
 Zápis ze schůze  Okresní myslivecké rady  při  OMS  Jablonec nad Nisou
  ze dne  12.4.2021
                                                        
Program schůze :  zahájení
                              Kontrola zápisu
                              došlá a odeslaná pošta
                              Petice za zachování myslivosti ve statutu kulturního dědictví
                              Zkoušky vloh
                              Zkoušky adeptů
                              Příprava jarního svodu, mysliveckého dne a okresního sněmu
                              různé ( dětský kroužek , Zlatá srnčí trofej  …)
                              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.

     Přítomní uctili minutou ticha památku zesnulých členů ČMMJ 
    Personální náhrada za zesnulého př. Hudrlíka – člena DR OMS Jbc - otevřená otázka ,  
    řešení dle rozvolnění virové situace a konání hromadných mysliveckých akcí.   
 
3.  seznam a rozbor odeslané pošty :
    a)   Od př. Čaňka – ptvrzení účasti adeptů na zkouškách v náhradním a opravném 
          termínu.

b) Od  př. Langra – informace o konání jarního svodu psů loveckých plemen – 
22.5.2021 Parkhotel Smržovka – sraz v 9.00 hod.
Termín konání nahlášen na KVS Liberec.

c) Od předsedy př. Langra – informace pro obec Bedřichov- konání Předběžných zkoušek
barvářů – 15.5.2021 a 16.10.2021. Termín konání nahlášen na KVS Liberec.

d) Od př. Langra – informace pro obec Dalešice – termíny konání kynologických akcí dle 
plánu na rok 2021. Termíny konání nahlášeny na KVS Liberec.

e) Od př. Langra – informace pro Mú Rychnov u Jablonce n.N. -  termíny konání 
kynologických akcí dle plánu na rok 2021. Termíny konání nahlášeny na KVS Liberec.

f)  OMS Jbc – informace pro KVS Liberec -   termíny konání kynologických akcí dle 
plánu na rok 2021. 

g) Od př. Kudelové – informace pro pí. Karlíkovou (ČMMJ ) – úmrtí př. Hudrlíka – člena 
DR OMS Jbc.

     Seznam a rozbor došlé pošty :
a) Od pí. Bočkové – přihláška do kurzu adeptů 
b) Od pí. Fajtové – informace o získání  VŠ vzdělání v oboru „ provoz a řízení 

myslivosti“  - podmínka pro přijetí za zkušebního komisaře kurzu adeptů
c) Od Magistrátu Jablonec n.N. – rozhodnutí o pověření pořádání chovatelské přehlídky.
d) Od pí. Kolouchové ( ČMMJ ) – nová nařízení pro konání zkoušek z myslivosti
e) Od pí. Zborníkové ( ČMMJ ) – oznámení o zrušení zkoušek čekatelů – termín odložen

na neurčito.
f) Od p. Švrčuly (ČMMJ ) – informace o otevření výzvy MŽP – příjem žádostí o 

poskytnutí dotací z Programu péče o krajinu.
g) Od př. Janoty (ČMMJ ) – informace o povinnosti zveřejňování účetní uzávěrky ve 

Veřejném rejstříku ve Sbírce listin jednotlivými OMS. 



h) Od pí. Kolouchové (ČMMJ ) – informace o termínech zkoušek z myslivosti a MH.
i) Od pí. Dvořákové ( ČMMJ ) – informace o účetních uzávěrkách a jejich odeslání 

v elektronické podobě.
j) Od pí. Kolouchové (ČMMJ ) – propozice k letošnímu kurzu vedoucích mysliveckých 

kroužků.
k) Od p. Waice (ČMMJ ) – návod na připojení OMS k novým e-mailovým stránkám. 
l) Od pí. Tomanové – přihláška na svod loveckých psů.
m) Od pí. Kolouchové (ČMMJ ) – žádost o informaci o (ne)konání Zlaté srnčí trofeje.
n) Od p. Mitischky – přihláška na svod loveckých psů
o) Od p. Hromady – přihláška do kurzu adeptů
p) Od pí. Kolouchové ( ČMMJ ) – informace o prodloužení nouzového stavu a 

problematika zkoušek adeptů  a zkoušek MH.
q) Od př. Kočárka – petice pro zachování myslivosti jako kulturního dědictví ČR.
r) Od p. Zibnera – petice českých myslivců – podáno předsedovi PS a MZe v souvislosti

projednávání novely zákona o myslivosti.
s) Od pí. Dvořákové  (ČMMJ ) –  přehled doplatků ČP za 1. kv 2021
t) Od pí. Kolouchové (ČMMJ ) – informace o zkouškách z myslivosti po  skončení 

nouzového stavu.

4. V samostatném bodu jednání  se předseda OMS Jbc př. Langr a př. Kočárek vyjádřil 
k obsahu a účelu petice ( viz. q ) a r) ) a petice vydané vedením ČMMJ a uveřejněné 
v časopisu Myslivost. Jsou to dva subjekty stojící vedle sebe. 
Je nutno bez jakýkoli emocí objasnit stávající situaci v myslivosti na SZ, nejitřit sváry 
v členské základně, uznat kritiku vedení ČMMJ  a respektovat hlas většiny.
Další vývoj přinese novela zákona o myslivosti.

5. informace o přípravě zkoušek vloh – termín konání 15.5.2021 zatím v platnosti.
    Přihlášeni 2 psi.
    Upřesnění dle aktuálních podmínek virové situace, nařízení vlády a ČMMJ.
 
6. zkoušky adeptů
    dle informací Mgr. Čaňka  - o zkouškách adeptů v náhradním termínu je informováno 
     6 adeptů – zkoušky v plném rozsahu, pro opravné zkoušky 2 adepti.- oprava jednoho  
     předmětu. Pro nový kurz adeptů je přihlášeno 26 adeptů , výuka zatím neprobíhá.
     Dle virové situace nutno naplánovat učebny a termíny jednotlivých přednášek.

7. příprava jarního svodu, mysliveckého dne, přehlídky trofejí a okresního sněmu – 
    Termín konání – 22.5.2021 zatím v platnosti.
    OMS Jbc získal od obcí pověření konáním akce - upřesnění dle aktuálních podmínek 
    virové situace, nařízení vlády a ČMMJ

8. různé 
a) dle informace př. Pekelské -  DK ve V.Hamrech – vzhledem k epidemické situaci  
     je práce s dětmi složitá - zůstávají individuální procházky v rodinách.
     ON-LINE výuka zábavnou formou různých testů a soutěží.
b)  akce – Zlatá srnčí trofej –  konání akce otevřeno , termín akce dle aktuální virové situace 

Schůzi ukončil předseda OMS př. Langr.         
Myslivosti zdar.                                                                                              zapsal : př. Dašek


