Českomoravská myslivecká jednota, z. s.
Okresní myslivecký spolek Tachov
-------------------------------------------

Zápis ze schůze OMR konané dne 22. 10. 2018
Přítomni:
OMR: Bc. P. Nečas, J. Štrunc, Ing. J. Pospíšil, T. Krutina, O. Liška, MUDr. V. Marešová
J. Bachtík
ODR:
JUDr. J. Bydžovský
Omluveni: Ing. J. Červinka, Ing. R. Svoboda
Zasedání rady zahájil předseda OMS. Přivítal přítomné.
Myslivecký kurz
Teoretická část – plán přednášek byl splněn podle rozvrhu. JUDr. Bydžovský a J. Štrunc jsou ochotni, podle
zájmu adeptů, probrat s nimi otázky. Jednatelka připomene adeptům tuto nabídku nad rámec rozvrhu přednášek.
Kynologická komise
Dalším bodem jednání bylo vyhodnocení kynologických akcí – norování, PbZ a PZ.
Norování – předseda Bc. P. Nečas – bylo přihlášeno 7 psů, účast 7 psů, všichni absolvovali za 84 bodů. Ze strany
pořádajícího MS vše připraveno velmi dobře, majitel nory slíbil zapůjčení nory i pro příští rok.
PbZb – O. Liška – zkoušky se konaly v honitbě Velké Dvorce, zahájení v areálu provozovny p. Zatloukala, na
organizaci se podíleli i členové klubu barvářů.
PZ – předseda Bc. P. Nečas a T. Krutina – skupina ohařů – 3 psi, ostatní plemena - l skupina. Ohaři uspěli
všichni, ve skupině ostatních plemen neuspěl jeden pes – vůdce sám konstatoval, že disciplínu nezvládl.
Organizace výborná, zahájení zkoušek natáčela regionální televize.
Předseda – zvát televizi na každou akci
Plán kynologických akcí na r. 2019 – schválen plán ve stejném rozsahu jako v letošním roce – JS, ZV, BZ, PbZ,
N, PZ a individuální PbZ.
Termíny – JS- 27. 4. 2019, ZV 4. 5. 2019, BZ - 21. 9. 2019, PbZ – 21. 9. 2019, N – 5. 10. 2019, PZ 12. 10.
2019, individuální zk. barvářů – dle požadavku vůdců.
Sekretariát
Změna v režimu provozu budovy – byly zrušeny přístupové karty, budova je otevřená pondělí – pátek od 6.00 do
18.00 hod., v sobotu a neděli zavřeno. Komplikuje nám to činnost, zasedání OMR a komisí, hlavně potom
pořádání kurzu. Předseda OMS informoval o tom, že mluvil s náměstkyní ÚZSVM v Domažlicích, podle jejího
vyjádření je to neměnné. Předseda napíše dopis ředitelce Ing. Brody s tím, že přesně vypíše data schůzí a kurzu a
požádá o výjimku. Pokud to nedopadne, budeme hledat řešení – např. stěhování. Bylo by to škoda, protože zde
máme i oficiální sídlo a po všech stránkách je tato adresa a prostory pro naši činnost plně vyhovující.
Jednatelka :
Příprava dalšího školení prohlížitelů – středa 28. 11. 2018 v Nahém Újezdci. Předběžně máme cca 45 přihlášek.
Občerstvení – zajistí jednatelka – káva, čaj, voda, sušenka, klobása. Sraz v N. Újezdci v úterý 27. 11. v 16.00
hod. na přípravu sálu – předseda, MUDr. Marešová, jednatelka.
Myslivecká komise
Hodnocení trofejí – v sobotu 27. 4. 2019 spolu s jarním svodem. Jednatelka požádá o pronájem KD. Předseda
požádal členy OMR o návrhy na doprovodný program – soutěž pro děti, prezentace firmy apod.
Střelecká komise
Příprava plánu střeleckých akcí na r. 2019:
Okresní přebor – 20. 04. 2019
Fomei cup
01. 06. 2019
PČL
31. 08. 2019
Předseda informoval o rozhovoru s p. JUDr. Kubíkem, členem SK ČMMJ, který se týkal uspořádání
celostátního přeboru na LK v r. 2019 na střelnici v Lomu u TC – pořadatel OMS Tachov. P. Kubík o uspořádání
akce mluvil jako o hotové věci. Předseda OMS a předseda SK J.Bachtík tuto akci odmítli jako akci za
současných podmínek na střelnici ekonomicky nerentabilní. Navíc 3 týdny po termínu CP pořádáme 1. kolo

Fomei cupu. O odmítnutí byl telefonicky informován předseda SK ČMMJ Jan Matulka, který si byl plně vědom
toho, že pořádání nebylo předjednáno s OMS.
Různé:
- Porada předsedů a jednatelů v Kostelci n. Č. L. 10.10.2018
– z vystoupení Ing. Janoty, Ing. Červenky, M. Fišera - radostná zpráva – rada ČMMJ se dostala ze
všech problémů, připravuje se nová koncepce, je to otevřené k diskusi na webových stránkách ČMMJ.
Uvažuje se o převzetí na ČMMJ – plány, lovecké lístky.
- Problematika čerpání dotací, v připravované novele zákona o myslivosti se např. uvažuje o vykonání
zkoušek z myslivosti formou testu.
J. Kasina – připravuje se nulté číslo Myslivosti – obdrží ho všichni členové poštou do 15.1.2019
zdarma. Předplatitelé spolu s předplaceným číslem.
- M. Novotná má novou funkci – bude PR pro styk s médii.
Organizační záležitosti sekretariát ČMMJ k OMSům – za jednotlivé činnosti Ing. Dvořáková – vybírání
čl. př., zaúčtování rozdílných plateb, prodej zboží, pravidla čerpání dotací;
p.Švrčula – školení střelec. rozhodčích, zákaz olova;
J. Kolouchová – zkoušky z myslivosti, zkoušky hospodářů;
Mgr. Adámková – rozsáhlý materiál ke kynologii – školení rozhodčích, evidence rozhodčích, plán
kynolog. akcí na r. 2019, chystá se úprava všeobecných podmínek ZŘ, vyplňování podkladů – slíbila
poslat prezentaci svého příspěvku;
Ing. M. Kraus – vstup do programu Halali – pouze ke čtení,čtečka karet.
----------------------------------------------------------------------------------------- Plán zasedání OMR OMS TC na r. 2019 – připraví předseda
- Prosincová rada – OMR spolu s ODR - u předsedy OMS v H. Jadruži 14. 12. od 18.00 hod., večeři
připraví jednatelka spolu s MUDr. Marešovou
- Práce s mládeží – je potřeba toto začít řešit, jsme jeden z mála OMSů, který nepořádá Zlatou srnčí trofej
- je na to i dotace Mze. Řešit co nejrychleji a pozvat zájemkyni o vedení mysl. kroužku na jednání na
OMS.
Termín – do konce listopadu 2018

U s n e s e n í ze zasedání OMR 22. 10. 2018
OMR projednala:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vyhodnocení PbZB, norování, podzimních zkoušek
Plán kynologických akcí na r. 2019
Plán střeleckých akcí na r. 2019
Přípravu dalšího školení proškolených osob
Přípravu prosincového zasedání OMR a ODR
Změnu režimu vstupu do budovy
Termín a přípravu hodnotitelské přehlídky za r. 2018/2019
Zprávu z porady předsedů a jednatelů - 10.10.2018 Kostelec n. Č. L.

OMR bere na vědomí:
1.
2.

Vyhodnocení kynologických akcí – PbZB, N, PZ
Zprávu z porady předsedů a jednatelů

OMR schvaluje:
1.
2.
3.
4.

Plán kynologických akcí na r. 2019 v rozsahu – Jarní svod, Zkoušky vloh, Podzimní zkoušky,
Barvářské zkoušky, Norování, Předběžné zkoušky barvářů, Individuální zkoušky barvářů
Plán střeleckých akcí na r. 2019 v rozsahu – Okresní přebor, Pohár Českého lesa, FOMEI CUP
Termín hodnotitelské přehlídky za r. 2018 – 27. 4. 2019
Konání prosincové myslivecké rady 14. 12. 2018 v Horní Jadruži – spolu s ODR (bez hostů)

OMR ukládá:
1.
2.
3.

Předsedovi OMS – napsat vyjádření ředitelce ÚZSVM Domažlicích k novému režimu provozní
doby v budově sídla OMS v Tachově
Jednatelce – požádat o zapůjčení prostor KD v Chodském Újezdu pro konání chovatelské přehlídky
Jednatelce – organizačně zajistit průběh dalšího školení prohlížitelů

V Tachově 22. října 2018
Zapsala: Eva Velcová

