
Zápis ze schůze Okresní myslivecké rady při OMS Jablonec nad Nisou ze dne 10.1.2022
                                                        
Program schůze:  Zahájení
                               Kontrola zápisu
                               Došlá a odeslaná pošta
                               Organizační záležitosti (peněžní deník, … ) 
                               Různé (dětský kroužek, adepti, MH, …)
                               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 došlé pošty:

a) z ČMMJ od paní Kolouchové – prosba o zaslání termínů zkoušek
b) přihláška na Individuální zkoušky barvářů – p. J. Polách
c) z ČMMJ – seznam titulů, které lze zadat na kynologických zkouškách
d) od p. J. Gregora – omluva za opoždění zaplacení pojištění ČMMJ
e) z ČMMJ – možnost zadání akcí přes server myslivost.cz
f) OMS Prostějov – prosba o pomoc při hledání spodních čelistí z výstavy z Lysé 

nad Labem
g) z ČMMJ od paní Kolouchové – zpráva o režimu konání kurzů – není potřeba 

kontrolovat očkování, nutno vést kontrolní seznam adeptů, uchovat po dobu 30 
dnů, apelace na rozum

h) p. V. Langr – podpis dohody o zapůjčení nebytových prostor v Desné
i) p. M. Eyman – odstoupení z Rady OMS
j) žádost o vyznamenání 2. st. pro p. V. Boučka a pro p. J. Pivrnce a o vyznamenání 

3. st. pro p. J. Skrbka z Držkova; pozvánka na výroční schůzi 29.1.2022 od 17:00

4. Organizační záležitosti:

a) předseda OMS informoval přítomné o jednotlivých pasivech a aktivech na účtu 
OMS za období –  prosinec 2021. Vše je řádně zaúčtováno a  jednotlivé položky 
je možné zkontrolovat v účetní knize.

b) p. Langr přečetl seznam členů, kteří nemají stále zaplaceno pojištění
c) OMS JBC nechal zhotovit parte pro zesnulého čestného předsedu p. V. Rýdla, za 

což nám bylo synem poděkováno

5. Kurzy

a) závěrečná zkouška Kurzu adeptů o první lovecký lístek se bude konat v Exu v 
plánovaném termínu
 adeptům zaslán e-mail o podmínkách pro připuštění ke zkoušce
 zkoušku by mělo skládat 21 adeptů – bude potřeba 2 senáty, pokud se všichni 

dostaví; nepočítá se však, že všichni adepti dorazí v řádném termínu
b) na rok 2022/2023 13 přihlášek – kurz bude zahájen 16.2.2022
c) do Kurzu mysliveckých hospodářů máme stále 1 přihlášku a 1 příslib zatím bez 

přihlášky – zaslán e-mail mysliveckým hospodářům s informací o konání kurzu



6. Kroužky
a) p. V. Pekelská informala, že kroužek běží při stále stejném osazenstvu (10 dětí), 

pochvala dětí i rodičů. Podala žádost o finanční příspěvek na obec Velké Hamry.
b) p.I. Kuhnová – dětský kroužek běží podle plánu práce

7. Diskuze

a) p. M. Eymanová – dotaz na schůze – do června v režimu každé druhé pondělí v 
měsíci

b) p. T. Karásek – prosba o typy na ceny pro kynologické zkoušky
c) p. J. Kočárek – prosba o zaslání dopisu na pověřené obce kvůli konání přehlídky 

trofejí za uplynulý myslivecký rok

8. Závěr

Schůzi ukončil předseda OMS př. Langr a poděkoval za aktivní účast.

Myslivosti zdar.                                                                                      zapsala : př. Eymanová




