
Zápis schůze

Myslivecké rady ČMMJ Okresního mysliveckého spolku Jablonec nad Nisou z.s.

konané  dne 10.2.2021 od 17,00 hod. v sídle OMS  - Poštovní 3, Jablonec nad Nisou

Schůzi zahájil předseda OMS Václav Langr

Konstatuje, že je dle presenční listiny přítomno 6 členů rady a 1 člen kontrolní komise a schůze je tak
usnášení schopná. 

Pro nepřítomnost obvyklého zapisovatele Ing. Daška, z důvodu nemoci, je zápisem schůze pověřen
Martin Čaněk.

Dále přistoupeno k projednání jednotlivých bodů programu takto: 

1)  Kontrola  zápisu  předešlé  schůze  rady  OMS  .   Zápis  z předešlé  schůze  nebyl  dosud  doručen
jednatelkou. V průběhu schůze zjištěno, že tato zaslala zápis ze schůze již  13.1.2021 elektronicky,
avšak zápis se nezobrazil v došlé poště. Proto bude kontrola zápisu provedena při další schůzi rady. 

2) Došlá - odeslaná pošta

Provedena kontrola došlé a odeslané pošty.

 Z pošty projednány podrobněji tyto body – 

a) Průběh zkoušek, seznamy účastníků a protokoly je třeba zanést - předem a v průběhu zkoušky- do
elektronické podoby do programu psů. Předseda upozorňuje na mimořádně vysokou chybovost při
zadávání jmen a dalších údajů. Program nepracuje správně a ČMMJ byla na toto upozorněna. Dosud
však náprava sjednána jen částečně. 

b) Individuální  zkoušky barvářů a Individuální  zkoušky z norování mohou proběhnout za dodržení
obvyklých koronavirových opatření a za maximální účasti 10 osob. 

c) účetní závěrka roku 2020 OMS byla zaslána do sbírky listin obchodního rejstříku. Založení této
listiny elektronicky se podařilo.

d) Pí Kolouchová – ČMMJ informovala o možnosti zahájení nového kurzu uchazečů o I. lovecký lístek.
Teoretickou přípravu je možné zahájit v průběhu roku nebo provádět distančně.    

e)  Dále  pí  Kolouchová  informovala  o  možnosti  uskutečnit  zkoušky  uchazečů  o  I.  lovecký  lístek
v naplánovaných termínech, za splnění obvyklých koronavirových opatření a za účasti max. 10 osob
v jednom prostoru. Současně upozorňuje na nezbytnost provádět změny v  termínech zkoušek pouze
s nejméně  30-ti  denním  předstihem  a  o  tomto  informovat  ČMMJ  ve  stanovených  lhůtách.
Nesplněním lhůt hrozí nepovolení změny termínu zkoušky.    

3) Kontrola peněžního deníku, pohybu na účtu a účetnictví. Současně konstatováno, že v  současnosti
má OMS kolem 275 členů, kteří  zaplatili  členské příspěvky.  Tomu odpovídají  odvody na ČMMJ a
neevidujeme jakýkoli nedoplatek.

4) Martin Čaněk  seznamuje přítomné:

a) Dne 13.2. se uskuteční v plánovaném termínu zkoušky adeptů. Za tímto účelem zajistil předseda
prostory taneční školy paní Relichové, nyní působící v prostorách bývalé prodejny nábytku. Prostory
umožňují uskutečnit zkoušku v odpovídajících podmínkách. Zkoušky proběhnou za minimální možné



účasti osob, tj. i bez přítomnosti trubače. Účast veřejnosti je vyloučen. Zajištěno bude občerstvení
pouze pro lektory. Adepty se budeme snažit vyzkoušet a poslat mimo budovu, aby nedocházelo ke
zbytečné koncentraci osob. 

b)  Nový  kurz  adeptů  bude  zahájen  v naplánovaném  termínu  17.2.2021.  Bude  vypuštěno  úvodní
společné setkání adeptů s lektory. Zahájení bude provedeno individuálně v úředních hodinách v sídle
spolku, kde budou adepti seznámeni s průběhem kurzu, podmínkami připuštění k závěrečné zkoušce.
Adepti budou vybaveni učebnicí a dalšími podklady.  Předpokládá se teoretický příprava v  průběhu
jara či léta, dle rozvolnění opatření. 

Současně byla  v rámci  diskuse otevřena otázka rozšíření  počtu lektorů.  Mělo by  dojít  k  zapojení
dalších  možných  lektorů  –  paní  Olgy  Fajtové,  Miroslava  Lelka  či  pana  Vlka,  který  právě  získal
kvalifikaci  k výuce  adeptů  složením  zkoušek  z myslivosti  na  vysoké  škole.  Padl  návrh  na  přizvání
těchto možných lektorů na společnou schůzku lektorů a OMSu (po rozvolnění opatření).

5) Přítel Kočárek připomíná možnost zřízení myslivecké knihovny. Poskytnutí své knihovny nabídl již
před časem Miroslav Brožek . Zatím jsme tuto možnost nevyužili, což je škoda. Předpokládá, že sám
do takové knihovny přispěje, neb nemá mysliveckého následovníka.

6)  Ivana  Kuhnová  –  seznamuje  přítomné  s řízením  kroužku  za  stávající  situace.  Kroužek  neběží,
odmítá distanční vedení kroužku, neboť kroužek by měl odvádět děti od počítačů do přírody a ne
naopak. 

Není dalších diskusních příspěvků a program byl zcela vyčerpán.

Předseda ukončil radu v 18,30 hod.

Zápis proveden dne 10.2.2021 

Zapsal : Martin Čaněk 

Ověřil: Václav Langr       

 


