Zápis ze schůze Okresní myslivecké rady při OMS Jablonec nad Nisou
ze dne 12.5.2021
Program schůze : zahájení
Kontrola zápisu
došlá a odeslaná pošta
organizační záležitosti ( peněžní deník, … )
příprava svodu, mysliveckého dne, přehlídky trofejí a okresního sněmu
vyhodnocení akcí pořádaných OMS Jbc
různé ( dětský kroužek , Zlatá srnčí trofej , adepti …)
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. Langra – delegace rozhodčích na zkoušky Předběžné barvářů
b) Od př. Langra – darovací smlouva o peněžním daru ve prospěch OMS Jbc
seznam a rozbor došlé pošty :
a) Od pí. Zborníkové (ČMMJ ) – informace o zkouškách loveckých plemen v závislosti
na mimořádných a ochranných opatření vlády ČR.
b) Od MS Držkov – seznam lovecky upotřebitelných psů.
c) Od pí. Kolouchové ( ČMMJ ) – nová nařízení pro konání zkoušek z myslivosti a MH
v závislosti na mimořádná a ochranná opatření vlády ČR
d) Od pí. Kolouchové ( ČMMJ ) – informace o semináři pro vedoucí DK.
e) Od pí. Dvořákové (ČMMJ ) – informace o stavu (ne)doplatků ČP za 1.kvartál 2021
f) Od př. Bejčka – potvrzení delegace rozhodčího na PB
g) Od pí. Zborníkové (ČMMJ ) – dopřesňující informace o pořádání jednotlivých
zkoušek loveckých psů.
h) Od pí. Kolouchové ( ČMMJ ) – informace o povolení provozu DK
i) Od pí. Kolouchové (ČMMJ ) – informace o platbě za adepta fondu učebních
pomůcek.
j) Od pí. Fišerové (ČMMJ ) – informace o školení střeleckých rozhodčích.
k) Od pí. Kolouchové (ČMMJ ) – informace pořádání zkoušek adeptů a MH po
17.5.2021
l) Od pí. Kolouchové ( ČMMJ ) – informace o konání národního kola Zlaté srnčí trofeje.
m) Od pí. Karlíkové ( ČMMJ ) – informace o konání mezinárodní výstavy Natura Viva
na výstavišti v Lysé n.L. - 8. až 12.9.2021
n) Od pí. Karlíkové (ČMMJ ) – informace o možnosti doplnění kandidátní listiny pro
volbu předsedy, místopředsedů a DR a MR ČMMJ.
o) Od pí. Zborníkové (ČMMJ ) – doplňující informace o konání kynologických
zkoušek v době Covidu.
4. Předseda OMS informoval přítomné o jednotlivých pasivech a aktivech na účtu OMS za
období – duben 2021.
Vše je řádně zaúčtováno a jednotlivé položky je možné zkontrolovat v účetní knize.

5. informace o přípravě jarního svodu psů loveckých plemen – termín 22.5.2021 – na tento
termín přihlášeni 4 psi.
Vzhledem k mimořádným a ochranným opatření vlády ČR je termín odsunut na :

nový termín : 19.6.2021
Místo konání bude dopřesněno ( Smržovka / Zl. Olešnice ) a účastníci akce budou včas
informováni.
Myslivecký den – akce zrušena. Pokud bude zájem mohou si DK zorganizovat vlastní akci.
Okresní přehlídka trofejí – prezentace v sále Parkhotelu Smržovka – akce zrušena.
Katalog trofejí – náklad 200 ks, distribuce do jednotlivých MS ke konci května 2021.
Okresní sněm – akce zrušena.
Příspěvky jednotlivých referentů za MR OMS budou obsaženy v připravovaném katalogu
trofejí.
6. v závislosti na mimořádných a ochranných opatření vlády ČR , nařízení a informací ČMMJ
a MZe se naplánované akce pořádaných OMS Jbc nekonaly, popř. byly odloženy na
další možný termín.
7. různé
a) Ostrostřelec OMS – akce zrušena
b) připomínka př. Karáska ( kynologická komise ) – těžko obsažitelné počty psů na
zkoušky ( BZH – CACT ) – zvážit alternativu spolupráce s kluby teriérů a foxteriérů.
c) dle informací Mgr. Čaňka - pro nový kurz adeptů je přihlášeno 26 adeptů , výuka zatím
neprobíhá. Dle virové situace nutno naplánovat učebny a termíny jednotlivých
přednášek. Úkol najít vhodné prostory pro výuku ( možnost dělení na dvě skupiny ).
Nutno kontaktovat lektory a vše rozplánovat na následující schůzi OMS ( 9.6.2021).
d) Zkoušky PB dne 15.5.2021 – povoleno s omezeními vydaných ČMMJ v závislosti
na mimořádných a ochranných opatření vlády ČR.
Přihlášeno 6 psů – nutno dopřesnit místo konání dle klimatických podmínek daného
místa konání ( Kristiánov / Zl. Olešnice).
Účastníci budou včas informováni.
e) Informace předsedy př. Langra o zasedání volebního SZ. Volba nového vedení
elektronicky v červnu 2021. Kandidátní listina na předsedu ČMMJ doplněna
o ing. Straku – nutná podpora jednotlivých OMS.

Schůzi ukončil předseda OMS př. Langr.
Myslivosti zdar.

zapsal : př. Dašek

