
 Zápis ze schůze  Okresní myslivecké rady  při  OMS  Jablonec nad Nisou
  ze dne  12.8.2020

                                                          
Program schůze :  zahájení
                              Kontrola zápisu
                              došlá a odeslaná pošta
                              organizační záležitosti ( peněžní deník, …)
                              vyhodnocení – opravný a náhradní termín zkoušek adeptů
                              příprava – výcvikový den Pb, opravný termín zkoušek adeptů
                              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. Buchala – finanční sbírka na léčbu př. Moravce.

b) Od  pí. Adámkové (ČMMJ ) – ukončení pracovní činnosti v ČMMJ.
Nová členka kynologické komise ČMMJ – pí. Zborníková. 

c) Od p. Brata – potvrzení účasti na VD Pb  - požadavek pouze vlečka.
d) Od pí. Karlíkové ( ČMMJ ) -  metodika voleb do MR ČMMJ za jednotlivé kraje.
e) Od pí. Dvořákové ( ČMMJ ) – stav výběru doplatků ČP
f) Od pí. Zahradníkové – čekatelka na rozhodčí z výkonu – BZH – hostování na BZH dne

20.9.2020  Rychnov u Jbc- nutná domluva s př. Karáskem.
g) Od Mú Tanvald – honitba  „ Sovín „  odvolání MH př. Tillingera a ustanovení ve 

funkci MH př. Hovorku.
h) Od Mú Tanvald – honitba  „ Černý Vrch „ odvolání MH př. Vacka a ustanovení ve 

funkci MH př. Machoviče.
i) Od př. Bejčka – potvrzení delegace rozhodčího na PB  dne 17.10.2020  Kristiánov
j) Od pí. Adámkové (ČMMJ ) – posunutí termínu zkoušek čekatelů  - 4.9.2020
k) Od pí. Karlíkové  (ČMMJ ) – upravený a doplněný zápis ze zasedání SZ  dne 

11.7.2020  
l) Od Mgr. Nikliborcové – čekatel  př. Vondráček – rozhodčí BZH , zažádáno o BZ – 

nutná domluva s př. Karáskem .
m) Od p. Hanuše – přihláška na BZH a ZVVZ
n) Od pí. Karlíkové (ČMMJ ) – informace pro MS – otázka dotací MŽP, prodej zvěřiny 

pro veřejnost, zkoušky psů a rozhodčích z výkonu, zpráva MR ČMMJ za květen 2020
o) Od pí. Karlíkové (ČMMJ ) – usnesení a zápis ze zasedání SZ dne 11.7.2020 vč. stanov.
p) Od p. Adama – přihláška na ZV
q) Od pí. Karlíkové (ČMMJ ) – odpověď na obsazení postu jednatelky OMS Jbc  a 

možnosti přístupu k jednotlivým SW ČMMJ.
r) Od p. Mlejnka – přihláška k IHB 
s) Od p. Bohdala – zápis z VČS MS Zásada
t) Od p. Fischera (ČMMJ ) – informace o přípravku HAGOPUR – záchrana srnčat během

senoseče. 
u) Od pí. Adámkové (ČMMJ ) – žádost o přístup do kynologického SW vyřízena
v) Od p. Vodolana – přijata delegace rozhodčího na PB dne 17.10.2020



w) Od p. Jiřího Tuzy – přijata delegace čekatele rozhodčího na PB dne 17.10.2020
x) Od p. Vodolana – přihláška na IHB rok 2020
y) Od p. Vodolana – přihláška na IHB rok 2021

Seznam a rozbor odeslané pošty :
a) Od OMS Jbc – dotaz pro pí. Kolouchovou ohledně pokračování pí. Beldové v kurzu 

adeptů a zkoušky v roce 2021.
b) Od OMS – pro pí. Kolouchovou  - pojištění adeptů v kurzu – pojistka jako člen 

ČMMJ . 
c) Od př. Čaňka – doplnění podkladů adeptů o praxi v MS.
d) Od př. Čaňka – pro pí. Kolouchovou – seznam adeptů pro kurz 2020/2021
e) Od př. Čaňka – pro p. Pažouta – doplnění chybějících přednášek teoretické přípravy
f) Od př. Langra – pro pí. Karlíkovou – hlášení obsazení postu jednatelky OMS Jbc – 

pí. Kudelovou
g) Od předsedy OMS Jbc př. Langra – pro ČMMJ – hlášení získání lektora pro zkoušky 

adeptů – př. Lelek Miroslav.
      
4. organizační záležitosti :
    a)  rada OMS bere na vědomí zprávu předsedy př. Václava Langra o stavu účetnictví za 
         měsíc červenec  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 Mgr. Čaňka o průběhu opravného a náhradního  
    termínu zkoušek adeptů o první lovecký lístek – 
    2 x opravný termín z jednoho předmětu  - oba adepti u zkoušky prospěli
    2 x náhradní termín celých zkoušek -  jeden adept prospěl

- jeden adept neprospěl – opakuje celý kurz 
     zkoušek adeptů byl přítomen zástupce ČMMJ p. Adam – vše proběhlo dle platných regulí.

6. předseda př. Langr informoval přítomné o výcvikovém dnu PB dne 29.8.2020 
    v prostoru Kristiánova.
    Vše zajištěno – začátek v 8.00 hod – start zkoušek kolem 9.00 hod.
     Přihlášeno ke dni 12.8.2020 – 5 psů

7. různé :
   -    DK – nyní prázdninová pauza- příprava práce na další sezonu
   -    katalog trofejí – informace předsedy – dotisk cca 20.8.2020 , příprava distribuce do 
         jednotlivých MS.
         Podpora členů rady – katalog v této úpravě i v dalších letech – nutný časový předstih 
         pro fotodokumentaci – trofeje nafotit ihned po VČS jednotlivých MS.
   -     připomínka př. Eymana k úpravě www stránek pro příspěvky DK
   -     dotaz př. Karáska o zřízení facebooku pro potřeby OMS – operativně odsouhlaseno
   -     informace př. Kudelové – uvolnění finančních prostředků pro kynologické akce
   -     zrevidovat a aktualizovat reklamu OMS Jbc na www stránkách
   -     informace př. Čaňka o VČS Zásada – schůze měla klasický průběh a vytyčené úkoly 
          byly splněny.



   -předseda př. Langr informoval přítomné o jednání SZ  -
    zástupce pojišťovny Halali – hospodaření v plusu  
    zástupce  Myslivost s.r.o. – hospodaření v plusu
    nové stanovy ČMMJ – připomínkové řízení – výsledek jednání : 1 zástupce z kraje

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

   Myslivosti zdar.
   zapsal : př. Dašek




