ZPRAVODAJ
2/2018

ČMMJ,z.s. - Okresního mysliveckého spolku Litoměřice
Vážení přátelé myslivci,
zasíláme Vám zpravodaj pobočného spolku, který má za úkol informovat širokou
mysliveckou veřejnost a členy ČMMJ, z.s. v okrese Litoměřice.
Obsah zpravodaje:
1. Úvodník předsedy OMS
2. Informace komise pro myslivost (KM)
3. Aktuální informace komise pro kulturu a propagaci OMS LT – II.pololetí 2018 (KKP)
4. Kynologická komise (KK)
5. Příprava školení prohlížitelů zvěřiny
6. Informace komise pro střelectví (KS)
7. ZMĚNA VÝŠE ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU ČMMJ, z.s. – od 1.10.2018
8. Pojištění - Společný lov
9. Různé
František Švec

Ing. Jiří Beneš

předseda OMS ČMMJ

jednatel OMS ČMMJ

www.myslivost.cz/omslitomerice
omslitomerice@outlook.cz
Litoměřice 21.srpen 2018

ČMMJ, z.s. - OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK LITOMĚŘICE
U Stadionu 522/4, 41201 Litoměřice

omslitomerice@outlook.cz tel.:724238646

Úřední hodiny
Pondělí

8.00 – 11.30

13.00 – 16.00

Úterý

8.00 – 11.30

13.00 – 15.00

Středa

8.00 – 11.30

13.00 – 16.00

Čtvrtek

8.00 – 11.30

13.00 – 15.00

Pátek

8.00 – 11.30

Informace o čerpání dovolené bude uveřejněna na internetových stránkách OMS

www.myslivost.cz/omslitomerice

Víceúrovňové členství dle volby připojištění na základě požadavku člena
(čtěte v části o členských poplatcích)

Členské příspěvky na další období hraďte kdykoliv platebním příkazem
na účet OMS Litoměřice č.: 1002252329/0800
spřipojeným VS (Vaše r.č.).
U poplatku zaplaceného na již běžný rok se vybírá vstupní členský poplatek k členskému poplatku od 1.3.
aktuálního roku ve výši +100,-Kč!
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1.

Úvodník předsedy OMS
Vážené kolegyně a kolegové,

od posledního sněmu neuplynula tak dlouhá doba, abych mohl hodnotit práci myslivecké rady. Mohu jen a
dělám to rád, poděkovat JUDr. Františku Hamerlemu za jeho práci, kterou pro OMS Litoměřice vykonával. Jsem
si vědom toho, že nasadil poměrně vysokou laťku a na OMR bude záležet, abychom tento trend udrželi.
Výborně se rozjela spolupráce a pomoc s pověřenými obcemi Litoměřicemi, Roudnicí n.L. a Lovosicemi. To samé
mohu říci o spolupráci s LČR a SVS.
Okresní myslivecký sněm mne zvolil jako zástupce pro Sbor zástupců, kde se mimo jiné projednávalo zvýšení
členských poplatků, pojištění honů a jednotnost organizace (kompletní informace najdete na webových
stránkách). Rád bych se pozastavil u otázky jednotné organizace. Padlo mnoho návrhů, ať se jednalo o
mysliveckou komoru, nebo něco úplně nového. Většina zástupců se přiklonila k názoru myslivost neštěpit a
zůstat všichni pod ČMMJ. V době, kdy chceme zachránit drobnou zvěř pro další generace, v době kdy se
zemědělská pole stávají jedním ohromným lánem a kde se donekonečna točí kukuřice, řepka, slunečnice, v
době, kdy se neustále řeší škody způsobené zvěří, a v době, kdy potřebujeme zastání a podporu od MZ je nutné
být silným spolkem tak, aby se s myslivci muselo počítat.
Apeluji proto na všechny hospodáře, předsedy, myslivecké spolky buďme zase jednotní a hrdí na to, že jsme
myslivci a že nám není lhostejné prostředí, které nevyhovuje chovu drobné zvěře. Pokusme se s OÚ nalézt
plochy, které by se hodily na obnovu rázu krajiny a pomoci tak vylepšit životní prostředí nejen pro zvěř, ale i pro
sebe. S podporou a radou určitě můžete počítat jak od OMR tak od ORP.
Vážené kolegyně a kolegové, rád bych znal i vaše názory na myslivost, na ochranu krajiny a ochranu zvěře.
Přivítal bych jakékoliv připomínky, návrhy z vaší strany nejen na chod OMR, ale také na zlepšení práce mé i
jednatele. Slibuji, že každý návrh bude projednán a na každý návrh bude odpovězeno. Své návrhy posílejte el.
poštou buď na OMS, nebo na můj email : svecklenec@seznam.cz
OMR bude nadále zajišťovat, tak jak jsem to slíbil při zvolení do funkce, všechny akce, které budou k prospěchu a
propagaci myslivosti. Připravujeme školení pro prohlížitele ulovené zvěře, ve spolupráci s SVS medikaci spárkaté
zvěře, hospodářské zkoušky a kurz pro první lovecký lístek, přednášky a ukázky pro školní mládež, střelecké akce
a určitě budeme spolupracovat s ORP na výstavě trofejí. Příští rok bude probíhat výstava trofejí v Lovosicích.
Chceme dodržet tradice a nadále pořádat myslivecký ples, umožnit v okrese vrcholné kynologické akce, prostě
dělat vše pro dobré jméno naší české myslivosti a myslivosti na Litoměřicku.
Děkuji všem za poctivou práci při ochraně přírody, za dosavadní péči o zvěř a přeji hodně zdraví a mnoho
krásných loveckých zážitků.
LOVU ZDAR
František Švec, předseda OMS Litoměřice
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2.

Informace komise pro myslivost

1) Africký mor prasat (AMP)
Nákazová situace ohledně afrického moru prasat na území České republiky je, od jeho zjištění v
oblasti Moravy, stále velmi vážná. Ačkoli se nám může zdát, že nebezpečí šíření této nebezpečné
nákazy se snížilo (někomu může připadat že problém je vyřešen) a to díky tomu že v jiné části naší
republiky nebyl virus AMP zjištěn. To, že se nákaza doposud nerozšířila jinam, je tím, že Státní
veterinární správa ihned přijala velmi tvrdá opatření, která se daří plnit jen díky zodpovědnosti místních
myslivců a spolupráci s ostatními orgány státní správy. Nepodléhejme prosím tomuto dojmu, protože
nákazová situace AMP se, zejména ve východní Evropě, dost dramaticky zhoršuje. Připomeňme nová
ohniska v Polsku, Rumunsku a Maďarsku, kde je tato nákaza rozšířena i do chovů domácích prasat.
Chtěl bych proto připomenout, že je nutno nadále důsledně dodržovat nařízení vydaná SVS a tím
zabránit rozšíření viru AMP i do dalších částí naší republiky.
Chtěl bych vás všechny požádat abyste se snažili získávat aktuální informace o AMP a o
případných nařízeních ze strany SVS. Díky časopisu Svět myslivosti z nakladatelství Lesnická práce
s.r.o., velmi dobře funguje webový portál, kde najdete veškeré informace o nákaze a informace o
aktuálním dění v této záležitosti – http://www.africkymorprasat.cz/ .
2) Společné lovy zvěře
Začíná období, kdy se budeme všichni setkávat při společných lovech zvěře, ať už se jedná o
zvěř drobnou nebo spárkatou. Je samozřejmé že se na toto období všichni těšíme, protože se jedná o
možnost kdy se setkáváme s kamarády a známými, které jsme dlouho neviděli a právě společné lovy
jsou příležitostí se setkat a navzájem si sdělit své zážitky z výkonu práva myslivosti a podělit se o své
zkušenosti. Právě proto abychom si tyto chvíle správně vychutnali a mohli se s kamarády setkávat, je
nutno při společných lovech důsledně dbát na bezpečnost, zejména při střelbě. Nenechávejme se za
žádných okolností strhnout k neuváženým ranám kdy by mohlo dojít k ohrožení ostatních účastníků
lovu.
V této souvislosti bych také chtěl apelovat na ty uživatele honiteb kde plánují lovit zaječí zvěř,
aby k tomuto lovu přistupovali s maximální zodpovědností a lovili pouze tolik zajíců kolik to umožňují
stavy zvěře v jejich honitbách. Rozhodnutí zda lovit nebo nelovit je samozřejmě výhradním
rozhodnutím každého mysliveckého hospodáře bez možnosti toto rozhodnutí jakkoli ovlivňovat z naší
strany, nebo dokonce cokoli nařizovat.
Ještě bych chtěl všechny myslivecké hospodáře a předsedy spolků upozornit, aby
nepodceňovali kontrolu uzavření pojištění každého z účastníků společných lovů. Tato zodpovědnost je
na každém vedoucím společného lovu a nikdo z nás tuto zodpovědnost nesejme. Současně je nutno
také upozornit, že z pojištění společenských akcí, které pořádá myslivecký spolek, bylo vyjmuto
pojištění společných lovů. Na pojištění společného lovu je proto nutno uzavřít samostatnou pojistnou
smlouvu. Samozřejmě to není povinnost. Pro zjištění veškerých podmínek pojištění je nutné
kontaktovat přímo zástupce pojišťovny Halali.
Myslivosti zdar!
Petr Křivánek, pověřený vedením komise pro myslivost OMS Litoměřice
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3.

Aktuální informace komise pro kulturu a propagaci OMS – II.pol. 2018

Informujeme členy ČMMJ naši okresní organizace o akcích a úkolech na úseku kulturně propagační
činnosti ve druhém pololetí letošního roku.
V prvním pololetí byly zahájeny dva myslivecké kurzy a to pro získání kvalifikace na funkci
mysliveckého hospodáře a druhý pak byl zahájen myslivecký kurz pro základní zkoušky z myslivosti.
a/ Kurz pro kvalifikaci MH - se uskutečnil teoretickou přípravou v počtu dvaceti hodin v měsíci dubnu
2018, do kurzu se přihlásilo celkem 5 zájemců z našeho okresu. V současné době mají adepti kurzu
praktickou přípravu ve svých honitbách a připravují se na zkoušky. Zkoušky budou probíhat v podzimu
letošního roku a to - písemné zkoušky se uskuteční dne -19.10.2018 a ústní pak o týden později a to
26.10.2018 a to vše v hotelu Labe v Litoměřicích.
b/ Myslivecký kurz pro získání zkoušek z myslivosti a získání prvního loveckého lístku – se uskutečnil
v měsíci lednu až dubnu 2018 v počtu 72 hodin teoretické přípravy . Po ukončení kurzu přešli adepti do
praktické přípravy do vybraných honiteb . V průběhu praktické přípravy se uskutečnily praktické střelby
z kulových a brokových zbraní. V podzimu letošního roku ještě uskutečníme teoretickou konzultaci a
pak budou následovat teoretické zkoušky a to v termínu - 18 a 19.ledna 2O19 v hotelu Koliba na ZČ
Litoměřice.
c/ Práce s mládeží – bude postupně zabezpečována ve spolupráci se základními školami v našem
okrese, zejména organizací besed na školách a třídách se zájmem o mysliveckou činnost. Dobrá
spolupráce nadále pokračuje s knihovnou ve Štětí organizací besedy a soutěží u příležitosti měsíce
myslivosti .
d/ Pokračujeme v pravidelné informovanosti o naši činnosti v našem okrese, zásluhu na tom má
člen KPK Dr Vačka B. v dopisování do časopisu Myslivost a několik článků vyšlo také v okresních
novinách - DL. Pokud máte zájem o informaci vašich akcí, zejména s mládeží,dejte vědět na
OMS,zajistíme účast našeho dopisovatele.
Na závěr naši informace Vás chci informovat ještě o těchto úkolech:
1. Možno informovat občany ve vašich obcích, že mohou již nyní podávat přihlášky do mysliveckého
kurzu v roce 2019 a to na OMS na předepsaných přihláškách. Kurz bude zahájen v případě alespoň
15. zájemců.
2. Taktéž do kurzu na zkoušky pro MH, bude zahájeno alespoň při zájmu alespoň 10 zájemců o tuto
kvalifikaci. V kurzech jsou poplatky u přihlášení - 5 500.-Kč. včetně zkoušek a celé přípravy.
Myslivosti zdar!
Adolf Rolínek, předseda komise pro kulturu a propagaci OMS Litoměřice
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4.

Kynologická komise

Vážení myslivci, kynologové a přátelé kynologie,
po dubnovém sněmu OMS zajišťuje kynologická komise všechny akce připravené pro rok 2018 tak,
aby byla možnost získat, respektive zajistit loveckou upotřebitelnost pro potřeby mysliveckých
sdružení, honebních společenství, soukromých honiteb i jednotlivců, především chovatelů, majitelů a
vůdců jednotlivých plemen loveckých psů.
Jsou připraveny plánované zkoušky pro získání lovecké upotřebitelnosti ohařů a ostatních plemen tak,
aby každý mohl získat loveckou upotřebitelnost dle požadavků a charakteru jednotlivých honiteb v
souladu s mysliveckými předpisy.
Věřím, že majitelé a uživatelé honiteb budou mít pochopení pro loveckou kynologii a umožní ve svých
honitbách provádět zkoušky loveckých psů. Je to přece i pro jejich potřeby a prezentaci. Všem za
pozitivní přístup k lovecké kynologii patří velké poděkování a především těm kynologům, kteří nezištně
ve svém volném čase připravují zkoušky loveckých psů tak, aby si kynologie na Litoměřicku udržela
pověst špičkové kynologie v rámci celé republiky.
První kynologické akce letošního roku úspěšně proběhly, i když musíme konstatovat nižší účast než v
minulých letech a připomínám další letošní kynologické akce dle plánu:
Jarní svod loveckých psů (JS) - Ohře Břežany 7. 4. 2018
Zkoušky vloh (ZV) - Astur Straškov 12. 5.2018
Bezkontaktní norování, zkouška nováčků (ZN) -Klapý 21. 7. 2018
Zkoušky z vodní práce (ZVP) - Kleneč 4. 8. 2018
Lesní zkoušky (LZ)- Horní Beřkovice (Ctiněves) 18. 8. 2018
Pohár Českého středohoří pro jezevčíky – Sulejovice (Lovoš) –CACIT - 15. - 16. 9. 2018
Podzimní zkoušky (PZ) - Číškovice 6. 10. 2018
Barvářské zkoušky (BZ) - Lovoš 13. 10. 2018
Barvářské zkoušky honičů (BZH) - Lovoš 14. 10. 2018
Všestranné zkoušky (VZ) - Astur Straškov 20. - 21.2018 OH – CACT pro ČPSK,KO, ČF,VO
Pro rok 2019 připravujeme zkoušky loveckých psů tak, aby co nejvíce psů získalo loveckou
upotřebitelnost (samozřejmě včetně jarního svodu a zkoušek vloh) a obracíme se na uživatele honiteb
o pomoc při zajišťování těchto akcí, především poskytnutí honitby a nezbytného zázemí zkoušek.
Navíc, oproti minulým létům, chceme připravit Zkoušku honičů (HZ) tak, aby psi byli připraveni na lov
černé zvěře, jak na naháňkách, tak i při dosledech. O chovu a lovu černé zvěře, (včetně chorob) už
bylo napsáno dost a lovecká kynologie může být v řešení těchto problémů platným pomocníkem.
Propozice na všechny zkoušky jsou vždy včas vyvěšeny na stránkách OMS Litoměřice a zveme
všechny, kteří se zajímají o loveckou kynologii k účasti na těchto akcích.
Kynologická komise se schází každou první středu v měsíci od 16,00 hod v Libotenicích, přivítáme
každého s pozitivním vztahem k psům loveckých plemen, jsou to naši kamarádi a pomocníci.
Kynologii zdar!
MVDr. Jaroslav Švec, předseda komise pro kynologii OMS Litoměřice
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5.

Příprava školení prohlížitelů zvěřiny

Prosíme zájemce o toto školení, aby svůj požadavek účasti závazně registrovali na sekretariátu
OMS Litoměřice dle uvedených kontatních údajů.
Dovolujeme si Vás pozvat na další školení, které navazuje na počáteční specializované školení
organizované na základě veterinárního zákona č.166/1999 Sb., v platném znění, kterým je stanovena
odborná způsobilost k vyšetření těla ulovené volně žijící zvěře. Školení je organizováno ve spolupráci
Okresních mysliveckých spolků Českomoravské myslivecké jednoty (OMS ČMMJ) a VFU Brno

Termín a místo
konání:

Další školení k ověření znalostí je jednodenní v rozsahu 8 výukových hodin,
zakončené opět testem.
9. října 2018, Hotel Koliba Litoměřice, Českolipská 2100
od 8.00 hodin v zasedacím sále

Cena:

2500 Kč – pro první pokračování po pětileté platnosti
2000 Kč - pro druhé a další pokračování
splatných do 12.9.2018 na číslo účtu 1002252329/0800 pod VS uvedeným v
zaslané přihlášce jako č.průkazu proškolené osoby,
nebo hotově v sekretariátu OMS.
Školení je jednodenní, účastník obdrží výukové materiály.
V ceně je pronájem sálu a promítací zařízení.
Cena za stravné není zahrnuta v ceně kurzu.

Přihlášení:

Závaznou přihlášku k evidenci zájemců o školení zašlete na adresu ČMMJ,
z.s., OMS Litoměřice, Ustadionu 522/4, 412 01 Litoměřice do 12. září 2018.
Při registraci účastník předloží:
- průkazové foto 3,5 x 4,5 cm, na zadní straně opatřené jménem a číslem
průkazu proškolené osoby (nebo datem narození)

Další školení je nezbytné absolvovat ještě před vypršením platnosti průkazu proškolené osoby až 1 rok
bez zkrácení platnosti průkazu, výjimečně lze tolerovat do 2 měsíců po skončení platnosti.
Program školení a studijní materiály obdržíte při registraci. Po úspěšně vykonané zkoušce (formou
písemného testu) obdrží absolvent cca za měsíc průkaz proškolené osoby s platností na dalších 5 let.
V případě potřeby obdržíte informace ICV VFU Brno, MVDr. Alena Bartošková, Ph.D., tel.: 541562094,
e-mail: bartoskovaa@vfu.cz, www.vfu.cz
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Zašlete na adresu: ČMMJ, z.s., OMS Litoměřice, U Stadionu 522/4, 412 01 Litoměřice
e-mail : omslitomerice@outlook.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji se závazně k evidenci zájemců o další školení k ověření znalostí proškolených osob
způsobilých k vyšetření těl ulovené volně žijící zvěře (prohlížitelů zvěřiny, jimž končí po 5 letech
platnost průkazu proškolené osoby)

Termín školení: 9. října 2018, Hotel Koliba Litoměřice, Českolipská 2100
od 8.00 hodin v zasedacím sále
Vyplňte pozorně a čitelně!

Jméno, příjmení, titul (y) ...............................................................................................
Číslo průkazu proškolené osoby (VS platby)……………………………………………………………………
Datum vzniku platnosti 1. průkazu proškolené osoby (alespoň rok)…………………………………
Počet absolvování dalších školení k prodloužení platnosti…………………………….…………………..
Datum narození ...............................

Místo narození ..................................................

Adresa bydliště (doručovací adresa):
Ulice,číslo ...................................................................................................................
Město .................................................................................... PSČ ............................
Tel. .............................. Mobil ............................. E-mail ...........................................
Beru na vědomí, že cena školení
- pro první pokračování po pětileté platnosti - je stanovena ve výši 2 500 Kč
- pro druhé a další pokračování po desetileté a další platnosti - je stanovena ve výši 2 000 Kč. Cena je
splatná při registraci před zahájením školení; rovněž při registraci předložím průkazkové foto 3,5
x 4,5 cm, označené jménem a číslem průkazu proškolené osoby.
Datum :

Podpis:

Já ……………………………………..……………………….(jméno, příjmení, titul) dávám tímto souhlas se
zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze VFU Brno, Státní veterinární správy a ČMMJ,
z.s., OMS Litoměřice na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, a v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 o ochraně osobních údajů - GDPR.

Datum:

Podpis:

Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete co nejdříve. Přihlášky evidujeme podle data doručení.
Pro dalšího zájemce pořiďte prosím kopii závazné přihlášky!

6.

Informace komise pro střelectví

V posledním čísle Zpravodaje jsem Vám připomínal některé nutné úkony pro další nadcházející
loveckou sezonu.
Smyslem tohoto článku bylo mít zbraň nastřelenou a v perfektním technickém stavu, jako základ
bezpečnosti střelce a jeho okolí. Přesto všechno mi dovolte, abych Vaši pozornost zaměřil na některé
pasáže zákona o zbraních a střelivu, zejména, které pojednávají o zvýšené opatrnosti při zacházení se
zbraní.
Se zbraní zacházíme vždy tak, jako by byla nabitá. To znamená, že ústí hlavně směřuje tam, kde
nejsou žádní lidé, nabitou zbraň nosíme vždy zajištěnou a odjišťujeme ji až těsně před výstřelem, a to
pouze vtedy, když zvěř byla bezpečně rozeznána. Varující jsou případy, zejména při společných
akcích, kdy dojde k poranění (usmrcení) osoby z důvodu, že zvěř nebyla bezpečně rozeznána. Taktéž
je nebezpečné střílet na zvěř pohybující se na horizontu. Je potřeba dbát zvýšené pozornosti při střelbě
v lese,kdy procházíme křovinami nebo v nerovném terénu, kde je nebezpečí uklouznutí a možného
náhodného výstřelu. Rovněž věnujte zvýšenou pozornost k ročnímu období, viditelnosti a
předpokládanému pohybu osob.
Při tomto malém výčtu zásad souvisejících s bezpečným zacházením se zbraní by nebylo správné
nepřipomenout používání alkoholických nápojů před lovem. Jedná se o negativní nešvar, který taktéž
do značné míry ovlivňuje Vaše rozhodování.
Milan Chlapík, pověřený vedením komise pro střelectví OMS Litoměřice

7.

ZMĚNA VÝŠE ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU ČMMJ, z.s. – od 1.10.2018

Platbu členského poplatku může zaplatit i kterákoliv jiná osoba, kterou člen pověří. Může to být
rodinný příslušník, přítel, člen spolku pověřený zprostředkováním platby místním členům nebo
i samotný místní myslivecký spolek jehož je členem.

Členské příspěvky ČMMJ hraďte kdykoliv platebním příkazem na účet OMS Litoměřice
č.: 1002252329/0800 , s připojeným VS (Vaše r.č.).

V každém případě před platbou zvažte o jakou variantu členství s připojištěním máte zájem! Nabízené
pojištění odpovědnosti pojišťovny HALALI je i ve variantě pro nečlena ČMMJ tedy pro všechny
členy Vašeho spolku atraktivní zajímavá nabídka.
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(- zdroj ČMMJ)
Dne 10.6.2018 se v Benešově sešel Sbor zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, z.s.
Bylo projednáno spoustu důležitých témat a jeden z nejzásadnějších bodů pro celou organizaci je
navýšení členských příspěvků ve všech jeho kategoriích, který byl projednán vlastně již podruhé.
Na loňském listopadovém Sboru zástupců návrh neprošel, argumentem ze strany delegátů,
proč návrh neschválit, byla nemožnost projednání navýšení na okresních sněmech samotných
pobočných spolků.
Již tedy bylo toho řečeno spoustu k důvodům navýšení a bylo vyslechnuto spoustu argumentů
proč ano i proč ne. Nicméně nejvyšší orgán rozhodl a my přinášíme přesné vyčíslení všech variant
členského příspěvku. Věříme, že je zde jasně řečeno, z čeho se členský příspěvek skládá a prosíme o
co největší distribuci dále mezi řadové členy ČMMJ. Nepřesná interpretace poměru částek
je totiž velmi častým tématem rozhovorů se členy i nečleny, přestože se tyto informace objevují
každoročně ve všech našich médiích. Opakování je matka moudrosti, tady to platí dvojnásob.
Děkujeme Sboru zástupců za moudré rozhodnutí a věřím, že povede ku prospěchu fungování
celé organizace.
Martina NOVOTNÁ

Členské příspěvky ČMMJ pro rok 2019 a na další roky zaplacené od 1.10. 2018
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8. Pojištění - Společný lov
Předmětem pojištění společného lovu je ochrana pořadatele tohoto lovu proti újmám vzniklým
při pořádání společného lovu, které nepokrývá individuální povinné pojištění odpovědnosti
při provádění myslivosti dle zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Pojištění si sjednává právnická / fyzická osoba - držitel / uživatel honitby (vlastník honitby,
myslivecký spolek apod.), resp. osoba s pojistným zájmem na tomto pojištění (lovecká agentura, apod.)
- pořadatel společného lovu.
Pojištění společného lovu - pojištěnými jsou :
- pořadatel společného lovu - pro případ pojištění odpovědnosti
(např. při nezjištěném viníku střelného zranění)
- účastníci společného lovu jmenovitě uvedení na seznamu - pro případ pojištění
úrazu (tj. lovci, honci, psovodi a další osoby organizačně zabezpečující společný lov
- psovodi loveckých psů uvedení na seznamu (vč. plemen a jmen loveckých psů,
a jejich majitelů) - pro případ pojištění loveckého psa (léčebné výlohy, úhyn)
- lovec (např. zahraniční host) - pro případ pojištění odpovědnosti
V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kdykoliv kontaktovat v sekretariátu OMS Litoměřice.
Děkuji Vám za vstřícnost a pochopení.
Ing. Jiří Beneš, jednatel OMS Litoměřice

9. Různé :
a/ -Laserová střelnice - využití :
Informujeme Vás, že Okresní myslivecký spolek zakoupil a vlastní "Laserovou střelnici ". Střelnice byla
zakoupena za podpory všech tří obecních úřadů s rozšířenou působností pro potřeby a využití na různé
akce okresní myslivecké organizace a potřeby MS a honiteb v našem okrese. Střelnice je uložena na
OMS a její obsluhou je pověřen jednatel OMS. Chceme Vás proto informovat,že je možno střelnici
využít na všech akcích pořádaných v mysliveckém spolku na akcích pro členy, děti a mládež ,na akce v
obcích a pod.
Pokud budete mít zájem o využití střelnice na vašich akcích, tak je nutno si ji objednat telefonicky nebo
písemně na OMS u jednatele OMS nejméně 3 neděle předem, zájem o využití je velký. Za použití bude
objednatel hradit část nákladů za provoz střelnice a dopravu na místo .
b/ Pomůcky pro lov zvěře v nočních hodinách :
Myslivci mají možnost využívat pro lov zvěře různé pomůcky, zejména pro noční lov, zejména pro lov
černé zvěře. V našem okrese je zřízen prodej těchto pomůcek pro potřeby myslivců a to v půjčovně
přívěsných vozíků naproti ZČ v Litoměřicích, Českolipská ulice, vedle Mrazíren. Zde je možno se
obrátit na pana JUDr Ludvíka Zdeňka, který vše předvede a vysvětlí využití.
- k prodeji jsou zde tato zařízení: - Termovize pro mysliveckou činnost - tři verze
- Digitální noční vidění - systém - den-noc , dvě verze
Telefonický kontakt : 737 230 904
c/ Nabízím prodej bažantích kuřat ve stáří 8 týdnů v ceně 100.-Kč za kus. Prodej bude zahájen po
20.7.18 na tel. 602 491178.
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ČMMJ, z.s. - OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK LITOMĚŘICE
U Stadionu 522/4, 41201 Litoměřice

Přehled veřejných akcí pořádaných v našem okrese v období r.2018. Uvádíme i akce pořádané dalšími
mysliveckými, kynologickými a spřátelenými spolky:
Akce

Datum

Jarní svod loveckých psů

7.4.2018, Chotěšov

OP K4M

ODLOŽENO!, Liběšice střelnice

Sněm OMS LT

19.4.2018, Hotel Koliba Litoměřice

Klubové ZV KCHJgt

28.4.2018, Klapý

Zkoušky vloh

12.5.2018, Straškov

Výstava trofejí – Týden přírody

19.-24.5.2018, Litoměřice

Výstava psů NBC - CACIB

19.-20.5.2018, výstaviště Litoměřice

Mem. Otto Aleše

19.5.2018, střelnice Opárno

Pohár předsedy OMS, LK

20.5.2018, střelnice Trávčice

Zkoušky nováčků

21.7.2018, Klapý

VP

4.8.2018, Kleneč

LZ

18.8.2018, Ctiněves, H.Beřkovice

Košťálovský kulový trojboj

...9.2018, střelnice Opárno

Pohár ČS.Středohoří CACIT

15.-16.9.2018, Sulejovice, pro jezevčíky

PZ

6.10.2018, Čížkovice

Školení prohlížitelů zvěřiny

9.10.2018, Litoměřice

BZ

13.10.2018, Sulejovice, Lovoš

BZH

14.10.2018, Sulejovice, Lovoš

VZ -CACT

20.-21.10.2018, Straškov
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