MYSLIVECKÝ
ZPRAVODAJ

1

2020
16. ROČNÍK
NEPRODEJNÉ

MYSLIVECKÝ SPOLEK |

1 | 2020

ÚVODNÍK
Vážené kolegyně a vážení kolegové myslivci,
koncem měsíce února se rozběhly u jednotlivých
OMS kurzy o první lovecký lístek a připraveny byly
i zkoušky adeptů. V měsíci březnu celou Českou republiku neočekávaně zasáhla pandemie nákazy
COVID–19. Vláda vyhlásila nouzový stav s tím, že
bude vydávat podle konkrétní situace jednotlivá krizová opatření.
Jenže pandemie nákazy COVID–19 měla za následek, že plánované akce musely být přerušeny
nebo odloženy. Například zjara zkoušky uchazečů
o první lovecký lístek, jarní svody psů, různé zkoušky
loveckých psů, střelecké závody, přehlídky a výstavy
trofejí apod. Mezinárodní výstava myslivosti, rybářství a včelařství s přehlídkou hodnocených trofejí za
období pěti let na výstavišti v Lysé nad Labem. Setkání myslivců Karlovarského kraje na Kladské. Nebo
přehlídka a výstava trofejí pořádaná Vojenskými lesy
a statky v Lučině.
Díky uvolnění většiny opatření bylo možné od
11. května 2020 na základě povolení pořádat sportovní, kulturní a spolkové akce s maximálním počtem
do 100 osob, koloběh života se vrátil do normálního
stavu a odložené akce v náhradních termínech jsou
uspořádány. Jako zkoušky uchazečů o první lovecký
lístek a různé kynologické akce. Při zkouškách je nezbytně nutné nadále zatím zachovávat všechna nařízená hygienická opatření.
Rok 2020 bude pro naši Českomoravskou mysliveckou jednotu velmi významný. Končí funkční období
orgánů jednoty zvolených v roce 2015 a uskutečnily
se volby na další funkční období. Nejprve proběhly
volby na úrovni pobočných spolků a následně proběhnou do orgánů hlavního spolku. V Sokolově volební okresní sněm proběhl dne 14. 2. 2020. U řady
mysliveckých spolků a sdružení proběhly volební
výroční schůze a také volební okresní sněmy u jednotlivých okresních mysliveckých spolků, ať už v Karlových Varech nebo Chebu. Nově zvoleným orgánům
pobočných spolků přeji mnoho zdaru a úspěchů při
hájení a prosazování záměrů a společných cílů naší
jednoty.
Většina z nás prošla svůj revír nebo honitbu,
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zkontrolovali jsme, jaký je stav honitby po zimě, pozorovali jsme zvěř, provedli sčítání zvěře a naplánovali
nejenom letošní odstřel zvěře, ale i jednotlivé myslivecké akce. Je tu prostě léto a to s sebou přináší celou
řadu činností a povinností, které je nutno udělat, a to
jak v lese, v honitbě, tak i na tom papíře – bohužel i to
k té naší myslivecké činnosti patří. Během této doby se
navzájem scházíme, diskutujeme, a že těch témat za
poslední dobu je celá řada: ať už je to výskyt medvěda na Zlínsku, zvyšující se stavy vlků v Čechách, a tím
pádem i v našich honitbách, k tomu otázka výskytu
a řešení mývala, psíka mývalovitého, rysa, kormoránů,
bobrů. A k tomu novela zákona o zbraních, která má
implementovat kontroverzní „odzbrojovací“ směrnici
EU, další úbytek členské základny. V neposlední řadě
snad na nějakou dobu zažehnaný výskyt afrického
moru u černé zvěře. Je toho opravdu hodně, co se
děje, a málokoho tato témata nechávají při vzájemných rozhovorech v klidu. V současné době probíhá
intenzivní odlov srnců, sičí zvěře a černé zvěře.
Proto mi dovolte, abych Vás všechny co nejsrdečněji
jménem okresní myslivecké rady pozval na všechny
tyto akce, které byly a budou pořádány, a popřál Vám
příjemně strávené chvilky. A protože je tu kalendářní
léto a brzy nastane „babí léto“, dovolte mi, abych Vám
všem myslivcům Karlovarského kraje na závěr popřál
příjemné léto a podzim s mnoha příjemnými loveckými zážitky.
S pozdravem „Lovu zdar“
Jaroslav Adámek
předseda OMS v Sokolově
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SLOUPEK JEDNATELE
Vážení přátelé.
A máme jaro. Letos sice poněkud náročné, ale přesto. Doba kolem nás se řítí přímo šíleným tempem
a my jsme strháváni a nestačíme se divit. Vše se mění,
my musíme nosit náhubky a psi ne, změnily se doby
lovu, byly odloženy nebo zrušeny všechny společné
a společenské akce, včetně voleb. Tady bych se malinko pozastavil. Myslím, že si pamatujete můj sloupek z podzimního Zpravodaje. Zkusme si i v těchto
náročných chvílích najít čas a zamyslet se. Volební
sněm, který se měl konat v dubnu, se odkládá někdy
do podzimních měsíců. Využijme tuto dobu k tomu,
abych si dokonale uvědomili a upřesnili, co chceme
a co nechceme. Všichni vidíme ty tlaky ze strany LČR,
vytlačit myslivce z honiteb a nahradit je lovci. Ideální
stav zvěře v honitbě je nula. To se učí už na středních
lesnických školách. Nikdo nebere v úvahu, že příroda
je přirozený biotop pro faunu, která musí být zastoupená druhově i početně, jinak už tak dost poničená
přírodní rovnováha dostane další a možná už konečně smrtelnou ránu. Tady všude sklízíme plody naší
pasivity za posledních třicet let. Nikdo nás vlastně
nezastupuje, a když se na ústředí ČMMJ něco změní
a my doufáme v lepší obrat, nakonec je z toho vždycky jenom mocenský boj. Dejme proto příležitost

mladým, kteří chtějí něco dělat, něco změnit, tak
jako jsme to chtěli a dělali my, když jsme byli mladší.
Nebojme se toho a buďme tolerantní, oni vidí věci
jinak než my a je to samozřejmé a pochopitelné, při
svých mysliveckých aktivitách se s tím setkávám velice často, taky se někdy stavím na zadní, ale nakonec
téměř vždy uznám, že nové věci nemusí být vždycky špatné. Na závěr bych ještě chtěl apelovat na nás
všechny, zakládejme a podporujme dětské kroužky,
které mají vztah k přírodě, vždyť hlavně tudy vede
cesta k nápravě toho pokřiveného myšlení laické
veřejnosti ve vztahu k myslivosti. Záchranné stanice
pro poraněnou zvěř a zvířata již s něčím podobným
začaly, budují naučné stezky, vypráví dětem o přírodě a ukazují jim in natura, co děláme ve vztahu k přírodě špatně a co bychom mohli změnit, kdybychom
chtěli. Přátelé, rád bych psal něco veselejšího, ale
nějak mi to v poslední době nejde. Přeji vám všem,
abyste tuto nelehkou dobu přestáli ve zdraví, a přeji
hodně krásných mysliveckých a loveckých zážitků
v nadcházející sezoně.
Myslivosti zdar!
Jindřich Zemek
jednatel OMS Karlovy Vary

www.oms‑karlovyvary.cz |
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JUBILANTI I. POLOLETÍ 2020
65 let

81 let

Vladimír ČEJKA

26. 04. 1955

Vlastimil JIRSA

21. 02. 1955

Jiří LAKOMÝ

18. 06. 1955

Zdeněk MATĚJŮ

09. 06. 1955

Miroslav VALIŠ

19. 05. 1955

70 let

Jaroslav SVOBODA

22. 03. 1939

82 let
Matěj REZÁK

15. 05. 1938

Antonín TURECKÝ

04. 03. 1938

83 let

Zdeněk KARLÍČEK

22. 01. 1950

Václav KONOPÍK

08. 02. 1950

Milan LUŇÁČEK

27. 02. 1950

Jiří MAŠÁT

25. 01. 1950

Rudolf MORÁVEK

11. 03. 1950

85 let

Bohumil PROCHÁZKA

19. 04. 1950

Ladislav NOVÁK

Václav BENDA

31. 01. 1937

Antonín MÍŠEK

07. 06. 1937

11. 06. 1935

87 let

75 let
Josef KAŠPAR

02. 01. 1945

Ladislav ŠTĚPÁNEK

15. 06. 1933

Ivan JANOUŠEK

18. 05. 1945

Miroslav VACEK

04. 01. 1933

Ladislav PEŇÁZ

20. 05. 1945

František ŠEJBA

14. 02. 1945

Manfred WITT

04. 01. 1945

88 let
Vladimír TUŠL

18. 05. 1932

80 let
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Václav PROCHÁZKA

30. 04. 1940

Jan VYSKOČIL

08. 02. 1940

Zdeněk ZRŮBEK

30. 05. 1940
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Z MYSLIVECKÉHO DENÍKU VLADIMÍRA ČEPELKY
(Zdroj: Čepelka – Myslivecký deník MS Kovo Karlovy Vary 1960–1963)
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PŘEHLED VÝSLEDKŮ A ZPRÁVA VRCHNÍHO ROZHODČÍHO
VII. ROČNÍKU MEMORIÁLU ING. VLADIMÍRA DEJMKA,
VŠESTRANNÝCH ZKOUŠEK OHAŘŮ
Konaných v: Radošov, okr. Karlovy Vary, dne: 26.–27. 10. 2019
Pořadatel: ČMKJ a Klub dlouhosrstých ohařů
ve spolupráci s OMS Karlovy Vary
Počet přihlášených psů: 20
Počet předvedených psů: 17
Vrchní rozhodčí: Ing. Milan KOTTEK
Sbor rozhodčích: Miroslav RŮŽIČKA, OMS Cheb, Jan BÍNA, OMS Sokolov, Bc. Josef PEROUTKA, OMS
K. Vary, Jaroslav BEJDA, OMS Plzeň, Václav HYNEK, OMS Plzeň, Jarmila TUČKOVÁ, OMS Plzeň, Václav KOLDINSKÝ, OMS Plzeň, Lenka KOLDINSKÁ, OMS Plzeň, Zbyněk KOUGL, OMS Kladno, Milan ANDRLE, OMS
Cheb, Václav ČERNÝ, OMS Kladno, Peter HÜBLER, Rakousko;
Čekatel: František LONSKÝ, OMS Praha venkov,
Vedení zkoušek: Jindřich ZEMEK, ředitel zkoušek, Bc. Lukáš KOVÁŘ, správce zkoušek;
Pořadí – jméno – pohlaví psa

Zapsán v ČLP

Majitel Vůdce

Počet Klasif. poznámka
Bodů CENA

1) EDDY OD MRFYHO / VOK

VOK/10142

Michal BŘEŇ

492

I.

CACIT / CACT

2) CORI Z BŽANSKÉHO STATKU / NKO KO/28065

Josef HERINK

481

I.

CACT

3) BÁTOR SNUGGLING HUNTER / MOK MOK/6092/19

Dr. Vlado GERGELY

477

I.

CACT

4) LANCELOT VOM VEYBACH / NDO

DO/8803

Tomáš SKALICKÝ

477

I.

CACT

5) BASTER BONAHILL / NOD

PKR–VII.16102

Tomas VIŇSKI /PL

457

I.

CACT

6) DAFFY SILVER IMAGE / VOK

VOK/10778

Ing.Arch.Miroslav VARGA 474

II.

„2“ rychlost

7) HECTOR BERTONI PRAGUE / MOK

MOK/6566

David TOMÁŠ

471

II.

„2“ ochota voda

8) BERRY TŘEMŠÍNSKY VRCH / NKO

KO/82445

Jaroslav LINHART

469

III.

„2“ přinášení srstnaté

9) DARCON OD PSTRUŽÍ ŘÍČKY /MMO MMO/11142/17 Mgr. Eva ČIHÁČKOVÁ

459

III.

„2“ vytrvalost

10) ARRYN PERFEKTA CARITAS / CF

CF/63321

Šárka KŘÍČKOVÁ

453

III.

„2“ systém

11) JETRO OD PSTRUŽÍ ŘÍČKY / MMO

MMO/11775

Jana ŠMÍDOVÁ

451

III.

„1“ liška přes překážku

12) ITIS OD PSTRUŽÍ ŘÍČKY / MMO

MMO/11550

Mgr. Eva ČIHÁČKOVÁ

445

III.

„2“ systém vytrvalost

13) DRAGA ŠEDÉ TORNÁDO / VOK

VOK/10094

Jiřina KEJÍKOVÁ

438

III.

„2“ systém
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Neobstál:

CZAR Z OTĚŠÍNA/KO/82595,
vůdce Eva KUDLÁČKOVÁ, vlečka s liškou „0“
BERTA Z JESTŘÁBSKÉ, DO/8815,
vůdce Ivo MUTSHAM,
ochota k práci na hluboké vodě „0“
GYORSAN VENAROUT D’URSUS/PKR.VII–
16621, vůdce Artur FURKACZ (PL),
šoulačka s odložením „0“
CARRIA Z DOBRONICKÝCH LESŮ
/VOK/10176, vůdce Kateřina KOVAČ,
vlečka se zvěří srstnatou „0“

KARLOVY VARY | MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ
dokončilo 13 psů, 5 psů v I. ceně, 2 psi ve II. ceně,
6 psů v III. ceně.
V Karlových Varech dne 29. 10. 2019
Ing. Milan KOTEK
vrchní rozhodčí
Jindřich ZEMEK
ředitel zkoušek

Zkoušky proběhly za slunečného počasí, honitba
byla dobře zazvěřená, nebyl podán žádný protest.
Zkoušky byly dobře připraveny. Před psy se střílela divoká nebo vypuštěná bažantí zvěř. Psi měli
možnost kontaktu se živou kachnou. Přihlášeno
bylo 20 psů, prezentováno bylo 17 psů, zkoušky

www.oms‑karlovyvary.cz |

7

MYSLIVECKÝ SPOLEK |

1 | 2020

TRADIČNÍ MYSLIVECKÝ PLES
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NAHÁŇKA S PŘEKVAPENÍM
Vážení přátelé,
v minulém roce v zimních měsících jsem byl pozván na společnou akci mysliveckých spolků Hrozňatov a Lipová. Zprvu jsem byl velmi překvapen,
že se dva spolky domluvily a dělají společnou akci.
Přikládal jsem to snaze o zkvalitnění lovu, snaze o co
nejvyšší počet ulovených kusů na výřadu a v neposlední řadě jsem to považoval za projev přátelství
mezi sousedy. Všechny tyto aspekty jistě sehrály svoji roli. Jaké však bylo moje překvapení, když jsem se

v závěru dne dozvěděl, že celá akce je dobročinná
a výtěžek dostane nemocná holčička, které jsou asi
tři roky a léčbu jejího vážného onemocnění naše
zdravotnictví nějak nestačí zafinancovat.
Chtěl bych aspoň touto cestou poděkovat, a myslím, že mohu za nás za všechny, našim mysliveckým
kolegům a kamarádům, kteří i v těchto nelehkých
dobách nemyslí jenom na sebe.
Jindřich Zemek
jednatel OMS Karlovy Vary

Českomoravská myslivecká jednota, z. s. – Jungmanova 25, 115 25 Praha 1

PLÁN KYNOLOGICKÝCH AKCÍ NA ROK 2020
PRO OMS KARLOVY VARY, Z. S., ČMMJ:
Druh zkoušek

datum

Lesní zkoušky (LZ)
Lesní zkoušky (LZ)
Barvářské zkoušky (BZ)
Podzimní zkoušky (PZ)
Zkoušky z vodní práce (VP)
Zkoušky vloh (ZV)
Předběžné zkoušky barvářů (Pb)
Individuální zkouška z norování (IZN)
Individuální zkouška barvářů (IHb)
Klubové akce
Mezinárodní všestranné zkoušky
Memoriál Ing. Vladimíra Dejmka
Všestranné zkoušky retrieverů

15. 08. 2020
22. 08. 2020
16. 08. 2020
26. 09. 2020
27. 09. 2020
03. 10. 2020
14. 11. 2020

pro skupiny
plemen
OP
OH
Plemena dle ZŘ
OH + OP

poznámka

OH + OP
B
B

24.–25. 10. 2020

OH

18.–20. 09. 2020

Retrieveři

V průběhu celého roku
V průběhu celého roku
Klub dlouhosrstých ohařů,
CACIT, CACT,
KCHLS, sekce retrieverů

Vážení přátelé,
ve věku nedožitých osmdesáti devíti let zemřel náš kolega, kamarád a přítel Vojtěch Glázr.
Vojtěch se narodil v roce 1931 v Jáchymově, kde také vyrůstal. Po válce v roce 1946 nastoupil jako
lesní dělník v polesí Jáchymov, kde pracoval do roku 1954. Následně nastoupil jako lesník v polesí Rýžovna–Abertamy, kde pracoval až do důchodu, do roku 1992. Vojtěch byl rovněž zakládajícím členem
mysliveckého spolku Boží Dar. Po celý svůj život miloval přírodu a krajinu svého rodiště měl rád nade
vše. Pokud mu zdraví sloužilo, byl vždy ochoten přiložit ruku k dílu, nebo poradit.
Čest jeho památce a za všechny zelené kamarády
Myslivosti zdar!
jednatel OMS K.Vary
www.oms‑karlovyvary.cz |
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Výkup, zpracování a prodej zvěřiny
Ekologické zemědělství
Chov křepelek a bažantů
Agroturistika s ubytováním

Výkupní místa v Karlovarském kraji:
Kraslice – p. Ksandr
tel.: +420 724 525 063
Krásno – p. Jedlička
tel.: +420 602 173 236
Mezirolí – p. Cinegr
tel.: +420 724 180 148
Andělská Hora – p. Marek
tel.: +420 602 344 204
Mrázov – p. Vavrek
tel.: +420 774 358 866
Bezděkov – p. Vlček
tel.: +420 602 414 784
Chlum u Novosedel – p. Janoušek
tel.: +420 733 700 157

Zvěřina BERBERA, s. r. o., Tachovská Huť 11, 353 01 Mariánské Lázně
tel.: +420 602 132 214, +420 606 512 074
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SLOVO JEDNATELKY
Vážené kolegyně a kolegové myslivci,
i tentokrát začínám stavem naší členské základny. Musím konstatovat, že nám členů stále ubývá.
Nevím, zda za to mohl COVID–19, nebo již myslivci
nechtějí být členy ČMMJ.
Ke dni 30. 6. 2020 máme 350 členů, což je o 20
členů méně než ve druhém pololetí loňského
roku. Proto bych i nadále chtěla apelovat na ty,
kteří si ještě nezaplatili členský příspěvek, aby tak
učinili. Své členství si můžete prodloužit osobně
přímo v kanceláři OMS nebo převodem na účet
OMS Cheb 0781843309/0800, jako VS uveďte
Vaše rodné číslo.
Dále mě mrzí, že se k nám nedostávají informace o úmrtí našich členů. Pokud tuto informaci
nedostaneme, nemáme pak možnost se oficiálně
a s úctou s těmito členy pomocí našeho zpravodaje rozloučit.

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD:
V březnu 2020 nás navždy opustil
pan František KŘEMEN, dlouholetý člen
ČMMJ a člen MS Františkovy Lázně
Dále opustili naše řady
pan Jozef JAMRIŠKA a Josef KOTRLÍK,
dlouholetí členové ČMMJ.
Čest jejich památce.

Iveta Růžičková
jednatelka OMS Cheb

Ke dni 30. 6. 2020 máme 350 členů
z toho:
řádní členové
184
důchodci +65
153
invalidní důchodci
2
lesníci
6
studenti
5
I tentokrát musím upozornit na změnu provozní doby na OMS Cheb, tu najdete i na webových
stránkách OMS. Prosím, věnujte pozornost tomu,
že platná otevírací doba je pouze na oficiálních
stránkách OMS Cheb a je shodná s provozní dobou níže uvedenou.
Pondělí 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Středa 13:00 – 17:00
V případě dotazů nás kontaktujte pomocí
e–mailové adresy: omscheb@email.cz nebo na tel.
č. 354 433 186 ve výše uvedenou pracovní dobu.

www.myslivost.cz/omscheb |
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JUBILANTI
70 let

80 let

Jindřich DUREC

05. 02. 1950

Josef POLANSKÝ

20. 05. 1940

Ivan FERA

18. 06. 1950

Jiří VELEK

08. 03. 1940

Vladimír GALAS

19. 05. 1950

Miroslav GONOS

21. 03. 1950

81 let

Josef HAVLÍK

14. 02. 1950

František CHYNORANSKÝ 28. 06. 1939

Daniel LINDENBERG

23. 02. 1950

Jiří VACEK

Miroslav MAŠEK

23. 03. 1950

Václav POHOŘALÝ

02. 06. 1950

Petr TOUŠ

25. 02. 1950

75 let

09. 03. 1939

82 let
Zdeněk BLÁHA

12. 01. 1938

Jiří BROŽ

21. 03. 1938

83 let

Jiří TREPKA

15. 04. 1945

Ivan KLETEČKA

21. 04. 1945

Milan KORČOK

19. 04. 1945

87 let

Karel SPAL

17. 06. 1945

Josef FIŘT

Josef SVOBODA

16. 06. 1945

Jan BANUT

11. 06. 1945

Jaromír ČERNÝ

25. 03. 1937

12. 03. 1933

88 let
Jaroslav ZÍSKAL

25. 04. 1932

Všem uvedeným jubilantům tímto blahopřejeme, OMS Cheb a MR Cheb.

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA A HODNOCENÍ TROFEJÍ
Vážení přátelé myslivci,
stejně jako v letech předchozích i na letošní rok
měla myslivecká komise OMS Cheb naplánované
hodnocení trofejí zvěře ulovené v mysliveckém
roce 2019/2020, spojené s přehlídkou trofejí konanou společně s výstavou na Kladské. Bohužel
jako mnoho jiných akcí znemožnily konání i této
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akce vládní zákazy. V případě zájmu, pokud opět
nezasáhnou politici, bude hodnocení trofejí
za uvedený myslivecký rok uskutečněno spolu
s hodnocením trofejí zvěře ulovené v roce právě
probíhajícím.
za dnes již bývalou mysliveckou komisi
Roman Bihuš
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POZVÁNKA NA MEMORIÁL ADOLFA SITTY
Vážení kolegové myslivci,
bohužel se nám v letošním roce, kvůli vládním nařízením, nepodařilo uspořádat naplánované střelecké akce. Každopádně plánovaná akce MEMORIAL
ADOLFA SITTY LS+T dne 3. 10. 2020 se konat bude.

Nezapomeňte si nachystat své zbraně, dostatečné
množství nábojů a především dobrou mušku a náladu.
Těšíme se na vás
Za SK OMS Cheb Miloš Berdich

OKRESNÍ VOLEBNÍ SNĚM
Okresní volební sněm byl plánován na 29. 5. 2020,
ale s ohledem na nákazovou situaci nebylo možné
v tomto termínu jednání uskutečnit.
Myslivecká rada rozhodla, že se jednání okresního
sněmu našeho spolku uskuteční 24. 7. 2020. Tento
termín se jevil jako krajně nevhodný, ale bylo nutné
zvolit nové statutární orgány. Oproti minulým rokům
nebyl vydán zpravodaj, kterým by byli členové informováni o konání tohoto důležitého jednání.
I přes tyto nepříznivé okolnosti se tohoto jednání zúčastnilo 23 členů, kteří na základě plné moci zastupovali 96 členů, a tím byl okresní sněm usnášeníschopný.
Nejdůležitější částí jednání byly volby nových okresních orgánů. Okresní sněm zvolil jedenáctičlennou
mysliveckou radu a čtyřčlennou dozorčí radu. Novým
předsedou našeho OMS byl zvolen Bc. Karel Sládek.
USNESENÍ
okresního sněmu ČMMJ, z. s., OMS Cheb, konaného dne 24. 7. 2020 ve Skalné
Okresní sněm bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z okresního sněmu konaného
dne 31. 5. 2019
2. Zprávy o činnosti předsedy OMS
3. Zprávu DR
Okresní sněm schvaluje:
1. Program jednání dle pozvánky
2. Jednací řád
3. Volební řád
4. Pracovní předsednictvo ve složení: Ing. Petr Černík,
Jan Hoffmann
5. Předsedajícího okresního sněmu Ing. Petra Černíka
6. Mandátovou komisi ve složení: Iveta Růžičková,
Milan Andrle
7. Volební komisi ve složení: Bc. Karel Sládek, Zdeněk
Woldert

8. Návrhovou komisi ve složení: Zdeněk Woldert,
Ing. Roman Bihuš
9. Schvaluje zapisovatelku zápisu – Ivetu Růžičkovou
10. Schvaluje ověřovatele zápisu – Václava Krejčího
11. Schvaluje výsledky hospodaření za rok 2019
12. Schvaluje návrh rozpočtu na rok 2020
13. Schvaluje stanovisko DR k návrhu rozpočtu na rok
2020
14. Schvaluje volbu myslivecké rady: předseda Bc.
Karel Sládek, místopředseda Ing. Petr Tůma,
předseda osvětové komise Václav Krejčí, předseda střelecké komise Miloš Berdich, předsedkyně
kynologické komise Monika Hudacká, předseda
myslivecké komise Zdeněk Woldert, předseda
ekonomické komise Ing. Petr Černík, členové myslivecké rady: Libor Ludík, Ing. Jan Němický, Josef
Hudacký, Josef Zábran, náhradník Petr Bláha
15. Schvaluje volbu dozorčí rady: předseda Jan Hoffmann, členové Ing. Roman Bihuš, Ing. Monika Jandová, Ing. Barbora Vopálenská
16. Schvaluje konání okresního sněmu ČMMJ OMS
Cheb, z. s., v termínu 28. 5. 2021
Okresní sněm ukládá:
1. MR zajistit stabilizaci financování činnosti okresního mysliveckého spolku na další období
2. Předsedovi Bc. Karlu Sládkovi podat na ČMMJ, z. s.,
Praha návrh na zápis změn do spolkového rejstříku
3. Předsedovi Bc. Karlu Sládkovi podat žádost o vysvětlení k nově přijatým stanovám
4. MR podat žádosti o poskytnutí dotací na KÚ Karlovarského kraje
Nově zvoleným orgánům našeho okresního mysliveckého spolku přeji mnoho úspěchů v práci pro naši
stavovskou organizaci.
S pozdravem „Myslivosti zdar“
Ing. Petr Černík

www.myslivost.cz/omscheb |
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JARNÍ SVOD LOVECKÝCH PSŮ, 20. 6. 2020, OMS CHEB
Okresní myslivecký spolek v Chebu uspořádal
dne 20. 6. 2020 jarní svod loveckých psů. Byl opět
jako loňského roku uspořádán v restauraci v Lipové u Chebu před zahájením zkoušek adeptů –
uchazečů o první lovecký lístek.
Lovecké psy hodnotil rozhodčí z exteriéru
p. MUDr. Vlastimil Novotný, který po krátkém přivítání tuto první letošní kynologickou akci zahájil.
Jarního svodu se zúčastnilo celkem 17 psů různých loveckých plemen v následujícím zastoupení:
5 ohařů – 1x německý krátkosrstý ohař, 3x malý
münsterlandský ohař, 1x velký münsterlandský
ohař
2 slídiči – němečtí křepeláci
4 teriéři – 3x německý lovecký teriér, 1x irský teriér,
3x jezevčík
1x honič – alpská braka jezevčíkovitá
2x golden retrieveři
Jarního svodu se po dlouhé době opět zúčastnil větší počet ohařů a dnes již standardní počet

14

zástupců malých plemen, tak se dalo předpokládat, že se přihlásí i dostatečný počet vůdců ke
zkouškám vloh. Bohužel opak byl pravdou, zkoušky byly pro malý zájem zrušeny.
Milan Andrle
předseda kynologické komise
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NĚKOLIK SLOV JEDNATELE
Vážené kolegyně, vážení kolegové myslivci,
dovolte, abych Vás seznámil se současným
stavem naší členské základny ČMMJ, z. s., OMS
Sokolov. Stav členské základny OMS Sokolov
k 31. 12. 2019 byl celkem 301 členů, z toho počtu 178 členů řádných, 115 důchodců, 5 invalidních důchodců a 3 studenti.
K datu 1. 1. 2020 je stav členů 243, ale takto
nízký stav je pokaždé začátkem roku. Loni bylo
o jednoho člena více (244). V průběhu roku
se stav doplní a stabilizuje. K datu 31. 3. 2020
se stav zlepšil a je evidováno 286 členů. Stále
však chybí 25 členů, kteří měli uhrazen členský
příspěvek a pojištění v roce 2019 a dosud tak
neučinili.
Josef Jedlička
jednatel OMS Sokolov

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD:
Antonín Protz, dlouholetý člen ČMMJ,
bývalý předseda okresního výboru ČMS
v Sokolově a zkušební komisař.
Jiří Michalec, dlouholetý člen ČMMJ,
člen komise pro kulturu a propagaci při
Okresním mysliveckém spolku Sokolov
a místopředseda mysliveckého
spolku Krásenský lán, z. s.
Jaroslav Valtr, dlouholetý člen ČMMJ
Hana Bíbová, dlouholetá členka ČMMJ
a mysliveckého spolku Zátiší Kraslice, z. s.
Karel Král, dlouholetý člen ČMMJ
a mysliveckého spolku Chlumek, z. s.
Čest jejich památce.

JUBILANTI – 2020 ČMMJ Z. S. OMS SOKOLOV – I.POLOLETÍ
89 let

Rudolf KOLÍN

86 let

Stanislav BUŘIL

85 let

Václav GONDÍK
Ladislav KUPKA

84 let

Ing. Jan KOCIÁN
Ladislav KUPKA

81 let

Ing. Zdeněk HOLICKÝ

80 let

Jaroslav KREJČ
Gabriel MELICHAR

23. 05. 1931
13. 05. 1934
27. 01. 1935
24. 04. 1935
13. 01. 1936
24. 04. 1935
19. 05. 1939
14. 02. 1940
29. 04. 1940

75 let

Jaroslav VONDRÁČEK

09. 03. 1945

70 let
Antonín SVOBODA
Jiří MAŠČENÍK
Václav KUŽELKA
MUDr. František KREČ
Stanislav LÁVIČKA
František MUDr. KREČ

21. 01. 1950
08. 02. 1950
19. 02. 1950
23. 06. 1950
07. 05. 1950
23. 06. 1950

65 let
Václav DŽUPIN
Zdeněk ĎÁSEK
MUDr. Pavel CINCIBUS

60 let

Jiří KRATOCHVÍL

01. 02. 1955
11. 02. 1955
29. 04. 1955
05. 03. 1960

Všem uvedeným jubilantům tímto blahopřeje ČMMJ, z. s., OMS Sokolov, MR a DR.
www.myslivost.cz/omssokolov |

15

MYSLIVECKÝ SPOLEK |

1 | 2020

18. REPREZENTAČNÍ PLES ČMMJ, Z. S., OMS SOKOLOV
V sobotu dne 8. 2. 2020 se tradičně konal 18. reprezentační okresní myslivecký ples ČMMJ, z. s.,
OMS Sokolov v prostorách Kulturního domu
a Multifunkčního centra v Březové u Sokolova.
Ve zcela vyprodaném sálu kulturního domu
proběhlo slavnostní zahájení, které uvedli trubači Slavkovského lesa, z. s. Svým slovem se
slavnostního zahájení ujala předsedkyně komise pro kulturu a propagaci OMS paní Iveta Zábranová. Poté zahájila svoji hudební produkci
Dechová hudba Horalka z Kraslic, pod vedením
kapelníka pana Josefa Novotného.
Tento ples byl občany hodnocen velmi pozitivně. Chtěla bych touto cestou poděkovat starostovi města Březová u Sokolova panu Miroslavu Boudovi a vedoucímu KD a MFC panu Mgr.
Michalu Bedečovi. Dále děkuji zejména sponzorům, fa Consulting Loket panu Jakubu Tichému,
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fa Elesta Loket panu Patriku Stangarovi, za poskytnutí finančních darů na úhradu tanečního
sálu a prostor. Bez jejich vstřícnosti a velké pomoci bychom takovou akci, jako je ples OMS,
nemohli vůbec pořádat. Poděkování i těm, kteří se podíleli na zajištění zvěřiny do tomboly:
LML Loket, s. r. o., LČR, s. p., LZ Kladská, polesí
Kostelní Bříza, Městské lesy Kraslice, s. r. o., MS
Chodov – Lomy, z. s., MS Krásenský lán, z. s., MS
Chlumek, z. s., a MS Horník, z. s. Panu Jaroslavu
Adámkovi za zajištění bažantů. Dále děkujeme
za věcné dary do tomboly panu Jaroslavu Barochovi – Rozkvetlá zahrada, Kuře gril Sokolov,
panu Josefu Zábranovi, Truhlářství Stulík, panu
Rostislavu Bejčkovi st., panu Františku Čapkovi
fa PROMIN, panu Jaroslavu Kotoučkovi, panu Jaroslavu Šindelářovi, panu L. Buriánkovi a dalším.
Dále bych chtěla poděkovat všem, kteří se
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podíleli na přípravě plesu, organizaci, pořadatelské službě a prodeji tomboly: panu Jiřímu Zábranovi, panu Jiřímu Raisovi, manželům
Rajtmajerovým, panu Janu Bínovi, panu Antonínu Svobodovi, panu Josefu Jedličkovi st.,
panu J. Jedličkovi ml., panu R. Bejčkovi st., panu
R. Bejčkovi ml., panu D. Laubendorfovi a zúčastněným adeptům. Velké poděkování patří trubačům Slavkovského lesa, z. s., za zpestření atmosféry. A samozřejmě nemohu opomenout pana
Miloslava Tuška a poděkovat mu za jeho pomoc
při celém plánování a organizování plesu.

SOKOLOV | MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ
Také personálu restaurace za prvotřídní a bezchybný servis během celého plesu. A hlavně
Dechové hudbě Horalka Kraslice za perfektní
hudební produkci.
Ještě jednou díky všem a věřím, že se opět
sejdeme na 19. reprezentačním okresním mysliveckém plese ČMMJ, z. s., OMS Sokolov v příštím roce v Kulturním domě a Multifunkčním
centru v Březové u Sokolova.
Iveta Zábranová
předsedkyně Komise
pro kulturu a propagaci OMS

www.myslivost.cz/omssokolov |
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CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA
A VÝSTAVA TROFEJÍ ULOVENÉ ZVĚŘE V SEZÓNĚ 2019/2020
Z důvodu konání mezinárodní výstavy trofejí v Lysé nad Labem dne 14. 2. 2020 proběhlo
hodnocení trofejí okresu Sokolov ulovené zvěře
za sezónu 2019/2020 tradičně na statku Bernard
v Královském Poříčí. Hodnocení trofejí se konalo
za účasti delegovaného poradce ČMMJ, z. s., Praha pana Václava Svobody a hodnotitelské komise
jmenované státní správou. Dále za účasti pracovnice Městského úřadu Sokolov, OŽP lesů a myslivosti pí Ing. Sandry Biskupové.
Z celkového počtu 43 honiteb v okrese Sokolov
trofeje k hodnocení, pro chovatelskou přehlídku
a výstavu předložilo 24 honiteb. Vyjma honiteb
Kladská, Obora Studánka LČR, s. p., Kladská, Kostelní Bříza a Obora Dvory.
Trofeje ulovené zvěře v územní působnosti
Městského úřadu Sokolov: Z celkového počtu 27
honiteb nepředložilo trofeje 5 honiteb. Jedná se
o honitby: č. 8 Studenec, č. 18 Květná, č. 20 Bernov, č. 37 Chotíkov a č. 51 Libnov.
V územní působnosti Městského úřadu Kraslice:
Z celkového počtu 16 honiteb nepředložilo trofeje 11 honiteb. Jedná se o honitby: č. 1 Valtéřov,
č. 3 Kámen, č. 4 Hraničná, č. 6 Sněžná, č. 7 Kamenný vrch, č. 8 Špičák, č. 12 Háje, č. 13 Rolava, č. 14
Zámeček a č. 15 Hradecká.
Hodnotitelská komise posoudila celkem 172
trofejí. Z toho 12 ks jelena evropského, 24 ks jelena siky, 5 ks daňka, 4 ks muflona, 125 ks srnců,
1 ks prasete divokého a 1 ks jezevce.
Nejméně trofejí za období 5 let. Naposledy byl
takto malý počet trofejí za sezonu 2016/2017
předložen dne 5. 5. 2017, kdy bylo celkem předloženo 176 ks trofejí.
Z počtu celkem 172 trofejí dosáhlo medailové
hodnoty celkem 7 ks:
jelen sika 258,20 b.CIC zlato,
lovec Adámek Jaroslav, honitba Loket
jelen sika 243,80 b.CIC stříbro,
lovec Schwinger Horst, honitba Loket
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jelen sika 241,70 b.CIC stříbro,
lovec Adámek Jaroslav, honitba Krudum
jelen sika 231,10 b.CIC bronz,
lovec Schwinger Jörg, honitba Loket
jelen sika 225,40 b.CIC bronz,
lovec Kolář František, honitba Loket
kňour 110,65 b.CIC bronz,
lovec Ing. Novák Miloslav, honitba Javorná – KV
jezevec 22,73 b.CIC stříbro,
lovec Mráz Josef, honitba Staré Sedlo.
Výstava trofejí byla velmi dobře připravena. Poděkování touto cestou všem členům myslivecké
komise: pí Ivetě Zábranové, předsedkyni KPKaP,
adeptům a mnohým dalším za její přípravu a organizaci. Poděkování patří též Krajskému úřadu
Karlovarského kraje za poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje. Velké díky těm, kterým
není jedno, co se kolem nich děje, dodržují tradice
a trofeje předkládají. Výstava byla doplněna o myslivecké fotografie od člena Klubu fotografů při
ČMMJ, z. s., p. Václava Suchého.
Ještě jednou díky všem a věřím,
že se opět sejdeme v příštím roce 2021.
Iveta Zábranová
předsedkyně Komise pro kulturu a propagaci OMS
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VOLEBNÍ OKRESNÍ SNĚM ČMMJ, Z. S., OMS SOKOLOV
Dne 14. 2. 2020 od 17 hodin v tanečním sále
ve Staré hospodě v Šabině proběhl za účasti
37 delegátů volební okresní sněm okresního
mysliveckého spolku v Sokolově. Jednání volebního okresního sněmu se zúčastnil zástupce MR ČMMJ Praha pan Ing. Jiří Červenka, pracovnice Městského úřadu Sokolov, OŽP lesů
a myslivosti pí Ing. Sandra Biskupová a zástupci mysliveckých spolků, sdružení a honebních
společenstev.
Minutou ticha byla uctěna památka zesnulých
dlouholetých členů ČMMJ, dlouholetého člena
ČMMJ, bývalého předsedy okresního výboru
ČMS v Sokolově a zkušebního komisaře pana
Antonína Protze, který zemřel dne 11. července 2019, dlouholetého člena ČMMJ a člena
komise pro kulturu a propagaci při okresním
mysliveckém spolku Sokolov a místopředsedy
mysliveckého spolku Krásenský lán, z. s., pana
Jiřího Michalce, který zemřel dne 1. listopadu 2019, dlouholetého člena ČMMJ pana Jaroslava Valtra, který zemřel dne 24. ledna 2020.
Po schválení programu volebního okresního
sněmu, volbě pracovního předsednictva a orgánů sněmu proběhlo ocenění členů ČMMJ
OMS v Sokolově. Myslivecká rada OMS v Sokolově po projednání schválila a rozhodla o udělení a propůjčení mysliveckého vyznamenání,
Věrnostní medaile ČMMJ, dlouholetému členu panu Antonínu Svobodovi, za jeho aktivní

20

a dlouholetou činnost v ČMMJ a záslužnou práci pro myslivost a u příležitosti životního jubilea
70 let věku, které oslavil dne 20. 1. 2020.
Dále na návrh Myslivecké rady o udělení
a propůjčení mysliveckého vyznamenání, odznaku III. stupně Zásluhy o myslivost, dlouholetému členu panu Ing. Karlu Bělohlávkovi,
za jeho aktivní a dlouholetou činnost v ČMMJ
a záslužnou práci pro myslivost jako předsedy
komise pro myslivost, lektora a zkušebního komisaře při OMS Sokolov.
Dále na návrh Myslivecké rady o udělení
Čestných uznání ČMMJ členům za jejich aktivní a dlouholetou činnost v ČMMJ a záslužnou
práci pro myslivost: panu Rudolfu Bendovi
u příležitosti významného životního jubilea
80 let věku, panu Ing. Janu Šneberkovi u příležitosti významného životního jubilea 75 let
věku, panu Jiřímu Novákovi u příležitosti
významného životního jubilea 70 let věku, panu
Václavu Džupinovi u příležitosti významného
životního jubilea 55 let věku, panu Antonínu
Kubincovi u příležitosti životního jubilea 50 let
věku.
Zástupce MR ČMMJ Praha pan Ing. Jiří Červenka a předseda OMS Jaroslav Adámek předali
uvedená myslivecká vyznamenání a poblahopřáli všem oceněným.
Následovala zpráva předsedy OMS o činnosti
za období od posledního volebního sněmu OMS
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Sokolov, konaného 3. 4. 2015, do 14. 2. 2020.
Za uplynulých 5 let. Poté zprávy předsedů odborných komisí Myslivecké rady, komise pro
ekonomiku, komise pro myslivost, komise pro
střelectví, komise pro kynologii, komise pro kulturu a propagaci a komise pro mládež, a zpráva
Dozorčí komise.
Po seznámení přítomných delegátů s volebním
řádem a návrhem Myslivecké rady na složení
nové sedmičlenné Myslivecké rady a tříčlenné
Dozorčí komise na období 5 let sněm zvolil
novou Mysliveckou radu, Dozorčí komisi OMS
Sokolov na období 5 let ve složení: Jaroslav
ADÁMEK, předseda OMS a tiskový mluvčí, Rostislav BEJČEK, místopředseda OMS, Ing. Arnošt
FUCHS, ekonom OMS a AIT, Josef JEDLIČKA
ml., předseda komise pro myslivost a střelectví,
Jan BÍNA, předseda komise pro kynologii, Iveta ZÁBRANOVÁ, předseda komise pro kulturu
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a propagaci a mládež, a Josef JEDLIČKA st., jednatel OMS.
Náhradníci (s hlasem poradním): Miloslav
TUŠEK (komise pro kulturu a propagaci),
Josef MRÁZ (komise pro práci s mládeží
a správce webu) a Martin NEDVĚD.
Dozorčí rada ČMMJ, z. s., OMS Sokolov na období 5 let ve složení: Václav MALÝ, předseda DR,
členové Vladimír ZIMA a Tomáš RAJTMAJER.
Sněm zvolil na volební SZ ČMMJ, z. s., konaný
v měsíci říjnu 2020, přesné datum bude upřesněno, pana Jaroslava ADÁMKA, předsedu OMS
Sokolov.
Usnesení volebního okresního sněmu bylo
jednohlasně schváleno všemi přítomnými
delegáty.
zpracoval: Josef Jedlička st.
jednatel OMS Sokolov
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HONIČSKÉ ZKOUŠKY – KHZ KCHJGT V ČECHÁCH
II. ROČNÍK MEMORIÁLU FRANTIŠKA BEJČKA
ČMKJ – Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách ve
spolupráci s ČMMJ, z. s., OMS Sokolov uspořádal
ve dnech 2.–3. listopadu 2019 Klubové honičské zkoušky jagdteriérů jako II. ročník „Memoriálu Františka Bejčka“ se zadáním čekatelství CACT,
res. CACT pro JGT v Chodově a Krásně.
Ke zkouškám bylo přihlášeno 12 psů. Předvedeno bylo celkem 12 přihlášených psů.
Zkoušky honičů posuzovali – vrchní rozhodčí
p. Bohuslav Papež. Rozhodčí p. Jaroslav Řezba,
p. Petr Kalaš, p. Jiří Mareš a p. Pavel Bečka.
Vítězem klubových zkoušek se zadáním titulu CACT, „Diviačar” s počtem bodů 200 v I. ceně
se zadáním titulu CACT, „Diviačiar” se stala Dona
von Leinbruck, fena, JGT, vedená p. Rostislavem
Bejčkem ml., druhá v I. ceně se zadáním titulu R–
CACT, „Diviačiar” s počtem bodů 185 v I. ceně se zadáním titulu R–CACT, „Diviačiar” se umístila Ambra Fela, fena, JGT, vedena pí Michaelou Novotnou,
třetí s počtem bodů 162 v II. ceně Hany z Jarné,
fena, vedená Lenkou Špírkovou. Čtvrtý s počtem
bodů 152 v II. ceně Harry od Kamenské hory, pes,
JGT, veden p. Václavem Čechem. Pátý s počtem
bodů 158 ve III. ceně skončil Argon z Osady Varta,
pes, JGT, veden p. Lukášem Čmugrem. Šest psů

22

v celkovém hodnocení neobstálo. Jedna fena JGT
Cedra Dlouhá stoka odstoupila, vedená pí Věrou
Brabcovou.
Úroveň zkoušených psů byla vysoká u psů, kteří
zkoušku dokončili. Bodově byli nad hranicí minima I. ceny. Avšak limitní klasifikace je zařadila do
nižších cen. Převážně se jednalo o výcvikové disciplíny. Chování a vystupování vůdců sportovní
a bylo v duchu mysliveckých tradic.
Ceny při vyhlášení předávala zúčastněným Bedřiška Bejčková.
Velké poděkování za propůjčení honiteb patří Mysliveckému spolku Chodov–Lomy, z. s.,
LČR, s. p., LZ Kladská, polesí Krásno. Sponzorům
akce: HALALI, Všeobecné pojišťovně Praha, a. s., fě
Zvěrokruh, Milanu Ulrychovi, Petru Polkovi, Miroslavu Starému, Jiřímu Marešovi, Zdeňku Trojanovi,
fě NADE Krásno, s. r. o., EKIVTA Cheb, městu Krásno, majitelce a provozovatelce Petře Ivanovové,
včetně personálu restaurace U Divočáka Krásno
a všem organizátorům.
Již nyní se těšíme za dva roky na shledanou.
Rostislav Bejček st.
vrchní organizátor akce

| www.oms‑karlovyvary.cz • www.myslivost.cz/omssokolov • www.myslivost.cz/omscheb

1 | 2020

SOKOLOV | MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ

www.myslivost.cz/omssokolov |

23

MYSLIVECKÝ SPOLEK |

1 | 2020

ČINNOST KROUŽKU MYSLIVOSTI
PŘI 6. ZŠ, UL. ŠVABINSKÉHO V SOKOLOVĚ
Kroužek myslivosti pracuje při základní škole
v ul. Švabinského v Sokolově a záštitu nad ním
má myslivecký spolek Chlumek, z. s. Děti se pod
vedením p. Karla Doubka učí poznávat přírodu,
jak jí pomáhat a chránit ji. Věnují se poznávání
rostlin a zvířat žijících v našem okolí.
Začátkem nového školního roku došlo k částečné výměně dětí v kroužku. Nedá se říci, že by
to nějak uškodilo kvalitě kroužku. Nové děti se
velmi rychle zapojily do činnosti, starší děti jim
byly příkladem a velmi rychle se zhostily úkolu
pomoci nováčkům.
Začal podzim a činnost kroužku byla zaměřena
hlavně na přípravu na zimní období. Jednalo se
sběr kaštanů, žaludů, bukvic. Pozadu nezůstávaly
děti ani ve shromažďování tvrdého pečiva. Vše bylo
ukládáno do skladu v podobě unimobuňky v prostoru revíru mysliveckého spolku Chlumek, z. s.
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Děti se také vypravily do lesa k obhlídce a přípravě mysliveckých krmných zařízení před nadcházející zimou. Na některých zařízeních bylo
třeba provést drobné opravy, které se podařilo
beze zbytku vykonat.
V zimním období se pravidelně celý kroužek
podílí na přípravě akce Zdobení vánočního stromečku pro zvířátka. Tentokrát se akce zúčastnila celá školní družina 6. ZŠ, ul. Švabinského,
Sokolov. Počasí nám přálo, jen sníh jaksi chyběl.
Přesto se akce zúčastnilo na 90 dětí a více jak
30 rodičů. Musíme ocenit kreativitu maminek
a tatínků při výrobě krmítek z jablíček, řetězů
z mrkve a závěsných ozdob ze suchého pečiva.
Od rodičů byl vznesen požadavek na opakování
akce příští rok.
Karel Doubek
vedoucí kroužku
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VYHLÁŠENÍ VOLEB DO MR ČMMJ, Z. S.
VOLBA ČLENA MR ZA KRAJ KARLOVARSKÝ
Okresní myslivecké spolky Karlovy Vary, Sokolov, Cheb vyhlašují podle ustanovení § 74, odst.
2 a 3 Stanov ČMMJ, z. s., ve znění novely ze dne
11. 7. 2020 volby do MR ČMMJ – volba člena
MR za Karlovarský kraj pro volební období od
18. 11. 2020 do 18. 11. 2025.
Kandidáti na uvedenou funkci se mohou hlásit
e–mailem na adrese oms@oms–karlovy vary.cz,
nebo poštou na adrese Sedlecká 761/5, 360 10
Karlovy Vary do 23. 9. 2020. Rozhoduje den doručení. Od voleného člena se očekává zejména
rozhodování v rámci statutárního orgánu ČMMJ,
účast na jednáních MR cca 4x ročně a průběžné
předávání informací okresním mysliveckým radám dotčených OMS. Kandidovat může jakýkoliv řádný člen ČMMJ, který je členem některého
z OMS vyhlašujících tyto volby. Jména kandidujících budou obratem zveřejněna na webstránkách OMS.

Kandidáti v přihlášce uvedou:
jméno
adresu trvalého bydliště, popř. adresu pro
komunikaci
e-mailovou adresu
telefon
členství v OMS
Přijetí kandidatury bude kandidátům potvrzeno e–mailem, popř. SMS zprávou.
Volba z přihlášených kandidátů za člena MR
proběhne dne 7. 10. 2020 (kandidáti budou na
volebním lístku řazeni abecedně).
Bude-li kandidovat pouze jeden kandidát, bude
zvolený, pokud obdrží nadpoloviční většinu hlasů z nadpoloviční většiny přítomných dotčených
zástupců OMS. Bude-li kandidovat více kandidátů, bude zvolený ten kandidát, který obdrží
nejvíce hlasů z nadpoloviční většiny přítomných
dotčených zástupců OMS. Získají-li kandidáti
s nejvyšším počtem hlasů stejný počet hlasů, jejich volba se opakuje. Volba je tajná, každý OMS
má při volbě jeden hlas.
Volby bude organizovat volební komise ve
složení:
předseda: Ing. Evžen Krejčí
člen: Jaroslav Adámek
člen: Karel Sládek
Výsledek volby bude uveřejněn na webových
stránkách jednotlivých OMS nejpozději dne
10. 10. 2020. O průběhu volby vyhotoví volební
komise zápis, který bude podepsán všemi zúčastněnými členy voleb a zaslán na sekretariát
ČMMJ do 15. 10. 2020.
Toto vyhlášení bude zasláno členům ČMMJ prostřednictvím e-mailových adres mysliveckých
hospodářů a bude zveřejněno na webstránkách
jednotlivých OMS nejpozději 9. 9. 2020.
Dne 6. 9. 2020
Ing. Evžen Krejčí
předseda volební komise
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