
Kulturně propagační komise 

Zpráva předsedy na sněm dne 20. května 2022

Vážené dámy, vážení pánové, hosté,

dovolte mi, abych vás seznámila s prací kulturně propagační komise za uplynulý rok. 

V roce 2021 nastoupilo do kurzu 25 účastníků. Protože v souvislosti covidem nebylo možné v roce
2021 provést  teoretickou přípravu, adepti nejprve plnili praxi v honitbě a až v lednu 2022 společně
s letošním kurzem, do kterého nastoupilo 16 účastníků, absolvovali přednášky. Mám velkou radost,
že teoretická příprava se nám podařila udělat jak prezenčně (s osobní přítomností adeptů) tak i on-
line z domova, a toto hybridní provedení reflektovalo jak epidemiologickou situaci v lednu a v
únoru, tak potřeby adeptů v případě karantén. Přes počáteční obavy z účasti nebo kvality přenosu
vše  lektoři  i  adepti  zvládli  a  myslím,  že  ke  spokojenosti  všech  zúčastněných.  Střelby  kurzů
probíhaly  také  společně,  za  organizaci  a  provedení  děkuji  členům  střelecké  komise.  Adepti
letošního kurzu pokračují v praxi v honitbách, účastní se povinně akcí pořádaných OMS Opava
(například okresní přebor na loveckém kole, kynologické akce jak jako diváci, tak i pomocníci,
příprava  chovatelské  přehlídky,  příprava  výstavy  dětských  prací  nebo  se  účastní  brigád  okolo
budovy OMS),  adepti  loňského kurzu  za  sebou  již  mají  zkoušky z  myslivosti.  Ke zkoušce  se
přihlásilo 22 zájemců, zbytek požádal o odložení na další rok. Zkoušku úspěšně absolvovalo 19
adeptů, 2 budou v červnu opakovat, jeden adept bohužel u zkoušek neuspěl. I přes to, mám radost,
když mohu říci, že letošní úroveň znalostí byla oproti minulým ročníkům daleko lepší. 

V tomto roce znovu plánujeme uspořádat kurz mysliveckých hospodářů. Pokud ještě někdo zájem
má, ať se nejpozději v pondělí 13. května 2022 přihlásí.

Během letošní  Chovatelské  přehlídky trofejí  byly  znovu  k  vidění  práce  dětí  v  rámci  výtvarné
soutěže, kterou vyhlašujme. Uzávěrka soutěže byla 8. dubna 2022. Do soutěže své práce zaslalo
více než 80 dětí. Pokaždé, když se nad krásnými obrázky dětí sejdeme a prohlížíme si je, máme
velikou radost, kolik dětí tráví čas v přírodě a že vztah dětí k přírodě stále funguje. Dík patří mezi
jinými také pedagogům, kteří své děti do soutěže zapojí. Práce, které získaly ocenění, zašleme do
příštího kola soutěže ČMMJ „Mé toulky za zvěří.

V rámci propagační činnosti jsme založili stránku OMS Opava na Facebooku. Kdo by měl zájem o
aktuální iformace, jsou k dispozici tedy nejen na webových stránkách, ale také tedy na Fb. Pro děti
budeme pravidelně přidávat malé soutěže s mysliveckou nebo přírodovědnou tématikou.
Kdo sledujete naše webové stránky, jistě jste si všimli, že jsou opět plné informací k naší společné
činnosti. Mezi jinými byl uveřejněn článek, který shrnuje výhody, které členové našeho OMS mají
ve vztahu ke všem akcím, které pořádáme. Článek byl publikován jako motivace pro členství nejen
v ČMMJ, ale především v OMS Opava.

Děkuji za vaši pozornost,
Myslivosti zdar!

Dagmar Vitásková


