
 

Zpravodaj ČMMJ OMS  Klatovy č. 4 / 2014 
 

1) Okresní myslivecká rada v Klatovech touto cestou děkuje všem uživatelům honiteb, kteří 

poskytli v letošním roce svoji honitbu k pořádání zkoušek loveckých psů z výkonu. Jsou to 

tito uživatelé: MS Velenovy – 2 x, MS Strážov – 2 x,  MS Chanovice – 2 x,   MS Dlažov – 

2 x,  MS Javor – 2 x, MS Malý Bor – 2 x, Statek Kašperské Hory – 2 x, Mířenice, 

Čejkovy, Domažličky, Poleň, Bolešiny, Vlastějov, Nezdřev,– všichni 1 x.  OMR dále 

děkuje všem těm  MS, která zajistila na zkouškách  věcné ceny pro  zúčastněné vůdce 

psů. 

 

2) Navazujeme na bod č. 2) Zpravodaje č. 3/2012 a jen připomínáme a zároveň zdůrazňujeme, 

že tomu členovi ČMMJ, který si nezaplatí členství na další rok, bude novou databází 

Diana 1.ledna 2015 členství automaticky ukončeno a bude tudíž nepojištěn. Členství 

v ČMMJ  lze samozřejmě kdykoliv obnovit s tím, že člen bude pojištěn od následujícího dne.  

V souvislosti s tím, sdělujeme všem, kteří nemají ještě uhrazen členský příspěvek, že 

sekretariát OMS Klatovy bude v provozu  všechny pracovní dny až do konce roku včetně 

31.12.2014. 

 

3) Jak již zaznělo ve zprávě předsedy OMS Klatovy na letošním okresním sněmu ČMMJ 

bude rok 2015 v celé ČMMJ rokem  v o l e b n í m . V naší organizaci proběhne volební 

okresní sněm ČMMJ dne 28.3.2015. Na tomto sněmu bude volena nová okresní myslivecká 

rada a nová okresní dozorčí rada. Okresní myslivecká rada ČMMJ v Klatovech se touto 

cestou obrací v souladu se Stanovami ČMMJ § 11, odst.3, písm.d) na všechny místní 

organizace i jednotlivé členy, aby předložili návrhy na kandidáty do výše uvedených 

orgánů (zvlášť kandidáta do OMR a zvlášť do dozorčí rady) nejpozději do  25. ledna 

2015 na sekretariát OMS Klatovy se sdělením, že navrhovaní se zvolením  s o u h l a s í .  
Součástí návrhu kandidáta k volbě by měla být i jeho stručná charakteristika, zejména jeho 

odbornosti (např. myslivost, lovecká kynologie, střelectví, ekonomika, myslivecká kultura  

aj.). Do 15. února 2015 bude všem uživatelům honiteb a MS zaslán seznam kandidátů do 

OMR a ODR tak, aby mohl být jednotlivými subjekty projednán.  

 

4) Navazujeme na Zpravodaj č. 3/2013 bod č.6) a oznamujeme všem uživatelům honiteb, 

kteří zatím neodebrali a neodevzdali patřičný počet vzorků trusu z ulovené spárkaté zvěře       

( nevztahuje se na zvěř černou ) k parazitologickému vyšetření, že je i nadále možno tyto 

vzorky odebírat a odevzdávat na stávajících odběrných místech a to až do konce letošního 

roku. Znovu připomínáme, že uvedený monitoring je posuzován Státní veterinární 

správou jako povinnost uživatelů honiteb. 

 

5) Na základě požadavku Státní veterinární  správy  připomínáme povinnost vyšetření  minim.  

5 % odlovených kusů černé zvěře na klasický mor prasat. Odebírá se vzorek krve, ze kterého  

se zároveň zjišťuje virus Aujezskyho choroby, která je aktuální. 

 

6) Pokud by měl někdo z uživatelů honiteb zájem o pořádání chovatelské přehlídky trofejí 

spárkaté zvěře v r. 2016, je potřeba zaslat žádost na sekretariát OMS nejpozději do 31.3.2015. 

 

7) V budově OMS Klatovy v Denisově ul. 212 jsou  v současné době opět volné  4 místnosti. 

Obracíme se na Vás s prosbou, pokud byste věděli o někom, kdo by měl zájem si tyto 

prostory pronajmout, dejte nám na příslušného zájemce kontakt, případně se může sám ozvat 

jednateli na tel.č. 376 310 287 nebo 728 222 381, kde mu budou sděleny podmínky pronájmu 

(současná nabídka je 700,- Kč za 1 m2/rok) 

 

8) Školení nových proškolených osob ( laických prohlížitelů) k vyšetření těla volně žijící 

zvěře se uskuteční ve dnech 13. – 14. května  2015 v Plzni, případní zájemci se mohou hlásit 

na sekretariátu OMS Klatovy nebo přímo na OMS Plzeň, tel.č. 377 247 520.  

 



 

 

9) Dne 24. ledna 2015 bude zahájen kurz uchazečů o zkoušky z myslivosti. Případní zájemci 

o tento kurz mohou ještě zaslat přihlášku na OMS do 20. ledna 2015. 

Taktéž je možnost se ještě do 31. ledna 2015 přihlásit do přípravného kurzu pro složení 

zkoušek pro myslivecké hospodáře.  

 

10) Upozorňujeme uživatele honiteb, kteří by chtěli navrhnout své členy k propůjčení 

vyznamenání „Za zásluhy o myslivost I.stupně“ a „Čestného členství“, aby své řádně 

odůvodněné písemné návrhy zaslali na sekretariát OMS nejpozději do 20.01.2015. 

 

11)  V příloze zasíláme návrh plánu činnosti ČMMJ OMS Klatovy na rok 2015. 

 

12) Inzerce: 

- Klatovské rybářství a.s. oznamuje, že i na  rok  2015 trvá  nabídka  kachňat  kachny  divoké   

   a  to v cenách : stáří 1 den – 23,- Kč, 7 dnů – 30,- Kč, 14 dnů – 39,- Kč  a 21 dnů – 53,- Kč.,   

   vakcinovaná  kachňata  proti  botulismu  ve  stáří 21 dnů – 63,- Kč/ks. Dále bude možno  

   zakoupit kachny z vynešeného chovného hejna v poměru pohlaví 1 : 5  za cenu 50,- Kč/ks. 

   Dále nabízí bažanty   v  cenách  : 1 den – 24,- Kč,  4 týdny – 59,- Kč,  8 týdnů – 99,- Kč   a     

   vyspělé   kohouty  i  slepice v poměru 1:1, odběr říjen – prosinec – 220,- Kč/ks, jen kohouty  

   – 230,- Kč/ks. Též bude možno  zakoupit  bažanty z vynešeného chovného hejna v poměru   

   pohlaví 1: 10  za cenu 80,- Kč/ks,  odběr poslední týden v červnu a první týden v červenci.   

   K objednaným kachnám i bažantům bude  možno zakoupit příslušné krmné směsi.   

   Dále je    možno zakoupit perličky, koroptve, orebice a kuřata bažanta  královského a dále  

   divoké králíky ve stáří od dvou měsíců za cenu 200,- Kč ( provedena vakcinace na mor a  

   myxamatózu ).      

   I nadále jsou v nabídce společnosti lovecké a sportovní náboje brokové i kulové  a asfaltové  

   terče za zajímavé ceny.   

   Objednávky  i dotazy u  Ing. Jana Kanty na tel.č. 723 801 463.    

 

 

 

 

Okresní myslivecká rada ČMMJ v Klatovech přeje všem 

myslivcům a jejich rodinám příjemné a spokojené prožití 

vánočních svátků a do příštího roku 2015 hodně zdraví, 

rodinné pohody a mnoho mysliveckých a loveckých zážitků. 
 

 

 

 

V Klatovech dne 18.12.2014 

 

Pavel Martin                                                                              Ing. František  Míka 

jednatel OMS                                                                                           předseda OMS  

 

 

 

 

 


