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1. Úvodník předsedy OMS Litoměřice

Dámy a pánové, kolegyně a kolegové myslivci.

Uběhl rok od posledního vydání Zpravodaje, rok, kde veškeré dění, bylo ovlivněno
epidemiologickou situací, která se nás dotkla prakticky ve všech odvětvích myslivosti a
prakticky každého z nás, ale i přes mimořádné opatření se nám některé akce podařilo
uskutečnit a některé dokončit. Bohužel, i v poslední době se nemoc Covid 19 zase vrací a
bude velmi těžké plánovat splnění naplánovaných akcí.

Další hrozba, která se k nám blíží, je AMP, který je v těsné blízkosti našich hranic, jak
od Polska, tak od Německa. O situaci Vás budeme průběžně informovat. Jsme ve stálém
spojení z KVS, od které dostáváme nejnovější zprávy o výskytu AMR.

Pokud se vrátím k OMS, který letos probíhal ve zvláštní atmosféře. Vyslechli jste
zprávu o celém dění OMR, (zpráva je přiložena), ale veškerá diskuze se točila pouze ve
znamení voleb do ČMMJ. Nepadl jeden jediný dotaz, připomínka, návrh k vedení OMS. Mohl
bych být spokojený, ale vím, že se dá toho hodně vylepšit, že se může dělat podstatně víc v
propagaci myslivosti a kynologie, že se dá udělat spoustu jiných věcí, abychom v očích
veřejnosti nebyli jen ti, co střílejí zvířátka.

Využívám této příležitosti, abych poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem
pomáhají naší přírodě, myslivosti. Chtěl bych vyslovit své díky mým kolegům z myslivecké
rady. Musím mít na paměti, že tuto práci vykonávají členové OMR ve svém volném čase, bez
nároku na odměnu. Vám všem přeji hlavně hodně zdraví, spoustu loveckých a kynologických
zážitků, krásné vánoční svátky a nádherné procházky zimní krajinou.

Myslivosti Zdar !!!
František Švec

předseda OMS Litoměřice

2. Zpráva z Okresního Mysliveckého sněmu

Kontrola usnesení z OMS ze dne 10. 9. 2020. Zaměřím se pouze na „Ukládá, kde byly tři 
body.

1) v roce 2021 pokračovat v organizaci chovatelské přehlídky trofejí v ORP Roudnice 
nad Labem. 

– Bohužel, tuto akci, i když byla řádně připravována, se nám nepodařilo uskutečnit, 
přehlídka měla probíhat s Roudnickým koštem, ale byla s ohledem na Covid 19 zakázána. 
Zákaz se týkal i letošní výstavy. Město Roudnice, ale nechce o tuto akci přijít a je příslib, že 
příští rok se o ní pokusíme znova.

2) Informovat myslivecké spolky o výsledcích jednání sněmu a to e-mailem a ve 
zpravodaji OMS.

Bylo splněno
3) Zorganizovat Ozdravnou akci pro spárkatou zvěř v roce 2021 s ohledem na nové 

předpisy.
Tato akce byla ve spolupráci se státní veterinární správou uskutečněna, výdej se 

prováděl v Terezíně. Podrobněji budu informovat ve zprávě myslivecké komise.



Zpráva o činnosti OMS Litoměřice po komisích

Kulturně propagační komise- předseda paní Jana Jeřábková.

Tato komise je hlavně zaměřená na výchovu členů, práci s mládeží, propagaci 
myslivost na Litoměřicku. Dále pak organizování kurzů a zkoušek z myslivosti k získání 
prvního loveckého lístku a podle zájmu organizovat zkoušky na kvalifikaci funkce 
mysliveckého hospodáře. V loňském roce byl zahájen kurz pro 30 adeptů, kteří skládali 
zkoušky v letošním roce. Zkoušky se, s ohledem na epidemiologickou situaci rozdělily na 
čtyři části.

První dva dny se zkoušek zúčastnilo 25 adeptů a pro 5 adeptů se musel využit náhradní
termín. Bohužel na tento náhradní termín se dostavil pouze 1 adept a jeden adept se dostavil 
na opravný termín. Náklady na kurz se s tím hodně navyšují, protože i pro jednoho adepta 
musí být svolán devítičlenný senát.

V současné době probíhá kurz, který byl oficiálně zahájen 5. února pro 23 adeptů. I 
tady musela být změna, původně plánovaná teoretická část měla
probíhat v jarních měsících, ale s ohledem na situaci teoretická část probíhá až od října. 
Součástí kurzu jsou praktické střelby, které jsou naplánovány na říjen.

Dále chceme během podzimu otevřít kurz pro myslivecké hospodáře. K dnešnímu dni 
máme 8 zájemců.

Zatím se ukazuje, že zájem o myslivecké zkoušky stále je. Zájem je i o získání 
kvalifikace pro výkon mysliveckého hospodáře.

Musím tady poděkovat i zkušebnímu senátu, který se plně věnuje přípravě a patří mezi
velmi zkušené lektory.

Mezi tyto základní činnosti patří i práce s mládeží. Velmi dobrá je spolupráce se 4 
základní školou v Litoměřicích a školami ve Štětí, s místní knihovnou při organizování 
společné akce pod názvem Noc s Andersonem, kde děti soutěží ve znalostech o přírodě a 
myslivosti. Této akce se zúčastňují i ostatní komise OMS. Opět musím říct že mě velmi mrzí, 
že nám pandemická situace mnoho akcí zakázala a jen doufáme, že se situace zlepší a že 
budeme moci pokračovat ve všech tradičních i nových akcích.

Mezi velmi úspěšné akce patřilo i organizování okresního mysliveckého plesu, který 
se konal ve spolupráci s restaurací Koliba. Po dva roky jsme tuto akci museli zrušit a jen 
doufáme, že se nám příští rok podaří tento ples zorganizovat. V tuto chvíli bych opět rád 
požádal myslivecké spolky o zvěřinové dary, bez jejich podpory nelze myslivecký ples 
uskutečnit. Na druhou stranu získané finance budou zcela určitě použity na podporu ozdravné 
akce, zapůjčování plašičů, laserovou střelnici a podobně.

Myslivecká komise – předseda Petr Křívánek

Ozdravná akce spárkaté zvěře. MK jako každý rok připravila a zajistila ozdravnou 
akci, která proběhla ve dnech 6. a 7 února. Přestože byla tato akce schválena na OMS v bodě 
3 jako ukládá OMR pověřena zajištěním akce a OMR splnila svůj úkol, tak z celkového počtu
71 honiteb se ozdravné akce zúčastnilo pouze 27 MS, což je pouze 38%. Pokud to rozdělíme 
na ORP, tak z ORP Litoměřice 8 MS z 31 (26%), z Lovosic 13 MS z 21 (62%) a ORP 
Roudnice 6 MS z 19 to je 32%.

Do honiteb bylo rozdáno 1 420 kg medikované směsi a celkové náklady činily 65 178,
Kč. O tyto náklady se podělily – ORP 35 358, OMS 8 520 a MS 21 300 Kč. Dle zpráv z 
jednotlivých spolků bylo léčivo zvěří přijato velmi dobře a bez problému.



Předpokládáme, že povolení výjimky bude platit i nadýle a příští rok budeme moc zase
léčit.Proto je důležité, aby v honitbách prohlížitelé monitorovali střečkovitost, prováděli řádné
zápisy o výskytu a na jejich základech lze získat povolení k ozdravné akci. O průběhu a 
přípravách budou uživatelé průběžně informováni.

Chovatelská přehlídka 2021. Na základě rozhodnutí OMR byly zahájeny přípravy pro 
konání chovatelské přehlídky. Jako tradičně každý rok, měla být součástí Týdne myslivosti a 
ochrany přírody v Roudnici nad Labem v areálu zámku a to v termínu 5. až 12. Června. Bylo 
svoláno několik schůzek na Městském úřadě v Roudnici. Schůzek se vždy zúčastnil starosta 
města pan Ing Padělek. Bohužel, po dohodě s ostatními ORP a OMR Litoměřice a se situací 
jaká v té době byla, bylo rozhodnuto tuto přehlídku nekonat. Pan starosta Města Roudnice 
zároveň požádal, aby tato výstava se v roce 2022 konala zase v Roudnici. Snad se nám to 
příští rok podaří.

Naše chovatelská přehlídka nám nevyšla, ale zapojili jsme se do příprav trofejí za 
období 2015 – 2020 v Lysé nad Labem. Myslivecká komise vytipovala, bodle kritérií, které 
byly stanoveny, celkem 45 trofejí. Podařilo se zajistit 19 trofejí a to jednoho daňka, dva 
muflony, dva kňoury, jednu lišku a 13 srnců, které byly zaslány na výstavu. Myslíme, že 
budou důstojně reprezentovat výsledky chovatelské práce myslivců v našem okrese.

Kynologická komise – předseda MVDr. Jaroslav Švec.

Kynologická komise se schází pravidelně každý měsíc vždy první středu v měsíci. 
Úzce spolupracuje s aktivisty a je vítán každý, kdo má zájem o kynologii a kdo má chuť, 
podle svých možností pomoct.

Druhá polovina loňského roku a jaro letošního roku byly silně ovlivněny vládními 
nařízeními. Přesto můžeme rekapitulovat práci komise za uplynulý rok a osm měsíců 
letošního roku.

Z plánovaných akcí v roku 2020 se neuskutečnil Jarní svod psů, zkoušky vloh a 
klubové zkoušky pro jagteriéry se podařilo přesunout až na 13.9 2020 a zúčastnilo se jich 16.
Pro získání lovecké upotřebitelnosti se uskutečnil6 zkoušek a loveckou upotřebitelnost získalo
celkem 42 psů.

Všestranné zkoušky ohařů, zkoušky vyhledávání zvěře a honičské zkoušky vzhledem 
opatření vlády, musely být zrušeny.

Dále je zajišťováno vzdělávání kynologických rozhodčích, hlavně k novému systému 
evidence Dog Exams a pomoc čekatelů na rozhodčího z výkonu.

Všechny tyto akce můžeme připravovat jen díky pochopení a podpoře mysliveckých 
spolků a honebních společenství. Za tuto podporu patří velké poděkování.

I na letošní rok byly naplánované a splněné akce prakticky pro všechna plemena tak, 
aby mohli získat loveckou upotřebitelnost a byli platnými pomocníky v naší myslivosti.

V současné době se připravuje plán zkoušek na Rok 2022, kde mimo našich zkoušek 
by měla proběhnou Nominační soutěž na MRK a Memorial Stainice klub KO.

Snad se nám podaří všechny akce uskutečnit.

Střelecká komise – předseda Petrích Jaroslav

V roce 2021 se střelecká komise sešla na třech radách a byly zorganizovány dvě 
střelecké akce a to Okresni přebor v Loveckém kole a Okresní přebor v malorážce.
5.6. se na střelnici v Trávčicích konal Okresní přebor v Loveckém kole a této akce se 
zúčastnilo 10 střelců. První místo získal Jiří Mikulecký, druhé Petr Novosad a třetí Václav 
Kugler ml.



19.6 se v Opárně konal Okresní přebor v malorážce za účasti 17 soutěžících. První 
místo získal Jiří Kunrt, druhé Jakub Novosad a třetí Pavel Rezek.

V příštím roce bychom rádi pořádali více střeleckých akcí. Opět plánujeme Okresní 
přebor v Loveckém kole, a v malorážce a snad nám vyjde i tradiční Lovecké kolo O pohár 
Předsedy OMS, který se z důvodu nepříznivých podmínek v letošním roce nekonal.

Je velmi těžké plánovat akce, dnes prakticky každý myslivecký spolek pořádá svoji 
soutěž ve střelbě a pak je malý zájem a pro ty ostatní zase nemáme tak honosné ceny.

Jednatelka - Ing. Lenka Kobylková

Jednatelka se zúčastňuje jednání OMR a na každém jednání podává informace o došlé 
poště a jak je vyřízena. Úkoly, které dostává od myslivecké rady plní v termínech, které jsou 
určeny. Úzce spolupracuje se všemi komisemi. Pravidelně dává informace o připravovaných 
akcí na stránky OMS Litoměřice. 

Mimo svoji hlavní činnosti zajišťuje půjčování a obsluhu laserové střelnice, zajišťuje 
propůjčování plašičů, připravuje podklady pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti psů, 
podklady pro zkoušky adeptů a hospodářské zkoušky. 

Vím, že se hodně zlepšila komunikace a informovanost všech členů. Rozesílá 
informace jek předsedům MS, hospodářům, ale rozesílá informace všem, kdo podal 
emailovou adresu. Máme nové webové stránky, které pravidelně doplňuje. Byly upraveny 
úřední hodiny a to každé pondělí a středu od 14 do 18 hod, ale volat můžete prakticky 
kdykoliv.

OMR

OMR se schází pravidelně každý měsíc. Jsem moc rád, že se těchto jednání občas 
zúčastňují zástupci lesů ČR a státní veterinární správy. Informace, které od nich dostáváme, 
nám pomáhají při zajišťování různých akcí a zároveň jednatelka tyto informace zveřejňuje na 
našich webových stránkách.

Velmi si vážím spolupráce s ORP. Pravidelně se zúčastňují jednání myslivecké rady. 
Spolupráce je na velmi dobré úrovni. Není to všude běžné, vím, že jsou OMS, kde tato 
spolupráce není a já si to ani nedovedu představit. Dostáváme důležité informace pro naši 
činnost a vzájemně si vypomáháme. Asi největší spolupráce je při zajišťování výstavy trofejí 
a při zajišťování ozdravné akce. Bez jejich pomoci, bez pochopení starostů a zájmu o 
myslivost, přírodu a hlavně finanční pomoci, bychom těžko tyto akce pořádali. Problém, který
poslední době musíme často řešit je pobíhání divokých prasat po Litoměřicku a přiznávám, že
je to trošku začarovaný kruh. Jsou na nehonebních pozemcích, myslivci to odlovit nemůžou a 
ani by to nebylo bezpečné, městská a ani státní policie to nemají v kompetenci a veterinární 
správa na to nemá zařízení a prakticky nám nikdo neporadí, na koho se obrátit.

Vážení přátelé, pokud mám hodnotit práci komisí a myslivecké rady. Nechci 
upřednostňovat žádnou komisi. Všechny jsou, pro zdárný chod OMS důležité, i když některá 
komise má více práce, některá komise přináší do pokladny OMS více peněz, některá komise 
nepřináší a ani nemůže přinášet zisk, ale tak to prostě je. Máme před sebou hodně práce, 
musíme dořešit propůjčování plašičů, upravili jsme pravidla pro půjčování laserové střelnice, 
musíme připravit všechny akce, tak jak si je naplánovaly komise. 

V březnu by měl být svolán SZ, kde mimo jiné bychom měli rozhodovat, jak dál s 
Halali, zda donekonečna navyšovat pojištění, nebo pojišťovnu prodat. O tom byste ale měli 
rozhodnout hlavně vy členové. Nevíme, zda otevřít Zkušební řád, protože jsou velké tlaky 
zrušit na zkouškách společný hon, ale to by měl snad řešit zákon o myslivosti. Navržený 



zákon neprošel ve třetím čtení. Nevíme jak dál s černou zvěří, která je přemnožena a kde zase 
hrozí africký mor prasat a není to daleko od našich hranic. 

Je toho k vyřešení mnoho. 

František Švec předseda OMS

3. Zpráva Komise pro ekonomiku

Průběžný rozbor hospodaření k 31.10.2021 OMS Litoměřice
Průběžný rozbor hospodaření k 31.10. 21 je ovlivněn průběžným zaúčtováním

jednotlivých položek nákladů a výnosů k danému datu u jednotlivých komisí a sekretariátu.
Celkové hodnocení výsledku hospodaření k 31.10. je v souladu s přijatým rozpočtem 

na letošní rok. Úroveň vedení účetní evidence je ze strany jednatelky dobrá a přehledná.
Průběžné výsledky jsou následující:

Komise Kulturně propagační
Náklady plánované k 31.12.: 68 000,-Kč ;Náklady skutečné k 31.10. : 92 086,-Kč
Výnosy plánované k 31.12.: 185 000,-Kč; výnosy skutečné k 31.10.: 260 200,-Kč

Zisk plánovaný k 31.12. : 117 000,-Kč ; skutečný k 31.10. : 168 114,-Kč

Komise Myslivecká
Náklady plánované k 31.12. : 267 168,-Kč; skutečné k 31.10. : 67 591,-Kč
Výnosy plán k 31.12. : 246 000,-Kč; skutečné k 31.10.: 56 658,-Kč

Zisk plánovaný k 31.12. : ztráta 21 168,-Kč; skutečný k 31.10. ztráta 10 933,-Kč

Komise kynologická
Náklady plánované k 31.12.: 112 000,-Kč; skutečné k 31.10.: 56 487,-Kč
Výnosy plán k 31.12.: 112 000,-Kč; skutečné k 31.10.: 103 600,-Kč

Zisk plánovaný k 31.12.: 0,-Kč; skutečný k 31.10. : 47 113,-Kč

Střelecká komise
Náklady plán k 31.12.: 9 500,-Kč; skutečné k 31.10.: 5 932,-Kč
Výnosy plán k 31.12. : 9 500,-Kč; skutečné k 31.10.: 10 696,-Kč

Zisk plán k 31.12. : 0,-Kč ; skutečné k 31.10..: 4 764,-Kč

Jednatel
Náklady plán k 31.12. : 377 342,-Kč; skutečné k 31.10. : 210 038,-Kč
Výnosy plán k 31.12.. : 302 010,-Kč; skutečnost k 31.10.: 382 233,-Kč

Zisk plán k 31.12. : ztráta 100 332,-Kč; skutečnost k 31.10.: + 172 195,-Kč

Celkem náklady k 31.10. : 432 134,-Kč
Celkem výnosy k 31.10. : 813 387,-Kč
Hospodářský výsledek : 381 253,-Kč

Peněžní prostředky celkem: 1.718.554,-Kč
Pokladna : 42.320,-Kč
Účty : 1.676.230,-Kč

Ing. Miroslav Kraus
Předseda ekonomické komise



4. Zpráva Komise pro kulturu a propagaci

Vážení myslivci,

Jako každým rokem máme v plánu otevřít myslivecký kurz, který bychom chtěli
zahájit v únoru 2022.

Naším dalším úkolem je otevřít kurz pro mysliveckého hospodáře, o který je veliký
zájem. Zahájení se plánuje na únor 2022.

Také bychom chtěli po dlouhé pauze opět zorganizovat myslivecký ples, který se
pořádal každý rok v březnu.

Dále nesmíme zapomenout na děti, pro které se snažíme pořádat různé akce. Do našich
akcí se snažíme zapojit i školy.

Plně doufám, že se nám všechny akce povedou uskutečnit a zároveň přeji všem pevné
zdraví a mnoho mysliveckých zážitků.

Myslivosti zdar!
Jana Jeřábková

předseda komise pro kulturu a propagaci OMS Litoměřice.

.
5. Komise pro střelectví

Přátelé myslivci,

Děkuji Vám za letosní střelecké akce a práci pro myslivost i v této těžké době. Přeji 
Vám krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně sil a elánu.

V příštím roce by měli proběhnout tyto akce: duben OP K4M a OP na loveckém kole.
Při pořádání týdne myslivosti střelecké závody na loveckém kole O pohár Předsedy 

OMS.
Další spolkové střelecké akce 14.5. memoriál Kubačka, 4.6. memoriál Kletečná, 3.9. 

Košťalovský trojboj a 17.9. Memoriál Sulejovice.
Máte li v plánu pořádat střelecké akce, které by jste chtěli zveřejnit, nahlašte prosím na

OMS.

Jaroslav Pettrich
Za Střeleckou komisi OMS Litoměřice

6.  Komise pro myslivost

1) Chovatelská přehlídka - 2021
Také v letošním roce myslivecká komise, na základě rozhodnutí Okresní myslivecké

rady, zahájila přípravy pro konání chovatelské přehlídky. Tak jako tradičně každý rok, měla
být tato přehlídka součástí „Týdne myslivosti a ochrany přírody“ v Roudnici nad Labem v
areálu zámku, a to v termínu 5. - 12. 6. 2021. Bohužel tak jako v roce 2020, se nám, vzhledem
k epidemiologické situaci, nepodařilo uspořádat chovatelskou přehlídku a bohužel i letos byla
situace stejná. Město Roudnice nad Labem, po dohodě s ostatními ORP a OMS ČMMJ,



rozhodlo, že ani v letošním roce se nebude přehlídka konat. Snad tedy příští rok.

2) Africký mor prasat (AMP)
Nákazová situace ohledně afrického moru prasat na území České republiky je v

současné době sice stabilní, ale ohnisko výskytu AMP je velmi blízko našich hranic, a to asi
pouhých 20 km. Na části Ústeckého a Libereckého kraje již proto byla Státní veterinární
správou vyhlášena oblast s intenzivním lovem divokých prasat. Ačkoli se nám může zdát, že
nebezpečí šíření této nebezpečné nákazy se oproti stavu před dvěma roky, snížilo, situace se
může velmi rychle změnit k horšímu, protože výskyt nákazy AMP je opravdu velmi blízko
našim honitbám. Také jsou nová ohniska v Polsku, Rumunsku a Maďarsku, kde je tato nákaza
rozšířena i do chovů domácích prasat. Chtěl bych proto připomenout, že je nutno nadále
důsledně dodržovat nařízení vydaná SVS a tím zabránit rozšíření viru AMP i do dalších částí
naší republiky. Abychom minimalizovali případné riziko rozšíření nákazy, je nutno dodržovat
všechna nařízení KVSU a plnit jejich požadavky. Věřte, že KVSU si je velice dobře vědoma
závažnosti situace a všechna její nařízení mají své důvody a smysl.

Chtěl bych vás všechny požádat abyste se snažili získávat aktuální informace o AMP a
o případných nařízeních ze strany SVS. Velmi dobře funguje webový portál, kde najdete
veškeré informace o nákaze a informace o aktuálním dění v této záležitosti –
http://www.africkymorprasat.cz/ .

3) Ozdravná akce spárkaté zvěře pro hospodářský rok 2022
Myslivecká komise, Okresního mysliveckého spolku Litoměřice připravuje ozdravnou

akci spárkaté zvěře, která proběhne v našich honitbách počátkem února 2022.
Právě v těchto dnech dostávají myslivečtí hospodáři do svých e-mailových schránek
dopis s dokumenty týkající se této akce. Protože nezbývá moc času na přípravu celé akce,
chtěl bych vás požádat o co možná nejrychlejší reakci, vyplnění žádosti, doplnění příloh a
předání na OMS Litoměřice, a to pokud možno nejpozději do 15.12.2021.

Ozdravné akce v loňském roce se v rámci celého okresu Litoměřice zúčastnilo 27
honiteb z celkového počtu 71 honiteb, což je jen 38%. Z ORP Litoměřice léčilo 8 honiteb z 31
honiteb (26%), z ORP Lovosice léčilo 13 honiteb z 21 honiteb (62%) a z ORP Roudnice n/L
léčilo 6 honiteb z 19 honiteb (32%).

Dle zpráv z jednotlivých spolků bylo léčivo zvěří přijato velmi dobře, protože byla
relativně vysoká sněhová pokrývka a zvěř přijímala medikované krmivo bez problému.
Jsem přesvědčen, že bychom měli všichni udělat všechno proto, aby ozdravná akce
spárkaté zvěře v našich honitbách mohla být provedena, protože o zdravotní stav zvěře je
potřeba co nejvíce pečovat a zlepšovat jej.

4) Mezinárodní výstava trofejí Lysá nad Labem 2021
Na výstavu mohly být předloženy trofeje zvěře ulovené za období 2015 – 2020.

Stanovená bodová kritéria splňovalo celkem 45 trofejí z našeho okresu. Podařilo se zajistit
celkem 19 trofejí, které byly zaslány k posouzení, hodnocení a následnému vystavení v Lysé
nad Labem. Konkrétně se jednalo se o 1 daňka, 2 muflony, 2 kňoury, 1 lišku a 13 srnců. Jsem
přesvědčen, že tyto trofeje důstojně reprezentovali výsledky chovatelské práce myslivců v
našem okrese. Chtěl bych všem majitelům předložených trofejí za jejich zapůjčení poděkovat.

Petr Křivánek v.r.
předseda MK OMS Litoměřice



7. Komise pro kynologii

Letošní rok byl silně ovlivněn vládními nařízeními z hlediska protiepidemických
opatření k zabránění šíření koronaviru. Přesto v prosinci můžeme rekapitulovat práci komise v
letošním roce a připravit se na rok nadcházející, i když musíme respektovat aktuální
epidemiologickou situaci.

Z plánovaných akcí se v jarních měsících uskutečnil 12. a 13. 6. Pohár Severočeské
pobočky (CACT) ve spolupráci s KCHČF. Pro získání lovecké upotřebitelnosti se uskutečnily

Zkoušky z bezkontaktního norování 19. 6. na noře v Klapém, při kterých uspělo všech 
11 přihlášených psů. 

Jarní svod psů byl výborně připraven dne 26. 6. v Sulejovicích, a celkově na
něm bylo předvedeno 16 psů. 

Zkoušky vloh dne 21. 8. byly velice dobře připraveny v honitbě MS Libkovice Kosto-
mlaty a uspělo v nich 19 psů z 21 startujících.

Na Lesních zkouškách 29. 8. ve velmi vhodném terénu v MS Podsedice získalo
loveckou upotřebitelnost celkem 11 psů z 12 přihlášených. 
Zkoušky z vodní práce byly v letošním roce 11.9. v honitbě Travčice při poměrně malé účasti 
4 psů, ovšem se 100% úspěšností. 

V letošním roce se poprvé na našem okrese konaly zkoušky z vyhledávání a
vyhánění zvěře v honitbě Pyrop dne 25.9. a uspělo v nich všem 8 přihlášených psů. Na těchto
zkouškách skládají psi do 55 cm kohoutkové výšky loveckou upotřebitelnost pro lov spárkaté
zvěře. 

Podzimní zkoušky pro ohaře velice dobře připravilo MS Ctiněves Černouček na 2.10.,
kde uspělo v nich 6 psů z 11 přihlášených. 

Tradiční Barvářské zkoušky 9. 10. v honitbě Lovoš úspěšně dokončilo 7 psů z 9 a 
Barvářské zkoušky honičů 10. 10. rovněž v honitbě Lovoš ve spolupráci s MS Sulejovice slo-
žilo 6 psů ze 7 startujících.

Všestranné zkoušky pro ohaře byly dobře zajištěny členy MS Krábčice Rovné ve
dnech 16. a 17. 10 . , bylo na ně přihlášeno 20 účastníků, ale loveckou upotřebitelnost úspěšně
získalo pouze 10. 

Honičské zkoušky ve dnech 13. a 14. 11. v dobře zazvěřené honitbě Rašovice byly 
perfektně zorganizovány pro 9 přihlášených jedinců,ale vzhledem k náročnosti 1. dne bylo 5 
psů odvoláno pro indispozici. 2. den za spoluúčasti MS Obrok úspěšně zkoušky dokončili a 
loveckou upotřebitelnost k lovu černé získali 4 psi. 

Premiéru na našem okrese měly poslední zkoušky v tomto roce (21. 11.) a sice 
Předběžné zkoušky barvářů. Náročné zkoušky proběhly za příznivých podmínek na Milešov-
ce za účasti 6 psů z nichž uspěli pouze 2.

Dále je zajišťováno průběžné vzdělávání kynologických rozhodčích a pomoc
čekatelům na rozhodčího, tak, aby všechny zkoušky měly vysokou úroveň a pomohly s
přípravou loveckých psů na jejich praktické využití v myslivosti.

Všechny tyto akce můžeme připravovat jen díky pochopení a podpoře mysliveckých
spolků a honebních společenství, které nám umožní konání zkoušek v jejich honitbě a
prakticky vždy zajistí i technickou pomoc tak, aby zkoušky proběhly v souladu se zkušebními
řády. Za tuto podporu všem patří velké poděkování.

A jaký program připravila kynologická komise na rok 2022 ???? Otazníky jsou zde
namístě z hlediska vývoje epidemiologické situace. Prakticky chceme připravit všechny akce,
tak jako v letošním roce, které mají zajistit loveckou upotřebitelnost našich čtyřnohých přátel,
tak, aby byli platnými pomocníky v naší myslivosti. včetně Jarního svodu a Zkoušek vloh. A
opět jsme do programu zařadily Předběžné zkoušky barvářů, a Zkoušky z vyhledávání a
vyhánění zvěře vzhledem k vyšším nárokům na psy při lovu spárkaté zvěře.



Kromě těchto základních zkoušek bude kynologická komise spolupodílet na
Nominační soutěži a Memoriálu Jindřicha Steinitze.

Schůze kynologické komise jsou plánovány vždy 1. středu v měsíci v Hostinci v
Travčicích od 16 hodin, pokud nám to opatření vlády za určitých podmínek povolí. První je
plánována na březen.

MVDr. Jaroslav Švec
předseda komise pro kynologii

8. Zpráva jednatelky

Vážení myslivečtí přátelé,

od vydání posledního Zpravodaje v lednu 2021 se lecos změnilo. Něco pozitivně něco
bohužel negativně.

V první řadě se nám navýšily členské poplatky, což je adekvátní reakce na navyšování
plnění škodních událostí. Bohužel stále více se setkáváme s úrazy psů na naháňkách či
honech, ale i nešťastných událostí samotných myslivců. Od 1.10.2021 tak došlo k navýšení
členských příspěvků u variant Standard a Exclusive ( viz tabulka níže ). Varianta Minimum se
nemění a zůstává stejná.

Další, mnohem závažnější, situace ovšem souvisí s postupujícím africkým morem,
který se již nebezpečně přiblížil k našim severním hranicím a je jen otázkou času, kdy naše
hranice překročí. Přílohou tohoto Zpravodaje je Postup při manipulaci s kadáverem prasete
divokého.

V posledním Zpravodaji jsem Vás informovala o spouštění nových webových stránek.
Doufám, že jste všichni zaregistrovali, že stránky jsou již aktivní, a že se na nich neustále
aktualizují informace, které se týkají nejen našeho OMSu, ale také zpráv z ČMMJ díky
propojení s naší mateřskou organizací. Další novinkou, která mě až překvapila svou úpěšností
a oblíbeností, je náš nový Facebookový profil pod názvem ( jak jinak ) OMS Litoměřice,
který jsme spustili 28.6.2021. I zde se dozvíte vše důležité týkající se chodu OMSu. Události
jsou propojené i s kalendářem, čili se Vám akce zobrazují tak, aby jste nic neprošvihli. Navíc,
pokud je to možné, jsou akce zdokumentované fotografiemi.

V souvislosti s těmito zdroji, bych Vás chtěla poprosit o spolupráci. Vím, že někteří z
Vás organizují různé akce pro veřejnost jako jsou střelecké závody, společenské události, ale i
máte různé jiné zájmové aktivity, včetně kroužků s dětmi, které organizujete v rámci sdružení.

Ráda bych informovala o těchto událostech širší veřejnost a sestavila „Kalendář akcí“, 
aby lidé z okolí věděli, co se u Vás děje a pořádá. Samozřejmě, pokud budete mít nějaké pla-
káty či jiné upoutávky, zašlete mi je také a já je uveřejním společně s danou událostí. Po ko-
nání, pokud budete mít zájem, mi zašlete fotky, které pak připojím k proběhlé akci.

Vážení přátelé, je to již rok, co jsem nastoupila do funkce jednatelky OMS Litoměřice.
Chtěla bych Vám za něj poděkovat. Se spoustou z Vás jsem se setkala až v tomto uplynulém
čase a byla to vesměs velmi příjemná setkání. Doufám, že i do budoucna bude naše
spolupráce a komunikace na tak vysoké úrovni, a že se všichni společně budeme snažit o
perfektní fungování Našeho Okresního mysliveckého spolku.

S přáním Myslivosti a jednoty Zdar!

Ing Lenka Kobylková
jednatelka OMS Litoměřice



9. Přílohy

Změna výše členských příspěvků od 1.10.2021

Platba členských příspěvků :

Platbu lze uhradit buď v hotovosti u mě na sekretariátu

nebo

platebním příkazem na účet OMS Litoměřice č.: 1002252329/0800, kde jako
variabilní symbol uváďte své rodné číslo .



Plánovaný termínový kalendář kynologických akcí 2022

Druh zkoušek datum pro skupiny
plemen

Jarní svod 23. 04. 2022
Nominační soutěže 06. – 08. 05. 2022 OH

Zkoušky vloh (ZV) 14. 05. 2022 OH + OP

Předběžné zkoušky barvářů (Pb) 12. 06. 2022 Barv.+ OP

Bezkontakt. nor. - zk. nováčků (ZN) 18. 06. 2022 OP

Zkoušky z vodní práce (VP) 06. 08. 2022 OH+OP

Memoriál Jindřicha Steinitze 12. - 14. 8. 2022 OH

Lesní zkoušky (LZ) 21. 08. 2022 OH + OP

Zkoušky vloh (ZV) + KCHJG 04. 09. 2022 OH + OP

Podzimní zkoušky (PZ) 17. 09. 2022 OH + OP

Zkoušky k vyhledání zvěře (ZVVZ) 24. 09. 2022 OP

Barvářské zkoušky (BZ) 08. 10. 2022 OH+OP

Barvářské zkoušky honičů (BZH) 09. 10. 2022 OP

Všestranné zkoušky (VZ) 15. – 16. 10. 2022 OH + OP

Honičské zkoušky (HZ) 26. – 27. 11. 2022 OP

Ind. hon. zk. slovenských kopovů 
(IHZ-SK)

-

Individuální zkouška z norování (IZN) - OP

Individuální zkouška barvářů (IHb) -

Dosledy s     barvářem  

Na stránkách https://www.dosledbarvarem.cz je možné najít kontakt na vůdce dle ORP
( obce s rozšířenou působností ), kde potřebujete provést dosled poraněné zvěře. Zároveň je 
zde uvedena cena dosledu ( většinou jen cestovné ) a v jakém čase je možné vůdce 
kontaktovat.



Jmenovitý seznam a kontakty na členy Myslivecké rady

Ing. Miroslav Kraus 608365563 lopekraus@centrum.cz místopředseda

Jana Jeřábková 721949724 artikjanajerabkova@seznam.cz Předseda KPK

Zdeněk Černý 608959096 cernylt@seznam.cz Člen MR

Petr Křivánek 702029781 krivanek@velemin.cz Předsada MK

Jiří Macek 777084164 macekustek@seznam.cz Člen MR

Vlastimil Mikl
606254867
776226653

vlastimilmikl@seznam.cz Člen MR

Jaroslav Pettrich 602394458 j.pettrich@atlas.cz Předseda SK

MVDr. Jaroslav Švec 606645969 jaroslavsvec@seznam.cz Předseda KK

Ing. Ladislav Balatý 724419031 ladislavbalaty@seznam.cz Předseda RK

Ing.Lenka Kobylková 724238646 l.kobylkova@seznam.cz jednatel

  

   

František Švec 736276224 svecklenec@seznam.cz Předsada OMS
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