
Zpráva o činnosti Kulturně propagační komise za rok 2017. 
 
Dámy a pánové, zástupci mysliveckých spolků, vážení hosté. Rád bych vás v krátkosti seznámil s 
činností KPK při OMS Prostějov. 
 
V mojí komisi pracuje 8 členů, jeden člen je bohužel dlouhodobě nemocný a tak se schůzek nezúčastňuje. 
Scházíme se každý čtvrtek první týden v měsíci. Mohu jen konstatovat, že účast na schůzkách je výborná. 
Pouze v měsíci červenec a srpen máme volno. Někomu se možná bude zdát že10schůzí v roce je moc! 
Ale musím říct, že se takto schází dobrá parta kamarádů už mnoho let. Všichni taháme za jeden provaz 
ve prospěch OMS. 
 
Náplň práce KPK je práce s mládeží, pořádání Okresního plesu, a spolupráce s ostatními komisemi při 
jejich akcích. 
 
Na našem okrese nemáme bohužel žádný kroužek ,,Mladých myslivců,,. V loňském roce se členové KPK 
zúčastnili 4 besed s dětmi v MŠ a školách. V červnu máme každoročně předprázdninové setkání 
myslivců s dětmi ze školy E. Valenty, tady na střelnici. Pro zhruba 80 dětí zde máme připravený 
dopolední program s tématikou: Myslivost, příroda a zvěř. 
 
Členové mojí komise aktivně podporují střelecké akce, které zde pořádá Střelecká komise. Největší naší 
akcí je pořádání plesu. Tento 60tý ples -nepřetržitá řada- se uskutečnil v lednu  v KD v Čelčicích. Musím 
konstatovat, že tento jubilejní, byl jeden z nejúspěšnějších plesů v poslední době. Je vidět, dle počtu 
prodaných vstupenek, že kvalita našich akcí má výbornou úroveň. 
Přes 300 hostů se výborně bavilo. K tomu přispívá i výborná myslivecká kuchyně, tombola se 180 
cenami. Že bychom takovou akci sami /KPK/ nezvládli je jasné. S tímto nám v nemalé míře pomáhají 
členové Střelecké komise. 
Samozřejmě, že pro nás je důležitá finanční stránka. Ta byla přinejmenším víc jak uspokojivá! 
Byla to dobrá propagace myslivců na našem okrese. 
Členové KPK rovněž podporují HUBERTSKÉ SLAVNOSTI na zámku Plumlov, předvedením 3 plemen  
loveckých psů. 
 
Myslivecká vyznamenání: 
 
Dámy a pánové, vážení delegáti. Toto byla zpráva o činnosti KPK za rok 2017. 
Děkuji za pozornost. 
  


