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ZPRAVODAJ OMS TŘEBÍČ 

listopad 2022  
 

 

 

Vážení přátelé myslivci, kolegové! 

Pohled na kalendář, na kterém nám zbývá otočit poslední list, napovídá, že se další rok 

zvolna chýlí ke svému konci. S posledním měsícem bývá často spojeno bilancování 

předchozího období a výhled do blízké budoucnosti. Podobné ohlédnutí nazpět i nástin 

toho nejdůležitějšího, co na nás čeká, bych proto nyní rád učinil na úvod k dnešnímu 

Zpravodaji OMS Třebíč. 

Za předchozí měsíce, které máme jako OMS za sebou, se podle mého názoru nemusíme 

stydět. Díky aktivní práci mnoha řadových členů, komisí, jednatele i myslivecké rady 

můžeme zavzpomínat na bohatou činnost. Z ní bychom měli vyzvednout nejen pravidelné 

akce kynologické, střelecké, kulturní, myslivecké, osvětové a práci s mládeží. Za zvláštní 

zmínku stojí zejména další zvelebení společného majetku na Bažantnici. V průběhu roku 

2022 se totiž podařilo do zdárného konce dotáhnout dva zásadní, troufám si říct, že 

doslova existenční projekty. Byla jimi rekonstrukce elektrické přípojky a zprovoznění 

domovní čistírny odpadních vod. O detailech nejen těchto počinů se podrobněji zmíníme 

na jiném místě. 

Druhou oblastí, kterou bych rád zdůraznil, je zdárné zvolení nové okresní myslivecké rady. 

V měsíci září skončilo pětileté volební období předchozího orgánu, který nastoupil v době 

plné rozkolů a nesrovnalostí. O tom, že se mu i přes průběžné personální změny podařilo 

zvládnout vytyčený úkol, tedy stabilizovat celkovou situaci kolem OMS Třebíč, svědčí 

nejen v dalším textu podrobněji rozebrané zhodnocení předchozí práce, ale zejména 

skutečnost, že většina předchozích členů byla ve svých funkcích potvrzena i pro dalších 

pět let. 

Upřeme-li svůj zrak směrem do budoucna, stojí před námi, a to nejen v rámci OMS Třebíč, 

ale i v rámci celé ČMMJ a myslivosti jako oboru několik výzev, z nichž některé mohou být 

doslova existenční. Dovoluji si proto na tomto místě poprosit všechny kolegy o to, aby ani 

jednu z nich nepodcenili a věnovali jim dostatek pozornosti. 

V první řadě je třeba vzít v potaz konec nájemních smluv na využití jednotlivých honiteb, 

ke kterému plošně dojde v březnu příštího roku. Chceme-li si zavčas pojistit jejich 

prodloužení na další období, neváhejme již nyní pracovat na zajištění odpovídající podpory 

v řadách honebních společenstev. Stejně se zaměřme na součinnost s orgány Lesů 

České republiky ve státem pronajímaných honitbách. Zde bude situace o to obtížnější, že 

podle vyjádření zástupců státního podniku bude celá čtvrtina dosud pronajímaných 

honiteb převedena do režimu honiteb režijních. 

Druhou, z řad veřejnosti víceméně podceňovanou skutečností, je plánované otevření 

Zákona o myslivosti na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Využijme prosím 

všem individuálních možností k ovlivnění našich volených zákonodárců tak, aby nad zájmy 

zvěře a tradiční myslivosti nepřevážila lobby ochranářská a vlastnická. V tomto směru si 

dovolím znovu zopakovat to, co sice slyšíme ze všech stran, ale o co velmi málo dbáme – 
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myslivecké zájmy uhájíme pouze jako členové silné a početné myslivecké organizace, 

která je bude v novém znění zákona prosazovat.  

Stejně tak je ale důležitý i přístup každého jednotlivce. Dokažme svojí prací v honitbách, 

která je každodenně na očích veřejnosti (údržbou mysliveckých zařízení, způsobem péče 

o zvěř, ale i zodpovědným lovem zvěře spárkaté), že jsme opravdoví zodpovědní 

hospodáři v krajině a že myslivost do naší krajiny i společnosti nenahraditelně patří. 

Do probíhající sezóny a do příštího roku vám všem přeji upřímné „Lovu zdar!“. A k tomu 

samozřejmě hodně zdraví, pohody, optimismu i životního elánu. 

Josef Drmota 

 

Vážení přátelé, myslivečtí kolegové!  

Dne 22. září se uskutečnil okresní sněm, který zvolil novou mysliveckou radu. Dovolte mi, 

abych se naposledy ve stručnosti ohlédl za skončeným volebním obdobím a seznámil Vás 

se (staro)novými členy rady. Uvedený den bylo završeno pětileté funkční období rady 

zvolené v roce 2017 na mimořádném okresním sněmu. Do rady jste tehdy vybrali osoby, 

kterým nebyl lhostejný osud okresního spolku, které neprahly po funkcích, ale měly 

společný zájem vytáhnout OMS z neutěšené situace, do které se dostal, a udělat z něj 

moderní spolek. Všichni zvolení tomu věnovali velké množství svého volného času bez 

nároku na jakoukoliv finanční odměnu.  

Jako člověk, který této radě 5 let předsedal, si troufnu konstatovat, že náš hlavní cíl – tj. 

stabilizace spolku, efektivní využívání finančích protředků, organizaci všech pravidelných 

i nových akcí a kvalitní práce sekretariátu – jsme považovali za splněný. Proto se někteří 

kolegové rozhodli nekandidovat do dalšího funkčního období. Samozřejmě se k tomu 

přidaly důvody, které přináší život – zdraví, rodina, zaměstnání atd. Chtěl bych tedy všem, 

kteří v radě působili ještě jednou poděkovat za odvedenou práci. 

Protože dnešní člověk slyší hlavně na peníze, přináším přehled finančních prostředků, 

které se nám za uplynulé období podařilo získat na investice do Bažantnice i na akce 

chystané pro členy OMSu i ostatní myslivce a které alespoň částečně vypoví o odvedené 

práci. 

Investice do areálu Bažantnice 

Akce Náklady Z toho získané dotace a dary 

Střelecké věže 193 000,- Kč 120 000,- Kč 

Střecha Bažantnice, balkon 658 000,- Kč 360 000,- Kč 

Lovecký salónek 372 000,- Kč 240 000,- Kč 

Umělá nora 115 000,- Kč 75 000,- Kč 

Kancelář OMS 75 000,- Kč 
 

Nová ČOV, sociálky II. patro 700 000,- Kč 400 000,- Kč 

Pojistková skříň, přípojka NN 150 000,- Kč 
 

Celkem 2 263 000,- Kč 1 195 000,- Kč 
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Získané finanční prostředky na investice a akce OMS 

Akce Náklady Dotace a dary Pozn. 

Investice do areálu 

Bažantnice 

2 263 000,- Kč 1 195 000,- Kč Dalších 220 000,- Kč 

získáno v září 2022 

Pachový ohradník   321 000,- Kč Pro uživatele honiteb  

Čelisti černé zvěře    pro OMS 45 000,- Kč Dalších 755 000,- Kč 

pro myslivce okresu 

Práce s mládeží   133 000,- Kč   

Zkoušky psů (mimo MKP)   85 000,- Kč   

MKP 540 000,- Kč 500 000,- Kč   

Chovatelské přehlídky 

trofejí 

  214 000,- Kč   

Celkem   2 568 000,- Kč   

 

Naštěstí se však našli vhodní kandidáti, kteří naskočili do rozjetého vlaku a doplnili 

pokračující členy tak, aby OMS dále fungoval ke spokojenosti jeho členů. Rádi bychom 

plynule navázali na předchozí práci, a to vše v atmosféře přátelství, konstruktivní diskuse, 

pracovitosti a kolegiality, která v radě panovala na konci volebního období. Noví členové 

rady již pro OMS pracovali v komisích, při přípravě konkrétních akcí, popř. v dozorčí radě 

a nejedná se tedy o nezkušené nováčky. 

Myslivecká rada tak pracuje od 22.9.2022 v tomto složení: 

Ing. František Kazda – předseda 

Ing. Tomáš Sedláček – místopředseda, pověřen vedením KPK 

Mgr. Eva Illová – předsedkyně KK 

Ing. Jan Klusáček – předseda MK 

Ing. David Hybner – předseda EK 

RNDr. Jiří Maša – předseda SK 

Ing. Aleš Dočekal – člen rady, pověřen vedením OPK 

 

Závěrem bych Vás vyzval, pokud budete mít nějaký podnět nebo nápad pro činnost OMS, 

popř. budete ochotni nabídnout své síly k pomoci, nenechávejte si to pro sebe a oslovte 

nás. 

Přeji Vám všem pevné zdraví a do nadcházející lovecké sezóny příjemné zažitky na 

společných loveckých akcích a Lovu zdar! 

Tomáš Sedláček 

místopředseda rady 
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Z ČINNOSTI OMS V ROCE 2022  

Kulturně propagační komise 

Činnost komise začíná každoročně ihned po Novém roce a to kurzem myslivosti a 

následnými zkouškami z myslivosti pro adepty z předchozího roku. Druhý lednový víkend 

roku nastoupilo na Bažantnici 26 přihlášených do letošního kurzu. Přednášky byly 

převážně odpřednášeny prezenčně na Bažantnici, dva výukové dny byl připraveny a 

proběhly on-line formou. Následuje roční praxe, během níž se adepti účastní mysliveckých 

akcí OMSu, akcí mysliveckých spolků, absolvují povinné střelby z brokové i kulové zbraně 

a sbírají další zkušenosti, které uplatní při zkoušce a výkonu práva myslivosti. 

Zkoušky z myslivosti se uskutečnily v polovině února. Týden před nimi byla zrušena 

Covidová opatření a tak již mohly proběhnout bez omezení. Většina adeptů zkoušky 

úspěšně zvládla a 24. února byla absolventům slavnostně předána vysvědčení a dle staré 

myslivecké tradice byli nejlepší absolventi přijati mezi myslivce (http://omstrebic.cz/oms-

trebic-vzdelavani-zajemcu-o-myslivost-neprerusil/).  

 

V roce 2022 nabídl OMS v netradičním podzimním termínu kurz pro myslivecké 

hospodáře. Přihlásilo se do něj celkem 8 zájemců a povinná teoretická příprava zahrnující 

20 hodin proběhla druhý víkend v říjnu. Adepty opět čeká praktická příprava. V rámci ní, 

se již např. zúčastnili zkoušek vloh loveckých psů na Bažantnici a praktické ukázky 

hodnocení loveckých trofejí, které pro ně připravil pan Jiří Jurka.  

V letošním roce se poprvé oficiálně 

konaly myslivecké slavnosti 

Vysočiny na hradu Roštejn, a to 

30. dubna. Na přípravě se spolu 

s redakcí časopisu Myslivost 

podílely jednotlivé OMSy kraje. 

Prezentaci naší činnosti a 

stanoviště s úkoly pro děti 

zabezpečil Jaroslav Kejnovský a 

na programu spolupracovali i 

Babylonští trubači. 

 

http://omstrebic.cz/oms-trebic-vzdelavani-zajemcu-o-myslivost-neprerusil/
http://omstrebic.cz/oms-trebic-vzdelavani-zajemcu-o-myslivost-neprerusil/
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První květnový víkend se konaly další stěžejní akce komise. První byla Zlatá srnčí trofej. 

Soutěžit přijelo 36 dětí ve třech kategoriích. Po dopoledním zápolení proběhl odpoledne 

doprovodný program (trubači, sokolníci, kynologové, laserová střelnice) a poprvé také 

okresní přebor dětí ve střelbě ze vzduchovky. Tři nejlepší ze všech kategoriií si odvezly 

hodnotné ceny.  

 

Druhou akcí mysliveckého víkendu byla 8. května tradiční Svatohubertská troubená mše 

za všechny zemřelé a živé myslivce, lesníky a hospodáře ve volné přírodě. Mši vykonal 

pan farář Pavel Opatřil v nádherně vyzdobené Bazilice Sv. Prokopa. Poprvé se uskutečnila 

za doprovodu Babylonských trubačů a pěveckého sboru z Kralic nad Oslavou. Na oba 

soubory pěli účastníci velkou chválu a uznání. Na výzdobě kostela, průběhu mše a 

následného úklidu po ukončení se podíleli nejen členové KPK, ale i adepti mysliveckého 

kurzu. 

Novou výzvou pro KPK bylo připravit a nabídnout dětem příměstský tábor. Organizační 

úsilí bylo úspěšně završeno a tak jsme poprvé uspořádali Myslivecký příměstský tábor „Po 

stopách zvěře“. Tábor proběhl od 11. do 

15. července 2022 v areálu kulturního 

zařízení Bažantnice. Celkem se táboru 

zúčastnilo 20 dětí od druhé do páté třídy 

ZŠ. Pro děti byl připraven celodenní 

program s každodenními 

přednáškami, praktickými ukázkami 

z oboru myslivosti, ale také tvořením a 

hraním her. Vrcholem byl celodenní výlet 

do Obory Kralice.  

Další akcí byla účast OMS na zahrádkářské výstavě v Třebíči 21-24.10.2022. KPK zde 

instalovala výstavku o myslivosti na okrese Třebíč, z niž nejobsáhlejší byla informovanost 

veřejnosti o kvalitní práci s mládeží a přípravě adeptů k budoucímu výkonu práva 

myslivosti. Výstavou mj. provázela hrou na lesnici Marie Nováková.  

Podpora mysliveckých kroužků patří také k činnosti KPK. Spočívá v zasílání aktuálních 

informací, odkazů na materiály, společném setkávání a shánění učebních pomůcek a 

upomínkových předmětů. Podařilo se zajistit také nové vedoucí mysliveckých kroužků, 

z nichž jeden od září probíhá přímo v areálu Bažantnice. Momentálně se schází 

myslivecké kroužky v Rapoticích (10 dětí) pod vedením Jany a Martina Bochníčkových, 



 

Stránka 6 z 14 
 

v Mohelně (28 dětí) pod vedení Radky Kopečkové, Aleše Černohlávka a Ivety Sladké, 

v Okarci (17 dětí) pod vedením Ivany a Tomáše Sedláčkových, na ZŠ Bartuškova pod 

vedením Vlasty Štveráčkové (18 dětí) a na Bažantnici pod vedením Martiny Píšové (8 dětí).  

Při OMS Třebíč pokračoval v roce 2022 i trubačský kroužek. Je v něm přihlášeno deset 

zájemců, kteří se pod vedením Miroslava Nováčka, Marie Novákové a dalších zkušených 

trubačů jednou za čtrnáct dní schází v loveckém salonku Bažantnice a seznamují se s 

hrou na lesnice a borlice. Kroužek je stále otevřený pro další zájemce.  

Velké poděkování za propagaci a činnost patří všem členům KPK, nelze nezmínit i 

Babylonské trubače pod vedením pana Mirka Nováčka. 

Finanční přínos pro OMS ze všech akcí KPK činil cca 70 tis. Kč, což je slušný výsledek 

vzhledem k tomu, že práce s mládeží je činnost nevýdělečná. Všichni, kteří se na ni 

podíleli, pracovali bez nároku na honorář a cestovné. Zásadním příjmem u této činnosti je 

kromě sponzorských darů finanční podpora Kraje Vysočina. 

Nelze vyjmenovat všechny osoby, které se podílely na přípravě všech akcí. Poděkování 

patří členům KPK, lektorům, trubačům, vedoucím mysliveckých kroužků i všem ostatním. 

 

Kynologická komise 

Kynologická komise měla v roce 2022 před sebou několik úkolů, zapojit více spolků do 

pořádání zkoušek loveckých psů, což se nám nepodařilo. Mimo naplánovaných zkoušek 

jsme byli osloveni Klubem chovatelů Českých fousků k pořadatelství jedné z jejich 

vrcholných akcí, a to Memoriálu Jaromíra Dostála. Dále zatraktivnit zkoušky vodní práce 

a podzimní zkoušky, aby se nemuseli rušit jako v předchozích letech. Tak jsme podzimní 

zkoušky (dříve probíhali v zářijovém termínu s malou účastí) spojili se zkouškami vodní 

práce (ty se v předchozích dvou letech zrušili pro malou účast) a pojali to jako soutěž 

s názvem Pohár OMS Třebíč.  

Kynologická komise se sešla na naplánovaných schůzích celkem 3x a to 7.4.2022 před 

začátkem kynologické sezóny a ke zvolení místopředsedy KK, kterou dříve zastával 

zesnulý Mgr. Oldřich Blecha. Dohodli jsme podrobnosti na akce, které byly naplánované 

do července. Další schůze byla 28.7.2022 kde jsme pozvali zástupce MS Šebkovice a 

zástupce LČR z důvodu zabezpečení Memoriálu Jaromíra Dostála a dalších akcí, které 

byli naplánované do konce roku. Poslední schůze se konala 27.10.2022, zde jsme 

zhodnotili uplynulé období a zpětnou vazbu od účastníků našich akcí. 

Nyní přistoupím ke zhodnocení jednotlivých akcí: 

• 23.4.2022 Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen konané v MS Slavice. Honitba MS 

je opakovaně zárukou dobré úrovně zkoušek díky zazvěření honitby, skvělému zázemí 

pro koronu, vůdce a rozhodčí. Přihlášeno bylo 16 ohařů a 5 zástupců ostatních 

plemen, nastoupilo 15 ohařů a 5 zástupců ostatních plemen. Výborná organizace ze 

strany pořádajícího MS, prostorné porosty, zajištění střelci a skvělá kuchyně. Děkuji 

výboru a všem členům MS Slavice za jejich ochotu a vstřícnost při pořádání zkoušek, 

dále děkuji Radovanu a Eduardu Mittnerovým za troubení na této akci. 
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• 30.4.2022 Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen konané v MS Vrbova 

bažantnice Jemnice. MS Vrbova bažantnice Jemnice a Antonín Pokorný, co by 

zkušený kynolog a organizátor, se opakovaně rádi ujali pořádání tohoto typu zkoušek 

v jarním termínu. Na zkoušky se dostavilo 11 ohařů a 6 zástupců ostatních plemen, 

zkoušky dokončilo 8 ohařů a 4 zástupci ostatních plemen. MS Vrbova bažantnice 

Jemnice děkuji za propůjčení honitby, skvělou organizaci a výbornou kuchyni. 

• 8.5.2022 Jarní svod psů Třebíč – Bažantnice. Tradiční akce pro kynology a veřejnost. 

Dostavilo se 65 mladých psů. Renomovaní rozhodčí paní Věra Machátová a MUDr. 

František Nahodil při posuzování trpělivě odpovídali na dotazy zejména začínajících 

kynologů. Poděkování za přípravu a zajištění svodu patří především Josefu Smutnému, 

Jiřímu Jurkovi, Lence Suché, Veronice Oubrychtové a Babylonským trubačům za 

zahájení této akce troubením. 

• 4.6.2022 Zkoušky norování konané v MS Mohelno.  V době uzávěrky přihlášek jsme 

stáli před rozhodnutím, zda zkoušky z důvodu malého počtu přihlášených psů pořádat, 

či nikoli. Po dohodě se členy MS se uskutečnili, a v období od uzávěrky přihlášek do 

konání zkoušek se ještě další účastníci přihlásili. Na zkoušky se dostavilo 14 psů, 13 

psů obstálo a 1 pes odstoupil. MS Mohelno má velice pěkný areál umělé nory a 

každoročně zkoušky norování zde pořádají za což jim patří poděkování. 

• 18.6.2022 Barvářské zkoušky konané v MS Rudíkov. Klidné prostředí myslivecké 

chaty, přátelská atmosféra a stopní dráhy v jedné lokalitě, bez přejíždění, umožnilo 

především koroně komfort shlédnout práci psů. Připravené stopní dráhy plně 

odpovídali předepsaným disciplínám. Na zkoušky se přihlásilo 12 psů, dostavilo se jich 

10. Děkuji členům MS za skvělé zázemí, skvělou kuchyni a PhDr. Marii Novákové za 

troubení na této akci. 

• 23.7.2022 Lesní zkoušky ohařů a ostatních plemen. Pořádání těchto zkoušek jsme 

narazili na problém najít vhodné podmínky zejména pro ohaře, oslovili jsme několik 

spolků, ale beznadějně. Proto jsme zkoušky pro ohaře zrušili již v červnu a dohodli se 

s MS Slavice, že bychom je uspořádali alespoň pro ostatní plemena. Nakonec jsme 

z důvodu malého počtu přihlášených psů byli nuceni zkoušky i pro ostatní plemena 

zrušit. 

• 20.-21.8.2022 Pohár OMS Třebíč CACT (Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen 

a zkoušky vodní práce) konané v MS Studenec. Spojit podzimní zkoušky a zkoušky 

vodní práce jsme se rozhodli z důvodu malé účasti psů v předešlých letech v zářijovém 

termínu. Poháru OMS Třebíč se ochotně ujal MS Studenec. Tato soutěž byla věnovaná 

vzpomínce na Dušana Bouzka, který byl aktivním kynologem, rozhodčím z výkonu 

loveckých psů a hostoval v MS Studenec. Přihlášeno bylo 21 ohařů z různých koutů 

naší země, z toho 4 ohaři pouze na podzimní zkoušky. Soutěž dokončilo 16 ohařů, 1 

ohař odstoupil ze zkoušek vodní práce, ze 4 ohařů přihlášených pouze na podzimní 

zkoušky 2 ohaři uspěli a 2 ohaři neuspěli. Tato akce měla velice kladný ohlas od 

účastníků. Děkuji členům MS Studenec za zajištění této soutěže a skvělou kuchyni. 

• 24.-25.9.2022 Memoriál Jaromíra Dostála CACT (Všestranné zkoušky ohařů) konané 

v honitbě LČR Bukovina a v MS Šebkovice. Klub chovatelů českých fousků nás 

požádal o pořádání této jejich vrcholné soutěže. Stál před námi úkol tuto akci 

zabezpečit. Přípravu jsme již započali v březnu tohoto roku, a to sestavením 

organizační skupiny lidí, kteří byli ochotni se podílet a celou akci dovést do zdárného 
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konce. Lesní práce probíhali v honitbě LČR Bukovina, polní a vodní práce v lokalitě MS 

Šebkovice. Příprava byla velice časově náročná, výběr terénů, značení pracovišť, 

zajištění zvěře, propagace, zajištění občerstvení, komunikace s vůdci a nominovanými 

rozhodčími. Díky lidem, kteří byli ochotni nezištně pracovat se nám to podařilo. 

Přihlášeno bylo 24 ohařů různých plemen ze všech koutů naší země, uspělo 13 ohařů. 

Zkoušky posuzovali zkušení rozhodčí, kteří aktivně vodí své svěřence na všech typech 

zkoušek, včetně vrcholných, což bylo znát i na zpětné vazbě od vůdců, i od těch, 

kterým zkouškové štěstí chybělo. Po skončení této soutěže nám byla od zástupce 

klubu Aleše Suchánka vyslovena pochvala a poděkování za skvělou organizaci a 

zajištění. Ve stejném duchu nám děkoval i vítěz pan Jiří Hrbek, čehož si velice vážíme. 

V první řadě bych chtěla velice poděkovat Jiřímu Jurkovi, který dal dohromady skvělý 

tým lidí, podílel se na materiálním a organizačním zajištění. Ing. Aleši Ruskovi za 

propůjčení lesní honitby Bukovina. Všichni víme, jak to s lesními porosty u nás je a tato 

honitba je na tento typ zkoušek skvělá. Ing. Petru Cejpkovi za pomoc během příprav, 

podílel se cennými radami, zajištěním zvěře i pomoci během celého Memoriálu. MS 

Šebkovice za zajištění polních a vodních prací. Ing. Antonínu Měrkovi za administrativní 

přípravu, materiální zajištění a pomoc během celého memoriálu. Ing. Aleši Nesnídalovi, 

Ing. Jaroslavu Šímovi a Vlastimilu Oubrychtovi za přípravu akce, dovoz zvěře, a 

pomoci na pracovištích během celého Memoriálu a skvělé troubení během celého 

memoriálu. Trubačům PhDr. Marii Novákové, Radovanu Mittnerovi a Ing. Vlastimilu 

Spoustovi za troubení na pracovištích polních, vodních prací a na barvách. Miloši 

Nováčkovi a Davidu Zeibertovi za přípravu pracovišť v lesních porostech. Jaroslavu 

Večeřovi za přípravu pracovišť v lesních porostech a koordinaci lesních prací po oba 

dva soutěžní dny. MS Třebenice a MS Třebelovice za materiální zajištění, Josefu 

Smutnému za materiální zajištění a pomoc s organizací. Petře Illové za 

fotodokumentaci. Adeptům z mysliveckého kurzu za pomoc na jednotlivých 

pracovištích. Dále mé poděkování patří dárcům: Lovecký svět s.r.o., Agrogen s.r.o., 

Noviko s.r.o., Lesy ČR, Veli s.r.o., ZD Třebelovice, Ing. Antonínu Měrkovi, Jiřímu 

Jurkovi a Petru Pelechovi.  

• 8.10.2022 Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen konané v MS Bažantnice. Podzimní 

termín zkoušek vloh využilo 13 ohařů a 8 zástupců ostatních plemen, zkoušky 

dokončilo 13 ohařů a 6 zástupců ostatních plemen. MS Bažantnice zkoušky skvěle 

připravili, vybrali prostorné porosty s krytinou odpovídající danému typu zkoušek za 

což jim právem patří poděkování. Děkuji Ing. Tomáši Sedláčkovi za troubení na 

zahájení a ukončení zkoušek. 

• 8.10.2022 Zkoušky norování na Bažantnici. Zde jsme se potýkali s nízkou účastí psů, 

nastoupilo 8 psů, obstálo 7 psů a jeden pes odstoupil. Jiří Macek, Josef Smutný a Miloš 

Nováček zajišťovali nácviky každý pátek měsíc před zkouškami, za což děkujeme. 

Děkuji Ing. Tomáši Sedláčkovi za troubení na zahájení a ukončení zkoušek 

• 15.10.2022 Barvářské zkoušky honičů. Zajištění zkoušek bylo domluveno s MS 

Slavice, ale tyto zkoušky jsme bez náhrady zrušili kvůli malému počtu přihlášených 

psů. 

• 22.-23.10.2022 Memoriál Josefa Venhody CACT (Všestranné zkoušky ohařů a 

ostatních plemen) konaný v MS Studenec a MS Třebenice. Pořádání této akce bylo 
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ohroženo z důvodu absence porostu pro lesní práce. Při prohlídkách lesních porostů 

v různých spolcích, jsme se domluvili s MS Třebenice na zajištění lesních prací a 

přislíbili jim pomoc, neboť nemají žádné zkušenosti s pořádáním kynologických akcí. 

Na značení stopních drah a jednotlivých stanovišť se mimo členů MS Třebenice podíleli 

Miloš Nováček, David Zeibert, Jaroslav Večeřa a Jiří Jurka. Pořádání MJV se ujali MS 

Studenec, kde probíhali polní a vodní práce, disciplína „Přinášení lišky přes překážku“ 

a „Chování na stanovišti“ a v MS Třebenice probíhali lesní práce. Vše bylo dobře 

zajištěné, a i když se přejíždělo mezi honitbami, nikdo nebloudil. Oba MS se této 

organizace ujali skvěle a odměnou nám byla spokojenost vůdců, kteří se k nám sjeli 

z různých míst republiky. Děkuji adeptům z kurzu pro myslivecké hospodáře, pánům 

Ludvík Vala, Pavel Nedoma a Miroslav Němec, za pomoc po oba dny na pracovišti 

barvy. Děkuji oběma MS za spolupráci, pronájem honiteb, za skvělé zázemí v jejich 

mysliveckých chatách a za skvělou kuchyni, o které se mluvilo ještě po zkouškách. 

Chtěla bych tímto poděkovat Mysliveckým spolkům, kde se kynologické akce pořádali, 

za propůjčení honiteb, zázemí a přátelskou atmosféru. Velice si vážím toho, jak skvěle 

spolupracovali na výběru vhodných lokalit a personálního zajištění, aby vše probíhalo ve 

prospěch kynologické akce. Jedná se o Myslivecký spolek Vrbova bažantnice Jemnice, 

Myslivecký spolek Mohelno, Myslivecký spolek Slavice, Myslivecký spolek Rudíkov, 

Myslivecký spolek Studenec – 2x, Myslivecký spolek Šebkovice, Myslivecký spolek 

Třebenice a Myslivecký spolek Bažantnice. Jsou to spolky, kde se zkoušky loveckých psů 

pořádají opakovaně každý rok. Prosím předsedy uvedených spolků, aby poděkování 

předali svým členům. Zpětnou vazbou byla spokojenost účastníků pořádaných akcí.  

Ochotu pomoci projevili i adepti z Mysliveckého kurzu a Kurzu pro myslivecké hospodáře, 

kteří se na akce hlásili a pomáhali, kde bylo potřeba. Děkuji i trubačům, kteří přijeli a zahájili 

kynologické akce PhDr. Marii Novákové, Josefu Holasovi, Ing. Tomáši Sedláčkovi, 

Vlastimilu Oubrychtovi, Radovanu Mittnerovi, Eduardu Mittnerovi. Pan David Zeibert se 

aktivně podílel na přípravě a organizaci zkoušek, včetně zajištění části honitby MS Horní 

Újezd pro jednu skupinu ohařů na zkouškách vloh. 

Další poděkování patří Lence Suché, člence kynologické komise, která dojednala 

s dodavatelem krmiv značky Calibra, kde můžeme nakupovat pro účastníky zkoušek za 

velmi výhodné ceny, čehož jsme na kynologické akce využili.  

O údržbu umělé nory se postaral Josef Smutný, Petr Pelech, Jiří Jurka, Jaroslav Mařík a 

Jiří Macek. Jirka Macek společně s Josefem Smutným a Milošem Nováčkem zajisti 

nácviky na zkoušky norování na Bažantnici.  

S ekonomickou bilancí kynologické komise Vás seznámím v dalším zpravodaji, kdy už 

budou všechny akce a dotace vyúčtovány a vyřízeny. 

Dovolte mi Vám všem popřát do nadcházející sezóny především pevné zdraví, pohodu a 

ať se Vám daří ve všem, co děláte.  

S úctou 

Eva Illová 

předsedkyně KK 
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Střelecká komise 

Činnost střelecké komise byla řízena především podle stanoveného plánu činnosti na rok 

2022. V rámci plánu činnosti komise zajistila několik akcí. 

Praktický výcvik adeptů v brokové a kulové střelbě. Adepti si v praxi procvičovali a 

upevňovali dovednosti z teoretické výuky v bezpečném zacházení s ostrou brokovou a 

kulovou zbraní a trénovali praktickou střelbu. 

Okresní přebor v brokové střelbě konaný 7. května byl vypsán pro jednotlivce a tříčlenná 

družstva. Bohužel se však ukázalo, že o brokovou střelbu není mezi mysliveckou veřejností 

zájem a účast byla minimální. 

O víkendu 14. a 15. května se uskutečnila akce s přesahem mimo okres Třebíč. Střelecká 

komise zajišťovala organizaci Celostátního přeboru ČMMJ na loveckém kole. Jak sobotní 

trénink, tak nedělní závod proběhly bez závad a potíží. Závodu se zúčastnilo celkem 60 

střelců a byl dozorován funkcionáři a rozhodčími ČMMJ Praha. 

Dalším tradičně pořádaným závodem je Memoriál Vladimíra Homolky. Letošní ročník se 

uskutečnil o víkendu 1. a 2. října. Soutěžilo se v disciplíně compak parkúr na třech 

střelištích a změřit svoje síly přijelo celkem 26 střelců. Rozestavení střelišť a definici 

zajímavých terčů zajistil pan Igor Můčka. Díky sponzorům byl závod dotován hodnotnými 

cenami. 

V průběhu střelecké brokové sezóny byla střelnice každé první úterý v měsíci otevřena 

myslivecké veřejnosti pro trénink v brokové střelbě na loveckém kole a baterii. Tréninky, 

podobně jako okresní přebor, se však nesetkaly se zájmem a byla na nich minimální účast. 

V průběhu roku na střelnici proběhlo také několik akcí soukromých firem. Tyto akce 

spojené se střelbou na asfaltové terče mají charakter team buildingu a mimo 

ekonomického přínosu také umožňují nenásilné seznamování širší veřejnosti 

s problematikou zbraní, střelby a myslivosti. 

Na závěr je třeba poděkovat jak členům střelecké komise, tak jejímu předsedovi panu 

Rostislavu Skoumalovi, ale také adeptům a ostatním, kteří pomáhali se zajištěním akcí, za 

jejich invenci, úsilí a čas. 

Jiří Maša 

předseda SK 
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Myslivecká komise 

Členové myslivecké komise vybrali trofeje ve všech 3 regionech Okresu Třebíč. V 

Moravských Budějovicích 7.4.2022 za účasti Ing. Jaroslava Kotrby, v Třebíči 11-

13.4.2022 a v Náměšti Nad Oslavou 19.4.2022 za účasti Ing. Tomáše Sedláčka.  

Dílčí chovatelské prohlídky trofejí proběhly v Náměšti nad Oslavou a Moravských 

Budějovicích a souhrnná za všechny tři regiony na Bažantnici v Třebíči. Na tyto výstavy 

bylo celkem vybráno 1271 srnčích trofejí, 35 trofejí jelena evropského, 1 trofej siky 

japonského, 12 trofejí muflona, 73 trofejí daňka, 13 trofejí černé zvěře, 22 lebek lišek a 3 

lebky jezevců. 

  

Poslední akcí byl výběr spodních čelisti jedinců prasete divokého. 

Region Náměšť nad Oslavou: Předloženo bylo 70 

čelistí. Čelisti předložili uživatelé 7 honiteb 

z celkových 20 honiteb v působnosti MěÚ Náměšť 

nad Oslavou. 

Region Moravské Budějovice: Předloženo bylo 222 

čelistí. Čelisti předložili uživatelé 8 honiteb 

z celkového počtu 26 honiteb v působnosti MěÚ Moravské 

Budějovice. 

Region Třebíč: Předloženo bylo 693 čelistí. Čelisti předložili 

uživatelé 25 honiteb z celkového počtu 64 honiteb v působnosti 

MěÚ Třebíč. Celkově bylo uživateli honiteb předloženo 985 čelistí.  

Za přípravu a průběh všech těchto akcí bych chtěl poděkovat 

členům myslivecké komise a všem dalším, kteří se jakýmkoliv 

způsobem na těchto časově náročných činnostech podíleli. 

Jan Klusáček 

předseda MK 
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DALŠÍ INFORMACE 

Myslivecký ples OMS Třebíč 

Pod dvou letech, kdy se Ples OMSu nemohl konat kvůli proticovidovým opatřením, se 11. 

února 2023 vrátíme k této tradici. Myslivecký ples OMS Třebíč se bude konat opět na 

Bažantnici od 20:00 hod.  

Příprava a zajištění plesu je velmi náročná. Proto se na Vás obracíme s velkou prosbou o 

sponzorskou podporu plesu v rámci možností Vašeho spolku. Za každý zvěřinový, finanční 

nebo věcný příspěvek do tomboly plesu předem mnohokrát děkujeme! Příspěvky je 

možno předávat na sekretariát OMS.  

Výtěžek z plesu poslouží především na financování práce s mládeží (Zlatá srnčí trofej, 

výtvarná soutěž, příměstský tábor), oslavy 100 let ČMMJ a zajištění dalších 

nevýdělečných akcí. 

 

Oslavy 100 let od vzniku ČMMJ 

Dne 22. dubna 1923 byla v Brně založena Československá myslivecká jednota. Oslavy 

uplynutí 100 let od tohoto významného data proběhnou i na Bažantnici. O podrobném 

programu Vás budeme informovat v příštím zpravodaji.  

Rádi bychom, aby součástí oslav bylo mj. i promítání digitálních fotografií z historie OMS 

Třebíč, ČMMJ, popř. činnosti Vašich spolků. Pokud doma máte zajímavé historické 

fotografie, prosíme Vás o zapůjčení. Fotografie naskenujeme a vrátíme Vám je. Předem 

děkujeme. V případě nabídky, popř. dotazů se obracejte na místopředsedu OMS T. 

Sedláčka.  

 

 

 

Kurz myslivosti 
Kurz pro nové uchazeče o lovecký lístek bude zahájen 7. ledna 2023. Vyplněné přihlášky 

zasílejte nejpozději do 31. prosince 2022. 

Zahájení kurzu a teoretická výuka: leden 2023 

Praxe (1 rok): leden 2023 – leden 2024 

Závěrečné zkoušky: únor 2024 

Cena kurzu: 5.500,- Kč, pro učitelé okresu Třebíč 1.000,- Kč 

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

 

http://omstrebic.cz/kultura/
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Karta ČMMJ (nový čl. průkaz)  
Karta ČMMJ je nový členský průkaz, který nahrazuje původní papírový 

tištěný členský průkaz. 

Členové, kteří zaplatili příspěvek na rok 2022 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. 

Z provozních důvodů prosíme o zaplacení nejlépe do 15. prosince 2022 

(nejpozději do 31. prosince 2022) 

 

Úřední den v Náměšti a Mor. Budějovicích 

Můžete využít jako každý rok úředních dní na MěÚ např. pro placení členství s pojištěním 

nebo vyzvedávání nových členských průkazů. V tyto dny bude na Bažantnici zavřeno! 

23. listopadu 2022 (8:00 – 17:00 hod) – MěÚ Náměšť nad Oslavou 

30. listopadu 2022 (8:00 – 17:00 hod) – MěÚ Moravské Budějovice 

 

Návrhy na propůjčení vyznamenání pro r. 2023 
Jako je již zvykem, můžete do 31.12. tohoto roku zasílat návrhy na propůjčení 

vyznamenání ČMMJ pro příští rok 2023 „Za zásluhy o myslivost“ III. a II. stupně a na 

udělení Věrnostní medaile. Návrhy s řádným odůvodněním zasílejte na adresu nebo email 

OMS. Směrnici k vyznamenáním ČMMJ a vzor návrhu na udělení mysl. vyznamenání 

naleznete na tomto odkazu: http://omstrebic.cz/kultura/. 

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
http://omstrebic.cz/kultura/
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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

