
 

Zpravodaj  ČMMJ  OMS  Klatovy    č.  1 / 2014 
 

1) Podle  plánu  činnosti  OMS  se  v sobotu  22. března 2014  uskuteční  v  sále   firmy KK 

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

myslivecký sněm.  OMR doporučuje  k účasti  na  sněmu  dva  zástupce uživatelů honiteb      

( nejlépe předseda a myslivecký hospodář ).  Tito delegáti musí být ale samozřejmě členy 

ČMMJ ( prokáží se členským průkazem ). Zahájení  jednání sněmu bude v  09,00 hod.,  

presence účastníků již  od 08,15 hod. Na sněmu budou předneseny zprávy o činnosti OMS 

v r.2013,  plán činnosti na rok 2014 včetně návrhu finančního plánu na tento rok a mj. i 

základní informace na téma : Myslivecké sdružení a jeho spolková činnost podle nového 

Občanského zákoníku po 1.1.2014. 

 

2) Žádáme velmi naléhavě ty uživatele honiteb, kteří ještě neuvedli  e-mail-ové adresy 

statutárních zástupců, mysliveckých hospodářů, případně jejich zástupců, aby tak urychleně  

učinili. E-mail-ové adresy můžete předat při prezenci na okresním mysliveckém sněmu 

v Klatovech nebo zaslat na sekretariát OMS v Klatovech elektronickou poštou na novou 

adresu :   omsklatovy@seznam.cz.   

 

3) Jarní svod loveckých psů se uskuteční v pátek  11. dubna 2014 od 16,00 hodin tak 

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

 

4) V příloze Vám zasíláme důležité informace SVS týkající se afrického moru prasat. Jeho 

výskyt byl v druhé polovině února tr. potvrzen již v sousedním Polsku. 

 

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

dne  15. března 2014, případní  zájemci se mohou ještě urychleně přihlásit na sekretariátu 

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

 

6)  Žádáme uživatele honiteb, aby nejpozději do 30. dubna 2014 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. 

 

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

chovatelské přehlídky trofejí spárkaté zvěře v r. 2015, má možnost zaslat žádost na sekretariát 

OMS nejpozději do 31.3.2014. 

 

8) 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 

2014. Akce OMS na střelnici v Lubech jsou uvedeny v upřesněném plánu činnosti, který 

Vám zasíláme v příloze tohoto zpravodaje.   
 

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 2014“. 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 7. června 2014  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) Sdělujeme Vám  informaci pojišťovny HALALI : Se zavedením nového Občanského 

zákoníku pozbyla platnost skupinová smlouva na pojištění loveckých psů zraněných nebo 

usmrcených při společném lovu na černou zvěř a při norování, kdy v kolektivu uživatele 

honitby bylo minimálně 80 % členů ČMMJ. 

Pro zabezpečení psů nabízí „Pojištění psů“, které zajistí úhradu nákladů na léčení psa  

z důvodu nemoci nebo úrazu, případně kompenzaci z důvodu nenadálého úhynu – již při 

pojištění 3 psů nabízí pojišťovna  HALALI slevu 15 % z ceny pojistky. 

 

11) V letošním roce proběhne opět okresní kolo soutěže „Zlatá srnčí trofej“ a to dne 24. 

května 2014 v honitbě  MS Strážov v prostoru myslivecké chaty u Mladotic. 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.             

 

12) Znovu připomínáme, že základní školení proškolených osob ( laických prohlížitelů) 

k vyšetření těla volně žijící zvěře se uskuteční ve dnech 14. – 15. května  2014 v Plzni, 

případní zájemci se mohou hlásit na sekretariátu OMS Klatovy nebo OMS Plzeň.  

 

13) 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 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 ).   

   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.    

 - Prodám brokovnici dvojku 20/20/70,  výroba Belgie, velmi lehká zbraň v perfektním stavu,  

   cena dohodou, info na t.č. 728 222 381  

 
V Klatovech dne 3. března 2014  

 

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

  jednatel OMS                                                                                     předseda OMS 

  

 

 


