek – vede evidenci přihlášek, vstupuje data do elektronické evidence,
                         zajišťuje zkoušky, dohlíží na zaevidovaní výsledků zkoušek

    Zkoušky z myslivosti, zkoušky hospodářů – Mgr. Čaněk
    Myslivecká komise – př. Kočárek – organizace přehlídky trofejí, školení hospodářů
    Kultura a Svatohubertská mše – ing. Dašek
    Střelectví – př. Eyman – organizace závodů ve střelbě
    Webové stránky – př. Eyman 
    Dětské kroužky – př. Pekelská a Kuhnová
    Funkce jednatele – př. Kudelová

7. vyhodnocení sněmu – i v náhradním termínu uprostřed pracovního týdne proběhl Okresní 
sněm  OMS Jbc v klidné pracovní atmosféře  a cíle , které byly stanoveny pro tento sněm, 
byly splněny

Vyhodnocení zkoušek adeptů pro získání prvního loveckého lístku  - i přes názor , že delší 
doba na přípravu ( posunutý termín zkoušek vlivem epidemiologické situace v ČR ) adeptů 
na zkoušky povede k lepším výsledkům, se nepotvrdil.  Opět svou roli sehrál laxní přístup 
adeptů k dané problematice jednotlivých předmětů a nekvalitní praxe v MS.
Opravný a náhradní termín zkoušek adeptů – 15.7.2020 v 17.00 hod v  Exclubu Jbc.
    Předseda zkušební komise      :  př. Provazník
    Místopředseda                         :  př. Rolenec
    Členové zkušebního senátu     : Mgr. Čaněk
                                                       př. Kočárek



                                                       př. Gregor
                                                       př. Žák
                                                       př. Nejedlý
                                                       př. Eršil
                                                       př. Langr

8 . zkoušky ZVVZ – dle informací Mgr. Nikliborcové není přihlášen ani jeden pes.
     Zkoušky zrušeny.

9. katalog trofejí – dle informací předsedy př. Langra je zpracována fotodokumentace 
jednotlivých trofejí, nejsou zatím získány podklady pro katalogové zařazení z jednotlivých 
MS. Práce ale pokračuje a tiskové zpracování a distribuce v termínu přelom srpen/ září je 
zatím reálný.

10. různé : 

- Práce v DK vlivem prázdnin přerušeny , náhrada za zrušenou Zlatou srnčí trofej – 
výlet na konci prázdnin popř. začátek září.
Př. Kuhnová – kurz lesní pedagogiky.

- Mgr Čaněk ve svém příspěvku informoval o ukončení teoretické přípravy adeptů, 
příprava střeleb – II. Kolo na září- zajistí př. Eršil.
Pro zahájení nového kurzu nejsou v současné době žádné přihlášky.

- Správa inter. stránek – př. Eyman
- Poznámka vedoucí DK př. Kuhnové – přejmenování dětského kroužku

z původního názvu „ Jeřabinky“ na nový název – „ Kůňata“.
- Dozorčí rada zvolí předsedu DR

11. obsazení postu jednatele OMS Jbc :
- Návrh předsedy př. Langra na obsazení funkce  jednatele OMS Jbc – př. Kudelová.
      Po dopřesnění pracovní náplně a úředních hodin  veřejnou volbou jednohlasně   
      návrh odsouhlasen.
      Nová jednatelka OMS Jbc – př. Kudelová

- Na závěr tohoto jednání vystoupil se svým příspěvkem př. Brožek – poděkoval za 
projevená blahopřání i dárky, popřál přítomným zdraví a pohodové myslivecké 
zážitky.

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

   Myslivosti zdar.
   zapsal : př. Dašek




