Zápis ze schůze Okresní myslivecké rady při OMS Jablonec nad Nisou
ze dne 12. 6. 2019
Program schůze: zahájení
kontrola zápisu
došlá a odeslaná pošta
organizační záležitosti (peněžní deník, …)
vyhodnocení Mysliveckého dne a přehlídky trofejí
vyhodnocení Svodu psů
vyhodnocení Ostrostřelce OMS a Ostrostřelce mladých
vyhodnocení Okresního sněmu
příprava Zlaté srnčí trofeje
vyhodnocení Zkoušek vloh
různé ( dětský kroužek, adepti , …)
závěr
1. Zahájení, přivítání členů schůze OMR Jbc pronesl předseda př. Václav Langr
2. Okresní myslivecká rada bere na vědomí elektr. přeposlaný zápis schůze ze dne
6. 5. 2019 a to v rozsahu jednotlivých bodů bez výhrad.
3. seznam a rozbor došlé pošty:
a) Od pí. Dvořákové (ČMMJ ) – upřesnění rozboru výsledku hospodaření dle usnesení
Sboru zástupců.
b) Od p. Bejčka – delegace na Pb 10 .8. a 19.10.2019 na Kristiánov
c) Od p. Pavlíčka – potvrzení delegace na ZV
d) Od p. Procházky – přihláška na zkoušky vloh
e) Od pí. Adámkové (ČMMJ ) – seznam odpovědí na dotazy uvedené na školení jednatelů
OMC v oblasti kynologie
f) Od pí. Dvořákové (ČMMJ ) – urgence doplnění údajů pro Výsledky hospodaření –
OMS Jbc – vše doplněno.
g) Od p.Krause (ČMMJ ) – informace o odkazu na „ úschovnu „ materiálů potřebných
k jednání SZ . Materiály uloženy do 7.8.2019
h) Od pí. Dvořákové ( ČMMJ ) – tabulka a informace o pro uvedení údajů Výsledků
hospodaření jednotlivých OMS.
i) Od pí. Dvořákové (ČMMJ ) – přehled výběru ČP za 1.kvartál 2019
OMS Jbc – v pořádku.
j) Od p.Vykusy – přihláška na ZV
k) Od p. Žďárského (OMS Lbc ) – doplňující informace o prezentačním stánku na
výstavu do Lysé n.L
l) Od p. Málka – přihláška na svod.
m) Od p. Kristla – přihláška na svod
seznam a rozbor odeslané pošty:
a) Od předsedy př. Langra – pro KVS – upřesněný seznam kynologických akcí 2019
b) Od předsedy př. Langra – seznam účastníků Svodu psů
c) Od předsedy př. Langra – poděkování ing. Hovorkovi (LČR ) za finanční příspěvek na
pořádání Mysliveckého dne.

d) Od Mgr. Nikliborcové – delegace rozhodčích na Zkoušky vloh
e) Od OMS Jbc – delegace rozhodčích na zkoušky Předběžné barvářů.
f) Od předsedy OMS př. Langra – celkové informace o zkouškách
Předběžné barvářů – 10. 8. a 19. 10 .2019 na Kristiánově
4. organizační záležitosti:
a) rada OMS bere na vědomí zprávu předsedy př. Václava Langra o stavu účetnictví za
měsíc květen 2019. Všechny pohyby na účtu – aktiva i pasiva - byly zaevidovány a
vše bylo řádně zaúčtováno ( případné dotazy a nejasnosti lze zodpovědět na OMS, kde
je podrobný účetní výkaz k nahlédnutí).
5. vyhodnocení Mysliveckého dne a Okresní přehlídky trofejí
- byla zaznamenána všeobecná spokojenost. Příprava na dobré úrovni, účast
53 dětí. V příjemném prostředí lesoparku a za hezkého počasí příjemně strávené
dopoledne
- přehlídka trofejí – vzhledem k loňskému roku byla návštěvnost na sále nižší, bylo to
zapříčiněno i chladem na sále. Po organizační stránce vše v pořádku, tradičně dobře
připravený katalog. Opět se projevila nízká úroveň zpracování některých trofejí.
Nutnost rezervace termínu na rok 2020 – 15. a 16.5.2020
6. vyhodnocení Jarního svodu psů loveckých plemen
- dobrá účast 19 psů , po organizační stránce vše v pořádku.
Projevila se malá zkušenost vůdců – lovecká plemena jsou ve veliké módě, ale vůdce
neví co svod obnáší a jak se má se psem na svod připravit.
7. vyhodnocení Ostrostřelce OMS a Ostrostřelce mladých
Dobře připravené akce , kladný ohlas v řadách účastníků.
8. vyhodnocení Okresního sněmu
- i letošní účast zástupců jednotlivých MS poukázala na stejné jedince, kteří se této akce
účastní. Organizačně dobře připravená akce, věcné referáty jednotlivých
řečníků.
Diskuse – monologický příspěvek př. Novotného, příspěvek ing. Fischera s nádechem
pesimismu.
9. příprava „ Zlaté srnčí trofeje „ – spodní chalupa na Kristiánově,
- občerstvení zajištěno – př. Kuhnová
- sraz v Bedřichově v 9.30 hod, následná přeprava na chalupu.
- jednotlivá stanoviště na naučné stezce připravena
- zkušební otázky zajištěny
- pro zakoupení cen jednotlivým účastníkům – cca 3.000 ,10. vyhodnocení Zkoušek vloh
Termín 25.5.2019 - účast 6 psů. 1 pes odstoupil, 1 pes ve zkoušce neuspěl.
Dobře připravená akce vč zázemí a občerstvení.
Členská schůze dá vyrozumnění o konání následujících zkoušek v MS a honitbě na
Pelíkovicích.pořádajících a účastníků zkoušek – v 8.00 hod na myslivně v
Pelíkovicích.

11. různé
a) přítomní členové berou na vědomí zprávu Mgr. Čaňka – opravné zkoušky adeptů –
19.6.2019 na OMS Jbc – v 17.00 hod .
Problém s obsazením zkušebního komisaře na obor „ legislativa „.
( Pešat x Nikliborcová ).
b) Přítomní členové rady berou na vědomí názor Mgr. Nikliborcové o návrhu pomoci
př. Kočárka v oblasti kynologie. Subjektivní záporný názor na osobnost př. Kočárka.
Připomínka př. Langra - jednotlivé akce se rozdělí x vše zůstane v režii OMS x
počet akcí se povýší o 2 klubové akce . Neakceptováno př. Karásek, př. Nikliborcová.
Definitivní rozhodnutí na příští schůzi a po výsledku ČS Rychnov.
c) Přítomní berou na vědomí informaci předsedy př. Langra z jednání Sboru zástupců.
Byl schválen rozpočet a výsledek hospodaření za rok 2018.
Požadavek na jednotlivé OMS o zasílání zpráv z rad na www. Informovanost členské
základny – 4 x /rok – inf. zpravodaj, obsahující plán jednotlivých akcí, plán práce
s mládeží.
Zazněla i poznámka na novelizaci zkušebních řádů jednotlivých kynologických
zkoušek.
Na jednání byl zmíněn požadavek pojišťovny Halali o navýšení příspěvku na pojištění
- navýší se celkové ČP , nebo jen pojištění. - vše v jednání na příštím SZ.
Informace př. Langra o problémech MS Praha venkov - podvody při zkouškách
adeptů , MS Klatovy – podvody při kynologických akcích.
d) Diskusní příspěvek př. Nikliborcové - situace v kynologii x postava př. Kočárka.
12. závěr -

př. Langr poděkoval přítomným za účast, popřál do další práce hodně zdaru.

Myslivosti zdar.
zapsal : př. Dašek

