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Zpravodaj  ČMMJ  OMS  Klatovy č.  1/2022 
 

1) Městské úřady v Klatovech, Sušici a Horažďovicích pověřily Okresní myslivecký spolek 

v Klatovech zorganizováním chovatelské přehlídky trofejí spárkaté zvěře, ulovené 

v mysliveckém roce 2021/2022 v honitbách v působnosti výše uvedených úřadů. Výstava se 

uskuteční ve spolupráci se Střední školou zemědělskou a potravinářskou v Klatovech v sále 

uvedené školy ( vchod ze Žižkovy ulice ) ve dnech   11. června až  17. června letošního 

roku. Chovatelská přehlídka bude otevřena ve dnech 11. – 16. června  od 10,00 do 18, 00 

hod., dne 17. června od 10 do 16,00 hod.  Zahájení výstavy proběhne v sobotu 11.6.2022 od 

10,00 hod. na nádvoří výše uvedené školy v Klatovech.  Při tomto slavnostním zahájení 

budou předána vyznamenání členům ČMMJ, kteří byli od MS navrženi a OMR tito schváleni. 

Vyznamenaní členové budou osobním dopisem OMS k převzetí vyznamenání pozváni.  

V letošním roce bude na výstavě zavedena opět kniha účasti a to abecedně podle jednotlivých 

uživatelů honiteb. Tato kniha bude po ukončení výstavy k dispozici na sekretariátu OMS a 

těm uživatelům honiteb, kteří mají zájem o zjištění účasti svých členů, bude pořízena kopie 

příslušného listu. Jak již bylo několikrát zveřejněno, výstavu v loňském roce v sále   Střední 

školy zemědělské a  potravinářské v Klatovech navštívilo  pouze cca 530 myslivců, u OMS 

v Klatovech  jich ovšem bylo v r.2021  evidováno  1.511. 

Ve vystoupení předsedy myslivecké komise na Okresním mysliveckém sněmu zazněla žádost 

na předsedy MS a myslivecké hospodáře o co největší propagaci výstavy tak, aby se té letošní 

zúčastnilo co nejvíce myslivců, protože hlavně pro ně se takové výstavy pořádají.    

Dovolujeme si Vás znovu požádat o zajištění co největší účasti Vašich členů! 

Předání trofejí od všech uživatelů honiteb k posouzení bude probíhat v pondělí 6. června 

2022 od 15,00 do 19,00 hod. a v úterý 7. června 2022 od 7,30 do  9,30 hod.  v místě 

konání výstavy, tj. sále Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech. 

V poslední den konání výstavy, tj. v pátek 17. června 2022 se uskuteční  v jídelně školy v 

Klatovech od 16,30 aktiv mysliveckých hospodářů.   Bylo by vhodné, aby si každý hospodář 

prohlédl výstavu ještě před zahájením aktivu. Po jeho ukončení budou všem účastníkům 

v sále školy předány příslušné trofeje. 

Pokud se z vážných důvodů nemůže některý z mysliveckých hospodářů aktivu zúčastnit je 

možno vyslat svého zástupce nebo předsedu MS. 

Doporučujeme všem mysl.hospodářům, aby při předávání a při odebírání trofejí si  d ů 

k l a d n ě  překontrolovali počty a hlavně stav trofejí a podpisem přejímajícího i 

podpisem při výdeji si nechali potvrdit kopie seznamů trofejí. Toto opatření se 
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doporučuje, aby se vyloučila případná záměna, nebo ztráta či poškození trofejí během 

přehlídky. Případné reklamace je nutno ihned vyřešit s pořádající školou. Všechny 

trofeje budou ode dne předání do dne převzetí pojištěny proti ztrátě a poškození. 

Pojištění financuje pořádající SŠZP Klatovy.   

Časový rozpis pro předání i převzetí trofejí je nutné  b e z p o d m í n e č n ě  dodržet, 

aby u organizátora přehlídky nezůstaly nevyzvednuté trofeje !  Tyto  trofeje  budou  dne  

18.6.2022 převezeny k uschování na sekretariát OMS do Klatov a uživatelům honiteb 

bude za jejich uskladnění účtován poplatek ve výši 20,-- Kč za každý den.  

Apelujeme na všechny uživatele honiteb, aby předložili na přehlídku trofeje z veškeré 

spárkaté zvěře ulovené v uplynulé lovecké sezoně, tyto aby byly pečlivě označené a 

zodpovědně vypreparované a tím se prezentovala vlastní chovatelská činnost.  

Zdůrazňujeme, že ke každé trofeji je nutno připevnit spodní čelist a to u srnčí  

zvěře klasicky jako v jiných letech tj.pod horní čelist a to tím způsobem, 

aby neupadla, ale zároveň aby bylo na  ní možno posoudit věk podle opotřebení chrupu       

(např. upevnění pomocí gumiček), u zvěře jelení a daňčí přivázat  na levý 

oční oblouk . Předkládání trofejí mimo jiné ukládá i zákon o myslivosti. 

Je možno předložit i lebky šelem, ulovené v mysliv.roce 2021/2022. 

Všem uživatelům honiteb zasíláme v příloze tiskopis „seznam trofejí“ a  závěsné štítky na 

trofeje.  

 

Žádáme myslivecké hospodáře, aby na závěsném štítku ( bude pověšen na levé pučnici ) 

neuváděli věk, tento bude vyplněn hodnotitelskou komisí. Posouzení trofejí hodnotitelskou 

komisí se uskuteční dne 7. června 2022 v místě konání chovatelské přehlídky. 

 

2) V příloze zasíláme informaci k novému členskému průkazu ČMMJ ( karta ČMMJ ). 

Předání karet bude probíhat na sekretariátu OMS osobně  a proti podpisu příslušného člena. 

Po domluvě  a tento způsob budeme preferovat, je možno  proti podpisu předat karty 

předsedovi konkrétního spolku, který zajistí jejich  distribuci svým členům. Předseda 

předá karty proti podpisu členům spolku a po distribuci všech karet předá podepsaný seznam 

zpět na OMS Klatovy. Abychom mohli seznam pro předsedy připravit, potřebujeme znát 

všechny členy daného MS a proto si dovolujeme předsedy požádat o zaslání aktuálního 

seznamu členů s uvedením telefonních čísel a mailových adres ( z důvodu kontroly 

stávajících nebo doplnění chybějících údajů v evidenci členů ) . 

 

3) Vzhledem k blížícím se senosečím je možno na sekretariátu OMS Klatovy zakoupit 

pachový plot Hagopur – záchrana srnčat nebo koncentrát /430,- Kč/.  Dále máme k 

dispozici odpuzovač černé zvěře – Stop divočákům /410,- Kč/.  

  

4) Nácviky na zkoušky v bezkontaktním norování, které se uskuteční v Klatovech ve středu     

6. července 2022, se budou konat vždy od 17,00 hod. ve dnech  8., 15., 22. a 29. června  

2022 v umělé noře  ve Velkém parku v Klatovech. 

 



5) V letošním roce proběhne po roční odmlce okresní kolo soutěže „Zlatá srnčí trofej“ a 

to dne 4. června 2022  v prostorách chaty Mysliveckého spolku Strážov v Mladoticích. 

Této  soutěže se mohou  zúčastnit  i děti, které nejsou zapojeny v žádném  kroužku mladých 

myslivců. Jejich účast je pochopitelně vítána, případní zájemci se mohou přihlásit na 

sekretariátu OMS, kde jim budou poskytnuty bližší informace potřebné k účasti na této 

soutěži.   

 

6) Sdružení Karel Klostermann – spisovatel Šumavy a Správa NPCHKO Šumava oznamují 

všem zájemcům, že v sobotu 13. srpna 2022  bude od 10,00 hod. sloužena v Hauswaldské 

kapli u Srní Svatohubertská mše. Pěvecká a hudební část bude v podání trubačů a zpěváků 

pod hlavičkou OMS Klatovy ve spolupráci se Základní uměleckou školou Josefa Kličky 

v Klatovech. 

 

7) Ve spolupráci se státní správou myslivosti Městských úřadů v Klatovech, Sušici a 

Horažďovicích došlo k úpravě kritérií chovnosti u daňčí a jelení zvěře. Kritéria zasíláme 

v příloze. 

 

8) V příloze zasíláme výkupní ceník zvěřiny p.Ing. Josefa Kopačky,platný od 1.5.2022 

 

9) Jednatel OMS bude ve dnech 27. června – 8. července 2022 čerpat řádnou dovolenou.  

Sekretariát bude po uvedenou dobu  pro mysliveckou veřejnost uzavřen. 

 

10) Inzerce : 

- Prodám štěňata alpského brakýře jezevčíkovitého ( jelení červeň ),odběr po 20. červnu, info: 

Václav Tichota, t.č. 721 728 652. 

- Prodám kulovnici ZKK 600, r. 7x57, puškohled Zeiss a brokovou kozlici IŽ r. 16/16, cena 

dohodou, info na t.č. 734 429 080 

 

V Klatovech  dne  26.5.2022 

 

Pavel  M a r t i n                                                                                Aleš Potužák  

  jednatel OMS                                                                             předseda OMS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


