
 

Stránka 1 z 12 
 

ZPRAVODAJ OMS TŘEBÍČ 

srpen 2022  
 

 

 

Vážení myslivečtí přátelé, kolegové! 

Ač se to zdá vzhledem k rychlosti plynutí času neuvěřitelné, naplňuje se měsícem září 

pětileté volební období současné myslivecké rady OMS ČMMJ Třebíč. Rady, která se 

zformovala a byla řádně zvolena v nelehké době nejednoty, názorové roztříštěnosti, 

dohadů a vnitřních rozkolů. Od samého začátku deklarovala, že je radou krizového řízení 

a že primárním úkolem jejího mandátu je stabilizace rozkolísané organizace.  

Rada sama prošla v následujících letech přirozenou genezí a částečnou obměnou. Na 

jejím celkovém fungování to však nebylo znát a díky nezištné práci všech původních i 

kooptovaných členů se můžeme s klidem ohlédnout zpět. Předchozí volební období si 

coby dosluhující místopředseda netroufám jako celek hodnotit a nechám tuto záležitost 

na jiných, s vědomím, že není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. Ve svém 

konstatování se omezím pouze na nesporná fakta, která při výše zmíněném pohledu vidím, 

a která budou podrobně určitě rozebrána jinými. 

Na prvním místě stojí zajisté za zmínku, že se za cenu nemalého úsilí podařilo odstranit 

nedostatky a nepřehlednost v oblasti evidence majetku, členské základny a hospodaření. 

Stejně důležité bylo i zajištění personálního obsazení místa jednatele, na kteréžto pozici se 

postupně vystřídali dva opravdu kvalitní a zapálení zaměstnanci. Bez nich by se, stejně 

jako bez každodenní iniciativní práce předsedy, nepodařilo původní i následně vytyčené 

úkoly splnit. 

Obrovskou výzvou bylo řešení havarijního stavu objektu na Bažantnici. V tomto směru 

došlo k dokončení oprav střelnice, obnovení umělé nory, zajištění potřebných revizí, ke 

kompletním rekonstrukcím (toto slovo zdůrazňuji) střechy, terasy, loveckého salónku a 

elektrické přípojky. Z hlediska úspor i organizace bylo podstatným krokem vybudování 

kanceláře jednatele přímo v objektu. Jako stejně důležité chápu zajištění dlouhodobého 

stabilního nájemce Bažantnice, který dokázal dohodnuté závazky dodržet i v nelehké 

kovidové době. Naprosto unikátním počinem pak byla realizace výstavby čistírny 

odpadních vod. Na vybrané opravy byly zároveň z různých zdrojů opatřeny dotace a 

příspěvky v řádu několika milionů korun, které jsou v konečném účtování přínosem do 

pokladny celé organizace. 

Souběžně s uvedenými pracemi probíhaly na kvalitní úrovni akce kynologické (mimo jiné 

celostátní Memoriál Karla Podhájského), střelecké (včetně opakovaného mistrovství 

republiky), kulturní (Myslivecké víkendy, práce s dětmi, Zlatá srnčí trofej, trubačský 

kroužek) i klasické myslivecké (přehlídky trofejí, aktivy, přednášky, školení a kurzy 

mysliveckých hospodářů i adeptů). Všechny tyto práce by myslivecká rada samozřejmě 

nebyla schopna zrealizovat bez pomoci desítek nadšenců, příznivců, podporovatelů, 

sponzorů, členů jednotlivých komisí i mysliveckých spolků. Vyjmenovat je není možné a 

pouze si proto před jejich prací dovolím na tomto místě smeknout. Věřte, že bez nich by 

okresní myslivecký spolek již nebyl tím, čím je. Byl-li by tedy vůbec… 

Po předchozím, poněkud obsáhlejším úvodu, jehož cílem není v žádném případě 

vyzdvihování něčích zásluh, jen snaha o globální shrnutí předchozích pěti let, se dostávám 
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konečně k jádru myšlenky dnešního úvodníku. Je jím apel na všechny členy okresního 

mysliveckého spolku i všechny slušné myslivce obecně. Apel na aktivní zapojení do 

společné práce, na snahu o udržení majetku, aktivit i společenských hodnot odkázaných 

nám našimi předchůdci.  

Dobře vím, že doba spolkové činnosti obecně nepřeje. Vím, že mnozí dávají přednost 

anonymnímu prostředí sociálních sítí a internetových diskusí, které formují jejich názor a 

kde čerpají zdánlivě zaručené informace. Virtuální svět je samozřejmě pestrý, na první 

pohled zajímavý, obsažný a pohodlný. Nejen doba kovidová nás však mohla přesvědčit o 

tom, že bez vzájemného lidského kontaktu, soudržnosti a podpory nelze žádnou oblast 

lidských aktivit dlouhodobě kvalitně udržet a rozvíjet. Myslivost v tomto směru není žádnou 

výjimkou. Spíše naopak. Jako solitéry v ní můžeme samozřejmě fungovat. Ne však 

nadlouho a ne kvalitně. Jako jednotlivce (ať osoby či spolky) nás dříve, než jsme si ochotni 

připustit, semele nepříznivé společenské klima a antimyslivecké nálady, které se kolem 

nás šíří. 

Ještě jednou si proto dovoluji vyzvat všechny k aktivní práci pro jednotnou mysliveckou 

organizaci, která opravdu hájí zájmy českých myslivců a vytváří maximální úsilí o to, aby 

pro ně zůstala zachována současná podoba oboru. Podoba zajišťující nejen lovecké 

příležitosti, ale především efektivní a dlouhodobě udržitelné hospodaření s volně žijící zvěří. 

Blíží se čas volby nové myslivecké rady a sestavování jednotlivých komisí. Nebojte se, 

prosím, navrhnout svoje zástupce (ale bez zbytečného ostychu i sami sebe) na některou 

z potřebných funkcí. Kteroukoliv. V myslivecké radě i komisích. Věřte, že dveře jsou vám 

nejen ze strany současného vedení OMS více než otevřeny. 

Spolkové činnosti mají v naší zemi dlouholetou tradici a sahají až do dob někdejšího 

Rakousko-uherska. Byly vždy nositeli pokroku, zajišťovaly tolik potřebné směrování vývoje 

legislativy a ovlivňovaly odpovídajícím způsobem veřejné mínění. Troufám si dokonce říct, 

že v prvopočátcích přispívaly významnou měrou k formování národní identity a byly jedním 

z pilířů národního uvědomění. Bylo by proto přinejmenším škoda, abychom na tyto tradice 

nenavázali jen díky svojí pohodlnosti, falešného sebeuspokojení a názorové roztříštěnosti. 

Nikdo po nikom nechce, aby se plně oddal práci pro jakýkoliv spolek a věnoval mu 

celoživotně maximum vlastních kapacit. Přiložíme-li ale všichni alespoň malý díl do celkové 

skládačky, bude výsledek fungovat bez problémů. Postavíme-li však vše na několika 

momentálně nadšených jedincích, dojde logicky k jejich přetížení, vyčerpání a kolapsu. 

My ostatní se sice můžeme tvářit, že je vše v pořádku a vše bude i nadále fungovat. Ano, 

bude to fungovat. Ale jen po určitou, velmi, velmi omezenou dobu. Přispějme proto, ještě 

jednou prosím, právě nyní svým aktivním přístupem k zachování celku. Přestane-li nyní 

existovat, již nikdy jeho činnost neobnovíme… 

V souvislosti s posledními odstavci si dovolím ještě jednou naprosto otevřeně a „po lopatě“ 

zdůraznit, že část členů současné myslivecké rady v září 2022 ve svých funkcích 

definitivně končí a dále kandidovat nebudou. Je to dáno zejména tím, že svoji úlohu, kterou 

si před pěti lety stanovili, tedy stabilizaci celého OMS, považují za splněnou a pokračovat 

z osobních důvodů dále nemohou. Uvolňuje se tím prostor pro další zájemce o práci ve 

vrcholných orgánech OMS, kterých bude opravdu zapotřebí. Nestyďte se proto, prosím, 

přijít ještě před zářiovými volbami s nabídkou vlastní aktivity, případně oslovte vhodné 

kandidáty ve svém okolí, kteří by uvolněné pozice zaplnili. Jak již bylo řečeno, situace to 

více než vyžaduje.   

S pozdravem Myslivosti zdar! 

Josef Drmota 

místopředseda, lektor a zkušební komisař OMS ČMMJ Třebíč    
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Zhodnocení volebního období OMR 
Vážení myslivci, 

v letošním roce končí pětileté období současné myslivecké rady. Myslivecké rady, která byla 

vybrána okresním sněmem ze dvou předložených kandidátek v roce 2017. Nechci se již 

vracet k historii, ale pokud mám zhodnotit, zda současná myslivecká rada splnila, co tehdy 

členům OMS Třebíč slíbila, musím se alespoň vrátit ke slibům, které Vám dala, a které 

reflektovaly na tehdejší neutěšenou situaci v OMS Třebíč.  

Co jste tedy slíbili: 

a) sjednání pořádku v členské základně a pojištění členů OMS Třebíč 

b) transparentní hospodaření s finančními prostředky a hledání možných úspor v provozu 

OMS 

c) přiblížení OMS k jeho členům (úřední dny v M. Budějovicích a Náměšti n.O., tamtéž 

výběr čelistí černé zvěře a trofejí na přehlídky, účast zástupce OMS na členské schůzi 

mysliveckých spolků, pravidelné informování členů OMS o aktualitách formou 

periodického zpravodaje a mailem) 

d) zajištění všech tradičních akcí – kynologických, plesu, ZST, střeleckých, aktivů, 

přehlídek trofejí, kurzů pro adepty a mysl. hospodáře, ad. 

e) podpora práce s mládeží na všech úrovních  

f) spolupráce se státní správou a samosprávou, nájemcem střelnice i Bažantnice 

 

Společně chceme jednat transparentně, hospodárně, budeme komunikovat a naslouchat 

přání členů OMS Třebíč. Budeme jednat ve prospěch všech členů OMS, nikoliv jednotlivců 

nebo parciálních skupin. Nehodláme nikoho zastrašovat ani trestat za jeho názory. To vše 

budeme provádět v souladu s platnými Stanovami ČMMJ a ostatními demokratickými 

principy.  

A jak jsme s těmito sliby naložili? 

Ad a): Provedli jsme kontrolu úplnosti evidence členské základny, odstranili jsme nedostatky 

a pojistili všechny myslivce s řádně zaplaceným členstvím. A těch nepojištěných bylo při 

našem nástupu na OMS několik desítek. 

Ad b): Zavedli jsme pravidla pro tok a využití finančních prostředků. Každoročně probíhá 

kontrola stavu finančních prostředků na účtu i v pokladně. Ke každému příjmu i výdaji 

evidujeme spolu s účetní kanceláří doklady a je tak možné v každém okamžiku zjistit aktuální 

finanční situaci OMS, popř. důvod vynaložení konkrétních finančních prostředků. 

Úspory v hospodaření jsme udělali především přesunem sekretariátu na Bažantnici (úspora 

za nájem v cizích prostorách a cesťáky jednatele), volíme moderní metody komunikace se 

členy a orgány veřejné moci (datová schránka, mail, osobní komunikace), čímž jsme ušetřili 

za poštovné. Troufnu si říct, že tato rada je první, která si za celou dobu činnosti nedala žádné 

odměny.  

Ad c): Slíbené úřední dny probíhají v Moravských Budějovicích a Náměšti nad Oslavou vždy 

na podzim, na jaře se jednatel účastní místních aktivů s uživateli honiteb. Tamtéž probíhá i 

výběr čelistí černé zvěře a trofejí na přehlídky. Ty se opět konaly i v těchto městech v kooperaci 
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s OMSem, vyjma období s opatřeními proti koronaviru. Vytvořili jsme nové webové stránky, 

které pravidelně aktualizujeme, a členská základna tam najde vše potřebné. Vytvořili jsme 

stránku na facebooku, abychom více oslovili mladší generaci, a celkem jsme Vám 17x zaslali 

elektronický zpravodaj s aktuálními informacemi. Nabídli jsme také účast členů myslivecké 

rady na (zejména) výročních schůzích mysliveckých spolků. I tato nabídka byla částečně 

využita. 

Ad d): Po celou dobu jsme pořádali tradiční akce kynologické (přes 50 zkoušek), střelecké, 

přehlídky trofejí, kurz myslivosti, dvakrát kurz pro myslivecké hospodáře, Zlatou srnčí trofej, 

ples, svatohubertskou mši, aktivy mysliveckých hospodářů.  

K tomu jsme zorganizovali akce mimořádné, mezi které patří např. MKP, dvakrát přebor 

republiky ve střelbě na loveckém kole, přezkoušení prohližitelů zvěřiny, dva odborné 

semináře, odborné přednášky na aktivech mysliveckých hospodářů, včetně online přenosu v 

době koronaviru a v letošním roce poprvé trubačský kroužek a příměstský myslivecký tábor 

na Bažantnici. 

Ad e): Na poli práce s mládeží jsme schválili koncepci a oslovili osoby, které jsou ochotné s 

mládeží pracovat. Trvale podporujeme myslivecké kroužky okresu Třebíč, scházíme se na 

pracovní schůzky k výměně názorů a poskytnutí materiálů pro práci s mládeží. Vyhlásili jsme 

vlastní výtvarnou soutěž Toulky za zvěří Třebíčska, každý rok pořádáme okresní kolo Zlaté 

srnčí trofeje a vítězům hradíme účast na národním kole. Osobám, které absolvovali kurz pro 

vedoucí mysliveckých kroužků, jsme proplatili část nákladů. V letošním roce se poprvé konal 

již zmíněny příměstský tábor za účasti 20 dětí. Na všechny zmíněné akce jsme zajistili 

hodnotné odměny pro vítěze, popř. účastníky. Koupili jsme pomůcky, které jsou k zapůjčení 

na akce pořádané spolky, věnujeme se přednáškové činnosti v MŠ a ZŠ. 

Ad f): Pravidelně zveme zástupce samospráv, státní správy a dalších partnerů na naše akce. 

Komunikujeme s Krajem Vysočina, ORP okresu Třebíč, SVS a dalšími. K nájemcům 

Bažantnice a střelnice přibily nájemci našich zemědělských pozemků, majitelé autoškol, 

Střední zemědělské školy v Třebíči a Pozďatíně a Lesy ČR – vlastník pozemku pod umělou 

norou. Společně se scházíme např. při zahájení chovatelské přehlídky trofejí a na konci roku 

při setkání na Bažantnici. 

Myslivecká rada se pravidelně schází na svá jednání, kde řeší aktuální záležitosti. Z jednání je 

pořizován zápis, které je zveřejňován na webu. Řešíme podněty našich členů, jednatel 

komunikuje se všemi členy bez rozdílu. 

Velkou část našich aktivit a snah jsme směřovali k areálu Bažantnice. Z nejvýznamnější akcí 

bych zmínil vytvoření kanceláře pro jednatele, novou přípojku NN, opravu střeleckých věží, 

kompletní rekonstrukci střechy Bažantnice, včetně podbití a izolace protékajícího balkonu, 

rekonstrukci loveckého salonku, rekonstrukci kuchyní u bytu a loveckého salonku, 

rekonstrukci sociálního zařízení ve II. patře budovy, opravu umělé nory a pořízení ČOV. Do 

souladu se všemi předpisy byla uvedena střelnice a klubovna kynologické komise, byly 

provedeny další drobné opravy a rekonstrukce svépomocí. Usměrnili jsme dosud víceméně 

nekontrolované využívání ploch u Bažantnice smluvními vztahy s autoškolami.  

Na některých z výše uvedených akcí se osobně podíleli členové myslivecké rady, popř. 

věnovali sponzorský dar. V některých případech (např. oprava umělé nory) věnovali 
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sponzorské dary někteří z členů OMS Třebíč. Finanční prostředky byly potřeba na všechny 

investiční i myslivecké akce. Zajistili jsme ale i prostředky na výkup čelistí černé zvěře, 

pachové ohradníky nebo práci s mládeží. Celková částka získaných prostředků na investice 

do areálu Bažantnice i pro Vás, členy OMS a myslivce, je kolem 2,5 mil. Kč. 

Vzhledem k epidemii coronaviru byl kalendář akcí poslední dva roky ochuzen o některé akce, 

ale to jsme vzhledem k nařízeným opatřením nemohli ovlivnit. Přesto si troufnu říct, že jsme 

splnili vše, co jsme Vám v roce 2017 slíbili a ještě přidali mnohé navíc. 

Protože rada prošla za toto období přirozenou částečnou obměnou, chtěl bych závěrem 

poděkovat všem, kteří se na plnění uvedených „volebních slibů“ v průběhu celého volebního 

období podíleli. Věřím, že rada zvolená v září tohoto roku bude mít na co navázat. 

Myslivosti zdar! 

Ing. Tomáš Sedláček 

předseda myslivecké rady 

Z činnosti OMS 

a) Byla ukončena rekonstrukce sociálního zařízení ve II. patře budovy Bažantnice 

b) MR připravila přednášku o honebních společenstvech, spolkovém rejstříku a evidenci 

skutečných majitelů na aktiv mysliveckých hospodářů  

c) MR prezentovala OMS na akcí k výročí Střední zemědělské školy v měsíci, jednatel 

s předsedou jednali o možné spolupráci s ředitelkou školy. 

d) Proběhla kolaudace nové ČOV za účasti pozvaných hostů 

e) Na Nadaci ČEZ byla zaslána závěrečná zpráva k příspěvku na pořízení ČOV.  

f) Byla uzavřena smlouvu s Krajem Vysočina na vytvoření pachového ohradníku 

v celkové délce 33,7 km v okrese Třebíč.  

g) Byly revidovány nájemní smlouvy a část smluv uzavřena nově s vyšším nájemným 

(autoškoly). 

 

Aktiv mysliveckých hospodářů 
V pondělí 5. září od 16:00 hod se na Bažantnici uskuteční aktiv mysliveckých hospodářů. 

Na aktivu zazní aktuální informace ze státní správy myslivosti, Státní veterinární správy, 

informace z OMS – čelisti černé zvěře, kurz pro mysl. hospodáře, školení prohlížitelů 

zvěřiny. Na závěr prezentace portálu myslivosti – honitba a honební společenstva. 
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Školení prohlížitelů zvěřiny 
Naposledy se toto školení konalo na Bažantnici v červnu 2018 

za účasti 54 zájemců a příští rok 2023 tedy uplyne pětiletá doba 

platnosti. Abychom Vám mohli opět zprostředkovat prezenční 

konání kurzu na Bažantnici, musí být podle požadavků 

pořadatele (Veterinární univerzity Brno) předem závazně 

přihlášený dostatečný počet zájemců! 

Dle aktuálních informací od MVDr. Aleny Bartoškové, PH.D. již 

standartně dává VFU Brno, její lektoři, ale také většina zájemců 

o školení přednost distanční (online) formě školení, na které 

úspěšně najeli v době pandemie COVID. Je zapotřebí pouze 

počítač/notebook s připojením k internetu a zvukem. 

1. Školení k prodloužení platnosti průkazu prohlížitele 

Pokud se závazně na toto pokračovací školení na Bažantnici 

nepřihlásí alespoň 40 osob, nebude možné uspořádat 

prezenčně a vy se budete muset účastnit distančního (online) 

školení dle pokynů VFU, které jsou takto standartně pořádány.  

Více informací a přihlášení na online školení na odkazu 

https://www.vfu.cz/cz/dalsi-skoleni-prohlizitelu-zveriny 

2. Kurz nových prohlížitelů zvěřiny (základní) 

Tento kurz se liší od školení k prodloužení platnosti a je zde také potřebný dostatečný 

počet zájemců dle podmínek VFU Brno. Základní kurz je případně také standartně 

pořádán online. Více informací a přihlášení na online kurz na odkazu 

https://www.vfu.cz/cz/myslivecka-verejnost 

 

V případě Vašeho zájmu o školení prohlížitelů na Bažantnici se ozvěte nejpozději do aktivu 

mysl. hospodářů 5. září 2022 na email jednatel@omstrebic.cz.  

Stačí krátká informace: jméno a příjmení, zda máte zájem o Školení k prodloužení platnosti 

průkazu prohlížitele nebo o Kurz nových prohlížitelů zvěřiny, kontakt na Vás (telefon a 

email). 

 

Zasedání okresního sněmu 
Ve čtvrtek 22. září 2022 se od 16:00 hod v kulturním zařízení Bažantnice uskuteční 

zasedání Okresního sněmu ČMMJ, z.s., Okresního mysliveckého spolku Třebíč (prezence 

od 14:30 hod). Okresní sněm bude tvořen delegáty, z nichž každý bude disponovat 

minimálně 3 hlasy (včetně svého), které bude mít udělené na základě písemného 

zmocnění. 

Jedním bodem programu okresního sněmu je i volba členů OMR a DR. Informuji Vás o 

přijímání přihlášek na volbu členů okresní myslivecké rady a dozorčí rady. Vaše přihlášky 

můžete zasílat na email jednatel@omstrebic.cz nebo na adresu Bažantnice 462, 674 01 

Třebíč. Upozorňuji, že v den konání okresního sněmu, tj. 22.9.2022, může podat návrh 

kandidáta již jen delegát sněmu a stejný den bude předložen delegátům seznam 

kandidátů. 

https://www.vfu.cz/cz/dalsi-skoleni-prohlizitelu-zveriny
https://www.vfu.cz/cz/myslivecka-verejnost
mailto:jednatel@omstrebic.cz
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Připravované kurzy OMS Třebíč 
Kurzy OMS Třebíč probíhají v souladu s platnou legislativou a pověřením MZe.  

Absolventům z tohoto důvodu nehrozí v budoucnu odebrání získaného osvědčení. 

Absolventi jsou velmi kvalitně připraveni jak na zkoušku, tak na práci v honitbách. Případný 

zisk z pořádání kurzů je investován do areálu Bažantnice. 

 

Mimořádný kurz pro myslivecké hospodáře: 
2022/2023 
Vzhledem k uzavírání nových nájemních smluv na většinu honiteb od 1. dubna 2023, může 

docházet i k částečné obměně mysliveckých hospodářů v honitbách. Z důvodu povinnosti 

nahlásit nové hospodáře na státní správu po uzavření smlouvy o nájmu honitby nabízíme 

v nestandardním termínu tento kurz. Úspěšným uchazečům umožní výkon činnosti 

v novém nájemním období. Přihlášky prosím zašlete nejpozději do poloviny září, abychom 

viděli zájem a mohli naplánovat zahájení kurzu na 8. a 9. října. Kurz se uskuteční v případě 

dostatečného počtu zájemců. (Při podání přihlášek není rozhodující doba, kdy byla 

absolvována základní zkouška z myslivosti.) 

Zahájení kurzu a teoretická výuka: říjen 2022 

Praxe (6 měsíců): říjen 2022 – březen 2023 

Závěrečné zkoušky: duben 2023 

Cena kurzu: 5.500,- Kč pro členy ČMMJ (7.500,- Kč pro nečleny) 

Formulář přihlášky a další informace naleznete na odkazu http://omstrebic.cz/kultura/ 

 

Kurz myslivosti: 2023/2024 
Kurz pro nové uchazeče o lovecký lístek bude jako každý rok zahájen na začátku měsíce 

ledna 2023. Vyplněné přihlášky zasílejte nejpozději do konce roku 2022. 

Zahájení kurzu a teoretická výuka: leden 2023 

Praxe (1 rok): leden 2023 – leden 2024 

Závěrečné zkoušky: únor 2024 

Formulář přihlášky a další informace naleznete na odkazu http://omstrebic.cz/kultura/ 

 

http://omstrebic.cz/kultura/
http://omstrebic.cz/kultura/
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Karta ČMMJ (nový čl. průkaz)  
Jak jste již byli dříve informováni ČMMJ vydala nové členské 

průkazy (karty) ČMMJ. Karta ČMMJ je nový členský průkaz, 

který nahrazuje původní papírový tištěný členský průkaz.  

Členové, kteří zaplatili příspěvek do 28.2.2022 si vyzvedávají 

členské karty osobně na OMS Třebíč – Bažantnice 462. 

Vyzvednout karty může také hromadně zástupce MS/HS. Ti, kteří 

zaplatili až po 28.2.2022 dostávají členské karty klasickou poštou 

na adresu uvedenou v SW Diana. 

Nejčastější otázky a odpovědi k nové kartě ČMMJ naleznete 

zde:http://omstrebic.cz/wp-content/uploads/2022/06/karta-

CMMJ_QA.pdf 

 

Z důvodu úplné funkčnosti systému evidence členů ČMMJ a nových karet ČMMJ důrazně 

doporučujeme doplnění a udržování Vašich aktuálních údajů (např. správná adresa 

bydliště, ale také funkční e-mailová adresa).  

Údaje zkontrolujete nebo doplníte po přihlášení do SW Diana na odkazu: 

https://swdiana.cmmj.cz/ 

 

Platba členství + pojištění na další roky 
Platbu není třeba nechávat na poslední chvíli, jelikož členství se platí vždy na kalendářní 

rok, tedy od 1.1. do 31.12. V případě, že členský příspěvek nebude zapsán do konce 

kalendářního roku, členství v ČMMJ zaniká a tím i pojištění. Upozorňujeme, že pokud tedy 

budete hradit ČP až na již probíhající kalendářní rok, vzniká Vám nepojištěné období. 

Členství můžete samozřejmě uhradit osobně na sekretariátu OMS Třebíč na Bažantnici 

462 nebo lze vše vyřídit na dálku – bankovním převodem dle návodu zde: 

http://omstrebic.cz/wp-content/uploads/2022/06/Platba_clenstvi_prevodem-2022.pdf 

V případě dotazů volejte na tel. 731 485 679. Využít můžete také jako každý rok úřední 

den na MěÚ v Náměšti nad Oslavou dle plánu 23.11. a v Moravských Budějovicích dle 

plánu 30.11.2022. 

   

Petice – Myslivost 
Myslivci musí být součástí ochrany přírody v EU. Evropská myslivecká federace FACE, 

sdružující myslivce a lovce z 37 evropských zemí včetně České republiky, přichází s peticí 

na podporu biodiverzity. 

Více informací na: https://www.cmmj.cz/petice-

za-kvalitni-myslivecke-zakony/?highlight=petice 

Petici můžete podepsat na webu: 

https://signforhunting.com/ 

 

http://omstrebic.cz/wp-content/uploads/2022/06/karta-CMMJ_QA.pdf
http://omstrebic.cz/wp-content/uploads/2022/06/karta-CMMJ_QA.pdf
https://swdiana.cmmj.cz/
http://omstrebic.cz/wp-content/uploads/2022/06/Platba_clenstvi_prevodem-2022.pdf
https://www.cmmj.cz/petice-za-kvalitni-myslivecke-zakony/?highlight=petice
https://www.cmmj.cz/petice-za-kvalitni-myslivecke-zakony/?highlight=petice
https://signforhunting.com/
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Kynologické akce: Bližší informace na: http://omstrebic.cz/kynologie/ 

http://omstrebic.cz/kynologie/
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Reportáže z uplynulých akcí naleznete na odkazu: 

http://omstrebic.cz/archiv-prispevku/ 

http://omstrebic.cz/archiv-prispevku/
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Trubačský kroužek OMS Třebíč 
Celý minulý školní rok probíhal na Bažantnici kroužek mysliveckého troubení na tradiční 

lovecké nástroje - borlice a lesnice. 

Hrající trubači se zdokonalovali jednak v přednesu loveckých signálů, úlovků i jiných 

skladeb, ale především v souhře s ostatními trubači, k čemuž nebývá v jednotlivých 

mysliveckých spolcích dostatek příležitostí.    

Začínající trubači se naučili především tvořit tóny, aniž by „znásilňovali" svůj nástroj či 

vznikající nátisk, ale také základy notopisu, aby si mohli skladby sami „přečíst" a zatroubit 

je správně, aniž by jim je musel někdo předehrávat. 

Řada z nás se také svěřila do péče opravdových odborníků na víkendovém Zimním kurzu 

trubačů v Opavě či na týdenním Letním kurzu trubačů v Chlumu u Třeboně, nebo i jiných 

celorepublikových trubačských akcích a rozhodla se pro členství v Klubu trubačů ČMMJ. 

I v nadcházejícím školním roce se chceme scházet ke společnému troubení na třebíčské 

Bažantnici, zřejmě jako obvykle jedenkrát za dva týdny v pondělí od 17:30 do 19h, ale to 

záleží na domluvě účastníků. 

Rádi mezi sebou uvítáme i další trubače, 

kteří mají zájem se ve hře na lovecké 

nástroje zdokonalovat, anebo jen nemají 

dost příležitostí, motivace či odvahy ke 

společnému hraní. Podle úrovní 

trubačských zkušeností se můžeme 

rozdělit do skupin. A třeba se tu potkáte s 

někým, ke komu máte blízko, a z vaší 

souhry vznikne trubačský duet, trio nebo i 

větší soubor. 

Jeden dobře zahraný tón na lovecký roh zní krásně, dvojzvuk zní ale mnohem lépe ...a 

což teprve dobře vyladěný akord! To už leckomu naskakuje husí kůže a na mysl přichází 

výrok předsedy ČMMJ Ing. Janoty, že „trubači jsou výkladní skříní ČMMJ". 

Zkuste to s náma, těšíme se na vás         

Ing. Miroslav Nováček a spolupracující Babylonští trubači 

 

Blahopřání 
V srpnu 2022 oslavil 90. narozeniny dlouholetý člen MS Klučov pan František Nevoral. 

Za jeho obětavou práci pro myslivost a náš spolek mu děkují všichni členové. Přejeme mu 

pevné zdraví, hodně mysliveckých zážitků a životní pohodu. 

Lovu zdar! 

K blahopřání se připojuje také celá myslivecká rada OMS Třebíč. 
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Děkujeme partnerům za podporu OMS Třebíč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okresní myslivecký spolek Třebíč Tel: +420 731 485 679 IČ: 67777864 
Bažantnice 462 E-mail: jednatel@omstrebic.cz Zapsán ve spolkovém rejstříku 
674 01 Třebíč URL: http://omstrebic.cz/ u MS Praha, oddíl L, vložka 46639 

Nadace ČEZ Kraj Vysočina 

Město Třebíč Město Moravské 

Budějovice 

Město Náměšť 

nad Oslavou 

Lovecký svět s.r.o. Rhea Holding 

Dešná 

Agro Trnava s.r.o. 

Noviko s.r.o. Brabenec, spol. s r.o. ITMS plast s.r.o. 

FOXcam, s.r.o. START Zelený s.r.o. 

mailto:jednatel@omstrebic.cz
http://omstrebic.cz/
https://www.nadacecez.cz/
https://www.kr-vysocina.cz/
https://www.trebic.cz/
https://www.mbudejovice.cz/
https://www.namestnosl.cz/
https://www.loveckysvet.cz/
https://www.rheaholding.cz/
https://www.rheaholding.cz/
https://www.lov-myslivost.cz/
https://www.mojecalibra.cz/
https://www.zeletavska-kamna.cz/
https://www.zeletavska-kamna.cz/
https://www.zeletavska-kamna.cz/
https://www.zeletavska-kamna.cz/
https://www.zeletavska-kamna.cz/
https://www.itms-plast.cz/
https://www.eshop-fotopasti.cz/
https://www.zeleny.cz/stihl-brtnice

