ZÁPIS Z MYSLIVECKÉ RADY OMS PROSTĚJOV
konané dne: 6.3.2017 OMS Prostějov 16:00 hodin
Myslivecké rady se zúčastnili – Jan Toman, Mgr. Eva Fajtová, Jitka Procházková, DiS., Ing. Luděk
Coufal, Ing. Břetislav Doleček, Jaroslav Mráček, JUDr. Martin Vrtal, Ing. Martin Ernst, Ph.D - viz
prezenční listina + jednání se účastnil host - jednatel OMS Jiří Procházka.

Dle pozvánky ze dne 27.2.2017 zaslané předsedou OMS Prostějov Janem Tomanem jsou na
programu tyto body:
1. Zahájení
2. Příprava chovatelské přehlídky
3. Různé

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: Mgr. Eva Fajtová – místopředseda OMS
Ø Všichni navržení členové byli schváleni

2) Příprava chovatelské přehlídky
Jan Toman sděluje, že se účastnil setkání myslivecké komise. Na chovatelské přehlídce se bude také
podílet i oblast Konice. Rozeslat všem hospodářům MS dopis s žádostí o spolupráci s odevzdáním trofejí na
OMS Prostějov, aby mohly tyto trofeje být posouzeny a vystaveny na chovatelské přehlídce.
Ing. Martin Ernst konstatuje, že při hodnocení trofejí vše proběhlo v pořádku. Pouze vidí nedostatek
v tom, že některé trofeje nebyly řádně popsány. Pokud by se konala porada hospodářů a předsedů spolků,
mělo by se připomenout, jak a v jakém stavu se trofeje odevzdávají na jejich hodnocení. Tisknout se bude
350 katalogů, 300 vstupenek, 200 pozvánek. Ve středu 15.3.2017 proběhne převoz panelů, a to 2 panelů do
středu a 5 panelů jednoduchých. Smrčky na výzdobu jsou zajištěny, stojany. Slavnostní zahájení bude
trubači VLS. Ing. Ernst žádá, zda by u vstupného mohl opětovně být Jiří Procházka a Ing. Luděk Coufal
jako v předešlém roce. Koutek pro děti zajistí Jitka Procházková a Mgr. Eva Fajtová. Laserová střelnice je
také objednána.
Jiří Procházka uvádí, že zpracoval tabulky odlovu zvlášť dle druhů zvěře a tyto tabulky budou
otištěny v katalogu přehlídky trofejí. Převoz panelů je dohodnut na středu 15.3.2017, aby bylo na instalaci,
která proběhne v pátek 21.3.2017, již vše připraveno. Je třeba, aby Ing. Ernst upozornil hospodáře na to, aby
si při výdeji trofejí na konci přehlídky vzali i krabice, v kterých tyto trofeje byly dovezeny, jelikož je možné,
že je v nich uskladněna část trofeje. Dále Jiří Procházka informuje o školení hodnotitelů trofejí. Budou
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zaslány pozvánky na instalaci chovatelské přehlídky. Těm, kteří nemají e-mail, bude tato pozvánka zaslána
písemnou formou.

3) Různé
Jaroslav Mráček krátce zhodnotil finanční stránku plesu OMS Prostějov. Příští ples je již naplánován
na pátek 26.1.2018 v Čelčicích. Je také již zamluvena skupina NOVIOS. Dále pan Mráček uvádí, že
v dalším roce by bylo možné pořádat chovatelskou přehlídku v jiných prostorách a ve své režii a i svod psů
by se měl konat na prostějovské střelnici. Tuto akci jsme schopni zajistit. Musíme dělat vše pro to, aby OMS
Prostějov fungoval.
Jan Toman uvádí, že svod psů již není povinný. Tato akce není výdělečná. Svod psů je brán jako
prezentace mysliveckých spolků v kynologii. Opadá zájem pořádat zkoušky psů. Podporujme tedy
prezentaci spolků. Kynologie je přínosem pro OMS.
Jaroslav Mráček sděluje, že ples OMS byl v dřívějších letech také málo výdělečný a návštěvnost byla
slabá. Ovšem v posledních letech je tato akce vydařená.
Jiří Procházka sděluje, že v přijaté poště byla dnes také nominace rozhodčích na svod psů. Dne
17.3.2017 v 9:00 hodin v Olomouci je přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčích z výkonu. Je třeba
přehlásit horní byt v budově OMS na bytovou jednotku, jelikož je stále veden jako kancelářské prostory.
Nájemníci nájemné hradí řádně, což je také přínosem pro OMS. 20.3.2017 by se mělo začít s výměnou oken
na budově OMS. Je třeba zaslat daňové přiznání, veškerá komunikace s finančním úřadem musí být
elektronická. V roce 2018 by mohly proběhnout na našem okrese zkoušky pro myslivecké hospodáře. Vše se
bude odvíjet od toho, jaký bude o tyto zkoušky zájem. Dále Jiří Procházka poukazuje na to, že na OMS jsou
již vytištěné plakáty na chovatelskou přehlídku, vstupenky a čestné vstupenky.
Ing. Ernst se vrací k otázce změny místa konání chovatelské přehlídky. Žárovice již mají svou
tradici, mohlo by být možné, že návštěvnost by se zmenšila a této akci by se ublížilo. Bylo by vhodné spíše
řešit dotační otázku na krajských úřadech. ČMMJ pozastavila veškeré dotace a odkázala na dotace z kraje a
měst.
Jiří Procházka sděluje, že bude vycházet každý týden přehled dotací pro neziskový sektor. Příležitosti
pro získání dotací jsou opravdu špatné.
Ing. Martin Ernst se dotazoval, zda by bylo možné na našem okrese uspořádat Zlatou srnčí trofej.
Jaroslav Mráček odpověděl, že na našem okrese jsou funkční pouze 2 kroužky dětí zabývající se
mysliveckou tématikou. Jeho komise pořádá besedy o myslivosti a přírodě na školách a školkách.
Ing. Břetislav Doleček uvádí, že 8.4.2017 se bude konat na prostějovské střelnici Okresní přebor
OMS Prostějov. Jelikož malorážková střelnice není funkční, budou se střílet pouze disciplíny lovecké kolo a
automatický trap.
Dohodnuto, že bude vyplacena částka 5.000,-Kč na chod a činnost kynologické komise, myslivecké
komise a kulturně propagační komise.
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Usnesení:
Mgr. Fajtová čte text usnesení z tohoto jednání. Usnesení odhlasováno všemi hlasy přítomných
členů, bude samostatnou přílohou zápisu.

Zápis provedla: Jitka Procházková, DiS.
Ověřovatel zápisu: Mgr. Eva Fajtová
Předseda OMR: Jan Toman
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