Českomoravská myslivecká jednota,z.s.
Okresní myslivecký spolek v Chomutově, ul. Vršovců 992, 430 02
tel. 775626019,e - mail : cmmjchomutov@email.cz
www.myslivost.cz/omschomutov

Věstník 2/2019
Vážení přátelé myslivci,
letošní rok nezadržitelně míří ke svému konci a rádi bychom vás prostřednictvím
věstníku pozvali ke zpětnému ohlédnutí za uplynulými měsíci a zároveň vás
seznámili s tím, co čeká náš spolek v kulatém roce 2020.

Stalo se:
Únor: 2. února 2019 začal kurz o první lovecký lístek. Nastoupilo do něho čtrnáct
budoucích myslivců. Zkoušky skládají v sobotu 8. února 2020.
V únoru 2019 ukončila pracovní poměr jednatelka Marta Urbanová. Na její místo
nastoupila Mgr. Kamila Minaříková. Došlo k úpravě úředních hodin, konají se vždy v
pondělí od 8.30 do 12.30 a poté ve středu 8.30 do 17 hodin. Jiné termíny jsou možné
po předchozí domluvě.

Březen: V sobotu 8. března proběhla závěrečná zkouška uchazečů o první lovecký
lístek. Ke zkoušce nastoupilo šest adeptů, z nichž pět zkoušku úspěšně složilo a
jednoho čeká opakování kurzu.

Pro nedostatek přihlášených se nerozběhl kurz mysliveckých hospodářů. Do konce
listopadu 2019 je možno podat přihlášku na příští rok.

Duben: V sobotu 14. dubna pořádal OMS na zámku Červený Hrádek Jarní svod
loveckých psů. Účast si můžeme jen pochvalovat, zamířilo sem na pět desítek vůdců.
Ve čtvrtek 25. dubna se konal okresní sněm. V letošním roce se sněm organizoval
jako shromáždění členů. Usnesení sněmu naleznete na webu OMS.

Květen: Letos v květnu si lovecká kynologie a náš OMS mohli zapsat historický
úspěch. Vůbec poprvé ve své historii dostal OMS Chomutov pověření pořádat
nominační soutěž Memoriálu Richarda Knolla.
Třídenní soutěžní maratón probíhal ve dnech 10. - 12. května za sychravého a
studeného počasí, ale zažili jsme obrovský svátek lovecké kynologie. Spokojení
odjížděli nejen vítězové s vidinou na start ve vrcholové soutěži, ale i korona a také
zástupci ČMMJ. Díky bezchybné organizaci se našemu spolku dostalo velké cti.
ČMMJ poslala žádost, aby Chomutov v roce 2021 uspořádal samotný Memoriál
Richarda Knolla.

V sobotu 1. května také proběhly zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen.

Červen: Kvůli nominační soutěži bylo bohužel nutné posunout tradiční datum konání
Mysliveckého dne z května na sobotu 1. června. Místem konání devátého ročníku byl
zámek Červený Hrádek. Těžištěm programu byla Podkrušnohorská oblastní výstava
psů loveckých plemen a také Speciální výstava Klubu chovatelů českých fousků. Na
nádvoří zámku se sešlo ke 180 psů a jejich vůdců.
I letos návštěvníci shlédli mimo kynologického klání ukázky tradic, například
pasování nejlepšího absolventa mysliveckého kurzu. Tím se stal Julius Bogár, který v
březnových zkouškách prospěl s vyznamenáním.
Udělovala se i myslivecká vyznamenání. Za přínos myslivosti si pro vyznamenání II.
stupně došli Michal Füleky, Pavel Kaiser a Iva Šimková. Okresní myslivecká rada
také rozhodla o udělení čestného uznání Janu Nápravníkovi.
Jedno vyznamenání zamířilo i mimo Chomutovsko. Okresní vyznamenání obdržel
rozhodčí František Švec z OMS Litoměřice. „František Švec pro náš OMS udělal
mnoho. Stál u zrodu Nord Bohemia poháru a byl to také on, kdo na náš OMS
upozornil při výběru pořadatele Nominační soutěže Memoriálu Richarda Knolla, která
s úspěchem v květnu proběhla,“ okomentoval volbu myslivecké rady předseda OMS
Chomutov Petr Brziak.

V sobotu 22. června proběhly v Prunéřově zkoušky z norování.

Červenec: V červenci byly plánované zkoušky vyhledávání a vyhánění zvěře. Pro
nedostatek účastníky jsme je ale museli bohužel zrušit.

Srpen: Dva nabité dny prožili v polovině srpna kynologové na Chomutovsku. Ve
dnech 10. a 11. srpna Okresní myslivecký spolek Chomutov pořádal lesní zkoušky a
také speciální zkoušky z vodní práce ohařů, slídičů a retrívrů.

Poslední prázdninový víkend proběhly na Orasíně také barvářské zkoušky.

Září: Pro řadu vůdců se srpnové zkoušky staly poslední větší prověrkou před startem
na Nord Bohemia poháru, na mezinárodních porovnávacích zkouškách ohařů. Ty
OMS Chomutov pořádal ve dnech 7. a 8. září. Účastnilo se ho deset psů. Letošní
ročník se konal bez účasti vůdců z německé strany. Start jim znemožnila náhlá
zranění jejich psů krátce před soutěžním víkendem. Vítězem Nord Bohemia poháru
se stala fena českého fouska Anggie z Nezabylické hájenky pod vedením Petra
Brziaka.

V neděli 29. září proběhly v Nezabylicích zkoušky vloh a podzimní zkoušky.

Říjen: Kynologům říjen příliš nepřál. OMS musel pro nedostatek zájemců zrušit
předběžné zkoušky barvářů i barvářské zkoušky honičů.
Listopad: Vrcholem kulturní sezóny druhé části roku je myslivecký ples na
Červeném Hrádku. Letos se konal 16. listopadu. K tanci a poslechu zahrál Chilli
Band kapelníka Viliama Béreše. Hudební doprovod obstarali i trubači ze skupiny
Halali Jirkov pod vedením Mgr. Ivy Šimkové. Na programu nechyběla ukázka
loveckých plemen a také mysliveckých tradic. Mezi myslivce byl slavnostně pasován
absolvent kurzu 2018/2019 p. Pavel Blažek. Je velmi radostnou zprávou, že náš ples
navštěvují nejen myslivci, ale více než polovinu hostů tvoří i ne myslivecká veřejnost,
která se na náš ples ráda vrací.

Prosinec: Okresní myslivecký spolek přeje všem členům, jejich rodinám a
příznivcům myslivosti veselé Vánoce. Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na
setkání v roce 2020 na kynologických, střeleckých a společenských kulturních
akcích.

Co nás čeká:
Leden: Rok 2020 je pro náš OMS rokem volebním. Všichni členové OMS
disponují stejně silným hlasem a mají právo kandidovat do okresní myslivecké
rady jednotlivě i vytvořit společnou kandidátku. Společně s volbami dojde k
personální obměně v rámci komisí. Zájemci o práci v nich se mohou hlásit už
nyní, případně navrhovat kandidáty do okresní myslivecké rady, okresní
dozorčí rady a jednotlivých komisí. Volební sněm se koná v pátek 31. ledna
2020, místo konání bude upřesněno. Funkce v okresní myslivecké radě,
dozorčí radě i v jednotlivých komisích jsou funkcemi čestnými a nejsou
placené.
Únor: Nový kurz myslivosti se otevírá v sobotu 22. února.
V únoru se v případě dostatku zájemců zahájí myslivecký kroužek pro děti a
mládež. Určený je žákům od 8 do 12 let. Schůzky se budou konat jednou
týdně na dvě hodiny. V rámci kroužku si děti osvojí znalosti z oblasti myslivosti
a ochrany životního prostředí. Další informace – viz Plakát v příloze
Březen: V březnu 2020 plánuje ČMMJ školení pro myslivecké hospodáře.
Konat se bude i v našem kraji, v Ústí nad Labem. Přesný termín bude
upřesněn.
Květen: Myslivecký den se letos koná v sobotu 16. května. Jedná se o kulatý
10. ročník. V Ze strany státní správy ani letos nemáme pověření k uspořádání
chovatelské přehlídky trofejí, přesto bychom rádi výstavu trofejí uspořádali.
Žádáme proto hospodáře i jednotlivé členy spolku, kteří mají zájem své trofeje
vystavit, aby OMS kontaktovali.
Součástí mysliveckého dne bude i Podkrušnohorská výstava loveckých
plemen.
Informace o chodu a činnosti OMS a aktuální informace naleznete na webových
stránkách: www.myslivost.cz/omschomutov a také na stránkách kynologů:
www.loveckypeschomutov.cz.
Fotografie
z akcí
OMS
na:
http://omschomutov.rajce.idnes.cz/

Další kontakty na Okresní myslivecký spolek: email: cmmjchomutovmail.cz, tel.:
775626019

Plánované akce:
Kynologické akce:














25. 4. 2020
8. 5. 2020
20. 6. 2020
25. 7. 2020
8. 8. 2020
9. 8. 2020
22. 8. 2020
5. - 6. 9. 2020
26. 9. 2020
26. 9. 2020
10. 10. 2020
17. 10. 2020
24. 10. 2020

Jarní svod, Červený Hrádek
Zkoušky vloh ohařů a malých plemen
Norování nováčků
Zkoušky k vyhledávání, vyhánění a nadhánění spárkaté zvěře
Lesní zkoušky ohařů a malých plemen
Zkoušky z vodní práce
Barvářské zkoušky
Nord Bohemia pohár – všestranné zkoušky ohařů
Podzimní zkoušky
Zkoušky vloh
Předběžné zkoušky barvářů
Barvářské zkoušky honičů
Soutěž barvářů o pohár města Chomutova

Členové ČMMJ mají na uvedené akce slevu 50 %.
Propozice pro jednotlivé akce budou vydávány s dostatečným časovým předstihem.

Střelecké akce – střelnice OMS v Prunéřově:







4. 4. 2020
30. 5. 2020
27. 6. 2020
19. 9. 2020
10. 10. 2020
21. 12. 2020

- Okresní přebor na LK
- Veřejný závod na LK
- Veřejný závod na LK
- Veřejný závod na LK
- Veřejný závod na LK
- Veřejný závod na LK o vánočního kapra

Předem děkujeme všem uživatelům za seznámení členské základny s obsahem
věstníku.

Petr Brziak
Předseda Okresní myslivecké rady

