
 Zápis ze schůze  Okresní myslivecké rady  při  OMS  Jablonec nad Nisou
  ze dne  9.9.2020

                                                          
Program schůze :  zahájení
                              Kontrola zápisu
                              došlá a odeslaná pošta
                              organizační záležitosti ( peněžní deník, …)
                              příprava – Lz,BzH,ZVVZ, Bz Svatohubertské mše
                              vyhodnocení – výcvikový den Pb, opravné zkoušky adeptů, Zvs
                              plán akcí a plán kynologických akcí na rok 2021
                              různé ( dětský kroužek ,   …)
                              závěr

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

2.  Rada  OMS Jbc vzala na vědomí obsah zápisu z minulé schůze a schválila ho bez 
     připomínek.
 
3.  seznam a rozbor došlé pošty :
    a)   Od př. Nikliborcové  – přihlášky na LZ a ZVVZ

b) Od  p. Nováka ( KK ČMMJ ) – hlášení termínů Kynologických akcí na rok 2021, 
hlášení jarních svodů  a návrh plánu kynologických akcí CACT. 

c) Od pí. Karlíkové (ČMMJ ) -  vyhlášení voleb do předsednictva MR ČMMJ
d) Od pí. Adámkové ( ČMMJ ) -  informace o použití křepelky japonské při zkouškách 

psů a rozhodčích (čekatelů )  pro zkoušky bezkontaktního norování.
e) Od pí. Dvořákové ( ČMMJ ) – stav výběru doplatků ČP
f) Od p. Hnika – přihláška na LZ
g) Od KúLbc – 3kolení myslivců  18.9.2020  - registrace a provoz bouráren, prodej 

zvěřiny.
h) Od KúLbc – školení MH dne 11.9.2020
i) Od KúLbc – pozvánka na seminář dne 1.10.2020 – téma honitby a HS
j) Od OMS Příbram – informace o prodeji nemovitostí.
k) Od OMS Liberec – pozvánka na schůzku k otázce voleb do předsednictva MR ČMMJ 

a DR ČMMJ.
l) Od pí. Fajtové – přihláška na LZ dne 19.9.2020
m) Od p. Bárty – přihláška na LZ ostatních plemen
n) Od pí. Güttlerové – pozvánka na školení pro práci s novými webovými stránkami
o) Od pí. Libichové – přihláška na BZ
p) Od pí. Boječkové – přihláška na LZ a BZH
q) Od pí. Fajtové – přihláška na LZ
r) Od pí. Fajtové – přihláška na ZV
s) Od pí. Fajtové – zrušení přihlášky na ZV 
t) Od pí. Zborníkové (ČMMJ ) – kontrola termínů zkoušek v el. formulářích.
u) Od p. Karáska – zrušení přihlášek pí. Libichové a vrácení platby. 
v) Od p. Hanuše – doplnění údajů z PP pro přihlášky na BZH a ZVVZ.
w) Od pí. Fajtové – potvrzení platby na ZVVZ.
x) Od pí. Horsákové – přihláška na BZH
y) Od pí. Dvořákové (ČMMJ ) -  připomínka odevzdání kandidátek  pro volby 

předsednictva MR ČMMJ a DR ČMMJ.



z) Od pí. Fajtové – přihláška na ZVVZ
aa) Od pí. Wišniewské – přihláška na PB

4. organizační záležitosti :
    a)  rada OMS bere na vědomí zprávu předsedy př. Václava Langra o stavu účetnictví za 
         měsíc srpen  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 vzali na vědomí zprávu kynologické komise o přípravě Lz, BzH, ZVVZ a Bz.
    Na Lz  přihlášeno 5 psů – 1 volné místo 
    Na BzH přihlášeni 3 psi – 3 volná místa 
    Platba do úterý 14.9.2020 - bližší informace na www. str. OMS Jbc.

    Zkoušky ZVVZ – po dobré přípravě klasický průběh bez problémů,  menší potíže s  
    vyhledáním zvěře v honitbě.
    
6. předseda př. Langr informoval přítomné o výcvikovém dnu PB dne 29.8.2020 
    v prostoru Kristiánova.
    Přihlášeno 12 psů – 2 skupiny. 10 psů uspělo. Vše proběhlo ke spokojenosti jak vůdců, tak 
    i pořadatelů.

7. plán akcí na rok 2021 :

   -      8.5.2021 – ZV
   -      22.5.2021  -  jarní svod, dětský den přehlídka trofejí, okresní sněm
   -      ostrostřelec OMS a ostrostřelec mladých  -  návrh termínu na příští schůzi OMS po 
           jednání s MS Lučany
   -     26.6.-.27.6.2021  -  Zlatá srnčí trofej – zajištění př. Kuhnová
   -     21.8.2021  -  výcvikový den barvářů
   -     4.9.2021  -  PZ
   -     18.9.2021  -  LZ
   -     26.9.2021  -  ZVVZ
   -     16.10.2021  -  PB
   -     22.10.2021  -  Svatohubertská mše
   -     23.10.2021  -  BZH
   -     24.10.2021  -  BZ

-   IHB a IZN  -  celoročně

   Kurzy adeptů o první lovecký lístek  :
-  13.2.2021  -  závěrečné zkoušky rozeběhnutého kurzu
-  14.4.2021  -  termín opravných a náhradních zkoušek
-  16.6.2021  -  opravný termín k náhradním zkouškám 

   



Termíny přednášek :    20.2.2020   ,  27.2.2020  ,  6.3.2020  ,  13.3.2020  ,  20.3.2020
                                     27.3.2020  -  poslední přednáška nového kurzu

8. různé  :  
a) dle informací Mgr. Čaňka  je u stávajícího kurzu uzavřena teoretická část přednášek, chybí 
praktická část střeleb – nutno domluvit s př. Eršilem.
b) dle informace př. Pekelské - začátek DK ve V.Hamrech – 11.9.2020  -  zatím potvrdilo 
účast 8 dětí
    DK v Desné – začátek podle informace př. Kuhnové dle aktuální zdravotní situace 
v okrese.
c) informace o web. stránkách OMS Jbc – stálá aktualizace, 
    facebook – intenzivní propagace myslivosti v řadách mládeže. 
                 

   Myslivosti zdar.
   zapsal : př. Dašek




