Plán činnosti
Okresního mysliveckého spolku ve Svitavách
na rok 2019
Kurs adeptů myslivosti ročníku 2019/2020 začíná teoretickými přednáškami ze všech sedmi předmětů
dne 12. ledna 2019 od 8.00 hod. v zasedací místnosti OMS. Teoretické přednášky končí 9. března.
Kurs pokračuje praktickou části (100 hod.). Adept si dohodne sám, ve kterém mysliveckém
sdružení, nebo u jiného uživatele honitby, bude praxi absolvovat. Cvičné střelby adeptů budou
organizovány v souladu se střeleckými akcemi a adepti budou písemně včas vyrozuměni.
Adepti ročníku 2018/2019 budou absolvovat závěrečné cvičné střelby dne 6. dubna 2019. Následovat
budou závěrečné zkoušky z myslivosti, které se uskuteční dne 13. dubna 2019 v restauraci pana
Báči v areálu volného času ve Svitavách.
Chovatelská přehlídka trofejí se uskuteční se ve dnech 24. až 28. dubna 2019, v sále kulturního domu
Boršově, 24. 4. svoz a instalace trofejí, 25. 4. hodnocení a 26. 4. výstava pro veřejnost. 28. 4. bude
provedeno vyhodnocení chovatelské přehlídky.
Okresní myslivecký sněm ČMMJ se uskuteční 28. dubna 2019, v KD Boršov, po vyhodnocení
chovatelské přehlídky.
Kynologické akce:
27. dubna 2019
4. května 2019
22. června 2019
29. června 2019
17. července 2019
28 – 29.. září 2019
8.- 8.září.2019
14. září 2019
21. září 2019
5. října 2019

jarní svod
zkoušky vloh ohařů a malých plemen
norování
ZVVZ zkoušky z vyhledávání spárkaté zvěře (malá plemena)
zkoušky z vodní práce ohařů a malých plemen – mimo retrívrů
VZ ostatních plemen
Baldecký pohár - LZ+ZVP
BZH Memoriál Alberta Vedry
podzimní zkoušky ohařů a malých plemen
barvářské zkoušky ostatních plemen

OMS Chrudim

11.5.2019 - pohár hejtmana - ZV - ohaři
12.10.2019 - pohár hejtmana - Bz - ost. plemena

Střelecké akce:

18. května 2019

- Okresní přebor

10. června 2019

- Cena města Litomyšle

8. září 2019

- Memoriál Pavla Coufala 20. ročník

K o n t a k t : Bohumil Kalivoda 608738127.
Přednáška: - termín a tema budou upřesněny během roku.
Myslivecká rada OMS Svitavy.

