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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. Aktuální informace komise pro kulturu a propagaci OMS LT
3. Platby nálezného a zástřelného
4. Informace komise pro myslivost (KM)
5. Kynologická komise (KK)
6. Pojištění - Společný lov

František Švec

Ing. Jiří Beneš

předseda OMS ČMMJ

jednatel OMS ČMMJ

www.myslivost.cz/omslitomerice
omslitomerice@outlook.cz
Litoměřice 18.prosinec 2019

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
(www.cmmj.cz)

Členské příspěvky na další období hraďte kdykoliv platebním příkazem
na účet OMS Litoměřice č.: 1002252329/0800
s připojeným 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 dámy, pánové, kolegyně a kolegové myslivci .
Využívám této příležitosti, abych Vám všem poděkoval za práci, kterou děláte pro myslivost,
ochranu přírody, za práci pro ochranu zvěře a spolkovou činnost. I díky Vám byla myslivost
oceněna jako Národní kulturní dědictví. Važme si toho a i nadále myslivost propagujme. Je
ojedinělou výjimkou v Evropě.
Pokud bych měl hodnotit práci OMR Litoměřice. Nemohu říci, že by uplynulé období bylo
klidné. OMR se schází pravidelně každý měsíc a podrobně projednává každé akce, které se
připravují, Vaše návrhy a připomínky.
Plán a záměry OMR jsme splnili kromě ozdravné akce, která byla zastavena nařízením Státní
veterinární správy. I na nás doléhají různá nařízení a zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb. a
jejich dopady na praktický výkon práva myslivosti.
Hodnocení práce OMR musíte udělat Vy, myslivci. Každý předseda komise podal zprávu o
své činnosti a Vy máte možnost jí zhodnotit, vyjádřit se k ní, podat návrhy, doporučení a
připomínky.
I příští rok nás čeká hodně práce (plán akcí bude vyvěšen na stránkách OMS) a mnoho
změn, které se musí řešit a připravit tak, aby nebyl ohrožen chod MS a OMR.
Je připravena Novela zákonu o myslivosti, stanovy, nový střelecký řád, novelizace ZŘ –
všeobecná část. Změna řízení hlavního spolku ČMMJ a mnoho dalších změn, o kterých
budete včas informováni.
Musíme zajistit ozdravnou akci, řádně připravit okresní sněm, výstavu trofejí, seminář
hospodářů, kurz pro začínající myslivce, kurz hospodářů. Chceme zachovat tradiční okresní
myslivecký ples, a tudíž Vás prosím o podporu a zajištění zvěře do tomboly. Výtěžek z tohoto
plesu je určen na zajištění ozdravné akce.
Vážení kolegové, příští rok je rokem volebním. Proběhnou volby do vedení ČMMJ a také volby
do všech pobočných spolků. Na Vás bude záležet, kdo povede OMS a jakým směrem se bude
ubírat.
Dovolte mi, abych Vám jménem celé OMR poděkoval za spolupráci, za práci, kterou děláte ve
prospěch myslivosti a ochrany přírody. Děkuji starostům ORP, vedoucím ŽP, SVS, LČR, KOR
za příkladnou spolupráci při zajišťování našich akcí.
Přeji Vám i vašim blízkým štěstí, zdraví, mnoho mysliveckých zážitků, krásné procházky zimní
přírodou, klidné vánoční svátky, a všem hodně úspěchů v roce 2020.
LOVU ZDAR
František Švec, předseda OMS Litoměřice
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2.

Aktuální informace komise pro kulturu a propagaci OMS

Kulturně propagační komise OMS je součástí činnosti jednotlivých komisí
okresní organizace a patří svou činností a obsahem práce mezi aktivní komise. Komise
je 9 členná a zabezpečuje práci a činnost na úseku výchovy členů,práci s mládeží , organizaci kurzů a
zkoušek z myslivosti k získání prvního loveckého lístku, dále dle zájmu ze strany členů ČMMJ
organizuje zkoušky ke kvalifikaci funkce MH , spolupracuje se školami organizováním besed o
myslivosti ,zejména se VI. ZŠ „Litoměřice a dále pak spoluúčastí na akci „Noc s Andersenem „
s knihovnou Štětí, kde akce s účastí 30 dětí proběhla dne 29.3.19 v Rybářském svazu ve Štětí. Akce
byla velmi úspěšná ,kde děti soutěžily ve znalostech v myslivecké činnosti za účasti všech našich
komisí , za což je jim nutno poděkovat ,včetně vedení místní knihovny pani Roubíčkové.

Tolik stručně úvodem k činnosti KPK , nyní stručně k jednotlivým úsekům naší práce.
Každým rokem organizujeme kurzy k přípravě na myslivecké zkoušky,zatím se ukazuje,že
zájem o myslivecké zkoušky je dostatečný, tak v roce 2018 jsme měli v kurzu 26 adeptů a
v závěrečných zkouškách po roční přípravě prospělo 22 adeptů .Celkově lze hodnotit průběh
přípravy a výsledky zkoušek velmi kladně,poděkovat je nutné také zkušebnímu senátu ,který
svým složením patří mezi velmi zkušené lektory a ZK naši organizace .
Také v letošním roce jsme zahájili nový kurz v počtu 20 zájemců o přípravu na
myslivecké zkoušky ,kurz probíhal v počtu 69 hodinách a v sedmi skupinách teoretické
přípravy. Jednotlivé přednášky zabezpečují opět zkušení lektoři naší KPK pod vedením pana
Maršovského a Milichovského ,členů KPK a jako vedoucích kurzu. Celková příprava probíhá
opět v průběhu jednoho roku ,včetně praktické střelby z brokových a kulových zbraní a roční
praktické přípravy ve vybraných MS a honitbách našeho okresu. Po roční přípravě se
uskuteční zkoušky,které se budou konat 6.března 2020 v hotelu Koliba na ZČ.. Vyzdvihnout
je nutno ,že v letošním roce jsou v kurzu 4 ženy. Při této příležitosti bych Vás chtěl požádat o
pomoc adeptovi v jeho teoretické a praktické přípravě . V celkové naši činnosti počítáme
s tím,že zahájíme nový myslivecký kurz v roce 2020 v případě,že bude přihlášeno alespoň 15
zájemců o myslivecké zkoušky.
Mezi další úkoly,které KPK zabezpečuje,patří organizace kurzů a zkoušek k získání
kvalifikace pro výkon funkce MH. V loňském roce jsme měli 5 zájemců o tuto kvalifikaci ,při
zkouškách prošli jen tři a dva museli po jednom měsíci zkoušky opakovat . Tyto kurzy ke
zvýšení kvalifikace budeme dle zájmu členů organizovat dále,musíme mít ale v kurzu alespoň
6 až 10 zájemců,abychom pokryly náklady přípravy a zkoušek. Přihlášky je možno podávat na
OMS do konce ledna 2020. Příprava na zkoušky zahrnuje 20 hodin teoretické přípravy a to ve
dnech 21. a 22.2.2020 ze čtyřech skupin předmětů ,kde nejhlavnější je skupina - Zákon o
myslivosti,prováděcí vyhlášky a ostatní zákony související s myslivostí. Zkoušky provádí
zkušební senát složený ze ZK našeho okresu a jednoho zástupce MZ nebo ČMMJ Praha.
Poplatek za přípravu a zkoušky je 5 500.-Kč.
Mezi tyto základní činnosti naši KPK je práce s mládeží a spolupráce se školami v našem
okrese. Dobrá spolupráce je s naší VI.ZŠ Litoměřice a školami ve Štětí ve spolupráci s místní
knihovnou ve společné akci „ Noc s Andersenem“ . V letošním roce probíhal na VI.ZŠ
Litoměřice sběr kaštanů pro naši zvěř na zimní období. Celkově bylo sebráno 8 95O kg
kaštanů,které byly prodány do MS. Za sběr kaštanů byl proveden zájezd nejlepších sběračů
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dne 8.11.2019 do zoologické zahrady v Praze. Zájezdu se účastnilo celkem 40 nejlepších
sběratelů ,akce byla velmi úspěšná a děti byly spokojeni.
Mezi velmi úspěšné akce,které KPK organizuje ve spolupráci s restaurací Koliba je
každým rokem okresní myslivecký ples ,který se v letošním roce uskutečnil 15.března a byl
velmi úspěšný především zabezpečením velmi kvalitní tombolou. Zde bych chtěl jménem
organizátorů srdečně poděkovat těm MS a spolkům ,které do tomboly darovali zvěř ,která je
hlavním tahákem zájemců o ples. Počítáme také s organizací okresního mysliveckého plesu
v roce 2020 a to 13.března v hotelu Koliba na ZČ. I na tento ples bych chtěl požádat naše MS
o darování různých druhů zvěře do tomboly. Zvěřinu na ples lze předat do podniku „CITUS
„ Litoměřice /naproti ZČ“ u pani Jungové .
Velmi aktivně lze hodnotit dopisovatelskou činnost o práci v celé naši okresní
organizaci,zejména pak informace v časopise „Myslivost . Na těchto informacích a psaní
článků s fotografiemi má hlavní zásluhu Dr Vakrčka Bohumil ,člen KPK ,za což je nutné mu
veřejně poděkovat.
Závěrem ke stručnému zhodnocení práce KPK je nutné zdůraznit,že se komise dle možností
aktivně podílí i na ostatních akcích naši okresní organizace na příklad na výstavě trofejí ,
přípravě adeptů ze střelectví apod.
Myslivosti zdar!
Adolf Rolínek, předseda komise pro kulturu a propagaci OMS Litoměřice

3.

Platby nálezného a zástřelného

SVS oznamuje, že počínaje 1.lednem 2020 bude vypláceno zástřelné lišek a
nálezné černé zvěře a zajíců fyzickým osobám výhradně bezhotovostně na
bankovní účet, který uvedete úřednímu veterinárnímu lékaři a bude zapsáno na
Potvrzení o převzetí nalezené černé zvěře (příp. Ulovené lišky). Nálezné a
zástřelné bude vyplaceno na základě vydaného Protokolu o zkoušce a
výsledku vyšetření Státním veterinárním ústavem Praha.
Zdroj: KVS SVS pro Ústecký kraj
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4.

Informace komise pro myslivost

Ozdravné akce spárkaté zvěře pro rok 2020
Myslivecká komise, Okresního mysliveckého spolku Litoměřice, opět po odmlce připravuje pro
rok 2020 ozdravnou akci volně žijící spárkaté zvěře. Odmlka byla způsobená zákazem
předkládání medikace, a to z důvodu výskytu afrického moru divokých prasat.
Výdeje léčiva se předpokládá v podobných dávkách a ceně jako při poslední ozdravné akci, a
to medikamentem CERMIX. Na základě uvedeného záměru realizovat léčení, žádáme
uživatelé honiteb a myslivecké hospodáře o upřesnění zimních stavů zvěře, a to za
předpokladu, pokud jsi jsou vědomi nedostačujícího množství poskytovaného léčiva. V případě
zjištění této skutečnosti kontaktujte prosím OMS Litoměřice.
Ti uživatele, kteří se rozhodnou léčit, musí nejpozději do 8.1.2020 doložit písemné potvrzení,
že u zvěře byl prokázán pozitivní nález. Potvrzení bude vydáno buď pro konkrétní honitbu
prohlížitelem zvěře anebo potvrzením o vyšetření státní veterinární správou. Potvrzení
prosíme zaslat za konkrétní honitbu na OMS Litoměřice. Bez tohoto potvrzení nelze uskutečnit
výlož léčiv v dané honitbě.
Následně bude hromadně oznámen prostřednictvím OMS Litoměřice záměr Krajské
veterinární správě o použití léčiv v daných honitbách. Tento záměr musí OMS Litoměřice učinit
nejpozději do 10. 1. 2020
Následně dotčení uživatelé budou informování o termínu výdeje léčiv, které nejspíše proběhne
opět v areálu společnosti Chládek a Tintěra, a.s., v Terezíně.
Předpokládaný termín použití léčiv v honitbách se komplexně pro Českou republiku uskuteční
v termínu od 3. 2. do 23. 2. 2020.
S pozdravem Myslivosti zdar!
Bc. Ivo Hrzán, DiS. , předseda komise pro myslivost OMS Litoměřice

5.

Kynologická komise

Vážení myslivci, kynologové a přátelé kynologie,
v prosinci můžeme rekapitulovat práci komise v letošním roce a připravit se na tok
nadcházející. Komise spolu s aktivisty spolu s aktivisty připravila Jarní svod psů na 13. 4. v MS
Ohře Břežany nad Ohří, sice nepovinný, ale významný pro další rozvoj chovu jednotlivých
plemen, dále Zkoušky vloh 27. 4. v Klapém, rovněž důležité pro posouzení vrozených
vlastností psů a pro informace chovatelským klubům. Pro získání lovecké upotřebitelnosti se
uskutečnily Zkoušky z bezkontaktního norování 22. 6. na noře v Klapém, Zkoušky z vodní
práce byly v letošním roce přesunuty na neděli 28. 7. do honitby MS Travčice z důvodu nízké
hladiny rybníka v Liběšicích. Lesní zkoušky 10. 8. ve velmi vhodném terénu v MS Podsedice
ovládli letos ostatní plemena. Všestranné zkoušky 28. – 29. 9. se uskutečnily v honitbě MS
Krábčice, kam byly přesunuty z MS Račice – Háje z organizačních důvodů. Z důvodu malého
počtu přihlášených psů byly odvolány Podzimní zkoušky ohařů, plánované na 7. 9. v honitbě
MS Čížkovice. Tradiční Barvářské zkoušky 12. 10. v honitbě Lovoš a Barvářské zkoušky
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honičů 13. 10. rovněž v honitbě Lovoš se bohužel uskutečnily každý den pouze pro jednu
skupinu přihlášených psů. Velmi pozitivní ohlas měli nově zařazené Honičské zkoušky 16. –
17. 11. v honitbě Rašovice, i zde byl z organizačních důvodů změněn termín na 9. – 10. 11.
Kromě těchto „základních zkoušek“ se kynologická komise společně s Klubem ČF podílela na
uspořádání Memoriálu Františka Housky v honitbě Travčice ve dnech 13. – 15. 9.
Dále je zajišťováno průběžné vzdělávání kynologických rozhodčích a pomoc čekatelům na
rozhodčího, tak, aby všechny zkoušky měly vysokou úroveň a pomohly s přípravou loveckých
psů na jejich praktické využití v myslivosti.
Všechny tyto akce můžeme připravovat jen díky pochopení a podpoře mysliveckých spolků a
honebních společenství, které nám umožní konání zkoušek v jejich honitbě a prakticky vždy
zajistí i technickou pomoc tak, aby zkoušky proběhly v souladu se zkušebními řády. Za tuto
podporu všem patří velké poděkování.
A jaký program připravila kynologická komise na rok 2020? Prakticky chceme připravit
všechny akce, tak jako v letošním roce, které mají zajistit loveckou upotřebitelnost našich
čtyřnohých přátel, tak, aby byli platnými pomocníky v naší myslivosti. A navíc oproti roku 2019
jsme do programu zařadily Zkoušky z vyhledávání, vyhánění a nahánění zvěře (ZVVU),
vzhledem k vyšším nárokům na psy při lovu černé zvěře.
Termínový kalendář kynologických akcí bude uveřejněn v následujícím čísle Zpravodaje.
Kynologii zdar!
MVDr. Jaroslav Švec, předseda komise pro kynologii OMS Litoměřice

6.

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
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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.2020. Uvádíme i akce pořádané dalšími
mysliveckými, kynologickými a spřátelenými spolky:
Akce

Datum

Kurz Myslivosti 2020-21

02/2020, OMS Litoměřice

Ples OMS

13.3.2020, Hotel Koliba Litoměřice

Aktiv mysliveckých hospodářů UL
kraje

19.3.2020, Krajský Úřad Ústí nad Labem

Jarní svod loveckých psů

18.4.2020, Chotěšov

OP K4M

04.2020, střelnice

Sněm OMS LT

2020

Klubové ZV KCHJgt

25.4.2020, Klapý

Výstava trofejí – Týden přírody

2020 Roudnice

Mem. Otto Aleše

16.5.2020, střelnice Opárno

Výstava psů NBC - CACIB

23.-24.5.2020, výstaviště Litoměřice

Pohár předsedy OMS, LK

2020

Mem. Václava Skalického

6.6.2020, střelnice Opárno

Zkoušky nováčků

20.6.2020, Klapý

VP

19.9.2020, Úštěk

LZ

22.8.2020, Podsedice

Košťálovský kulový trojboj

...9.2020, střelnice Opárno

PZ

3.10.2020, Čížkovice

BZ

10.10.2020, Sulejovice, Lovoš

BZH

11.10.2020, Sulejovice, Lovoš

VZ -CACT

17.-18.10.2020, Sovice, Chodouny

ZVVZ

24.10.2020, Peruc

HZ

13.-14.11.2020, Rašovice

IZN, IHB

Volné termíny dle požadavků
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