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Věc :  ZPRAVODAJ č. 3

1.  CHPT v letošním roce

18. září 2021 se bude konat Chovatelská přehlídka trofejí v PKO v Liberci v Lidových 
sadech. (  Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec ).   Podrobnosti budou vydány 

později. Současně by se měl konat Okresní sněm.

V září by se měla konat také výstava v Lysé nad Labem.

Ti  z vás , kteří máte zajímavé trofeje z předchozího mysliveckého roku a chcete je 
ohodnotit-obodovat, přineste je na OMS /do 10.června/, budou pak vystaveny  po 
dohodě  s MML / na letošní přehlídce, obdržíte medaili a diplom.

2. Pro další zájemce bude otevřen nový  kurs myslivosti ještě v letošním roce, přihlaste 
se co nejdříve!!!! Informace jsou již také na našich web. stránkách :

https//liberec.cmmj.cz

3. Výkupní místa : informace již byly zaslány e-mailem a jsou zveřejněny také na 
web.stránkách.

Nyní jsou otevřena výkupní místa : 

A) NOVOTNÝ MICHAL, Gen.Svobody 190 471 03 Kravaře tel.+420606491440 
email.zverinanovotny@seznam.cz.  Možnost svozu zvěřiny přímo z honitby vždy po 
telefonické domluvě .Výkup otevřený 24 hod 7 dní v týdnu!

B) Sběrné místo Brniště: -adresa: Brniště, areál ZOD Brniště a.s. (mapka viz. příloha)
kontaktní osoba: Radek Bekr, tel.: 778 247 208

C) Sběrné místo Zákupy:  - areál firmy Palety Zavřel s.r.o.
Výkup funguje za stejných podmínek jako v loňské sezóně, platba v hotovosti při převzetí 
kusu
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D) výkup zvěřiny Čechovi-  Srbsko parc. č. 476/5, pošta Kněžmost Stačí kliknout 
na https://mapy.cz/s/lodurahuge Pro jakékoli informace jsme Vám k dispozici

Marcel Holejšovský 603 96 37 47, Monika Čechová tel 777 06 88 82

V PŘÍLOZE JSOU  CENÍKY  TĚCHTO  VÝKUPNÍCH  MÍST.

4. K vašim dotazům k JS: Po následném rozvolnění je připraveno konání i JARNÍHO 
SVODU. Bude se konat  v červnu , přesné informace o místě konání budou oznámeny 
e-mailem a všem přihlášeným!! Zkušební řády platné od 1.1.2020 jsou k prodeji na 
OMSu, cena 100,-Kč.

5. Již od tohoto týdne mohou probíhat schůze a sněmy, a to v neomezeném počtu, 
podle výjimky pro zasedání orgánů právnických osob. Nutno je dodržet rozesazení 
účastníků ob jedno sedadlo a také je nutné při vstupu kontrolovat, zda účastník má:

platný antigenní test (ne starší, než 3 dny)
nebo potvrzení od zaměstnavatele, že je testován v zaměstnání a je negativní
nebo potvrzení o prodělané nemoci Covid
nebo potvrzení o ukončeném očkování (min. 14 dní od druhé vakcíny)
Také je nutné, aby účastníci měli nasazené respirátory. 

Od 24. května se pak kapacita vnitřních akcí zvyšuje na 50 lidí i pro ostatní spolkové aktivity, 
je tedy možné zahájit výuku adeptů a hospodářů, a také pořádat zkoušky z myslivosti opět v 
režimu 50 osob. I zde platí výše zmíněné podmínky, tedy testy apod a nutnost mít nasazený 
respirátor.

Platná nařízení najdete na serveru vlády: Mimořádná a ochranná opatření – co aktuálně platí | Vláda
ČR (vlada.cz)

6.Inzerce :

Z pozůstalosti prodám levně zbraně :
kulobrok ZH 7x57R/12 + hlavně 16/16, kulobrok ZH 502-222 Remington /12/70,
kontakt 608 137 613

           S pozdravem       Myslivosti zdar !   

Věra Bouzková Josef Žďárský v.r.
jednatel OMS předseda OMS
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