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Dozorčí rada
OMS ČMMJ Ústí nad Orlicí
Předseda DR
Jiří Kanta

Místopředseda DR
Miroslav Skala

Člen DR
Miroslav Hanzelka

Vysoké Mýto 648/IV 566 01
Tel. 739 730 441

Chodská ll94 Ústí nad Orlicí 562 01
Tel. 606 300 983

Hnátnice 50 561 01
Tel. 607 665 568

Chovatelská přehlídka trofejí – slavnostní zahájení 5. 5. 2012,
ukončení pátek 11. 5. 2012, svoz trofejí čtvrtek 3. 5. 2012
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Sněm myslivců – Habřinka 11. 11. 2011
Vážení hosté, vážení přátelé myslivci, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji
přivítal na našem Sněmu myslivců. Zvláště pak vítám zástupce ČMMJ v Praze
Ing. Josefa Vláška zástupce Krajského úřadu Ing. Danu Teplou a dále pak pracovníka státní správy myslivosti pověřené obce Ing. Hanu Cukorovou.
Než přikročíme k vlastnímu jednání seznámím vás s programem našeho
Sněmu:
1. Zahájení, přivítání hostů sněmu
2. Volba mandátové a návrhové komise
3. Kontrola usnesení ze Sněmu konaného dne 19. 11. 2010
4. Předání vyznamenání „Čestné členství v ČMMJ“
5. Zpráva předsedy OMS ČMMJ Ústí n. Orl., p. Vlastimila Mrkvičky
6. Zpráva místopředsedy OMS ČMMJ Ústí n. Orl., p. Mgr. Jaroslava Jireše
7. Zprávy předsedů jednotlivých odborných komisí – EK, MK, KK, KPK,
SK
8. Zpráva jednatele OMS ČMMJ Ústí n. Orl., p. Tomáše Pecháčka
9. Zpráva předsedy ODR OMS ČMMJ Ústí n. Orl., p. Jiřího Kanty
10. Diskuse
11. Usnesení a závěr
Po skončení jednání našeho Sněmu bude od 17.00 hodin jako doprovodný
program přednáška p. Pavla Scherera na téma „Srnčí zvěř – parožení srnců“.
Nyní přistoupíme k bodu č. 2 našeho programu, a to je volba mandátové
a návrhové komise.
Do mandátové komise jsou navrženi pp. Pavel Chalupa, Zdeněk Brunclík
a Karel Šípek.
Prosím vás o vyjádření své vůle veřejným hlasováním o těchto navržených
kandidátech do této funkce.
Kdo je pro pp. Chalupu, Brunclíka a Šípka? – 46 hlasů
Kdo je proti, aby byl zvoleni pp. Chalupa, Brunclík a Šípek? – není tomu tak
Zdržel se někdo hlasování? – nikdo
Do návrhové komise jsou navrženi pp. Mgr. Jaroslav Jireš, Vladislav Peterka
a Tomáš Pecháček.
Prosím vás o vyjádření své vůle veřejným hlasováním o těchto navržených
kandidátech do této funkce.
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Kdo je pro pp. Mgr. Jireše, Peterku a Pecháčka? – 46 hlasů
Kdo je proti, aby byl zvoleni pp. Mgr. Jireš, Peterka a Pechaček? – není tomu
tak
Zdržel se někdo hlasování? – nikdo
Bod č. 3 našeho programu, a to je Kontrola usnesení ze Sněmu myslivců
konaného dne 19. 11. 2010.
V Usnesení Sněmu myslivců OMS Ústí n. Orl. ze dne 19. 11. 2010 se ukládá
Okresní myslivecké radě Okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Ústí n. Orl., aby:
1. zabezpečila plánované akce v kynologii OMS ČMMJ v Ústí n. Orl. v souladu
se Smlouvou o součinnosti s jednotlivými MS – bylo splněno dle plánovaných akcí
2. zabezpečila plánované akce ve střelectví OMS ČMMJ v Ústí n. Orl. v souladu
se Smlouvou o součinnosti s jednotlivými MS – bylo splněno, zde ještě se
sluší poděkovat za pochopení a vstřícnost vedení a členům MS Březina České Heřmanice za uspořádání stř. akcí, které převzali za uzavřenou střelnici
v Mostku
3. požádala pověřené obce o pořádání chovatelské přehlídky trofejí v Lanškrouně v roce 2012 – bylo splněno, CHP trofejí se konala 9. – 12. 4. 2010
v Lanškrouně
4. zabezpečila organizačně okresní kolo Zlaté srnčí trofeje v roce 2011 – bylo
splněno, uvedené akce zúčastnilo 97 dětí, MS Skořenice zajistilo organizaci
a občerstvení
5. pokračovala v organizování odborných přednášek s mysliveckou tématikou
v roce 2011 – bylo splněno 2× 1)duben 2011, CHP Lanškroun, lektor Jiří
Hanák, téma: Zvýšení chov. a trof. hodnoty srnčí zvěře
2)říjen 2011, Habřinka, lektor Ing. Karel Solnička, téma: Myslivecký zákon
v praxi
6. požádala ČMMJ o pořádání zkoušek z myslivosti a zkoušek na mysliveckého
hospodáře – splněno částečně, zkoušky na mysl. hospodáře byly zrušeny
pro malý zájem uchazečů
7. vyhotovila a uzavřela smlouvu o správcovství na umělé noře OMS ČMMJ
v Ústí n. Orl. – splněno a správcem byl ustanoven p. František Dvořák z MS
Rybník, Třebovice
8. na jednání Sboru zástupců v Praze dne 20. 11. 2010 podpořila při volbě
předsedy ČMMJ p. Ing. Jiřího Chmela, jako protikandidáta Ing. Jaroslava
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Palase – z naší strany splněno, naši zástupci hlasovali pro Ing. Chmela, avšak
volba vyzněla pro Ing. Palase 102 hlasy, volilo 150 voličů
Bod č. 4 našeho programu, a to je Předání vyznamenání „Čestné členství
v ČMMJ“
Vyznamenání předá člen myslivecké rady ČMMJ p. Ing. Josef Vlášek, místopředseda OMR p. Mgr. Jaroslav Jireš a předseda kulturní a propagační komise
p. Pavel Chalupa.
Prosil bych vyznamenané pp. Jiřího Kantu a Josefa Kacálka, aby se dostavili
k předání vyznamenání, které se uděluje za dlouhodobou činnost v Českomoravské myslivecké jednotě a pro myslivost.
Bod č. 5. Zpráva předsedy OMS ČMMJ Ústí n. Orl.
Bod č. 6. Zpráva místopředsedy OMS ČMMJ v Ústí n. Orl. p. Mgr. Jaroslava
Jireše
Bod č. 7 našeho jednání, a to jsou zprávy předsedů jednotlivých odborných
komisí a prosil bych předsedu ekonomické komise p. Ing. Josefa Janebu o přednesení jeho zprávy.
Děkuji p. Janebovi za jeho zprávu a prosil bych člena myslivecké komise
p. Karla Šípka o přednesení zprávy za mysliveckou komisi.
Děkuji p. Šípkovi za jeho zprávu a prosil bych p. Lubomíra Knytla za přednesení zprávy kynologické komise.
Děkuji p. Knytlovi za přednesení zprávy kynologické komise a prosil bych
p. Pavla Chalupu o přednesení zprávy kulturně propagační komise.
Děkuji p. Chalupovi za jeho zprávu a prosil bych předsedu střelecké komise
p. Zdeňka Dvořáka za přednesení zprávy střelecké komise.
Bod č. 8 je Zpráva jednatele OMS ČMMJ v Ústí n. Orl., prosím p. Tomáše
Pecháčka o přednesení jeho zprávy.
Bod č. 9. je Zpráva předsedy ODR OMS ČMMJ v Ústí n. Orl., prosím předsedu
Okresní dozorčí rady p. Jiřího Kantu o přednesení jeho zprávy.
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Bod č. 10. Diskuse.
Otevírám diskusi a žádám vás o diskusní příspěvky.
V diskusi vystoupil Ing. Josef Vlášek s informacemi o pojišťovně Halali
a.s. a jejich produktech a p. Zdeněk Dvořák s informacemi o střeleckých akcích
v našem okrese v příštím roce.
Děkuji vám za vaše informace a prosím mandátovou a návrhovou komisi, aby
nás seznámila s návrhem na Usnesení Sněmu myslivců OMS ČMMJ ze dne 11.
11. 2011, čímž se dostáváme k poslednímu bodu našeho jednání, a to je:
Bod č. 11. Usnesení a závěr
Prosím o hlasování předneseného návrhu Usnesení sněmu myslivců dne 11.
11. 2011
Kdo je pro uvedený návrh Usnesení – 46 hlasů.
Kdo je proti návrhu Usnesení – zdržel se někdo hlasování o návrhu? Není
tomu tak.
Vážení přátelé, vyčerpali jsme všechny body programu našeho Sněmu myslivců, a tak mě nezbývá než všem popřát pevné zdraví vám i vašim rodinám a do
nastávající sezóny společných lovů mnoho pěkných loveckých zážitků a k těm
vám přeji Lovu zdar!
Děkuji vám za pozornost.
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Zpráva předsedy OMS ČMMJ Ústí n. Orl. za rok 2011.
Vážení přátelé myslivci,
dovolte mi, abych vás v krátkosti informoval o činnosti našeho OMS ČMMJ
v Ústí n. Orl.
Okresní myslivecká rada je devítičlenná a zasedá ve volném čase 10x ročně.
Její fungování je odvislé od počtu platících členů ČMMJ. Podařilo se nám
zastavit klesající trend naší členské základny z minulé doby a v současnosti
má náš OMS 1 113 členů. Dalším zdrojem financí jsou výnosy z kurzů adeptů
o první lovecký lístek, z pronájmů uvolněných prostor v naší budově nebo dotací
KÚ Pardubice na zvyšování odborné úrovně našich členů formou přednášek
s mysliveckou tématikou.
Z termínovaného vkladu jsme si museli v loňském roce vypůjčit 50 000 Kč na
nepředvídané výdaje, které jsme v tomto roce připraveni vrátit zpět na tento účet.
Finanční rozpočet pro tento rok je plněn bez výrazných disproporcí. Nemáme
na rozhazování ale fungování jednotlivých komisí a činnost OMS nebyla ničím
omezena. Existují však už případy, kdy některé OMS museli zastavit svoji činnost
pro nedostatek financí.
Co se týká činnosti jednotlivých odborných komisí OMS, všechny pracují dle
předem naplánovaných akcí.
Chtěl bych upozornit na úspěch našich kynologů v soutěži O putovní pohár
hejtmana PA kraje ohařů, ve kterém družstvo našeho OMS zvítězilo. Pořadatelem
tohoto závodu byl OMS Chrudim.
Dalším úspěchem bylo prvenství našeho střeleckého družstva v loveckém
trojboji v závodě O putovní pohár hejtmana PA kraje, který byl pořádán OMS
Chrudim na střelnici v Pardubicích.
V našem středu máme i vynikajícího sportovního střelce p. Radka Chalupníka, který v letošním roce zvítězil na celostátním přeboru ČMMJ v LK, který
se konal ve Třebíči.
Nezanedbáváme ani práci s mládeží a KPK každoročně pořádá soutěž O zlatou
srnčí trofej, které se v letošním roce zúčastnilo 97 dětí.
Dále je to pořadání CHP trofejí MK za vydatné pomoci pracovníků odboru
živ. prostředí MÚ Lanškroun a pracovníků státní správy dalších pověřených
obcí, které mají velmi dobrou úroveň.
OMR se po menších peripetiích a přes neochotu předsedy MK p. J. Filipiho
podařilo dokázat, aby byla doplněna stávající kriteria hodnocení trofejí srnců
v případech, kdy mají více jak 6 výsad. Tuto úpravu kriterií vypracovala osoba
nadmíru povolaná jako je p. František Záleský, předseda hodnotitelské komise
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trofejí, za což mu OMR děkuje. Myslivecká veřejnost bude o této úpravě včas
informována.
Další činnosti jednotlivých odborných komisí budou jistě předmětem zpráv
jejich předsedů.
Dle našich finančních možností provádíme údržbu naší budovy. V letošním
roce byla vyměněna dřevěná okna za plastová v přízemí na severní straně budovy.
Na jednatelství byl pořízen nový počítač a zrekonstruovány naše webové stránky
www.myslivost.cz/omsustino.
V rámci správcovství p. Dvořák provádí drobnou údržbu na umělé noře
v Rudolticích.
Nezapomínáme i na naše starší členy dosahujících věku 75 a 80 let, kdy je
osobně navštíví člen OMR nebo jiná pověřená osoba a předá jim vkusný gratulační list k životnímu jubileu a malý dárek. Členy starší 80 let navštěvujeme
tímto způsobem každoročně.
Vážení hosté, vážení myslivci, na závěr své zprávy bych chtěl poděkovat
Mysliveckým sdružením, která se podílela v letošním roce na akcích OMS,
– kynologům a střelcům za jejich dobrou reprezentaci našeho OMS, – zástupcům
krajského úřadu za podporu dotacemi do myslivosti a vzdělávání, – zaměstnancům státní správy myslivosti pověřených úřadů za stále se lepšící spolupráci,
– členům OMR a jednateli za jejich nezištnou práci a nemálo času věnovaného
plánovaným úkolům. Ještě jednou vám děkuji a přeji vám pevné zdraví – Lovu
zdar!
Děkuji vám za pozornost.
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Zpráva jednatele
Výdej medikovaného krmiva bude probíhat na dvou místech a to na:
Vysokomýtsku v obci Slatina na myslivecké chatě v termínu 17. 1. 2012 od
13 do 15 hodin.
Letohradě-Kunčicích na myslivecké chatě termín 19. 1. 2012 od 13 do 16
hodin.
Medikované krmivo bude předkládáno zvěři v termínech:
OMS nahlásí podle seznamu objednávek na SVS jednotlivé MS, které bude
léčivo aplikovat.
První termín 28.–29. 1. 2012, druhý termín 25.–26. 2. 2012 tyto termíny je
nutné dodržet z důvodu nahlášení na SVS!
Byli zrenovovány internetové stránky www.myslivost.cz/omsustino chtěl
bych vás poprosit o jejich sledování jsou zde uveřejňovány aktuální důležité
informace.
Stav členské základny 1. 11. 2011 je 1 113 členů z toho:
řádných členů
774
členů nad 65 let
255
studentů
32
invalidů
37
lesníků
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Pojištění z titulu člena ČMMJ je součástí členského příspěvku, který je
800 Kč ročně u členů do 65let
500 Kč ročně u členů nad 65 let, invalidních důchodců, studentů
550 Kč ročně u lesníků z povolání
Tento příspěvek se rozděluje následovně:
410 Kč zůstává pro potřeby OMS u členů do 65 let
110 Kč zůstává pro potřeby OMS u členů nad 65let, studentů, inv.
důchodců
410 Kč zůstává pro potřeby OMS u lesníků z povolání
135 Kč je součástí rozpočtu sekretariátu ČMMJ
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5 Kč je přiděleno do Fondu pro podporu a rozvoj ČMMJ
200 Kč jde na povinné pojištění odpovědnosti ze zákona
50 Kč na pojištění úrazu při vykonávání práva myslivosti.
OMS z této vybrané částky financuje: odměnu jednatele, chod odborných
komisí, údržbu budovy + energie + pojištění, nákup pachových repelentů,
kynologické akce, údržba umělé nory, střelecké akce, ZST, pořádání zkoušek
adeptů, pořádání CHP, pořádání odborných seminářů.
Tomáš Pecháček
jednatel OMS ÚO

Zpráva ekonomická komise
Návrh rozpočtu byl pro rok 2011 navržen podle počtu členů k 1. 1. 2011
a podle vybraných členských příspěvků na rok 2011.
Počet členů k 1. 1. 2011 je 1 113.
V průběhu roku byl rozpočet upraven snížením příjmů ve střelecké komisi,
protože nedopadla dotace na pohár hejtmana.
Rozpočet byl navržen tak, abychom mohli vrátit na termínovaný vklad
50 000 Kč, které byly čerpány na budovu v minulých letech a aby byla vytvořena
rezerva na další nepředvídané náklady:
Příjmy celkem 1 132 500 – náklady celkem 1 019 700 – vratka na termínovaný
vklad 50 000
Rozdíl + 62 800 Kč
Plnění rozpočtu k 31. 10. 2011 je zatím v záporném zisku, protože zde ještě
chybí vybrat od členů členské příspěvky do konce roku 2011. Protože hlavní
akce OMS Ústí nad Orlicí již proběhly, předpokládáme, že rozpočet na rok 2011
bude splněn, tak jak byl navržen.
Návrh rozpočtu na rok 2012 bude navržen podobně jako pro letošní rok, ale
až v roce 2012 podle toho kolik členů zaplatí členské příspěvky.
Ing. Josef Janeba
předseda EK
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Zpráva kynologické komise za rok 2011
Kynologická komise plní předem naplánovaný program zkoušek a zajišťuje
vše potřebné dle náročnosti různých zaměření lovecké upotřebytelnosti.
Jako každoročně je první akcí Jarní svod, kde se evidují všechny odchylky od
standardu u všech plemen a tím se zabrání opakovanému spojení dvou jedinců,
kteří tyto vady přenášejí na další pokolení.
V letošním roce se ujalo konání Jarního svodu, myslivecké sdružení v Bystřeci.
Toto sdružení bylo zároveň pořadatelem zkoušek vloh. V honitbě byl dostatek
různých krytin pro hledání a přezkoušení všech psů. Psi měli možnost pracovat
s dostatečným počtem zajíců a vypuštěných bažantů. Třetí akcí pořádanou v tomto sdružení byly podzimní zkoušky, které proběhly s menšími komplikacemi
z důvodu posekání krytin, které byly vybrány pro zkoušení psů. Díky dobré
organizaci vše dopadlo dobře a zúčastnění psi mohli být řádně vyzkoušeni.
Mysliveckému sdružení v Bystřeci patří velký dík za zajištění těchto třech akcí.
Vše se konalo v přátelské atmosféře s výborným pohoštěním v překrásném mysliveckém areálu. Tento kolektiv může být příkladem mnoha dalším sdružením,
která se chtějí zapojit do myslivecké kynologie.
Jako každý rok bylo vybráno ze zkoušek vloh čtyřčlenné družstvo, které reprezentovalo náš okres na Poháru hejtmana Pardubického kraje. Toto družstvo ve
složení František Kupka, Martin Sokol, Ivana Soukalová a Ladislav Kosek nás
výborně reprezentovalo a získalo ve družstvech I. místo pro náš okres. V jednotlivcích vyhrál František Kupka, ze 16 psů jsme obsadili první, druhé a třetí
místo. Všem patří poděkování za vzornou reprezentaci.
V červnu a v říjnu se uskutečnily zkoušky z norování na umělé noře v Rudolticích. Oboje zkoušky byly obsazeny dostatečným počtem psů. O celé zařízení se
vzorně stará správce nory pan František Dvořák. Patří mu za tuto činnost veliký
dík. Je jen škoda, že toto zařízení nemůže být více a lépe využíváno.
6. 8. 2011 proběhly lesní zkoušky ohařů, tradičně ve Sloupnici s plným počtem
psů. Tyto zkoušky jsou zde připraveny na vysoké úrovni, s prvotřídní kuchyní
a občerstvením. Pro kynology je to vždy očekávaný a hojně navštěvovaný svátek.
I zde děkujeme oběma sdružením za vzornou přípravu celé akce.
Další akce proběhla v srpnu v Újezdě u Chocně SZVP. Tyto zkoušky se konaly
v tomto sdružení již potřetí. Jsou vždy výborně připraveny a pro účastníky se
jako zpestření točí prase na rožni. Celému kolektivu za tuto práci děkujeme.
Poslední akcí v srpnu byly lesní zkoušky pro ostatní plemena v MS Obora
Česká Třebová. Proběhly zde podruhé a pořadatelé je výborně připravili v pěkném areálu tohoto sdružení. Za vše také moc děkujeme a těšíme se na další
zkoušky v roce 2012.
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První neděli v říjnu proběhly barvářské zkoušky, tradičně v MS v Albechticích. Bezchybná organizace zkoušek spojená s výbornou kuchyní přispěla ke
zdárnému průběhu náročných zkoušek. Za tuto akci všem pořadatelům moc
děkujeme.
První víkend v listopadu se konaly v honitbě Skuhrov v majetku Lesů České
republiky dvoudenní honičské zkoušky. Tyto náročné zkoušky byly výborně
připraveny a po všech stránkách zajištěny v bohatě zazvěřené honitbě. Zúčastnilo se 6 psů a všichni zdárně dokončili. Za přípravu všem zaměstnancům Lesů
České republiky děkujeme.
V roce 2012 máme naplánováno opět deset akcí a některé zkoušky nejsou
dosud přiděleny do sdružení. V případě zájmu o pořádání zkoušek kontaktujte
OMS Ústí nad Orlicí.
Závěrem chci poděkovat celé kynologické komisi za celoroční práci, rozhodčím za někdy nelehké posuzování, tajemníkovi panu Pecháčkovi za výbornou
spolupráci při přípravě tolik důležité administrativy a Martinu Sýkorovi za
fotodokumentaci.
Všem Vám přeji pevné zdraví a v nastávající lovecké sezóně hodně úspěchů.
S pozdravem myslivosti a kynologii zdar
předseda KK Lubomír Knytl

Zpráva předsedy KPK
Členové KPK:
OMS ÚO – Chalupa, (Tel. 605 178 320, e-mail: chalupa.pavel@gmail.com),
Pecháček (734 508 715).
MS Bystřec – Krejsa (603 812 285, vodo-top.krejsa@centrum.cz Pouk,
Mikula,
MS Hubert Lichkov – Purkert (603 225 900)
MS Lukavice, Letohrad – Barnet P. + J (776 647 265, jan.barnet@tyhan.cz,
petr. barnet@seznam. cz)
MS Kunvald – Šlezingrová (731 964 891, e-mail: vlastaslezingrova@seznam.
cz)
MS Orlické Podhůří – Johanides (725 719 285)
MS Kaliště – Faltýnek (739539867)
MS České Heřmanice – Vašina (606 617 080)
MS Svatý Jiří – Jiráček
MS Dolní Dobrouč – Plíva
MS Kunčice – Pecháčková (731 466 023)
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Ad. 1
Zhodnocení roku 2011
Zastřešuje a spolupracuje s jednatelem a členy OMR na vydání ročenky OMS
ÚO, nástupce zpravodaje. Tuto ročenku dostávají všichni členové OMS
Okresní kolo ZST konané ve Skořenicích. Masivní účast dětí, celkem 98 dětí,
které soutěžily ve čtyřech skupinách. Organizačně na vysoké úrovni, vše zajištěno. Výborné zázemí a pomoc od MS Skořenice. Vysoká účast bohužel snížila
kvalitu a odbornost soutěže.
Ad. 2
Plán kulturních akcí OMS ČMMJ Ústí nad Orlicí pro rok 2012
4. 2. 2012 – Zahájení nového kurzu pro adepty zkoušek z myslivost na rok
2012
Dle počtu podaných přihlášek.
24. 3. 2012 – Zkoušky z myslivosti pro adepty za rok 2010.
Zahájení v 8.00 hodin na Habřince v Českých Libchavách. Zkoušky jsou
veřejné.
Květen 2012 – Zájezd pro děti do Ecocentra
Autobus bude vypraven z Letohradu, směr Bystřec, Žamberk, Říčky, Sloupnice, Choceň.
Květen 2012 – Zájezd pro členy OMS ČMMJ Ústí nad Orlicí (Valtice, Lednice, Bořetice)
Okresní kolo Zlatá srnčí trofej – soutěž pro děti ve věku 6–15 let. Termín
21. 4. 2012
Soutěž bude připravena v areálu bažantnice MS Lukavice, Letohrad.
Zajištění areálu projednají Bárnetovi, finanční pomoc projedná na ČMMJ
Chalupa
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Zpráva střelecké komise
Vážené dámy a pánové,
Ve své zprávě Vás chci seznámit s činností střelecké komise a zhodnocení
střeleckého roku.
Střelecká komise je ve složení:
Dvořák Z., Ing. Janeba, Kupka F., Ossendorf V., Jureček O., Holuša A.,
Mgr. Jireš J., Mrkvička Vlastimil.
Střelecká komise se scházela dle potřeb a připravovala střelecký kalendář
na střelecký rok. V rámci okresu Ústí nad Orlicí proběhly soutěže tříčlenných
družstev MS.
Na střelnicích v Letohradě 16. 4. 2011
Albrechticích 16. 4. 2011
Sloupnici 17. 4. 2011
Pro uzavření střelnice v Mostku byly veškeré střelecké akce přeřazeny na střelnici do Sloupnice. Okresní přebor se odstřílel ve Sloupnici, účast na okresním
přeboru 14 jednotlivců na LK. Na okresním přeboru v malorážce se zůčastnilo 7
jednotlivců. Nominace 10 člen. družstva o Pohár Hejtmana Pardubického kraje
proběhla na střelnici ve Sloupnici. Tyto akce byly přeloženy ze střelnice Mostek
do Sloupnice, kde proběhly bez problémů. Tím chci poděkovat sloupenským
myslivcům a celému Sdružení Březina. Tato střelnice má velice dobré zázemí
a přípravu občerstvení. Na střelnici v Letohradě došlo ke zlepšení výstavbou
nové vysoké věže na LK a osazení nových automatických vrhaček. Obě tyto
střelnice jsou na dobré úrovni s dobrým zázemím. Rovněž děkuji letohradským
myslivcům za akce, které proběhly na střelnici bez problémů a byly dobře zajištěny. Veškeré akce dle střeleckého kalendáře byly splněny.
Okresní přebor – vítěz p. Míka
Pohár Hejtmana Pardubického kraje – zvítězilo naše družstvo ČMMJ ÚO
Dne 26. 5. 2011 byl v Třebíči celostátní přebor na LK kde se zůčastnili dva naši
zástupci – Radek Chalupník a náš předseda Vlastimil Mrkvička.
Radek Chalupník se umístil na prvním místě a stal se mistrem republiky
ČMMJ.
Vlastimil Mrkvička se umístil ve skupině veteránů na pěkném pátém místě.
Celkový střelecký rok můžeme hodnotit za dobrý a velice ústěšný. Veškeré střelecké akce, byly finančně podpořeny okresní radou ČMMJ ÚO. Akce pořádané
MS byly na velmi dobré úrovni. Orlický pohár, Lukavský pohár, Letohradský
pohár, Sloupenský pohár, Letohradský brokový trojboj.
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Plán práce MK OMS Ústí nad Orlicí na rok 2012
Myslivecká komise zajistí:
- příprava nových kritérií pro hodnocení trofejí srnců ulovených v roce
2012
- příprava aktivu mysliveckých hospodářů na MÚ
- na základě pověření státní správy konání přehlídky trofejí a jejich hodnocení
za rok 2011
- pokračování aplikace opticko-pachových plašičů zvěře a následné vyhodnocení účinnosti
- vzdělávání myslivců na odborná myslivecká témata
- dle požadavků mysliveckých sdružení dostatek medikovaného krmiva
a minerální soli
Schůzová činnost pro zajištění plánovaných úkolů:
Březen / 2012 - organizace zajištění přehlídky trofejí, technický a časový
průběh přehlídky trofejí
Červen / 2012 - vyhodnocení přehlídky trofejí
Září / 2012
- způsob zajištění medikovaného krmiva a stanovení termínů
jednotné aplikace
- vyhodnocení účinnosti opticko-pachových plašičů
Listopad / 2012 - příprava přehlídky trofejí se zástupci pověřených obcí za
rok 2012
- vyhodnocení činnosti M. K. za rok 2012
- příprava plánu práce na rok 2013
Myslivosti zdar.

Karel Šípek
MK OMS ČMMJ
Ústí nad Orlicí
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Zpráva ODR OMS Ústí nad Orlicí
pro okr. sněm dne 11. 11. 2011
ODR provádí revize hospodaření a činnosti OMS dle plánu práce, metodického pokynu DR ČMMJ a obecně právních předpisů. Hlavní pozornost je zaměřena na kontrolu účetních dokladů, peněžního deníku a činnost OMR včetně
komisí. Mimořádné revize hospodaření nebo kontrolu činnosti, lze provést na
pořádání OMR, okr. sněmu nebo z jiného podnětu.
Organizační činnosti
Devítičlenná rada se schází 1x měsíčně. Plní úkoly dle plánu činnosti a rozpočtu schváleného okr. Sněmem. Z jednání rady OMS se pořizují zápisy, které
jsou uloženy na jednatelství. Rada rozhoduje o přijetí členů v rámci okresu.
Jmenuje jednoho ze svých členů zástupcem ve sboru zástupců ČMMJ.
Styk s členskou základnou a informovanost členů se zajišťuje elektronickou
poštou, internetovými stránkami a vydáváním ročenky. Veřejnosti jsou poskytovány informace veřejnými akcemi a prostřednictvím tisku. Spolupráce s orgány
státní správy v oblasti myslivosti řeší OMR zvaním zástupců pověřených obcí
na společné jednání. Spolupráci s krajskými orgány zajišťují pověření zástupci.
Účast členů rady je mimo předsedy myslivecké komise na dobré úrovni.
Administrativa OMS je vedena p. Pecháčkem zodpovědně a kvalitně. Archivuje
a ukládá důležité písemnosti, tiskopisy a data.
Přesto že OMS a komise pořádají a organizují řadu úspěšných akcí a zkoušek
je velkým nedostatkem v komisích: 1) nesestavení plánu práce
2) prezenční listiny
3) neprováděné zápisy z jednání
4) uložení zápisu mimo jednatelství
Hospodaření OMS
Kontrolu a rozbory hospodaření během roku sleduje a kontroluje ekonomická
komise a DR.
S finančními prostředky u peněžních ústavů mohou disponovat, předseda
p. Mrkvička, místopředseda p. Mgr. Jireš a jednatel p. Pecháček. Jednatel vede
pokladní deník ke kterému jsou přikládány příjmové a výdajové doklady.
Výdajové doklady odborných komisí jsou podepsány předsedou komise. Pro
pokladní hotovost je stanoven pokladní limit. Výsledek hospodaření OMS za
r. 2011 bude znám po účetní uzávěrce roku. S výsledkem hospodaření budete
seznámeni na příštím sněmu v r. 2012.
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Majetek OMS
Majetek OMS tvoří budova včetně pozemku a umělá nora v Rudolticích.
Majetek je zapsán v katastru nemovitostí a pojištěn. Každoročně je prováděna
inventura dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého majetku, který je evidován v inventární knize a označen pořadovým
číslem. Další majetek tvoří finance na účtu české spořitelny.
Členská evidence
Evidence je vedená v počítači. Splatnost čl. příspěvku a pojištění je do 31. 12.
běžného roku. Odvod ČMMJ podle počtu členů do 15. 1. následujícího roku.
Zde bych chtěl zdůraznit, že kdo nezaplatí čl. příspěvek a pojištění do 31.
12., porušuje stanovy ČMMJ dle §6 ods. 2 a dle §5 ods. 6 písmeno c stanov,
tedy přestává být členem ČMMJ. Tímto porušením přestává být pojištěn na
výkon práva myslivosti a uživatel honitby dle §46 zák. o myslivosti má odebrat
povolenku k lovu. Dále je třeba si uvědomit, pokud je ve sdružení a na honu
pojištěno méně jak 80 % členů, nejsou pojištěny na úraz členové, honci, psy,
vedoucí honu ani mysl. hospodář.
Závěrem ODR konstatuje, že za období od posledního sněmu nebylo shledáno žádných vážných závad v porušení stanov, tak ani není evidována žádná
stížnost.
ODR doporučuje
předsedům odborných komisí zlepšit administrativní nedostatky.
Sněmu a radě OMS změnit termín sněmu. Důvod – na podzimním zasedání
není znám hospodářský výsledek a bez toho nelze schvalovat plán na příští
období.
Myslivosti zdar

předseda ODR
Kanta Jiří

17

Usnesení Sněmu myslivců OMS Ústí nad Orlicí
ze dne 11. 11. 2011
Zprava mandátové komise: Chalupa, Šípek, Brunclík
Přítomno: 45 MS / 53 členů + 5 hostů (Sněm usnášení schopný)
Návrhová komise: Jireš, Pecháček, Peterka
Sněm bere na vědomí
1. Zprávu předsedy, místopředsedy
2. zprávu jednatele
3. zprávu předsedů odborných komisí
4. zprávu předsedy ODR
Sněm ukládá:
1. Zabezpečit plánované akce v kynologii OMS ČMMJ v Ústí nad Orlicí v souladu se smlouvou o součinnosti s MS
2. Zabezpečit plánované akce ve střelectví OMS ČMMJ v Ústí nad Orlicí
v souladu se smlouvou o součinnosti s MS
3. Požádat pověřené obce o pořádání chovatelské přehlídky v Lanškrouně
v roce 2012
4. Zabezpečit organizačně okresní kolo ZST v roce 2012
5. Pokračovat v organizování odborných přednášek s mysliveckou tématikou
v roce 2012
6. Požádat ČMMJ o pořádání zkoušek z myslivosti
7. Pokračovat v údržbě budovy OMS ČMMJ v Ústí nad Orlicí
Hlasování: 45 / 0 / 0
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Propozice ke střeleckým závodům 3čl. družstev MS v LK
pořádaných pod záštitou OMS ČMMJ Ústí n. O.
1) Organizační výbor závodů
Ředitel závodů:
Vlastimil Mrkvička, předseda OMS ČMMJ Ústí n.
O.
Tech. poradce:
Zdeněk Dvořák, předseda stř. komise OMS
ČMMJ ÚO
Za střelnici Letohrad: Ing. Josef Janeba, člen stř. komise tel. 732 747 352
Za střelnici Sloupnice: František Kupka, člen stř. komise tel. 602 681 696
Za střelnici Albrechtice: Tomáš Pecháček, jednatel OMS tel. 728 841 076
S případnými dotazy se obracejte na uvedené
kontaktní osoby za jednotlivé střelnice.
2) Termíny nominačních závodů do finále na jednotlivých střelnicích
a) 14. 4. 2012 (sobota) na střelnici v Letohradě v 8.00 hodin
b) 14. 4. 2012 (sobota) na střelnici v Albrechticích v 8.00 hodin
c) 15. 4. 2012 (neděle) na střelnici ve Sloupnici v 8.00 hodin
e) Finále závodu 3čl. družstev MS je 6. 5. 2012 na střelnici ve Sloupnici
v 8.00 hodin
3) Složení 3čl. družstev MS
1) Družstvo se musí skládat ze tří členů jednoho MS z OMS Ústí n. Orl., kde
též platí i členské příspěvky a pojištění.
2) Složení družstva nemusí být ve finálovém závodu stejné, minimálně však
se jeden člen družstva se musel zúčastnit kvalifikačního závodu.
3) Pokud některé MS postaví více 3čl. družstev, nesmí se jeden člen zúčastnit
závodů ve více družstvech, a to ani ve finálovém závodu.
4) Závodu se mohou zúčastnit střelci, kteří nejsou členy středisek vrcholového sportu.
5) Výjimku z těchto ustanovení může povolit ředitel závodu.
6) Závodu se mohou zúčastnit i členové organizačního výboru závodů.
7) Při prezentaci družstev k závodům nominačním i závodu finálového je
třeba předložit pořadatelům závodů členský průkaz ČMMJ jejich členů
s platným pojištěním na příslušný rok.
8) Závodu se mohou zúčastnit i nečlenové ČMMJ, ale platí plné startovné, tj.
200 Kč za osobu, a to jak v nominačních tak i ve finálovém závodu.
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4) Posuzování výsledků soutěže
a) Každý závod bude mít své vlastní vyhlášení vítězů, které provede provozovatel střelnice v souladu s těmito propozicemi (na 1.–3. místě jak
v nominačních záv. tak i ve finále).
b) Po odstřílení 4 nominačních závodů bude z dosažených výsledků na jednotlivých střelnicích určeno absolutní pořadí, na kterých se jednotlivá
družstva MS umístila.
c) Družstva, která se umístila na 1.–20. místě abs. pořadí se zúčastní finálového
závodu dne 6. 5. 2012 na střelnici ve Sloupnici.
e) Závody budou pořádány v rozsahu 2 × 20 terčů na LK pro každého člena
3čl. družstva.
f) Vítězi nominačních a finálových závodů se stávají družstva s nejlepším
nástřelem všech tří členů družstva.
g) Při rovnosti součtu zásahů v obou kolech závodu, bude o 1. až 3. místo
proveden rozstřel na stanovišti č. 4 a to dvojstřely viz Stř. řád ČMMJ 2007,
čl. 40. 3. b. Rozstřelu se zúčastní všichni 3 členové družstva. Takto bude
postupováno i při finálovém závodu.
h) Organizace jednotlivých závodů bude probíhat dle SŘ ČMMJ 2007 čl. 27
odst. 1.–4.
ch) Střelcům jednotlivých družstev MS budou přidělena start. čísla při prezentaci tak, aby celé 3členné družstvo MS střílelo spolu v jedné položce.
5) Rozhodčí a pořadatelská služba
a) Rozhodčí a pořadatelskou službu zajistí provozovatel střelnice.
b) Povinnosti střelců dle SŘ ČMMJ 2007 – čl. 4 odst. 1.–18. (bezpečnost
při zacházení se zbraní na střelišti i mimo něj, alkohol a jiné návykové
látky).
c) Protest proti rozhodnutí rozhodčího je možno podat písemnou formou
a vkladem 300 Kč hl. rozhodčímu k dalšímu řešení – viz SŘ ČMMJ 2007
čl. 35 odst. 1.–2.
d) Ceny na nominační závody a finále bude zajišťovat OMS ČMMJ Ústí n.
O. – sport. náboje 24 gr., trap, skeet – družstvům, která se umístila na 1.
–3. místě.
e) Startovné za 120 vypuštěných asf. terčů pro 3čl. družstvo MS se stanoví
na 300 Kč – jak v nominačních tak i ve finálovém závodu.
f) Rozdíl mezi reálnou cenou vypuštěného asf. terče na střelnici a vypuštěnými asf. terči při těchto závodech bude dotován jednotlivým střelnicím
OMS ČMMJ Ústí n. O.
21

g) Jednotlivá 3čl. družstva MS budou nasazena podle územní příslušnosti
k jednotlivým střelnicím okresu (viz nasazení jednotlivých družstev
MS).
h) Závod je pořádán za každého počasí.
ch) Ochrana zraku a sluchu je pro závodníky povinná.
i) Každý účastník závodů je povinen se řídit ustanoveními těchto
propozic!
6) Nasazení družstev MS do skupin dle příslušnosti k jednotlivým střelnicím
Střelnice Letohrad – 14. 4. 2012
1) MS Buková Hora
2) MS Malý Les
3) MS Jeřáb Králíky
4) MS Hubertus
5) Manel s. r. o.
6) MS Malý Sněžník
7) Režijní LČR s. p.
8) Cola-Transport s. r. o.
9) MS Hubert Lichkov
10) MS Mladkov
11) MS Pod Klepáčem
12) MS Dolní Dobrouč
13) MS Hnátnice
14) MS Horní Dobrouč
15) MS Adam

16) MS Březina Záchlumí
17) MS Dubina Helvíkovice-Kameničná
18) MS Hůrka Žamberk
19) Ivan Soukal
20) MS Klášterec n. Orl.-Orlice
21) MS Kozlovka
22) MS Kunvald
23) MS Líšnice
24) MS Lukavice-Letohrad
25) MS Na Tiché Orlici
26) MS Nekoř
27) MS Písečná
28) MS Suchý Vrch
29) David Parish

Střelnice Albrechtice – 14. 4. 2012
1) MS Rychtářský Les
2) MS Cotkytle
3) MS Damníkov
4) Bc. Jiří Kulhavý
5) MS Krahujec Dolní Čermná
6) MS Horní Čermná-Nepomuky
7) MS Horní Čermná-Nepomuky
8) MS Lány Horní Heřmanice
9) MS Třešňovské Háje Horní Třešňovec
10) MS Luková
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11) MS Obora Lanškroun
12) MS Orličky Čenkovice
13) MS Rudoltice
14) MS Strážná
15) MS Homola Zábřeh
16) MS Luk Tatenice
17) MS Výprachtice
18) Zábřežská lesní a. s.
19) MS Žichlínek
20) MS Bystřec

Střelnice Sloupnice – 15. 4. 2012
1) MS České Libchavy
2) MS Libchavy
3) MS Horní Libchavy
4) MS Knapovec
5) MS Lanšperk
6) MS Dubina Zálší
7) MS Kaliště
8) MS Orlické Podhůří
9) MS Orlík Svatý Jiří
10) MS Skrovnice
11) MS Sopotnice
12) MS Bošínská Obora – Skořenice
13) MS Háj se sídlem v Mostku
14) MS Koldín
15) MS Sudslava, Seč
16) HDA VIDOCQ, s. r. o. Pardubice
17) Miroslav Tomášek

18) MS Česká Třebová, Semanín
19) MS Rybník, Třebovice
20) Lesy ČR s. p. (Skuhrov)
21) MS Třebovská Obora
22) MS Březina České Heřmanice
23) MS Lipovec Řetůvka
24) MS Březina Libecina-Lhůta
25) MSMájka Dobříkov
26) MS Džbánov
27) MS Potočiny Hrušová
28) MS Jaroslav
29) MS Podhůří Leština
30) MS Háj Řepníky
31) MS Krylov Slatina Sruby
32) MS Dubina Tisová
33) MS Vrcha Vraclav
34) MS Ostrý vrch

Vypracovala Střelecká komise OMS Ústí nad Orlicí, dne 15. 11. 2011
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Střelelecké akce v Pardubickém kraji v roce 2012
datum
15. 4.
28. 4.
15. 4.
28. 4.
29. 4.
29. 4.

název
disciplína střelnice
Nz tříčlenných družstev OMS ÚO
LK
Letohrad
Nz tříčlenných družstev OMS ÚO
LK
Albrechtice
Nz tříčlenných družstev OMS ÚO
LK
Sloupnice
Memoriál Václava Adamce
LK
Horní Roveň
Okresní přebor
LK
Sloupnice
Okresní přebor
LK
OMS Pardubice
– Na Hůrkách
6. 5.
Finále tříčlenných družstev OMS
LK
Sloupnice
ÚO
12. 5.
Memoriál Marcela Dostála
LK, T, ZP OMS Pardubice
– Na Hůrkách
27. 5.
Celostátní přebor ČMMJ
LK
OMS Pardubice
– Na Hůrkách
2. 6.
Desetičlenná družstva trénink
LK, ZP, M OMS Pardubice
– Na Hůrkách
9. 6.
Pohár hejtmana Pardubického
LK, ZP, M OMS Pardubice
kraje
– Na Hůrkách
9. 6.
Pouťový parcour
P
MS Dolní Ředice
16. 6.
Orlický pohár
LK
Letohrad
23.–24. 6. Český pohár
UT
OMS Pardubice
– Na Hůrkách
24. 6.
Cena města Litomyšl
LK
Litomyšl – Černá
Hora
14. 7.
Lukavský pohár
LK
Letohrad
4. 8.
XXI. Memoriál Františka Bajera
T
OMS Pardubice
– Na Hůrkách
4. 8.
IV. Kozap cup
LK
OMS Pardubice
– Na Hůrkách
18. 8.
Ronovská kachna
LP
MS Ronov
– Bousov
25. 8.
Letohradský pohár
LK
Letohrad
25. 8.
Košumberský pohár
LK
Luže – Podhora
1. 9.
Tříčlenná družstva MS
LP
MS Kočí
– Vyhlídka
2. 9.
Sloupenský pohár
LK
Sloupnice
24

datum
7.–9. 9.
9. 9.
29. 9.
6. 10.

název
Velká cena Pardubic

disciplína střelnice
T, SK
OMS Pardubice
– Na Hůrkách
Memoriál Pavla Coufala
LK
Litomyšl – Černá
Hora
Posvícenský závod
P
Dolní Ředice
XIV. Memoriál Miloše Šejnohy
LK, T OMS Pardubice
– Na Hůrkách
Střelecká komise OMS Ústí nad Orlicí
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Sloupenský pohár ve střelbě na asfaltové holuby
Sloupenský pohár ve střelbě na asfaltové holuby se uskutečnil v tradičním
termínu, první neděli v září. Již 39 krát se příznivci tohoto závodu sjeli z celé
republiky soutěžit v disciplíně lovecké kolo o 30 hodnotných cen, které věnovali
pořadatelé a početní sponzoři. Členové MS Březina České Heřmanice představili
57 závodníkům a přibližně dvěma stovkám diváků průběžně sledujícím, závod
modernizovanou střelnici U Mudáka v osadě Džbánovec. Prostřednictvím
MAS Litomyšlsko získali myslivci z Evropských a národních zdrojů v programu
Rozvoje venkova dotaci 450 tis. Kč, která přibližně ze 75 % pokryla náklady na
obnovu zdroje pitné vody, nové sociální zařízení, rozšíření kapacity míst pro
návštěvníky a pořízení nové vrhačky pro disciplínu „americký trap“.
Závod proběhl v krásném slunečním dni s nepříjemným větrem, který ztěžoval podmínky závodu na obtížné střelnice s výškově rozdílnými střeleckými
stanovišti. Vyvrcholením soutěže bylo finále šesti poměrně vyrovnaných závodníků s nástřelem 33–36 holubů ze 40 možných. Absolutní nástřel 20 holubů
se zdařil ve 2. položce pouze vítězi Radku Chalupníkovi z Bučiny u Vysokého
Mýta, který postoupil do finále jako druhý v pořadí. Dramatické finále, které
zvedlo ze sedadel početné diváky, nepřineslo rozhodnutí a o celkovém vítězi
se rozhodlo ve 2. kole rozstřelu, ve kterém vítězi podlehl celkově druhý Václav
Koubek starší z jihočeské Volyně. Třetí místo získal první postupující finalista
Aleš Mlíka z Vysokého Mýta, který byl při stejném celkovém nástřelu lepší
o chybu ve dvojstřelu čtvrtého Jiřího Ždímala z Chotěboře. Na pátém místě s 53
zásahy se umístil vítěz z roku 2009 Ondřej Valenda z Hradce Králové.
Jan Slánský z Hlavečníku skončil se 49 zásahy na šestém místě. Finále o vlásek
uniklo nejlepšímu domácímu střelci Mirkovi Vašinovi, který se umístil na 7.
místě.
Kromě příznivého počasí a kvalitních výsledků prospělo ke spokojenosti všech
účastníků tradičně pestré občerstvení připravené domácími příznivkyněmi
myslivců.
Ing. Oldřich Vašina

26

Jubilea členů OMS ČMMJ Ústí nad Orlicí
v roce 2012
Jubilea leden
60 let – Poláček Luboš, Prokop Bedřich
65 let – Kanta Jiří, Prokop Petr
70 let – Plecháček Vladimír
75 let – Zezulka Jaroslav
85 let – Lehečka Emil
Jubilea únor
60 let – Kulhavý Josef, Vancl Václav, Vodehnal Josef
65 let – Wágner Jan, Švercl Jaroslav
75 let – Sobotka Josef
Jubilea březen
60 let – Halbrštát Ladislav, Hrdina Oldřich, Moravec Miroslav, Šlezingrová
Vlasta, Třasák Jaroslav, Ulbrich Jiří, Zachař Jaroslav
70 let – Rezek Pavel
75 let – Felcman Josef, Macháček Josef
80 let – Svoboda Josef, Hlaváč Miroslav
85 let – Mareš Čeněk
Jubilea duben
60 let – Marek Jan, Novák Jiří
70 let – Krejčíř Jaroslav, Sokol Josef, Štefek Jiří
Jubilea květen
60 let – Mařík Jan, Novotný Pavel, Piskař Ivo
65 let – Šelep Juraj
70 let – Sborník Jan
80 let – Cinek Ladislav
Jubilea červen
60 let – Kaška Jiří, Lichtenberk Pavel, Novák Ladislav, Švorc Jaromír
65 let – Dostál Petr, Hanzl Vladimír, Harapát Jaroslav
70 let – Drenka Josef, Sklenář František, Vorel Karel, Zavřel Miloš
75 let – Merkl Miroslav, Vodrážka Eduard
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Jubilea červenec
60 let – Horyna Petr
65 let – Šmejdíř Jiří
70 let – Doleček Vladimír, Richtr Miroslav
75 let – Doskočil Václav, Urban Zdeněk
85 let – Vyskočil Jaroslav
Jubilea srpen
60 let – Krejsa Mojmír, Novák Miloš
70 let – Brožek Zdeněk, Tomáš Jan
80 let – Richter Václav
Jubila září
60 let – Morkes Ladislav, Trejtnar Jaromír
65 let – Dvořák Zdeněk
70 let – Janeček Josef, Šípek Ivan
75 let – Beňa Ladislav
80 let – Sychra Lubomír
Jubilea říjen
60 let – Šverák Pavel
65 let – Edl Josef, Mrkvička Vlastimil, Richter Pavel, Sirný Miloš, Studený
Pavel
70 let – Dvořák František, Halbrštát Břetislav, Lukeš Jiří
75 let – Šereda František
80 let – Brandejs Jaroslav
Jubilea listopad
60 let – Píč Josef
65 let – Huf Ladislav, Hanzlíček Jan
70 let – Bořek Vít, Trnka František, Zemach Pavel
Jubilea prosinec
60 let – Jiruf Ladislav, Pecháček Ladislav, Voleský Luboš
65 let – Janecký Milan, Štěpánek Zdeněk
70 let – Smola Jan
80 let – Švercl Oldřich
85 let – Musil Josef
28
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ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA
Jungmannova 25, 115 25 Praha 1

PŘIHLÁŠKA
k .................................................................................................... zkouškám loveckých psů
Pořadatel: .................................................................................................................................
Místo ...................................................................................... Datum: ...................................
Jméno psa: ................................................................................................................................
Plemeno: ..................................................................................................................................
Zapsán(a): ..................................................................... Tetovací číslo: .................................
Vržen(a): ..................................................................... Barva: ................................................
Otec: ................................................................................ ČLP: ...............................................
Matka: ............................................................................. ČLP: ...............................................
Majitel: ......................................................................................................................................
Adresa: ......................................................................................................................................
Telefon: .....................................................................................................................................
Vůdce: .......................................................................................................................................
Jarní svod v: .............................................................................................................................
Výsledky dřívějších zkoušek: .................................................................................................
Prohlašuji, že je mi znám zkušební řád ČMMJ a že se mu podrobuji. Přihlášeného psa
předvedu buď sám, anebo ho dám předvést svým zplnomocněným zástupcem. Ručím
za škody, které by můj pes-fena učinil osobám nebo na věcech. Přijetí přihlášky je
podmíněno současným zaplacením předepsaného poplatku.
V: ....................................................................................... dne: ................................................
Vlastnoruční podpis majitele psa: ........................................................................................
Přesná adresa: ..........................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Přihlášku zasílejte na adresu pořadatele a nikoliv na ČMMJ Praha

