
Zápis ze schůze Okresní myslivecké rady při OMS Jablonec nad Nisou ze dne 
14.12.2022
                                                        
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 odeslané pošty:

a) OMS – pí Zborníkové zaslány doklady o vzdělání p. M. Procházky a M. Lelka, 

žádost o zařazení mezi lektory a zkušební komisaře

b) př. Eymanová – výsledky kynologických zkoušek

c) př. Eymanová – žádost o vyplnění tab. s počtem zájemců o členství ve spolcích

d) př. Eymanová – připomínka otevření kurzů o I. lovecký lístek a MH v příštím roce

e) OMS – objednávka „Potvrzení o vykonaných zkouškách pro MH“

4. Seznam a rozbor došlé pošty:

a) př. Kulda – potvrzení o studiu
b) P. Němečková – mimořádná veterinární opatření AMP – potvrzení možnosti 

použití některých zakázáných způsobů lovu + souhrn veřejně publikovaných 
informací o AMP v LBC kraji od 1.12.2022

c) P. Němečková – ukončení mimořádných veterinárních opatření nařízených dne 
30.11.2021 z důvodu zamezení šíření AMP

d) P. Němečková – zrušení pásma intenzivního odlovu a zástřelného
e) J. Matouš – výplata mysl. dotací posunuta průběh února 2023
f) OMS LBC – zápis z KMR: uspořádání oslav založení ČMMJ v příštím roce na 

Sychrově (30.9.2023), program oslav, prezentace OMS, informace o jednáních 
MR a situace kolem Halali

g) SVS – nařízení SVS k zamezení šíření AMP, vymezení pásma infekce + opatření 
k zamezení šíření

h) J. Špálová – požadavek na aktualizaci přehledu mysl. kroužků
i) ČMMJ – informace k plánovanému školení střeleckých rozhodčí v r. 2023, o 

plánovaném zasedání SZ ČMMJ v r. 2023, vizuální identita 100. výročí a 
informace o dotacích Mze pro r. 2023

j) K. Zborníková – připomínka zapsání termínů kurzů z myslivosti a MH v r. 2023
k) I. Dvořáková – odvody členských příspěvků
l) př. J. Kočárek – návrh hodnocení trofejí v r. 2023
m) zpráva ze zasedání MR ČMMJ
n) př. Suchomel – průkaz ZTP
o) př. L. Horsáková – poděkování za Pb na Kristiánově
p) př. M. Čaněk – stížnost z Dalešic o souběhu akcí
q) B. Mlejnek – žádost o připuštění ke zk. rozhodčích z výkonu loveckých psů



r) I. Dvořáková – přehled dosud neuhrazených členských příspěvků
s) přihlášky na BZ, ZVVZ, E. Szczurková přihláška do kurzu o I. lovecký lístek
t) ČEZ – informace o prořezu dřevin
u) ČMKJ – schválení rozhodčích na KBZ
v) J. Kasina – pozvánka na schůzku k organizaci alce Den s myslivci na Stříbrném 

rybníku v HK
w) K. Zborníková – informace o účasti psů na zk. s exportním průkazem původu 

vystaveným na českého majitele, ale zapsaných v naší plemenné knize
x) T. Karásek – přehled kynolog. akcí na r. 2023

5. Organizační záležitosti:

a) vyhodnocení Svatohubertské mše – dobrá organizace, osvědčila se přítomnost 
pouze pěvěckého sboru bez trubačů

b) plán akcí na r. 2023 (viz. https://jablonec.cmmj.cz/kalendar-2023/)

6. Kurzy

a) na r. 2023/2024 zatím přihlášeni 2 adepti o I. LL a 2 na MH
b) zk. MH – ke zk. se dostavili 2 adepti, oba uspěli

7. Kroužky
a) př. Pekelská informala, že kroužek běží, funguje, všechno je OK

8. Diskuze
a) př. Kočárek – informace, že Magistrát JBC nakoupil ochranné a dezinfekční 

prostředky pro spolky v ORP JBC
b) oslavy 100. výročí ČMMJ na Sychrově – diskuze ohledně organizace

9. Závěr

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

Myslivosti zdar.                                                                                      zapsala : př. Eymanová




