ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z.s. OMS TÁBOR
INFORMACE
p r o č l e n y ČMMJ OMS Tábor

V TÁBOŘE DNE 28. ÚNORA 2018

OKRESNÍ SNĚM 2018
Okresní myslivecká rada v Táboře svolává na úterý dne 5. června 2018 od 15.30 hod.
okresní sněm. Sněm se bude konat v restauraci Na Vyhlídce – Čekanice.
Pozvánky Vám budou zaslány v dostatečném časovém předstihu.

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ
Výběr trofejí spárkaté zvěře, včetně spodní čelisti a zbraní nebo spodní čelisti dospělé zvěře
černé, ulovené v roce 2017 bude probíhat ve dnech:
v úterý 24. dubna 2017 a ve středu 25. dubna 2018 od 8.00 hod. – 16.00 hod.
Místo výběru: budova Správy lesů Města Tábora, Čápův dvůr 2712, Tábor 5.

Ke každé trofeji bude upevněn štítek s vyplněním údajů o lovu,
a nezapomeňte na trofeje připevnit drátek tak, aby bylo možno trofej
zavěsit na panel.
Trofeje předávejte ve vhodných, pevných a dostatečně prostorných obalech s označením
čísla a názvu honitby. Nejlépe v dřevěných bedýnkách nebo v pevných krabicích.
Pokud budete předkládat k obodování trofeje lišky obecné a jezevce lesního - předávejte
je přímo na sekretariát OMS v Táboře, kde Vám bude potvrzeno převzetí. K tomuto opatření
se přistoupilo z důvodu zamezení možnosti ztráty trofejí při celkovém hodnocení.
Výstava trofejí – chovatelská přehlídka trofejí je plánována v termínu od 14. května
do 18. května 2018 v budově Zemědělské školy v Táboře.

MYSLIVECKÁ VYZNAMENÁNÍ
Návrhy na vyznamenání pro své členy podávejte na sekretariát OMS nejpozději
do 10. dubna 2018, při navrhování se řiďte „Směrnicí ČMMJ k propůjčování vyznamenání“.
Myslivecká vyznamenání se propůjčují od III. stupně až k I. stupni, nejdříve po 5-ti letech
od obdržení nižšího stupně.

Navrhovaný člen musí být členem Českomoravské myslivecké jednoty a
OMS Tábor !!!
Okresní myslivecké spolky ČMMJ mohou za a/ propůjčovat: vyznamenání
„Za zásluhy o myslivosti II. a III. stupně „
b/ udělovat věrnostní medaile a čestné uznání
Myslivecká rada ČMMJ Praha může propůjčit a udělit kterýkoliv druh vyznamenání, výlučně
ji však přísluší Čestný myslivecký řád a vyznamenání I. stupně Za Zásluhy o myslivost.
Každý návrh je nutné písemně zdůvodnit. Návrhy na vyznamenání předkládejte na tiskopisu,
který je v příloze těchto Informací.

PROVOZ NA STŘELNICÍCH V ROCE 2018
BZOVÁ
DRAŽICE
MALŠICE
OLŠÍ
OPAŘANY
ZVĚROTICE

- Zdeněk Smetana, 723 156 728
- Ivan Mynařík, 776 382 001
- Ing. Magda Navrátilová, 607 611 119
- Jiří Pětivlas, 381 287 707
- JUDr. Jan Urban, 775 336 981
- Josef Žahour, 724 292 522

Na uvedených telefonních číslech je možné domluvit střeleckou akci, přítomnost instruktora
či rozhodčího a dále možnost využití zázemí střelnice pro občerstvení a jiné.
Střelecký kalendář zasíláme e-mailovou poštou a zároveň je uveřejněn na stránkách OMS
Tábor www.omstabor

KURZ ADEPTŮ MYSLIVOSTI 2018/ 2019
Nový kurz adeptů myslivosti 2018 – 2019 byl zahájen dne 13. ledna 2018.
Do kurzu se přihlásilo 24 nových adeptů myslivosti, což je ještě pořád jeden z největších
počtů v rámci celé ČR.
Zkoušky adeptů z kurzu 2017 - 2018 se budou konat 24. března 2018 v restauraci Beseda
v Táboře. Ke zkoušce se dostaví 24 uchazečů.
Upozorňujeme zástupce MS na nutnost řádně vyplněných „Záznamů o přípravě uchazeče.“
Celkové hodnocení odborné praxe je nutné vždy ověřit razítkem MS a podpisem zástupce
MS!

ZKOUŠKY PRO MYSLIVECKÉ HOSPODÁŘE
se v roce 2018 konat budou. Zahájení 17. 4. 2018.
Na tento kurz je ještě možné posílat přihlášky do 10. 4. 2018 !!!

KYNOLOGIE
Úvodní akcí letošní kynologické sezóny bude jarní svod psů, který se bude konat dne
14. 4. 2018 od 8.00 hod. v Malšicích. Na jarní svod se přihlášky nepodávají. Prezence bude
přímo na svodu. Při vstupu předložíte průkaz původu a očkovací průkaz psa, členové ČMMJ
platný členský průkaz z důvodu sníženého vstupního poplatku.
Zúčastnění psi musí být v imunitě proti vzteklině, psince a parvoviróze a být klinicky zdraví.
Nejnižší věkovou hranicí pro předvedení psů je 6 měsíců.
Kalendář kynologických akcí zasíláme e-mailovou poštou a zároveň je uveřejněn na
stránkách OMS Tábor www.omstabor , kde je i možnost stažení tiskopisu přihlášky ke
zkouškám psů.
Jednotlivé zkoušky si zarezervujte včas, po naplnění skupin budete bráni jako náhradníci.
Podmínkou pro přijetí přihlášky je současné uhrazení poplatku za zkoušku.
Formu uhrazení poplatku je možné domluvit s jednatelkou OMS Tábor.
Majitel psa- člen ČMMJ má 50% slevu z poplatku za zkoušky lovecké upotřebitelnosti.

PACHOVÉ OHRADNÍKY A ODRAZKY
V letošním roce opět přijímáme žádosti o pachové ohradníky a odrazky. Vaše žádosti
s množstvím a úseky, na které je budete aplikovat, zasílejte na OMS do 13. 4. 2018. Vámi
objednané množství se může ze strany OMS Tábor upravit, dle došlých žádostí a výše dotace
Krajského úřadu.
Na žádosti po tomto datu nebude brán zřetel !!

PROHLÍŽITELÉ ZVĚŘINY - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
Upozorňujeme Vaše členy - prohlížitele zvěřiny, kterým v letošním roce končí 5- ti leté
období platnosti průkazu prohlížitele zvěřiny na povinnost účasti na jednodenním
navazujícím proškolení. V roce 2019 budeme žádat o organizování tohoto školení na okrese
Tábor, proto nahlaste nejpozději do konce června 2018 členy, kterých se školení v roce 2019
týká, s kontakty (emailová adresa a telefon) v sekretariátu OMS.
Termíny školení základního i navazujícího na rok 2018 budou uveřejněny na webových
stránkách OMS Tábor.

PETICE- DŮLEŽITÉ !!!
Dáváme na vědomí, že v časopise Myslivost 3/2018 vyšla petice
ZA ZACHOVÁNÍ PRÁV BEZÚHONNÝCH ČESKÝCH OBČANŮ V OBLASTI
LEGÁLNÍCH ZBRANÍ.
Pro nás- myslivce- to je téma velice důležité a je nutnost tuto aktivitu podpořit. Vyplněné
archy zašlete na adresu uvedenou nad petičním archem v co nejkratší době.
Děkujeme.

XIV. ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE PRO DĚTI
Kulturní komise OMS v Táboře pořádá již čtrnáctý ročník výtvarné soutěže pro děti
mateřských a základních škol o putovní pohár s tématem Červen – měsíc myslivosti.
Pokud máte ve své rodině nebo okolí děti, které rády malují, a jejich škola se do soutěže
nepřihlásí, je samozřejmě možné předat jejich práce přímo na sekretariát OMS v Táboře.
Soutěž je dotována velmi hodnotnými cenami. Nejlepší práce budou vystaveny na vernisáži,
reprezentovány v tisku, na internetu a vybrané obrázky budou, se svolením autora, použity na
prezentaci kulturních akcí OMS Tábor ( Myslivecký ples, Zlatá srnčí trofej, pozvánky na
myslivecké akce..)
Největší formát přijímaných prací je A1, všechny práce musí být na zadní straně označeny
jménem a příjmením, třídou a školou, do které chodí.
V případě zájmu bližší informace získáte na sekretariátu OMS. Termín pro odevzdání prací
je nejpozději 20. dubna 2018.

ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ
Okresní kolo soutěže „O zlatou srnčí trofej se bude konat dne 19. května 2018 v bažantnici
na Strkově- Planá nad Lužnicí. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 10. května 2018.
Okresního kola soutěže „O zlatou srnčí trofej“se mohou zúčastnit jak členové kroužků, tak
i jednotlivci se zájmem o myslivost, kynologii, botaniku a ochranu přírody. Takže pokud máte
ve svém okolí děti od 3. do 9. třídy a mají zájem o účast v soutěži, můžete je do okresního
kola přihlásit i jednotlivě. Soutěže se mohou zúčastnit i zájemci, kteří nebudou soutěžit, ale
pouze se chtějí s průběhem seznámit.
Vítězové z obou kategorií postoupí do Národního finále ZST.

PODĚKOVÁNÍ
Okresní myslivecká rada děkuje všem mysliveckým spolkům a sponzorům, kteří přispěli
do tomboly a podpořili tak uspořádání mysliveckého plesu, který se konal dne 27. ledna 2018
v hotelu Palcát.
Ples slouží k propagaci všech myslivců a myslivosti v našem okrese a finanční výsledek
je použit především pro práci s dětmi a mládeží a podpoře Klubu trubačů při OMS Tábor.
Ještě jednou všem, kteří přispěli děkujeme !!!

NABÍDKY
Pasovaní listy: na krále honu, na pacholka, na myslivce, gratulační listy (verze i pro ženy),
myslivecké složky-3 druhy (verze i pro ženy), pozvánky na hony, knihy dětské, beletrie,
kynologické příručky, zkušební řády pro psy, evidenční knihy plomb, záznamník proškolené
osoby, preparace trofejí, povolenky k lovu.
přílohy: tiskopis návrhu na vyznamenání
střelecký kalendář
kynologický kalendář
zpráva jednotlivých komisí OMS Tábor za rok 2017
Zpracovala: Nezvedová Jindřiška
jednatelka OMS

Ing. Falada Václav
předseda OMS

