
ZÁPIS 

 

z jednání Myslivecké rady ČMMJ pobočného spolku v Ústí nad Labem, které se konalo 

dne 8.12.2020 na sekretariátu OMS v Ústí nad Labem 

 

Přítomni: J. Frýbová, Ing. V. Šutera, H. Machačová, E. Pekara,  Ing. B. Freiberg, Ing. V. Černil 

Omluveni: P. Nowak, Ing, P. Růžička, J.Hokeš 

Za DR: L.Sirý 
 

Program jednání:  

1. Kontrola plnění úkolů z posledního jednání 

2. Myslivecký kurz 

3. Kurz pro myslivecké hospodáře 

4. Myslivecký den v Zubrnicích 

5. Barvářské zkoušky 

6. Volba Dozorčí rady 

7. Program Dog Exam – doplnění modulu a aktualizace 

 

 

Ad 1/ Zápis z posledního jednání byl schválen.  

 

 Účetnictví pro OMS – paní Machačová v programu zpracovala účetnictví OMSu za 

první polovinu roku 2020. Ještě čeká na dodání dokladů, aby bylo účetnictví 

kompletní. 

 Ing. Šutera informoval mysliveckou radu o průběhu jednání Krajské koordinační rady, 

která se konala dne 6.10.2020, a volbě zástupce kraje do MR ČMMJ. Navrženi byli 2 

kandidáti na předsedu KKR z OMSu Děčín p. Ing.Vomáčka a z OMSu Ústí nad 

Labem p. Ing. Freiberg. Předsedou KKR byl zvolen p.Ing.Vomáčka, který dostal 5/7 

hlasů. KKR se účastnilo 7 okresů. 

 

Ad 2/ Myslivecký kurz - Ministerstvo zemědělství souhlasí s tím, aby myslivecký kurz 

probíhal z části distanční výukou. Do 11.12.2020 všichni lektoři tohoto kurzu připraví pro 

adepty 2 otázky z každého oboru, které odešle p. Růžička kurzistům na jejich emaily. Adepti 

budou mít čas do 30.1.2021 na zpracování otázek a odeslání danému lektorovi na jeho 

emailovou adresu. Pan Růžička zajistí vypsání nového kurzu pro rok 2021/2021 se 

zahájením v březnu 2020. 

 

Ad 3/ Kurz pro myslivecké hospodáře – vypsání kurzu zajistí p. Růžička 

 

Ad 4/ Myslivecký den v Zubrnicích –Termín 8.5.2021 odsouhlasen Skanzenem i Myslivostí 

s.r.o. 

 

Ad 5/ Barvářské zkoušky – v termínu 17.10.2020 se barvářské zkoušky nekonaly, ani 

v náhradním termínu z důvodu nepříznivé epidemiologické situace Covidu 19. Domluven 

pevný termín BZ na 5.6.2021, termín odsouhlasen ČMMJ Praha a zadán do programu Dog 

Exam + odsouhlasen i MR.   

 

Ad 6/ Informace o volbě Dozorčí rady-podal L.Sirý. Zvoleni 

- Předseda  p. Ludek Sirý 

- Místopředseda  p. Ing. František Zůza 



- Člen   p. Lukáš Kalenda 

Ad 7/ program Dog Exam, doplnění modulu a aktualizace – do programu Dog Exam 

přidán modul pro plánování a zadávání zkoušek z myslivosti a mysliveckých hospodářů. 

Aktualizaci programu do 31.12.2020 zajistí p. J. Lohniský. Přístup do tohoto modulu bude 

mít p. Růžička, který má kurzy na starosti. 

 

Zapsala: Jaroslava Frýbová – předsedkyně KK a jednatel Emil Pekara 

 

 

 

 

 

 

 


