Zápis ze zasedání Okresního mysliveckého sněmu OMS Karlovy Vary
ze dne 13.4.2017

1) Zasedání zahájil předseda OMSu Ing. Krejčí. Přivítal přítomné a hosta – Ing. Červenku,
delegáta ČMMJ Praha
2) Předseda mandátové komise Ing. Vodička seznámil přítomné s počtem delegátů, 22
delegátů zastupovalo 304 členů, tedy 54,7 % sněm je usnášení schopný
3) Předseda OMSu informoval přítomné o stavu členské základny – 558 členů, z toho
téměř polovina v důchodovém věku. Dále informoval o splnění úkolu, který OMR
uložil minulý sněm, o koupi nebytových prostor na Růžovém vrchu, kde v jedné části
sídlí kancelář OMSu, v druhé části se nachází zasedací místnost pro dvacet lidí a
prostor pro laserovou střelnici. Okresní sněm na tuto akci uvolnil na svém zasedání
v roce 2016 1 200 000 Kč, tento rozpočet nebyl překročen. Nákup NP byl za 520 tis.
korun, oprava a stavební úpravy za 400 tis., nákup zařízení za cca 150 tis., laserová
střelnice za 125 tis. korun. Dále hovořil o Mysliveckém plesu v únoru 2017, byl lehce
prodělečný, cirka o 25 tis., nutno ovšem odečíst chybějící dotaci od LČR ve výši 10 tis.,
takže tedy cca 15 tis.. Bylo rozhodnuto v tradici pořádání plesů pokračovat a vyzval
členy OMSu k vyšší spolupráci. Příští ples se koná 24.2.2018 v Národním domě
v Karlových Varech. Seznámil sněm s posledními zkouškami pro uchazeče o první
lovecký lístek, o slabé přípravě většiny adeptů. Seznámil s daty příštích akcí : 27.4.17
se koná aktiv mysliveckých hospodářů na střelnici PČR/OMS, 27.5.17 se koná výstava
trofejí VLS v Dubině, 24.6.17 rovněž výstava trofejí a tradiční troubení v Kladské
4) Ing. Červenka informoval o změnách ve vedení ČMMJ, o novém systému řízení, o
zeštíhlení a sloučení zainteresovaných složek – Myslivost, HALALI, Interlov. Nové
vedení pracuje na ozdravění a rentabilitě těchto subjektů. Vybírají se členové rady
pro vytvoření nové koncepce rozvoje myslivosti s důrazem na zvednutí autority
ČMMJ jako takové v očích laické veřejnosti. Hovořil o nutných změnách ve stylu
Mysliveckých slavností na zámečku Ohrada, výstavy v Lysé n/Labem a podobně.
Zrušit klišé a vnést nového ducha do všech odvětví naší činnosti. Probíhají velmi
intenzivní jednání o domě v Jungmannově ulici, zvažuje se volání k odpovědnosti
zainteresovaných osob. Zdůraznil snahu vedení ČMMJ o otevření se směrem
k členské základně, o nutnosti komunikace členů s vedením a obráceně.
5) Dále přednesl zprávu předseda střelecké komise Ing. Vodička, který hovořil zejména o
systému fungování laserové střelnice a možnostech využití. Pořád platí, že tato bude
umístěna v zasedací místnosti, popřípadě provozována na střelnici PČR/OMS.O další
střelecké discipliny není ze strany myslivecké veřejnosti velký zájem, vysoká finanční
náročnost. Střelnice je v provozu mimo vysoké věže a je možno střelby domlouvat
s Ing. Vodičkou.

6) Následovala zpráva předsedy kynologické komise, zhodnotil uplynulé období,
pohovořil o stavu kynologie v dnešní myslivosti a vyzval k hojné účasti na letošních
akcích pořádaných kynologickou komisí.
7) Jednatel OMSu ve své zprávě referoval o nových nebytových prostorách v majetku
OMSu, dále o hospodaření OMSu a jeho finančním stavu. Přednesl rozpočet na rok
2017, který by měl být přinejmenším vyrovnaný. Předpokládá se zisk ve výši cca 38
tis.
8) V diskusi hovořil př. Křivanec o průběhu demonstrace proti zákazu střelných zbraní
v Praze, které se osobně zúčastnil, o nutnosti zakládat pachové ohradníky podle
frekventovaných komunikací. Dále bylo diskutováno o nutnosti lepší propagace české
myslivosti, o problémech bývalého vedení v Praze, celkově o nutnosti zlepšení názoru
na práci myslivců.
9) Sněm uzavřel předseda Ing. Krejčí, který poděkoval všem přítomným za účast, za
práci v uplynulém období a popřál zdraví a v nadcházející sezoně mnoho loveckých
úspěchů.

Zapsal : Jindřich Zemek – jednatel OMS Karlovy Vary

