
Zápis ze schůze Okresní myslivecké rady při OMS Jablonec nad Nisou ze dne 13.1.2021

Program schůze: Zahájení
Kontrola zápisu
Příchozí a odeslaná pošta
Organizační záležitosti (peněžní deník, …)
Kurz adeptů o první lovecký lístek
Výběr ČP
Různé 
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.

3. Seznam a rozbor odeslané pošty:
a) Od př. Eymanové – oznámení p. Drahotovi z OMS Mladá Boleslav o usnesení OMR 

o vydání čestného uznání pro p. Vacardu. Později p. Drahota informován, že p. 
Vacarda  již není od r. 2011 členem ČMMJ v okrese JBC, proto nebylo čestné uznání 
odesláno.

b) Od p. Langra – informace o chovatelské přehlídce trofejí za r. 2020 na pověřené obce 
(Železný Brod, JBC, Tanvald) a všem MS

4. Seznam a rozbor příchozí pošty:
a) Od pí. Kolouchové z ČMMJ – e-mail ohledně zahájení kurzů, možno vyučovat 

distančně
b) Od p. Hennricha – přihláška na Ihb
c) Od p. Karlíkové z ČMMJ – požadavek na zaslání informací o nových orgánech OMS

5. Organizační záležitosti:
a) Rada OMS bere na vědomí zprávu předsedy př. Václava Langra o stavu účetnictví za 

měsíce prosinec 2020 a leden 2021. 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).

b) Konstatování př. Langra, že žádná honitba nesplňuje podmínky pro léčení zvěře.
c) Oznámení př. Langra, že nebyla zaslána žádná žádost o vyznamení členů OMS JBC.

6. Zahájení kurzu adeptů o první lovecký lístek:
• Kurz bude zahájen 17.2.2021 v kanceláři OMS JBC, v součastnosti podáno 8 

přihlášek, další asi 3 jsou v jednání.
• Přednášky budou odsunuty na jaro, příp. na později podle aktuální situace, aby se 

nemuselo vyučovat distančně.
• Letošní zkoušky adeptů se uskuteční podle aktuální situace, s největší 

pravděpodobností budou muset být odloženy na později.



7. Informace př. Langra o výběru ČP a pojistného ČMMJ. Stále evidujeme členy, kt. 
nezaplatili.
 
8. Různé:

a) Informace od př. Eymana a př. Langra, že původné plánované termíny střeleb 1. nebo 
8.5. nejsou reálné (střelnice na Bramberku není otevřena) – nový termín po dohodě s 
př. Dostálem.

b) Př. Kočárek – informace o nutnosti svolání schůze hospodářů a dohodě o složení 
hodnotitelské komise, zejm. jmenování předsedy komise.

c) Oznámení př. Eymanové o zaslání e-mailu ohledně souhlasů se zpracováním údajů 
pro p. Karlíkovou.

d) Informace od př. Langra o volbách do představenstva ČMMJ – plánovány na konec 
ledna, pravděpodobně budou přesunuty na konec března nebo se budou konat 
korespondenčně.

Schůzi ukončil předseda OMS př. Langr.

Myslivosti zdar.
Zapsala : př. Eymanová


