ZÁPIS Z MYSLIVECKÉ RADY OMS PROSTĚJOV
konané dne 2.3. 2018

OMS Prostějov

16:00 hodin

Myslivecké rady se zúčastnili – Jan Toman, Mgr. Eva Fajtová, Jitka Procházková,
DiS., Ing. Břetislav Doleček, Ing. Martin Ernst, Ph.D, Jaroslav Mráček, Ing. Luděk Coufal,
JUDr. Martin Vrtal – viz prezenční listina + jednání se účastnil host jednatel OMS Jiří
Procházka.
Dle pozvánky ze dne 26.2.2018 zaslané předsedou OMS Janem Tomanem jsou na
programu tyto body:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Vyhodnocení plesu OMS
Příprava chovatelské přehlídky 2018
Různé
Závěr

1) Zahájení
Ø Zahájení provedl předseda OMS, přivítal všechny přítomné.
Ø Seznámil přítomné s orgány MR.
Ø Předsedající: Jan TOMAN – předseda OMS.
Ø Zapisovatel: Jitka Procházková, DiS. – místopředseda OMS
Ø Osoba odpovědná za kontrolu a zpracování USNESENÍ Z MR: Mgr. Eva
Fajtová – místopředseda OMS
Ø Ověřovatel zápisu: Jiří Procházka - jednatel OMS
Ø Všichni navržení členové byli schváleni
Řešena problematika anonymů, které jsou zasílány v negativním smyslu na Ing. Macha
s podpisem OMS Prostějov. Všichni členové myslivecké rady byli seznámeni s obsahem
anonymu, který byl adresován na VLS. Tento dopis obdrželi i jiné instituce. Všechny dopisy
byly podepsány OMS Prostějov. Dohodnuto, že bude podán podnět k trestnímu stíhání na
neznámého pachatele, kdy se jedná o pošpinění jména OMS Prostějov. Ing. Machovi bude
zaslán dopis s vyjádřením, že OMS Prostějov se distancuje od těchto dopisů. Ve lhůtě
jednoho týdne JUDr. Vrtal vypracuje odpověď Ing. Machovi a podnět k trestnímu stíhání.
Toto bude rozesláno e-mailem členům rady ke schválení.
2) Vyhodnocení plesu OMS
Jan Toman konstatoval, že ples byla vydařená akce. Do budoucna by se měly ošetřit
problémy s tombolou. Někteří lidé si své ceny přebrali, ale neodnesli, a když si pro ceny přišli
na konci plesu, tyto věci tam již nebyly. Ceny si je nutno převzít a odnést ihned po přebrání.
Jaroslav Mráček zhodnotil ples jako jeden z nejlepších. Kromě nedorozumění s tombolou
proběhlo vše dobře. Poukazuje na malou účast členů z kynologické a myslivecké komise při
zajištění plesu. Žádá předsedy komisí, aby pro další rok zajistily více lidí pro pomoc při
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organizaci plesu. Ing. Ernst odpověděl, že chtěl zajistit tři lidi do šatny. Jaroslav Mráček
odpovídá, že toto potřebuje vědět alespoň deset dní dopředu. Musel si to zajistit jinak.

3) Příprava chovatelské přehlídky 2018
Jiří Procházka sdělil, že výběr trofejí proběhl v pořádku. Ing. Ernst sděluje, že podklady
již byly zaslány do tiskárny JOLA. Vstupné bude 30,-Kč a cena katalogu 50,-Kč. Přehlídku
budou doprovázet trubači z VLS, divize Plumlov. Jan Niedoba bude mít ukázku vábení.
Objednávka na pronájem prostor byla zaslána. Dále jmenovitě čte objednané inzerce
v katalogu a majitelé stánků, kteří budou na přehlídce.

4) Různé
Jiří Procházka uvedl, že bylo požádáno na Magistrát města Prostějova o dotace. Žádá o
odsouhlasení senátu na zkoušky adeptů a senát pro nový kurz. Čte přijatou a odeslanou poštu.
Proběhne výstava psů na zámku v Náměšti. Proběhlo školení na GDPR, dále školení
rozhodčích malých plemen. AMP – zamořená oblast. Úhrada některých výdajů na horní byt.
Jaroslav Mráček sděluje, že další ples OMS Prostějov je naplánován na 25.1.2019, kde
bude hrát skupina ROMANTIKA. Žádá o obnovení porad hospodářů a předsedů a zlepšit
kontakt se státní správou.
Odsouhlaseno, že majitelé nejsilnějších trofejí budou ohodnoceni medailemi a diplomy,
které budou vystaveny u trofejí. Budou dořešeny podrobnosti ohledně raznice, atd. Ing. Ernst
uvádí, že na chovatelské přehlídce trofejí budou k možnosti podpisové archy ohledně petice o
zbraních.

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

Zápis provedla: Jitka Procházková, DiS.
Ověřovatel zápisu: Ing. Břetislav Doleček
Předseda OMR: Jan Toman
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