
Doprovodný program na výstavě 
NATURA VIVA v Lysé nad Labem 

NA vnitřním pódIU

StřeDa 18. května
9,30 trubači; 10,00 lovecké nože - J. 
Pajl; 11,00 prezentace firma Nikon; 
11,30 prezentace firmy Mauser; 
12,00 historie zpracování parohu 
- M. Třmínek; 12,30 prezentace 
firmy Renesance - zbraně Marlin, 

Remington a Howa; 13,00 beseda 
k mezinárodnímu roku lesů; 13,30 vábe-

ní jelenů; 14,00 zvyšování přírodní hodnoty 
polních honiteb - P. Marada

Čtvrtek 19. května
9,30 trubači; 10,00 prezentace firmy Renesance 
- zbraně Marlin, Remington a Howa; 10,30 
prezentace optiky firmy Fomei; 11,00 vystoupení 
dětí ze ZŠ Jestřebí; 11,30 prezentace firmy 
Blaser; 12,00 lovecké nože - J. Pajl; 12,30 
dovoz trofejí druhů zapsaných v CITES - ČIŽP 
- Mgr. P. Říhová; 13,00 prezentace oblečení 
Fjallraven; 13,30 vábení jelenů

Pátek 20. května
9,30 trubači, zahájení dne; 10,00 lovecké nože 
- J. Pajl; 11,00 prezentace oblečení Fjallraven; 
11,30 prezentace firmy Zeiss; 12,00 křest knihy 
Povídání u krbu nejen pro myslivce - J. Hanák; 
12,30 prezentace firmy Renesance - zbraně 
Marlin, Remington a Howa; 13,00 historie zpra-
cování parohu - M. Třmínek; 13,30 lov a rybolov 
v Tanzánii - Pori Trackers of Africa - Tanzania

Sobota 21. května
9,30 trubači, zahájení dne; 10,30 prezentace 
firmy Ruag; 11,00 vyhlášení Velké čtenářské 
soutěže; 11,30 vyhlášení dětské soutěže zájmo-
vých svazů; 12,00 blok časopisu Receptář
14,00 prezentace firmy Renesance - zbraně 
Marlin, Remington a Howa

NA venkovním pódIU

StřeDa 18. května
10,00 hod: slavnostní zahájení výstavy; 11,05 
dechová hudba Květovanka z Kladna; 11,20 malý 

koncert lovecké hudby; 11,35 myslivecká kynolo-
gie - ukázky; 11,45 dechová hudba Květovanka; 
12,00 soutěž pro návštěvníky s Českou inspekcí 
životního prostředí (ČIŽP); 12,10 dechová hudba 
Květovanka; 12,25 Dobrou chuť! 12,35 host dne 
- Milan Černohouz; 12,55 vábení zvěře - ukázka 
a soutěž pro návštěvníky; 13,15 dechová hudba 
Květovanka; 13,30 sokolníci - ukázky; 13,50 
dechová hudba Květovanka; 14,05 Klub fotografů 
přírody; 14,15 „pasování“ DVD „Myslivecká 
výuka mládeže“; 14,25 dechová hudba 
Květovanka;14,40 „pasování“ DVD „Čaro Flájské 
obory“; 14,50 dechová hudba Květovanka; 15,00 
soutěž pro návštěvníky - myslivecká mluva; 
15,10 dechová hudba Květovanka

Čtvrtek 19. května
(Den Středočeského kraje, Myslivecký den dětí, 

Den včelařů)
10,05 Český šraml z Benešova; 10,20 malý 
koncert lovecké hudby; 10,35 myslivecká kyno-
logie - pozvánka na ukázky; 10,45 host dne 
- Karel Bláha; 11,05 prezentace dětské soutěže 
Zlatá srnčí trofej; 11,25 Český šraml; 11,35 Klub 
vábičů; 11,45 vábení zvěře - ukázka a soutěž 
pro návštěvníky; 12,05 Český šraml; 12,15 
Český svaz včelařů - prezentace a soutěž pro 
návštěvníky; 12,30 Dobrou chuť! 12,40 soutěž 
pro návštěvníky s ČIŽP; 12,50 finále soutěže 
dětských zpěváků Zelený slavík; 13,50 dětský 
pěvecký sbor Paprsek; 14,10 vyhlášení výsledků 
soutěže Zelený slavík; 14,15 host dne - Richard 
Adam; 14,35 host dne - Zuzana Stirská a Gospel 
Time; 14,55 sokolníci s létáním
 

Pátek 20. května
(Den Prahy, Myslivecký den žen,  

Den rybářů)
10,05 dámská kapela Járinky z Prahy; 10,20 
malý koncert lovecké hudby; 10,35 dámská 
kapela Járinky; 10,50 soutěž pro návštěvníky 
s ČIŽP; 11,00 host dne - překvapení; 11,20 mys-
livecká kynologie - pozvánka na ukázky; 11,30 
dámská kapela Járinky a Jiří Škvára; 11,45 malá 
myslivecká módní přehlídka; 12,00 Myslivecký 
den žen - představení spolků i jednotlivkyň; 12,15 
host dne - Pavlína Filipovská; 12,35 přijímání 
mezi myslivce; 12,45 Dobrou chuť! 12,55 dám-
ská kapela Járinky a Jiří Škvára; 13,10 vábení 

zvěře - ukázka a soutěž pro návštěvníky; 13,30 
sokolníci s létáním; 14,00 dámská kapela Járinky 
a Jiří Škvára; 14,15 Myslivecký den žen - ženy 
v myslivosti a v televizi: „pasování“ dalších dílů 
Tisíc let české myslivosti; 14,30 Klub trubačů; 
14,40 dámská kapela Járinky a Jiří Škvára; 14,55 
Český rybářský svaz - prezentace a soutěž pro 
návštěvníky; 15,10 dámská kapela Járinky 

Sobota 21. května
(Den Moravy, Den Receptáře)

10,05 dechová hudba Legrúti z Velkých Bílovic; 
10,20 malý koncert lovecké hudby; 10,35 host 
Receptáře - Roman Skamene; 10,45 myslivecká 
kynologie - ukázky; 10,55 Morava na výstavě 
Natura Viva; 11,10 dechová hudba Legrúti; 11,25 
vábení zvěře - ukázka a soutěž pro návštěvníky; 
11,45 host dne - Jožka Šmukař; 12,00 host 
Receptáře a soutěž pro návštěvníky - Vlastimil 
Šindelář; 12,10 dechová hudba Legrúti; 12,25 
„pasování“ mysliveckých kuchařek; 12,40 Klub 
autorů s Oldřichem Koudelkou; 12,50 Dobrou 
chuť! 13,00 pokus o zápis českého rekordu 
s agenturou Dobrý den: shromáždění co nejvíce 
návštěvníků se „zvířecími a ptačími“ jmény; 
13,30 dechová hudba Legrúti; 13,45 Morava na 
výstavě Natura Viva: soutěž pro návštěvníky; 
14,00 hosté dne - Jaroslav Kornek a Pavel 
Trávníček; 14,20 dechová hudba Legrúti; 14,35 
host Receptáře - Petra Haasová; 14,45 sokolníci 
s létáním; 15,15 dechová hudba Legrúti

neDěle 22. května
10,05 dechová hudba Hájenka z Mrákova; 10,20 
malý koncert myslivecké hudby; 10,35 soutěž 
pro návštěvníky s ČIŽP; 10,45 dechová hudba 
Hájenka; 11,00 myslivecká kynologie - pozvánka 
na ukázky; 11,10 Dětský pěvecký sbor Fontána; 
11,30 hod: sokolníci; 11,50 dechová hudba 
Hájenka; 12,05 Dobrou chuť! 12,15 host dne: 
Richard Adam; 12,35 vábení zvěře - ukázka 
a soutěž pro návštěvníky; 12,55 dechová hudba 
Hájenka; 13,10 soutěž pro návštěvníky - mys-
livecká mluva; 13,20 dechová hudba Hájenka; 
13,35 Videoklub; 13,45 dechová hudba Hájenka

Pořady uvádějí Klára Jandová a Jožka 
Zeman. Změna programu vyhrazena!

 Zdoj: www.vll.cz

K větnová příroda se zelená svěží-
mi barvami a láká k procházkám. 

Respektujme nutnost udržovat v přírodě 
klid. Srny jsou v pokročilém stádiu gravidity, 
koncem května již budou klást mláďata, 
mají proto omezenou pohyblivost. Proto je 
na místě dodržovat zákaz volného pohybu 
psů a krotit bezohlednost motorkářů a čtyř-
kolkářů. Ti jsou mnohdy agresivní a soji 
bezohlednost nechápou. Srnčí zvěř mění 
srst ze zimní hnědošedé na letní, která 
má rezavý odstín. Myslivci se snaží pře-
svědčit zemědělce, aby z nepravidelných 
okrajů pozemků v blízkosti lesa vytvořili 
biopásy pro zvěř. Zemědělci mohou na tyto 
místa pobírat výhodné dotace a volně žijící 
živočichové mají zdroj potravy. Největší 
škody jsou na porostech způsobovány 
právě na pozemcích v těsné blízkosti lesa 
či v zářezech polí do lesa (nepravidelné 
okraje), a umístění biopásů do takovýchto 
lokalit předchází problémům se škodami 
na porostech. Na česká pole se vrátila širo-
kozáběrová mechanizace a silné traktory. 
Postřikovače jezdí na polích i v noci, aby 
byly co nejdříve vráceny jejich vysoké poři-
zovací náklady. Stroje na zpracování půdy 
a secí stroje mají záběr až 12 m a pohybují 
se po poli při práci rychlostí 15 km/h, což 
masakruje zvláště zajíce a další drobnou 
zvěř. Na polích jsou prováděny postřiky 
proti plevelům, chorobám a škůdcům plodin 

v kombinaci přihnojováním plodin hnojivy. 
I když má Česká republika mnohem menší 
spotřebu hnojiv a pesticidů než vyspělé 
země Západní Evropy, drobnou zvěř likvi-
duje používání rychle jedoucí širokozábě-
rové mechanizace, automobilová doprava 
a rapidní nárůst predátorů. Lesníci kont-
rolují nálet kůrovců do lapáků, pravidelně 
sledují feromonové lapače a podle síly roje-
ní kůrovce musí činit opatření. Myslivečtí 
hospodáři hodnotí provedení oprav posedů 
a krmelců. Ve dnech 18. až 22. května 
probíhá výstava myslivosti Natura Viva 
v Lysé nad Labem. Výstava je spojena 
s prodejem potřeb, přehlídkou uměleckých 
děl a řemeslných výrobků pro myslivost, 
rybářství a včelařství. Návštěvníky láká 
i bohatý doprovodný program (viz níže). 
Květen je pro myslivce časem obeznání 
kvality mladých srnců, od 16. května začne 
jejich průběrný lov. Na vhodná místa jsou 
nově umísťovány posedy. Je samozřej-
mostí, že umístnění nového mysliveckého 
zařízení je nejprve projednáno s majitelem 
pozemku. Práva vlastníků pozemků jsou 
garantována novým Zákonem o myslivos-
ti a musí být respektována. Každoročně 
je upytlačeno několik tisíc zákonem chrá-
něných kormoránů, volavek i vyder bez 

jakéhokoliv zájmu ekologických aktivistů 
a médií. Systém proplácení škod na rybách 
je natolik komplikovaný, že je pro menší 
chovatele ryb neakceptovatelný. Díky kom-
plikované administrativě zemědělci v letoš-
ním roce omezí výměru GMO kukuřice 
odolné vůči nebezpečnému zavíječi kuku-
řičném. Z pohledu zvěře přináší odolná 
kukuřice menší zatížení insekticidy, které 
jsou na běžných plochách pro regulaci 
škodlivého zavíječe nezbytné. Na každém 
hektaru ošetřené plochy kukuřice ošetřené 
insekticidy zbytečně zahynou miliardy kusů 
hmyzu včetně dalšího vlivu na necílové 
organismy. Dramaticky narůstá zábor kva-
litní orné půdy na spekulativní zatravňování 
pro „ekologické zemědělství“ zaměřené 
nikoliv na výrobu potravin, ale na čerpání 
vysokých dotací. Velké zábory kvalitní půdy 
byly i na stavby solárních elektráren, kdy 
rozsáhlé plochy až 70 ha skončily oploceny 
ostnatým drátem, bez žádného přístupu 
zvěře, staly se ekologickou pouští. 
 Ing. Jiří Šilha
Českomoravská myslivecká jednota, o.s.

mobil: 604 953 043 
jiri.silha@centrum.cz, www.cmmj.cz 

Nezkrácený článek je k dispozici  
také na www.bohemica.cz

květen a červen
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Petr slaba bude v Lysé vystavovat svůj kreslený humor nedaleko 
pódia a příležitostně opět nakreslí obrázky přímo na tělo
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Změna sídla ČMMJ a dalších organizací
Od 1. dubna 2011 Českomoravská myslivecká 
jednota, o.s., Českomoravská kynologická jedno-
ta, INTERLOV PRAHA, s.r.o., Služby myslivosti 
s.r.o. a Myslivecká nadace se přestěhovaly na 
nové pracoviště adresu: Lešanská 1176 / 2a 
(viz foto), 141 00 Praha 4 Spořilov (Chodov). 
Telefonní linky zůstávají stejné: 221 592 961 
- ČMMJ. Na www.cmmj.cz jsou podrobné infor-
maci, jak se lze nejsnáze, bezpečně a rychle 
dopravit na výše uvedenou adresu.

Sídlo ČMMJ


