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ZÁPIS
Ustavující schůze klubu Mladí myslivci ČMMJ
konaná 27. 1. 2018 v Kostelci nad Černými lesy
Zapsal: Lukáš Linhart
Začátek schůze: 12.00 hod.
Přípravný výbor: Martin Urbanec, Lukáš Linhart, Radim Löwe
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení schůze
Úvodní slovo jednatelky ČMMJ Martiny Novotné
Představení klubu a jeho fungování v rámci ČMMJ
Zpráva o dosavadní činnosti skupiny zakládajících členů klubu
Plán činnosti na rok 2018, další směřování a vize klubu
Rozpočet klubu
Diskuze, přestávka na oběd
Registrace členů, představení kandidátů na členy Rady klubu
Volba členů Rady klubu, představení členů
Stanovení výše ročního členského (klubového) příspěvku
Revize organizačního řádu
Osoba odpovědná za články v časopise Myslivost
Organizace plesu – rozdělení činností
Volná diskuze – náměty, připomínky

Členská schůze projednala:
1.
2.
3.
4.

Zprávu o způsobu fungování klubu v rámci ČMMJ (Lukáš Linhart, Martina Novotná)
Zprávu o činnosti zakládajících členů před schválením klubu na Sboru zástupců ČMMJ
Způsob financování akcí
Plán činnosti na rok 2018

Členská schůze schválila:
1.
2.
3.
4.
5.

Plán činnosti na rok 2018 (podrobněji níže)
Roční klubový příspěvek ve výši 200,- Kč
Změnu OŘ
Počet členů Rady klubu nově na 5-9 (v případě sudého počtu – předsedův hlas rozhodne)
Stanovit poplatek za opětovné vstoupení do klubu z důvodu včasného placení příspěvků
V sekci čestné členství – upřesnění
Kandidátní listinu Rady klubu (8 jmen)
Financování občerstvení na všech akcích z vlastních zdrojů jednotlivců, mimo rozpočet klubu
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Členská schůze zvolila:
1.
-

Radu klubu ve složení:
Martin Urbanec (předseda)
Daniel Švrčula (zahraniční spolupráce)
Jindřich Novák (ekonomika)
Radim Löwe (propagace)
Lukáš Linhart (místopředseda, praktická myslivost)
Petr Sedláček (vzdělávání a práce s mládeží)
Milan Martinát (evidence členů)
Josef Vacík (vývojář, aplikace)
(jednohlasně)

Členská schůze pověřila:
1. Lukáše Linharta sdělením výše členského příspěvku Ekonomickému oddělení ČMMJ
za účelem identifikace plateb od členů
2. Lucii Hambálkovou, Jindřicha Posselta a Lukáše Linharta jako osoby odpovědné za příspěvky
o klubu do časopisu Myslivost a případně dalších médií.
3. Martina Urbanece, Daniela Švrčulu, Milana Jahodu, Václava Silovského, Jindřicha Posselta,
Annu Prokůpkovou, Jana Rohlu, Radima Lowe, Lucii Hambálkovou, Lucii Blechovou a Štěpána
Votavu organizací plesu klubu Mladí myslivci ČMMJ konaného 20. února 2018.
4. Lukáše Linharta k přepracování OŘ klubu – zavedení změn schválených na členské schůzi
5. Jindřicha Nováka, Martina Urbance a Lukáše Linharta k sestavení rozpočtu klubu na rok 2018
a následnému rozeslání ke schválení členskou schůzí elektronickou formou.
6. Radima Löwe a Lukáše Linharta návrhem rollupu, banneru, letáku a dalších propagačních
materiálů pro prezentaci klubu.
7. Lukáše Linharta prověřením možnosti využití SW Hubert k tvorbě klubových průkazů
8. Lukáše Linharta k dopracování zápisu ze schůze a následnému rozeslání ke schválení členskou
schůzí elektronickou formou.
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Klubový příspěvek
č.ú.: 6630011/0100
variabilní symbol: 218
konstantní symbol: 0308
poznámka: jméno příjmení člena a rok, na který je platba, např. Jan Novák 2018
výše klubového příspěvku: 200,- Kč

Členský příspěvek ČMMJ, z.s. placený prostřednictvím Klubu
č.ú.: 107-31668400247/0100
Variabilní symbol: rodné číslo
Konstantní symbol: 0308
Poznámka k platbě: např. 909 ČP 2018 (pro platbu roku 2018) ve variantě minimum
909ČP 2018-19 (pro platbu na léta 2018-19) ve variantě minimum
u varianty standard pak 909 ČPS 2018 apod.
u varianty exclusive pak 909 ČPSE 2018 apod.
částka řádný člen:

-

minimum
standard
exclusive

800 Kč
1000 Kč
1500 Kč

možnost výběru až na 3 léta

částka (snížený čl. příspěvek - důchodce, student, invalida III.st.):

-

minimum
standard
exclusive

500 Kč
700 Kč
1200 Kč

sleva na členském příspěvku u studenta a invalidy musí být doložena potvrzením o studiu,
výměrem invalidního důchodu
u sníženého členského příspěvku studenta a invalidy je možno platit pouze na 1 rok

Plán činností na rok 2018:
-

ustavující schůze 27. ledna
ples klubu Mladí myslivci ČMM 20. února v klubu C, Praha – Suchdol
výstavy (Silva Regina 8. – 12. dubna, Natura Viva 23. – 27. května, příp. Země živitelka)
Národní myslivecké slavnosti na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou 30. června
Myslivecký víceboj, červenec/srpen
Workshop – myslivecká praxe (téma vymyslet), podzim/zima

Kandidáti do Rady klubu (všichni se představili):
-

Martin Urbanec (předseda)
- Milan Martinát (evidence členů)
Daniel Švrčula (zahraniční spolupráce)
- Josef Vacík (vývojář, aplikace)
Jindřich Novák (ekonomika)
Radim Löwe (propagace)
Lukáš Linhart (místopředseda, praktická myslivost)
Petr Sedláček (vzdělávání a práce s mládeží) – nepřítomen, představen Lukášem Linhartem
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Diskuze:
Prezentace na výstavách a dalších akcích:
- Propagační materiály
- NMS na Ohradě – obsluha trenažeru střelnice, vyjednat
- Další program a náplň prezentace do diskuze na FB
Myslivecký víceboj – disciplíny:
- Skeet
- Trap
- Malorážka
- Odhad bodové hodnoty trofeje (dle vzorů – obodované trofeje)
- Odhad vzdálenosti
- Poznávačka
- Dosled na barvě
- Běh do kopce s pytlem na zádech (přikrmování)
- Další do diskuze na FB
Možnosti klubových výhod:
- Musí být spojeny se zlepšováním dovednosti v mysliveckých činnostech, odborných znalostí
- Smluvní střelnice, vyjednání podmínek pro členy klubu
- Slevy na publikace s mysliveckou tématikou
- Klubové košile, bola, odznaky – každý si hradí sám
Témata praktické myslivosti, seminářů:
- Zpracování zvěřiny, myslivecká kuchyně
- Hygiena zvěřiny, vyvrhování
- Kynologie – ukázky práce jednotlivých plemen loveckých psů
- Střelba (kulová na běžící terč, broková)
Propagace klubu
- objíždět kurzy adeptů ČMMJ a lákat nové členy
- nabízet možnost stát se klubovým členem a také být řádným členem OMS
- vzhledem k cíli celorepublikové působnosti by na kurz dorazil vždy ten, který pochází
z daného nebo sousedního okresu, ovšem ideálně 2 lidé
Klubový průkaz
- prověřit možnost využití SW Hubert – obdoba průkazů odborné způsobilosti ČMMJ
- je potřeba zabezpečit, aby se člen mohl prokázat
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