Zpráva předsedy MK OMS Prostějov ke dni 23. 6. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové, hosté,
srdečně vás všechny zdravím a jsem potěšen, že jsme se zde dnes sešli. Vypovídá to o vašem
zájmu o myslivecké dění na OMS Prostějov, ale také o dění v ČMMJ a české myslivosti.
Za uplynulé období byla v Myslivecké komisi diskutována aktuální témata související
s mysliveckou praxí zejména na OSM Prostějov, ale také v ČR. Jednalo se především o
africký mor divokých prasat, problematiku drobné zvěře a Aujeszkyho chorobu, jejíž riziko je
vyšší v důsledku vyšších početních stavů černé zvěře. Zorganizována byla přednáška Ing.
Martina Ernsta, Ph.D. s názvem „Drobná zvěř v teorii a praxi“, která se uskutečnila 6. 10.
2017 v areálu střelnice OMS Prostějov. V této souvislosti mi dovolte poděkovat také členům
Střelecké komise a Kulturně propagační komise za zajištění zázemí a občerstvení.
Mezi tradičně hlavní každoroční činnosti však patří příprava a organizace chovatelské
přehlídky trofejí, která se konala 17. 3. a 18. 3. 2018 tradičně v Žárovicích ve spolupráci
s Magistrátem města Prostějova a Městským úřadem Konice. Oběma spolupořadatelům touto
cestou děkuji za spolupráci a finanční podporu akce. Celkově byla přehlídka hodnocena velmi
dobře mysliveckou i nemysliveckou veřejností. Novinkou pro úspěšné lovce medailových
trofejí bylo udělování medailí, což chceme zachovat i v budoucnu. Podle mého názoru
poskytla chovatelská přehlídka trofejí náhled na vývoj kvality a stavu populací lovné zvěře
v našich honitbách, což jsme se snažili zachytit ve vydaném katalogu, který je k dispozici také
na webových stránkách OMS Prostějov. Zároveň umožnila širší veřejnosti seznámit se s
pestrou činností myslivců a již tradiční „Myslivecký koutek“ pod vedením místopředsedkyň
Myslivecké rady OMS Prostějov sklidil úspěch nejenom u dětí, ale i rodičů. K dobré pohodě a
krásným zážitkům zajisté přispěla také výborná myslivecká kuchyně zdejších myslivců i
občerstvení Myslivecké komise, možnost vyzkoušet si své střelecké umění na laserové
střelnici, široký sortiment mysliveckých i dalších potřeb a v neposlední řadě přátelská
atmosféra podbarvená tóny trubačů VLS ČR, s.p. divize Plumlov a ukázkami vábení jelení
zvěře v podání člena MK pana Jana Niedoby. Z finančního hlediska patří tato akce
k náročnějším, přičemž největší náklady jsou spojené s vydáním tištěného katalogu, který je
z části dotován z rozpočtu chovatelské přehlídky OMS Prostějov. Zejména díky dotaci od
spoluorganizátorů a finančních příspěvků sponzorů za reklamu v katalogu však akce skončila
v zisku ve výši 20390,- Kč. Při započtení vyšších nákladů za katalog z důvodu navýšení počtu
výtisků a nových nákladů za výrobu medailí jde o srovnatelnou částku, jako v předchozím
roce. Všem, kteří se na organizaci a zajištění této akce podíleli, děkuji a věřím, že společnými
silami opět připravíme pro všechny kvalitní odborný i kulturní zážitek na důstojné úrovni
v dalších letech.
Závěrem mi dovolte opět vás požádat o zasílání vašich podnětů nebo připomínek, které
povedou k dalšímu zkvalitnění práce Myslivecké komise OMS Prostějov a následně k rozvoji
myslivosti a myslivecké vzdělanosti i kultury v regionu. Zároveň mi dovolte poděkovat všem
členům této komise za jejich práci pro myslivost.
Přeji vám hodně štěstí, zdraví a dobrých myslivců i přátel!
Myslivosti zdar!
Ing. Martin Ernst, Ph.D.
(předseda MK OMS Prostějov)

