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Kalendář kynologických akcí 2019
Přihlášky na zkoušky zasílat na sekretariát OMS ČMMJ Tachov - uzávěrka 14 dnů před
konáním zkoušek, platba předem na účet, složenkou, případně v hotovosti na sekr. OMS. .
Členové ČMMJ jsou zvýhodněni v podobě nižšího poplatku za zkoušky.
Kynologická komise OMS ČMMJ zajišťuje po dohodě s příslušným revírem veškerou zvěř
potřebnou k pořádání zkoušek.

1. Jarní svod psů - 27. 4. 2019 - 8.00 hod. náves u KD Chodský Újezd
- garant SOL s.r.o. Ch. Újezd a KK OMS

2. Zkoušky vloh – 4. 5. 2019 MS Hubertus Nahý Újezdec - sraz KD Nahý Újezdec
– garant Martin Šlehofer
3. Barvářské zkoušky – 21. 9. 2019 – Honitba Správy obecních lesů s.r.o. Chodský Újezd
– sraz 8.00 hod. chata Marcela – velkoškolka Chodský Újezd
– garant SOL s.r.o. a Lukáš Podhrádský
4. Pz barvářů - 21. 9. 2019 – Honitba Velké Dvorce – sraz 8.00 hod. Přimda
- garant – Josef Šafařík
5. Norování – 5. 10. 2019 Nora Sytno – sraz 8.00 hod. - garant Lubomír Nováček a Jiří Švec
6. Podzimní zkoušky ohařů a ostatních pl. – 12. 10. 2019 - MS Hubertus Nahý Újezdec –
sraz 8.00 hod. KD Nahý Újezdec –
garant MS a Martin Šlehofer

Střelecký kalendář 2019
Další střelecké akce je možné najít ve střeleckém kalendáři na stránkách OMS Tachov – střelecká
komise, resp. ČMMJ Praha,z.s.
Střelnice INTERWILD s.r.o. v Lomu u Tachova
20. 4. 2019 - 8.00 hod. - Okresní přebor – LK, AT a K4M - OMS ČMMJ Tachov
(od 12.00 hodin výcvik adeptů)
Předpokládaný rozsah střelby LS 1x25 a AT 1x25
K4M - malorážka s optikou - zvětšení libovolné
(4x10 ran na terč srnec, kamzík, liška, kňour)
Jedná se o samostatné přebory
1. 6. 2019 – 8.00 hod. - FOMEI CUP – 1. kolo celostátního přeboru dětí a mládeže ve střelbě
ze vzduchovky a malorážky

31. 08. 2019 - 8.00 hod. - Pohár Českého lesa - OMS Tachov - Univerzální trap 2x25 + finále

Plán výcviku adeptů 2019 - střelby
Nová směrnice – počet hodin - 10

sobota: 20. 4. 2019 od 08.00 hodin - po okresním přeboru
1. výcvik - střelnice Lom u Tachova
Rozsah výcviku: 5 hodin teorie + 10 brokových a 25 kulových ran z malorážky - účast na výcviku
je v rámci ČMMJ povinná!
2. výcvik – střelnice Lom u Tachova
Rozsah výcviku: 5 hodin teorie + 10 brokových a 25 kulových ran z malorážky - účast na výcviku
je v rámci ČMMJ povinná!

Myslivecký sněm
21. 6. 2019 od 17.00 hodin
KD Chodský Újezd
Klíč pro počty účastníků byl změněn na sněmu v červnu 2015 a proto z každého MS,
soukromé či pronajaté honitby je možnost vyslat na sněm 2 delegáty.
OMS Tachov doporučuje účast i statutárního zástupce.
Současně vyzýváme členy ČMMJ, kteří nejsou organizování v MS či revíru, aby se nahlásili
jednatelce OMS Tachov. Důvodem je vytvoření seznamu nezařazených členů a jejich následné
vyrozumívání a zasílání důležitých informací z činnosti ČMMJ.
Myslivecký sněm je pro členy evidované u OMS ČMMJ Tachov.
Členové ČMMJ z jiných OMSů, ale i nečlenové ČMMJ, kteří mají pronajaté honitby na našem
okrese se mohou zúčastnit sněmu po dohodě s jednatelkou OMS Tachov jako hosté.
Sněm není jen bilancováním uplynulého období, měl by být i o předávání zkušeností, poznatků a
návrhů na zlepšení činnosti, rozvíjení činnosti na všech úsecích myslivosti, ochrany přírody,
výchovy dětí a mládeže.

Kurz adeptů – podmínky
Nová směrnice ČMMJ ke zkouškám z myslivosti – schválena SZ 17. 11. 2017 – Benešov
Uchazeč podává přihlášku u OMS Tachov do 31.12., nejpozději však v den zahájení kurzu a to
u OMS, příslušného podle místa trvalého bydliště.
Myslivecký kurz začíná první přednáškou - o termínu uchazeči budou písemně vyrozuměni
(zpravidla 1. pátek v únoru běžného roku).
Časový harmonogram:
pátek od 17.00 do 21.00 hodin a sobota od 8.00 do12.00 hodin
- zařadit uchazeče do teoretického kurzu a odborné praxe lze pouze tehdy, pokud před
termínem konání zkoušek dosáhne věku 15 let
- teoretický kurz má rozsah 66 vyučovacích hodin a uchazeč splní podmínky tohoto
přípravného školení, pokud absolvoval minimálně 50 vyučovacích hodin, Adept se musí zúčastnit
alespoň 85 % výuky a všech povinných akcí, stanovených v rámci odborné praxe OMS.
OMR rozhodla zvýšit cenu kurzu na 7.000,-- korun. Žadatel zaplatí 7.000,- Kč u zápisu při
zahájení kurzu. Důležité upozornění pro žadatele: Pokud žadatel při zápisu do kurzu požádá
o členství v ČMMJ a je tedy během kurzu již členem ČMMJ,(nejpozději však po únorové
myslivecké radě) zaplatí poplatek 5.000,-- Kč. Dalších 100+650,-- Kč nebo 100+1000,-- Kč
(členský příspěvek pro stávající rok), tedy celkem 5.750,-- Kč nebo
6.100,-- Kč, ale i
následující rok v době, kdy bude skládat zkoušku z myslivosti, mu členský příspěvek
zaplatí OMS, takže 650,-- nebo 1000,- Kč mu vlastně vrátí. Je skutečností, že v tomto
případě se zavazuje být nejméně po dobu 2 let členem ČMMJ, z.s. a čerpat výhody členství
v ČMMJ.
Dále adept musí vykonat povinnou roční praxi p honitbách na základě písemné smlouvy mezi
OMS a MS, honitbou, HS, či soukromým nájemcem revíru.
Povinné akce pořádané OMS ČMMJ
- 2 x - výcvik ve střelbě
- povinné 2 akce kynologické - jarní svod loveckých psů (viz plán akcí)
- podzimní zkoušky ohařů a malých plemen (viz plán akcí)
- povinné 2 akce střelecké - okresní přebor – teorie, kulové a brokové disciplíny
- FOMEI CUP 2019 – 1. kolo Lom u Tachova
Počátkem následujícího roku jsou závěrečné zkoušky. Zkouší lektoři OMS Tachov.
V roce 2020 bude termín zkoušky 15. 2. 2020 od 8.30 hodin

Hodnocení trofejí pro lov. sezónu
2018 - 2019
společně s jarním svodem loveckých psů
Hodnocení trofejí a jarní svod psů pořádá OMS ČMMJ Tachov pod záštitou

obce Chodský Újezd
Jarní svod psů
27. 4. 2019 v 8.30 hod.
Náves u kulturního domu

Hodnocení trofejí
27. 4. 2019 od 8. 45 – do 12.00 hod.

KD CHODSKÝ ÚJEZD
OMS ČMMJ v Tachově byl pověřen Orgány státní správy myslivosti měst Tachova a Stříbra
provedením chovatelských přehlídek.

Doprovodný program – laserová střelnice OMS Karlovy Vary

Různé - africký mor prasat
Aktuální informace Mze ze dne 11. 2. 2019
Od 1. února 2018, kdy došlo ke zmenšení zamořené oblasti v okrese Zlín, eviduje SVS ve Zlínském kraji
193 nálezů uhynulých prasat divokých. Africký mor prasat (AMP) byl potvrzen u 12 kusů nalezených
v zamořené oblasti. Poslední pozitivně testovaný nález pochází z loňského dubna a jednalo se o kus
uhynulý již několik měsíců předtím. Ve 176 případech bylo vyšetření negativní. V současné době se čeká
na výsledek čtyř vyšetření. Ve stejném období lovci v zamořené oblasti odlovili celkem 1231 divočáků.
Vyšetření AMP prokázalo pouze u jednoho kusu odloveného loni v únoru katastrálním území Lužkovice.
V oblasti s intenzivním odlovem bylo od 1. 2. do 31. 12. 2018 zastřeleno 9755 divokých prasat, v roce 2019
se v této oblasti ulovilo 1400 kusů. Ani jedno z prasat ulovených v oblasti s intenzivním odlovem AMP
nemělo.

Povinnosti vůči státní správě myslivosti
Vážení kolegové, při jednání na OŽP – státní správa myslivosti jsem byl informován o tom, že
myslivečtí hospodáři, resp. funkcionáři mysliveckých spolků a soukromých revírů, neodpovídají na
dotazy, které požaduje SSM. Z tohoto důvodu Vás nabádám k pečlivějšímu přístupu v poskytování
požadovaných informací SSM.
Současně je potřeba si uvědomit, že je potřebné informovat SSM o výskytu nových predátorů.
Informovat nejen SSM, ale i mysliveckou veřejnost. Zatajování informací nikomu a ničemu
neprospěje.

Zkoušky MH (výuka – lektoři OMS Tachov)
OMS Tachov požádal v letošním roce o konání zkoušek mysliveckých hospodářů. Předpokládané
zahájení kurzu - 1. květen.
Přihlášky a případné dotazy u jednatelky OMSu.

S pozdravem „Myslivosti zdar“
Bc. Pavel Nečas v. r. – předseda OMS Tachov

MYSLIVECKÝ SEMINÁŘ
OKRESNÍHO MYSLIVECKÉHO SPOLKU
TACHOV
8. května 2019
KD CHODSKÝ ÚJEZD
kapacita sálu omezena na 160 míst

Rezervace možná předem
na email oms.tachov@seznam.cz
nebo telefonicky : 374 722 262 a mob. 724 231 412
Vstupné
Členové ČMMJ zdarma (prokázání členství - zaplacením členského příspěvku
spolu s občanským průkazem)
Ostatní: 50 Kč

PROGRAM
08.30-08.45

Registrace účastníků

08.45-09.00

Zahájení semináře

Bc. Pavel Nečas – předseda OMS ČMMJ Tachov
Ing. Jiří Dufka – starosta Obce Chodský Újezd

09.00-10.00

Informace Státní veterinární správy o současném stavu
AMP a aktuální veterinární situaci v PK a okrese Tachov
(MVDr. Richard Bílý, MVDr. Marek Svoboda)

10.00-11.00

Prostorová aktivita černé zvěře s ohledem na AMP
( Ing. Jan Rohla, Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze)

11.00-11.30

přestávka, občerstvení

11.30-12.30

Výživa a přikrmování zvěře
(doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc., Fakulta lesnická a dřevařská
ČZU v Praze)

12.30-13.30

Aktuální a nové dotační tituly do myslivosti dle NV č. 30/2014
Sb., v dotačním období 2019
(Ing. Jiří Peterka, Krajský úřad Plzeňského kraje)

Pokyny střelcům
1.

Nestřílí se do leče.

2.

Nestřílí se ani po řadě střelců a do jejich blízkosti.

3.

Střílí se bezpečně za sebe mimo leč nebo bezpečně šikmo za leč, tak aby
nedošlo k ohrožení zdraví sousedních střelců či nijak na lovu nezúčastněných
osob (cyklistů, turistů apod.) a střílí se na zvěř, kterou bezpečně lovec ze svého
stanoviště rozpoznal.
(žádná ukvapeně vystřelená rána nestojí za ohrožení lidského života či loveckého
psa)

4.

Pro lovce začíná leč (lov) přidělením stanoviště závodčím a končí dopředu
domluveným signálem „konec leče“. Před tímto signálem nikdy stanoviště
neopouští!

5.

Pokud střelec na stanovišti na zvěř střílel, vyčká na tomto stanovišti konce
leče a na příchod závodčího nebo jím pověřené osoby, věci znalé osoby (personálu).
Pokud zvěř postřelí anebo si není jist zásahem, vyčká na stanovišti na příchod
závodčího nebo jím pověřené, věci znalé osoby (personálu).
Neorganizuje dosled sám!

6.

Pokud je zvěř po výstřelu na místě usmrcena, zajistí lovec po skončení leče její
ošetření, tzn. vyvržení a dotažení poblíž jeho stanovišti nebo těžší zvěř na místě
vyvržení viditelně označí.

7.

Je mysliveckou slušností a loveckou povinností oznámit závodčímu kolik ran a
na jakou zvěř střílel.

8.

Vystřelené kulové náboje si na stanovišti po sobě sebere.

9.

Žádné stanoviště není špatné a proto je potřeba sledovat dění v leči před sebou,
ale i za sebou (dávejte pozor na návštěvníky lesa, označujte lesní cesty nápisy( „Pozor,
probíhá lov zvěře“).

10. Dodržení těchto pravidel není ztížením a znepříjemněním lovu, ale přispívá k udržení
důvěry a dobré pohody během celého dne mezi lovci a personálem.
Přílohou jsou i pokyny v německém jazyce

