ZÁPIS Z MYSLIVECKÉ RADY OMS PROSTĚJOV
konané dne 23. 1. 2017 OMS Prostějov 16:00 hodin

Myslivecké rady se zúčastnili – Jan Toman, Mgr. Eva Fajtová, Ing. Břetislav Doleček,
Ing. Martin Ernst, Jaroslav Mráček – omluven byl Ing. Luděk Coufal, Ph.D. JUDr. Martin Vrtal
– viz prezenční listina + jednání se účastnil host jednatel OMS Jiří Procházka.
Příprava plesu a konání přehlídky trofejí spárkaté zvěře byly projednány za přítomnosti hostů členů KPK: Jaroslav Nečas, Jana Toufarová, Radomil Holík, Marta Nebeská, Iveta
Doubravská, František Klimeš.

Dle pozvánky ze dne 16. 1. 2017 zaslané předsedou OMS Janem Tomanem jsou na
programu tyto body:
1. Zahájení
2. Příprava plesu OMS
3. Různé
1) Zahájení
 Zahájení provedl předseda OMS, přivítal všechny přítomné.
 Seznámil přítomné s orgány MR.
 Předsedající: Jan TOMAN – předseda OMS.
 Zapisovatel: Mgr. Eva Fajtová – místopředseda OMS
 Osoba odpovědná za kontrolu a zpracování USNESENÍ Z MR: Mgr. Eva
Fajtová – místopředseda OMS
 Ověřovatel zápisu: Mgr. Eva Fajtová - místopředseda OMS
 Všichni navržení členové byli schváleni
2) Příprava plesu OMS
Bod byl projednán za přítomnosti pozvaných členů KPK. Jaroslav Mráček obeznámil
ostatní členy s organizačními záležitostmi ohledně plesu OMS Prostějov, který se bude
konat v Čelčicích dne 27. 1. 2017.
Domluvena schůzka na přípravu plesu dne 27. 1. 2017 v 8:00 v budově OMS. Příprava
a chystání sálu v Čelčicích od 18:00 hod.
Na tombolu budou zapůjčeny skládací sety stolů ze střelnice – celkem 6ks.
3) Různé
Projednávány neshody ohledně organizace hodnotitelské přehlídky trofejí spárkaté zvěře,
která by se měla konat ve dnech 18. – 19. 3. 2017 v Žárovicích. Oblast Konicko odmítá
svoji účast na přehlídce trofejí. Jelikož se na přehlídce přestaly podílet VLS, znamenal by
odchod oblasti Konice značný problém. Jan Toman prosí členy o vyjádření.

Ing. Martin Ernst objasnil, že zástupce oblasti Konice, p. Nerada, k tomuto rozhodnutí
vedly osobní důvody, tvrdil, že není spokojen s jednáním OMSu. V letošním roce kromě
srnčí zvěře nemají mnoho jiných trofejí. Přislíbil, že příští rok je o tom ochoten jednat, a
tedy příští rok by opět mohla proběhnout přehlídka za účasti Konice. Pavel Tesařík
z ministerstva Životního prostředí má zájem na tom, aby se přehlídka nadále konala
v Žárovicích.
Jednatel Jiří Procházka nabídl p. Neradovi pomoc, ale nesetkal se s jeho kladným
přístupem. Ing. Břetislav Doleček navrhuje oslovit přímo hospodáře jednotlivých spolků
v rámci oblasti Konice, nabídnout jim možnost prezentovat trofeje na přehlídce trofejí
v Žárovicích.
Jaroslav Mráček by nadále neorganizoval přehlídku trofejí v Žárovicích, ale hledal by
k tomu jiné možnosti a prostory. Jan Toman navrhuje nejdříve vše zkonzultovat s MS
Žárovice, informovat je o této možnosti a teprve poté hledat jinou cestu.
Přítomní členové OMR i pozvaní hosté se shodují na tom, že je potřeba organizovat
přehlídku trofejí i nadále. Jakmile se konání přehlídky jednou ukončí, tato činnost se již
s velkou pravděpodobností nikdy nerozeběhne.
Dne 24. 1. 2017 zasedá myslivecká komise OMS, na tomto zasedání se členové
dohodnou na stanovisku, jak pokračovat v souvislosti s neúčastí oblasti Konice na
hodnotitelské přehlídce trofejí. Na jednání je pozván předseda OMS Jan Toman.
Jednatel OMS Jiří Procházka obeznámil členy s tím, že dne 18. 2. 2017 proběhne školení
kynologických rozhodčích. Všichni účastníci jsou již obesláni. Účetnictví nadále povede p.
Procházková. Všechny příspěvky za rok 2016 byly zaplaceny. Nájemné za celý rok 2016
zaplaceno. Zkoušky adeptů naplánovány na 22. a 23. 4. 2017, Jan Toman zajistí veškerou
administrativu ohledně zkoušek adeptů. Opakovací kurz začíná 13. 3. 2017. Nový kurz bude
začínat 10. 4. 2017. Dvoudenní školení hodnotitelů trofejí naplánováno na 9. – 10. 3. 2017
– seznam účastníků odeslán na OMS Olomouc.

Usnesení:
Mgr. Eva Fajtová čte text usnesení z tohoto jednání. Usnesení odhlasováno všemi hlasy
přítomných členů, bude samostatnou přílohou zápisu.

Zápis provedla: Mgr. Eva Fajtová
Ověřovatel zápisu: Mgr. Eva Fajtová
Předseda OMR: Jan Toman

