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Zpráva kulturně - propagační komise OMS Kolín
Vážení myslivci, přátelé myslivosti a vážení hosté,
dovolte mi Vás jménem kulturně – propagační komise (KPK) přivítat na Okresním sněmu
ČMMJ OMS Kolín.
KPK v uplynulém roce pracovala ve složení:
Ing. Radim Löwe- předseda KPK
Vlastimil Cintl- člen KPK
Bc. Daniel Švrčula- člen KPK
Pavel Váňa- člen KPK

KPK zajišťuje v průběhu roku práci s mládeží, propagaci OMS Kolín v tisku, konzultace při
zpracování žádostí o myslivecké dotační tituly pro honitby v působnosti OMS Kolín, správu
webových stránek OMS Kolín, správu facebookového profilu OMS Kolín, správu
instagramového profilu OMS Kolín a zpracování žádostí o finanční podporu OMS Kolín.
Dovolte mi nyní proto zmínit nejdůležitější činnosti realizované KPK od posledního konaného
okresního sněmu.
KPK opět propagovala soutěž pro děti Mé toulky za zvěří, kterou každoročně vyhlašuje ČMMJ.
V letošním roce byla soutěž rozšířena a nově obsahovala tři kategorie- výtvarný obor, obor
poezie a obor fotografie. Emailem jsme kontaktovali 44 mateřských a základních škol,
nacházejících se v oblasti působnosti OMS Kolín, s nabídkou účasti v této soutěži. Výsledky
soutěže byly zveřejněny minulý týden na webových stránkách ČMMJ.
Další důležitou činností KPK je organizace a realizace okresního kola soutěže Zlatá srnčí trofej
(ZST), která je určena pro žáky 3. – 9. tříd základních škol. Do našeho okresního kola jsme také
nově zařadili kategorii předškoláků a dětí z 1. a 2. tříd základních škol. Nejprve bych se rád
zmínil o okresním kole ZST, které proběhlo v roce 2018, protože se uskutečnilo až po konání
loňského okresního sněmu.
Okresní kolo úspěšně proběhlo 15. května 2018 ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Tuklaty
v okolí fary v Tuklatech. Mysliveckému spolku Tuklaty bych tímto ještě jednou rád poděkoval
za skvěle zvládnutou organizaci. Okresního kola se zúčastnilo 42 dětí. Vítězem kategorie
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starších žáků se stal Radek Pazdera, vítězkou mladší kategorie Klára Šumová a vítězem
nejmladší kategorie soutěžích Jiří Brázda. V národním finále soutěže reprezentovali OMS
Kolín tři zástupci- Zita Dalešická, Tereza Nováková a Michal Jarolímek.
V letošním roce se okresní kolo ZST uskutečnilo 5. května 2019 v Arboretu Fakulty lesnické a
dřevařské ČZU v Kostelci nad Černými lesy ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Tuchoraz.
Opět bych rád tomuto mysliveckému spolku poděkoval za precizní organizaci. Okresního kola
se zúčastnilo 26 dětí. Vítězkou kategorie starších žáků se stala Zita Dalešická, vítězem mladší
kategorie Josef Pazdera a vítězem nejmladší kategorie soutěžích Vít Romočuský.
Než uzavřu ZST, rád bych ještě poděkoval Honzovi Vavrekovi, který se velmi významně podílí
na přípravách našich okresních kol ZST.
KPK také propagovala střeleckou soutěž pro mládež s názvem FOMEI CUP. FOMEI CUP je
dlouhodobá střelecká soutěž v rozsahu čtyř závodů v roce 2019. Je rozdělena do několika
věkových kategorií s horním limitem 20 let. Tato soutěž proběhne i v letošním roce. První
závod se uskuteční 1. června 2019 v Tachově, další tři budou následovat v Písku, Kroměříži a
Jičíně. Neváhejte tedy a oslovte mládež ve vašem okolí. Pokud je baví střelba ze vzduchovky
nebo malorážky, mají jedinečnou šanci poměřit své síly s vrstevníky.
KPK v roce 2018 realizovala projekt lesní pedagogiky nazvaný S dětmi do lesa, na který se
nám podařilo získat dotaci 25 000 Kč od města Kolín. V rámci tohoto projektu jsme pro každou
z kolínských základních škol připravili program lesní pedagogiky v lesních porostech
v Borkách. Program lesní pedagogiky zaměřený na myslivecké vzdělávání dětí absolvovalo
více než 430 žáků. Tento projekt byl školami velmi kladně hodnocen, a proto bychom ho rádi
zopakovali i v budoucnu.
Informace o všech akcích pro mládež naleznete na webových stránkách OMS Kolín v sekci
Mládež, kultura a propagace. V této sekci naleznete také plán akcí KPK na rok 2019.
OMS Kolín v současné době také eviduje dva myslivecké kroužky (ve Viticích a
v Cerhenicích). Za OMS Kolín bych rád poděkoval vedoucím těchto kroužků, Vlastimilu
Cintlovi a Tomášovi Voseckému a samozřejmě všem, kteří se na činnosti těchto kroužků
podílejí a pomáhají tak dětem vytvářet si kladný vztah k přírodě a myslivosti.
KPK komise se také snaží zajistit spotřebitelské výhody pro naše členy. V průběhu minulého
roku se nám podařilo podepsat smlouvu o spolupráci s firmou Bohemialov. Díky této spolupráci
získá každý člen OMS Kolín 10% slevu na oblečení značky Chevalier a obuv značky Aigle
v kamenné prodejně firmy Bohemialov v Kutné Hoře. Slevu lze uplatnit po předložení platného
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členského průkazu. Kromě tohoto benefitu bych rád upozornil na další slevu, kterou pro
všechny členy zajistil sekretariát ČMMJ. Jedná se o 15% slevu u firmy Sabe, která se zabývá
výrobou pohárů a medailí. Více informací o slevách pro naše členy naleznete na webových
stránkách v sekci Výhody pro naše členy.
Další činností KPK je pomoc mysliveckým spolkům při vyřizování dotací poskytovaných
Ministerstvem zemědělství ČR na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření. KPK na
webových stránkách OMS Kolín zveřejnila stručný informační materiál o možnostech využití
dotačních programů a s uvedením kontaktu na osobní pomoc při vyřizování těchto dotací.
KPK se také v průběhu roku aktivně zabývá vyhledáváním vypsaných dotačních titulů a
podáváním žádostí o dotace na činnosti OMS Kolín. V roce 2018 jsme vypracovali projekt na
podporu realizace odborného mysliveckého semináře zaměřeného na aktuální problémy
myslivosti. Město Kolín nám tento projekt schválilo a podpořilo ho částkou 8 000 Kč.
Myslivecký seminář byl realizován dne 27. října 2018 v této zasedací místnosti (ZZN Kolín).
Slavnostního zahájení semináře se zúčastnil Mgr. Vít Rakušan, starosta města Kolín, Ing. Miloš
Fischer, MBA, jednatel Českomoravské myslivecké jednoty a Ing. Jaroslav Tomášek, předseda
Okresního mysliveckého spolku Kolín. Na účastníky semináře čekalo několik prezentací. První
prezentace se věnovala Africkému moru prasat divokých a veterinární problematice volně žijící
zvěře. Druhá prezentace se zaměřila na výsledky telemetrického sledování divokých prasat. Po
přestávce následovaly prezentace výsledků telemetrického sledování vypouštěné zaječí zvěře a
výsledků výzkumu faktorů ovlivňujících velikost populace bažantí zvěře. V závěru proběhly
prezentace ukázek praktického zemědělství pro drobnou zvěř v našem okrese a možností
získání dotačních titulů pro myslivecké hospodaření. Nakonec proběhlo slosování účastníků
semináře o ceny, které věnovala firma Bohemialov. Celková účast na semináři byla 40 osob.
KPK komise se také zapojila do soutěže Stavíme vám sen. Vypracovali jsme projekt s názvem
„Zázemí pro mladé přátele myslivosti“ a pokusili se tak uspět v soutěži, kde vítěz získal
komplexní zajištění rekonstrukce potřebných prostor v celkové výši 100 000 Kč. Náš projekt
navrhoval rekonstrukci zasedací místnosti a jejího zázemí v budově OMS Kolín. Tato
rekonstruovaná místnost by nám sloužila pro zajištění akcí lesní pedagogiky při nepříznivém
počasí, pro zajištění přednášek kurzu o první lovecký lístek a zkoušek mysliveckých hospodářů.
Do soutěže se přihlásilo celkem 12 projektů. Náš projekt se nakonec bohužel umístil na druhém
místě s celkovým ziskem 1474 hlasů, na prvním místě skončil projekt Tábornického klubu
Oregon s celkovým ziskem 1514 hlasů, to jest jen o 40 hlasů více. Nakonec se nám tedy
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nepodařilo projekt realizovat, získali jsme však prostor v médiích, kde jsme mohli propagovat
OMS Kolín.
Tím mohu navázat na naši propagaci v tisku. Díky zapojení do soutěže Stavíme vám sen jsme
mohli OMS Kolín propagovat v Kolínském deníku. Akci S dětmi do lesa propagovaly články
v lednovém čísle časopisu Myslivost a také ve Zpravodaji města Kolína. Také článek
z Mysliveckého semináře byl uveřejněn v časopise Myslivost a ve Zpravodaji města Kolína.
V časopise Myslivost byla také před samotným mysliveckým seminářem zveřejněna pozvánka
na tento seminář. Dařilo se nám také publikovat články na našem facebooku, které byly sdíleny
sekretariátem ČMMJ a dalšími mysliveckými institucemi. V současné době je připravován
článek o okresním kole ZST, který bude odeslán do časopisu Myslivost. V roce 2018 jsme tak
dosáhli výrazné mediální aktivity, na kterou se nám podařilo navázat i v letošním roce.
Významné mediální výstupy můžete najít na našem webu v sekci „Napsali o nás“. Jsem rád, že
se nám daří komunikovat s veřejností a že o našich aktivitách ví stále více a více lidí.
Velmi důležitou činností KPK je také správa a aktualizace webových stránek OMS Kolín. Jsem
přesvědčen, že kvalitní webové stránky s aktuálními informacemi jsou v současné době
samozřejmostí a nutností každé dobře fungující organizace. Spravován je také facebookový
profil OMS Kolín. Snažíme se tak prostřednictvím našeho webu a facebooku snadno a rychle
předávat svým členům i veřejnosti informace ke všem akcím a činnostem OMS Kolín. Obsah
webových stránek stále zlepšujeme. Zároveň bych Vás rád požádal, abyste mi sdělili jakékoliv
nápady na úpravu našich webových stránek, případně nápady na vznik nových sekcí. V roce
2018 jsme také založili instagramový profil OMS Kolín, na kterém sdílíme fotografie
s mysliveckou tematikou a krátkým informačním textem přibližujícím myslivecké činnosti
veřejnosti.
Pokud budete mít zájem propagovat vaši mysliveckou akci, pošlete mi emailem informace o
dané akci a případně i fotky. Vaši akci pak můžeme propagovat na webu, facebooku, případně
i instagramu OMS Kolín.
Děkuji Vám za pozornost!
S přáním Myslivosti zdar,
Ing. Radim Löwe
předseda Kulturně- propagační komise OMS Kolín
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