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Z Á K L A D N Í    I N F O R M A C E 
pro adepta myslivosti OMS Třebíč 

 

V souladu se Směrnicí ČMMJ k organizování zkoušek z myslivosti a z rozhodnutí myslivecké 

rady OMS Třebíč musí uchazeč o první lovecký lístek (adept):   

 

1. Absolvovat minimálně 50 vyučovacích hodin teoretického kurzu (z celkových 66 hodin).  

 

2. Absolvovat odbornou praxi v délce jednoho roku (z části v honitbě na základě individuální 

dohody s místním mysliveckým spolkem), se zvláštním zaměřením na následující oblasti:  

- účast na zkouškách loveckých psů, 

- účast na společném a individuálním lovu,  

- zpracování zvěřiny,  

- příprava krmiva a přikrmování zvěře,  

- výstavba (opravy) mysliveckých zařízení,  

- návštěva akce typu myslivecké výstavy (veletrhu),  

- návštěva mysliveckých sbírek (muzea),  

- návštěva myslivecké kulturní akce (ples). 

 

3. Účastnit se společných mysliveckých akcích pořádaných OMS Třebíč:  

- praktický výcvik ve střelbě brokové a kulové, 

- reprezentační společenský večer OMS (příprava, zajištění tomboly (5 cen), účast na samotné 

akci – slavnostní předání vysvědčení, přijetí nejlepšího adepta mezi myslivce), 

- Myslivecký víkend – účast na Svatohubertské mši, svodu psů a doprovodném programu. 

 

4. Poskytnout brigádnickou výpomoc při akcích OMS Třebíč: 

- 1 akce kynologická (zkoušky, svod psů) 

- 1 akce střelecká  

- 1 krát při organizaci přehlídky trofejí – dle výběru NA nebo MB 

- 1 krát při organizaci přehlídky trofejí TR 

- 1 krát pro potřeby sekretariátu OMS 

 

Celková byla brigádnická výpomoc stanovena v rozsahu 25 hodin, na každou výše uvedenou 

akci počínáno paušálně 5 hodin. Dle podmínek a požadavků OMS je možný průběžný přesun 

mezi jednotlivými výkony, stejně jako reciproční plnění dle možností adepta (řemeslné práce, 

doprava, služby, …). 

 

Při nesplnění této povinnosti má adept možnost uhradit max. 10 neodpracovaných hodin 

v ceně 200,- Kč/hod. 

 


