
 Zápis ze schůze  Okresní myslivecké rady  při  OMS  Jablonec nad Nisou
  ze dne  13.6.2022
                                                        
Program schůze :  zahájení
                              Kontrola zápisu
                              došlá a odeslaná pošta
                              organizační záležitosti ( peněžní deník, … ) 
                              příprava Zlaté srnčí trofeje
                              příprava Ostrostřelce a Ostrostřelce mladých
                              opravný termín k náhradním zkouškám adeptů
                              vyhodnocení akcí
                              různé ( adepti, dětský kroužek ,  …)
                              závěr

1.  Zahájení , přivítání členů  schůze  OMR Jbc  pronesl předseda př. Václav Langr
     V úvodu schůze předseda OMS pogratuloval př. Jaroslavu Kočárkovi k jeho
      životnímu jubileu, popřál ještě mnoho mysliveckých zážitků, pevné zdraví a
      pohodu.

2.  Rada  OMS Jbc vzala na vědomí obsah zápisu z minulé  schůze bez připomínek. 
 
3.   seznam a rozbor došlé pošty :

a) Od pí. Karlíkové  ( ČMMJ ) – informace k distribuci nových členských karet a 
seznam členů evidovaných v příslušném OMS.

b) Od pí. Dvořákové  (ČMKJ ) – delegace p. Adama jako rozhodčího exteriéru na 
jarní svod psů loveckých plemen.

c) Od pí. Dvořákové (ČMMJ ) – informace o nové verzi SW Diana.
d) Od pí. Zahradníkové – omluva z hostování na ZV pro pracovní vytíženost.
e) Od pí. Žákové ( KúLbc ) – přeposlaná zpráva o postupu AMP k hranicím ČR.
f) Od pí. Fišerové (ČMMJ ) – informace o semináři  „ Návrat drobné zvěře da naší 

přírody „ dne 1.6.2022  na Kú Č.Budějovice.
     
       seznam a rozbor odeslané pošty :

      a)    od KK OMS Jbc –  výsledkové tabulky jarního svodu psů loveckých plemen 
      b)    od KK OMS Jbc – žádost o delegaci rozhodčího na jarní svod
      c)    od OMS Jbc –  informace o možnosti vyzvednutí nových členských průkazů
      d)    od OMS Jbc  – pověření př. Karáska k veterinární kontrole psů před JS

4.  organizační záležitosti

          předseda OMS informoval přítomné o jednotlivých pasivech a aktivech na účtu OMS  
          za období –  květen 2022.
          Vše je řádně zaúčtováno a jednotlivé položky je možné zkontrolovat v účetní knize.
    
5.       příprava Zlaté srnčí trofeje – z důvodu potvrzené nízké účasti dětí akce zrušena –
          Náhradní program DK – celodenní výlet do Harrachova – kladně hodnocená akce.
         



6.       příprava Ostrostřelce a Ostrostřelce mladých -  akce Ostrostřelce zrušena
          Akce Ostrostřelce mladých – účast 23 dětí + 2 batolata ( střelba s matkou )
           Dne 11.6.2022 na  myslivecké chatě v Bohdalovicích byla akce  organizačně
           dobře připravená s kladným ohlasem účastníků.

7. opravný termín k náhradním zkouškám adeptů
    Vzhledem ke kvalitní přípravě adeptů na zkoušky v řádném a opravném termínu, kdy 
    posluchači kurzu o první lovecký lístek uspěli, nebylo zapotřebí tento termín organizovat. 

           
8. vyhodnocení akcí :
     a)   myslivecký den i okresní přehlídka trofejí se setkaly s kladným ohodnocením.
           Mysliveckého dne se zúčastnilo cca 40 dětí, kde prošly naučnou stezku ke 
           spokojenosti své i organizátorů.     
     b)   Okresní přehlídku trofejí navštívilo cca 100 návštěvníků odborné veřejnosti.
            Přehlídka byla velmi dobře připravena, prostor ve Velkých Hamrech poskytl
            klidné a důstojné uskutečnění akce.  
      c)   Okresní sněm, který se konal v prostoru sportovního klubu, proběhl v klidné 
            atmosféře a v „ komorním „ prostředí , kde jeho jednání nebylo ničím rušeno.

9. různé :

  -  Mgr. Čaněk informoval přítomné o ukončení teoretické přípravy adeptů a o praktických 
      Střelbách, jež se uskutečnily pod dozorem př. Eršila. Zatím nejsou známy výsledky, se 
      kterými bude OMR seznámena na následující schůzi.

- Předseda OMS informoval přítomné o zasedání SZ ze dne 4.6.2022, které  vyvolalo 
rozporuplný vjem. Přítomni byli zástupci 73 spolků a 6-ti klubů – schůze byla
usnášeníschopná. 
Rozdílná byla i připravenost proslovu př. Janoty, jehož vystoupení nebylo dobře 
připraveno a vyvolalo dojem „ pavlačové“ politiky,  a př. Fišera, jehož příspěvek
byl po všech stránkách připravený a věcný.
Dozorčí rada ve svém příspěvku informovala přítomné o skutečnosti falšování výsledků
kynologických zkoušek i zkoušek adeptů a podala podnět na příslušný orgán Policie ČR
k prozkoumání.
Také příspěvek týkající se novely střeleckého zákona nebyl takový, jak by měl být.
Předseda př. Langr rovněž zmínil i přípravu „ Penza „ pro děti.
Na pořadu jednání byla i otázka budoucnosti pojišťovny HALALI , kterou se rozhodlo 
vedení ČMMJ prodat a pojistné úkony bude vykonávat jiný subjekt.

10. Závěr

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

Myslivosti zdar.                                                                                          zapsal : př. Dašek




