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Vážení předsedové mysliveckých spolků, uživatelé honiteb, myslivci, 

 

dovolte, abychom Vám předložili základní přehled informací z činnosti naší okresní 

myslivecké organizace a informací, které by Vám měly být nápomocny při Vašich aktivitách. 

 

1. Kurz adeptů  

Kurz adeptů o první lovecký lístek bude zahájen 9. 1. 2020. Přihlášky do tohoto kurzu jsou 

přijímány průběžně až do zahájení kurzu. Elektronickou verzi žádosti naleznou zájemci o kurz na 

webových stránkách OMS Vsetín. Podání přihlášky je možné prostřednictvím e-mailu, nebo osobně 

v kanceláři jednatelství OMS Vsetín. Podrobné informace k průběhu kurzu budou všem zájemcům 

zaslány v průběhu prosince 2019. Cena kurzu je 6.000 Kč. Před zahájením kurzu platí adept částku 

3.500 Kč a před vlastní zkouškou pak částku 2.500 Kč. Pro rodinné příslušníky členů ČMMJ je 

sleva ve výši 1.000,- Kč. Stejnou slevu mohou získat také adepti, kteří se stanou členy ČMMJ a 

uhradí členský příspěvek na období 3 let. 

 

2. Kurz pro myslivecké hospodáře  

 V roce 2020 máme v plánu uspořádat Kurz pro myslivecké hospodáře. Zahájení kurzu by 

mělo proběhnout v březnu a vlastní zkoušky uchazečů jsou předběžně naplánovány na říjen 2020. 

Podmínkou uskutečnění kurzu je shromáždění alespoň 10 přihlášek, aby mělo smysl kurz uspořádat. 

Pokud máte ve svém okolí vhodné uchazeče, kteří mají zájem tento kurz absolvovat, nezapomeňte 



je prosím na tuto možnost upozornit. Cena kurzu je 6.000 Kč, členové ČMMJ mají opět slevu ve 

výši 1.000Kč 

3. Žádáme všechny myslivecké spolky, které doposud neuhradily částku do Fondu součinnosti za 

rok 2019, aby tak učinily nejpozději do konce prosince 2019. Výše poplatku činí 600,- Kč. Platbu je 

možno uhradit v hotovosti na jednatelství nebo zaslat bankovním převodem na účet OMS Vsetín 

2200683546/2010. Do poznámky pro příjemce uveďte název honitby, za kterou je platba zasílána. 

 

4. Platbu členských příspěvků a pojištění na rok 2020, případně roky následující, můžete učinit: 

a) Bankovním převodem na účet OMS Vsetín - číslo účtu: 2200683546/2010,  

jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo a do kolonky „zpráva pro příjemce“ napište 

Vaši e-mailovou adresu, na kterou Vám bude zaslán členský průkaz. 

b) Hromadná platba za členy MS na účet OMS Vsetín - číslo účtu: 2200683546/2010,  

jako variabilní symbol uveďte číslo honitby a do kolonky „zpráva pro příjemce“ napište 

název honitby. Dále je nutné zaslat na jednatelství seznam členů, za které je platba 

prováděna. Členské průkazy Vám budou zaslány poštou nebo e-mailem. 

c) Poštovní složenkou na účet OMS Vsetín - číslo účtu: 2200683546/2010, jako variabilní 

symbol uveďte své rodné číslo a do kolonky „zpráva pro příjemce“ napište Vaši e-mailovou 

adresu, na kterou Vám bude zaslán členský průkaz. 

d) V hotovosti na jednatelství OMS Vsetín v pondělí a ve středu v době od 9 do 16 hodin.                 

V měsících listopad, prosinec a leden i v ostatních pracovních dnech – nejlépe po domluvě 

na telefonu: 777 021 641. 

 

Výše členských příspěvků je následující: 

a) Řádný člen – 1000,- Kč 

b) Důchodce nad 65 let – 650,- Kč 

c) Student (nutno doložit potvrzením o studiu) – 650,- Kč – platí se jen na 1 rok 

d) Invalidní důchodce (nutno doložit potvrzením) – 650,- Kč – platí se jen na 1 rok 

 

Pojišťovna Halali nabízí v rámci platby členského příspěvku a pojištění možnost připojištění 

loveckých psů a také pojištění odpovědnosti v občanském životě. Nabídka pojišťovny se 

rozšířila také o pojištění nemovitostí. Podmínky tohoto pojištění i probíhající akce „Dvě trefy 

jednou ranou“ naleznete v příloze tohoto Oběžníku, časopise Myslivost a na webu pojišťovny 

Halali, nebo Vám budou sděleny prostřednictvím telefonické nebo osobní konzultace v kanceláři 

OMS Vsetín. 

 

5. Termíny akcí pro rok 2020 

Jako přílohu Oběžníku dostáváte do rukou Termínovou listinu akcí OMS Vsetín na rok 

2020. Velmi si vážíme spolupráce se všemi spolky, díky nimž probíhají všechny plánované akce a 

chtěli bychom jim za tuto jejich vstřícnost, ochotu a trpělivost poděkovat a vyjádřit naději, že v této 

spolupráci budeme i nadále pokračovat.  



Jde o tyto myslivecké spolky a honitby: 

MS Kelečsko, MS Bóří Lhota u Kelče, MS Bynina Jasenice, MS Gigula Velké Karlovice, MS Grúň 

Hošťálková, MS Růžďka, honitba Lomensko, MS Stráž Choryně, MS Doubrava Kladeruby.  

  

Poděkování samozřejmě patří také všem dalším spolkům i jednotlivcům, kteří jsou dle svých 

možností ochotni pomáhat při organizaci a zabezpečení všech akcí a propagaci myslivosti. Pokud 

byste měli zájem pořádat některou z akcí – kynologickou, střeleckou, pro mládež či jinou, tak 

prosím kontaktujte kancelář jednatelství. Tato výzva se týká nejen akcí pro rok 2020, ale i pro roky 

následující. 

 

6. Natura Viva 2020 

V roce 2020 proběhne v Lysé nad Labem v termínu od 26. do 31. 5. 2020 Mezinárodní 

výstava trofejí Natura Viva. Na této výstavě by měly být oficiálně ohodnoceny a vystaveny 

význačné trofeje zvěře ulovené v ČR za posledních pět let. Medailové trofeje budou soustředěny na 

svozných místech (vybrané OMS), odkud budou sváženy na výstaviště. Svoz zajistí sekretariát 

ČMMJ. Každá trofej bude označena plombou unikátním čárovým kódem, zbraně kňourů budou 

vloženy do speciální obálky též s čárovým kódem. Soustředění trofejí na svozových místech by 

mělo proběhnout do konce března 2020. Trofeje budou pojištěny od okamžiku předání (podepsání 

předávajícího protokolu) po zpětné převzetí. Parametry k trofejím budou po projednání v ÚHKT 

zaslány všem OMS a budou také zveřejněny na stránkách ČMMJ. Parametry určí, které trofeje 

budou sváženy a hodnoceny na výstavě v Lysé nad Labem a u kterých se bude přebírat hodnocení z 

chovatelských přehlídek. Jakmile budou známy podrobnosti ke sběru trofejí a jejich parametrům, 

tak budeme všechny uživatele honiteb informovat prostřednictvím mysliveckých hospodářů. 

 

7. Bezpečné zacházení se zbraní 

Vzhledem k tomu, že lovecká sezóna vrcholí a často se se svými kolegy setkáváte na společných 

loveckých akcích, dbejte prosím bedlivě na bezpečné zacházení se zbraní, nezapomínejte na to 

neustále upozorňovat své méně disciplinované kolegy a jděte příkladem svému okolí. Uvědomte si, 

že odpálenou střelu již nelze zastavit. K nezbytné prevenci patří také pořádání pravidelných 

cvičných střeleb, které se často dostává do pozadí myslivecké činnosti. Pokud tak již nečiníte, 

zkuste si mezi své plánované akce zařadit také cvičné střelby, které můžete absolvovat například na 

střelnicích v Pozděchově nebo v Kladerubách. 

 

8. OMS Vsetín uspořádal v uplynulé části tohoto roku sám nebo ve spolupráci s jednotlivými 

mysliveckými spolky následující akce: 

 

Přednáška – Horní Lideč – účast 150 osob. 

Zimní pohár ve střelbě – střelnice Pozděchov – účast 26 střelců. 

Hodnocení trofejí ulovených v uplynulé lovecké sezóně – MS Gigula Velké Karlovice 

Svod psů – MS Grúň Hošťálková – účast 45 psů. 



Zkoušky vloh – MS Bynina Jasenice – účast 21 psů. 

Podzimní zkoušky – MS Kelečsko – účast 24 psů. 

Valašské slavnosti myslivosti a chovatelská přehlídka trofejí – MS Gigula Velké Karlovice – účast 

cca 3.300 návštěvníků. 

Zlatá srnčí trofej – MS Růžďka – účast 48 dětí. 

Sněm sboru zástupců – Ratiboř – účast 50 zástupců MS a uživatelů honiteb. 

Barvářské zkoušky honičů – honitba Lomensko - účast 11 psů. 

Barvářské zkoušky – MS Grúň Hošťálková – účast 12 psů. 

Podzimní zkoušky – MS Bóří Lhota u Kelče -  účast 24 psů. 

Norování nováčků – umělá nora Juřinka – Valašské Meziříčí – účast 12 psů. 

Přebor ve střelbě ze vzduchovky – MS Hutisko - Solanec – účast 25 dětí. 

Honičské zkoušky – MS Grúň Hošťálková – účast 9 psů. 

Benefiční hon – MS Stráž Choryně – účast 42 střelců. 

 

 

Výsledky z jednotlivých akcí a fotogalerie naleznete na webu OMS Vsetín – www.omsvsetin.cz 

 

Do vrcholící sezóny Vám přejeme hodně mysliveckých a loveckých zážitků, 

 příjemné prožití vánočních svátků a do následujícího roku 2020  

Vám i vašim blízkým hodně zdraví a osobní spokojenosti. 

 

Myslivosti zdar! 

 

 

Ing. Jaroslav Šarman, v. r.      Ing. Michal Zubíček, v. r. 

   jednatel OMS Vsetín        předseda OMS Vsetín 

 


