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Zápis zasedání Myslivecké rady (MR) ze dne 14.2.2022 od 

16:30 hod. v Kuníně 
 

                                              
Předseda jednání: Předseda OMS N.J Miroslav Kloss. 
 
Přítomní členové OMR:  Mgr. Kateřina Mariánková, Václav Vřetonka , Bc .Vladislava 
 
                                           Marková, Mgr. Lenka Trčková Ph.D, Ing. Richard Marek, 
 
                                           Vojmír Satke 
                                                        
 
 
Přítomný člen ODR : Předseda ODR N. J. Mgr. Lukáš Stoček 
 
 
Zapisovatel : jednatelka OMS N.J. Marie Bučánková.        
                
 
Ověřovatel:  Mgr. Lenka Trčková Ph.D 
 
 
Program:  1. Kontrola usnesení z minulého zasedání MR 

            2. Komise pro ekonomiku 
            3. Komise pro kulturu a propagaci 
            4. Komise pro myslivost 

                        5. Komise pro kynologii 
                      6. Různé 
                          7. OMR schvaluje 
 
  

               
                 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání MR. 
         

Kontrola minulého usnesení 
 

                                 
                                  2. Komise pro ekonomiku: 

 
1. Předseda podal informaci ke stavu finančních prostředků vydaným a přijatým účetním 

dokladům okresního mysliveckého spolku Nový Jičín k 14. 2. 2022. 
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Stav členské základny k 14. 2. 2022  687 členů 
 

 

Pokladna v Kč 34 489 ,- Kč    
FIO banka 1 203 920 ,- Kč 
CELKEM  Kč   1 238 409,- Kč 

         
 
    3. Komise pro kulturu a propagaci: 
 
    •  Dne  27. 2. 22 se uchazeči kurzu o první lovecký lístek r. 2021/ 2022 zúčastní společně  
        z vedoucími těchto kurzu p. V. Satke a V. Vřetonkou exkurze do záchranné stanice živočichů v  
        Bartošovicích. Sraz v 9 hod. u záchranné stanice živočichů. Poplatek za vstup uchazečům kurzu 
       2021/2022 v rámci probíhajícího kurzu, uhradí za OMS N.J. jednatelka OMS N.J. 
 
    •  Konzultace základního kurzu 2021 dne 11. 3 a 18. 3. 2022  střelnice –Vlkovice vždy od 15 -17 
       hod. ( bezpečné zacházení se zbraní, základy první pomoci při úrazech atd.).  
 
    •  Dne 19.3. – 20.3.22 konzultace základního kurzu 2021 dle stanoveného plánu 
        jednotlivých předmětů od 8 -15 hod. v prostorech zasedací místnosti OMS N.J. 
 
    •  Dne 20.3.22 od 9 hod. na OMS N.J bude probíhat vyhodnocení záznamníku uchazečů kurzu 2021 
       navrženou komisí na zasedání OMR N.J dne 14.2.22 ve složení: M. Kloss, V. Satke , V.Vřetonka 
       a předseda ODR N.J. Mgr. L. Stoček.  
 
    •  Dne 26.3.22 od 8 hod. proběhnou v prostorech zasedacích místností OMS N.J  závěrečné ústní  
       zkoušky uchazečů o první lovecký lístek kurzu 2021. 
 
    •  Dne 14.2.22  KPK OMS N.J. na svém zasedání projednalo a schválilo doručené návrhy na 
       vyznamenání, které podstoupilo k schválení na zasedání OMR N.J. dne 14.2.22.  
 
    •  Dne 2.3.22 od 16 hod. proběhne na OMS N.J v zasedací místnosti schůzka KPK OMS.N.J. 
 
     •  ZST + MOP v roce 2022 se bude konat po dohodě v MS Kujavy dne 11.6. 2022.  Organizačně za  
        OMS. N.J bude tuto soutěž zajišťovat KPK OMS.N.J. v čele z předsedkyní komise p. Mgr.  
        Kateřinou Mariánkovou.  
 
 
    4. Komise pro myslivost:  
 
 
    •  CHPT za hospodářský rok 2020/2021  jednotlivým MS byl zaslán jednatelkou OMS N.J  formulář 
       pro elektronické zadávání dat, na aktuálně uvedené e-maily u OMS N.J. 
 
     Tabulky jsou v elektronické podobě k stažení na i na stánkách www. OMS N.J –  
       dokumenty – CHPT za hospodářský rok 2020- 2021 tabulky k vyplnění. 
 
. 
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    •  Výběr trofejí na OMS N.J pro CHPT za hospodářský rok 2020/2021 ve dnech :   
 
                                            7. 3. 2022 honitby obvodu Frenštát, Kopřivnice od 14 – 17 hod. 
 
                                            8. 3. 2022 honitby obvodu Nový Jičín od 14 – 17 hod. 
 
                                            9. 3. 2022 honitby obvodu Odry, Bílovec od 14 – 17 hod. 
 
 
 
   •  Hodnocení trofejí CHPT za hospodářský rok 2020/2021 bude probíhat dne 12.3.22 od 8 hod. 
      v prostorech zasedacích místností OMS N.J.  
 
   Trofeje při předání na OMS N.J v rámci hodnocení a chovatelské přehlídky, musí být 
      označeny dle předpisu, který bude umístěn na stránkách OMS N.J. 
 
 
   • Program CHPT: 
        
   •  CHPT za hospodářský rok 2020/2021 se bude konat v obci Stachovice ( v kulturním domě ).  

 
   •  Dne 19.5.2022  od 16 – 18 hod. vernisáž pro ORP,  předsedy + hospodáře MS a pozvané 
       hosty OMS N.J. 
 
   •  Dne 20.5.2022  návštěvy škol + školek ( hod. návštěvy po domluvě ze zástupcem MS    
       Stachovice p. V. Satke tel. 602 776 957 ). 
   
   •  Přehlídka trofejí:  21.5.2022  od 9 – 17 hod. 

                        22.5.2022  od 9 – 15 hod. 
 

   •  Dne 22. 5. 2022 výdej trofejí hospodářům MS. Vydávání trofejí bude od 16 do 17 hod. Bude 
        se provádět  od instalace trofejí a kompletace do krabic, převzetí potvrdí přebírající podpisem do 
        katalogu u východu. Žádáme přebírající uživatele honiteb o trpělivost a ukázněnost při ukončení 
        přehlídky, v opačném případě nebudeme ručit za případné škody na trofejích. Trofeje, které 
       nebudou vyzvednuty, budou odvezeny na OMS N.J. kde budou uskladněny. Za každý den 
       uskladnění, bude vybírán jednatelkou poplatek ve výši 50 Kč.  
 
   
    
   5. Komise pro kynologii: 
 
   •  Plán všech kynologických akcí OMS N.J  r. 2022  
      ( viz. níže ) informace i na stránkách www.OMS N.J. sekce kynologie – kalendář ). 
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Termíny kynologických akcí OMS NJ na rok 2022 
 

Kynologická akce Datum poznámka 

Jarní svod  
 

14. 5. 2022 všech loveckých plemen 

ZV 14.5. 2022 všech loveckých plemen 

PZ 15. 5. 2022 všech loveckých plemen 

NJ pohár (LZ + BZ) a 
pohár F. Siladiho (BZ - 
KCHLS) CACT 

9. - 10. 7. 2022 ostatní plemena 

ZN 10 7. 2022  

Oblastní výstava 
Hubertka - Bordovice 

31. 7. 2022 Českomoravská kynologická jednota 
Kynologický spolek HUBERT  

Moravskoslezský pohár 
- VZ CACT 

20. - 21. 8. 2022 Pořádá Severomoravská pobočka KCHNKO ČR 

Bravantický pohár - PZ, 
VP (CACT) 
 

27. - 28. 8.2022 
 

pořádá Retriever klub 

BZH 24. 9. 2022  

PZB 22. 10. 2022  

IZB dle potřeby vůdců  

Individuální zkouška z 
norování 

dle potřeby vůdců  

 
 
•  Delegování Pavla Hermanna, jako posuzujícího komisaře na jarním svodu 14.5.2022. 
 
 
•  Doručená  přihláška pro čekatele na rozhodčího k posuzování z výkonu loveckých psů p. Martinou 
   Bednářovou. 
 
•  Žádost Tomáše Burgeta o zařazení do seznamu mezinárodních rozhodčí pro posuzování výkonu  
   Loveckých psů. 
 
 
•  Informace o zaregistrování k přihlášení na portálu  MYSLIVOST , pro kynologické akce OMS N.J.. 
   Zadávání a propagace kynologických akcí v rámci OMS N.J. Správce tohoto portálu bude jednatelka 
   OMS N.J. 
 
 
•  Termín jarního svodu a dalších akcí ( viz. termín tabulka výše ). Další informace i na stránkách  
   www. OMS N.J – kynologie - akce.    
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 • Informace k chystané oblastní výstavě psů všech plemen – HUBERTKA ( viz. termín  
   tabulka výše) a taky na stránkách www. OMS N.J - kynologie – akce.   
 
 
   6. Komise pro střelectví: 
 

 
  • Okresní myslivecký spolek Nový Jičín pořádá v  sobotu 30. dubna 2022 na střelnici „Helštýn, 
    Frenštát pod Radhoštěm, SSK Frenštát p.R.“ okresní myslivecký přebor a myslivecké  
    střílení 6. ročník v kulovém čtyřboji K4M. 
 
    Program: 
 
   Organizační výbor: ředitel               Ing. Richard Marek                
                           hlavní rozhodčí          m.s.František Vyskočil  
                                      rozhodčí    členové SK OMS NJ a SSK Frenštát p.R. 
 
      Časový program: prezentace  od 8.00 – 9.00 hod. 
     zahájení soutěží 9.15 hod. 
    
                  Startovné:             250,-  Kč/střelce 
 
                  Disciplína:   K4M  (malorážka – redukované terče)  

                1. Sedící liška         – poloha vsedě s oporou loktu o podložku  
                2. Srnec                 – poloha ve stoje s oporou pevné tyče 
                3. Kamzík                - poloha ve stoje s oporou volné tyče 
                4. Kňour                  – poloha ve stoje bez opory 

 
Terč pevný, vzdálenost 50 m, položka 10 výstřelů v časovém limitu 6 min., u střelby na prvou 
položku (sedící liška) povoleny do pomocného terče 2 nástřelné/kontrolní výstřely, které se 
nezapočítávají do výsledků.  
Přípustné jsou všechny normální lovecké malorážky (viz Střelecký řád) do váhy 5,00kg. 
Malorážky s mechanickými otevřenými miřidly nebo s puškohledem. Povolené střelivo max „ 
.22 Long Rifle “. 
 
Prodej nábojů v omezeném množství a občerstvení zajištěno na střelnici. Zdravotní 
zabezpečení – Záchranná zdravotní služba (tel. 155). 
 
 
Pořadí střelců při střelbě je stanoveno pořadím při zápisu. 
Samostatně budou vyhodnoceny a oceněny obě soutěže: „Okresní přebor“ – členové OMS NJ 
(první tři soutěžící  obdrží diplom a věcné ceny) a , „Myslivecké střílení” (ženy a muži - 
všichni soutěžící).  
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Protesty:  
Podávají se písemně do rukou ředitele závodu se vkladem 500,- Kč. Při zamítnutí propadá 
vklad ve prospěch pořadatele. 
 
Závěrečná ustanovení: 
 
Střílí se dle Střeleckého řádu ČMMJ, z.s. pro mysliveckou sportovní střelbu platného od 10. 
6. 2017 a těchto propozic. 
Při prezenci předloží každý střelec platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně a členský průkaz 
ČMMJ, z.s. (do pořadí okresního přeboru mohou být započítáváni pouze členové OMS Nový 
Jičín), příp. jiné potvrzení o pojištění (střelci účastnící se soutěže  „Myslivecké střílení”).  
 
Všichni střelci jsou povinni dbát bezpečnosti při manipulaci se zbraní a střelivem. 
Ochrana sluchu a zraku je při okresním přeboru povinná. 
Střílí se za každého počasí.  
Závodů se soutěžící zúčastňují na vlastní nebezpečí. 
Změna programu vyhrazena. 
 
Občerstvení v průběhu soutěže zajištěno. 
Trénink/kondiční střelby : ve čtvrtek 28.04.2022 od 15,00hod. (á 100,- Kč za pronájem 
střelnice + čisté terče á 10,-Kč, přelepené zdarma).  
 
    Za střeleckou komisi OMS NJ:                                     Za organizátory SSK:  
předseda komise Ing. Richard Marek                           Ing. Petr  Zbavitel  
 
 
 

                         
 
 
• sobota  30.dubna 2022 střelnice HELŠTÝN- Frenštát pod Radhoštěm ,SSK Frenštát p.R 
 Podrobné info. taky na stánkách www. OMS N.J – střelectví  - akce. 
 
 
 
 
 7. Různé: 
 
 
 •  Pracovní doba jednatelky na OMS N.J: Pondělí   11.00 – 17 hod. 
                                                           Středa    11.00 -  17 hod.       
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•  Předseda OMS N.J. doporučil předsedkyni KPK OMS N.J Mgr. Kateřině Mariánkové, aby 
    kontaktovala a svolala všechny vedoucí kroužků, které aktivně působí pod OMS N.J  
    ze stanovením pevného termínu informatívní schůzky v měsíci březnu, ohledně plánů, 
    podpory a akcí chystajících se v rámci OMS N.J soutěže ZST+ MOP r.2022, atd.   
 
 
 
 •  Dne 26.4.2022 v 16 hod. v aule VFU v Kuníně č.p, 190 psč. 742 53 proběhne 
    přednáška: 
 
 

Valná hromada honebního společenstva 
 

   Program : 
1) Svolání VH 
2) Průběh  VH 
3) Postřehy z praxe 
4) Postřehy z judikatury 

 
       
    Přednášející:   
    Mgr. Lukáš Stoček advokát , insolvenční správce a předseda ODR OMS Nový Jičín. 
 
 

 
  Rada OMS N.J. navrhla: 
 
  • Zasedání OMR N.J bude probíhat každé II. pondělí v měsíci v zasedací místnosti OMS N.J 
    od 16.30 hod. 
 
                  
  8. OMR  schvaluje: 
 
 
 • Účetní doklady – příjmové, výdajové a bankovní převody okresního mysliveckého spolku  
    za období od  24.1. –  14.2. 2022 
 
 •  Exkurzi do záchranné stanice živočichů v Bartošovicích dne  27. 2. 22  pro uchazeče kurzu o první  
    lovecký lístek r. 2021/ 2022  kde se společně zúčastní z vedoucími těchto kurzu p. V. Satke a  
    V. Vřetonkou komentovaného výkladu – přednášky.  Sraz v 9 hod. u záchranné stanice živočichů. 
    Uhrazení vstupního poplatku uchazečům kurzu 2021/2022 provede za OMS N.J  jednatelka OMS 
    N.J.  
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 •  Konzultace základního kurzu 2021 dne 11. 3 a 18. 3. 2022  střelnice –Vlkovice vždy od 15 -17 
    hod. ( bezpečné zacházení se zbraní, základy první pomoci při úrazech atd.).  
 
 
 
 •  Konzultace základního kurzu 2021 dne 19.3. – 20.3.22   dle stanoveného plánu 
     jednotlivých předmětů od 8 -15 hod. v prostorech zasedací místnosti OMS N.J. 
 
 
 
 
 •  Vyhodnocení záznamníku uchazečů kurzu 2021 dne 20.3.22 od 9 hod. na OMS N.J bude probíhat  
     schválenou komisí na zasedání OMR N.J dne 14.2.22 ve složení: M. Kloss, V. Satke , V.Vřetonka 
     a předseda ODR N.J. Mgr. L. Stoček.  
 
 
 •  Termín závěrečné ústní zkoušky uchazečů o první lovecký lístek kurzu 2021 dne 26.3.22  
     od 8 hod. které proběhnou v prostorech zasedacích místností OMS N.J. 
       
 •   Doručené návrhy na vyznamenání, které doporučila k schválení ze svého zasedání KPK OMS N.J  
     ze dne 14.2.22.  
 
 •  ZST + MOP v roce 2022  která se bude konat po dohodě v MS Kujavy dne 11.6. 2022. 
     Organizačně za OMS. N.J bude tuto soutěž zajišťovat KPK OMS.N.J. v čele z předsedkyní  
     komise p. Mgr. Kateřinou Mariánkovou.  
 
 
   Tabulky, které jsou v elektronické podobě k stažení  i na stánkách  
    www. OMS N.J – dokumenty – CHPT za hospodářský rok 2020- 2021 tabulky k vyplnění. 
 
 
  •  Termíny výběru trofejí na OMS N.J pro CHPT za hospodářský rok  2020/2021 ve dnech :   
 
                                            7. 3. 2022 honitby obvodu Frenštát, Kopřivnice od 14 – 17 hod. 
 
                                            8. 3. 2022 honitby obvodu Nový Jičín od 14 – 17 hod. 
 
                                            9. 3. 2022 honitby obvodu Odry, Bílovec od 14 – 17 hod. 
 
 
   •  Hodnocení trofejí CHPT za hospodářský rok  2020/2021 které bude probíhat dne 12.3.22  
       od 8 hod. v prostorech zasedacích místností OMS N.J.  
 

 
  • Předání trofejí na OMS N.J v rámci hodnocení pro CHPT za hospodářský rok 2020/2021 
      které musí být označeny dle předpisu, který bude umístěn na stránkách OMS N.J. 
 
  •  Kompletní program CHPT za hospodářský rok 2020/2021 uvedený v myslivecké komisi. 
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 •  Plán a termíny všech kynologických akcí OMS N.J  r. 2022  informace i na stránkách  
     www.OMS N.J. sekce kynologie – kalendář ). 
 
 
  •  Delegování Pavla Hermanna, jako posuzujícího komisaře na jarním svodu dne 14.5.2022. 
 
 
  •   Doručená  přihlášku pro čekatele na rozhodčího k posuzování z výkonu loveckých psů p. Martinou 
      Bednářovou. 
 
 
 
  •  Informace o zaregistrování k přihlášení na portálu  MYSLIVOST , pro kynologické akce OMS 
     N.J.. Zadávání a propagace kynologických akcí v rámci OMS N.J, kdy správce tohoto portálu, 
     bude jednatelka OMS N.J. 
 
 
 
 •  Termín jarního svodu a dalších akcí s informace uvedenými na stránkách  
     www. OMS N.J – kynologie - akce.    
 
 
 
 • Informace a termín k oblastní výstavě psů všech plemen – HUBERTKA s informacemi  
   uvedenými na stránkách  www. OMS N.J - kynologie – akce.   
 
 
  •  Pořádání okresního mysliveckého přeboru a myslivecké střílení 6. ročníku v kulovém 
    čtyřboji K4M společně s programem a propozicemi dne 30. dubna 2022 na střelnici „Helštýn,  
    Frenštát pod Radhoštěm, SSK. 
 
 
 •  Pracovní dobu jednatelky na OMS N.J: Pondělí   11.00 – 17 hod. 
                                                           Středa    11.00 -  17 hod.       
 
 
•  Doporučení předsedy OMS N.J. předsedkyni KPK OMS N.J Mgr. Kateřině Mariánkové, aby 
    kontaktovala a svolala všechny vedoucí kroužků, které aktivně působí pod OMS N.J  
    ze stanovením pevného termínu informatívní schůzky v měsíci březnu, ohledně plánů, 
    podpory a akcí chystajících se v rámci OMS N.J soutěže ZST+ MOP r.2022, atd.   
 
 
 
•  Program i přednášku, která se bude konat dne 26.4.2022 v 16 hod. v aule VFU v Kuníně 
   č.p, 190 psč. 742 53 na téma, Valná hromada honebního společenstva  kdy  
   přednášejícím bude Mgr. Lukáš Stoček advokát, insolvenční správce a předseda ODR OMS 
   Nový Jičín. 
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  Zápis vyhotovila: dne 14. 2. 2022                                              Ověřovatel: dne: 14. 2. 2022                                 
                            Marie  Bučánková                                               Mgr. Lenka Trčková PhD 

                    jednatelka  OMS N.J.                                                     členka OMR N.J. 
 
 
 
 

       
 
     
  Předseda jednání: dne 14. 2. 2022                                      
                                  Miroslav Kloss 
                               Předseda OMS N.J. 
 
 
 

 
 
 
 

 
  Podpisy členů OMR:            Vojmír Satke        ………………………… 

                    
                                                  Ing. Richard Marek              ………………………… 
                        
                                                      Václav Vřetonka              ………………………… 
                                         
                                         Mgr. Kateřina Mariánková           …………………………. 
 

                                                       Bc .Vladislava   Marková          ………………………….. 
                                              

                                Mgr. Lenka Trčková Ph.D         ……………………………. 
 
 


