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Vážení přátelé, myslivečtí kolegové! 

V kalendáři se nám právě otevřel prosinec, poslední měsíc roku 2019. Jako obvykle je spojován 

s ohlédnutím zpět, bilancováním, ale také s plánováním do budoucna. Většina z nás se snaží 

objektivně zhodnotit, co se povedlo, co nikoliv a co mohlo být lepší. 

Ohlédneme-li se za téměř uplynulým rokem na OMS Třebíč, uvidíme zejména neskutečné 

množství práce, která byla odvedena. Týká se práce jednatele, členů myslivecké rady, komisí i 

některých řadových myslivců v honitbách, kteří pro potřeby OMS nezištně věnovali svůj vlastní 

čas a prostředky.  

Za všechny akce, uskutečněné v průběhu roku musíme jmenovat zejména Memoriál Karla 

Podhajského a další kynologické akce, Myslivecký víkend na Bažantnici, několikeré střelecké 

závody, kurz adeptů, společenský večer s předáním vysvědčení absolventům, kurz 

mysliveckých hospodářů, přehlídky trofejí, aktivy mysliveckých hospodářů, přednášky pro 

myslivce a další. Zapomenout samozřejmě nesmíme na průběžnou údržbu Bažantnice, 

rekonstrukci střechy a balkonu, výběr nového nájemce, dořešení administrativních nedostatků 

týkajících se provozu střelnice, zahájení rekonstrukce salónku či vybudování kanceláře 

jednatele. 

Veškeré tyto splněné úkoly jsou bezesporu tím, čím se můžeme pochlubit. Je si ovšem třeba 

uvědomit, že si vyžádaly kromě zajištění finančních prostředků (velká část investic na 

Bažantnici je opětovně řešena díky Nadaci ČEZ; dotace na Memoriál Karla Podhajského 

představovaly částku půl miliónu; celkový objem prostředků sehnaný z vnějších zdrojů 

současnou radou představuje cca 1,5 miliónu korun) obrovské psychické a fyzické nasazení. 

Právě tato skutečnost se podepsala na aktuálním vývoji, kdy mysliveckou radu opouští tři její 

členové, dochází k vypsání výběrového řízení na místo jednatele a s prací pro OMS chtějí 

skončit i někteří členové komisí. A to je právě ta smutnější stránka mého dnešního bilancování.  

Již nyní slýchám z úst některých kolegů kritiku daného rozhodnutí a úvahy o selhání rady. 

Jakožto účastník dění si nemyslím, že je to oprávněné a spravedlivé. Současná rada nastupovala 

jako krizový management v polovině funkčního období v okamžiku, kdy se OMS doslova 
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zmítal v křeči. Jako hlavní úkol si vytyčila vyřešení základních problémů, odstranění nejasností 

kolem financí, evidence členské základny a povinného pojištění. To se bezezbytku povedlo a 

úkol byl splněn. Během doby se však na světlo dostali i další „kostlivci“, o nichž členská 

základna neměla nejmenší tušení, a s nimiž nikdo z nás nepočítal – Bažantnice na hraně 

provozuschopnosti, se zatékající střechou, neopláštěné věže na střelnici, nedostatečné doklady 

k provozu střelnice, živelné využití našich pozemků autoškolami a mnohé jiné, které do té doby 

nikdo neřešil. K tomu bylo nutno zajistit již dříve naplánovanou vrcholnou kynologickou akci 

– MKP. Všechny tyto za mnoho let nahromaděné dluhy se podařilo vyřešit. Bohužel, s výše 

uvedenými důsledky. 

Právě kvůli nim bych se na tomto místě pozastavil s krátkou úvahou. V žádném případě 

neočekávejte prosím z mojí strany kritiku uvedeného rozhodnutí, které je svobodné, kolegové 

na něj mají plné právo a po pravdě řečeno, mají z mého osobního pohledu i pochopení. 

Prvotním důvodem jejich rezignace je dlouhodobé přetížení. Vzhledem k současnému vývoji 

v naší myslivosti, v přístupu ke spolkovému životu i v celé společnosti, se navíc podobná 

situace může velmi brzy opakovat. Nepostavíme-li se tedy právě nyní k realitě čelem jako 

Jednota. Jako každý jednotlivý člen. 

 V první řadě je třeba otevřít otázku, co je to vlastně OMS a co pro nás jako jednotlivce přináší. 

Často, až příliš často, slýchám vyjádření typu: „Mne OMS ani ČMMJ nezajímá, já chci jen 

chodit do lesa…“ Stejně jako: „Nechápu, co tam v té Třebíči a Praze děláte, že není 

zajištěno…“. Myslím, že v těchto dvou malých zobecněných příkladech se skrývá zakopaný 

pes celého problému a obrovské nepochopení současného vývoje myslivosti. OMS a ČMMJ 

jsou pro mnohé někdo a něco „tam“ mimo. To je ale základní problém a omyl. ČMMJ a OMS 

jsi Ty, každý řadový člen. 

O významu členství jako takového nemá na tomto místě smysl obšírněji hovořit, snad jen 

základní připomenutí. Nemusíme existovat. Nemusíme být. Pojistku si můžeme zaplatiti jinde 

(za kolik co pokrývá, to už nerozvádím). Nikdo, ale opravdu NIKDO za myslivce potom 

nezvedne hlas. Nepodpoří, nezatlačí na poslance a ministerstvo. Nezaintervenuje. Myslíme si, 

že to není třeba? Tak se podívejme třeba jen na „zbraňové legislativní plány.“ Nebýt intervencí 

a záštity silných masívních organizací (včetně ČMMJ), možná, že bychom už zcela absurdně 

vyřazovali z arzenálu některé typy zbraní. Třeba jen proto, že jsou „nevhodné“ ráže. Stejně tak 

se můžeme dočkat prolomení hranice pro minimální rozlohu honiteb 500 ha. Pak nám zbydou 

jenom oči pro pláč… 

Nyní prosím zpět k OMS. Možná se nám také zdá jako nadbytečný, nic neřešící. Je pro nás ale 

tím první spojovacím článkem a výkonnou rukou jednotné organizace. Opravdu nepotřebujeme 

v honitbách lovecky upotřebitelné psy? Opravdu nepotřebujeme, aby naši následovníci měli 

možnost složit kvalitní zkoušky z myslivosti? Opravdu nepotřebujeme kvalifikované 

myslivecké hospodáře? Nepotřebujeme prohlížitele zvěřiny? Nechceme, aby se nám vyplácelo 

zástřelné za ulovenou černou zvěř? Myslíme si, že to obstará někdo jiný? Opravdu si to 

myslíme? A opravdu si myslíme, že to v dnešním tvrdém „byznys“ prostředí obstará někdo za 

podobné peníze jako OMS ČMMJ? Pokuste si odpovědět sami…  
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OMS jsme tedy my všichni. A někdo musí vždy přiložit ruku ke společnému dílu, vnést do něj 

svůj čas, rodinný klid a dokonce prostředky, aby fungoval. Bez jakéhokoliv zaváhání, nehledě 

na řeči, které se na dané téma vedou, mohu na tomto místě veřejně prohlásit, že členové 

současné okresní myslivecké rady Třebíč nepobírají za svoji práci jakékoliv odměny. K cestám 

na jednání myslivecké rady si nepíší ani klasický „cesťák“. Hodiny investované pro potřeby 

OMS (pouze a jenom z našeho volného času) nikdo z nás nijak nezhodnocuje.  

Proč toto všechno píšu? Protože bych byl rád, abychom si jako široká členská základna 

uvědomili, že zajištění akcí, které se zdají být „automatické“, vyžaduje využití obrovských 

lidských zdrojů, které nejsou neomezené a podívám-li se kolem sebe, tak ty aktivní docházejí. 

Nebudou-li rychle doplněny o další členy OMS ochotné pomoci s realizací jednotlivých 

podniků, dojde do budoucna nevyhnutelně k redukci plánu práce OMS Třebíč o položky, které 

nejsou životně nutné. Tím v žádném případě nevyhrožuji. Pouze konstatuji na základě znalosti 

souvislostí. Byl bych rád, kdyby tento veřejně deklarovaný stav vzali všichni členové OMS 

právě nyní na vědomí. Nastane-li, nedej bůh i sv. Hubert, podobná situace, nebude v žádném 

případě vinou „těch v Třebíči“, ale pouze důsledkem naší společné nečinnosti. 

Na co tedy tímto svým příspěvkem konkrétně apeluji? Na zapojení dalších myslivců do práce 

komisí OMS, ev. samotné myslivecké rady. Nejsme žádným „klubem vyvolených“ a jsme 

přístupni každému, komu není osud OMS i celé myslivosti lhostejný a kdo je ochoten v rámci 

svého zaměření (kynologie, střelectví, troubení, ekonomie, právo…) pomoci. Nezáleží na věku. 

Nezáleží na tom, kolik let mysliveckých zkušeností kdo má. Záleží jen na chuti a ochotě 

pracovat.  

Máte mezi sebou mladé aktivní myslivce, které náš koníček baví? Vyzvěte je, prosím, ať se 

přihlásí komukoliv z myslivecké rady pro práci v komisích. Máte mezi sebou vážného zájemce 

o práci přímo v myslivecké radě? Ať neváhá a ozve se rovněž. Víte o někom schopném, kdo by 

rád vykonával práci jednatele OMS Třebíč? Nechť bez váhání podá přihlášku do výběrového 

řízení.  

Omlouvám se vám všem za možná ne zcela optimistická, ale zcela upřímně míněná a na realitě 

postavená, slova. Neobracím se na vás tentokrát jako místopředseda OMS Třebíč. Obracíme se 

na vás jako kolega, který má myslivost za životní poslání a obětoval mu mnohé. Chci, aby 

existovala i nadále. A především aby existovala nejen v  podobě „chození do lesa“, které si 

možná někdo dokáže bez dalších starostí zaplatit. Chci, aby existovala také v podobě 

vzájemného setkávání, v kamarádské a duchovně bohaté formě. Díky všem, kdo moje slova 

pochopili a kdo pomohou na jakékoliv úrovni. 

S přáním poněkud veselejšího konce roku, pohodových Vánoc, hodně zdraví a spousty přátel 

v roce následujícím - Lovu zdar! 

Josef Drmota 

 

 

 



 

___________________________________________________________________________  

Strana 4 z 8 

 

  

Z činnosti OMS 

 

Přehled nejdůležitějších rozhodnutí a práce MR 

a) Probíhají práce na rekonstrukci loveckého salonku – bude sloužit pro práci s adepty a 

mládeží. Na rekonstrukci jsme získali příspěvek z Nadace ČEZ ve výši 240 000,- Kč.  

b) Byla vypovězena nájemní smlouva se společností H&F mont s.r.o., na pronájem 

Bažantnice a byla uzavřena nová nájemní smlouva se společností Construct Steel s.r.o. 

c) Střelnice na Bažantnici byla uvedena do souladu se zákonem o zbraních a novým 

provozním řádem. Byl ověřen právní stav střelnice, proveden zápis v katastru nemovitostí 

a na Policii ČR. 

d) Proběhl tradiční aktiv mysliveckých hospodářů na Bažantnici s přednáškou o vypouštění 

koroptví a bažantů odchovaných pomocí adoptivních matek 

e) Uspořádali jsme seminář o úpravách krajiny pro zvěř v honitbě Okarec 

f) Tradiční Memoriál Vladimíra Homolky – střelecké závody v loveckém parcouru byly 

zorganizovány na střelnici na Bažantnici 

g) Byly zorganizovány všechny kynologické akce podle plánu činnosti. Ve dnech 4. – 6.10. 

jsme pořádali Memoriál Karla Podhajského v Jaroměřicích nad Rokytnou.  

h) Před dokončením jsou práce na vytvoření kanceláře pro jednatele na Bažantnici. MR 

schválila přesun sekretariátu na Bažantnici v průběhu ledna a února a od 1.3.2020 by měl 

již jednatel úřadovat v nové kanceláři, která je zřízena v místě bývalé šatny před vstupem 

do hlavního sálu. 

 

 

Poděkování za podporu Memoriálu Karla Podhajského 

 

Vážení myslivci, ještě jednou bychom rádi touto cestou poděkovali všem, kteří podpořili MKP.  

Za finanční podporu, popř. ceny pro účastníky MKP: MS Klučov, MS Bažantnice, MS 

Radošov, MS Slavice, MS Nárameč, MS Hrotovice, HS Hostákov, MS Rudíkov, MS Opatov, 

MS Předín, MS Štěměchy, MS Kamenná, MS Vícenice, MS Myslibořice, MS Kouty, HS 

Šašovice, MS Mohelno, MS Třebenice, MS Budíkovice, MS Čikov, MS Okarec-Třesov, MS 

Bransouze-Číchov, MS Třebelovice, MS Čáslavice, Josef Soukup, Ing. Antonín Měrka, Josef 

Smutný, Jiří Jurka, Petr Pelech, Ing. Jan Bártík, Miloš Nováček, Iveta a Jiří Sladcí, JUDr. Luboš 

Krpoun, Dřevosek s.r.o. – Josef Holas, VH MONT-STAV, s.r.o – Vladimír Hvězda, Les a lov 

– Štěpán Nováček, Městys Budišov, Hana Žáková 

Za výpomoc v podobě zvěřiny: MS Třebelovice, MS Slavice, MS Budíkovice, MS Horky, MS 

Budišov, MS Mohelno, MS Ptáčov, MS Rokytnice, Ing. Miroslav Stejskal - Jemnice - LD 

Javoří 
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Plán nejbližších akcí OMS Třebíč 

 

11.1. Zahajujeme kurz adeptů 

7.2. Zkoušky adeptů z kurzu 2019/2020 na Bažantnici 

8.2. Přátelské posezení adeptů s myslivci a přáteli myslivosti v KD Štěměchy   

 

 

Další informace 

 

Placení členství na rok 2020 lze provést buď na sekretariátu OMS v úřední dny popř. 

bankovním převodem bez nutnosti návštěvy OMS. Návod najdete na: 

http://omstrebic.cz/wp-content/uploads/2018/06/Navod_zaplaceni_CP_vytisteni_prukazu.pdf 

 

Jsou přijímány přihlášky na Kurz z myslivosti, který začne 11. 1. 2020 - viz odkaz na 

internetové stránky OMSu http://omstrebic.cz 

  

OMS Třebíč vypisuje výběrové řízení na funkci jednatele OMS. Bližší informace na 

www.omstrebic.cz 

 

ČMMJ spustila nové webové stránky - https://www.cmmj.cz/ - doporučujeme k nahlédnutí. Na 

webu je možné se přihlásit k odběru emailového zpravodaje ČMMJ. Ten Vám bude zasílán i 

v případě, že máte mailovou adresu uvedenou v softwaru Diana. 

 

Obrátili se na nás někteří uživatelé honiteb s tím, že neobdrželi pozvánku na okresní sněm, 

popř. další mailové zprávy ze sekretariátu OMS. Upozorňujeme, že k zařazení Vašeho kontaktu 

(případně kontaktu na další osobu Vašeho spolku) do seznamu adresátů je třeba vyplnit 

formulář GDPR (je přílohou mailu, kterým zasíláme tento zpravodaj). Na webu OMS Třebíč 

lze zjistit, zda byl tento souhlas poskytnut nebo nikoliv. Připomínáme, že nejdůležitější 

aktuality jsou také zveřejňovány na webu. 

 

Pojišťovna Halali je jednou z posledních pojišťoven u nás, která je plně v rukou českých osob. 

A těmi osobami jsme my – členové ČMMJ. Pokud chceme, aby naše pojišťovna byla v dobré 

kondici, popřemýšlejme, zda ji nepodpořit třeba pojištěním své nemovitosti. Může na to vydělat 

jak Halali, tak každý z nás.  

Halali také nabízí online pojištění společného lovu. Jedná se o odpovědnostní pojištění pro 

případ, že se nezjistí viník střelného zranění. Z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že sjednání 

pojištění přes internet je velmi jednoduché. Zvažte uzavření pojistky pro Váš klid během 

společného lovu, který pořádáte.  

https://www.halali.cz/index.php/pojisteni-myslivost/spolecny-lov 

 

http://omstrebic.cz/wp-content/uploads/2018/06/Navod_zaplaceni_CP_vytisteni_prukazu.pdf
http://omstrebic.cz/
http://www.omstrebic.cz/
https://www.cmmj.cz/
https://www.halali.cz/index.php/pojisteni-myslivost/spolecny-lov
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Upozornění 

Sekretariát bude z důvodu čerpání dovolené uzavřen ve dnech: 

21.12.2019 – 5.1.2020 

 

OMS Třebíč upozorňuje na číslo aktuálně používaného účtu:  

2601502742/2010 

Dříve používaný účet již není aktivní!  

Pro platby členského příspěvku aj. používejte nový účet! 
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