
 

Zpravodaj  ČMMJ  OMS  Klatovy    č.  1 / 2015 
 

1) Podle  plánu  činnosti  OMS  se  v sobotu  28. března 2015  uskuteční  v  sále   firmy KK 

Technology a.s., Koldinova 672 v Klatovech (objekt bývalého masokombinátu )  Okresní 

volební sněm ČMMJ / shromáždění delegátů /.  OMR určila dle platných stanov ČMMJ 

tato pravidla pro účast delegátů : na každých deset členů ČMMJ v mysliveckém sdružení 

nebo jiném subjektu přísluší jeden delegát / např. pokud má MS 19 členů ČMMJ vyšle 

jednoho delegáta, pokud má 20 členů ČMMJ vyšle dva delegáty, pokud má 30 členů ČMMJ 

vyšle 3 delegáty atd./ Ta myslivecká sdružení, která mají méně členů než 10 vyšlou jednoho 

delegáta.  Tito delegáti se prokáží členským průkazem ČMMJ. Zahájení  jednání sněmu 

bude v  09,00 hod.,  presence účastníků již  od 08,15 hod. Přílohou tohoto Zpravodaje je 

pozvánka na sněm s programem jednání a seznam kandidátů do OMR a ODR. 

2) Ve dnech 19. května až 24. května 2015 proběhne na výstavišti v Lysé nad Labem 

mezinárodní výstava myslivosti, rybářství a včelařství „NATURA VIVA 2015“.   

V rámci této výstavy by měly být předloženy  v š e c h n y    m e d a i l o v é  trofeje, které 

nebyly dosud ohodnoceny komisí CIC a vystaveny na mezinárodní výstavě. Parametry 

vystavovaných trofejí : jelen evropský – volnost zlato, stříbro a bronz, obory zlato; daněk 

skvrnitý – volnost zlato a stříbro, obory zlato; muflon – volnost zlato, obory zlato; Sika 

dybovského – zlato, stříbro a bronz volnost i obora; sika japonský - volnost zlato a stříbro, 

obory zlato;  srnec – volnost zlato, stříbro a bronz; kňour – volnost zlato, stříbro a bronz, 

obory zlato; jelenec – zlato, stříbro a bronz volnost i obora; kamzík a koza bezoárová – zlato, 

stříbro a bronz volnost i obora; šelmy – zlato. Nesváží se spodní čelisti a štítky pod trofeje – 

nebudou pojištěné. U dermoplastických preparátů srnce, daňka a jelena je nutno dodat 

hodnotitelskou tabulku podepsanou členem ústřední hodnotitelské komise trofejí + razítko 

ÚHKT, kde je měření 3 měsíce po ulovení. Jinak nemůže být hodnocena, protože nebudou 

známy parametry hmotnosti lebky.  Majitel předložené trofeje získá národní medaili 

NATURA VIVA 2015, na kterou trofej dosáhla zdarma a taktéž diplom.   

Vzhledem k tomu, že hodnocení trofejí zvěře, ulovené v mysliveckém roce 2014/2015 

proběhne na našem okrese až v červnu 2015, žádáme všechny uživatele, kteří jsou 

přesvědčeni, že trofeje z této doby splňují podmínky medailového ohodnocení, aby tyto 

trofeje předložili na sekretariát OMS  n e j p o z d ě j i  do 31. března 2015. Zde budou 

předběžně ohodnoceny a po splnění výše popsaných kriterií na medaili odeslány do Lysé nad 

Labem. Dále žádáme všechny majitele medailových trofejí, které nebyly dosud 

hodnoceny komisí CIC a vystaveny v Lysé, aby tyto trofeje dodali též na sekretariát 

OMS ve stejném termínu. Trofeje, které budou z OMS odvezeny do Lysé nad Labem budou 

pojištěny a to od převzetí až do jejich vrácení majiteli.  

Do katalogu se budou přejímat data od OMS z chovatelských přehlídek u trofejí, které se 

nebudou svážet do Lysé  a to : daněk – bronz volnost; muflon - stříbro, bronz volnost; sika 

japonský - bronz volnost; šelmy stříbro a bronz.  

Z výstavy bude zpracován katalog, který bude možné objednat a zakoupit na OMS včetně  

medailí.  

Dále se budou svážet raritní trofeje – abnormity růstu od všech druhů zvěře. Tyto trofeje 

budou mít vlastní expozici a proběhne návštěvnická soutěž o největší raritu. Tři první majitelé 

raritních trofejí obdrží hodnotné ceny a  diplom.  Tyto trofeje nebudou měřeny a hodnoceny. 

Dovolujeme si požádat majitele těchto raritních trofejí, pokud budou mít zájem o jejich 

vystavení v Lysé,aby  tyto předložili na sekretariát OMS taktéž  nejpozději do 31.března 2015 

3) Jarní svod loveckých psů se uskuteční v pátek  10. dubna 2015 od 16,00 hodin tak 

jako v loňském roce  opět na střelnici OMS v Lubech „Na Výhořici“.  

4)  Přípravný kurz pro složení zkoušek pro myslivecké hospodáře bude zahájen v Klatovech 

dne  14. března 2015, případní  zájemci se mohou ještě urychleně přihlásit na sekretariátu 

OMS Klatovy, nejpozději však do 12. března tr.. 

5)  Žádáme uživatele honiteb, aby nejpozději do 30. dubna 2015 předložili na sekretariát 

OMS písemné návrhy na propůjčení vyznamenání  „Za zásluhy o myslivost“ II. a III. stupně 

a dále na udělení „Čestného uznání s odznakem“ a „Věrnostní medaile“. Návrhy zpracujte dle 

„Směrnice k udělování vyznamenání členů ČMMJ“, kterou jste všichni obdrželi a žádost 

vyplňte na příslušných tiskopisech. 

 



 

6) Připomínáme znovu, že pokud by měl  někdo z uživatelů honiteb zájem o pořádání 

chovatelské přehlídky trofejí spárkaté zvěře v r. 2016, má možnost zaslat žádost na sekretariát 

OMS nejpozději do 31.3.2015. 

7) OMS bude zpracovávat kalendář střeleckých akcí na letošní rok, ve kterém by měly být 

uvedeny všechny akce, pořádané na okrese Klatovy. Ti pořadatelé střeleckých akcí, kteří ještě 

termín závodu nenahlásili, nechť takto učiní co nejdříve, nejpozději však  do 20. března 

2015. Akce OMS na střelnici v Lubech jsou uvedeny v upřesněném plánu činnosti, který 

Vám zasíláme v příloze tohoto zpravodaje.   
8) V důsledku nárůstu škod způsobených predační činností kormorána velkého na obsádkách 

ryb v rybnících obhospodařovaných Klatovským rybářstvím a.s. přijalo vedení společnosti 

následující opatření k podpoře snižování početních stavů kormorána velkého: Podpořit 

odstřel kormorána velkého na rybnících obhospodařovaných Klatovským rybářstvím 

a.s. výplatou zástřelného. Za každý předaný kus kormorána velkého uloveného na rybnících 

obhospodařovaných Klatovským rybářstvím a.s. zaplatí Klatovské rybářství a.s. lovci částku 

250,-Kč včetně DPH. Vlastní výplatu budou provádět odpovědní pracovníci Klatovského 

rybářství. 

Bližší informace podá Ing. Jan Kanta, tel. 723 801 463, e-mail: kanta@klatryb.cz 
9) OMS v Klatovech ve spolupráci s Městským kulturním střediskem v Klatovech a s Českým 

svazem včelařů – ZO Klatovy a s přispěním MěÚ  Klatovy pořádá tak jako v předchozích 

letech soutěž pro děti a mládež „My a příroda 2015“. Soutěží se na téma příroda, myslivost,  

rybářství, včelařství a ochrana přírody v těchto oblastech : 

- troubení mysliveckých signálů 

- výtvarné práce – obrazy, kresby 

- zpěv písní 

- fotografické práce 

V sobotu 13. června 2015  bude tato soutěž vyhodnocena v KD Družba v Klatovech. 

V rámci této akce budou pořádány  odborné přednášky pro  školní mládež  se stejnou 

tématikou. Podrobné propozice této propagační soutěže  jsou na sekretariátu OMS – mohou se 

samozřejmě zúčastnit i děti myslivců, bylo by to pořadatelem velmi vítáno. 

10) V letošním roce proběhne opět okresní kolo soutěže „Zlatá srnčí trofej“ a to dne 6. června 

2015 v honitbě  MS Miřenice v prostoru KD v Miřenicích. Této  soutěže se mohou  

zúčastnit  i děti, které nejsou zapojeny v žádném  kroužku mladých myslivců. Jejich účast je 

pochopitelně vítána, případní zájemci se mohou přihlásit na sekretariátu OMS, kde jim budou 

poskytnuty bližší informace potřebné k účasti na této soutěži.   

11) Znovu připomínáme, že základní školení 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 OMS Plzeň.  

12) INZERCE : 

- Klatovské rybářství a.s. oznamuje, že i na letošní rok  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 60,- 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 ).  Zájemci se  musí urychleně přihlásit sami vzhledem k tomu,  že  značná  

   část objemu líhnutí  je již zadána. 

   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.    

  
V Klatovech dne 3. března 2015  

 

Pavel   M a r t i n                                                                           Ing. František  M í k a 

  jednatel OMS                                                                                     předseda OMS 

  



 

 


