
 
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

 Okresní myslivecký spolek Třebíč 
 

Zápis č. 7/2016   
 
 

z jednání myslivecké rady OMS Třebíč, které se uskutečnilo dne 8. 12. 2016 na Bažantnici. 
Jednání Myslivecké rady OMS ČMMJ zahájil předseda OMS Vladimír Homolka, který 
přivítal přítomné členy a konstatoval, že MR je usnášeníschopná. 
 
Přítomni: Vladimír Homolka, Ing. Tomáš Sedláček, Zdeněk Veleba, Ing. Zdeněk Skoumal, 

Josef Venhoda, Ing. Antonín Měrka, Josef Joura (odešel ve 14:30 hod.),   
Omluven:  Mgr. Jiří Tuza, Jaroslav Krouchal, Jiří Jurka 
                          
Program: 
1. Kontrola úkolů z předchozích jednání MR 
2. Návrh rozpočtu OMS na rok 2017 
3. Plán činnosti OMR na I. pololetí r. 2017 
4. Vyhodnocení dohod o spolupráci mezi OMS a státní správou regionu Třebíč 
5. Různé: 
- Informace z aktivu jednatelů OMS 
- Informace ze Sboru zástupců ČMMJ 
- Seznámení s uzavřenou smlouvou na Bažantnici 
- Schválení inventarizační komise OMS 
- Informace k podvojnému účetnictví 
- Zajištění kursu adeptů na r. 2017 
- Zajištění zkoušek adeptů za r. 2016 
- Informace k plesu OMS na Bažantnici v r. 2017 
- Informace ke školení lektorů a zkušebních komisařů v r. 2017 v Brně 

Ad. 1) Kontrola úkolů z proběhlých jednání MR. 
 

a) Jednateli, aby v termínu do 31. 10. 2016 zaslal členům zápis z jednání MR ze dne 2. 9. 
2016 se zapracovanými připomínkami členů MR. Nesplněno. Zápis byl jednatelem 
zaslán 16.11.2016 bez zapracovaných připomínek členů MR. Trvá. 

b) Předsedovi EK zpracovat návrh rozpočtu OMS na rok 2017 v termínu do 8. 12. 2016. 
Splněno. Návrh rozpočtu byl zaslán členům MR dne 2. 12. 2016. 

c) Předsedovi a místopředsedovi bezodkladně jednat s nájemcem Bažantnice panem 
Lubomírem Bednářem o nové nájemní smlouvě nejlépe na dobu 5-ti let a projednat i 
znění smlouvy a smlouvu jménem MR uzavřít. V případě nezájmu pana Bednáře o 
pronájem budovy zjistit jeho zájem na zajištění jednorázových akcí pořádaných OMS a 
zajistit od něj také roční vyúčtování za energie. Splněno. Byla uzavřena nová nájemní 
smlouva s panem Bednářem. 

d) Předsedům SK, MK, KK, OPK a DR zkontrolovat plán činnosti na rok 2017 (termíny, 
časy, akce), jednatelem byla zaslána rozpracovaná verze. Místopředseda a předsedové 
EK a KPK již korekce zaslali jednateli. Splněno. 
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e) Jednateli dopracovat plán činnosti na rok 2017 a zaslat hotový plán do tiskárny 
v termínu do 31. 10. 2016. Nesplněno. Nebyly zapracovány korekce předsedy KPK. 

f) Místopředsedovi připravit pozvánku pro starosty obcí s rozšířenou působností a 
představitele státní správy myslivosti a SVS a jednateli pozvánky v termínu do 20. 11. 
2016 odeslat. Splněno. 

g) Jednateli a Ing. Skoumalovi aktivně přistoupit k jednání s potenciální nájemkyní 
Bažantnice paní Boučkovou. Pokusit se jí kontaktovat a Bažantnici ji co nejdříve 
ukázat. Nebylo třeba plnit, byla uzavřena smlouva s panem Bednářem. 

h) Všem členům MR aktivně hledat nového nájemce na Bažantnici v případě, že jednání 
s panem Bednářem bude neúspěšné. Nebylo třeba plnit, byla uzavřena smlouva s panem 
Bednářem. 

i) Jednateli zpracovat plán činnosti MR na I. pololetí roku 2017 v termínu do 8. 12. 2016. 
Splněno. 

j) Jednateli zajistit občerstvení a prezenci na hodnotící schůzi komisí, předsedovi KPK 
zajistit trubače. Splněno. 

k) Kontrolní komisi pro Bažantnici provést kontrolu budovy a vybavení Bažantnice 
v termínu do 15. 12. 2016 a o kontrole pořídit zápis do knihy kontrol. Kontrola byla 
provedena, zápis prozatím není proveden. Termín běží. 

l) Jednateli, aby na ČMMJ v Praze oznámil zástupce OMS na Sboru zástupců v Benešově. 
Splněno. 

m) Předsedovi KPK zjistit zájem adeptů pracovat v některé z komisí OMS. Splněno. 
n) Jednateli, aby daňového poradce upozornil na včasné (v zákonem stanoveném termínu) 

odevzdání daňového přiznání za rok 2016. Splněno. 
o) Jednateli, aby zjistil podrobnosti o vedení podvojného účetnictví ze strany výpočetního 

střediska ČMMJ v Brně (zejména slučování dokladů) a termín, do nějž je třeba středisku 
oznámit náš zájem o vedení podvojného účetnictví. Splněno. 

p) Jednateli, aby nejpozději na školení jednatelů zjistil, kolik pro nás srovnatelné OMSy 
získají ročně dotací z ČMMJ v Praze. Splněno. 

q) Jednateli předložit pracovní smlouvu, popř. rozhodnutí MR o stanovení 13. platu 
jednatele v termínu do 8. 12. 2016. Bylo předloženo čestné prohlášení Mgr. Blechy a 
Josefa Jánského o stanovení 13. platu pro pracovníka sekretariátu.  

r) Jednateli, aby neprodleně předložil předsedovi EK spotřebu energií na Bažantnici, 
projekt Bažantnice ke stavebnímu povolení a rozdíl příjmů a výdajů OMS v roce 2016. 
Spotřeby energií předány. Projektová dokumentace (PD) nebyla doposud předána. Do 
zajištění platné PD zapojen Ing. Lexa (ekonomická komise). 

s) Jednateli, aby zaslal inzerát na pronájem Bažantnice předsedovi KPK pro uveřejnění na 
webu OMS. Nebylo třeba plnit, byla uzavřena smlouva s panem Bednářem. 

t) Jednateli, aby sjednal nápravu u podané výpovědi na zemědělské pozemky OMS. Přijetí 
výpovědi musí být potvrzeno osobou, s níž je smlouva uzavřena. Termín do 31. 10. 
2016. Nesplněno. Trvá. Výpověď je třeba provést k 30. 9. 2016 a je třeba opravit 
identifikace smluvních stran podle údajů z obchodního rejstříku. 

u) Jednateli, aby v termínu do 4. 11. 2016 doplnil jmenný seznam lektorů a zkušebních 
komisařů o Ing. Karla Ortha, Ing. Petra Cejpka, Bc. Milana Horkého, pana Milana 
Doležala, Ing. Skoumala a slečnu Lucii Doležalovou a zaslal jej předsedovi KPK. 
Nesplněno. 

v) Jednateli zpracovat v termínu do 4. 11. 2016 návrh dopisu na hlavičkovém papíru OMS 
pro lektory a zkušební komisaře s informacemi o školení a požadavku na dodání 
jednotlivých podkladů lektory na OMS. Návrh zaslat ke kontrole předsedovi KPK a 
schválený dopis poslat poštou jednotlivým lektorům v termínu do 11. 11. 2016. 
Nesplněno. 

w) Jednateli, aby zkompletoval veškeré podklady od lektorů, připravil průvodní dopis a po 
schválení jeho znění předsedou KPK jej spolu s podklady poslal na ČMMJ do Prahy 
v termínu do 9. 12. 2016. Trvá. 
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x) Jednateli, aby v termínu do 30. 11. 2016, zaslal program jednání MR dne 8. 12. 2016 a 
podklady k jednotlivým bodům všem členům MR. Program jednání byl zaslán 28. 11. 
2016, podklady k jednotlivým bodům zaslány nebyly. 

y) Předsedovi KPK koupit multifunkční zařízení (skener, tiskárna, kopírka) na sekretariát 
OMS. Při výběru konzultovat s předsedou EK. Návrhy tiskáren byly členům rady 
zaslány el. poštou. Na jednání MR byla vybrána vhodná multifunkční tiskárna, kterou 
jednatel v následujícím týdnu zakoupí. 

z) Jednateli objednat dotisk stolních kalendářů s logem ČMMJ do celkového počtu 100 ks. 
Splněno. 

aa) Jednateli, aby ve spolupráci s předsedou KK a MK zajistil nabídky firem na opláštění 
střeleckých věží na střelnici. Je třeba poptat položkový rozpočet obsahující minimálně 
náklady na materiál, nátěry, práci a dopravu na jednu, dvě, popř. všechny tři věže. 
Termín: okamžitě. Splněno. 

bb) Předsedovi, aby na jednání koordinační rady Kraje Vysočina navrhnul každoroční 
příspěvek na činnost všech OMSů v kraji Vysočina. Trvá. 

cc) Jednateli, aby mailem poslal uživatelům honiteb formulář na odevzdání čelistí černé 
zvěře. Splněno. 

dd) Předsedovi MK, aby zajistil prověření ozvučení Bažantnice ve spolupráci s panem 
Němečkem. Trvá. 

ee) Jednateli, aby v termínu do 31. 10. 2016 připravil podklady pro jednání místopředsedy 
s městem Třebíč o navýšení finančního příspěvku na zajištění chovatelské přehlídky 
trofejí. Jednání proběhlo v dřívějším termínu, vyšší příspěvek byl přislíben. 

 
Ad. 2) Návrh rozpočtu OMS na rok 2017 
Předseda EK předložil MR návrh rozpočtu na rok 2017 projednaný v ekonomické komisi. 
Během diskuse byly projednány některé navržené položky. Diskuse probíhala nad formulářem 
připraveným pro finanční vyhodnocení jednotlivých akcí. Ty by měly být i podkladem pro 
přípravu rozpočtu. Bylo domluveno, že formulář bude upraven. První návrh úpravy připraví 
Zdeněk Veleba. T: nestanoven. 
 
Ad. 3) Plán činnosti OMR na I. pololetí r. 2017 
Jednatel předložil členům MR návrh plánu činnosti na I. Pololetí roku 2017. Probíhala diskuse 
a bylo navrženo změnit dva termíny konání MR. Byl pozměněn termín z 3. 2. 2017 na 17. 2. 
2017 a z 30. 6. 2017 na 23. 6. 2017. 
 
Ad. 4) Vyhodnocení dohod o spolupráci mezi OMS a státní správou regionu Třebíč 
Projednání tohoto bodu se zúčastnili tajemnice MěÚ Náměšť nad Oslavou Ing. Moudrá, 
pracovníci odborů životního prostředí v Třebíči a Moravských Budějovicích Ing. Orth a Ing. 
Kotrba a pracovník KVS v Třebíči MVDr. Janoštík. Předseda zhodnotil spolupráci s městy 
okresu Třebíč, se kterými je uzavřena dohoda o spolupráci. Poděkoval zástupcům měst a 
městských úřadů za dobrou spolupráci. Zejména vyzdvihl spolupráci při organizování 
chovatelských přehlídek trofejí. Ing. Měrka poděkoval starostovi Náměště panu Vladimíru 
Měrkovi, za zajištění prostředků pro nákup pomůcek pro práci s dětmi. Požádal Ing. 
Moudrou, aby poděkování tlumočila. 
Jednatel vyhodnotil spolupráci s Krajem Vysočina, zejména zmínil výkup čelistí černé zvěře a 
zajištění financí na vytvoření pachových ohradníků ve vybraných honitbách. 
MVDr. Janoštík oznámil, že k 31. 12. 2016 odchází do důchodu, poděkoval všem za 
spolupráci. 
 
Ad. 5) Různé: 

- Informace z aktivu jednatelů OMS přednesl jednatel. Informoval o projevu předsedy 
ČMMJ Ing. Janoty. Hovořil o úbytku členů ČMMJ, ekonomice jednotlivých OMS. 
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Hovořil o domu na Jungmannově ulici v Praze, kvitoval soudržnost myslivců při 
projednávání novely zákona o zbraních, vyslovil přání, aby myslivci nákupem zboží 
podporovali Interlov. 

- Informace ze Sboru zástupců ČMMJ přednesl předseda OMS. Informoval o chytané 
úpravě stanov. Připomínky z OMS je třeba zaslat do 28. 2. 2017. Dále informoval o fúzi 
obchodních společností ČMMJ a novém jednateli. Ing. Kasina prodal svůj podíl ve 
společnosti Myslivost, s.r.o., zůstane šéfredaktorem časopisu Myslivost. Byly změněny 
orgány pojišťovny Halali. Hlavním úkolem je do 31. 5. 2017 provést analýzu produktů a 
činností a společnost „oživit“. Dále předseda informoval o sporu ohledně budovy na 
Jungmannově ulici, přípravě novely zákona o myslivosti. Příští termín sboru zástupců je 
10. 6. 2017. 

- Seznámení s uzavřenou smlouvou na Bažantnici – jednání popsal předseda L. Homolka. 
Smlouva byla uzavřena od 1. 1. 2017 na dobu 5 let s opcí. 

- Schválení inventarizační komise OMS – návrh přednesl předseda L. Homolka 
- Informace k podvojnému účetnictví -  jednatel přednesl návrh ČMMJ Praha na zrušení 

výpočetního střediska v Brně. Podvojné účetnictví bude zajišťovat Interlov pro OMSy, 
ale za vyšší ceny než stávající výpočetní středisko (paušál 300,-Kč/měsíc a 22 
Kč/položku). Jednatel dále informoval o výši dotací, které jednotlivé OMSy získávají. 
Částky se pohybují v různé výši od 0 Kč do několika tisíc Kč. Předseda EK upozornil na 
komplikace s vedením podvojného účetnictví a nemožnost vrátit se k účetnictví 
jednoduchému, v případě budoucího zájmu.  

- Zajištění kursu adeptů na r. 2017 
 Předseda KPK položil otázku jednateli, kolik lidí se do kurzu prozatím 

přihlásilo. Jednatel odpověděl, že do kurzu se přihlásilo 5 lidí. Každoročně je 
nejvíce přihlášek podáno v měsíci prosinci. 

 přítomné informoval, že na kurz adeptů byl zpracován Rozvrh přednášek, který 
byl zaslán e-mailem jednotlivým lektorům. P. Smutnému a Ing. Svobodovi je 
nutné tento rozvrh zaslat poštou z důvodu, že př. KPK nemá na tyto pány e-mail. 
Zároveň rozvrh předal jednateli. Dále jsou připraveny prezenční listiny na 
jednotlivé dny teoretické přípravy. 

 předpokládá se, že kurz proběhne v Loveckém salonku kulturního zařízení OMS 
Třebíč-Bažantnice. 

 plán praktické přípravy adeptů 2017-2018 př. KPK zpracuje v průběhu kurzu. 
 informoval, že zabezpečení obědů a občerstvení, pokud bude zabezpečovat 

nájemce, bude plně v jeho režii. Upozornil na to, že v žádném případě nebude 
nájemci sanovat dluhy z financí KPK jako vloni. Pokud nájemce nebude mít 
zájem toto zabezpečit, provede to KPK sama.  

- Zajištění zkoušek adeptů za r. 2016 
 informoval členy MR, že 5 adeptů nebude připuštěno ke zkouškám. 3 kvůli 

tomu, že se neúčastnili ani jedněch střeleb, 1 pro nesplnění praktické přípravy, 
jeden si napsal žádost o přerušení praktické přípravy z důvodu pracovního 
vytížení. 

 informoval, že zkoušky adeptů 2016-2017 jsou naplánovány na  
10. 2. 2017 a budou zkoušet s největší pravděpodobností dva zkušební senáty. 
Sestavení senátů bude konečné až po školení lektorů a zkušebních komisařů, 
které proběhne 22. 1. 2017 v Brně. Základem sestavení zkušebních senátů bude 
však návrh, který byl zaslán členům MR e-mailem 12. 7. 2016 k jednání MR 
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konané 15. 7. 2016. Dá se říci, že I. zkušební senát bude ve složení jaké, bylo 
navrženo právě v tomto dokumentu. II. zkušební senát bude jen doplněn popř. 
minimálně pozměněn. 

 informoval, že adeptům bude zaslána poštou písemná pozvánka  
do 12. 1. 2017. 

 předání vysvědčení bude provedeno slavnostně na plese 11. 2. 2017. Budou 
přijati nejlepší adepti každého zkušebního senátu mezi myslivce. K výše 
uvedenému je potřeba objednat zelené tubusy a 2 x složku přijímání mezi 
myslivce pro ženy a 2x pro muže. Jednateli byly ukázány vzory (tubusu a 
pasovacích listů).  

- Informace k plesu OMS na  Bažantnici v r. 2017 
 přítomné informoval, že v průběhu tří týdnů- 3 x Pá, So a Ne prodal lístky na 

ples OMS 2017. Zbývá doprodat rezervované lístky, pro které lidé řekli, že si 
přijdou na OMS. 

 informoval, že lístky na tombolu jsou vytištěny a rozstříhány a že členové KPK 
se snaží shánět tombolu. 

 př. KPK žádá i tento rok, jak uvedl předseda OMS na hodnotící schůzi, že 
jednatel zabezpečil 150 cen. K tomu jen doplnění. Jednatel i tento rok zabezpečí 
minimálně 150 cen v hodnotě minimálně 50,- Kč. Služební cesty budou 
optimalizovány a provedeny v rámci pracovní doby. CP bude proplacen po 
schválení předsedou KPK a bude součástí vyúčtování plesu. 

 konstatoval, že bude nutné zabezpečit mrazící zařízení na zvěřinu. 
 vznesl žádost, že jednatel zabezpečí kontrolu popř. opravu stolů a židlí na 

Bažantnici. 
- Informace ke školení lektorů a zkušebních komisařů v r. 2017 v Brně: 

 předseda KPK přítomné informoval, že na základě zaslaných podkladů 
přepracoval a doplnil dopis pro lektory a zkušební komisaře. Jednateli sdělil, že 
není možné nechat lektorům na dodání podkladů 3 dny. Proto termín dodání 
podkladů posunul o týden. 

 jednatel informoval, že podklady jsou připravené, dopis k odeslání na sekretariát 
ČMMJ zašle 12. 12. 2016 ke kontrole předsedovi KPK a po schválení na 
ČMMJ. 

Diskuse: 
Předseda KK požádal, aby o termínu konání jednotlivých kynologických akcí v honitbách 
rozhodovala kynologická komise. Uživatelé honiteb mají tendenci si navrhovat svoje termíny, 
ale potom je obtížné sestavil kalendář akcí, protože by se řada z nich kryla. 
Místopředseda upozornil, že nebyly zaslány materiály k jednání MR. Jednatel uvedl, že 
některé jsou na internetu. Místopředseda požádal, aby příště byly materiály k projednání 
zaslány včas všem členům rady mailem. 
Předseda KPK položil otázku, jaká byla cenová nabídka na opravu věží na vrhačky? Požádal 
o zaslání cenové nabídky na e-mail. 
 
 
USNESENÍ 
 
MR OMS Třebíč schválila: 
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a) Pořízení výukových a metodických pomůcek pro práci s dětmi s tím, že bude možnost 
je zapůjčit na jednorázové akce z OMS. Zapůjčení bude provedeno proti podpisu se 
složením vratné kauce ve výši 1000,- Kč. 

b) Návrh rozpočtu OMS na rok 2017. Který bude předložen na schválení na sněmu 2017 
c) Návrh plánu práce na I. pololetí roku 2017 
d) Nebude proplácet poplatek za školení lektorů na Mendelově univerzitě v Brně 

v hodnotě 300,- Kč. Bude proplaceno cestovné s tím, že se lektoři domluví na dopravě 
minimálním počtem aut (obsazenost 4-5 osob/auto). Koordinaci bude řídit jednatel. 

e) Nákup multifunkčního zařízení na sekretariát. 
f) Termín příští myslivecké rady na 17. 2. 2017 od 16:00 na sekretariátu OMS. 
g) Účtování OMS nadále v jednoduchém účetnictví, beze změny. 
h) Objednání materiálu na opravu dvou věží a objednávku opravy věže č. 1 (u Zámiše). 
i) Zrušení všech stávajících způsobů vyplácení odměn, prémií a dalších variabilních 

složek (tj. včetně 13. a 14. platu) jednateli. Všechny variabilní složky budou jednateli 
vypláceny po schválení MR na základě včasného a řádného plnění pracovních úkolů a 
plnění úkolů stanovených MR  

j) Vytvoření inventarizační komise ve složení Ing. Skoumal, Ing. Krouchal a J. Venhoda. 
k) Cenu za asfaltový terč pro zkoušky na střelnici nepořádané OMS na 4,- Kč. (pozn.: 

Netýká se cvičných střeleb členů OMS) 
   

 
MR OMS Třebíč uložila: 
a) Místopředsedovi připravit předávací protokol k zapůjčení výukových pomůcek pro děti 

na jednorázové akce pořádané jednotlivými uživateli honiteb. 
b) Jednateli, aby zabezpečil kontrolu popř. opravu stolů a židlí na Bažantnici. 
c) Jednateli, aby neprodleně objednal vybrané multifunkční zařízení na sekretariát. 
d) Předsedovi EK dojednat s dodavatelem materiálu na střelecké věže způsob fakturace. 
e) Předsedovi OPK zpracovat návrhy úprav stanov ČMMJ a zaslat je členům MR 

v termínu do 31. 1. 2017. 
f) Jednateli, aby v termínu do 15. 1. 2017 zaslal členům MR naskenovanou nájemní 

smlouvu na Bažantnici. 
g) Schválené inventarizační komisi provést inventarizaci majetku v termínu do 31. 1. 2017. 

V případě nevyužívaného majetku zvážit navržení jeho vyřazení.   
h) Jednateli, aby do 12. 1. 2017 zaslal poštou písemnou pozvánku na zkoušky z myslivosti 

adeptům 2016-2017. 
i) Jednateli, aby do 2. 2. 2017 zpracoval jednotnou tabulku s daty uživatelů honiteb 

z podkladů jednotlivých ORP ke zveřejnění na internetových stránkách OMS. 
j) Jednateli, aby do 24. 1. 2017 zaslal program a podklady k jednání MR 17. 2. 2017. 

 
 
MR OMS Třebíč vzala na vědomí: 
a) Informaci předsedy o podpisu nájemní smlouvy na Bažantnici s panem Lubomírem 

Bednářem. Nájemní vztah je uzavřen od 1. 1. 2017 na 5 let s opcí. 
b) Informaci místopředsedy o druhém setkání se zájemci o práci s dětmi. V pracovní 

skupině byla probrána činnost v mysliveckých kroužcích, jednorázové myslivecké akce 
(např. dětské dny), možnost zapůjčení výukových pomůcek na tyto akce z OMS. 

c) Informaci místopředsedy o jednání s Lesy ČR ohledně sponzoringu ZST v roce 2017. 
d) Informaci předsedy KPK k úkolu v bodě u) zápisu č. 6/2016, že seznam byl jednatelem 

zaslán s 5denním zpožděním, tj. 9. 11. 2016 a byl neúplný. Na seznamu chyběl Ing. 
Skoumal. 9. 11. 2016 byl jednatel e-mailem př. KPK vyzván k doplnění tohoto 
seznamu. Doplněný seznam o Ing. Skoumala přišel až 5. 12. 2016. Dále byl doplněn 
o Ing. Pelána. Takže úkol splněn s měsíčním zpožděním. 
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e) Informaci předsedy KPK k úkolu v bodě v) zápisu č. 6/2016, že návrh dopisu pro 
lektory a zk. komisaře došel od jednatele 15. 11. 2016 tj. se zpožděním 11-ti dnů. Návrh 
nebyl zpracován na hlavičkovém papíru. Předseda KPK dopis zpracoval na hlavičkový 
papír, upravil některé pasáže textu, text doplnil o další důležité údaje, změnil nereálný 
termín dodání materiálů od lektorů na sekretariát (když se dopis odesílá poštou 21. a 25. 
se požadují materiály na sekretariátu tak je to hloupost). Dopis byl zaslán 21. 11. 2016 
místo 11. 11. Úkol splněn se zpožděním 10 až 11 dnů. 

f) Zápis z jednání EK, v němž je mj. vyjádřena nespokojenost s plněním požadavků EK a 
dodržováním termínů ze strany sekretariátu. 

g) Informaci předsedy EK, že projektovou dokumentaci k bažantnici se pokusí dohledat 
Ing. Lexa. 
 

 
 
Zapsal:  Ing. Tomáš Sedláček                                    Ověřovatel zápisu: Vladimír Homolka 
 
 
Příští myslivecká rada se uskuteční dne 17.2.2017 na sekretariátu v  16:00 hodin. 
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