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Okresní myslivecký spolek  Vsetín 
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                                      Účastníkům kursu pro zkoušku
                                       z myslivosti  - kurz 2020/2021
                             --------------------------------------------

Věc : Rozvrh vyučovacích hodin mysliveckého kursu na období
          roku 2020 - 2021 a závazný pokyn pro adepty myslivosti.

Vážené dámy a pánové,
v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství ČR č. 244/02 Sb, pověření   MZ  č.2/02 Sb. a  ve znění směrnice   Českomoravské 
myslivecké jednoty - k výuce a zkoušce z myslivosti pro uchazeče o první lovecký lístek, předkládáme tímto rozvrh hodin.

        KURS se koná ve VSETÍNĚ v restauraci Bečva,  vždy  od 15,30 do 18,30 hodin.

Celkem  ................................. 66 vyučovacích hodin.

UPOZORNĚNÍ  :  Frekventanti  kursu  mají  za  povinnost,  ve  smyslu  citovaných  legislativních  norem,  účast
na  přednáškách  v  minimálním  počtu  55  vyučovacích  hodin.  Dále  se  aktivně  zapojí  do  práce  v  honitbě,
kterou si sami zvolí pro výkon roční praxe v rámci přípravného období před zkouškou z myslivosti. 
Povinná praxe je stanovena i na akcích ČMMJ OMS Vsetín, kde je předepsán limit 35 hodin. Termínový kalendář akcí OMS Vsetín
pro volbu jmenovité účasti, obdrží každý adept po zahájení kursu.

Účast na přednáškách, stejně jako aktivitách v rámci myslivecké praxe, adept potvrzuje u lektora,  případně vedoucího
myslivecké akce do "Záznamníku uchazeče", který adept  obdrží při zahájení kursu.

Záznamník uchazeče  je doklad o aktivitách adepta v přípravném období, který bude vyhodnocen u zkoušky z myslivosti
v lednu 2021.

Součástí výuky adepta myslivosti je i střelecká  výuka a  praktická  příprava  na  střelnici. Z titulu účastníka kursu je každý
adept pojištěn u pojišťovny Halali a. s. na úraz i odpovědnost při výukové činnosti.    

Nedodržení stanovených úkolů  v rámci teoretické i praktické přípravy, může vést k sankcím vůči  uchazeči  o zkoušku
z myslivosti.

Předpokládáme, že odpovědným přístupem a dobrovolnou kázní přispějete k plnění podmínek výuky a celkové přípravy,
aby tak vaše rozhodnutí - stát se dobrým myslivcem - bylo reálné . 

 Ing. Jaroslav Šarman                               Ing. Michal  Z u b í č e k
  jednatel OMS  Vsetín               předseda  OMS   Vsetín

Datum Předmět

9.1.2020 I. Historie myslivosti

16.1.2020 I. Historie myslivosti

23.1.2020 I. Historie myslivosti

30.1.2020 II. Zákon o myslivosti

6.2.2020 II. Zákon o myslivosti

13.2.2020 II. Zákon o myslivosti

20.2.2020 III. Myslivecká zoologie

5.3.2020 III. Myslivecká zoologie

19.3.2020 III. Myslivecká zoologie

26.3.2020 IV. Chov zvěře 

2.4.2020 IV. Chov zvěře 

16.4.2020 IV. Chov zvěře 

23.4.2020 IV. Chov zvěře 

30.4.2020 V. Kynologie

7.5.2020 V. Kynologie

14.5.2020 V. Choroby psů a zvěře

21.5.2020 V. Choroby psů a zvěře

28.5.2020 VI. Střelectví

4.6.2020 VI. Zásady první pomoci

18.6.2020 VII. Lovectví

25.6.2020 VII. Lovectví


