
Zápis Myslivecké rady  OMS Jablonec nad Nisou ČMMJ

Konané dne 14.7.2021 v sídle pobočného spolku

Účast členů dle presenční listiny. 

Zapisovatel Ing. Dašek omluven. Pověřen provedením zápisu místopředseda

Program schůze :  1) zahájení

                                 2) plán práce na II. pololetí

                                 3) kontrola zápisu

                                  4) došlá a odeslaná pošta

                                  5) kontrola účetnictví – příjmy a výdaje

                                  6) organizační záležitosti a plánování akcí  

                                  7) diskuse 

                                  8) závěr

1) Jednání zahájil předseda OMS. Přivítal přítomné na schůzi MR. 

2) Předseda předestřel plán práce na II.pololetí t.r. Schválen jednomyslně. 

3) Kontrola zápisu předešlé schůze MR – bez připomínek k zápisu, všem členům doručen 
elektronicky.

4) Kontrola došlé a odeslané pošty. 

Předseda MR seznamuje členy s došlou a odeslanou poštou za měsíc červen t.r. 

Pošta z ČMMJ - info k mezinárodní výstavě v Lysé

                          - Info k vědomostní soutěži mládeže – Zlatá srnčí trofej  

                          - školení k evidenci trofejí

                          - výsledky voleb provedené Sborem zástupců distančním způsobem

                          - doplatek členských příspěvků 495,-kč 

- shrnutí přihlášek na jarní svod psů (v mezidobí již proběhl)

- MěÚ Tanvald – odvolání a jmenování nového mysl. hospodáře v MS Zlatník 

- OMS Plzeň (Ing. Nechutný) vyjádření k hospodářskému výsledku ČMMJ

- p. Červenka – vzdání se kandidatury na předsedu ČMMJ

- p. Janota – reakce na vzdání se kandidatury p. Červenky



- Stížnost na distanční volbu, která proběhla i přes požadavek více jak 1/3 OMSů na svolání 
mimořádného Sboru zástupců

- konstatovány přihlášky na zkoušky předběžné barvářů  

- usnesení Sboru zástupců 

- žádost MS Držkov o vyznamenání III. stupně Josefa Pivrnce (člen ČMMJ více jak 31 let)

   Schváleno jednomyslně

4) Peněžní deník - Provedeno shrnutí účetních operací za období od červnové MR do současnosti. 

6) Organizační:

-  Karásek Tomáš - vyhodnocení jarního svodu psů Smržovka, 13 psů, hodnoceno pozitivně. Všem se 
to líbilo, poděkování směrem k MS Smržovka 

- Předseda – zakoupení nové čtečky čipů. Stará zlobila. Pípala, ale nečetla.

-Místopředseda – informace o průběhu výuky kurzu adeptů 

- I. Kuhnová – informace k dětským kroužkům. Začátek zřejmě od nového školního roku 

- Předseda – odvozní místo význačných trofejí pro mezinárodní výstavu Lysá je na OMSu Liberec 

Plánování akcí: 

-  Výcvikový den barvářů Kristiánov naplánován na 21.8.2021

- Podzimní zkoušky malých plemen pořádány v honitbě Jenišovice 4.9.2021 

7) Diskuse 

- Kočárek Jaroslav – plánuje svolání schůzky mysl. hospodářů na 9-10/2021. Může být i na Smržovce. 
Podrobnosti příště nebo v září.  

- Předseda nadnesl problém s nevyužíváním pozorovatelny – klubovny dětského kroužku ve Velkých 
Hamrech. K úvaze členům MR do budoucna. 

8) Závěr- předseda pozval přítomné na srpnovou MR. Činnost kanceláře OMSu nebude přerušena ani 
o prázdninách. 

Zasedání na závěr ukončil předseda MR v 17,45 hod. 

Zapsal :  Martin Čaněk – místopředseda 

Ověřil : Václav Langr – předseda 


