
ZÁPIS 
 

 

z jednání Myslivecké rady ČMMJ pobočného spolku v Ústí nad Labem, které se konalo dne 14.9.2021        
na sekretariátu OMS v Ústí nad Labem 

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

Omluveni: J. Hokeš, P. Růžička 

 
Program jednání: 
1. Kontrola plnění úkolů z posledního jednání 
2. Vánoční troubení 
3. Plán kynologických zkoušek 
4. Informace z porady předsedů 
5. Jednatel 
6. Ostatní, diskuze 
 
Ad 1/ Zápis z posledního jednání byl schválen. 

- Kurz adeptů 2021-2022 – probíhá. Celkový počet kurzistů je 15. Již je připraven předběžný rozpis 
přednášek s přiřazenými lektory od 1.10.2021. Novými lektory budou Ing. Roman Vlček, MVDr. 
Karolína Mockerová a Ing. Vladimír Černil. Doplatky bylo nutno zaslat do konce srpna 2021. 
Zkontrolovat na příštím jednání rady a dodat konečný seznam kurzistů.  

- Trofeje na výstavu do Lysé n.L. – za každou dodanou trofej obdržíme příspěvek 137,- Kč na základě 

vystavené faktury dle pokynů ČMMJ. 

 
- Sněm 2021 – dodatečně bylo předáno bolo jednateli Emilovi Pekarovi k jeho 80. narozeninám (na 

sněmu nebyl přítomen). Ostatní gratulační listy nepřítomných členů budou také dodatečně předány. 
Dále byly jednateli předány finanční prostředky ve výši 3100,- Kč, jež byly předmětem vyhlášené sbírky 
na opravu budovy OMSu. O dalších možnostech finančních příspěvků bude dále jednáno. 

- Zbývá podepsat Zápis a Usnesení ze Sněmu a zveřejnit na webu. 

 
Ad 2/ Vánoční troubení – probíhá jednání s účinkujícími skupinami trubačů, předběžný termín je stanoven      
na den 16.12.2021, místo konání opět v Muzeu v Ústí nad Labem. 
 
Ad 3/ Ostatní –  Podzimní zkoušky, plánované na sobotu 11.9.2021 byly zrušeny z důvodu neúčasti.   

    

         Plán zkoušek loveckých psů na rok 2022 pro OMS: Ústí nad Labem: 
 

Druh zkoušek Datum Uzávěrka  Pro skupiny plemen Místo konání 

Jarní svod loveckých psů 15.05.2022 08.05.2022 ohaři + ostatní plemena Chabařovice 

Zkoušky vloh (ZV) 30.04.2022 23.04.2022 ostatní plemena Jezero Milada/Chabařovice 

Podzimní zkoušky (PZ) 03.09.2022 27.08.2022 ostatní plemena Jezero Milada/Chabařovice 

Lesní zkoušky (LZ) 15.10.2022 08.10.2022 ostatní plemena MS Labské stráně 

Barvářské zkoušky (BZ) 
4.6.2022 + 
23.10.2022 

28.5.2021 + 
16.10.2022 ostatní plemena MS Labské stráně 

Barvářské zkoušky honičů (BZH) 29.10.2022 22.10.2022 ostatní plemena MS Labské stráně 

Individuální zkouška z norování (IZN) 31.12.2022 
dle požadavku 
vůdců ostatní plemena   

Individuální zkouška barvářů (IHB) 31.12.2022 
dle požadavku 
vůdců ostatní plemena   

Zpracovala: Jaroslava Frýbová - předsedkyně KK 

  



Ad 4/ Informace z porady předsedů – konala se v Jihlavě, účastnilo se cca 80 lidí. Projednávalo se ně-
kolik bodů:  

- vydávání nových členských průkazů, jež by měly být formou elektronických karet s QR kódem. 
- rozbor současné situace v HALALI, ekonomika, výhled a varianty řešení, dáno do diskuze na 

sněmy OMS a následně pak na SZ v červnu 2022. K tomu diskuze přítomných nad danými mož-
nostmi řešení včetně podmínek prodeje HALALI. 

- výzva předsedy MR J.Janoty k pořádání akcí pro veřejnost v krajích s finanční spoluúčastí z dotací. 
Nás se týká v případě Mysliveckého dne Zubrnice 2022. 
 

Ad 5/ Jednatel – po vzájemné dohodě s panem Emilem Pekarou, který by chtěl výhledově ukončit 
svou činnost jednatele, je nyní potřeba „najít“ nového nástupce na tuto funkci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Zápis zapsala Helena Machačová 


