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Věc :  ZPRAVODAJ č. 4

1.  Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje

Předseda KVK Petr Mužák oslovil všechny vedoucí mysliveckých a přírodovědných 
kroužků s tím, zda bude zájem  konat okresní kolo ZST v termínu kolem 19. a 20. 
června. Jejich odpovědi byly převážně takové, že se jim jejich kroužky rozpadly, nebo 
že pro děti je nyní přednější škola,  že děti nejsou připraveni,  jelikož je více jak rok a 
půl neviděli, nebo,  že se stále bojí nákazy koronavirem.  Po těchto informacích jsme se
rozhodli okresní kolo zrušit. Protože je ale stále zájem od některých jedinců a i 
vedoucích kroužků , tak jsme se po dohodě  rozhodli okresním kolo přeci jen konat. Po
včerejším  dlouhém uvažování a komplikacích , kde soutěž připravit jsme se nakonec 
rozhodli,  po vyřizování , píle a snaze Petra Mužáka, že tato soutěž se bude konat v 
honitbě ve Světlé p/J.    Akce bude pouze jednodenní a to v neděli 20. června 2021.

Oslovujeme tedy vás všechny , abyste nahlásili děti  i  když nejsou vedeny v kroužku 
mládeže. Je třeba využít  a podpořit zájem i od ostatních dětí a přihlásit je hlavně včas,
abychom mohli vše připravit. Pokud by někdo z vás mohl pomoci finančně nebo 
nějakou cenou pro děti předem děkujeme !!!!!

Petr Mužák  dal dohromady propozice , které přikládám v příloze . Přihlaste prosím 
děti, které se chtějí zúčastnit a zasoutěžit  nejen při okresním kole, ale i zpestřit neděli 
příjemnou akcí v přírodě.

Přihlášky zasílejte nejdéle do 8.6.2021 na adresu : petrmuzak@seznam.cz 

2. Znovu připomínám , že  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.  JARNÍ SVOD se bude konat dne 19.6. od 14,oo hodin v Bílém Kostele n/N. V . Sraz 
je v klubovně Diana u p. Ing Formánka. Je třeba se přihlásit!!!

        

   S pozdravem       Myslivosti zdar !   

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