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2. Wstęp
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy.
Przekazujemy już siódme wydanie broszury. W broszurze zawarto sprawozdanie
z działalności Międzynarodowego Stowarzyszenia Myśliwych Pogranicza za
rok 2019/2020 wraz z projektem planu przedsięwzięć na lata 2020/2021.
W latach 2014-2017 broszurę wydawaliśmy w formie papierowej, przekazując ją
członkom MSMP podczas organizowanych Walnych Zgromadzeń.
W roku 2018 broszurę wydano i przekazano w formie elektronicznej. Zgodnie z
Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 13.4.2019 r. postanowiono wydawać broszurę
w formie papierowej nie co rok ale - ze względu na koszty, na zakończenie 3-letniej
kadencji władz Stowarzyszenia, która aktualnie upływa w 2022 r.
Większość członków polskiej strony MSMP miała nadzieję, że inicjatywa wydawania
broszury w papierowej formie, zapoczątkowna w 2014 roku przez kol. Andrzeja Wystygło,
będzie kontynuowana w przyszłości i wydawana corocznie. W treści broszur nie tylko
zamieszczane są sprawozdania za miniony rok i plany działalności na rok bieżący ale także
relacjonowane są wybrane, aktualne wydarzenia, jakie miały miejsce i są poruszane są
w środowiskach nam pokrewnych w swojej działalności na pograniczu polsko-czeskim.
Wydawana broszura ma na celu przybliżenie podobnej problematyki nurtującej naszych
członków i przyjaciół mieszkających po obu stronach granicy. W roku bieżącym grupa
polskich członków mająca na uwadze fakt, że forma pisana wydawnictwa w okresach
corocznych ma sens, postanowiła pokryć koszty wydania „Broszury Nr 7/2019” ze
środków prywatnych. Mamy nadzieję, że obecne wydanie, ufundowane przez
sponsorów - członków MSMP strony polskiej, stanie się kolejnym impulsem w
angażowaniu się w sprawy Stowarzyszenia coraz większej ilości naszych członków.
Wszystkim uczestnikom XVII. Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego życzymy
owocnych obrad i sukcesów w realizacji kolejnego Ramowego Planu Działalności MSMP
na rok 2020/2021. Życzymy również dobrego zdrowia, szczęścia, wytrwałości i nadziei
oraz dużo radości z pracy i życia rodzinnego w tym trudnym okresie trwania epidemii
koronawirusa.
Hradec Králové – Wrocław, marzec / kwiecień 2020
Ing. František Josef Frola - członek Zarządu Głównego MSMP z.s.
(tłumaczenie na j.czeski)
Inż. Roman Rybak - członek Zarządu Głównego MSMP z.s.
(tłumaczenie na j.polski)
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2. Úvod
Vážení přátelé, členové MSMP, z.s., kolegyně a kolegové.
V tomto roce na valné hrpomadě (dále „VH“) MSMP, z.s. předkládáme členům již sedmé vydání brožury o činnosti MSMP, z.s. Je to něco jako výroční zpráva. V této brožuře
mimo jiné témata naleznete zprávy o činnosti MSMP, z.s. a to především za uplynulé
období roku 2019/2020, rovněž s plánem práce na období 2020/2021. Je zde zveřejněna
finanční zpráva o hospodaření MSMP, z.s za rok 2020 (od 1. 01. do 31.12. 2020).
V letech 2014 – 2017 jsme vydávali brožuru v listinné (papírové) podobě a předkládali
ji členům MSMP, z.s na VH. Od roku 2018 byla vydána v elektronické podobě ale i
listinné. Usnesením valné hromady MSMP, z.s ze dne 13.04.2019, vzhledem na náklady
vydávání brožury, se nebude tato vydávat každoročně, nýbrž po třech letech při ukončení
funkčního období voleného centrálního výboru MSMP, z.s. Volební období centrálního
výboru končí v roce 2022. Přes toto usnesení se rozhodla polská část c.v. vydat, v pořadí
již sedmou brožuru (období 2014-2020). V tomto 3-letém období je předsedou MSMP,
z.s. člen z České republiky.
Vzhledem k tomu, že 2/3 členů MSMP,z.s. je z Polska si tito členové a zástupci v centrálním výboru z Polska a v návaznosti na již šest vydání brožur („O činnosti MSMP,
z.s.“) od roku 2014 usmyslili (především z iniciativy přítele Andřeje Wystygla), že vydání
takové brožury bude pokračovat v listinné formě každoročně. Finanční náklady na
vydání této brožury plně nese polská část MSMP, z.s., tedy v souladu s usnesením n e n í
zatěžován účet MSMP, z.s. Byli jsme vedení snahou, aby v listinné podobě (neboť ne
všichni se s elektronickou verzí seznámili) se zveřejnily všechny důležité zprávy o činnnosti
MSMP, z.s za období 2014 – 2018 ale i jiné zprávy a fotodokumentace, která se tak stanou
dokladem o činnosti příhraniční spolupráce česko-polské a bude uložena v knihovnách
obou států. Rovněž bude možné tuto brožuru dát novým zájemcům o členství
v MSMP, z.s. jako prvotní vstupní informaci a případně použít při dotační politice či
jiném „prokazování“ činnosti MSMP, z.s.
Vydání brožury má za cíl přiblížit všem členům činnost MSMP, z.s i když ne všichni
se té které akce zúčastnili a má je motivovat k hrdosti na náš spolek. Je též dokladem
pro sympatizanty a nečleny MSMP, z.s., kteří se však o činnost MSMP, z.s. zajímají.
V tomto roce se rozhodla skupina členů (především z Polska), že má smysl takovou
brožuru vydat v listinné podobě, jak o tom je napsáno výše a náklady na vydání a
tisk v Polsku zafinancovat z darů a sponzoringu příznivců MSMP, z.s. pouze a jen
z Polska. To není obcházení usnesení či výtka vůči české straně ale konstatování.
Proto i letos vydáváme č. 7/2019 brožury „O činnosti MSMP, z.s“, která se bude
distribuovat na valné hromadě po jednom výtisku každému členu. Domníváme
se, že finanční náklady na vydání „brožury“ se stanou prestižní záležitostí polské strany MSMP, z.s a impulzem k větší angažovanosti více členů MSMP, z.s.
6

Všem, kteří se zúčastní valné hromady, nyní pořádané v Polsku přejeme plodné jednání
úspěch v realizaci plánu práce MSMP, z.s na rok 2020/21 a pevné zdraví a mnoho radosti z pracovního i rodinného života trochu zkalenou současnou situací z koronavirem.
Hradec Králové – Wroclav březen 2020
Ing. František Josef Frola - člen centrálního výboru MSMP, z.s.
(česká verze)
Inž. Roman Stanislaw Rybak - člen centrálního výboru MSMP, z.s.
(polská verze)

Dotychczas zarząd wydał 5 Broszur MSMP w formie papierowej
1 Broszurę MSMP w formie elektronicznej.
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3. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
MSMP, z.s. 2020.
1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Sprawdzenie prawomocności obrad
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
7. Sprawozdanie Zarządu za okres 13.04.2019 - 18.04.2020
8. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2019 - 31.12.2019
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 01.01.2019- 31.12.2019
10. Dyskusja nad sprawozdaniami
11. Przerwa (obiad)
12. Udzielenie absolutorium Zarządowi MSMP za okres sprawozdawczy
13. Dyskusja nad propozycjami planu pracy i jego finansowaniu
14. Przyjęcie Ramowego Programu Działalności na okres 2020/2021
15. Przyjęcie planu budżetu na rok 2020
16. Sprawy osobowe
17. Komunikaty i wolne wnioski
18. Przyjęcie Uchwał Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
19. Zamknięcie obrad

3. Program zasedání valné hromady MSMP, z.s. 2020.
1. Přinesení standardy MSMP, z.s. a úvodní informace k valné hromadě (dále jen „VH“)
MSMP, z.s. – Inž. Et Mgr. Marian Rymarsky
2. Volba moderátora VH a zapisovatele VH
3. Volba komise usnášeníschopnosti VH ( sčítací)
4. Informace o usnášeníschopnosti VH – případné vyhlášení přestávky při neusnášeníschopnosti VH
5. Návrh a schvalování programu jednání VH
6. Volba komise návrhové a přípravy usnesení z VH
7. Zpráva centrálního výboru MSMP, z.s. za období 13.04.2019 – 18.04.2020
– úřadující předseda MSMP, z.s. Ing. Kamil Rind
8. Zpráva finanční za období 1.01.2019 – 31.12.2019 – přednese M. Heřman/ČR – centrální
pokladník a doplní A. Wystiglo ( RP ), včetně podání daňového přiznání na FÚ a KS v HK
9. Zpráva revizní komise za období od 1.01.2019 do 31.12.2019, přednáší předseda RK.
10. Diskuze ke zprávám
11. Prestavka - oběd (hrazeno z centrálních prostředků MSMP)
12. Zpráva o další činnosti a řízení MSMP, z.s. centrálním výborem na další období 2020
– vyslovení důvěry VH
13. Plán práce na rok 2020/21 – návrh , diskuze k plánu práce volné návrhy na doplnění
– schvalování PP
14. Návrh rozpočtu MSMP, z.s na rok 2020 – (vyrovnané hospodaření)
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15. Diskuze k návrhu finančního rozpočtu a schvalování
16. Volné návrhy a náměty z řad členů MSMP, z.s.
17. Diskuze povšechná
18. Schvalování návrhu na usnesení z VH
19. Ukončení VH a odnesení standardy MSMP, z.s.

4. Sprawozdanie Zarządu Głównego MSMP za rok 2019 /2020
Zpráva centrálního výboru MSMP, z.s. za období 04/2019 – 04/2020
4.1. Wersja polska

SPRAWOZDANIE
Zarządu Głównego MSMP
VII Kadencji (2019-2022)
z działalności za okres od 13.04.2019r. do 18.04.2020r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Główny MSMP działał w następującym składzie:
Zarząd Główny:
Kamil Rind
Marian Rymarski
Pavel Vćelak
Szymon Zimniak
Heřman Milan
Andrzej Wystygło
Vladislav Tryta
Roman Rybak
Franciszek Frola

- Předseda - Prezes ČR.
- Místopředseda V-ce Prezes RP
- Jednatel (tajemník), Sekretarz ČR .
- Jednatel (tajemník), Sekretarz RP
- Pokladník spolku, Skarbnik ČR
- Pokladník spolku, Skarbnik RP
- Ćlen výboru pro věci lovu , Członek zarządu ds. łowiectwa ČR.
- Ćlen výboru pro věci lovu , Członek zarządu ds. łowiectwa RP
- Ćlen výboru. Członek zarządu ČR

Komisja Rewizyjna:
Jerzy Jamróz
- Komisja Rewizyjna RP - Przewodniczący
Andrzej Mróz
- Komisja Rewizyjna RP
Jiri Hudec
- Komisja Rewizyjna ČR
Podstawą do realizacji zadań Zarządu Głównego MSMP był zatwierdzony „Ramowy Program Działalności MSMP na okres 13.04.2019 r. - 18.04.2020 r.” Program działalności
został przyjęty 13.04.2019 na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo -Wyborczym, które
odbyło się w Restauracji Cejnara w Předměřicích n.L.
W okresie rozliczeniowym odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Głównego, 3 posiedzenia Za9

rządu Krajowego RP i 9 posiedzeń Zarządu Krajowego CR . Zarządy Główne odbyły się w:
Pisarach u kol. Cezarego Trubaluka, Gospodarstwie rybnym w Kamieńczyku, Restauracji
„Metro” w okolicach Kłodzka.
Z każdego posiedzenia sporządzone zostały protokoły, które dostępne są w dokumentacji
MSMP oraz były przekazywane w postaci elektronicznej członkom Stowarzyszenia.
Omawiane na nich były przede wszystkim kwestie wdrożenia ramowego planu pracy i jego
jak najlepszej realizacji.
Z każdego posiedzenia sporządzane zostały protokoły, które dostępne są w dokumentach
MSMP.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Główny MSMP :
1) Przyjął w dniu 6.09.2019 r. w nasze szeregi:
- po stronie polskiej 2 osoby: Henryk Pachecki, Przemysław Pachecki
2) Podjął uchwałę o ustaniu członkostwa kol. Aleksandra Ledowskiego, kol. Hugo
Korybskiego, Rocha Korybskiego z powodu zaległych zobowiązań oraz kol. Jarosława
Halkowicza na własna prośbę ( pismo z dnia 03.03.2020 ).
3) Przyjął w dniu 14.02.2020 r. w nasze szeregi:
- po stronie polskiej 1 osobę: Dariusz Marecki
- po stronie czeskiej 1 osobę: Petr Skalický
Stan osobowy członków MSMP na dzień 31.03.2020 r. wynosi 60 osób, w tym po stronie :
- czeskiej 17 osób + 1 kandydat
- polskiej 39 osób.
Członkami Honorowymi MSMP są 4 osoby, w tym: 3 osoby z RP i 1 osoba z ČR.
Uchwałą z dnia 25.07.2019 Kapituła Odznaczeń Łowieckich w Warszawie nadała Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Myśliwych Pogranicza odznaczenie „Zasłużony dla Łowiectwa”. Uroczyste udekorowanie Sztandaru odbyło się podczas IX Międzynarodowego
Polowania Hubertowskiego w Siennej. Zarząd Główny podjął uchwały dotyczące wydania
medalu okolicznościowego oraz kart okolicznościowych na XX-lecie działalności MSMP w
ilości 100 szt. Będą one wydawane wszystkim członkom Stowarzyszenia bezpłatnie. Drzewiec Sztandaru MSMP wzbogacił się o 9 nowych „Gwoździ”. Zostały ufundowane 2 przez
czeskich kolegów, 7 przez kolegów polskich. Wykonano ponadto dwa stojaki na sztandar.
Informacje na temat Międzynarodowego Stowarzyszenia Myśliwych Pogranicza były
przekazywane do wiadomości publicznej za pośrednictwem strony internetowej MSMP
www. msmp-org.eu, w czasopismach: „Sudecka Kraina Łowiecka” i „Hubertove Listy”.
Bieżące informacje były rozsyłane członkom MSMP pocztą elektroniczną przez sekretarzy naszego Stowarzyszenia. Broszury informacyjne MSMP zostały przekazane Bibliotece
Naukowej i Badawczej w Hradec Kralove Pani mgr. Vlasta Šavrdová oraz na Uniwersytet
Wrocławski. Wykonano również dwa banery reklamowe propagujące działalność Stowarzyszenia.
Szczegółowa realizacja „Ramowego Programu Działalności MSMP 2019/2020” omówiona
została w załączniku do sprawozdania zarządu w „Broszurze Nr 7”.
W roku obrachunkowym realizacja poszczególnych tematów w/w programu, została wzbo10

gacona o kilka wydarzeń, które na wniosek Zarządu i za zgodą WZ powinny się znaleźć w
programach na następne lata.
Za prace z młodzieżą odpowiedzialni byli kol. Jolanta Bogiel, kol. Mariusz Kępa oraz kol.
Marian Rymarski. Koleżanka J. Bogiel oraz kol. M. Kępa odbyli szereg spotkań z dziećmi jak
i z dorosłymi mieszkańcami regionu Polski jakim jest Kotlina Kłodzka. Tematami spotkań
były zarówno flora jak i fauna polskich pól i lasów jak i właściwe zachowanie w otoczeniu
przyrody. Zajęcia były organizowane w formie zabawy połączonej z edukacją. Bardzo dziękujemy koleżance i kolegom za zaangażowanie. Zarząd sugeruje, by w następnym roku w
ramach współpracy z młodzieżą i ludnością przygraniczną wprowadzić również do preliminarza wydarzenie sadzenia lasu pod hasłem „Będzie istniał las to i My będziemy”.
Nie przeprowadzono egzaminów dla czeskich myśliwych ze względu na brak zgłoszeń ze
strony kolegów z Czeskiej Republiki.
Uroczyste obchody 15-tej rocznicy zarejestrowania Międzynarodowego Stowarzyszenia Myśliwych Pogranicza odbyły się w dniach 8-9.06.2019 r. łącznie z obchodzonymi Dniami
Międzylesia. W obchodach wzięli udział członkowie Stowarzyszenia wraz z osobami towarzyszącymi. Odbył się pokaz muzyki myśliwskiej w wykonaniu zespołu „Akord Lasu”. Zaprezentowane zostały plakaty i banery reklamowe Stowarzyszenia. Strona Czeska ufundowała dwa rodzaje piwa do degustacji. Polska strona zorganizowała promocje tradycyjnych wyrobów wędliniarskich i lokalnych specjałów. Podczas uroczystości odbywały się też zabawy
i konkursy z nagrodami dla dzieci. Burmistrz Pan Tomasz Korczak przekazał na ręce V-ce
Prezesa Stowarzyszenia podziękowanie wraz z tabliczką pamiątkową za wieloletnią, owocną
współpracę na terenie Gminy i Miasta Międzylesie. Zarząd ocenia bardzo wysoko organizacje powyższego przedsięwzięcia.
Festiwal Myśliwski Wschodnich Czech w Chudericah odbył się 15.06.2019 w obecności
Europosła ČR Tomasa Zdechovskiego. W festiwalu nie uczestniczyli członkowie MSMP
z Polski. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele św. Wacława w Starej Wodzie.
Następnie odbyły się pokazy sokolnicze, kynologiczne oraz bogaty program gier i zabaw dla
dzieci. Spotkanie zakończyło się zabawą towarzyską.
Polowanie na kaczki w Chudericach, w którym rokrocznie członkowie Stowarzyszenia brali
udział zostało anulowane.
26 rocznica świętowania działalności Zakonu św. Huberta w Kuksie odbyła się w dniu
5.10.2019 r. W uroczystościach wzięło udział około 40 osób z Polski jako reprezentacja
MSMP oraz polskich myśliwych. Ze względu na niesprzyjającą aurę nie odbyły się niektóre z
zaplanowanych pokazów i konkursów. Tradycyjnie już stanowiliśmy silną i widoczną grupę
podczas zarówno uroczystego przemarszu jak i całej uroczystości. Zarząd dziękuje za zaangażowanie. Ponadto Stowarzyszenie za swój wkład finansowy i sponsoring w uroczystości,
otrzymało od Wielkiego Mistrza Zakonu podziękowania a logo MSMP zostało umieszczone
na plakacie promującym spotkanie.
IX Międzynarodowe Polowanie Hubertowskie zostało zorganizowane 26.10.2019 r. Gospodarzem polowania był Zarząd Koła Łowieckiego „Sylwan”. Uroczystą atmosferę polowania
popsuł nieco całodzienny deszcz. W polowaniu wzięli udział członkowie Stowarzyszenia
zarówno ze strony RP jak i ČR. W sumie zgłoszonych do udziału w polowaniu zostało z
ramienia Stowarzyszenia 18 myśliwych a do zabawy integracyjnej 27 osób. Polowanie odby11

ło się w Jodłowie i okolicznych lasach. Polowanie przeprowadzono w sposób profesjonalny
i bezpieczny. W efekcie pozyskano tylko jednego dzika. Podczas polowania zapewniono
uczestnikom ciepłe posiłki oraz miłą uroczystą atmosferę. Wieczorem odbyła się w Siennej
w restauracji „Puchaczówka” biesiada z doskonałym wyżywieniem oraz muzyką. Podczas
zabawy nadano uroczyście Sztandarowi odznaczenie „Zasłużony dla Łowiectwa”. W związku
z głosami wyrażającymi dezaprobatę co do słabych corocznych wyników polowania Zarząd
rekomenduje podjęcie działań mających na celu podjęcie współpracy z innym kołem bądź
kolami łowieckimi w celu organizacji przyszłorocznego Polowania Hubertowskiego jednocześnie wyrażając wdzięczność dotychczasowym gospodarzom spotkań.
Polowanie na bażanty odbyło się 30.11.2019 r. w MS Chudeřice a dokładnie w Bažantnici Chabory u Dobrušky. W polowaniu wzięło udział 10 polskich i 6 czeskich myśliwych.
Zaplanowano pozyskać 150 bażantów. Niestety podczas polowania okazało się, że ptaki
przeznaczone do pozyskania nie odpowiadają warunkom umowy zarówno jeśli chodzi o płeć
jak i dojrzałość. W związku z czym organizator zgodził się na bonifikatę kosztów polowania.
Polscy goście zostali za powyższy fakt przeproszeni. W związku z niewywiązaniem się organizatora z umowy polowanie zaplanowane na 15.12.2019 r.nie odbyło się.
XVIII Międzynarodowy Opłatek Myśliwski odbył się 18.01.2020 w Pisarach koło Międzylesia. W wydarzeniu uczestniczyło około 50 członków i sympatyków MSMP zarówno z
Polski jak i Czeskiej Republiki. Impreza została zaplanowana jako rodzinne, przyjacielskie
spotkanie w kameralnej obsadzie. Mimo to zawierała wszystkie elementy z poprzednich lat.
Rozpoczęła się złożeniem kwiatów na Rynku w Międzylesiu w obecności Burmistrza. Następnie złożone zostały kwiaty pod pamiątkowym obeliskiem Koła Łowieckiego „Sylwan”.
Odbyła się uroczysta msza święta w kościele w Psarach, podczas której dziewięciu członków
Stowarzyszenia dokonało symbolicznego przybicia „Gwoździ” na drzewcu Sztandaru. Nie
zabrakło choinki natury i symbolicznych darów dla zwierząt lokalnych pól i lasów. Przeprowadzono także degustację nalewek i bigosów. Podczas uroczystej kolacji odbył się koncert
akordeonowy kol. Andrzeja Wystygły. Wystąpił też lokalny zespół ludowy „Długopolanie”
ze wspaniale wykonanymi kolędami. Nastąpiła prezentacja prac artystów takich jak: artysty
malarza Stanisława Skrzypińskiego czy naszego kol. Romana Płatka prezentującego wyroby
z wosku i miodu. Specjalnie na tą okazje został wydany śpiewnik, który pozwolił aktywnie
uczestniczyć zgromadzonym w śpiewaniu kolęd. Tradycyjnie był też mikołaj i zabawa do
białego rana. Impreza cieszyła się dużą popularnością a jej organizacja w duchu rodzinnym
została odebrana pozytywnie. Mamy nadzieję że po wprowadzeniu kilku poprawek wejdzie
na stałe jako punkt programu działalności MSMP w rozdziale z Balami Myśliwskimi.
Bale Myśliwskie w Trzebnicy 21.01.2020r., 22.01.2020r. oraz w Szymanowie 22.01.2020r.
Pomysł uczestnictwa w powyższych wydarzeniach organizowanych przez kol. Marusza Skórę
oraz kol. Marcina Kramarzewskiego zaproponowany został przez kol. Andrzeja Wystygłę.
Stanowił on dopełnienie rozdziału spotkania opłatkowego od komercyjnego balu myśliwskiego. Dostaliśmy zaproszenie od organizatorów do czynnego udziału w zabawie, ale również jako organizatorzy tradycyjnej Tomboli. Zostały zorganizowane bażanty - nagrody w
loterii, losy - kol. František Frola oraz baner i logo Stowarzyszenia. Udało się kupić 150 sztuk
ptactwa, które zostało zdeponowane w chłodni Hotelu Trzebnica. W transport bażantów z
ČR zaangażował się kol. Jerzy Jamróz. Sprzedażą losów zajmowali się kol. Roman Rybak ,
Andrzej Wystygło oraz Szymon Zimniak. Dystrybucja losów połączona była z prezentacją
działalności Stowarzyszenia. Nasza inicjatywa spotkała się z ogromnym uznaniem i popularnością wśród uczestników zabawy zarówno w Trzebnicy jak i Szymanowie. Zostaliśmy
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poproszeni o podobne uczestnictwo w przyszłym roku. Liczymy jednak na większą czynną
aktywność członków Stowarzyszenia choćby w zabawie karnawałowej. Należy również dodać, że sprzedaż losów wyraźnie wspomogła budżet MSMP.
Zarząd jeszcze raz apeluje do koleżanek i kolegów o pełniejsze zaangażowanie się w utrzymaniu wysokiej frekwencji w imprezach przyjętych przez Walne Zgromadzenie. Zarząd zobowiązywany jest do realizacji tych zadań planu za co jest następnie oceniany na Walnym
Zgromadzeniu. Brak zaangażowania większości członków w organizacji poszczególnych
punktów programu wiąże się również ze stratami finansowymi dla naszej organizacji. Apeluje
się również o ściślejszą współpracę poszczególnych członków Zarządu a w szczególności ich
odpowiedników w poszczególnych krajach.
Rozliczenia finansowe były prowadzone zgodnie z zasadami i przepisami dotyczącymi rachunkowości w Polsce i w Czechach. Wydatki były realizowane zgodnie z budżetem, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie i podejmowanymi Uchwałami Zarządu.
Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. przedstawiono w
„Broszurze nr 7„. Należy zwrócić tu szczególną uwagę na dodatni, doskonały wynik finansowy, który w dużej mierze jest zasługą pracy skarbników w sferze egzekwowania składek oraz
nowej inicjatywie jaką jest tombola zorganizowana podczas bali myśliwskich w Trzebnicy i
Szymanowie oraz sprzedaż „Gwoździ” dla nowych fundatorów Sztandaru MSMP.
Bardzo kol. Andrzejowi Wystygle i Milanovi Heřmanovi dziękujemy.
Kontrole Komisji Rewizyjnej w sferze:
- finansowej obejmowały okres . . . . . . . . .. . od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- organizacyjnej dotyczyły okresu . . . . . . . . od 13.04.2019 r. do 31.03.2020 r.
Stosowne sprawozdania przedstawiono w Broszurze Nr 7/2020.
Przedkładając niniejsze Sprawozdanie Zarządu Głównego chcielibyśmy złożyć podziękowanie oraz uznanie dla wszystkich Członków Zarządu a także Komisji Rewizyjnej i Kontroli za
stałą współpracę wniesioną w okresie rozliczeniowym. W szczególności chcielibyśmy podziękować kol. Romanowi Rybakowi oraz kol. Andrzejowi Wystygle za pomoc i wdrożenie do
pełnienia funkcji Sekretarza RP jaką Walne Zgromadzenie zaszczyciło kol. Szymona Zimniaka. Dziękujemy również wszystkim naszym koleżankom i kolegom z Czech i Polski za
duże zaangażowanie w prace na rzecz pozytywnej realizacji naszych planów. Dziękujemy za
wspaniałą atmosferę przy tworzeniu platformy działania i współpracy międzynarodowej dla
dobra organizacji. Wszystkim członkom życzymy wielu sukcesów i niezapomnianych chwil
spędzonych wspólnie przy realizacji kolejnego programu na lata 2020/2021 nakreślonego na
dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu.
V-ce Prezes Zarządu
Marian Rymarski

Prezes Zarządu
Kamil Rind
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Członkowie Zarządu Głównego VII Kadencji ( 2019-2022 ) fot.. Szymon Zimniak

Posiedzenie Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej i Kontroli w Kamieńczyku
fot. Roman Rybak
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4.2. Česká verze
ZPRÁVA
Centrálního výboru MSMP, z.s. v VII. Volebním období (2019-2020)
Hodnocené období od 13.04.2019 do 18.04.2020
V uvedeném období pracoval centrální výbor v tomto složení:
CENTRÁLNÍ VÝBOR:
Ing. Kamil RIND – předseda – ČR
Inž. et Mgr. Marian RYMARSKI – místopředseda – PL
Ing. Pavel VČELÁK – jednatel /tajemník/ - ČR
MVDr. Szymon ZIMNIAK – sekretář – PL
Milan HEŘMAN – pokladník spolku – ČR
Andrzej WYSTYGĹO – pokladník pobočného spolku PL – PL
Vladislav TRYTA – člen výboru pro věci myslivosti a lovu ČR – ČR
Inž. Roman RYBAK - - člen výboru pro věci myslivosti a lovu PL – PL
Inž. František Josef FROLA – člen výboru – ČR
REVIZNÍ KOMISE:
Jerzy JAMRÓZ - předseda revizní komise – PL
Andrzej MRÓZ – člen revizní komise za PL
Jiří HUDEC – člen revizní komise za ČR.
Poznámka: platí přijatá zásada usnesením MSMP, z.s. Je-li předsedou centrálního výboru
Čech, předsedou revizní komise bude Polák. Toto paritní zastoupení platí i opačně.
Základ pro realizaci úkolů centrálního výboru MSMP, z.s. (dále jen „CV“) byl odsouhlasená
„Plán práce činnosti MSMP, z.s. na období 13.04.2019 do 18.04.2020. Program činnosti
byl přijat /schválen/ valnou hromadou, který připravil CV a stalo se tak v místě konání VH,
totiž v restauraci „U Cejnarů“ v Předměřicích nad Labem – Česká republika.
V hodnoceném období se uskutečnili 3 zasaedání CV, 2 jednání výbor zemského PL a 9
výboru zemského ČR. CV se konaly na třech místech. U člena HC kol. Cezary Trubaluka,
v rybničním hospodářství se smažením ryb v Kamienczyku a v restauraci „Metro“ v okolkí
Klodzka. Z každého jednání CV byl zhotoven zápis /protokolk/, který je k nahlédnutí v
dokumentech MSMP, z.s. a členům byly zaslány v elektronické podobě. Hlavním bodem
jednání byly konkrétní akce dle plánu práce a jeho realizace a další nezbytné úkoly a rozhodování.
V hodnoceném období CV uskutečnil tato rozhodnutí:
a)
– na zasedání 6.09.2019 přijal do MSMP, z.s. tyto členy z PL: H.Pachecki a P.
Pachecki
b)
– přijal usnesení o ukončení členství v MSMP, z.s. těchto osob: Aleksandr Ledowski, Hugo Korybski a Roch Korybski z důvodu neplnění členských závazků a Jaroslawa
Halkowicza na vlastní žádost o ukončení členství.
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c)
– na zasedání 14.02.2020 přijal do MSMP, z.s. na základě žádostí tyto členy: Darius Marecki z PL a Petra Skalického z ČR.
d)
Stav členské základny MSMP, z.s. ke dni 31.03.2020 byl celkem 60 osob. Z toho
39 Poláků a 18 Čechů a jeden kandidát.
e)
– k datu zprávy vykazuje MSMP, z.s. 4 členy Honoris causa a to 3 z PL a 1 z ČR.
Usnesením ze dne 25.07.2019 komise pro udělování mysliveckých vyznamenání ve Varšavě
rozhodla udělit MSMP, z.s. vyznamenání s názve“ Zasloužilý pro rozvoj lovectví“. Slavnostní
předání se uskutečnilo na společné večeři při příležitosti IX. Mezinárodního Hubertovského
lovu v Siennej. CV přijal usnesení vydat ve smyslu Stanov MSMP, z.s. při příležitosti XX.
Výročí trvání MSMP, z.s. pamětní medaili v množství 100 kusů. Tyto budou spolu s kartouz osoby (člena MSMP, z.s.) vydány při slavnostní příležitosti VH všem členům MSMP,
z.s. a to bezplatně. Dřeves standarty byl doplněn o 9 nových přispivatelů tzv „Gvozdi“. Pro
tuto poctu se rozhodli 2 členové z ČR a 7 členů z PL. Taktéž byly vyrobeny 2 stojany pro
standardu. Jeden bude v Polsku a jeden v Česku.
Plnění Plánu činnosti v hodnoceném období je obsaženo v této Brožuře pod číslem 7. Ve
finančním roce 2019/2020 se podařilo díky získaným finančním prostředkům realizovat
několik i neplánovaných akcí, které se mohou stát podnětem pro plán práce i v příštích
letech.
Pro práci s mládeží je především za PL odpovědní kol. Jolanta Bogiel a Inž. Marius Kepa s
přispěním kol. Mariana Rymarského. V ČR tuto činnost zaštiťují kol. Ing. František Frola a Pavel Hubert Veverka, kteří mají certifikaci pro tuto činnost. Proto ve spolupráci s
ŘsH uskutečnili seminář pro děti předškolního věku v Chudeřicích (viz prezentace v této
brožuře).J. Bogiel a M. Kepa realizovali několik setkání s dětmi i s dospělými občany regionu
Klodského. Témata setkání byly problematika flóry a fauny Polska a jejich ochrany nebo jak
se chovat v přírodě. Tyto setkání byly vedeny v duchu zábavném a přitom i výchovném. Velmi děkujeme všem kolegům a koleginím, kteří se v tomto tématu angažují. CV doporučuje,
aby se do plánu činnosti na příští období dostal i bod pod názvem „ Existuje-li les, žijeme i
my“ a to hlavně výsadbou sazenic lesních dřevin jak v PL tak ČR.
V hodnoceném období nebyla realizovaná zkouška z myslivosti v PL neboť nebyli zájemci.
Slavnostní oslava výročí 15-ti letého výročí registrace MSMP (později MSMP, z.s.) se uskutečnily ve dnech 8.-9.06.2019 v rámci tradiční akce Obchodní trhy Mezilesí. Na této akci se
svoji účastí podíleli členové MSMP. z.s. PL/ČR a též spolupracující osoby. V rámci této akce
se prezentovala hudební skupina lesních rohů „Akord lesu“ pod vedením Andřeje Wystigly.
Součástí byly i banery a plakáty, které dokládaly činnost MSMP, z.s. v minulých letech.
Česká strana darovala sponzorsky dva sudy piva k degustaci a tradiční koláčky. Polská strana
připravila k degustaci tradiční výrobky uzenářské i místních specialit. Součástí akce byly i
soutěže pro děti s odměnami v podobě drobných upomínkových předmětů. Starosta města
Mezilesí ocenil přínos MSMP, z.s. zaslaným čestným uznáním.
Myslivecká slavnost Východních Čech v Chudeřicích se konala dne 15.06.2019 za účasti a
pod záštitou europoslance Mgr. Tomáše Zdechovského. Této slavnosti se účastnili i členové
MSMP, z.s z ČR. Tentokrát se Poláci neúčastnili. Podrobnosti o akci jsou prezentovány v
této brožuře na jiném místě /bod 9/.
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Honu na kachny v Chudeřicích se v hodnoceném období nikdo z členů MSMP, z.s. nezúčastnil.
Svatohubertská slavnost na Kuksu, kterou pořádá Řád svatého Huberta a pravidelně spolupracuje MSMP, z.s. v pořadí již 26 se konala dne 5.10.2019. Z Polska se zúčastnilo přes 40
osob, z toho mnoho členů MSMP, z.s. Bohužel tyto slavnosti propršely, co6 se projevilo i na
účasti. Z tohoto důvodu se neuskutečnili některé plánované akce. Silná skupina Poláků byla
vidět v průvodu, který tradičně vychází ve 12.oo hodin. CV děkuje všem, kteří se jakkoliv
zúčastnili této akce. MSMP, z.s. darovalo ŘsH finanční dar ve výši 2.000,- Kč. Za to CV obdržel Děkovný list od Velmistra Řádu a logo MSMP, z.s. bylo umístěno na plakátě slavnosti.
IX. Mezinárodní Hubertovský lov byl realizován 26.10.2019 v honitbě KL „SYLWAN“. Vedoucím lovu byly připraveny dvě leče a občerstvení v obvodu Jodlowa. Myslivci z ČR (4) a
Poláci, členové MSMP, z.s. se účastnili tohoto lovu. Bohužel na výřadu byly pouze 1 kus černé zvěře. Součástí MHL je i slavnostní večer se zábavou, které se zúčastnilo 27 členů MSMP,
z.s. Místem konání byla restaurace v rekreačním středisku Sienna s názvem „Puchaczowka“.
Začátek večerního posezení byl slavnostní, nakolik bylo předáno MSMP, z.s. vyznamenání
od PZĹ z Waršawi „Za zásluhy a lovectví“. Česká strana vysoce hodnotí večerní posezení,
které má vysoce společenskou a etickou úroveň. Má však výhrady k vedení vlastního lovu a
organizace lečí. Proto navrhuje CV vyhodnotit připomínky a přijat opatření pro výroční X.
MHL v roce 2020.
Hon na bažanty organizovaný MSMP, z.s. se uskutečnil 30.11.2019 v bažantnici Chabory
u Dobrušky za účasti lovců z Polska. Bylo přítomno 10 Poláků a 6 Čechů. Preliminář lovu
byl 150 bažantů na výřadu. Bohužel během lovu se ukázalo, že lovení bažanti jsou nelétaví,
nevyvinutí a celkově úroveň honu nebyla dle představ členů MSMP, z.s., kteří kladou velký
důraz na etiku a organizaci lovu. Smlouva (bohužel ústní) nebyla naplněna a tak byla část
finančních prostředků účastníkům lovu vrácena. Česká strana se polským kolegům omluvila
za ne zcela vydařený lov. Je to poučení pro zemský výbor MSMP/ČR. Hon na bažanty plánovaný na 15.12.2019 se nekonal z titulu nevyjasněných organizačně-technických důvodů.
XVIII. Mezinárodní myslivecký „OPLATEK“ se konal 18.01.2020 v Pisarech u Mezilesí.
Celkem se účastnilo 50 osob, z toho mnoho členů MSMP, z.s. a sympatizantů. Akce byla
tentokrát plánována jako rodinná v komorním prostředí i počtu osob. Ukázalo se, že výběr
místa i jeho realizace byla šťastná a akce se velmi vydařila. Oplatek měl všechny tradiční části
a tak se CV shodl, že i pro příští konání je to dobré místo k realizaci. Začátek jako tradičně
se uskutečnil na náměstí v Mezilesí za účasti starosta města. Potom následovalo položení
květů při obelisku KL „Sylwan“. Mše svatá vánoční se konala v kostele v Pisarech, jejíž součástí bylo i symbolické přibíjení „Gvozdů“ na dřevec standardy. Součástí Oplatku bylo i
strojení vánočního stromku v přírodě a to pamlsky pro zvěř v blízkosti penzionu „Modřín“
v Pisarech.
Vlastní podvečerní program při táboráku byl otevřen degustací polských „drinků – napítek“
a chutnáním národního pokrmu Poláku „bigos“ o ceny. Vlastní Oplatek se uskutečnil v sále
penzionu. Součástí programu bylo vystoupení skupiny „Akord lasu“, též folklorní skupina
místní „Dlugopolani“, kteří přednesli vánoční koledy. Dražba olejomaleb malíře Stanislava
Skrypinského i vonných voskových svíc Romana Platka byla pěkným zpestřením programu
Oplatku 2020.. Byl vydán i zpěvník polských kolewd a rozdávání dárku Mikulášem byla
tradiční součást tohoto oplatku v podání Inž. M. Kepy. Akce byla velmí vysoko přítomnými
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hodnocena co do obasu a duchovnosti a rodinné idily. Končilo se tancem při hudbě až do
pozdních či brzkých raních hodin.
Polská část MSMP, z.s. připravila a naplánovala na dny 21.01.2020 a 22.01.2020 v Symanově uskutečnit myslivecký ples. Tato myšlenka vznikla v hlavách kol. Marusze Skóra a
Marcinba Kramarzewskiego. Spolupracujícím subjektem bylo KL, kde je členem kol. Andřej
Wystyglo. Tak se i stalo. Náklady byly velmi nízké. Součástí plesuz byla i tombola (soutěž
o věcné ceny), jejichž hlavní položkou bylo množství bažantí zvěře, kterou zprostředkovali členové MSMP, z.s. z české strany, především kol. Ing. Kamil Rind, kterému je nutné
poděkovat. Podařilo se koupit do této tomboly 200 kusů bažantí zvěře, které yly uskladněny
do času konání plesu v mrazničce hotelu Trebnica. Transport bažantů do tomboly z Čech se
zhostil Jiří Jamroz. Prodej losů provedl podle vzoru z plesů z Čech kol Rybak a A. Wystiglo
tako S. Zimniak. Tato iniciativa se setkala s vysokým zájmem i uznáním účastníků plesu. CV
byl požádán takovou akci – ples uskutečnit i v roce 2021.. Je nutné také říci, že prodej losů
výrazně finančně podpořil účet MSMP/PL. Polská strana děkuje za přípravu losů do těchto
plesů české straně, především Ing. F.Frolovi.
CV ještě jednou apeluje na všechny členy MSMP, z.s. o účast na plánovaných a schválených
akcích MSMP, podle ročního plánu. Nakonec byly schváleny VH a tím jsou závazné. Bohužel mnohdy pro nezájem členů je nutné některé akce zrušit nebo nekonat mnohdy i z
jiného důvodu než nezájmu. Je nutné rovněž věnovat přípravě akcí 100% nasazení ze strany
zvolených členů výboru. Pokud je určitý člen garantem akce, nese za její přípravu odpovědnost. Plán akcí je vázán i na rozpočet. Pokud se akce nekoná mnohdy to přináší problémy v
jejím finančním vypořádáním. Naopak, je-li akce finančně přínosná, posiluje to účet MSMP,
z.s. a lze realizovat i jiné zadání mimo plán práce.
Finanční plán byl realizován shodně s přijatým a schváleným VH. Náklady byly vydávány
shodně s rozpočtem. Finanční plán je celoroční od 1.01.2019 do 31.12-2019. Podrobnosti jsou uvedeny v brožuře pod bodem 7. Součástí správného „fungování“ finančního plánu je i včasné placení členských příspěvků dle usnesení CV. Můžeme konstatovat, že CV
svoji důslednosti provedl kontrolu placení členských příspěvků členů a může konstatovat,
že všechny „dluhy“ jsou srovnány a v souladu s listinou členů ke konání VH. Podrobnosti
k revizní zprávě jsou součástí této brožury pod bodem 7. Především je nutné poděkovat
pomocnému pokladníkovi A. Wystiglovi a hlavnímu pokladníku M. Heřmanovi. CV bere
na vědomí, že v souladu z českým právním řádem bylo včas podáno daňové přiznání za
rok 2019 a na Krajský soud v Hradci Králové na základě výzvy zaslána finanční rozvaha z
dřívějšího finančního období i díky externí auditorce účtu.
Tato zpráva CV má za úkol seznámit členy MSMP, z.s. se všemi aspekty činnosti spolku
a především výboru MSMP, z.s. Případná kritika k činnosti může být vznesena na VH..
CV děkuje všem členům CV, za činnost a jakkoliv přispěli k plnění úkolů ročního plánu a
dodržení rozpočtu. CV děkuje i za iniciativu k vydání této brožury, především Inž. Romanu
Rybakovi a A. Wystiglovi a za překlady Ing. F-Frolovi. CV děkuje za kolegiální spolupráci.
Vznesené připomínky na zasedání CV nikdy nebyly míněny osobně proti členům výboru
nýbrž byly vedeny snahou ještě lépa zabezpečit činnost spolku jako celku.
CV přeje všem členům MSMP, z.s ať z Polska nebo České republiky pevné zdraví a děkuje
za jakoukoliv angažovanost ve prospěch spolku. Přeje mnoho úspěchů v nadcházejícím ne18

lehkém období a mnoho sdil v plnění plánu činnosti v letech 2020/2021. Máme naději, že i
odložené jednání VH (z 18.04.2020) bude neméně úspěšné a podnětné.
Místopředseda: Předseda CV:
Inž. et Mgr. Marian Rymarski

Ing. Kamil RIND

Polskou verzi přeložil a doplnil:
Ing. František Josef FROLA – člen centrálního výboru MSMP, z.s.

5. Tabela - Ramowy Program Działalności 2019-2020 - wykonanie.
Lp

Termin
realizacji

Temat

Miejsce
realizacji

Realizacja

Nechanice

Wykonano

Smiřicíci
k/ Hradec Králové

Wykonano

Hospital Kuks

Wykonano

V restauraci
Cejnarka
v Předměřicích
Republika czeska

Wykonano

Svatohubertská mše před
lovem
Hon ŘsH v bažantnici

1

05.01.2019

MS „Lověna” Nechanice,
účast členů MSMP z Polska,
popłatek 5.000,- Kč/osoba
+ ok.330 Kč ubezpieczenie
XVII Opłatek Myśliwski

2

01/02.02.2019

w Kulturním středisku
Dvorana ve Smiřicích
Wiosenne Seminarium Zakonu

3

29.03.2019

Św. Huberta.
Cena seminarium 400 Kč.
Udział członków MSMP / PZŁ
XVI Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo-Wyborcze

4

13.04.2019

Wybory władz stowarzyszenia
na VII Kadencję.Przewodnictwo
obejmują Czechy.
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Praca z młodzieżą szkolną:
1. BARTNICTWO - po co
potrzebne są dzikie pszczoły?
2 NATURALNE ŁĄKI
ŚRÓDLEŚNE - nie palcie
skowronków !
3. INSTRUKCJA OBSŁUGI
LASU - małe i wielkie przygody
wśród drzew.

5

Kwiecień Październik
2019

4. TAM GDZIE WILKI TAM I LAS
- znaczenie bytowania wilków

Zespół Szkół
Samorządowych
Stronie Śląskie

Wykonano

ZO PZŁ
we Wrocławiu

Nie wykonano
brak chętnych

Międzylesie

Wykonano

Stará Voda
Chudeřice

Wykonano

Chudeřice
honitba

Nie wykonano

dla przyrody.
5. PIĘKNO PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ - historia .legendy,
podania wybranych miejsc np.
Droga Alberta,Droga Izabeli.
Wszystkie tematy będą realizowane w terenie lub jeśli trzeba
w salach zajęć szkolnych
.

6

Egzaminy dla Myśliwych z CR
05.2019

Uroczyste obchody 15-tej

7

31.05. 2019

rocznicy założenia Międzynarodowego Stowarzyszenia
Myśliwych Pogranicza
Myslivecká slavnost Východních

8

Čech v Chudeřicích – myśliw15.06.2019

ska impreza regionalna
- účast polské skupiny z MSMP
a ŘsH
Polowanie na kaczki,
poplatkový lov.

9

Přesný termín se zveřejní.
09/10.2019

Poplatek max. 2.500,- Kč/myslivec + poplatek 330 kć
10 osób z PL.
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26 Rocznica świętowania
Zakonu św. Huberta.

10

05.10.2019

Uczestnictwo myśliwych
i sympatyków z Polski w

Republika Czeska

Wykonano

KŁ Sylwan

Wykonano

Chuderice

Wykonano

Polska

Wykonano

Hospital Kuks

Przełożony termin
COVID-19

Polska

Przełożony termin
COVID-19

uroczystościach Zakonu św.
Huberta w Czeskiej Republice.
IX Międzynarodowe Polowanie
Hubertowskie z udziałem
myśliwych, Zakonu św.
Huberta, MSMP, Komedy ZśH

11

PL, Gości oraz Kół Łowieckich
26.10.2019

Nadleśnictwa Międzylesie współudział przy organizacji.
Zaduszki Myśliwskie –
realizacja podczas Mszy
Hubertowskiej po polowaniu
hubertowskim.
Polowanie na bażanty dla

12

30.11.2019

myśliwych z Polski, ok. 25
osób, opłata ok. 5000 Kč/
osoba + ok.330 Kč

Rok 2020
1

18.01.2020

XVIII Opłatek Myśliwski

Seminarium „Tradycja i
współczesność w myślistwie w

2

27.03.2020

Czeskiej republice Organizator:
Zakon św. Huberta
Udział członków PZŁ, MSMP

3

XVII Walne Zgromadzenie
18.04.2020

Sprawozdawcze MSMP
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6. Sprawozdanie finansowe.
6.1. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2019 r.- 31.12.2019 r.
Sprawozdanie finansowe /Financni prechled
Stan środków finansowych / Stav financí
za okres / období 01.01.2019 – 31.12.2019

L.p.

Wyszczególnienie

Na dzień/Stav k
01.01.2019r.

Na dzień/Stav k
01.01.2019r.

Różnica (4-3)
Rozdil

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Na rachunkach bankowych w:
a) BPS (PL)
b) ERA (Čs)
1. RAZEM

2.

8 498,50

9 278,19

+779,69

kČs

50 821,03

55 419,35

+4 598,32

PLN

356,19

3 221,35

+2 856,16

kČs

2 130,00

19 241,12

+17 111,12

PLN

8 854,69

12 499,54

+3 644,85

kČs

52 951,03

74 660,47

+21 709,44

W gotówce (w kasach) u Skarbników MSMP w:
a) PL
b) Čs

2. RAZEM

1+2

PLN

ŁĄCZNIE

PLN

0

0

0

kČs

0

0

0

PLN

3 456,52

1 846,32

-1 610,20

kČs

20 670,00

11 041,00

-9 629,00

PLN

133,32

163,32

+30,00

kČs

797,25

973,09

+175,84

PLN

3 589,84

2 009,64

-1 580,20

kČs

21 427,25

12 014,09

-9 453,16

PLN

12 444,53

14 505,41

+2 060,88

kČs

74 418,29

86 674,56

+12 256,27

Pokladník spolku MSMP ČR: Milan Heřman
Skarbnik MSMP RP: Andrzej Wystygło
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6.2. Przychody i wydatki w okresie 01.01.2019– 31.12.2019
/Příjem a výdej v období
I.

BANK ERA (Čs ):

1/ Pozostałość / Zůstatek 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 2 130,00 kČ.
2/ Przychody / Příjem 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 41 731,41 kČ.
3/ Wydatki / Výdej 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 24 621,00 kČ.
4/ Stan na
/ Stav k 31.12.2019 ( 1 + 2 – 3 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 19 241,12 kČ.
II. BANK BPS ( Pl ):
1/ Pozostałość / Zůstatek 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 8 498,50 PLN.
2/ Przychody / Příjem 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 12 415,40 PLN.
3/ Wydatki / Výdej 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 11 635,71 PLN.
4/ Stan na
/ Stav k 31.12.2019 ( 1 + 2 – 3 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 9 278,19 PLN.
III. KASA U SKARBNIKA W ČS /
PODKLADNA PŘI PODKLADNIKU V ČS:
1/ Pozostałość / Zůstatek 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 20 670,00 kČs + 133,32 PLN.
2/ Przychody / Příjem 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 65 486,00 kČs + 330,00 PLN.
3/ Wydatki / Výdej 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 75 115,00 kČs + 300,00 PLN.
4/ Stan na
/ Stav k 31.12.2019 ( 1 + 2 – 3 . . . . . . . : 11 041,00 kČs + 163,32 PLN.

Pokladník spolku MSMP ČR: Milan Heřman
Skarbnik MSMP RP: Andrzej Wystygło
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3.

2.

1.

I

1

L.p.

1 780 PLZ
10 680 KČ

5 978 PLZ
35 868 KČ

XVII. Międznarodowy Opłatek
Myśliwski / Mezinárodní Lovecki
Oplatek:
a) Pl: Międzylesie
b) Čs: Holohlavy, Smeřice
01/02.02.2019

VIII. Międzynarodowe Polowanie
Hubertowskie /
VIII. Mezinárodní Hubertovy Lov
„NIEMOJÓW 2018 27.10.2018
Uczestnictwo strony czeskiej /
Účast strany Čs

2 330 PLZ
13 980 KČ

0 PLZ
0 KČ

0 PLZ
0 KČ

250 PLZ
1 500 KČ

260 PLZ
1 560 KČ

c) Wpisowe / Zapísne

390 PLZ
2 340 KČ

1 250 PLZ
7 500 KČ

2 997 PLZ
17 982 KČ

b) Za / Za 2019

1. RAZEM/CELKEM

280 PLZ
1 680 KČ

4

Čs

2 721 PLZ
16 326 KČ

3

PL

2 330 PLZ
13 980 KČ

390 PLZ
2 340 KČ

2 721 PLZ
16 326 KČ

510 PLZ
3 060 KČ

4 247 PLZ
25 482 KČ

3 001 PLZ
18 006 KČ

5

Razem /
Celkem
(3+4)

Plan / plán na 2019 rok

a) Niezapłacone do /
Nezaplaceni k 2019

Składki członkowskie/
Clenske pricperky

I. PRZYCHODY/PRIJMI

2

Wyszczególnienie / Výkaz

567,40 PLZ
3 404 KČ

390 PLZ
2 340 KČ

2 721 PLZ
16 326 KČ

260 PLZ
1 560 KČ

3 195 PLZ
19 170 KČ

1 305 PLZ
7 830 KČ

6

PL

0 PLZ
0 KČ

0 PLZ
0 KČ

125 PLZ
1 680 KČ

125 PLZ
750 KČ

1 333 PLZ
8 000 KČ

233 PLZ
1 400 KČ

7

Čs

567,40 PLZ
3 404 KČ

390 PLZ
2 340 KČ

2 721 PLZ
16 326 KČ

385 PLZ
2 310 KČ

4 528 PLZ
27 170 KČ

1 538 PLZ
9 230 KČ

8

Razem /
Celkem
(6+7)

Wykonanie / Vykonane w/v 2019

6.3. Plan i wykonanie budżetu Stowarzyszenia za 2019 r.
Plan i wykonanie budżetu MSMP w 2019 / Finančni plán MSMP a vykonane v 2019

-1762,60 PLZ
-10 576 KČ

0 PLZ
0 KČ

2 721 PLZ
16 326 KČ

-125 PLZ
-750 KČ

+281 PLZ
+1 688 KČ

-1 463 PLZ
-8 776 KČ

9

Różnica /
Rozdil
(8-5)

25

6.

5.

4.

200 PLZ
1 200 KČ

0 PLZ
0 KČ

e) XVIII. Międzynarodowy Opłatek
Myśliwski / Mezinárodní Loveckí
Oplatek „PISARY 2020”
18.01.2020

f) Inne / Ostatní

0 PLZ
0 KČ

0 PLZ
0 KČ

450 PLZ
2 700 KČ

160 PLZ
960 KČ

3 750 PLZ
22 500 KČ

2 625 PLZ
15 750 KČ

d) Odstąpienie pokoju
w pensjonacie /
Odstoupene pokoju
v penzionate „Puchaczówka”
09/10.11.2019

c) Zbiorowy przejazd polskich
członków na XVI. Walne
Zgromadzenie MSMP /
Sbĕrací přejezd polskich
členov na XVI. Valnou Hromade
MSMP. Předméříce nad Labem.
13.04.2019

b) Fundacja gwoździ
do sztandaru /
Fundace hřebik k praporu

Pozostałe / Jiné :
a) Sprzedaż krawatów /
prodej kravat

IX. Międzynarodowe Polowanie
Hubertowskie / IX. Mezinárodní
Hubertovy Lov „ JODŁÓW 2019”
Biesiada Myśliwska / Myslivecka
Večeřa 09/10.11.2019

Wyjazd na 26. Uroczystości
Zakonu św. Huberta w Kuks /
Zajezd na 26. Slávností RsH v Kuks
05.10.2019

1 500 PLZ
9 000 KČ

0 PLZ
0 KČ

0 PLZ
0 KČ

0 PLZ
0 KČ

250 PLZ
1 500 KČ

100 PLZ
600 KČ

0 PLZ
0 KČ

0 PLZ
0 KČ

1 700 PLZ
7 200 KČ

0 PLZ
0 KČ

0 PLZ
0 KČ

0 PLZ
0 KČ

700 PLZ
4 200 KČ

250 PLZ
1 560 KČ

3 750 PLZ
22 500 KČ

2 625 PLZ
15 750 KČ

85 PLZ
510 KČ

250 PLZ
1 500 KČ

198 PLZ
1 188 KČ

825 PLZ
4 950 KČ

1 400 PLZ
8 400 KČ

90 PLZ
540 KČ

3 850 PLZ
23 100 KČ

0 PLZ
0 KČ

0 PLZ
0 KČ

0 PLZ
0 KČ

0 PLZ
0 KČ

0 PLZ
0 KČ

0 PLZ
0 KČ

33 PLZ
200 KČ

0 PLZ
0 KČ

0 PLZ
0 KČ

85 PLZ
510 KČ

250 PLZ
1 500 KČ

198 PLZ
1 188 KČ

825 PLZ
4 950 KČ

1 400 PLZ
8 400 KČ

123 PLZ
740 KČ

3 850 PLZ
23 100 KČ

0 PLZ
0 KČ

-1 615 PLZ
-6 690 KČ

+250 PLZ
+1 500 KČ

+198 PLZ
+1 188 KČ

+825 PLZ
+4 950 KČ

700 PLZ
4 200 KČ

-137 PLZ
-820 KČ

+100 PLZ
+600 KČ

-2 625 PLZ
-15 750 KČ
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5.

4 060 PLZ
24 360 KČ

4.

Obchody 15.rocznicy MSMP /
Slavností 15. výročí MSMP
Międzylesie, 08.06.2019 :
a) Zakup kwiatów/ Nakup kvétov
b) Catering
c) Nagrody w konkursach /
Odmĕny v soutĕža
d) Muzyka myśliwska/
Myslivecka hudba

1 863 PLZ
11 178 KČ

XVII Międzynarodowy Opłatek
Myśliwski / Mezinárodní Loveckí
Oplatek :
a) Pl: Międzylesie
b) Čs: Holohlavy, Smeřice
01/02.02.2019
(kwiaty, pobranie zaliczek / kvéty,
vybíraní zálohy)

1 000 PLZ
6 000 KČ

0 PLZ
0 KČ

0 PLZ
0 KČ

250 PLZ
1 500 KČ

500 PLZ
3 000 KČ
347 PLZ
2 082 KČ

50 PLZ
300 KČ

200 PLZ
1 200 KČ

80 PLZ
480 KČ

2 963 PLZ
17 780 KČ

100 PLZ
600 KČ

400 PLZ
2 400 KČ

100 PLZ
600 KČ

15 883 PLZ
95 298 KČ

3.

2. RAZEM / CELKEM

b) Opłaty pocztowe /
Poštove poplatki

Wydatki administracyjno – biurowe /
Administratywní výdaje:
a) Zakup materiałów biurowych /
Nakup potřební material

KOSZTY / VÝDAJE
Opłaty bankowe / Bankove poplatki

RAZEM / CELKEM

VIII. Międzynarodowe Polowanie
Hubertovskie / Mezinárodní
Hubertovy Lov „NIEMOJÓW 2018”
(nagrody dla królów polowania,
kwiaty / odmĕny k králi honu, kvéty)

2.

II.
1.

I.

5 060 PLZ
30 360 KČ

1 863 PLZ
11 178 KČ

347 PLZ
2 082 KČ

750 PLZ
4 500 KČ

150 PLZ
900 KČ

600 PLZ
3 600 KČ

180 PLZ
1080 KČ

19 513 PLZ
117 078 KČ

1 563,90
PLZ
9 383,40 KČ

590 PLZ
3 540 KČ

257 PLZ
1 542 KČ

672,17 PLZ
4 033 KČ

80,30 PLZ
481,80 KČ

591,87 PLZ
3 551,22 KČ

62,64 PLZ
375,84 KČ

12 415,40
PLZ
74 490 KČ

335,30 PLZ
2 012 KČ

0 PLZ
0 KČ

0 PLZ
0 KČ

0 PLZ
0 KČ

0 PLZ
0 KČ

0 PLZ
0 KČ

117,50 PLZ
705 KČ

1 725 PLZ
10 350 KČ

1 899,23 PLZ
11 395,40 KČ

590 PLZ
3 540 KČ

257 PLZ
1 542 KČ

672,17 PLZ
4 033 KČ

80,30 PLZ
481,80 KČ

591,87 PLZ
3 551,22 KČ

180,14 PLZ
1 080,84 KČ

13 314,40
PLZ
79 886 KČ

-3 160,80
PLZ
-18 965 KČ

-1 273 PLZ
-7 638 KČ

-90 PLZ
-540 KČ

-77,85 PLZ
-467 KČ

-69,70 PLZ
-418 KČ

-8,13 PLZ
-48,78 KČ

+0,14 PLZ
+0,84 KČ

-6 198,60
PLZ
-37 192 KČ
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11.

10.

9.

8.

7.

6.

Zakup odznak „XV. Międzynarodowy
Opłatek Myśliwski” /
Nákup odznak „XV. Mezinárodní
Lovecki Oplatek”
MIĘDZYLESIE 2017
Čs: 40 + Pl: 60 = 100 szt./kus

Zebrania Zarządu i Komisji
Rewizyjnej MSMP / Sebrání
Výboru a Revizní Komise MSMP

IX. Międzynarodowe Polowanie
Hubertowskie / IX. Mezinárodní
Hubertovy Lov „JODŁÓW 2019”
Biesiada Myśliwska / Myslivecka
Večeřa
Zakwaterowanie gościa MSMP
w pensjonacie / rezervovaní
ubytovaní hosta MSMP v penzionáte
„PUCHACZÓWKA”

Seminaria dla dzieci /
Seminar pro detí ( zakup nagród /
nákup odmĕny )

XVI. Walne Zgromadzenie Członków
MSMP / XVI. Valná Hromada Členov
MSMP 13.04.2019
Předmĕříce nad Labem
(druk broszury – środek, przewóz
członków z Polski /
tisk brožury – střed, převoz
členov s Polska, catering)

26. Uroczystości Zakonu św. Huberta
w Kuks / Zajezd na 26. Slávnosti RsH
v Kuks, 05.10.2019
(przewóz, informacje /
převoz, informace)

426 PLZ
2 556 KČ

1 200 PLZ
7 200 KČ

3 350 PLZ
20 100 KČ

300 PLZ
1 800 KČ

1 400 PLZ
8 400 KČ

1 750 PLZ
10 500 KČ

0 PLZ
0 KČ

0 PLZ
0 KČ

0 PLZ
0 KČ

0 PLZ
0 KČ

1 500 PLZ
9 000 KČ

400 PLZ
2 400 KČ

426 PLZ
2 556 KČ

1 200 PLZ
7 200 KČ

3 350 PLZ
20 100 KČ

300 PLZ
1 800 KČ

2 900 PLZ
17 400 KČ

2 150 PLZ
12 900 KČ

0 PLZ
0 KČ

300 PLZ
1 800 KČ

5 723 PLZ
34 338 KČ

0 PLZ
0 KČ

2 257 PLZ
13 542 KČ

0 PLZ
0 KČ

0 PLZ
0 KČ

0 PLZ
0 KČ

0 PLZ
0 KČ

0 PLZ
0 KČ

916,83 PLZ
5 501 KČ

0 PLZ
0 KČ

0 PLZ
0 KČ

300 PLZ
1 800 KČ

5 723 PLZ
34 338 KČ

0 PLZ
0 KČ

3 173,83 PLZ
19 043 KČ

0 PLZ
0 KČ

-426 PLZ
-2 556 KČ

-900 PLZ
-5 400 KČ

-2 373 PLZ
-14 338 KČ

-300 PLZ
-1 800 KČ

+273,83 PLZ
+1 643 KČ

-2 150 PLZ
-12 900 KČ
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I. - II.RÓŻNICA / ROZDIL
+387 PLZ
+2 322 KČ

15 296 PLZ
92 976 KČ
-267 PLZ
-1 600 KČ

3 230 PLZ
19 380 KČ

0 PLZ
0 KČ

200 PLZ
1 200 KČ

12. RAZEM / CELKEM

RAZEM / CELKEM

0 PLZ
0 KČ

100 PLZ
600 KČ

0 PLZ
0 KČ

b) Inne / Ostatní

100 PLZ
600 KČ

Pokladník spolku MSMP ČR: Milan Heřman
Skarbnik MSMP RP: Andrzej Wystygło

III.

II.

12.

Pozostałe wydatki/
Provozní výdaje :
a) Usługi / Nákup služeb

+120 PLZ
+722 KČ

18 726 PLZ
112 356 KČ

200 PLZ
1 200 KČ

100 PLZ
600 KČ

100 PLZ
600 KČ

+779,69
PLZ
+4 678 KČ

11 635,71
PLZ
69 814 KČ

0 PLZ
0 KČ

0 PLZ
0 KČ

0 PLZ
0 KČ

-255,37
PLZ
-1 532 KČ

1 469,63
PLZ
8 818 KČ

100 PLZ
600 KČ

0 PLZ
0 KČ

100 PLZ
600 KČ

+209,06 PLZ
+1 254 KČ

13 105,34
PLZ
78 632 KČ

100 PLZ
600 KČ

0 PLZ
0 KČ

100 PLZ
600 KČ

-577,94 PLZ
-3 468 KČ

-5 620,66 PLZ
-33 724 KČ

-100 PLZ
-600 KČ

-100 PLZ
-600 KČ

0 PLZ
0 KČ

6.4. Zobowiązania finansowe członków stowarzyszenia
W dniu 13.04.2019 r., w którym odbyło się w Předmeřicích nad Labem ubiegłoroczne
XVII Walne Zgromadzenie MSMP, stan naszych członków wynosił 56 osób, w tym po
stronie czeskiej 17 i po stronie polskiej 39 osób. Honorowymi Członkami MSMP
zostało wyróżnionych 5 osób, z czego 2 osoby z Czech i 3 osoby z Polski.
A. Strona polska
W okresie od 13.04.2019 r. do 15.04.2020 r. (na dzień sporządzania nin. informacji):
1) W dniu 06.09.2019 r. Zarząd Główny MSMP, w oparciu o uchwałę Zarządu Krajowego
MSMP Pl, podjął uchwałę o wykluczeniu z naszego składu 3 członków za wieloletnie
zaległości w opłacaniu statutowych składek.
2) W dniu 06.09.2019 r. Zarząd Główny MSMP podjął uchwałę o zatwierdzeniu uchwały
Zarządu Krajowego MSMP RP w sprawie przyjęcia do naszego Stowarzyszenia dwóch
nowych członków. W/w uchwała wymaga, zgodnie ze statutem MSMP, potwierdzenia
na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
3) W dniu 14.02.2020 r. Zarząd Główny MSMP podjął uchwałę o zatwierdzeniu uchwały
Zarządu Krajowego MSMP RP w sprawie przyjęcia nowego członka. Również i ta uchwała
wymaga potwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie naszych członków.
Na dzień 31.03.2020 r. stan członków, po stronie polskiej, wynosił 39 osób plus 3
Członków Honorowych tj. analogicznie do stanu jak na poprzednim Walnym
Zgromadzeniu w dniu 13.04.2019 r.
Na dzień 15.04.2020 r.:
1) 2 członków nie zapłaciło składek za 2019 r. na łączną kwotę . . . . . . . . . . . . . : 180 PLN.
Statutowym terminem zapłaty w/w zobowiązań jest dzień tegorocznego Walnego
Zgromadzenia MSMP.
2) 3 osoby zapłaciły należności z tytułu wpisowego na łączną kwotę . . . . . . . . . : 390 PLN.
3) 13 członków zapłaciło składki za 2020 r. na łączną kwotę . . . . . . . . . . . . . : 1 170 PLN.
B. Česká verze
Ke dni 14.02.2020 roku je stav členské základny v české republice 17 členů, to
je stejný počet jako k datu valné hromady 13.04.2019 r a 1 Honoris causa.
Na dzień 15.04.2020 r.:
Všichni členové MSMP, z.s. uhradili členské příspěvky k valné hromadě za rok 2019.
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Za rok 2020 nezaplatili 4 členové a jeden zaplatil už i na rok 2021
Pokladník spolku MSMP Čs : Milan Heřman
Skarbnik MSMP RP: Andrzej Wystygło

Všichni členové MSMP, z.s. uhradili členské příspěvky k valné hromadě za rok
2019. Za rok 2020 nezaplatili 4 členové a jeden zaplatil už i na rok 2021.
Pokladník spolku MSMP ČR: Milan Heřman
Skarbnik MSMP RP: Andrzej Wystygło

6.5. Stan środków finansowych na 31.03.2020 r.
I.
II.

BANK ERA ( ČS ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Kasa u Skarbnika w Čs / Podkladna při Podkladniku v Čs . . . . . . .:

5 475,40 Kč
2 300,00 Kč
300,00 PLN
-----------------------------I + II. RAZEM: 7 775,40 Kč
300,00 PLN

III. BANK BPS ( Pl ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 11 431,98 PLN
-----------------------------------------------I + II + III. ŁĄCZNIE: 7 775,40 Kč
11 731,98 PLN
------------------------------------------------Pokladník spolku MSMP ČR: Milan Heřman
Skarbnik MSMP RP: Andrzej Wystygło

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019 r.
a) część polska

Komisja Rewizyjna
Jerzy Jamróz
Andrzej Mróz
Protokół
z przeprowadzonej kontroli działalności
Zarządu MSMP RP za 2019 r.
Komisja Rewizyjna MSMP w dniach 28.02 - 17.03. 2020 r. przeprowadziła kontrole
działalności skarbnika, sekretarza oraz pozostałych członków MSMP strony polskiej
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i stwierdziła, że niektóre zadania programowe na rok 2019 r. nie zostały w pełni
zrealizowane.
Nie zrealizowano pkt.6, dotyczącego organizacji egzaminów dla myśliwych czeskich, które
umożliwiały im polowania w Polsce na ogólnych zasadach jakie obowiązują myśliwych
polskich na polowaniach krajowych. Przyczyna: brak chętnych.
Przeprowadzono kontrolę pracy Sekretarza kol. Szymona Zimniaka. Sprawdzono rejestr
pism wychodzących i przychodzących. Stwierdzono: pisma przychodzące - 6, pisma
wychodzące - 19, pism i informacji wysyłanych drogą e-mailową - 95.
Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo i archiwizowana.
Przeprowadzono pełną analizę dokumentów związanych z działalnością finansową w roku
2019 r. i stwierdzono: Skarbnik MSMP kol. Andrzej Wystygło, posiada pełną
dokumentację, dotyczącą spraw finansowych Stowarzyszenia (wyciągi bankowe, przelewy
wewnętrzne, faktury zakupów, płatności faktury). Powyższe dokumenty znajdują się
u Skarbnika w formie kopii. Dokumenty oryginalne zostały wysłane do Księgowej
Stowarzyszenia (w Czechach) poprzez Skarbnika MSMP Čr kol. Milana Heřmana.
Stan posiadanych środków finansowych na dzień 31.12.2018 r. wynosił 8 498,50 zł.
a na dzień 31.12.2019 r.: 9 278,19 zł. W/w stany są zgodne z wyciągami bankowymi.
Sprawdzono także, że zaległości finansowe członków MSMP RP na koniec 2019 r.
jak i na dzień zakończenia kontroli tj. 17.03.2020 r. wyniosły 710 zł., w tym z tytułu
niezapłaconych składek członkowskich za 2019 r. w kwocie 450 zł. i wpisowego na kwotę
260 zł. Skarbnik MSMP RP wysyłał do tych członków Stowarzyszenia e-maile
z przypomnieniami w sprawie uregulowania zaległości.
Dokonano kontroli dokumentacji łowieckiej będącej w posiadaniu kol. Romana Rybaka
- Członka Zarządu ds. Polowań Pl. Dokumentacja w formie kserokopii wszystkich
myśliwych uczestniczących w polowaniach - od początku wymiany myśliwych, prowadzona
jest prawidłowo i archiwalnie zabezpieczona.
•
Stan członków Stowarzyszenia na dzień kontroli wynosił 39 osoby, z czego 3 osoby
posiadają status Członka Honorowego.
•
Nie wszyscy członkowie podali swoje aktualne dane teleadresowe.
V-ce Prezes Marian Rymarski nie zgłosił żadnych uwag do pracy członków zarządu
strony polskiej.
Komisja Rewizyjna RP stwierdza, że działalność Zarządu MSMP Pl nie budzi zastrzeżeń.
Na tym protokół zakończono.
Darz Bór !
Wrocław 17.03.2020 r.

Członek KR RP
Andrzej Mróz
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Przewodniczący KR
Jerzy Jamróz

a) część czeska
Revizní zpráva spolku MSMP za rok 2019
Vážení přátelé,myslivci a členové MSMP.
Dle platných stanov spolku a rozhodnutí valné hromady dle dohody předkládám
kontrolu čínnosti a finančního hospodaření za rok 2019 kterou jsem provedl dne 2.3.2020
u finančního hospodáře pana Milana Heřmana.
Zprávu předkádám v tomto členění:
- kontrola pánu práce na české straně
- pokladna v Kč
- účet u poštovní banky
- pokladna v polských zlotých
- účet u polské banky
- finanční hotovost r.2019
- pohledávky r.2018
- závěrečné stanovisko
Kontrola plánu práce spolku české strany.
Ve spolupráci s finančním hospodářem a předsedou splku jsme probrali na výboru dle
plánu práce jednotlivé akce na české straně které byly plánované pro rok 2019, ale
z důvodů nezájmu členů jich bylo velmi málo uskutečněno proti jiným létům,ale i tak
byly kladně hodnoceny spolkem i veřejností.
Kontrola pokladní hotovosti v Kč.
Zůstatek z roku 2018
20 670,-Kč
Příjmy 2019
65 486,-Kč
Výdaje 2019
75 115,-Kč
Hotovost - zůstatek k 31.12.2019
11041,-Kč
Kontrola účtu u poštovní bankyERA
Zůstatek z roku 2018 v Kč.
21 30,00,-Kč
Příjmy 2019
41 731,41,- Kč
Výdaje 2019
24 621,00,- Kč
---------------------------------------------------------------Hotovost-zůstatek k 31.12.2019
19 240,41,-Kč
Kontrola pokladny v polských zlotých.
Zůstatek z roku 2018
Příjmy 2019
Výdaje 2019

133,32,- Zl
330,00,- Zl
300,00,- Zl
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-------------------------------------------------------------------Hotovost – zůstatek k 31.12.2019
163,32,-Zl
------------------------------------------------------------------Hotovost – zůstatek k 31.12.2019
163,32,-Zl
===========================================
Kontrola účtu u polské banky.
Zůstatek z roku 2018
8 498,50,-Zl
Příjmy 2019
12 415,40,-Zl
Výdaje 2019
11 635,71,-Zl
-----------------------------------------------------------------Hotovost – zůstatek k31.12.2019
9 278,19,-Zl
============================================
Finanční hotovost spolku k 31.12.219
Kč = pokladna + banka
30 281,41,-Kč
Zl = pokladna + banka 9278,12 x 5,97 Kč =
55 419,35,-Kč
Celkem
85 700,76,-Kč
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pohledávky u členů spolku:
Na české straně je to 5 členů nezaplaceno za 8 let x 260,-Kč = 2080,-Kč
Na polské straně je to 31 členů nezaplaceno za 53 let x 260 = 13780,-Kč
Členské příspěvky se v roce 2019 podařílo jak na polské tak i na české straně vybrat
od neplatících šlenů a stav v této oblasti je uspokojivý.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Závěrečné stanovisko.
Tuto zprávu budu hodnotit ve dvou rovinách,v provedených akcí dle plánu práce nebyly
všechny splněny z důvodu nadměrného množství naplánovaných akcí a jak již jsem psal
i nezájmu členů .Tak jak bylo na přípravném výboru navrženo do plánu práce sestavit akce
od 1.1-31.12 roku samostatně jak na české tak i polské straně včetně finančního
hospodaření, s připomínkou odevzdávání finančních dokladů do 10sátého dne
následujícího měsíce finančnímu hospdáři se pořád nedaří z polské strany, ale konečné
předání úzávěrky z roku 2019 se výrazně zlepšilo.
Jak je zřejmé z výpisu a rozboru zprávy je nutno připomenout finančnímu hospodáři,
že je potřeba pracovat s měnší pokladní hotovostí.Zpráva bude pro valnou hromadu
vyhotovena ve dvou provedeních jak za českou tak i za polskou stranu kterou provede
pan Jerzy Jamroz. Za provedenou práci a aktivitu všem členům spolku, výbobu
a především finančním hospodářům děkuji.
S pozdravem LESU A LOVU ZDAR!
člen revisní komise MSMP CR Jiří Hudec
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8. Założenia rzeczowe i finansowe na rok 2020.
8.1. Ramowy program działalności na rok 2020/2021 - Plán práce
Lp

Termin realizacji

1.

18.01.2020

2.

27.03.2020
Zmiana terminu
Koronawirus

Wiosenne Seminarium
Zakonu Św. Huberta.
Cena seminarium 400 Kč.
Hotel 350 Kč.
Udział członków MSMP /
PZŁ

3.

18.04.2020

XVII Walne Zgromadzenie
Sprawozdawcze

Pisary /
Międzylesia
Ośrodek
„Modrzewie”

M. Rymarski
K. Rind
P.Vćelak
S.Zimniak

4.

25-28.04.2020

Národní výstava myslivosti

Brno
Czeska Republika

K. Rind
P. Včelák

5

Miejsce realizacji

Temat

XVIII Opłatek Myśliwski
- familijny Ośrodek
Pisary /Międzylesia
„Modrzewie” w Pisarach 21

Hospital Kuks

Praca z klasami 1-8 :
1. Ornitologia – Ptaki w lesie!
Samorządowa
2 Nie wypalaj łąk!
3. Kozica w masywie
Szkoła
w Międzylesiu
Śnieżnika
III-X.2020
4. Mieszkańcy lasu-pokaz
Szkoła
zdjęć autorstwa Mariuszamarzec
Domaszków
Kępy
marzec/kwiec
3 tematy będą realizowane
Szkoła
maj-czerwiecWilkanów
w terenie lub jeśli trzeba w
-wrzesień
salach zajęć szkolnych, 1w
Szkoła specjalna
|Sali Szkoły Specjalnej w
wrzesień
w Długopolu
Długopolu Zdroju.
marzec –
5. Instrukcja obsługi lasu –
Zdroju
październik
ciekawostki
z: puszczy, gaju, kniei ,
Zespół Szkół
Terminy ustalane
Samorządowych
zagajnika itd.
z dyrektorami
6. Skąd się biorą drzewa w w Stroniu Śląskim
placówek
lesie ? - szkółki
oświatowych
Przedszkole
i ich znaczenie dla biocenoz.
„Bajlandia”
7. Czy kamienie i skały to też
„życie” - znaczenie
w Bolesławowie
występowania w określonych
rejonach Polski
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Osoba odpowiedzialna
M.Rymarski
K. Rind
S. Zimniak
A. Wystygło

R. Rybak

M. Kępa
Realizacja zajęć:
30%
Bogiel/Kępa
70%
Kępa
J. Bogiel
M. Kępa
- wspólnie

6.

09.05.2020

Kynologická akce –
podzimní zkoušky

Kosičky

F. Frola,
P. Skalický

7.

05.2020

Egzaminy dla Myśliwych
z CR

Międzylesie

Zarząd

06.06.2020

Uroczyste obchody 16-tej
rocznicy założenia
Międzynarodowego
Stowarzyszenia Myśliwych
Pogranicza

Międzylesie

Zarząd

03.10.2020

27 Rocznica świętowania
Zakonu św. Huberta.
Uczestnictwo myśliwych
i sympatyków z Polski w
uroczystościach Zakonu
św. Huberta
w CzeskiejRepublice

Kuks
Czeska Republika

R. Rybak
F. Frola

10.

Jesień 2020

Sadzenie drzew
w Nadleśnictwie Międzylesie
„ Las jest także dla nas
i My bądźmy dla niego”

Międzylesie

M. Kępa

11.

10.10.2020

53. mezinárodní setkání
sokolníků
s mezinárodní účastí

Opočno
Czeska Republika

K. Rind
P. Včelák,
M. Heřman

30-31.10.2020

X Międzynarodowe
Polowanie Hubertowskie
z udziałem myśliwych, Zakonu św. Huberta,
MSMP w Kletnie
Koszt 1700,00 zł
Zaduszki Myśliwskie –
realizacja podczas Mszy
Hubertowskiej po polowaniu
hubertowskim.
(nocleg, wyżywienie, oprawa.
transport. msza, uroczysty
wieczór , biesiada)

Nadleśnictwo
Lądek Zdrój

M. Rymarski

27-28.11.2020

Wycieczka do Pragi
- zwiedzanie miasta,
Konopiszcze
- udział w Mszy
św. Hubertowskiej ZśH
w Katedrze św. Vita
w Pradze - Hradćany.
- autokarowe zwiedzanie
Pragi nocą

Praga

K. Królicki
A. Mróz

8.

9.

12.

13.

14.

11.2020

Lov hus, kachen,
na Jižní Moravě
V Rybářství
spojené s ochutnávkou vína
Hodonín
10 osob, 2.500 Kč/os – lov, Czeska Republika
ubyt, bez stravy
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K. Rind
P. Včelák

15.

20.11.2020
pátek

Hon na bažanty, 6000Kč/os,
15 Pol, 10 ČR
380 Kč/kus/na výřadu (výřad
315 ks) catering +500 Kč,
uhradit do 30.9. 2020
+ 330 Kč lov. lístek a pojištění
ubytování zajištěno

Dlouhá Ves okr.
Rychnov n/K.

P. Včelák

Zasady: Za zwierzynę trofealną płaci się dodatkowo.
Pokladník spolku MSMP ČR: Milan Heřman
Skarbnik MSMP RP: Andrzej Wystygło

Rok 2021

1.

30.01.2021

XIX Opłatek Myśliwski
Zabawa karnawałowa

Pisary
Pensjonat
Modrzewie

Zarząd

2.

05.02.2021

Ples OMS – Dvorana Smiřice

Smiřice

F. Frola
K. Rind

3.

03.2021

Seminarium „ Tradycja i
współczesność w myślistwie
w Czeskiej republice
Organizator: Zakon św.
Huberta
Udział członków PZŁ, MSMP

Hospital Kuks

R. Rybak
M. Rymarski

4.

17.04.2021

XVIII Walne Zgromadzenie
Sprawozdawcze MSMP

Czeska Republika

Zarząd

Wrocław 16.03.2020
Pokladník spolku MSMP ČR: Milan Heřman
Skarbnik MSMP RP: Andrzej Wystygło
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8.2 Plan budżetu na rok 2020
8.2. Plan budżetu MSMP na 2020 r.
Finanční plan na 2020 r.
L.p.

Wyszczególnienie

PL

Čs

Razem (3+4)

1

2

3

4

5

I. PRZYCHODY / PRIJMI
Składki członkowskie i wpisowe /
Členske příspĕvky a zapísne:
a) Niezapłacone za 2019 r./
Nezaplacení za 2019
1.

b) Za / za 2020

c) Wpisowe /zapisne

1. RAZEM / CELKEM

2.

3.

4.

5.

XVIII. Miedzynarodowy Opłatek
My / Mezinárodní lovecki Oplatek
„PISARY 2020” /
18/19.01.2020. Uczestnictwo /
Účast 46 osób/osob x 125 PLN
Zorganizowanie loterii na 3 balach
myśliwskich w Trzebnicy
i w Szymanowie w dniach:
21/22/23.02.2020 r./ Organizace
tomboli na 3 mysliveckích zbávach
w/v Trzebnicy i w/v
Szymanowie v 21/22/23.02.2020
27. Uroczystości Zakonu św.
Huberta w Czechach/Zajezd na 26.
Slávností RsH w Čs (uczestnictwo/
účast). 03.10.2020 r.
XVII Walne Zgromadzenie
Członków MSMP /XVII. Valná
Hromada Členov MSMP
„ PISARY 2020”.
a) Wydanie „Broszury nr 6 /
Vydáne „Brošure Nr 6”
Sponsorzy / Sponsoring :
- Okładki / Obálki (450 PLN).
- Środka / Středu (1 350 PLN).

PLN

360

0

360

kČs

2 160

0

2160

PLN

3 445

1 417

4 862

kČs

20 670

8 500

29 170

PLN

390

0

390

kČs

2 340

0

2 340

PLN

4 195

1 417

5 612

kČs

25 170

8 500

33 670

PLN

5 750

0

5 750

kČs

34 500

0

34 500

PLN

2 835

0

2 835

kČs

17 010

0

17 010

PLN

1 275

0

1 275

kČs

7 650

0

7 650

PLN

1 800

0

1 800

kČs

10 800

0

10 800
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b) Catering ( sponsoring )
- Miód pitny / Med (5 l), PL.
- Piwo / Pivo, ČR
5. RAZEM / CELKEM

6.

Pozostałe / Pozůstle :
a) Sprzedaż krawatów /
Prodej kravat
b) Sprzedaż odznak /
Prodej odznak MSMP
c) Inne / Ostatní

PLN

125

167

292

kČs

750

1 000

1 750

PLN

1 925

167

2 092

kČs

11 550

1 000

12 500

PLN

335

1 483

1 818

kČs

2 010

8 900

10 910

PLN

16 315

3 067

19 382

kČs

97 890

18 402

116 292

I. RAZEM / CELKEM

II. KOSZTY / VÝDAJE

1.

Opłaty bankowe/Bankove poplatki.

PLN

320

120

kČs

1 920

720

Wydatki administracyjno-biurowe / Administratywní vydaje:.
a) Zakup materiałów biurowych /
Nakup potřebni material.
2.
b) Opłaty pocztowe.
2. RAZEM / CELKEM

3.

4.

XVIII Międzynarodowy Opłatek
Myśliwski / Mezinárodní Lovecki
Oplatek „PISARY 2020”
18/19.01.2020 (catering, Msza Św.,
występ artystyczny, degustacje
/ Mše Svata, umĕleckí výstup,
degustace
Zorganizowanie loterii na 3 balach
myśliwskich / Organizace tomboli
na 3 mysliveckích zabávach w/v
Trzebnicy i w/v Szymanowie,
21/22/23/02.2020

PLN

420

167

487

kČs

2 520

1 000

3 520

PLN

200

100

300
1 800

kČs

1 200

600

PLN

620

267

887

kČs

3 720

1 600

5 320

PLN

5 400

0

5 400

kČs

32 400

0

32 400

PLN

1 192

0

1 192

kČs

7 152

0

7 152
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Uroczyste obchody 16. Rocznicy / Slavností výročí MSMP, 06.06.2020 r., Międzylesie:

5.

a) Zakup kwiatów i zniczy /
Nákup kvĕtov a lamp

PLN

150

0

150

kČs

900

0

900

b) Msza Św.Hubertowska /
Mše Svata Hubertova (muzyka
kościelna i myśliwska /
Kostelna hudba a myslívecka)

PLN

700

0

700

kČs

4 200

0

4 200

PLN

1 000

400

1 400

c) Catering
5. RAZEM / CELKEM

6.

27. Uroczystości Zakonu
Św. Huberta w Czechach /
Zajezd na 27. Slávnosti RsH v Čs
(transport, informacje). 03.10.2020.

kČs

6 000

2 400

8 400

PLN

2 150

400

2 550

kČs

12 900

2 400

15 300

PLN

1 300

0

1 300

kČs

7 800

0

7 800

XVII. Walne Zgromadzenie Członków MSMP / XVII. Valna Hromada Členov MSMP, Pisary,
2020:

7.

a) Wydanie „Broszury nr 6”
(okładka + środek) /
Vydané „Brošure Nr 6”
(obladka + střed ).
b) Catering (40 osób / osob)
- Konsumpcja /
Konzumpce: PL
7. RAZEM / CELKEM

8.

Seminaria dla dzieci /
Seminar pro detí (zakup nagród).

PLN

1 950

0

1 950

kČs

11 700

0

11 700

PLN

1 600

534

2 134

kČs

9 600

3 204

12 800

PLN

3 550

534

4 084

kČs

21 300

3 204

24 504

PLN

200

0

200

kČs

1 200

0

1 200

Msza Św. z Zaduszkami Myśliwskimi po X. Miedzynarodowym Polowaniu Hubertowskim
„Hubertus 2020” / Mše Svata po X. Miezinarodním love „Hubertus 2020”. Kletno.
30/31.10.2020

9.

a) Posługa sakralna /
Sakralne posloužene

PLN

200

0

200

kČs

1 200

0

1 200

b) Oprawa muzyką myśliwską /
Muslívecka hudba

PLN

200

0

200

c) Zakup zniczy / Nákup lamp
9. RAZEM / CELKEM

10.

Wykonanie gwoździ do sztandaru
MSMP / Výrob hřebíkov do
proporcu MSMP
PL: 7; ČR: 2 szt. / Kus

kČs

1 200

0

1 200

PLN

100

0

100

kČs

600

0

600

PLN

500

0

500

kČs

3 000

0

3 000

PLN

664

190

854

kČs

3 895

1 115

5 010
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Wykonanie / Výrob:

11.

12.

a/ Medali w etui /
Medaíle v krabiče.
Pl: 60; ČR: 40 szt./kus

PLN

2 429

1 474

3 903

kČs

13 740

9 160

22 900

b/ Odznak / Odznak MSMP.
Pl: 50; ČR: 50 szt. / kus

PLN

435

435

870

kČs

2 550

2 550

5 100

Zakup odznak / Nákup odznak
„XV. Międzynarodowy Opłatek
Myśliwski MIĘDZLESIE 2017”
Čs: 40 + PL: 60 =100 szt.

PLN

426

0

426

kČs

2 556

0

2 556

Pozostałe / provozni vydaje:
13.

a) Usługi / Nákup služeb.
b) Inne / Ostatní.
II. RAZEM / CELKEM

III.

I. - II.: RÓŻNICA / ROZDIL
(per saldo)

PLN

100

0

100

kČs

600

0

600

PLN

100

0

100

kČs

600

0

600

PLN

19 386

3 420

22 806

kČs

116 316

20 520

136 836

PLN

-3 071

-353

-3 424

kČs

-18 426

-2 118

-20 544

UWAGA! Przeliczenie PLZ/KC/PLN
1 PLN / 6 kČs
Pokladník spolku MSMP ČR: Milan Heřman
Skarbnik MSMP RP: Andrzej Wystygło
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9. Artykuły z ciekawych akcji zrealizowanych w ramach
Ramowego Planu Działalności 2019/202
9.1. XV Jubileusz Międzynarodowego Stowarzyszenia Myśliwych Pogranicza
Międzynarodowe Stowarzyszenie Myśliwych Pogranicza /polsko-czeskie/ to elitarna grupa
myśliwych skupiająca w swoich szeregach doświadczonych członków kół i co cieszy
młodych adeptów. Są to koła: „Sylwan”, „Tur”, „Ostoja”, „Czajka”, W.K.Ł „Trop 401”
z Wrocławia, „Muflon” i „Lis” z Bystrzycy Kł., „Głuszec” z Polanicy Zdr., „ Śnieżnik”
ze Stronia Śl. oraz „Leśnik” z Krakowa mające swoje łowiska w Kotlinie Kłodzkiej.
Obecnie jest w tej grupie 39 myśliwych polskich i 18 myśliwych z 16 kół w Czechach

W nawiązaniu do zalegalizowanej działalności MSMP w 2004 r. w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych Czeskiej Republiki, 08 czerwca br. w ramach 25 obchodów Dni
Międzylesia /725 lat/ 20 członków Stowarzyszenia świętowało swoją już 15 rocznicę
działalności na tej historycznej, gościnnej ziemi obfitującej przede wszystkim
w gatunki zwierzyny płowej i grubej.

Pierwsze założenia poznawania kultury i tradycji łowieckich po obu stronach granicy, bogatych górskich biotopów i ciekawych ludzi i tym razem zostały zaprezentowane szerokiej
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publiczności w formie wystawy fotograficznej ukazujące nasze kierunki działalności tj.
- ochrona i odbudowa ginącej flory i fauny
- gospodarka leśna
- znajomość środowisk przyrodniczych
- edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych,
w formie ekspozycji pokaz sztandaru, logo M.S.M.P, mundury i odznaczenia. W formie
degustacji cieszące się ogromnym powodzeniem były wyroby wędliniarskie z dziczyzny
jak: szynki, rolady, kiełbaski, koreczki, pasztety, boczki itd. Do tych pyszności można
było spróbować kufelek przywiezionego przez czeskich myśliwych dwóch gatunków piwa.

Inną atrakcją przeznaczoną tak dla dzieci jak i dorosłych był konkurs wiedzy przyrodniczo
- myśliwskiej „DZIKA ŚWINIA TO...?” polegający na wybraniu sobie 1 ze 100 nagród,
które chce się wygrać i odpowiedzieć na trzy losowo wskazane pytania. Śmiechu i zabawy
było mnóstwo, kiedy babcie dla wnuczków wygrywały bajki ukazując miejsce występowania „lusterka” kozy lub improwizujące głos puchacza. Tatuś jednego z graczy „śpiewał”
popularną piosenkę związaną z myśliwymi - „Szła dzieweczka” a wujek innego określał
co się kryje pod nazwami „mandarynka” i „lodówka”. Trzeba przyznać, że dzieci i młodzież posiada większą wiedzę od dorosłych bo z łatwością wyliczały np. nazwy dzikich
zwierząt i ich młodych, wiedziały kto ma pędzelki na uszach? jaką cechą odznacza się
kowalik?, ślady na śniegu to tropy czy kto nosi na głowie „wieniec”?
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Dostojeństwa obchodom dodał uroczysty przemarsz pocztu sztandarowego przez miasto
do kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała, gdzie odbyła się uroczysta msza z oprawą
muzyki myśliwskiej, po której złożono kwiaty przy Kolumnie Maryjnej z 1698 r na rynku
międzyleskim z figurą św. Huberta.

Na estradzie obchodów jednym z punktów programu był wieczorny występ w urokliwej
scenerii zespołu sygnalistów myśliwskich „Akord Lasu” z Wrocławia. Tam też burmistrz
Międzylesia wręczył prezesowi MSMP podziękowanie za 15 lat współpracy z miastem
i gminą, którego mottem są słowa:
...”Niech ten piękny Jubileusz będzie powodem do dumy”...

Uchwałą z dnia 25.07.2019 Kapituła Odznaczeń Łowieckich w Warszawie nadała
Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Myśliwych Pogranicza „ODZNAKĘ ZA ZASŁUGI
DLA ŁOWIECTWA” którą uhonorowano sztandar stowarzyszenia w dniu 09.11. br.
w Puchaczówce w Siennej po polowaniu hubertowskim zorganizowanym przez
K.Ł „Sylwan” na terenie Nadleśnictwa Międzylesie w Jodłowie, zwieńczonym biesiadą
do białego rana.
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Jesteśmy wszyscy zaszczyceni takim wyróżnieniem przez Polski Związek Łowiecki.
Będziemy w dalszym ciągu propagować historyczną i współczesną wartość materialną
kultury łowieckiej obu narodów jak: muzyka, poezja, malarstwo, ubiory i inną twórczość
artystyczną oraz preferować etykę, obyczaje i tradycję łowiecką w myśl słów wypisanych
na sztandarze M.S.M.P tj.
OCHRONA PRZYRODY
- OCHRANA PŘÍRODY
SZACUNEK DLA ZWIERZĄT - ÚCTA KE ZVĚŘI
POKORA W SERCU
- POKORA V SRDCI
Darz Bór
Członkini MSMP
diana K.Ł „Śnieżnik”
Jolanta Bogiel
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9.2. Polskie święto w Kuksie w Czeskiej Republice
3 listopada 2019 r. jak co roku w Kuks - Czeska Republika odbyło się Walne Zgromadzenie Zakonu Świętego Huberta. Od założenia Zakonu św. Huberta w 1695r. przez hrabiego
Franciszka Antoniego Sporcka minęło już 325 lat a zakon wciąż istnieje. Przesłaniem założyciela była ochrona i propagowanie tradycji myśliwskiej i łowiectwa, jak również ustawicznej służby w stosunku do przyrody i społeczeństwa. Zakon przez wiele lat był największym stowarzyszeniem myśliwych w całej Europie. Wybitnymi członkami zakonu
byli: cesarz niemiecki, rzymski, król czeski Karol VI, jego małżonka Elżbieta Krystyna,
cesarz Franciszek I Lotaryński, królowie polscy August II i August III, królewicz Eugen
Sawojski, królewicz z Modeny, infant portugalski Emanuel II z Briganty, książęta, hrabiowie, członkowie rodów Schwanzenberów, Czerninów, Kolowratów, Lichtensteinów,
Kińskich i wielu innych. Dzisiejszych członków zakonu to bardzo zobowiązuje.
W dalszym ciągu w Czechach Zakon św. Huberta stanowi elitarne stowarzyszenie myśliwych, którzy swoją pracą na rzecz łowiectwa starają się godnie podtrzymywać wielowiekową tradycję. W święto Św. Huberta po mszy hubertowskiej w Kościele Najświętszej Trójcy
w Kuks w kaplicy, odbyła się ceremonia przyjęcia w poczet członków zakonu trzech kolejnych Polaków. Na III stopień hierarchii w zakonie św Huberta pasowani zostali:
br. Przemysław Szczerbak
br. Szymon Zimniak
br. Krzysztof Królicki

br. Roman Rybak - Komtur Komendy
„Polonia” z siedzibą we Wrocławiu

br. Przemysław Szczerbak

br. Szymon Zimniak
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Ceremonii pasowania dokonuje Wielki Mistrz Zakonu św. Huberta Jan Votava.
W ramach struktur organizacyjnych w 2008r.
powołano Prefekturę Polską mającą na celu
kontynuację dobrych stosunków w środowisku
myśliwych Czechów i Polaków w zakresie poszerzania możliwości wzajemnych kontaktów
pomiędzy myśliwymi, ekologami i obywatelami na terytorium państw tworzących podobne
stowarzyszenia. W dniu 5.02.2016r przekształcono Prefekturę w Komendę „ Polonia”.

br. Krzysztof Królicki

Polscy czlonkowie Komendy „Polonia” Zakonu św. Huberta w Czeskiej Republice
Zestawienie polaków - członków zakonu św. Huberta z siedzibą w Kuks 1695 - 2019
1. Kurfiřt saský Bedřich August I (1670 -1763) od roku 1697 polský král August II
w latach 1699-1733
2. Kurfiřt saský Bedřich August II (1696 -1763) od roku 1736 polský král August III
w latach 1721-1733
3. Marie Jozefa, manželka polskěho krále Augusta III (1699 -1757) dcera cisaře Jozefa I
w latach 1721-1733
4. Princ Jerom Radziwill (….-1760), podkomoři Litewský a kourouhevnik zemský
w latach 1717-1733
5. Roman Rybak (07.01.1950-…) zemský mistr ŘsH pro Polsko, Dolni Slezsko (Wrocław)
Nr 082 Wrocław - Polska Przyjęty: 31.03.2007
Pasowany na Rycerza Zakonu św. Huberta 03.11.2008
Komtur Komendy „Polonia” RsH od 05.02.2016
6. Alojzy Krysiak (04.06.1944–23.10.2018+) członek Zakonu św. Huberta Nr 088
Blachownia k/ Częstochowy - Polska. Przyjęty: 03.11.2007
Pośmiertnie pasowany na Rycerza Zakonu św. Huberta 03.11.2018
Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Rycerskim 05.10.2019.
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7. Marian Rymarski (10.11.1957-…..) członek Zakonu św. Huberta Nr 101
Międzylesie – Polska Przyjęty: 26.03.2011
Pasowany na Rycerza Zakonu św. Huberta 03.11.2016
8. Jerzy Jamróz (09.05.1950-…..) członek Zakonu św. Huberta Nr 106 Wrocław - Polska.
Przyjęty: 24.03.2012
Pasowany na Rycerza Zakonu św. Huberta 03.11.2018
9. Piotr Grzywacz (31.05.1958-31.03.2016+) członek Zakonu św. Huberta Nr 116
Tuchola - Polska. Przyjęty: 29.03.2014
10. Andrzej Mróz (29.10.1947-…) członek zakonu św. Huberta Nr 138 Wrocław - Polska.
Przyjęty: 03.11.2018
11. Jaroslav Halkowicz (15.02.1968-31.12.2019) członek zakonu św. Huberta Nr 139
Zbąszynek – Polska. Przyjęty: 03.11.2018 - skreślony 31.12.2019 r.
12. Przemysław Szczerbak (05.07.1968-…) członek zakonu św. Huberta Nr 145
Wrocław - Polska. Przyjęty: 03.11.2019
13. Szymon Zimniak (08.03.1978-…) członek zakonu św. Huberta Nr 143
Wrocław - Polska. Przyjęty: 03.11.2019
14. Krzysztof Królicki (22.09.1956-…) członek zakonu św. Huberta Nr 144
Wrocław - Polska Przyjęty: 03.11.2019

Marian Rymarski i Andrzej Mróz podczas
ceremonii pasowania

hr. Franciszek Antoni Sporck
Składanie zniczy przed grobowcem hr. Franciszka Antoniego Sporcka
znajdującego się w podziemiach kościoła p.w. Najświętszej Trójcy w Kuks
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Bracia Zakonu św. Huberta

Wspólne zdjęcie plenerze Braci Zakonu
Świętego Huberta w Czeskiej Republice
Zakon św. Huberta liczcy 85 członków
w tym 8 członków z Polski.

W swoim działaniu zwraca uwagę przede
wszystkim na sprawy etyki i moralnego
postępowania myśliwego oraz działania
kulturalne i społeczne.
Zadania realizowane są przez grupy regionalne, tzw. komendy oraz asocjacje
(początkowe fazy organizacyjne)
m.in. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii
i na Słowacji.
Członkowie zakonu na uroczystościach
i akcjach zakonnych ubrani są w specjalne
mundury. Jest to szarozielony strój z przypiętym na lewej piersi orderem zakonu.
Na przewieszonym przez piersi specjalnym
pasie zawieszony jest długi nóż myśliwski.
Ramiona okrywa peleryna z kołnierzem
z lisa i klamrą z kłem jelenia.
Artykuł: Roman Rybak
Wrocław 29.12.2019 r.
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9.3. XVIII Międzynarodowy Opłatek Myśliwski „PISARY 2019”
Idąc z duchem Chrześcijańskiej tradycji w okolicach Świąt Bożego Narodzenia pragniemy
dzielić się z najbliższymi radością, pokojem i miłością. Jest to okazja do pojednania, przebaczenia i odetchnięcia od trosk codzienności. W tym celu symbolicznie przełamujemy się
Opłatkiem. Zwyczaj dzielenia się nim wywodzi się z pierwszych wieków chrześcijaństwa,
gdzie dzielono się chlebem na znak wspólnoty. Chlebem dzielono się wówczas w różnych
sytuacjach i przy różnych okazjach. Początkowo nie były one ściśle związane tylko z Bożym Narodzeniem. Chlebem dzielono się np. podczas nabożeństwa. Łamanie się Opłatkiem w formie jakim znamy go dzisiaj jest natomiast zwyczajem, który można znaleźć
w wierze chrześcijańskiej dopiero od X wieku.
Pierwsze opłatki wypiekali mnisi z klasztoru Cluny we Francji. Ówczesny Opłatek nazywany był Nebulą. W formie znanej nam dzisiaj Opłatek dotarł do Polski w XV wieku
i początkowo był wypiekany przez organistów. Dzisiaj ich wypiekiem zajmują się natomiast siostry i bracia zakonni. Idąc z duchem czasu wprowadzono również kolorowe
Opłatki, które można podawać zwierzętom stanowiącym przecież niejednokrotnie członków naszej rodziny.
Tradycja dzielenia się Opłatkiem w domach znana jest nie tylko Polsce, ale również na
Litwie, Słowacji, Białorusi, Ukrainie, Czeskiej Republice czy we Włoszech. Pamiętając o
ogromnej symbolice i mocy Opłatka, Stowarzyszenie Myśliwych Pogranicza zrzeszające
ludzi z różnych krajów, różnych profesji oraz wyznań czy poglądów stara się rokrocznie
spotykać i kultywować jego symbolikę.
Konsekwentnie realizuje tym samym założenia statutowe powstałe już prawie dwadzieścia
lat temu w momencie powstania Stowarzyszenia, które powołano do istnienia w celu zacieśnienia współpracy przyrodników i myśliwych z obszarów przygranicznych, ale nie
tylko. Jednym bowiem z podstawowych Jego zadań jest pielęgnowanie historycznych
wartości materialnych i duchowych stanowiących dobro narodowe. Nie należy tu również
zapominać o kulturze ludowej - regionalnej, stanowiącej tożsamość danej społeczności.
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, pragnąc realizować założenia statutowe
oraz postępując zgodnie z założeniami Walnego Zgromadzenia w dniu 18.01.2020 roku
w Pisarach odbyło się XVIII spotkanie opłatkowe organizowane przez Międzynarodowe
Stowarzyszenie Myśliwych Pogranicza.
Gospodarzami spotkania były władze świeckie Międzylesia - Burmistrz, kościelne
- Proboszcz miejscowej parafii oraz Zarząd MSMP. Uczestnikami spotkania byli członkowie stowarzyszenia, ich rodziny, przyjaciele, przyrodnicy, sympatycy, ale i lokalna społeczność widząca w Nas przykład wzajemnej wspólnoty i jedności.
Uroczystość rozpoczęła się już tradycyjnie
od potkania z Burmistrzem Tomaszem
Korczakiem pod Kolumną Maryjną
znajdującą się w centrum Międzylesia.
To symboliczne miejsce, które ufundowane
zostało w 1698 r. przez hrabiego Michaela
Wenzela von Altthamanna w podzięce za
ochronę miasta przed pożarami i powodziami, rokrocznie jest miejscem oddania hołdu
Opatrzności.
To tutaj Zarząd MSMP składa kwiaty w towarzystwie niejednokrotnie członków innych
wspólnot czy zrzeszeń. W tym roku towarzyszyli Nam członkowie zakonu Świętego
Huberta z Czeskiej Republiki. Jest to też miejsce symbolicznego rozpoczęcia spotkania
opłatkowego. Po miłych słowach płynących ze strony Włodarza Miasta Międzylesia
jak i Prezesa MSMP oraz członków Zakonu Świętego Huberta uczestnicy tradycyjnie udali się w miejsce bardzo symboliczne i bliskie sercu każdego myśliwego związanego z lokalnym Kołem Łowieckim „Sylwan”
Miejsce to, to pamiątkowy pomnik powstały w celu uczczenia pamięci zmarłych założycieli oraz członków Kola Łowieckiego,
którzy zapisali się w jego pięknej historii.
Jest to równocześnie okazja do chwili zadumy i wspomnienia bliskich, koleżanek i kolegów, którzy odeszli już z naszych szeregów
do Krainy Wiecznych Łowów. Tej pięknej
chwili zadumy towarzyszy zawsze wspaniała
oprawa muzyki myśliwskiej, zapalenie
zniczy oraz złożenie kwiatów.
W tym roku scenerie dodatkowo upiększyła sama natura przyprószając świeżym śniegiem
pamiątkowe tablice zmarłych Nemrodów. Bez względu na aurę część plenerowa jak zawsze zgromadziła niemal wszystkich uczestników spotkania opłatkowego po którym wspólnie udano się na mszę świętą. W tym roku odbyła się ona w pięknym wiejskim kościółku
Św. Wacława w Pisarach.
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Historia kościoła w tym miejscu sięga XVIw,
jednakże obecna neoromańska forma została
zbudowana w 1859 roku stanowiąc murowane spoiwo okolicznych mieszkańców.
Podczas mszy uczestnicy mieli okazje wysłuchać homilii, która została przygotowana
przez Proboszcza ks. Marka Mundzialewicza,
specjalnie na tę uroczystość .
Nie zabrakło w niej ciepłych słów pod adresem ludzi skupionych wokół prawych i słusznych idei przyświetlanych odwiecznymi
aksjomatami etycznymi .Uroku uroczystości dodawało brzmienie zabytkowych organów
wzbogacone przez akcenty muzyki myśliwskiej w wykonaniu naszego niezawodnego kolegi Andrzeja Wystygły , założyciela i lidera zespołu „Akord Lasu”. Tegoroczna msza była
również okazją dla wielu członków Stowarzyszenia do mocniejszego zaakcentowania swojej z Nim jedności przez symboliczne przybicie gwoździ na drzewcu Sztandaru MSMP
obecnego podczas mszy.
Ma to fundamentalne, symboliczne znaczenie dla każdego członka MSMP i daje mu
pewność pełnej integracji z Jego wspaniałymi
ideami. W tym roku aż siedmiu członków ze
strony Polskiej i dwóch ze strony Czeskiej
zdecydowało się na ten zaszczytny krok.
Była to również okazja do wręczenia im
w ramach podziękowania, specjalnie przygotowanego na okoliczność zbliżającego się
dwudziestolecia powstania Stowarzyszenia,
symbolicznego odznaczenia.
W poczuciu duchowego spełnienia po zakończonej mszy czekało uczestników kolejne
podniosłe wydarzenie – wspólne ubieranie choinki. W tym przypadku jest to tak zwana
choinka natury, która łączny świat ludzi i zwierząt i stanowi najwyższy akt symbolizujący
chęć wspólnego przeżywania tak wyjątkowego czasu jakim są Święta Bożego Narodzenia.
To bowiem z dziećmi, rodzicami, dziadkami czyli najbliższymi naszemu sercu osobami
przyozdabiamy Świąteczne Drzewko. Ten stary zwyczaj zapoczątkowany w protestanckich
Niemczech zawędrował na tereny Polski wraz z Pruskim zaborem na przełomie XVIII
i XIX wieku i natychmiast znalazł miejsce w sercach Naszych rodaków. Nie wyobrażamy
sobie chyba dzisiaj świąt bez drzewka przyozdobionego wszelkimi z możliwych, ograniczonych tylko wyobraźnią, ozdobami. Choinka natury to okazja do zaśpiewania wspólnie
kolęd oraz obdarowania się prezentami. Tym razem obdarowanymi stały się zwierzęta
okolicznych pól i lasów. Uczestnicy przygotowali bowiem dla nich liczne przysmaki
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w postaci marchwi, jabłek, orzechów, ziarna i oczywiście kolorowego opłatka.
Przy wspólnym śpiewaniu kolęd zastał uczestników zmierzch.
Wszyscy przenieśli się do przygotowanej
specjalnie na tę okazję wiaty, w której mogli
się ogrzać przy blasku ogniska. Była to też
okazja do spróbowania tradycyjnego polskiego bigosu. W tym roku zrezygnowano
z formuły konkursu na najlepszy bigos myśliwski na rzecz degustacji. Kilka wspaniałych bigosów z dodatkiem niejednokrotnie
akcentów myśliwskich, wspaniale rozgrzało
zgromadzonych. Dodatkowo odbyła się degustacja nalewek własnej roboty przygotowywanych przez członków stowarzyszenia.
Można było spróbować wyrobów zarówno
słodkich jak i wytrawnych, pospolitych, ale
i bardziej wyszukanych trunków. Każdy
mógł znaleźć coś dla siebie. Słowom uznania dla twórców nie było końca. Czas płynął
nieubłaganie i nadchodził czas na kulminacyjny moment spotkania czyli wieczerze. Wszyscy ubrani w odświętne stroje, udali się na
salę, gdzie przygotowano tradycyjne wigilijne spotkanie. Uroczystego otwarcia w gronie
ponad pięćdziesięciu osób dokonał Zarząd MSMP na czele z Prezesem Kamilem Rindem
oraz V-ce Prezesem Marianem Rymarskim.Tradycyjnie rozdano opłatek i życzono sobie
wszelkiej pomyślności i łask Bożych.
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W Śpiewaniu kolęd swój kunszt zaprezentował zespół ludowy „Długopolanie”, który
uświetnił spotkanie wspaniałym koncertem na żywo. Wykonywane były utwory zarówno
tradycyjne jak i autorskie lokalnych twórców. We wspólnym śpiewaniu kolęd pomagał
wydany przez MSMP na tę okazje śpiewnik . W trakcie występu oddawano się urokom
spożywania tradycyjnych Polskich potraw. Po prawie godzinnym koncercie nastąpił czas
do zaprezentowania twórczości członków i sympatyków Stowarzyszenia. Swoje prace pokazał znany i uznany artysta malarz Stanisław Skrzypiński, zajmujący się uwiecznianiem
motywów przyrodniczych i myśliwskich. Była to też bezprecedensowa okazja do nabycia
autorskich prac w bardzo promocyjnych cenach. Kolejnym artystą należącym do MSMP
pragnącym zaprezentować swoją twórczość był kol. Roman Płatek zajmujący się wykonywaniem dzieł z użyciem wosku pszczelego. Zaprezentowane świece przepięknie zdobione,
misternie rzeźbione, dodatkowo posiadające walory zapachowe zrobiły na wszystkich
ogromne wrażenie. Cierpliwość i precyzja konieczna do ich wykonania zostały docenione
przez odbiorców już wielokrotnie, chociażby przez możliwość prezentowania prac Kolegi
między innymi w Kościele Mariackim w Krakowie. Wszechstronność artysty nie kończy
się jednak tylko na produkcji pierwszorzędnych rzeźb, z wosku. Swój kunszt pokazał również podczas prezentacji miodu pitnego przygotowywanego w tradycyjny staropolski sposób. I tym razem wszystkie prace można było nabyć, a środki z ich sprzedaży artysta przekazał Zarządowi MSMP z dotacja celową na tradycyjną broszurę informacyjno-sprawozdawczą Walnego Zgromadzenia.
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Bardzo dziękujemy i cieszymy się, że wśród nas znajdują się ludzie wielkiej pasji i dobrego
serca. Nie wyobrażamy sobie również spotkania opłatkowego bez występu niezastąpionego
i jedynego w swoim rodzaju artysty muzyka, członka MSMP Andrzeja Wystygły założyciela zespołu „Akord Lasu”, który jako jedyny w Polsce nadał muzyce myśliwskiej wydźwięk wokalny. Prywatnie jest on utalentowanym akordeonistą i to właśnie piękno tego
instrumentu postanowił przedstawić w solowym koncercie. Zachwycał jak zawsze grą
i możliwościami jakimi posiada ten instrument w rękach wprawnego muzyka. Brawom
i bisom nie było końca.

W międzyczasie zgromadzonych odwiedził Święty Mikołaj w towarzystwie dwóch Śnieżynek. Każdy obecny na sali otrzymał skromny upominek, oczywiście jeśli był grzeczny. Ta
stara tradycja sięgająca XIII wieku nawiązuje ściśle do darów, które Dzieciątku złożyli
Trzej Królowie. W zależności od regionu świata obdarowujący ma różne nazwy. Są one
też często odmienne w zależności od regionu danego kraju.
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Na Górnym Śląsku, Czechach, na Słowacji prezenty przynosi Dzieciatko. Na Dolnym
Śląsku i Opolszczyźnie – Gwiazdka, a w Wielkopolsce, na Kujawach czy Kaszubach prezenty rozdaje Gwiazdor. Bez względu na nazwę dzielenie się z najbliższymi prezentami to
jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów podczas Wieczerzy Wigilijnej. Szczególnie
wyczekiwany przez dzieci. Stąd nie mogło zabraknąć i tego akcentu na naszym spotkaniu.

Tradycyjnie po części oficjalnej był czas na gwarne rozmowy oraz huczną zabawę, która
trwała prawie do rana.
Mimo codziennych zajęć i życia w ciągłym biegu członkowie stowarzyszenia, co bardzo
cieszy, znajdują co roku czas na spotkanie, które kultywuje dawne tradycje dając tym samym wzór i przykład młodszemu pokoleniu do naśladowania.
Wiara w głęboką symbolikę Opłatka pozwala gromadzić się nam już przez wiele lat wokół
nie tylko idei związanych z myślistwem i przyrodą ale i podtrzymywaniem zwyczajów
i obyczajów, które niejednokrotnie zostałyby już zapomniane. Czujemy się bowiem wszyscy odpowiedzialni za ich istnienie licząc na to, że przyszłe pokolenie doceni Naszą pracę
i będzie je godnie podtrzymywać.
Pisary 18.01.2020 r.

Artykuł: Szymon Zimniak
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9.4. Myśliwskie świece z pszczelego wosku Romana Płatka
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9.5. Afrykański pomór świń (ASF - AMP) i rola MSMP, z.s.
Jak walczyć i zatrzymać zakaźną chorobę wirusową rozprzestrzeniającą się w Polsce?
Z przekazywanych informacji pojawiających się na stronach internetowych Głównego
Inspektoratu Weterynarii, Lasów Państwowych i innych instytucji z tym problemem
związanych wynika, że w grudniu 2019 roku kolejne ognisko afrykańskiego pomoru świń
odkryto w województwie wielkopolskim, w listopadzie 2019 w województwie lubuskim
znaleziono 20 dzików zarażonych ASF. Ostatnie 2 przypadki wykryto w województwie
dolnośląskim w gminie Wołów. Pierwsze przypadki wykrycia wirusa zarejestrowano już
w lutym 2014 r. Jak wynika z analiz Głównego Inspektoratu Weterynarii w 2019 roku na
obszarze Polski potwierdzono 2468 przypadków ASF. W roku 2018 liczba ta była porównywalna. Do tego czasu w Polsce wykryto ponad 700 ognisk tej choroby.
Rozprzestrzenianiu się tej choroby towarzyszą duże straty u rolników - hodowców trzody
chlewnej. W przypadku wystąpienia ASF w hodowli świń dochodzi do dużych spadków
produkcji. Wykrycie tej choroby zgodnie z wydanymi do stosowania przepisami prowadzi
do likwidacji zarażonych osobników a w konsekwencji likwidacji i utylizacji całego stada.
Dotyczy to zwierząt podatnych na tę chorobę zarówno świń domowych jak również świniodzików i dzików. Dzisiaj można powiedzieć, że w Polsce poprzez złe metody walki z
idącym zagrożeniem i brakiem należytej czujności na informacje przekazywane z krajów
Europy Wschodniej doprowadzono do totalnej epidemii. Właściwie pozostała nam tylko
obrona w postaci likwidacji nowych ognisk zakaźnych w chwili ich wykrycia, używając
wszelkich dostępnych sposobów i dużych środków finansowych z udziałem państwa.
Wymaga to również likwidacji dużej populacji dzików w strefach, gdzie wykryto wcześniej
ogniska ASF, wykorzystując wszystkie środki będące w gestii kół łowieckich na terenie
całego kraju, poprzez wprowadzanie przez władze łowieckie odstrzałów sanitarnych.
Ochronie muszą podlegać również gospodarstwa rolne zajmujące się hodowlą z dużą pomocą finansową dla rolników. W tym zakresie powinno prowadzić się przede wszystkim
szkolenia rolników w zakresie rozpoznania i rozprzestrzeniania się choroby, środków zaradczych, aby w skuteczny sposób doprowadzić do ochrony gospodarstw rolnych i likwidacji tej niebezpiecznej choroby. Informacja ta winna być również prowadzona cyklicznie
przez środki masowego przekazu dla ogółu społeczeństwa a szczególnie dla młodzieży
w zakresie bioasekuracji, higieny, niewyrzucaniu odpadów spożywczych do kubłów na
śmieci czy pozostawianiu ich w parkach i lasach.
Przykładem sukcesu w walce z ASF mogą być Czechy, gdzie ściśle określone wcześniej zasady postępowania z wirusem i prawidłowo prowadzony monitoring rozprzestrzeniania
się wirusa w krajach ościennych, pozwolił na zwalczenie wykrytego wirusa w samym zarodku. Właśnie ten temat zaczął się przewijać wśród myśliwych polskich i czeskich naszego stowarzyszenia MSMP.
Sprawę walki z ogniskami afrykańskiego pomoru świń pozostawiono w gestii Głównego
Inspektoratu Weterynarii, Lasów Państwowych i Polskiego Związku Łowieckiego. Zainte57

resowaniem kolegów stała się analiza wprowadzonych środków i zabezpieczeń miejsca
skażenia przez Czechów podczas podjętej akcji likwidacji ogniska ASF wykrytego w rejonie Zlin. W tym celu w dniu 12.02.2020 roku doszło do spotkania w Kladnie - Czeska
Republika z Panem inż. Vlastimilem Nevrkla, członkiem zespołu, który brał bezpośredni
udział w zwalczaniu miejsca zainfekowanego wirusem ASF. W sposób bardzo szczegółowy
przedstawiony został nam problem walki z ASF na terenie Czech na przykładzie szeroko
zakrojonej akcji likwidacji ogniska stwierdzonej zarazy ASF na obszarach Gminy Zlin.
Podstawowym zadaniem wszystkich wprowadzonych do akcji służb administracji państwowej była ich ścisła współpraca w zakresie przestrzegania zasad i zaleceń dotyczących
eliminacji ASF. W pierwszej fazie pojawienia się ogniska ASF dokonano szczegółowej analizy obszaru na którym wystąpiło skażenie tj, stosowanych upraw, zalesienia, ukształtowania terenu itp. Pozwoliło to na wprowadzenie 3-ch stref ochronnych:
Pierwsza strefa ( I ) - wewnętrzny obszar o powierzchni 57 km2 (gdzie wykryto ognisko
wirusa) - obszar zakażony o największym ryzyku
Druga strefa ( II ) - środkowy pierścień o obszarze 159 km2 - oznaczony jako obszar
o wysokim ryzyku
Trzecia strefa ( III ) - to maksymalny obszar regionu Zlina, który objął 874 km2 oznaczony niskim ryzykiem.
Pierwsza strefa wymagała największego starania i dokładności oraz największego zaangażowania środków specjalistycznych, ludzkich i finansowych. Obszar ten o obwodzie ok.
47 km dla zminimalizowania przemieszczania się dzików ogrodzono palisadą składającą
się z ponad 8000 słupków drewnianych (wysokość ok. 100 cm) zaopatrzonych w adaptery
ze środkami zapachowymi odpornymi na warunki atmosferyczne a odstraszające zbliżające się dziki. Oprócz ogrodzenia zapachowego w miejscach trudnych zamontowano 12 km
ogrodzeń elektrycznych. Ogrodzenie elektryczne zostało zdemontowane przed zimą
2018/2019 pozostawiając tylko ogrodzenie zapachowe. Słupki ze środkami zapachowymi
wbijano średnio co 5-6 metrów od siebie zachowując jak najdłużej linie proste. Było to
niezbędne do oceny skuteczności środka chemicznego poprzez obserwację zapory zapachowej przez umieszczonych 41 szt. foto-kamer. Adaptery umieszczone na słupkach wyposażone w specjalną piankę polyuretanową BIO 10 (patent CR) były nasączane w okresach
miesięcznych odstraszającym środkiem zapachowym dopuszczonym przez Państwową Administrację Weterynaryjną o nazwie Pacho-lek B. Środek ten spełnił swoje zadanie.
Podczas całego okresu bezpośredniej akcji jak i w terminie kwarantanny przez ustawioną
zaporę zapachową nie przeszedł żaden dzik. Badania w terenie potwierdziły dużą skuteczność tego środka chemicznego. Osiągnięte wyniki w zakresie ogrodzeń zapachowych doceniła Komisja Europejska.
Duże znaczenie w eliminacji wirusa było wdrożenie rygorystycznych środków w strefie I,
mające na celu maksymalną eliminację czynnika ludzkiego w rozprzestrzenianiu się zakażenia. W strefie I do redukcji skażonej populacji zwierząt wprowadzono specjalny oddział
policji - snajperów wyposażonych w broń z tłumikami umożliwiającymi oddawanie strzałów bez huku wystrzału co ograniczyło całkowicie rozproszenie się stada jak ma miejsce
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po oddanym typowym strzale przez myśliwych. W akcji snajperów wykorzystano kamerę
termowizyjną, która precyzyjnie określała siedliska dzików co umożliwiło 100% likwidację dzików w całym obszarze strefy I. W strefie tej wyeliminowano ponad 520 dzików co
w przeliczeniu wynosiło prawie 9,1 dzika/ km2.
Druga strefa była już obsługiwana przez myśliwych kół łowieckich terytorialnie związanych z terenami łowieckimi znajdującymi się w tej strefie. Odstrzały prowadzone były
w formie odstrzałów sanitarnych pod kontrolą Krajowej Administracji Weterynaryjnej.
Trzecia strefa zamykająca pierścieniem I i II strefę była również obsługiwana z wykorzystaniem myśliwych z uprawnieniami selekcjonerskimi. Wszystkie upolowane i znalezione
martwe dziki były w specjalnych workach plastikowych oznaczonych pieczęcią, przetransportowane do zakładu utylizacji, gdzie pobierano próbki tusz do badań pod kątem znalezienia wirusa.
Reasumując przebieg działań w likwidacji ogniska ASF w regionie Zlin, wyciągnięto następujące wnioski. W walce z tym zjawiskiem, gdzie nie tylko ważny był odstrzał dzików,
dodatkowo ważne było przestrzeganie zasad zachowania bioasekuracji podczas polowań i
pobierania próbek do badań. Bardzo ważne zdaniem Państwowej Administracji Weterynaryjnej jak nie najważniejsze było gromadzenie i usuwanie upolowanych dzików z terenów skażonych i ich transport do wskazanego i przygotowanego organizacyjnie punktu
utylizacji. Potraktowano to jako najważniejszy element kontroli i eliminacji ASF.
Było to bardzo kosztowne przedsięwzięcie, gdzie praktycznie wszystkie koszty związane
z likwidacją ogniska ASF poniosło państwo, m.in:- koszty:
- polowań w strefie I
- zbiórki i transportu znalezionych i upolowanych dzików do punktu utylizacji
- badań próbek pobranych od wszystkich tusz z strefy I, II, III
- motywacji myśliwych za odstrzelenie dzików w wysokości od 3000 -5000 Kć
(330-500 zł) uzależnionej od strefy polowań
- ekwiwalentów pieniężnych dla myśliwych w wysokości ok. 1000 Kć pozyskujących dziki
i przekazywanych do skupu, gdzie będą poddane badaniom weterynaryjnym
- wypłaconych odszkodowań dla rolników za nie zebrane płody rolne w obszarze I strefy
Jak już podkreślono powyżej zastosowano do odstraszania a zarazem ochrony terenów
skażonych środka chemicznego o nazwie Pacho-lek typu B (dzik) wcześniej wybranego
z gamy środków chemicznych.
Dla uświadomienia prostoty tego rozwiązania poniżej przedstawiono konstrukcję mocowania metalowego adapteru i umocowanie pianki poliuretanowej BIO10 wyprodukowanej
specjalnie pod kątem zastosowanego środka zapachowego w postaci aerozolu. Pianka ta w
normalnych warunkach atmosferycznych jest bardzo wytrzymała, natomiast w kontakcie
z wilgotną ziemią rozkłada się w okresie ok. 6 miesięcy i przekształca się w nawóz, gdyż jej
produkcja oparta jest na bazie skrobi. Nie stanowi zagrożenia ekologicznego.
Produkowany w pojemnikach o pojemności 250 ml. koncentrat jest wstrzykiwany do 3-ch
otworów wykonanych w piance w ilości ok. 3 ml. Wydajność jednego opakowania wystarcza na wykonanie ok.400 mb palisady licząc gęstość wbijanych kołków co 5-6 metrów.
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Skuteczność zapory zapachowej uzyskuje się ponawiając wstrzykiwanie koncentratu do
pianek w odstępach miesięcznych. Sposób ten może być wykorzystywany w łowiectwie
w Polsce podczas znalezienia padłych dzików, ustalania ognisk ASF i zasięgu skażenia oraz
w rolnictwie na polach przy ochronie płodów rolnych jak również ochrony gospodarstw
rolnych wykorzystywanych przy produkcji trzody chlewnej. To jeden z przykładów wybranego sposobu na ograniczanie miejsca wykrycia ogniska ASF na terenach zainfekowanych chorobą jaki zastosowano w Czechach.

Żadne akty prawne w tym Rozporządzenie MR i RW z 6maja 2015 wraz z modyfikacjami,
Decyzja Komisji UE 2020/220 z 17 lutego 2020 wraz z modyfikacjami czy ostatnie nowe
Rozporządzenie MR i RW z 30 stycznia 2020 w sprawie bioasekuracji związane z wykonywanymi czynnościami związanymi z zagospodarowywaniem zwierząt nie są skuteczne.
Nie zwalczą ASF. Pojawiają się kolejne ogniska choroby na Łotwie, Słowacji , Białorusi,
Polsce itd. Powinno się ujednolicić zarówno zasady postępowania jak również uporządkować rynek środków do bioasekuracji w odniesieniu do ASF. Wskazać najlepsze a zarazem
najkorzystniejsze cenowo rozwiązania dla myśliwych i rolników. Nakreślić zakres interwencji organów państwa w tym Głównego Lekarza Weterynarii. Mnogość ofert i rozwiązań nie sprzyja sukcesowi a w szczególności w Polsce. Musi być bezwzględna dyscyplina
i wprowadzony system bodźców w tym motywacyjnych. Każdy zły przykład powinien być
nagłośniony i napiętnowany. Brak skoordynowanych działań nie uchroni nas-Polaków od
klęski w walce z tą epidemią.
Art. Roman Rybak
Wrocław 16.02.2020
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9.6. Edukacyjna praca z dziećmi
Praca dotyczyła przedszkolaków z maleńkiego Niepublicznego Przedszkola na granicy
państwa w Kotlinie Kłodzkiej w Bolesławowie. Ta mała społeczność 35 osobowa to
dzieciaki w wieku od 2 do 6 lat pochodząca z różnych środowisk. Mieszkając tu gdzie
za oknem mają naturalne łąki i lasy czują się doskonale w naturalnym środowisku i
wiedzą wiele z obserwacji. Stosunkowo łatwo rozmawia się z nimi na różne przyrodnicze
tematy uzupełniając ich wiedzę naszą własną oraz tą „ książkową” popularno - naukową.

„Las” Sara Podgórska lat 5

„Impresje trzmiela” Laura Paszcz lat 6
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28 maja byłam z wizytą, aby w trakcie opowiadań, oglądania barwnych ilustracji i zabaw
przy muzyce np. w „śpiącego trzmiela” lub „rozbójnika szerszenia”, dzieci dowiedziały się
o tzw. „zapylaczach” a konkretnie o trzmielach, których w Polsce jest około 40 gatunków
a żyją tylko rok nawet 2 metry pod ziemią i zapylają 2 razy więcej kwiatów niż pszczoły
czyli 1/2 wszystkich kwitnących roślin.
Godzinne spotkanie przy muzyce N. Rimskiego - Korsakowa „ Lot trzmiela” uwieńczone
zostało wręczeniem nagród - kart typu „Piotruś” przekazanych przez Międzynarodowe
Stowarzyszenie Myśliwych Pogranicza za namalowanie wybranych trzmieli i zapamiętane
wiadomości.
11 czerwca gościem był Komendant Straży Leśnej Nadleśnictwa Międzylesie kol. Mariusz
Kępa. Tematem przewodnim były „Rośliny kwitnące łąk i lasów”. Podawaliśmy ich prawidłowe nazwy, miejsca występowania, znaczenie dla przyrody i człowieka na przykładach.
Jednym z wielu była ciekawostka iż „komonica zwyczajna” występująca w całej Polsce jako
gatunek została wpisana do oficjalnego rejestru roślin uprawnych Unii Europejskiej ceniona za zawartość białka i składników mineralnych oraz odporność na zgryzanie przez dzikie zwierzęta o czym mało kto wie. Opowieści przeplataliśmy zabawami ruchowymi np:
jak rozwijają się pąki kwiatów? jak wysoko rosną rośliny? jak obracają się główki kwiatów
do słońca? Dwugodzinne spotkanie zakończyło się namalowaniem wybranego okazu
„Moja roślinka” i mini konkursem „Nazwy Roślin”. Wszystkie dzieciaki otrzymały od kol.
Mariusza upominki a Jego obdarowano gromkim
DZIĘKUJEMY i DARZ BÓR

Aby wyruszać w łowisko trzeba wiedzieć jak się zachowywać w różnych sytuacjach. Tym
razem 9 lipca funkcjonariusze Straży Miejskiej ze Stronia Śląskiego bawili się, przeprowadzili pogadankę i ćwiczenia z konkursami oraz zajęciami praktycznymi z udzielania pierwszej pomocy przed medycznej / ćwiczenia na fantomie/.
Przedszkolaki pytały: „czy biedronki gryzą? dlaczego borsuki chodzą po ciemku po ulicy?
a dziki kopią trawniki? czy po całym lesie można chodzić gdzie się chce? Kolejny raz powtórzono wszystkie numery alarmowe i wspólnie ustalono że: - wolno chodzić tylko po
wyznaczonych trasach, - nie wolno krzyczeć i hałasować, łamać i wyrywać roślin, rozkopywać np. mrowisk, łapać małych /młodych/ zwierząt itp. a jak już wydarzy się wypadek
trzeba udzielić pierwszej pomocy i jak najszybciej zadzwonić na wybrany numer alarmo62

wy. Te dzieci wiedzą, że jest jeszcze w górach Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
z numerem w Kotlinie Kłodzkiej 601-100-300.
Tę pozyskaną wiedzę sprawdziliśmy 24 października w czasie wyjścia w łowisko na przyleśną łąkę ze strumykiem. Tym razem 14 starszaków prezentowało strażnikom jak należy
zachować się gdy zaatakuje zdziczały pies. Bawiąc się w chowanego posługiwały się kocem
termicznym przykrywając koleżankę, która symulowała. że złamała nogę i wybierały numer pogotowia ratunkowego. Największym dla nich przeżyciem było kiedy musiały
sprawdzić puls i próbować reanimacji mojej osoby. Skutecznie markowałam, że zemdlałam. Jestem dumna z ich wiedzy i umiejętności, strażnicy również. Komendant jednostki
pochwalił wszystkie dzieci wręczając im książeczki o zwierzętach leśnych i owadzie, wyklejanki i życzył, aby jednak nigdy nie musiały znaleźć się w smutnych sytuacjach.
Cykl spotkań „NIE PALCIE SKOWRONKÓW” został zakończony z wyjątkiem wyjazdu
do Białej Wody na spotkanie z dzikimi pszczołami w barciach, ale wg. przysłowia
„Co się odwlecze to nie uciecze” jako uzupełnienie do lata 2020.
Organizatorzy i realizatorzy:
Jolanta Bogiel, Mariusz Kępa członkowie MSMP
9.7. Edukacja dla dorosłych
Biblioteka Miejska w Stroniu Śląskim, jest miejscem spotkań członków i sympatyków
Stowarzyszenia „Złoty Kasztan”, gdzie członkinią jest nasza koleżanka Jolanta Bogiel
z MSMP. Jest organizatorką wielu cyklicznych spotkań m.in. „Cztery pory roku w lesie”,
„Barcie i znaczenie dzikich pszczół” czy „Co biega i fruwa w lesie i na łąkach”. Pomimo
różnego wieku uczestników trzeba stwierdzić, że są to słuchacze bardzo chłonni wiedzy
o przyrodzie, tajemnicach i życiu lasu, wpływu otaczających ich lasów na życie mieszkańców i prowadzonej gospodarki leśnej w Kotlinie Kłodzkiej przez Nadleśnictwa Lądek
Zdrój, Międzylesie i Bystrzycy Kłodzkiej. Oprócz zajęć klubowych często uczestniczą w
organizowanych wycieczkach przez naszą koleżankę Jolę jak i służby leśne nadleśnictw.

Biblioteka Miejska w Stroniu Śląskim

Członkowie stowarzyszenia „Złotego
Kasztana”
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Barcie i dzikie pszczoły

Mała retencja - przepławka na potoku
w Kamienicy

Na spotkaniach w bibliotece, wszyscy uczestnicy na zakończenie otrzymywali między
innymi karty do gry dla dorosłych ufundowanych przez naszych członków MSMP kol.
Renatę i Romana Płatków z Galicyjskiego Oddziału Klubu Kolekcjonera i Kultury
Łowieckiej w Lanckoronie k/ Krakowa oraz broszury z wypiekarni „Smaki Lasu”.

„Leśna stołówka” Choinka natura

Z tego ziarenka wyrośnie sosna
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Do jednych z ciekawszych należało spotkanie
w Idzikowie, gdzie prelekcję w terenie prowadził kol. Tomasz Cudzik Prezes KŁ Lis
z Bystrzycy Kłodzkiej.
Zajęcia prowadzone w tematach jak: „Dary
lasu”, „Znaczenie przyrody w życiu człowieka”, „Historia ludzi i przyrody w Polsce”, czy
„Urządzenia łowieckie w lasach” cieszyły się
dużym zaciekawieniem i zaangażowaniem
uczestników. „ Leśna stołówka” tak nazywają
uczestnicy spotkań. „ Choinkę naturę” zapoczątkowaną przez MSMP na terenach przygranicznych w Międzylesiu prawie 20 lat
temu.
„Drzewne porosty a czystość powietrza”
przedstawia uczestnikom wycieczki
kol. Jolanta Bogiel.
Artykuł oparto na relacjach koleżanki Jolanty Bogiel.
Opracował: Roman Rybak
9.8. Wydawnictwa i Publikacje
w okresie 20-lecia współpracy myśliwych i sympatyków stowarzyszenia
Jubileusz 15-lecia Międzynarodowego Stowarzyszenia Myśliwych Pogranicza został
zauważony w mediach. Jest nam bardzo miło z tego powodu ponieważ jesteśmy jedną
rodziną kultywującą te same wartości takie
jak: przestrzeganie etyki łowieckiej, obyczajów, tradycji i kultury łowieckiej na pograniczu Polski i Czech.
Zachodni Poradnik Łowiecki to specjalistyczny periodyk o zasięgu ogólnopolskim
promujący ważne dziedziny z myślistwa, takie jak: kynologia, broń myśliwska, edukacja
łowiecka, kuchnia łowiecka i wiele innych.
Dodatkiem każdego numeru periodyku jest
„TO i OWO z kół i związku” oraz „Sudecka
Kraina Łowiecka”. Jest to kwartalnik ZO
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PZŁ w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu wydawany od 1960 r. po przejęciu innych pism. Obecnie tworzony jest przez 8-osobowy zespół prowadzony przez redaktora
naczelnego kol. Antoniego Przybylskiego.
W okresie naszego 20-lecia informacje ukazywały się również w wydawnictwach Ziemi
Kłodzkiej jak i krajowych: „Łowiec Polski” czy „Brać Łowiecka” nie zapominając
o „PASJE”- Wrocławskim Magazynie Ekologiczno-Łowieckim wydawanym przez Zarząd
Okręgowy PZŁ we Wrocławiu.
Nie tylko w Polsce, ale również w Czeskiej
Republice ukazywały się artykuły dotyczące
naszego stowarzyszenia.
Od 2007r. nieprzerwanie korzystamy z możliwości wydawniczych „Hubertovy Listy”
wydawanych 2 razy w roku przez działający
obecnie zespół redakcyjny ZśH z Kuks w
osobach: Jan Rolinek - Redaktor Naczelny
(šéfredaktor), Gabriela Karáskova - Redaktor (editor) Martin Horálek - Redaktor (editor). Nasze artykuły ukazywały się również
w czasopismach takich jak: „Lesy i Myslivost” czy „Svét Myslivosti”, wydawanych na
obszarze ogólno - czeskim.

9.9. Seminář „Lesnická a myslivecká pedagogika S Hubertem do lesa a možná
i dál“
Posláním Řádu svatého Huberta (dále jen „ŘsH“) a Mezinárodního sdružení myslivců
příhraničí, z.s. (dále jen „MSMP, z.s“.) mimo jiné je i provádění myslivecké a lesnické
osvěty, včetně vysvětlování principů enviromentálních zákonitostí v přírodě dětem
a mládeži.
Uspořádaný seminář, který se konal dne 28. června 2019 v klubovně mysliveckého spolku
v Chudeřicích, kterou si ŘsH ve spolupráci s MSMP, z.s. pro realizaci této akce od mysliveckého spolku pronajal, zaplnilo 52 dětí z místní mateřské školky spolu se svými učitelkami. Seminář zacílený na tuto věkovou kategorii a místo byl záměrný, neboť v této lokaci má tradici a děti se lekrůtují v MŠ ze širokého okolí. Samozřejmě, že výklad a tématika
byla podřízena věkové kategorii 3 – 6 let věku dětí. Seminář vedli dva lektoři vyškolení
centrem JOB s participací ŘsH,(certifikovaní), a to Ing. František Josef FROLA A Pavel
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Hubert VEVERKA, kteří jsou zároveň členy
MSMP, z.s. ŘsH si realizaci semináře objednal u zapsaného spolku PEDAGOGLIFE z.s.,
jehož členy jmenovaní jsou.MSMP, z.s. na
akci věnoval drobné věcné dary a sladkosti
jako odměny pro děti. Akce probíhala
od 9.3o hodin do 12.oo hodin.
Děti v této věkové kategorii déle neudrží pozornost. Učitelky hodnotili vedení semináře
jako velmi zdařilé. Děti soutěžli ve znalostech
přírody a živočichů (zvěře). Za znalosti si odnášeli odměnu v podobě drobných předmětů
vázaných na zvěř a přírodu. Učitelky obdrželi
pracovní listy a další výukové podklady, aby
mohli s dětmi navázat na tento seminář i
v dalším období.
MS „Svornost“ Chudeřice podalo dětem nápoje a drobné občerstvení. Semináře spolu s
dětmi se zúčastnilo 60 osob, včetně přednášejících. MSMP, z.s. ve spolupráci s kolegy z Polska chce i do budoucna pokračovat v této
činnosti.
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Proto i do plánu práce na rok 2020 a 2021 si jistě znovu zařadí podobné akce. Na finanční
zabezpečení pak chce požádat Krajský úřad Královéhradeckého kraje o dotaci. Spolupráce
s PEDAGOGLIFE z.s. se ukazuje jako příznivá už také proto, že školitelé jsou nositeli
certifikací, které jsou důležité pro získání finanční dotace.
Realizace Frantiśek Frola, Pavel Veverka a Jaroslav Lhotak.
Sestavil: Ing. František J. FROLA
Datum: březen 2020
9.10. Myslivecké slavnosti Východních Čech v Chudeřicích – 2019 r.
Dne 15.června 2019 se již tradičně v Chudeřicích konala akce „Myslivecká slavnost
Východních Čech”, která byla v pořadí již desátá, tudíž jubilejní. Hlavním organizátorem
a realizátorem akce je Myslivecký spolek „Svornost” Chudeřice (dále jen „MS”), jehož
předsedou je Jaroslav Lhoták, člen Mezinárodního sdružení myslivců příhraničí, z.s.
Řád svatého Huberta se sídlem na Kuksu a MSMP, z.s. tradičně s MS spolupracují na
této akci. Především uspořádání řádové troubené svatohubertské mše svaté v kostele
sv. Václava ve Staré Vodě je v gesci členů ŘsH a MSMP, z.s. MSMP, z.s. se rovněž
podílí na programovém odpoledni na slavnosti účastí svých členů. Také organizuje
účinkující jako mysliveckou a lesnickou pedagogiku pro děti, kterou zabezpečuje
bratr Lokvenc Václav, člen ŘsH nebo vystoupení písničkáře bratra Nathaniela MaxFilipi Áron z Arasu. Tato akce byla podpořena finančně Ministerstvem zemědělství.
Tato skutečnost byla prezentována po čas akce na banerech nebo letácích, včetně
loga ministerstva na tiskovinách k této akci.Svatohubertská mše začala v 10.oo
hodin v kostele ve Staré Vodě. Hudební složku zabezpečilo sdružení loveckých rohů
pod vedením J. šustra. Mše se zúčastnil i europoslanec Mr et Mgr. et Mgr. Tomáš
Zdechovský. Mši navštívilo asi 60 osob. Hlavní program začal u klubovny spolku v
Chudeřicích ve 12.oo hodin přivítáním přítomných návštěvníků, kterých bylo 200 a
spolu s účinkujícími a organizačním personálem 250, Jaroslav Lhoták– předseda MS a
Komtur Východočeské komendy ŘsH. Příhovor k přítomným měla i místopřesedkyně
Senátu ČR Miluše Horská a též europoslanec EP T. Zdechovský. Poté se otevřel již
naplánovaný program myslivecké slavnosti., kde nechyběli ukázky enviromentální praxe
pro děti a mládež, ukázky výcviku psů a sokolnictví. Zazněli i tóny lovecké hudby v
podání citovaného Sdružení z Hradce Králové a další účinkující. Spolu s N.Filipem,
který zpíval světové šanzony, vystoupila i Zuzana Bubílková. Mysliveckou slavnost
zakončovala skupina „Veselá trojka“, která hrála a zpívala pro pobavení návštěvníků.
Během akce bylo možno ochutnat zvěřinové speciality. Počasí bylo slunné až tropické.
Jubilejní ročník lze hodnotit jako zdařilý. Celou akci dokumentuje soubor fotografií.
Zpracoval: Ing. František J. Frola a Pavel Hubert Veverka.
Datum: 17.07. 2019 r.
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10. Współpraca międzynarodowa w latach 2019/2020
10.1. Seminarium „Tradycje i współczesność w myślistwie w Czeskiej Republice”
Od kilku lat zacieśnia się współpraca środowisk myśliwych z Czeskiej Republiki i Polski.
W roku 2019 uczestniczyliśmy w ważnym wydarzeniu, które odbyło się w Kuks k / Dvůr
Králové. Koledzy z Czech w dniu 29.03.2019 r zorganizowali Seminarium
„Tradycje i współczesność w myślistwie” w Czeskiej Republice”.
Zgodnie z tradycją dokonano uroczystego
otwarcia pod przewodnictwem Wielkiego
Mistrza ZśH Jana Votavy. Oprawę muzyczną przygotował Zespół muzyczny sygnalistów z Zakonu św. Huberta. W seminarium
uczestniczyli przedstawiciele Władz samorządowych, Lasów Czeskich, MSMP oraz
Zakonu św. Huberta. Dużą grupę stanowili
złonkowie organizacji współpracujących
z Zakonem Świętego Huberta.
Tradycyjnie podczas seminarium przedstawia się kilka aktualnych tematów: m.in.
w 2019r. zaproponowano:
„Frantisek Antonin Sporck: Myśliciel
i budowniczy Kuks i co po nim zostało”
Mgr Jindřich Kolda
„Zabezpieczenie polowania”
Ing. Pavol Šutý
„Optymalizacja hodowlii”
- odżywianie sarny
Ing. Ondřej Faltu
„Sporck’s Kuks as Artistic
wolność i klatka dla Michaela Heinrich
Rentz (1698-1758)” prof. Doktorat
Stanislav Bohadlo, CSc. - wykład.
Uczestnicy seminarium zwiedzili Muzeum
Hr. Franciszka Antoniego Sporćka, który
w dniu 3 listopada 1695 r. w Lyse nad Labem powołał do życia Zakon św. Huberta. Ojciec hrabiego – Generał Armii Cesarstwa
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Austriackiego, dowódca konnicy cesarskiej brał udział w zwycięskiej bitwie z Turkami
nad Rabem za co uzyskał uzyskał przywileje i tytuł barona.
Po seminarium odbyło się tradycyjne spotkanie integracyjne przy muzyce myśliwskiej.

Na dzień 27.03.2020 r. planowane jest
kolejne już XXV Seminarium „Tradycja
i współczesność w myślistwie” organizowane w Kuks, na którym również nie zabraknie członków MSMP.
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10.2. Konferencja PZŁ „Afrykański pomór świń ASF, Wilki w Polsce”
We Wrocławiu z inicjatywy Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w dniu
26 kwietnia 2019 r. w Hotelu Haston City Wrocław zorganizowano Międzynarodową
Konferencję Przyrodniczo - Łowiecką pt. „Miejsce dla wszystkich”.

Roman Rycombel

Gospodarzami konferencji był kol. Roman Rycombel
- Łowczy Okręgowy PZŁ we Wrocławiu oraz kol.
Józef Nicpoń reprezentujący Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Uczestnicy podczas konferencji wysłuchali wykładów
dotyczących tematów takich jak: walka z ASF, sytuacja wilka w Polsce i krajach sąsiadujących, a także restytucja głuszca i cietrzewia w Borach Dolnośląskich.
Poruszono również sprawy dotyczące zmian funkcjonowania Polskiego Związku Łowieckiego w kontekście nowych przepisów prawa łowieckiego i Statutu
PZŁ.
Wykładowcami byli: mgr Antoni Przybylski,
dr Krzysztof Jażdżewski, prof. dr hab. Henryk
Okarma, ing. Daniel Svrcula mgr inż. Jan Kobielski.
oraz Łowczy Krajowy Czech i Moraw Pan Ing. Jiří
Janota - prezes centralnego ČMMJ, z.s. z Prahy.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele
samorządu m.in: vice Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Gwóźdź, dr Ewa
Mańkowska - pełnomocnik Marszałka Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Zdzisław Król, Regionalny Konserwator
Przyrody Katarzyna Łapińska, Komendant
Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej
Maciej Sycianko, Łowczy Krajowy Tyrolu
Anton Larcher, Łowczy Krajowy Czech
i Moraw Jiri Janota, a także przedstawiciele Bawarskiego Związku Łowieckiego, członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej (kol. Antoni Przybylski, Jacek Seniów, Józef Mokrzycki,
Stanisław Gmyrek, Jerzy Ignaszak), członek honorowy PZŁ kol. Jerzy Górski, przedstawiciele Zarządów Okręgowych PZŁ w Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Bydgoszczy i Pile.
Liczną grupę stanowili przedstawicie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Nadleśnictw, Kół Łowieckich oraz MSMP.
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Uczestnicy konferencji - członkowie MSMP: M. Rymarski, F. Frola, A. Mróz, R. Rybak
Ciekawy i na czasie wykład przedstawił Łowczy Krajowy Czech i Moraw Pan Ing. Jiří
Janota. Skupił się na analizie sukcesu krajowej weterynarii i instytucjach Czeskiej Republiki w zakresie walki z ASF i odniesieniu sukcesu w opanowaniu rozszerzania się wirusa
ASF na terenie kraju. Przyczyną rozprzestrzeniania się zakażeń jest częścią biernego monitorowania obszarów kraju w sytuacji znalezienia pierwszych przypadków ASF.
W momencie znalezienia w Czechach pierwszego przypadku martwego dzika
(27.06.2017 r.) u którego potwierdzono wirusa ASF (ASFV - Georgia ASFV-G),
już 13.07.2017 r. Państwowa Administracja Weterynaryjna (SVS) we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa (MZe) przyjęła nowe przepisy, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się
afrykańskiego pomoru świń, który miał miejsce u dzikich świń w regionie zlińskim. W
dniu 22.07.2017 r. , KÚ Zlín Departament Środowiska postanowił zainstalować ogrodzenia zapachowe o długości 44,7 km używając skutecznego produktu „pacho-lek” Firmy
EKOPLANT, s.r.o., uzupełnione ogrodzeniem elektrycznym długości 12 km wokół strefy
zakażenia o powierzchni ok. 50 km2, wykorzystując palisady zapachowe i ogrodzenia
elektryczne uniemożliwiające dzikom w strefie skażonej przemieszczanie się na inne tereny. Ogrodzenie elektryczne zostało zdemontowane przed zimą 2018/2019 pozostawiając
tylko ogrodzenie zapachowe. Przyjęty scenariusz rozwiązania problemu przyniósł spodziewane efekty. Sukces był możliwy dzięki zaangażowaniu wszystkich instytucji związanych
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z tym problemem; ministerstwa rolnictwa, samorządów terytorialnych, służb weterynaryjnych, związku łowieckiego i policji. Od tej pory poza obszarem Gminy Zlin nie wykryto
przypadku zakażenia ASF u dzików ani świń domowych. Ostatniego martwego dzika
z objawami ASF znaleziono na obszarze Zlin w dniu 15.04.2018. Od tej pory nie wykryto
przypadków ASF.
Całą akcję podsumował na roboczym spotkaniu w Zlinie minister rolnictwa Miroslav
Toman, stwierdzając , że Czeska Republika jest jedynym krajem w którym udało się
zatrzymać ASF na niewielkim obszarze co potwierdziła UE.
Art. Roman Rybak

11. Dane tele - e.mailowe członków MSMP RP-CR
Telefony a e.mailowe adresy członków MSMP RP-CR/ ADRESÁŘ- členů ČR
Członkowie Rzeczypospolitej Polskiej
1.

Cichy Tomasz

695-557-253

tomasz.bronislaw.cichy @gmail.com

2.

Lorenz Krzysztof

605-357-193

lorenzkrzysztof@wp.pl

3.

Zharkov Marina

609-099-542

marina.zharkov@wp.pl

4.

Elżbieta Rybak

505-458-333

elzbietarybak23@gmail.com

5.

Pyra Tadeusz

696-416-899

t.pyra@poczta.onet.pl

6.

Rybak Roman

518-162-659

roman.rybak@wp.pl

7.

Rymarski Marian

697-812-437

marian.rymarski95@gmail.com

8.

Szczerbak Grzegorz

660-221-600

p.szczerbak@vp.pl

9.

Szczerbak Przemysław

790-271-933

p.szczerbak@vp.pl

10. Wierzbicka Danuta

500-258-174

danutartwitraz@o2.pl

11. Wystygło Andrzej

601-273-449

optyka.wystyglo@o2.pl

12. Staniów Katarzyna

501-45-31-46

katarzynastaniow@onet.pl

13. Bara Krzysztof

535-973-168

krzysztofbara@o2.pl

14. Mróz Andrzej

600-559-385

klubsenioraoltaszyn@gmail.com
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15. Maurek Edward

789-117-425

edward.maurek@tlen.pl

16. Jamróz Jerzy

601-917-075

instalacjesanitarne@gmail.com

17.

692-684-167

Adrian Benedykt

18. Matusiewicz Daniel

502-603-803

biuro@haloinstal.pl

19. Korybski Krzysztof

691-440-204

klucz13@o2.pl

20. Królicki Krzysztof

601-415-790

krolicki.krzysztof@gmail.com

21. Czuwara Jarosław

510-024-600

czuwaraj@gmail.com

22. Bogiel Jolanta

604-634-430

j.bogiel@wp.pl

23. Zimniak Szymon

530-685-869

byron22@poczta.onet.pl

24. Chodubska Mirosława 607-429-307

mchodubska@znp.edu.pl

25. Dul Andrzej

691-052-498

annadul1987@interia.pl

26. Kępa Mariusz Jan

574-709-237

mariusz21365@wp.pl

27.

Wysocki Jerzy

785-924-602

wysocki.jerzy@interia.pl

28. Łyskawa Mieczysław

607 608 358

mieczyslaw.lyskawa@igig.up.wroc.pl

29. Pisarek Czesław

601 553 751

fermast@wp.pl

30. Bąbka Tadeusz

501-486-326

babka15@op.pl

31. Bęben Wiesław

601-414-722

wes11@vp.pl

32. Smyk Tadeusz

609-210-225

t.smyk@trzebnica.pl

33. Jarząbek Joanna

785-911-406

joanna.jarzabek@onet.pl

34. Wójcik Henryk

660-430-189

henrykwojcik1048@gmail.com

35. Płatek Roman

501-224-943

palety.rp@vp.pl

36. Płatek Renata

884-381-911

renatap@onet.eu
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37.

Pachecki Przemysław

534-324-099

ppachecki@poczta.onet.pl

38. Pachecki Henryk

739-302-160

ppachecki@poczta.onet.pl

39. Marecki Dariusz

511-000-005

biuro@markus.wroclaw.p

40. Tracz Jan

jantracz@wp.pl

41. Ćwikła Gustaw
42. Trubaluk Cezary

člen HC/ kněz
člen HC

733-018-910

cezaryt7@interia.pl

člen HC

Členové v České republice
43.

Frola František Ing

732-476-593

f.frola@seznam.cz

44. Heřman Milan

603-868-331
739-063-728 M herman.milan@email.cz

45. Kramáž Pavel Ing

604-214-745

kramar.petrovicky@centrum.cz

46. Rind Kamil

603-455-630

rind.kamil@tiscali.cz

47.

721-333-924

jaroslav.lhotak@gmail.com

48. Matýaš Libor Ing

736-607-793

libormatyas@seznam.cz

49. Tryta Vladislav

602-263-983

tryta55@gmail.cz

50. Bartůšek Josef H.

736-715-833

josef.hubert.bartusek@seznam.cz

51. Hudec Jiří

775-144-475

hygaret@atlas.cz

52. Brůna Zdeněk

731-228-541

bruna@orlicko.cz

53. Kejnovský Jaroslav

602-814-046

ok.kejn@gmail.com

54. Drábek Libor

736-472-737

lidr@email.cz

55. Malina Rudolf

725-903-182

rudolf.malina@agroprotec.cz

56. Veverka Pavel H.

603-934-878

veverka@bihk.cz

57.

604-889-544

pesakova.helena@centrum.cz

Lhoták Jaroslav

Pešáková Helena
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58. Včelák Pavel Ing

602-112-366

vcelakpavel1@seznam.cz

59. Videmann Karel Ing

604-707-566

videmann.karel.ing@seznam.cz
člen HC

60. Skalický Petr

725-393-870

skaljez@seznam.cz

Poznámka:
Pro volání do České republiky použít předčíslí: 00-420 nebo +420
Pro volání do Polska použít předčíslí:
00-48 nebo +48
HC = člen Honoris causa (čestný člen)
Wrocław/ Hradec Králové : Inž. Roman Rybak /RP, Ing. Pavel Včelák a Ing. Frola /ČR
Aktualizacja 30.03.2020 r. – Polsko - Aktualizace 25.02.2020 r. – Česká republika

12. Zestawienie wydanych legitymacji członkowskich w okresie
20-lecia współpracy
MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ MYSLIVCŮ PŘÍHRANIČÍ, z.s.
členské průkazy – číselník, seznam od založení /ACC/
číslo
legit

Příjmení jméno, titul

stát
kraj

Datum
narození

Datum
přijetí do
MSMP

Poznámka

001

Rybak Roman inž

PL

7.1.1950

A.C.C.

předán

002

Frola František J. ing

CZ

26.2.1955

A.C.C.

předán

003

Čwikl´a Gustaw

PL

21.09.1957

A.C.C.

Čestný člen

004

Krysiak Alojzy Mgr. szt.

PL

4.06.1944

A.C.C.

zemřelý člen

005

Heřman Milan

CZ

30.10.1951

25.05.2005

předán

006

Štefka Vladislav JUDr.

* CZ

10.12.1949

25.05.2005

není člen

007

Rind Kamil ing.

CZ

27.01.1955

10.06.2006

předán

008

Videmann Karel ing.

CZ

18.11.1943

10.06.2006

Čestný člen

009

Rymarski Marian Mgr. inž.

PL

10.11.1957

10.06.2006

předán

*
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Szczerbak Grzegorz

PL

14.1.1960

10.06.2006

předán

Wierzbicka Bara Danuta

PL

23.12.1963

10.06.2006

předán

Swierkowski Grzegorz

PL

11.10.1950

10.06.2006

Není členem

Benedykt Adrian

PL

20.2.1947

17.05.2008

předán

Mróz Andrzej

PL

29.10.1947

17.05.2008

předán

015

Jamróz Jerzy

PL

9.5.1950

17.05.2008

předán

016

Simkiewicz Tomasz

PL

28.4.1972

17.05.2008

Není člene

017

Maurek Edward

PL

2.8.1952

17.05.2008

předán

018

Lorenz Krzysztof

r PL

02.09.1941

25.05.2005

předán

019

Wystyglo Andrzej

r PL

15.12.1945

10.06.2006

předán

020

Kramář Pavel ing.

r CZ

22.8.1967

10.06.2006

předán

021

Kulej Anna

r PL

21.07.1956

25.05.2005

Není členem

022

Szczerbak Przemyslaw

r PL

5.07.1968

10.06.2006

předán

023

Swierkowski Grzegorz

k PL

11.10.1950

26.05.2007

Není členem

024

Ziólkowski Janusz

r

PL

17.12.1960

10.06.2006

Není členem

025

Tryta Vladislav

k

CZ

18.1.1953

17.05.2008

předán

026

Staniow Katarzyna

k PL

26.11.1950

17.05.2008

předán

027

Mycek Iwona

k PL

26.05.2007

Není členem

028

Bara Krzysztof

k PL

19.02.1965

17.05.2008

předán

029

Volráb Jan starší

k CZ

20.8.1954

17.05.2008

Není členem

030

Luňáček Josef

k CZ

7.3.1955

17.05.2008

Není členem

031

Volráb Jan mladší

k

3.10.1983

17.05.2008

Není členem

010
011
012
013
014

CZ
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032

Lhoták Jaroslav

k

033

Kučera StanislavJUDr.

034

CZ

19.6.1957

17.05.2008

předán

k CZ

11.11.1940

17.05.2008

není členem

Vyhlídal Vladimír JUDr.

k

CZ

15.9.1960

17.05.2008

není foto

035

Vacula Rostislav ing.

k CZ

26.8.1951

17.05.2008

není členem

036

Vacula Radek ing.

k CZ

17.3.1980

17.05.2008

není členem

037

Matyáš Libor ing.

k

CZ

26.10.1970

23.05.2009

předán

038

Kučera Miroslav

k

CZ

28.11.1930

23.05.2009

předán

039

OlejnikAndrzej

k

PL

27.11.1945

23.05.2009

Není členem

040

Sroczyňska Kalinowska Joan

PL

15.01.1981

23.05.2009

Není členem

041

Luczak Barbara

k

PL

7.12.1956

23.05.2009

Není členem

042

Rybak Elzbieta

k PL

16.5.1959

23.05.2009

předán

043

Sobolewski Ryszard

k PL

13.01.1964

23.05.2009

Není členem

044

Pyra Tadeusz

r PL

13.08.1946

10.06.2006

předán

045

Cichy Tomasz

r

PL

08.10.1958

20.11.2004

předán

046

Zharkov Marina

r

PL

08.09.1956

25.05.2005

předán

047

Ordylowski Marek

r

PL

10.06.2006

Není členem

048

Dyjas Konrad

r

PL

10.06.2006

Není členem

049

Kozak Gregorz

r PL

10.06.2006

Není členem

050

Bogiel Jolanta Lucyna Mgr.

PL

07.10.1950

09.04.2011

předán

051

Matusiewicz Daniel

PL

29.06.1970

19.08.2011

předán

052

Halkowicz Jaroslaw

PL

15.02.1968

19.08.2011

Není členem

053

Hołówka Waldemar

PL

26.07.1959

14.01.2012

Není členem

27.09.1954
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054

Beníček Petr

*

CZ

10.06.2006

zemřelý člen

055

Jílek František

CZ

10.06.2006

Není členem

056

Korybski Krzysztof

m PL

22.06.1958

10.04.2010

předán

057

Korybski Roch

m PL

13.03.1990

10.04.2010

předán

058

Czuwara Jarosław

m PL

06.12.1960

09.04.2011

předán

059

Zimniak Szymon Michał

m PL

08.03.1978

09.04.2011

předán

060

Chodubska Mirosłava

m PL

25.06.1955

25.01.2013

předán

061

Dul Andrej

m

PL

06.09.1958

25.01.2013

předán

062

Kępa Mariusz Jan

m

PL

16.06.1989

10.01.2013

předán

063

Królicki Krystof Mgr.

m PL

22.09.1956

09.04.2011

předán

064

Matusiewicz Henryk

m PL

18.04.1948

09.04.2011

předán

065

Wysocki-Tusziszwili Jerzy

PL

14.01.1946

17.01.2014

předán

066

Dobrzańska-Główczyk Marz r PL

03.07.1973

17.01.2014

Není členem

067

Łachmacki Leszek

r PL

03.08.1972

17.01.2014

Není členem

068

Korybski Hugo

m PL

14.12.1993

13.04.2013

předán

069

Poláček Vladimír

15.04.2013

zemřelý člen

070

Bartůšek Josef Hubert

k

CZ

31.10.1944

12.04.2014

předán

071

Hudec Jiří

k

CZ

1.02.1947

12.04.2014

předán

072

Kejnovský Jaroslav

k

CZ

12.06.1953

12.04.2014

předán

073

Malina Rudolf

k

CZ

14.04.1973

12.04.2014

Není foto

074

Drábek Libor

k CZ

6.05.1963

.2015

Není foto

075

Lyskawa Mieczyslaw

k

01.01.1958

26.08. 2015

předán

*

m CZ

PL
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076

Pisarek Czeslaw

k

PL

17.10.1957

26.08. 2015

předán

077

Joanna Kruk

k

PL

21.08.1966

15.11.2015

předán

078

Wiesław Bęben

k

PL

15.11.1962

15.03.2015

Neni foto

079

Tadeusz Smyk

m

PL

26.10.1944

15.03.2016

předán

080

Tadeusz Bąbka

m

PL

9. 05.1952

15.03.2016

předán

081

Veverka Pavel Hubert

m CZ

4. 12.1980

05.12.2016

předán

082

Wójcik Henryk Inž.

r

PL

10.08.1948

15.10.2017

předán

083

Pešáková Helena Marie

r

CZ

20.10.1960

21.03.2018

předán

084

Včelák Pavel Ing.

r CZ

3.08.1954

17.01.2019

předán

085

Pĺatek Renata

r

PL

10.02.1966

17.01.2019

předán

086

Pĺatek Roman

r

PL

27.02.1968

17.01.2019

předán

087

Pachecki Premysław Inž.

PL

19. 03.1979

6.09.2019

Ve výrobě

088

Pachecki Henryk

PL

16.12.1943

6.09.2019

Ve výrobě

089

Marecki Dariusz Inž.

PL

05.01.1965

18.01.2020

Ve výrobě

090

Skalický Petr

ČR

16.10.1961

14.02.2020

Ve výrobě

HONORIS CAUSA

001

Ćwikła Gustaw

PL

21.09.1957

14.05.2012

předán

002

Tracz Jan Th.Lic.

PL

24.06.1959

17.01.2014

předán-kněz

003

Videmann Karel

CZ

18.11.1943

21.04.2015

předán

004

Kučera Miroslav

CZ

28.11.1930

17.05.2017

Zemřel 2018

005

Cezary Trubaluk MgA.

PL

26.05.1948

21.04.2018

Ve výrobě
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Vysvětlivky:
r = podpis předsedy inž. Rybaka
k = podpis předsedy ing. K. Rinda
m = podpis předsedy inž. M. Rymarskiego
není foto – průkaz nebylo možné zhotovit
takto provedený záznam = průkaz vyroben
•
průkazy dosud nepředány
* zemřelý člen
Cena za zhotovený průkaz je cca 60,- Kč/kus
.......................................................................................................................................
Členů MSMP, z.s. k 31.03.2020 je následující počet:
V Polské republice: 39
členů
V České republice:
17
členů
Celkem: 60 členů.
Členů Honoris causa
4
Seznam doplněn dne 31.03.2020 r.
Vypracoval: ing. F.J.Frola, Sz. Zimniak

13. Terminy polowań w sezonie 2020/2021
Łosie (całoroczna ochrona)

Jelenie szlachetne

Jelenie sika

Daniele

byki, klępy, łoszaki

okres polowania

byki

21.08 – 28.02

łanie

01.09 – 15.01

cielęta

01.09 – 28.02

byki, łanie, cielęta

29.09 – 15.01

byki

01.09 – 28.02

łanie

01.09 – 15.01

cielęta

01.09 – 28.02

kozły rogacze

11.05 – 30.09

kozy, koźlęta

29.09 – 15.01

Sarny

Dziki - bez podziału na klasy wiekowe i wagowe

cały rok
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tryki

29.09 – 28.02

owce, jagnięta

29.09 – 15.01

Muflony

Borsuki

01.09 – 02.12

Borsuki w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem

cały rok

Tchórze, kuny (leśne i domowe)

01.09 – 31.03

Tchórze, kuny (leśne i domowe) w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem

cały rok

Lisy

01.06 – 31.03

Lisy w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem lub zasiedlanych w ostatnich
2 latach zającem, bażantem lub kuropatwą

cały rok

Norki amerykańskie, jenoty, szopy pracze

cały rok
11.08 – 15.04

Piżmaki
rybackie obręby hod.

cały rok

odstrzał

01.11 – 01.01

odłowy

01.11 – 15.01

koguty

29.09 – 28.02

kury – hodowlane OHZ

30.09 – 31.01

odstrzał

11.09 – 21.10

odłowy

11.09 – 15.01

Zające szaraki i dzikie króliki

Bażanty

Kuropatwy

Kaczki – krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice

15.08 – 23.12
zachodnia Polska*

01.09 – 31.01

pozostałe woj.

01.09 – 23.12

Gęsi: zbożowe, białoczelne
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zachodnia Polska *

01.09 – 15.01

pozostałe woj.

01.09 – 23.12

Gęsi: gęgawy

Łyski

15.08 – 23.12

Gołębie grzywacze

15.08 – 02.12

Słonki

01.09 – 23.12

Jarząbki

01.09 – 02.12

Szakale złociste – obowiązuje od 1.03.2019

01.08 – 28.02

Szakale złociste – obowiązuje od 1.03.2019 w obwodach z głuszcem
lub cietrzewiem lub zasiedlanych w ostatnich 2 latach zającem, bażantem
lub kuropatwą

cały rok

* dotyczy województw w zachodniej Polsce: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego
i dolnośląskiego
Terminy podane w tabeli uwzględniają niedziele, święta i weekendy w sezonie łowieckim.
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14. Chwila wspomnień z życia MSMP (fot. Roman Rybak - archiwum)

Opłatek Myśliwski Pisary 22.01 2010 r. Kolęda
i dobra muzyka rozbrzmiewała po lesie.

Obwód Łowiecki Milana Heřmana - Mostek
ČR. Msza święta w lesie 02.10.2010 r.

Seminarium - Studanka , Hotel MATRIX-a
K.Ł kol. Janusza Wylegały - Chrzypsko Wielkie.
16.10.2010 r. - członkowie MSMP i sympatycy.
Polowanie na gęsi 04.12.2010 r.

Walne Zgromadzenie 09.04.2011r. Kraliki,
Klasztor. Restauracja - Dom Europejski CR.

Lov na zajíce v Předměřicích nad Labem. KŁ
„Polabská lučina” Prezes K. Rind 2010 r.
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Obchody święta ZśH w Pradze 02.10.2011 r.

Targi Gastronomiczne „Gastro” 05.10.2011 W-w

Zamek Międzylesie Opłatek Myśliwski
15.01.2012 r.

Wycieczka MSMP Praga 05.10.2011 r.

Dni Międzylesia. 09.06.2012 r.
Nadleśnictwo Międzylesie
- Sala Konferencyjna i nowo wykonany
Sztandar MSMP w firmie Valebny i FAM
Usti nad Orlici w Czeskiej Republice

Witraż w Kościele Matki Boskiej
Niepokalanie Poczętej w Ciepłowodach
ufundowany z inicjatywy m.in.
kol. Tadeusza Bąbki - członka stowarzyszenia
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Egzaminy łowieckie w PZŁ Wrocław
Rynek wrocławski 23.04.2013 r.

Dni Międzylesia 08.06.2013 r.
Przerwa po koncercie kol. Andrzeja Wystygły

Zamek Książ k/ Wałbrzycha 09.11.2013 r.
Polowanie Hubertowskie - śp. Miroslav Kućera

Obwód Łowiecki „ Sylwan” Jodłów
Opłatek Myśliwski MSMSP 01.02.2014 r

Chudeřice - polowanie na kaczki 10.10.2015 r.
Wspaniała orgnizacja - kol. Volráb Jana

Polowanie na muflony 30.11.2015 r.
w Oborze śp. kol. Poláček Vladimíra
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I Międzynarodowa Gala Muzyki Myśliwskiej
Opera Wrocławska 20.02.2015 r.

Opłatek Myśliwski w Pisarach 06.02.2016 r.
Ubieranie „Choinki Natury”

Koncert Myśliwski MSMP w Leśnicy
20.11.2017 r.

Jicin - strzelnica - WZ i zawody 12.04.2015 r.

II Międzynarodowa Gala Muzyki
Myśliwskiej Opera Wrocławska 13.04.2018 r.
Mgr. Bc. Josef Hladik gra na barokowym
rogu muzykę Haendela podczas spektaklu

„ PRO MEMORIA” zm. 23.10.2018 r.
Śp. kol. Alojzy Krysiak - Członek
współzałozyciel MSMP.
b. Rycerz Zakonu Świętego Huberta z Kuks
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15. W obliczu epidemii COVID-19
MSzanowne Koleżanki i Koledzy
Członkowie MSMP CR - RP
Jesteśmy w okresie rozprzestrzeniającej się epidemii COVID-19 spowodowanej wirusem SARSCoV-2. W Czeskiej Republice i w Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono obostrzenia epidemiologiczne zakazujące m. in. zgromadzeń. Zamknięto także granice. Wiąże się to z naszymi planami
na najbliższe tygodnie, ponieważ na kwiecień zaplanowaliśmy odbycie Walnego Zgromadzenia
MSMP. Ten nadzwyczajny czas w którym się znaleźliśmy, wymaga od nas rozwagi i mądrości.
Decyzją zarządów krajowych ČR i RP wprowadzono elektroniczną formę uzgadniania danych
niezbędnych do sporządzenia dokumentów sprawozdawczych za okres rozliczeniowy 2019/2020
w formie ostatecznej. Obserwując sytuację rozwoju epidemii z pewnością zostanie przełożone nasze Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Stowarzyszenia na okres trudny dzisiaj do określenia.
Stąd prośba do członków tworzących dokumenty sprawozdawcze o zakończenie prac do
15.04.2020 r. i przesłanie ich pocztą elektroniczną do przygotowujących wydanie broszury.
Na ich podstawie Zarząd Główny MSMP przygotuje stosowne dokumenty sprawozdawcze stowarzyszenia w tym zakończy druk zaplanowanej do wykonania na WZ/VH Broszury nr 7/2020.
Dokumenty te zostaną przedstawione na Walnym Zgromadzeniu zwołanym w nowym terminie.
Wszystkim członkom Stowarzyszenia życzymy dużo zdrowia i optymistycznego myślenia.
Razem wygramy z epidemią.
Do zobaczenia w lepszych czasach

Tváří v tvář epidemii COVID-19
R Vážení přátelé,
členové MSMP, z.s., ČR/PL, kolegyně a kolegové.
Od počátku března tohoto roku 2020 jsme ve středu šíření epidemie způsobené koronavirem,
který způsobuje onemocnění COVID-19 (SARS-CoV-2 ) V České republice i v Polsku se vládou
přijala nařízení zakazující shromažďování osob. Jsou rovněž uzavřeny hranice obou států. Tato situace má vliv na naše plánované akce na nejbližší období. V měsíci dubnu máme plánovanou valnou hromadu, tentokrát v Polsku. Tato situace si vynucuje od nás rozvahu a moudrost. Zadání výborů MSMP, z.s. v obou státek se nyní řeší elektronickou formou a to především ve vytváření zpráv
jednotlivých členů výboru za období 2019/2020. Sledujeme vývoj situace epidemie a došli jsme k
názoru přeložit termín konání valné hromady na jiný termín, podle vývoje situace pandemie a v
návaznosti na odvolání omezení z nařízení vlády. ČR/PL. Centrální výbor MSMP, z.s. usilovně
pracuje v elektronickém prostředí na přípravě materiálů do valné hromady a též na vydání brožury č. 7/2020 „O činnosti MSMP, z.s. za rok 2019“. Tyto dokumenty budou předneseny na valné
hromadě a rovněž v novém termínu obdrží členové MSMP, z.s. jeden výtisk „brožury MSMP, z.s,“
Všem členům našeho spolku přejeme pevné zdraví a optimistickou mysl. Společně nad epidemií
zvítězíme.
Na shledanou v lepších časech
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