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manuál vizuálního stylu 100. výročí čMMJ

Nová vizuální identita ke 
100. výročí ČMMJ je spíše 
evolučním redesignem 
než revoluční změnou. 
Nový vizuál není o hledání 
nových cest, ale spíše znovu 
prošlapání a rozšíření těch 
stávajících.
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https://drive.google.com/drive/folders/1MeErYLpwEbtKPGet4R53T3yss_u_KoaT?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/1MeErYLpwEbtKPGet4R53T3yss_u_KoaT?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/1MeErYLpwEbtKPGet4R53T3yss_u_KoaT?usp=sharing
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použití na tmavém barevném pozadí 
(fotografie nebo plocha)
soubor – 100_CMMJ_NEG bez pozadi

použití na tmavém černobílém pozadí 
(fotografie nebo plocha)
soubor – 100_CMMJ_NEG bez pozadi

použití na světlém barevném pozadí 
(fotografie nebo plocha)
soubor – 100_CMMJ_CMYK

použití na světlém černobílém pozadí 
(fotografie nebo plocha)
soubor – 100_CMMJ_CB
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100%
formát A4
šíře 58 MM

75%
šíře 43,5 MM

50%
minimální velikost
šíře 29 MM

25%
menší jen samostatný znak

150%
formát A3
šíře 87 MM
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https://drive.google.com/drive/folders/1vsRgkruKA9xa3vrePmC94JxsyqUk3IpO?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/1vsRgkruKA9xa3vrePmC94JxsyqUk3IpO?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/1nSoONSRBG6c9EqWUGuxuS6QOKBV9rV-w?usp=sharing


manuál vizuálního stylu 100. výročí čMMJ
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pattern
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https://drive.google.com/drive/folders/1nSoONSRBG6c9EqWUGuxuS6QOKBV9rV-w?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/1OG79H8q2mKWRz6rTSnwRM58M7XBTaDDd?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/1OG79H8q2mKWRz6rTSnwRM58M7XBTaDDd?usp=sharing
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A Á B C Č D Ď E Ě É F G H I Í J K L M N Ň
O Ó Ô P Q R Ř s Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! ? , @ ” & % ( )

KomU A
Komu je titulkové písmo pro použití na plakátech, 
banerech v heslech a nadpisech. pro svoji úspornou 
šířku je vhodné pro sazbu všude, kde je málo místa.  
autorem je slovenský typograf ján filípek.

https://drive.google.com/drive/folders/1JJWe5NuBLKy2RprZ_AeFY6-KbJgvIp3R?usp=sharing
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRTU
WXYZabcdefghi jklmnopqrstu
wxyz0123456789!?,@”&%()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRTU
WXYZabcdefghijklmnopqrstu
wxyz0123456789!?,@”&%()

Open Sans
Open Sans je humanistické bezpatkové písmo navržené Stevem 
Mattesonem. Open Sans byl navržen se vzpřímeným důrazem, 
otevřenými formami a neutrálním, přesto přátelským vzhledem. 
Byl optimalizován pro tisk, web a mobilní rozhraní a má vynikající 
vlastnosti čitelnosti při sazbě delších textů.

Open Sans Regular

Open Sans Bold

https://drive.google.com/drive/folders/1lqe_NAPWPtZ4-Z9iCKKFHt2DUPJSslvV?usp=sharing


Logo
barevnost

manuál vizuálního stylu 100. výročí čMMJ

Myslivecká zelená
cmyk 90/40/100/40
RGB 19/84/40
pantone 357

OMS zelená CMYK 64/17/58/2 RGB 102/163/128 PAntone 556

cmyk 65/15/75/30
RGB 80/129/76
pantone 7742

cmyk 45/5/50/20
RGB 134/170/130
pantone 7494

cmyk 25/0/55/0
RGB 208/223/144
pantone 7492

Myslivecká hnědá
cmyk 60/55/60/60
RGB 68/63/55
pantone BLACK 7

cmyk 45/40/45/45
RGB 105/100/92
pantone 405

cmyk 20/25/30/0
RGB 212/192/177
pantone 4755

cmyk 10/15/20/0
RGB 233/218/206
pantone 7604
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fotografie na šířku

https://drive.google.com/drive/folders/1DjxOZZDvL-Bf0d47YuZm-cL7xhP8V9pf?usp=sharing
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fotografie na výšku

https://drive.google.com/drive/folders/1DjxOZZDvL-Bf0d47YuZm-cL7xhP8V9pf?usp=sharing
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Bc. Andrea Güttlerová
mobil: +420 727 828 739
email: andrea.guttlerova@cmmj.cz
www.cmmj.cz

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Sídlo: Jungmannova 32/25, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 592 971
Pracoviště: Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4

PR specialista
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Telefon: +420 221 592 961
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Sekretariát, zasílací adresa:
Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4
Sídlo, fakturační adresa:
Jungmannova 32/25, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 221 592 961
Email: cmmj@cmmj.cz
www.cmmj.cz
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Jan Novák
Okrouhlá 24
342 01 Sušice
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myslivost

Odpovídá  
Andrea Güttlerová

Jak budou probíhat 
oslavy 100. výročí 
založení Českomoravské 
myslivecké jednoty?

V Brně máme oslavu a pro Prahu chystáte 
mezinárodní setkání.
Držíme se výsledků práce pracovní skupiny. Mezinárodní 
setkání s konferencí se uskuteční na FLD ČZU. Chybět 
by neměl ani trubačský koncert. Místopředseda Daniel 
Švrčula vyjednal propojení našeho výročí se zasedáním 
valného shromáždění Evropské myslivecké federace 
FACE. Zatím mohu potvrdit termín konání v září 2023.

V rámci putovní výstavy bylo poprvé představeno 
logo ke 100. výročí.
Vizuální styl našeho výročí jsme připravovali přibliž-
ně půl roku. Ve spolupráci s renomovanou agenturou 
CZECHDESIGN jsme uspořádali soutěž za účasti čtyř 
předních tuzemských designerů a studií. Před přísnou 
odbornou porotou jednoznačně uspěl návrh pana Ondřeje 
Zámiše, který má z minulosti na kontě například vizuální 
styl města Liberce, Městských divadel pražských, nebo 
prezentačního centra UNESCO v Kutné Hoře.

Ve Zpravodaji ČMMJ jste psali o možnosti využití 
nového vizuálního stylu. Informujte i naše čtenáře.
Silnou stránkou výročního vizuálního stylu je jeho velice 
dobrá praktická využitelnost, která nám umožní navenek 
vypadat skutečně jednotně a moderně. Navržená grafika 
tvoří komplexní systém a zároveň je všestranně použitel-
ná. Už při zadávání soutěže jsme mysleli na to, aby nový 
styl mohli využívat i ostatní pořadatelé mysliveckých akcí, 
nejen sekretariát, zejména okresní myslivecké spolky. 
Připravujeme materiály (šablony) různých grafických 
podkladů (plakátů, pozvánek, publikací atd.) pro využití 
okresními mysliveckými spolky i dalšími osobami a orga-
nizacemi.

Stoleté výročí založení ČMMJ je významný milník.
Bude to rok oslav, ale také čas k zamyšlení. Naši předci 
postavili pevné základy, na kterých další generace stavěly. 
Organizace neztrácí na významu, přestože musela čelit 
obdobím války, komunismu, porevolučním změnám. Když 
se někdy pročítám starými výtisky Stráže myslivosti, tak 
se před prací našich zakladatelů skláním. Bez techniky 
a jiných vymožeností dnešní doby, přistupovali ke všemu 
s odpovědností, úctou, pokorou a láskou k myslivosti. 
Hodnotili svoje činy a zvažovali další možnosti vedoucí 
k jejich cílům. A přesně to musíme dělat i my.

Jaké je hlavní sdělení, myšlenka oslav?
Jsme na prahu druhé stovky. Je to příležitost dát šanci 
nové generaci, snaze k inovacím a případným změnám. 
A to vše při zachování podstaty a významu tradiční české 
myslivosti.

Chystáte se pořádat akci a potřebujete pozvánku či 
plakát? Chcete samolepky pro děti? Stačí se s konkrétním 
požadavkem obrátit na PR oddělení ČMMJ. Vaši potřebu 
s vámi prokonzultujeme a doporučíme vhodný další 
postup. Například vám poskytneme šablony, nebo 
necháme vaše materiály graficky zpracovat. Na naše 
velké myslivecké výročí budeme zkrátka vypadat skvěle, 
a to ve všech koutech Česka.

→ +420 221 592 971
→ andrea.guttlerova@cmmj.cz
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Oslavy 100. výročí 
založení Českomoravské 
myslivecké jednoty už 
klepou na dveře.

Českomoravská myslivecká jednota brzy oslaví 
100. výročí založení. Taková událost vyžaduje hodně 
času, energie a také součinnost mnoha lidí.
V rámci příprav byla sestavena pracovní skupina, v níž 
nechyběli například kolegové Petr Vacek a Petr Šeplavý 
z Klubu trubačů, Miloš Ježek z FLD ČZU v Praze nebo Jiří 
Kasina, šéfredaktor časopisu Myslivost. Koncept oslav 
výročí jsme začali vytvářet už od koce roku 2019. Shodli 
jsme se na pěti aktivitách, které mají oslovit širokou veřej-
nost – celoroční výstavě, dubnové oficiální oslavě v Brně, 
veřejném projektu na zlepšení reputace myslivosti, zářijo-
vé konferenci na univerzitní půdě a mezinárodním setkání 
v Praze. Každá aktivita získala svého odborného garanta, 
jehož úkolem byla příprava návrhu konceptu. O samotnou 
realizaci se pak stará sekretariát. Plán byl předložen Mysli-
vecké radě v březnu 2022.

Rozumím tomu tak, že pracovní skupina už svou 
úlohu zcela splnila?
Pracovní skupina je poradní orgán a přizvaní odborníci v ní 
pracují ve svém volném čase. Za jakoukoliv pomoc a radu 
jsem jim moc vděčná. Od března už aktivity konzultuji 
individuálně a podle důležitosti. Petr Šeplavý připravuje 
výroční publikaci. S Petrem Vackem se postupně konzul-
tuje mezinárodní setkání a účast klubu trubačů. S Jiřím 
Kasinou a Klubem vábičů připravujeme Mistrovství 
Evropy vábení jelenů. Samozřejmě vše musím organizovat 
v souladu s plněním dalších projektů, jako jsou propagace 

zvěřiny, natáčení internetového pořadu Do lesa na TN.CZ, 
běžná agenda PR a realizace tradičních akcí, výstav Na-
tura Viva, Silva Regina, Národních mysliveckých slavností 
a jiných marketingových činností. Není to jednoduché 
všechno skloubit dohromady.

Výstavu v Národním zemědělském muzeu (NZM) jste 
otevřeli už letos. Proč?
V roce 2021 jsme s kolegou Vlastimilem Waicem sepsali 
projektovou žádost Rok české myslivosti a získali pro 
ČMMJ dotaci Ministerstva zemědělství. S přípravami totiž 
bylo potřeba začít už letos, tak velké akce za pár týdnů 
nebo měsíců neuspořádáte. Záměr tak byl už v letošním 
roce zahrnout do projektu co nejvíce přípravných pra-
cí, jako jsou výroční vizuální identita a základní přípravy 
spojené s výstavou. Dotační program MZe pro neziskové 
organizace má přísná kritéria. Jedno z nich samozřejmě je, 
že veškeré projektové aktivity musí v roce čerpání financí 
vést ke svému cíli. Proto jsme výstavu museli otevřít už 
letos. Dnes jsem za zahájení výstavy v říjnu ráda, protože 
minimálně do dubnového výročí máme před sebou ještě 
hodně práce.

Kde a jak dlouho výstava bude a co vše na ní 
návštěvníci uvidí?
Odpovím i za kolegyni Jiřinu Špálovou, která je odpověd-
ná za výstavu v NZM. Tato výstava je putovní, do března 
bude v Praze a pak se přesouvá do Brna. Nejdříve na 
Národní mysliveckou výstavu a následně doplní připra-
vované výstavy „Vábení lesa“ a „Les a město“ na hradě 
Špilberk, které představují les jako přirozenou součást 
životního prostoru v současnosti i minulosti. Na Špilberku 
se tak představí myslivost, lesnictví, lesní řemesla a další 
odvětví spjatá s lesem tak, aby byla srozumitelná i pro širší 
veřejnost. Pokusíme se zbořit některé mýty a stereotypy 
o přírodě i zvěři. Naše expozice by tu měla být od května 
do konce roku 2023.

Běžící výstava v NZM je pojata interaktivně s cílem 
zaujmout děti. Neměla by ale přinášet také něco 

z historie? Každý myslivec bude očekávat poohlédnutí 
za minulostí. 
PR aktivity ČMMJ míří především na veřejnost, které 
se musíme otevřít a intenzivně pracovat na zlepšová-
ní reputace myslivosti. NZM navštěvují primárně školy 
a rodiny s dětmi. Proto naučná stezka, základní informace 
o myslivecké činnosti a velmi stručná data z historie. Děti 
se chtějí bavit a hravou formou poznávat přírodu a s ní 
myslivost. Něco jiného pak bude v Brně na Národní mysli-
vecké výstavě. Tady očekáváme naše myslivce a přiblíží-
me se konceptu výstavy, jaký naznačujete v otázce. Naše 
výstava je živý organismus a reaguje také na nové výzvy 
a příležitosti. Mám na mysli spolupráci s Muzeem města 
Brna na hradě Špilberk, kde se nakonec sejdou tematicky 
příbuzné výstavy.

Dotkla jste se Národní myslivecké výstavy v Brně, kde 
bude oficiální oslava 100. výročí. Myslím, že je čas na 
představení průběhu velkých oslav.
Národní myslivecká výstava bude zahájena v sobotu 
22. dubna a potrvá do středy 26. dubna 2023. Souběžně 
s ní se na brněnském výstavišti koná Mezinárodní veletrh 
ANIMAL TECH a Národní výstava hospodářských zvířat. 

První den se můžete těšit nejen na zahájení výstavy 
u příležitosti 100. výročí ČMMJ, ale především na expozici 
významných trofejí od počátku založení organizace až do 
současnosti. Obrovským lákadlem, nejen pro myslivce 
ale i média, bude Mistrovství Evropy ve vábení jelenů. To 
vše se odehraje v pavilonech G1 a G2. Večer v Rotundě 
proběhne slavnostní předávání mysliveckých vyzname-
nání a v pavilonu A myslivecký ples pro 1500 osob. Máme 
příležitost prezentovat zájmovou činnost, a proto jsme 
oslovili všechny naše kluby, aby se aktivně zapojily a přišly 
s kreativními nápady, jak ještě více program Národní mys-
livecké výstavy obohatit. Budeme přemýšlet a hledat nové 
možnosti a také finanční podporu.

Projekt nebude hrazen Ministerstvem zemědělství 
(MZe)?
MZe pro nadcházející rok vypsalo program pro neziskové 
organizace s limitem dvou miliónů, což je částka, která 
sotva pokryje chod ČMMJ a v žádném případě nevystačí 
na jakékoli velké oslavy. S touto skutečností pracujeme 
od září. Pan předseda Jiří Janota oslovuje potenciální 
partnery. Věřím, že společnými silami se nám podaří v této 
nelehké době alespoň částečně uspět.

Jak budou oslavy 100. výročí 
probíhat a jak vykročíme do 
druhé stovky, jsme se zeptali 
Andrey Güttlerové, tiskové 
mluvčí ČMMJ.

MYSLIVOST 3MYSLIVOST
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národní 
myslivecké 
slavnosti
sobota
25. 6. 2023

lovecký zámek
ohrada

Program
9:00 Myslivecká akce
10:00 Další akce 2
11:00 Workshop vaření

12:00 vyhlášení
14:00 myslivecká akce
18:00 hudba zpěv
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100 let
českomoravské
myslivecké jednoty
1923–2023

českomoravská
myslivecká
jednota

10/2022–3/2023
Národní zemědělské muzeum
Kostelní 1300/44, Praha 7
Zahájení výstavy 22. 10. 2022
Myslivecký den, 10–17 hodin

22.–26. 4. 2023
Národní myslivecká výstava
BVV, Výstaviště 405/1, Brno

5–12/2023
Muzeum města Brna
Špilberk 210/1, Brno
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Obnovujeme 
vodní 
zdroje

www.ccmj.cz

Obnovujeme vodní zdroje
Voda je základem života. Ochrana vodních zdrojů 
nabývá na významu zvlášte po několika suchých 
letech v nedávné minulosti. Funkce vody v krajině, 
ať už mokřadů či tůní, byla v minulosti přehlížena. 
Původní krajina tvořená menšími políčky, mezemi, 
remízy a sítí drobných vodních toků v přirozených 
korytech měla velkou schopnost vodu zadržovat, 
přesto však byla cíleně upravována pro potřeby 
zemědělské výroby. Myslivci si důležitost zadržování 
vody v krajině pro fungování ekosystému uvědomují 
a podílejí se na budování a revitalizaci vodních ploch 
a toků. 

V posledních letech vybudovali myslivci 2 800 nových 
napajedel. Celkem se tak starají o více než 15 000 
drobných zásobáren vody ve volné přírode.

Obnovou přirozených vodních zdrojů a realizací 
dalších opatření vytváříme zdravé prostředí nejen 
pro zvěř. Mokřady, potoky, řeky a rybníky jsou 
druhově pestrá území, bez kterých by krajina nežila.
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hlavních akcí
čmmj 2023
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Putovní výstava 100 let
1–3/2023, NZM, Praha
5–12/2023, MMB, Špilberk Brno

Národní myslivecká výstava, 
Brno
22. 4. 2023
ME vábení jelenů
Galavečer
Myslivecký ples

22.–26. 4. 2023
Putovní výstava 100 let
Myslivecký program
Výstava významných trofejí 
1923–2023

Celostátní přebor ve střelbě
100 terčů, Kroměříž
Nominační soutěž na 
Memoriál Richarda Knolla
vrcholná soutěž ohařů
Natura Viva, Lysá nad Labem

Národní myslivecké slavnosti 
Dětský myslivecký den

Zlatá srnčí trofej
finále soutěže pro děti a mládež

Memoriál Richarda Knolla
vrcholná soutěž ohařů

Mezinárodní setkání, 
Praha
konference, společenské 
setkání

Memoriál Karla 
Podhajského
vrcholná soutěž ohařů
Národní sokolnické setkání, 
zámek Opočno

České myslivecké vánoce, 
Rudolfinum Praha
koncert lovecké hudby
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mé toulky za zvěří 2023

Nikol Půčková, 15 let

Údiv v březovém
 háji 

www.zaprirodou.cz

propagační tiskoviny
kalendář
dětský
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Rýmovánka
Adam Pech, 11 let

Můj krásný pes, 
má moc rád les. 
A moje myška, 
je krásná jako liška. 
A pak jsem měl kočku 
krásnou jako vločku. 
A potom byl výr, 
velký jako sýr. 
Potom byl i medvěd, 
chytrý jako vševěd. 
A pak jsem měl srnce, 
rychlého jak střelce. 

říjen

Jindřich Doležal, 8 let

Pán lesa

Jelen
Karel Vejvoda, 13 let

Jelen je král lesa, 
když ho vidíš, srdce plesá. 
Jelen je tak krásné zvíře 
paroží má do velké šíře. 

Koncem února je slyšet 
cinknout paroží,  
které jelen někde odloží. 
Když hajný najde trofeje, 
u srdce ho to zahřeje.

V září jeleni po Iese běhají 
a laně k říji hledají.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

O lese
Jiří Dvořáček, 11 let

Pozoruji zvířátka, 
jak se v Iese chovají. 
Mám moc rád mlaďátka,  
jak u mámy lehají. 

V Iese se vždy chovám tiše, 
nechci rušit zvířátka. 
Někdy mi však kručí v břiše, 
mám s sebou dvě lízátka. 

březen Eva Končeková, 8 let
Zvědavá veverka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

mé toulky 
za zvěří

Vydala Českomoravská myslivecká jednota z.s., 2022 
Vzniklo za podpory Ministerstva zemědělství ČR. 

Tara Urbanová, 3 roky
Zajíci polní 

foto: Jan Maren

www.zaprirodou.cz

Líbí se ti tvorba malých myslivců? Rád bys 
svůj obrázek, fotku či báseň měl v kalendáři 
na další rok? Tak se pochlub!
 
Soutěž Mé toulky za zvěří je určena pro děti 
od 3 do 15 let. Nemusíš se vůbec stydět! 
Od roku 2002 se už zapojilo více než 
25 tisíc dětí.
 
Zkus své zážitky z toulek přírodou proměnit 
v malbu či kresbu, zachytit je na fotku, 
nebo zveršovat. Pozoruj zvěř, choď do 
mysliveckého kroužku, chraň přírodu.
 
Do výtvarného, fotografického 
i básnického (literárního) oboru se můžeš 
přihlásit s jakýmkoli dílem na téma příroda.

 
V každém oboru a věkové kategorii 
oceníme tři nejlepší věcnou cenou. Tři 
speciální odznaky ke 100. výročí založení 
Českomoravské myslivecké jednoty získají 
navíc autoři nejlepších básní týkajících se 
právě stého výročí myslivecké jednoty.

Své výtvory zašli nejpozději  
do 31. 3. 2023 na adresu: 

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4

 
Podrobné podmínky soutěže 
najdeš na www.cmmj.cz

propagační tiskoviny
kalendář
dětský – další strany



propagační tiskoviny
roll up

manuál vizuálního stylu 100. výročí čMMJ

Klub sokolníků

www.sokolnictvi.net
www.cmmj.cz

Regulujeme 
stavy  
zvěře

www.cmmj.cz
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Ur Sequis ium dunto 
mossundi ut harchit 
quatemos quam et 
autati

českomoravská
myslivecká
jednota

Vlastimil Waic pondělí 7. 11. 2022
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českomoravská
myslivecká
jednota

1 Ic tem ent qui odite

2 Accus duntet opta et

4 Giant exerrum quiberume magnimint

3 Pa nonse sequid magnis

Obsah

Ullit que poribus, corisimin pe consedis aut quundisquIllani 
nostrup tatium cust harcia dolore nem reius nosapit, ommost

Ullit que poribus, corisimin pe consedis aut quundisquIllani 
nostrup tatium cust harcia dolore nem reius nosapit, ommost

Ullit que poribus, corisimin pe consedis aut quundisquIllani 
nostrup tatium cust harcia dolore nem reius nosapit, ommost

Ullit que poribus, corisimin pe consedis aut quundisquIllani 
nostrup tatium cust harcia dolore nem reius nosapit, ommost

2Název powerpointové prezentace / Jméno autora

českomoravská
myslivecká
jednota

Aliquo dolliquibus, id modi ro 
illiae. Nam fuga. Od quis ut qui

Nadpis
Ullit que poribus, corisimin pe consedis aut quundisqui 
omnimin exceate ipsuntiae volla il inctem eati tem que et 
maxim voluptaepre ere excesti testiusam nam que am, 
sequi nit et earumque volupta tesequi aut laborem quam, 
comniment lias nones si doluptat erumqui atescillanis.

Lictur, iusament reptatem voluptae voluptatur solutae 
pudantio berehen ihicien impossitem fugitia sandign ihilita 
venis dolore doluptati reriam quo blaborumquam voluptio 
quias aut rem volupta ssequas consed mi, id et et qui 
voluptam untur, temquae pernatur? Vid quias ea volende 
litiorro et velluptat.
Tem sum doluptatum quasped et hicientium quiae dis 
explaute pernat int ipsunt. Axim quiamus quam fugiant.

5Název powerpointové prezentace / Jméno autora

českomoravská
myslivecká
jednota

Ad maximporerum quuntem event
Haribus, ut am natiaes moluptatem facepeliaes di acculpa rciaspit aciatur?
Ri aligeni molupta tatios ad molest harchitatur, voleni cum, quat omnis dolenia 
tentis ipsa vid qui te conet ut ad ex et possunt. Ri aligeni molupta tatios ad 
molest harchitatur, voleni cum, quat omnis dolenia tentis ipsa vid qui te conet 
ut ad ex et possunt. Am quissusdaes voluptaqui blaborro tem aliqui ullore mil 
molorer itatem estinum es ant.

1. Haribus, ut am natiaes moluptatem facepeliaes di acculpa rciaspit aciatur? 
Aruptatiati voluptus nesequi il et quas nim harum qui odiciis exerore hendis 
et quatias pa experum con cus ressit 

2. Voleni cum, quat omnis dolenia tentis ipsa vid qui te conet ut ad ex et 
possunt.Volumentiis dolorest a doluptatum estibus, apit quibus quist 
volore sam duciet ulpa cum accusto vel maios eaque optionserunt. Ab int 
entiundae. Et et abo. Itatque ent estiat. Ratquia sequidenia pro dem nossiti 
de nos dem sitium eaquatem escia doluptiae ped molut acipsun totatiosam.

Aliquo dolliquibus, id modi ro 
illiae. Nam fuga. Od quis ut qui

3Název powerpointové prezentace / Jméno autora

děkujeme za pozornost!

českomoravská
myslivecká
jednota

Českomoravská 
myslivecká jednota, z.s.
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4

Vlastimil Waic
PR konzultant, vztahy s médii, 
webové projekty
+420 774 641 753
vlastimil.waic@cmmj.cz
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100 let
českomoravské
myslivecké jednoty
1923–2023

veřejnost myslivci vzdělávání kynologie mládež

Novinky• •Akce

Stížnost Radě ČT: 
Pozor na křivá obvinění

Partneři ČMMJ

Opatření 
proti AMP v 
Libereckém kraji

55. ročník 
Národního 
sokolnického 
setkání v OpočněKrajská veterinární správa 

Státní veterinární správy pro 
Liberecký kraj (dále jen „KVSL“) 
(…) nařizuje tato mimořádná 

V souvislosti se Světovým 
dnem sokolnictví, který se 
koná dnes 16. listopadu 

3. 12. 2022

3. 12. 2022 3. 12. 2022

3. 12. 2022

Poslední termíny seminářů pro 
zkušební komisaře ČMMJ

•

• •

•

Jak se stát 
myslivcem

Zvěřina přímo 
od myslivců

Aktuality do emailu
Zaregistrujte se k odběru našeho emailového 
Zpravodaje. Budete mít přehled o novinkách v 
myslivosti a dění v ČMMJ.

Jméno

Odebírat

Email

Příjmení

O ČMMJ ČMMJ na webu Kalendář akcí
Českomoravská myslivecká jednota 
sdružuje české, moravské a slezské 
myslivce již od roku 1923. Pro svých 
55 000 členů i širokou veřejnost 
ochraňujeme myslivost jako kulturní 
dědictví a pečujeme o její trvalý rozvoj. 
Podporujeme činnost myslivců v péči o 
zvěř a krajinu, organizujeme zkoušky z 
myslivosti, pro myslivecké hospodáře, 
zkoušky upotřebitelnosti loveckých psů a 
sokolnické zkoušky.

• Časopis Myslivost
• Lovecká kynologie
• Jak se stát myslivcem
• Pro zvěřinu k myslivcům
• Šoulání za myslivostí
• Honitba roku

Kalendář akcí najdete na webu 
časopisu Myslivost.

© 2021 Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Zásady ochrany osobních údajů
Souhlas s použitím souborů cookies

ČMMJ myslivost regiony kluby střelectví pojištění média kontakt
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Co je ČMMJ

Českomoravská myslivecká jednota

Českomoravská myslivecká jednota sdružuje české, moravské a slezské myslivce již od roku 1923. Pro svých 55 000 členů i 
širokou veřejnost ochraňujeme myslivost jako kulturní dědictví a pečujeme o její trvalý rozvoj. Podporujeme činnost myslivců 
v péči o zvěř a krajinu, organizujeme zkoušky z myslivosti, pro myslivecké hospodáře, zkoušky upotřebitelnosti loveckých psů 
a sokolnické zkoušky. Od místní až po mezinárodní úroveň zajišťujeme společenské akce, udržujeme a rozvíjíme myslivecké 
tradice. Děti a mládež vedeme k poznání přírody a respektu k ní. Organizujeme soutěž dětí a mládeže s padesátiletou tradicí 
Zlatá srnčí trofej, pořádáme umělecké soutěže a podporujeme dětské myslivecké kroužky po celé České republice.

Myslivecká rada ČMMJ v období mezi zasedáními sboru zástupců ČMMJ řídí činnost ČMMJ. Ve spolupráci se 
státními orgány a dalšími právnickými osobami řeší potřeby myslivosti a zájmy ČMMJ. Mysliveckou radu jako 
kolektivní orgán tvoří předseda, místopředseda pro spolkovou činnost, místopředseda pro ekonomiku a legislativu 
a čtrnáct členů zvolených z jednotlivých krajů. Předsedu a místopředsedy (společně předsednictvo) volí Sbor 
zástupců, zástupce krajů volí pobočné spolky příslušného kraje.

Myslivecká rada ČMMJ se schází nejméně jednou za tři měsíce.

Myslivecká rada ČMMJ zejména:
• schvaluje vnitřní předpisy týkající se hlavního spolku,
• svolává a připravuje jednání sboru zástupců a provádí jeho usnesení,
• připravuje rozpočet, dohlíží na hospodaření a plnění rozpočtu, zřizuje účelové fondy,
• připravuje výroční zprávu,
• rozhoduje v záležitostech, které náleží do působnosti nejvyššího orgánu právnické osoby s účastí hlavního 

spolku,
• schvaluje právní jednání s hodnotou plnění nad 500 tis. Kč,
• uděluje čestná uznání a propůjčuje vyznamenání ČMMJ,
• uděluje pověření pobočným spolkům k organizování a provádění zkoušek z myslivosti, zkoušek mysliveckých 

hospodářů a zkoušek loveckých psů z výkonu,
• koordinuje spolupráci spolku s ústředními orgány státní správy v oblasti myslivosti a
• zajišťuje zastoupení české myslivosti v mezinárodních organizacích a rozvíjí mezinárodní spolupráci ve prospěch 

myslivosti, tvorby a ochrany přírodního prostředí.

Předsednictvo ČMMJ zejména:
• řídí běžnou činnost hlavního spolku mezi jednáními myslivecké rady,
• zřizuje odborné komise a pracovní skupiny, které plní jim uložené úkoly a
• zajišťuje vydávání věstníku spolku.

Vedení organizace

Myslivecká rada

Ing. Jiří Janota JUDr. Petr Valenta Ing. Daniel Švrčula

Dozorčí rada Sbor zástupců

Předseda
jiri.janota@cmmj.cz

Místopředseda pro 
ekonomiku a legislativu
petr.valenta@cmmj.cz

Místopředseda pro 
spolkovou činnost
daniel.svrcula@cmmj.cz

ČMMJ myslivost regiony kluby střelectví pojištění média kontakt

O ČMMJ ČMMJ na webu Kalendář akcí
Českomoravská myslivecká jednota 
sdružuje české, moravské a slezské 
myslivce již od roku 1923. Pro svých 
55 000 členů i širokou veřejnost 
ochraňujeme myslivost jako kulturní 
dědictví a pečujeme o její trvalý rozvoj. 
Podporujeme činnost myslivců v péči o 
zvěř a krajinu, organizujeme zkoušky z 
myslivosti, pro myslivecké hospodáře, 
zkoušky upotřebitelnosti loveckých psů a 
sokolnické zkoušky.

• Časopis Myslivost
• Lovecká kynologie
• Jak se stát myslivcem
• Pro zvěřinu k myslivcům
• Šoulání za myslivostí
• Honitba roku

Kalendář akcí najdete na webu 
časopisu Myslivost.

© 2021 Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Zásady ochrany osobních údajů
Souhlas s použitím souborů cookies

elektronické aplikace
webové stránky
podstrana
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odhalte
pravou
tvář
myslivosti

myslivci adepti mládež

Partneři oms

oms kynologie střelectví myslivost mládež veřejnostokresní

Novinky•

Pozor !!! Poslední den 
pro podávání přihlášek 
na Nominační soutěž 

84. ročník Memoriálu 
Karla Podhajského

Přezkoušení čekatelů na funkci 
rozhodčího 2023

Prosím informujte všechny úspěšné 
vůdce z letošních VZ ohařů, kteří 
dosáhli min. 470 bodů, že se mohou 
přihlásit na nominační soutěž na MRK. 

Vítězem 84. MKP se stala fena 
německého krátkosrstého ohaře Justy z 
Visálku vedená Rostislavem Křivanem. 
Spolu dosáhli 489 bodů v I. ceně, 
odnesli si i ocenění za nejlepší práci na 

Myslivecká rada ČMMJ stanovila na návrh kynologické komise termíny 
zkoušek k přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčího z posuzování výkonu 
psů. Písemnou žádost o připuštění ke zkoušce zasílá čekatel na funkci 
rozhodčího do 31. ledna 2023 na sekretariát ČMMJ v Praze k rukám Kateřiny 

3. 12. 2022

3. 12. 2022

3. 12. 2022

•

•

•

•akce

Poslední leč

Předváděcí akce 
nočního vidění

Zrušení střeleckých 
tréninků

14. 11. 2022 / Akce veřejnost

14. 11. 2022 / Inzerce

14. 11. 2022 / Inzerce

Během zimního období jsou 
střelecké tréninky zrušeny. Při 

kontakt

O ČMMJ ČMMJ na webu Kalendář akcí
Českomoravská myslivecká jednota 
sdružuje české, moravské a slezské 
myslivce již od roku 1923. Pro svých 
55 000 členů i širokou veřejnost 
ochraňujeme myslivost jako kulturní 
dědictví a pečujeme o její trvalý rozvoj. 
Podporujeme činnost myslivců v péči o 
zvěř a krajinu, organizujeme zkoušky z 
myslivosti, pro myslivecké hospodáře, 
zkoušky upotřebitelnosti loveckých psů a 
sokolnické zkoušky.

• Časopis Myslivost
• Lovecká kynologie
• Jak se stát myslivcem
• Pro zvěřinu k myslivcům
• Šoulání za myslivostí
• Honitba roku

Kalendář akcí najdete na webu 
časopisu Myslivost.

© 2021 Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Zásady ochrany osobních údajů
Souhlas s použitím souborů cookies

elektronické aplikace
webové stránky
verze OMS
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termíny memoriálů

2022

Novinky• •předpisy

Partneři myslivecké kynologie

Pozor !!! Poslední den 
pro podávání přihlášek 
na Nominační soutěž 

84. ročník Memoriálu 
Karla Podhajského

Přezkoušení čekatelů na funkci 
rozhodčího 2023

Předpisy ČMMJ

Prosím informujte všechny úspěšné 
vůdce z letošních VZ ohařů, kteří 
dosáhli min. 470 bodů, že se mohou 
přihlásit na nominační soutěž na 

Vítězem 84. MKP se stala fena 
německého krátkosrstého ohaře 
Justy z Visálku vedená Rostislavem 
Křivanem. Spolu dosáhli 489 bodů v I. 
ceně, odnesli si i ocenění za nejlepší 

Myslivecká rada ČMMJ stanovila na návrh kynologické komise termíny 
zkoušek k přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčího z posuzování 
výkonu psů. Písemnou žádost o připuštění ke zkoušce zasílá čekatel 
na funkci rozhodčího do 31. ledna 2023 na sekretariát ČMMJ v Praze k 

Zkušební řád

Dodatek č. 1/2015 

Metodický pokyn k 
organizování zkoušek psů

Smlouva o součinnosti  
ČMKJ a ČMMJ

3. 12. 2022

3. 12. 2022

3. 12. 2022

16. 12. 2019 / 37800× staženo

16. 12. 2019 / 37800× staženo

16. 12. 2019 / 37800× staženo

16. 12. 2019 / 37800× staženo

•

•

•

Aktuality do emailu
Zaregistrujte se k odběru našeho emailového 
Zpravodaje. Budete mít přehled o novinkách v 
myslivosti a dění v ČMMJ.

Jméno

Odebírat

Email

Příjmení

O ČMMJ ČMMJ na webu Kalendář akcí
Českomoravská myslivecká jednota 
sdružuje české, moravské a slezské 
myslivce již od roku 1923. Pro svých 
55 000 členů i širokou veřejnost 
ochraňujeme myslivost jako kulturní 
dědictví a pečujeme o její trvalý rozvoj. 
Podporujeme činnost myslivců v péči o 
zvěř a krajinu, organizujeme zkoušky z 
myslivosti, pro myslivecké hospodáře, 
zkoušky upotřebitelnosti loveckých psů a 
sokolnické zkoušky.

• Časopis Myslivost
• Lovecká kynologie
• Jak se stát myslivcem
• Pro zvěřinu k myslivcům
• Šoulání za myslivostí
• Honitba roku

Kalendář akcí najdete na webu 
časopisu Myslivost.

© 2021 Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Zásady ochrany osobních údajů
Souhlas s použitím souborů cookies
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PDF
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elektronické aplikace
webové stránky
verze lovecký pes



Bc. Andrea Güttlerová
PR specialista
+420 727 828 739
 
Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4
www.cmmj.cz

elektronické aplikace 
emailový podpis
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propagační předměty
odznak
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1:1
28
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25 mm

1923 2023

1923 2023

https://drive.google.com/drive/folders/1lwJehJib-CWEBWpQKkTFj83oBTMVl-Ol?usp=sharing


propagační předměty
propiska
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1:1

českomoravská myslivecká jednota100 6 
mm

58 mm

https://drive.google.com/drive/folders/1AnBKdBIv4kYYsrF3iqFPjaGfYmGD53SH?usp=sharing


propagační předměty
hrnek
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eskomoravská
myslivecká  
jednota100



propagační předměty
šňůrka na krk
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