
Květnová příroda se zelená svěžími 
barvami a láká k procházkám. Ptáci 

sedí i na zemi na hnízdech, po loukách 
a v lese pobíhají již malí zajíčci, i v travi-
nách kolem řek mají hnízda kačeny. Srny 
jsou v pokročilém stádiu gravidity, koncem 
května již budou klást mláďata, mají proto 
omezenou pohyblivost. V této jarní době je 
třeba dopřát zvěři a zvířatům všeobecně klid 
a na místě je dodržování zákazu volného 
pohybu psů a krocení bezohledných jízd 
motorkářů a čtyřkolkářů. Srnčí zvěř mění 
srst ze zimní hnědošedé na letní, která má 
rezavý odstín. Myslivci se snaží přesvědčit 
zemědělce, aby z nepravidelných okrajů 
pozemků v blízkosti lesa vytvořili biopásy 
pro zvěř. Zemědělci mohou na tyto plochy 
pobírat dotace. 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. Většina biopá-
sů, na které jsou uplatňovány dotace, jsou 
nesmyslně zakládány na rozraní pole a sil-
nice nebo pole a pole, kde je jejich význam 
minimální. Na česká pole se vrátila široko-
záběrová mechanizace a silné traktory se 
stroji o záběru 12 m nebo postřikovače jezdí 
na polích i v noci. Na polích jsou prováděny 
postřiky proti plevelům, chorobám a škůd-
cům plodin v kombinaci přihnojováním plo-
din hnojivy. I když má Česká republika 
mnohem menší spotřebu hnojiv a pesticidů 
než vyspělé země Západní Evropy, drob-
nou zvěř likviduje zejména používání rychle 
jedoucí širokozáběrové mechanizace, auto-
mobilová doprava a rapidní nárůst predá-
torů. Dříve hojnému zajíci a koroptvi hrozí 
vyhynutí. Lesníci kontrolují nálet kůrovců 
do lapáků, pravidelně sledují feromonové 
lapače a podle síly rojení kůrovce musí 
činit opatření. Ačkoliv na Šumavě byl použit 
přípravek na ochranu rostlin proti kalamitně 
přemnoženému kůrovci, který lze koupit 
v téměř každém obchodu s potravinami, 
ekologičtí aktivisté ho v mediální hysterii 
vykreslují jako nebezpečný pesticid. Účinná 
látka přípravku Vaztac má původ v kopretině 
starčkolisté a je tedy více přírodní látkou než 
tím, jak ho hystericky vykreslili ekologičtí 
aktivisté. Ve dnech 23. až 27. května pro-
bíhá výstava myslivosti Natura Viva v Lysé 
nad Labem. Výstava je spojena s prodejem 
potřeb, přehlídkou uměleckých děl a řemesl-
ných výrobků pro myslivost, rybářství a vče-
lařství. Návštěvníky láká i bohatý doprovod-
ný program. Myslivečtí hospodáři hodnotí 
provedení oprav posedů a krmelců. Květen 
je pro myslivce časem obeznání kvality 
mladých srnců, od 16. května začne jejich 
průběrný lov. Na vhodná místa jsou nově 
umísťovány posedy. Je samozřejmostí, že 
umístnění nového mysliveckého zařízení je 
nejprve projednáno s majitelem pozemku. 
Práva vlastníků pozemků jsou garantována 
novým Zákonem o myslivosti a musí být 
respektována. Každoročně je upytlačeno 
několik tisíc zákonem chráněných kormo-
ránů, volavek i vyder bez jakéhokoliv zájmu 
ekologických aktivistů a médií. Kukuřice 
odolná vůči zavíječi je přínosem pro zvěř, 
protože plochy oseté touto kukuřicí není 
nutno ošetřovat insekticidy. Komplikovaná 
administrativa a byrokracie omezuje použití 
těchto k přírodě šetrných hybridů. Na kaž-
dém hektaru ošetřené plochy klasické kuku-
řice ošetřené insekticidy zbytečně zahynou 

miliardy kusů hmyzu včetně dalšího vlivu 
na necílové organismy. Dramaticky narůstá 
zábor kvalitní orné půdy na spekulativní 
zatravňování výsadbu sadů pro „ekologické 
zemědělství“ zaměřené nikoliv na výrobu 
potravin, ale na čerpání vysokých dotací. 
Většina těchto ploch v „ekologickém režimu“ 
je následně oplocena neprodyšným plotem 
a stává se ekologickou pouští.

ČERVEN JE MĚSÍCEM MYSLIVOSTI, 
kLadENÍ MLáďaT a dOdRžOVáNÍ 

kLIdu V hONITbáCh
	 Příroda	je	v	tomto	období	plná	mláďat,	
která	 si	 zaslouží	 naši	 ochranu.	 Srnčí	 zvěř	
mění	srst	ze	zimní	hnědošedé	na	letní,	která	
má	rezavý	odstín.	Podle	rychlosti	přebarvo-
vání	 lze	 hodnotit	 i	 zdravotní	 stav	 jedinců.	
Koncem	května	 začíná	 spárkatá	 zvěř	 klást	
mláďata,	objevují	se	druhé	vrhy	zajíců,	hníz-
dí	bažanti.	Na	tichých	procházkách	přírodou	
lze	spatřit	bachyně	s	malými	selátky.	To	vše	
znamená	hodně	starostí	a	práce	nejen	pro	
mysliveckého	 hospodáře,	 ale	 i	 pro	 mysli-
veckou	stráž,	která	by,	zejména	v	této	době,	
měla	být	v	honitbě	skoro	každý	den	a	upo-
zorňovat	 veřejnost,	 že	 bezohledné	 rušení	
zvěře	a	volné	pobíhání	psů	je	v	tomto	obdo-
bí	pro	zvěř	velmi	škodlivé.	Ohroženy	nejsou	
jenom	 dospělé	 matky.	 Zejména	 mláďatům	
hrozí	 bezprostřední	 nebezpečí	 zadávením.	
Psi	dále	ruší	na	zemi	hnízdící	ptáky,	kterým	
se	 při	 častějším	 opouštění	 hnízda	 snižuje	
líhnivost	 snůšky	 či	 hnízdo	 zcela	 opouště-
jí.	 Pokud	 někdo	 nalezne	 opuštěné	 mládě	
na	 louce	 či	 v	 blízkosti	 lesa,	 je	 nutno	 jej	
ponechat	na	původním	místě	a	co	nejdříve	
nejkratší	cestou	se	vzdálit	od	tohoto	místa,	
aby	nezanechal	pachovou	stopu	v	blízkosti	
mláděte.	Pokud	bychom	se	mláďat	dotýkali,	
můžeme	 ho	 svým	 chováním	 odsoudit	 na	
smrt,	protože	ho	matka	již	nemusí	přijmout.

ČIŠTĚNÍ kRMELCŮ a ZáSYPŮ
	 V	 květnu	 myslivci	 dokončují	 čištění	
krmelců	a	krmelišť.	Zbytky	starého	krmiva	
a	 okolní	 povrch	 půdy	 obsahuje	 zárodky	
parazitů,	 proto	 je	 po	 mechanické	 očistě	
vhodné	okolí	desinfikovat	páleným	vápnem	
či	jiným	prostředkem.	Dalším	způsobem	je	
přemístění	 krmelce	 o	 několik	metrů	mimo	
původní	stanoviště.

kONTROLa TEChNICkÉhO STaVu 
kRMELCŮ, POSEdŮ a kaZaTELEN

	 Myslivecký	hospodář	kontroluje	opravy	
krmelců	a	posedů	a	jejich	vzhled.	Myslivecká	
zařízení	 jsou	 součástí	 krajiny,	 a	 proto	 je	
nutné	 dbát	 na	 jejich	 zakomponování	 do	
krajiny	a	 jejich	bezpečnost.	Umístění	pose-
du	 musí	 být	 přizpůsobeno	 přírodním	 pod-
mínkám,	nejlépe	v	blízkosti	 stromů	a	keřů,	
aby	myslivec	svým	příchodem	nerušil	zvěř.	
Vysoké	kazatelny	v	otevřené	krajině	v	polích	
nejsou	 pravými	 klenoty	 krajiny.	 Na	 stavbu	
všech	mysliveckých	zařízení	je	nutno	použí-
vat	především	dřevo,	(tyčovinu	nebo	prkna).	
Kutilské	 využití	 netradičních	 či	 odpadních	
materiálů	 by	 nemělo	 ujít	 pozornosti	 mysli-
veckého	 hospodáře,	 který	 musí	 důsledně	
dbát	na	jejich	odstranění.	Dodržování	mys-
liveckých	tradic	a	etiky,	ale	také	stav,	funkč-
nost,	 bezpečnost	 a	 estetika	 mysliveckých	
zařízení	je	vizitkou	uživatele	honitby.
Životnost	 těchto	 zařízení,	 jako	 každých	

jiných	 dřevěných	 konstrukcí,	 je	 omezena	
a	 stará	 nepoužívaná	 je	 nutno	 raději	 zbou-
rat,	 zejména	 při	 porušení	 statiky	 protože	
se	 mohou	 stát	 nebezpečná	 nejenom	 pro	
myslivce	 při	 lovu,	 ale	 i	 pro	 návštěvníky	
přírody,	 kteří	 rovněž	 často	 posedy	 využí-
vají	pro	pozorování	přírody.	Pokud	myslivci	
začnou	 budovat	 zařízení	 nová,	 ať	 již	 jde	
o	 krmelce	 nebo	 posedy	 či	 kazatelny,	musí	
dbát	 o	 jejich	 estetický	 vzhled,	 protože	 tyto	
objekty	 se	 stávají	 součástí	 přírody	 a	 jsou	
vizitkou	 svého	 tvůrce.	 Je	 samozřejmostí,	
že	 umístnění	 nového	 zařízení	 je	 nejprve	
projednáno	 s	 majitelem	 pozemku.	 Práva	
vlastníků	pozemků	jsou	garantována	novým	
Zákonem	 o	 myslivosti	 a	 musí	 být	 respek-
tována.

PŘÍPRaVa OdChOVEN bažaNTŮ
	 V	 bažantnicích	 probíhá	 příprava	 líhní	
a	 dalších	 zařízení	 a	 krmiv	 pro	 odchov	
bažantů.	 Průběh	 počasí	 má	 stále	 větší	
výkyvy,	a	proto	je	nutno	zajistit	dobré	pod-
mínky	 pro	 odchov	 a	 následné	 vypouštění	
do	honiteb.	Nejlepším	způsobem	odchovu	
jsou	 metody	 pod	 kvočnou,	 která	 vštěpí	
bažantíkům	chování,	které	jim	umožní	pře-
žití	ve	volné	přírodě.

kLadENÍ MLáďaT a dOdRžOVáNÍ 
kLIdu V hONITbáCh

	 Srnčí	 zvěř	 mění	 srst	 ze	 zimní	 hně-
došedé	 na	 letní,	 která	 má	 rezavý	 odstín.	
Podle	 rychlosti	 přebarvování	 lze	 hodnotit	
i	 zdravotní	 stav	 jedinců.	 Koncem	 května	
začíná	 spárkatá	 zvěř	 klást	mláďata,	 obje-
vují	 se	 druhé	 vrhy	 zajíců,	 hnízdí	 bažanti.	
Na	tichých	procházkách	přírodou	lze	spatřit	
bachyně	s	malými	selátky.	To	vše	znamená	
hodně	 starostí	 a	 práce	 nejen	 pro	 mysli-
veckého	hospodáře,	ale	 i	pro	mysliveckou	
stráž,	která	by,	zejména	v	této	době,	měla	
být	v	honitbě	skoro	každý	den	a	upozorňo-
vat	veřejnost,	že	bezohledné	rušení	zvěře	
a	 volné	 pobíhání	 psů	 je	 v	 tomto	 období	
pro	 zvěř	 velmi	 škodlivé.	Ohroženy	 nejsou	
jenom	dospělé	matky.	Zejména	mláďatům	
hrozí	bezprostřední	nebezpečí	zadávením.	
Psi	dále	ruší	na	zemi	hnízdící	ptáky,	kterým	
se	 při	 častějším	 opouštění	 hnízda	 snižuje	
líhnivost	snůšky	či	hnízdo	zcela	opouštějí.
	 Pokud	někdo	nalezne	opuštěné	mládě	
na	 louce	 či	 v	 blízkosti	 lesa,	 je	 nutno	 jej	
ponechat	na	původním	místě	a	co	nejdříve	
nejkratší	cestou	se	vzdálit	od	tohoto	místa,	
aby	nezanechal	pachovou	stopu	v	blízkosti	
mláděte.	 Pokud	 bychom	 se	 mláďat	 dotý-
kali,	můžeme	ho	svým	chováním	odsoudit	
na	 smrt,	 protože	 ho	 matka	 již	 nemusí	
přijmout.
	 Dnem	 16.	 května	 dle	 vyhlášky	
Ministerstva	 zemědělství	 o	 dobách	 lovu	
jednotlivých	 druhů	 zvěře	 začíná	 odlov	
srnců.
	 Srnci	mají	 již	vytlučené	paroží	a	hrdě	
je	 nosí	 na	 svých	 hlavách.	Srnčí	 zvěř	 pře-
barvuje,	 tedy	mění	 srst	 ze	 zimní	 na	 letní.	
Zimní	 srst	 je	 tmavohnědá	 a	 dutá,	 aby	
udržela	 více	 teploty.	 Proto	 se	 například	
pro	 účely	 preparace,	 nebo	 vyčinění	 hodí	
více	letní	srst.	Chlup	se	neláme.	V	zimním	
období	 žila	 srnčí	 zvěř	 v	 určitých	 skupi-
nách,	 ale	 nyní	 se	 tyto	 skupiny	 rozděli-
ly	 a	 pohromadě	 jsou	 převážně	 srny	 se	
svými	loňskými	srnčaty,	které	se	však	brzy	

osamostatní.	 Pokud	 bude	 konec	 května	
teplý,	 budou	 již	 některé	 srny	mít	 srnčata.	
Ačkoliv	jejich	čas	je	až	v	červnu.	Záleží	na	
počasí.	 Srnci	 si	 vyhledávají	 svá	 teritoria	
a	postupně	se	začnou	připravovat	na	letní	
říji.	 Je	 telemetrickým	 měřením	 dokázáno,	
že	srnec	se	pohybuje	na	území	až	50	km.	
Což	 je	 pro	 něj	 jistě	 nelehký	 úkol.	 Najít	 si	
své	 místo.	 Srnčí	 zvěř	 je	 zvěří	 teritoriální,	
na	rozdíl	od	jelení,	mufloní	či	daňčí	zvěře,	
která	má	stádový	charakter.	Proto	se	srnčí	
zvěř	nechová	ve	farmových	chovech.	Srnci	
jsou	schopni	nekompromisně	se	v	souboji	
o	teritorium	i	zabít.	Z	toho	úhlu	pohledu	je	
dobré	se	zamyslet	nad	skutečností	etologie	
soužití	člověka	a	zvěře.

NaPaJEdLa SLOužÍ NEJENOM ZVĚŘI
	 Stále	důležitější	roli	hrají	umělá	napa-
jedla,	 jako	zdroj	pitné	vody	pro	zvěř.	Voda	
je	 jedním	 z	 limitujících	 faktorů	 návratu	
drobné	zvěře	do	přírody	a	díky	odvodňová-
ní	zemědělské	půdy	v	70.	a	80.	 letech	se	
nyní	projevuje	její	častý	nedostatek.

NEPŮVOdNÍ ŠELMY
	 V	současnosti	 rapidně	narůstá	počet-
nost	 lišek,	 kun	a	 invazivních	 druhů	 šelem	
(norek,	psík	mývalovitý,	mýval,….)	a	proto	
se	 myslivci	 musí	 soustředit	 i	 na	 regula-
ci	 početnosti	 těchto	 šelem	 včetně	 těch	
nepůvodních.	 Díky	 aktivitě	 ekologických	
aktivistů	však	z	zákona	mohou	 tyto	nepů-
vodní	šelmy	 lovit	pouze	myslivečtí	hospo-
dáři	a	členové	myslivecké	stráže.	Díky	této	
hloupé	 chybě	 narůstá	 početnost	 invaziv-
ních	 druhů	 šelem,	 které	 likvidují	 drobnou	
zvěř	a	snůšky	na	zemi	hnízdících	ptáků.

kRMNá POLÍČka
	 Krmná	 políčka	 (biopásy)	 pro	 zvěř	 se	
již	 zelenají	 a	 budou	 koncem	 května	 zvěři	
poskytovat	pastvu.	Zemědělci	mohou	vyu-
žívat	 podpory	 na	 zakládání	 biopásů	 pro	
zvěř.	 Myslivci	 se	 snaží	 přesvědčit	 země-
dělce,	 aby	 věnovali	 pro	 tyto	 účely	 zejmé-
na	 nepravidelné	 okraje	 pozemků	 zvláště	
v	 blízkosti	 lesa.	 Nepravidelné	 okraje	 vel-
kých	pozemků	nejsou	vhodné	pro	intenziv-
ní	pěstování	zrnin,	 jsou	obtížně	využitelné	
pro	 velkou	 mechanizaci	 a	 navíc	 na	 nich	
dochází	ke	zvýšeným	škodám	od	zvěře.	Je	
proto	 lépe	 tyto	 plochy	 rovnou	 vyčlenit	 pro	
zvěř	 a	 zajistit	 osetí	 vhodnými	 plodinami.	
Pro	 zemědělce	 to	 navíc	 přináší	 efekt	 sní-
žených	škod	na	porostech.

PLOChY GMO kukuŘICE ROSTOu. 
JakÝ MaJÍ VLIV Na ZVĚŘ?

	 Celkové	 osevní	 plochy	 kukuřice	 mají	
vzrůstající	 trend,	a	 to	díky	dobré	uplatnitel-
nosti	kukuřičného	zrna	a	vzrůstající	potřeby	
pro	bioplynové	stanice	či	na	vývoz	kukuřičné	
řezanky	do	německých	bioplynek.	Hlavním	
škůdcem	 kukuřice,	 proti	 kterému	 je	 nutno	
v	 teplých	 regionech	 zasahovat,	 je	 zavíječ	
kukuřičný.	Jeho	škody	narůstají,	 larvy	vyží-
rají	 stonek	 a	 palice	 kukuřice,	 čímž	 rostliny	
ztrácí	 stabilitu,	 poléhají	 a	 jsou	 více	 napa-
dány	 plísněmi,	 které	 zanechávají	 v	 rostli-
nách	 jedovaté	 mykotoxiny,	 což	 způsobují	
zejména	houby	rodu	fusarium	a	aspergilus.	
Plocha	osetá	kukuřicí	odolnou	vůči	zavíječi	
kukuřičnému	 se	 udržuje	 pouze	 okolo	 5%	
plochy.	 Rozvoji	 plochy	 odolných	 hybridů	
brání	 evropská	 administrativa,	 zbytečné	
kontroly	 a	 nesmyslný	 odpor	 ekologických	
aktivistů.	 Co	 je	 z	 pohledu	 ochrany	 přírody	
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důležité,	 GMO	 kukuřici	 odolnou	 vůči	 zaví-
ječi	 není	 nutno	 ošetřovat	 insekticidy,	 což	
je	přínosné,	protože	 insekticidy	působí	 i	na	
necílové	 organismy	 včetně	 hmyzu,	 zvěře	
i	 ostatních	 živočichů.	 Na	 každém	 hektaru	
ošetřené	 plochy	 insekticidy	 pak	 zbytečně	
zahynou	miliardy	hmyzu	včetně	dalšího	vlivu	
na	 necílové	 organismy.	 Mnoho	 škod	 na	
polích	 přisuzovaných	 zvěří,	 je	 ve	 skuteč-
nosti	 způsobeno	 obtížně	 kontrolovatelnými	
škůdci,	 tedy	 i	 zavíječem	 a	 zvěři	 jsou	 tyto	
škody	 přisouzeny,	 protože	 jsou	 na	 rozdíl	
od	poškození	škůdci	vymahatelné.	Protesty	
ekologických	 aktivistů	 mnohdy	 vycházejí	
z	 neznalosti	 problematiky	 ochrany	 rostlin,	
a	jejich	hlavní	motivací	je	zviditelnění	svých	
aktivit	bez	odborných	argumentů.

PRáCE MYSLIVECkÉhO hOSPOdáŘE
	 Myslivecký	 hospodář	 vede	 průběžně	
evidenci	o	ulovené	zvěři,	o	rozdělení	zvěřiny	
a	o	vydaných	plombách	a	lístcích	o	původu	
zvěře	 a	 podává	 pravidelně	 hlášení	 o	 pro-
bíhajícím	 lovu	 na	 tiskopisu	 Mysl/8	 Státní	
správě	myslivosti.	Z	předběžných	výsledků	
letošního	 jara	 vyplývá,	 že	 byly	 zazname-
nány	 nižší	 škody	 na	 porostech	 divokými	
prasaty	a	jejich	počet	se	již	nezvyšuje.	Díky	

teplé	zimě	se	však	bude	zvyšovat	plodnost	
bachyň	a	lze	předpokládat	vyšší	počty	selat.	
Květnem	 začíná	 také	 lovecká	 sezóna.	 Od	
16.	 5.	 se	 myslivci	 zaměří	 na	 lov	 srnců	 I.	
věkové	 třídy.	 Předmětem	 lovu	 jsou	 pouze	
slabí	„paličkáři“.	Počet	lovených	kusů	je	sta-
noven	 individuálně	 pro	 každou	 honitbu	 na	
základě	 jarního	 sčítání	 zvěře.	 V	 honitbách	
s	intenzivní	dopravou	je	počet	lovených	kusů	
snížen	 o	 ztráty	 na	 silnicích,	 které	 mnohdy	
převyšují	plánovaný	odlov.	Nejsou	výjimkou	
honitby,	ve	kterých	se	díky	vysokým	ztrátám	
na	 silnicích	 a	 železnicích	 neloví	 srnčí	 zvěř	
vůbec.	Myslivečtí	hospodáři	musí	proto	citli-
vě	určovat	počet	kusů	k	lovu.	Ulovené	kusy,	
které	vykazují	příznaky	onemocnění,	či	jsou	
nadměrně	vyhublé,	zejména	v	oblasti	páteře	
a	 zadních	 běhů	 (končetin),	 musí	 myslivec	
nechat	 prohlédnout	 veterinárním	 lékařem.	
Všechna	 zvěřina	 před	 uvedením	 na	 trh	 je	
pod	 přísným	 veterinárním	 dozorem.	 Díky	
tomuto	 dohledu	 je	 možné	 exportovat	 do	
zemí	EU.

PRáCE V LESE
 V lesním semenářství probíhá	 sběr	
semen	 osiky	 a	 jilmu.	 Podle	 odkvětu	 lez	
odhadnout	úrodu	semen	dubu,	buku,	 javo-
ru,	 jasanu,	 smrku,	 jedle	 a	 douglasky.	 Je	

prováděna	 stratifikace	 semen	 lípy,	 habru	
a	 jasanu.	Ve školkách se	vysévá	semeno	
osiky	 a	 jilmu.	 Pokračuje	 zastínění	 záhonů	
s	vysetým	semenem.	Začíná	pletí	a	kypření	
osetých	záhonů	nebo	je	použito	selektivních	
herbicidů.	 Je	 nutno	 zajistit	 ochranu	 proti	
pozdním	 mrazům	 a	 škůdcům.	 Ve	 vyšších	
polohách	 je	 dokončováno	 zalesňování,	 při	
sázení	 jen	 chránit	 sazenice	 proti	 okusů.	
Dále	 je	 třeba	po	 výsadbě	naplánovat	 vyží-
nání	 či	 použití	 herbicidů.	 Vlhká	místa	 jsou	
odvodňována	 příkopy.	 V ochraně lesa 
končí	 odkorňování	 lapáků	 na	 lýkohuby.	
Kontrolovat	 je	nutno	vývoj	nalétlých	 lapáků	
lýkožroutem	 smrkovým	 a	 dle	 potřeby	 jsou	
káceny	 lapáky	 pro	 sesterské	 pokolení.	 Při	
příznivých	 klimatických	 podmínkách	 pro	
vývoj	 lýkožrouta	 smrkového	 začíná	 asa-
nace	 kůrovcových	 lapáků	 za	 současného	
kácení	 nových	 lapáků.	 Důsledně	 je	 nutno	
vyhledávat	stromy	nalétlé	lýkožroutem	smr-
kovým	nastojato	a	případní	ohniska	je	nutno	
likvidovat.	 V	 případě	 rozšíření	 nad	 práh	
škodlivosti	 je	 nutno	 zasáhnout	 proti	 pilatce	
smrkové	v	rojení	a	ve	stadiu	mladých	hou-
senic.	Končí	 kontrola	 lepování	 a	 v	 případě	
potřeby	 probíhá	 zásah	 proti	 housenkám	
mnišky	 a	 ploskohřbetky,	 při	 rašení	 dubů	 je	

nutno	 zasahnout	 proti	 housenkám	obaleče	
dubového.	 Kontrola	 směřuje	 i	 k	 výsadbě	
smrků	a	borovic,	kde	 je	kontrolován	výskyt	
klikoroha,	který	může	způsobit	velké	škody	
okusem	 kůry	mladých	 stromků.	V	 suchých	
obdobích	je	nutno	zajistit	protipožární	ochra-
nu.	 Ve výrobě dříví	 je	 ukončena	 dodáv-
ka	 rychlokazných	 listnatých	 výřezů	 (buk,	
habr,	 bříza,	 olše,	 javor).	 Plynule	 přibližu-
jeme	 a	 odvážíme	 hmotu	 z	 předmýtních	
a	nahodilých	 těžeb.	Hmotu	atraktivní	pro	
kůrovce	 asanujeme.	 Končíme	 zpracová-
ní	 průmyslové	 taxace	 vyznačené	 těžby	
pro	 příští	 rok. V přidružené výrobě po	
odkvětu	postřikujeme	ovocné	stromy	znovu	
proti	strupovitosti	a	monilióze.	Proti	savému	
hmyzu	 postřikujeme	 systémovými	 insek-
ticidy.	 Včelstva	 překládáme	 postupně	 do	
medníků	a	připravujeme	se	na	rojové	obdo-
bí.	Vkládáme	stavební	rámky.	Připravujeme	
včelstva	na	kočování	za	akátovou	snůškou.	
Přikrmujeme	 kapry	 a	 pstruhy.	 Na	 pstruho-
vých	tocích	odchytáváme	nežádoucí	ryby.

Ing. Jiří Šilha, mobil: 604 953 043 
e-mail: jiri.silha@centrum.cz 

Nezkrácený článek je k dispozici na 
 www.bohemica.cz
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VÝSTaVIŠTĚ V LYSÉ Nad LabEM
Na VNITŘNÍM PódIu

STŘEda 23. kVĚTNa
10.30	-	11.00	úvod	dne,	trubači,	koncert	
lovecké	hudby.	11.00	-	11.30	„Nože	a	mysli-
vost“-	typy,	výběr,	broušení	-	J.	Pajl.	11.30	-	
12.00	prezentace	výrobků	firmy	ZEISS.	12.00	
-	12.30	Tetřev	-	pták	roku	-	Z.	Vermouzek	-	
ČSO.	12.30	-	13.00	prezentace	zbraní	HOWA	
-	R.	Jirkovský.	13.00	-	13.30	určování	věku	
zvěře	-	V.	Bádr.	13.30	-	14.00	prezentace	
FOMEI	-	lovecké	dalekohledy	a	puškohledy.	
14.00	-	14.30	vábení	zvěře	-	Klub	vábičů.	
14.30	-	15.00	jak	používat	pachové	ohradníky	
HAGOPUR

ČTVRTEk 24. kVĚTNa
09.30	-	10.00	úvod	dne,	trubači,	koncert	
lovecké	hudby.	10.00	-	10.30	prezentace	
FOMEI	-	lovecké	dalekohledy	a	puškohledy.	
10.30	-	11.00	prezentace	zbraní	BERGARA	
-	R.	Jirkovský.	11.00	-	11.30	„Nože	a	mys-
livost“-	typy,	výběr,	broušení	-	J.	Pajl.	11.30	
-	12.00	prezentace	výrobků	firmy	BLASER.	
12.00	-	12.30	jak	používat	pachové	ohradníky	
HAGOPUR.	12.30	-	13.00	prezentace	dětské-
ho	webu	+	DVD	www.zaprirodou.cz.	13.00	
-	13.30	vábení	zvěře	-	Klub	vábičů.	13.30	-	
14.00	vyhlášení	soutěže	Zlatý	kokr	Jaroslava	
Bézy.	14.00	-	15.00	určování	věku	zvěře	-	V.	
Bádr.	15.00	-	16.30	prezentace	včelařských	
produktů	-	Český	svaz	včelařů

PáTEk 25. kVĚTNa
09.30	-	10.00	úvod	dne,	trubači,	koncert	
lovecké	hudby.	10.00	-	10.30	prezentace	
FOMEI	-	lovecké	dalekohledy	a	puškohledy.	
10.30	-	11.00	křest	DVD	o	výcviku	psů	-	V.	
Tichá,	J.	Štefl,	P.	Kvapil.	11.00	-	11.30	„Nože	
a	myslivost“	-	typy,	výběr,	broušení	-	J.	Pajl.	
11.30	-	12.00	prezentace	výrobků	firmy	
RUAG.	12.00	-	12.30	Tetřev	-	pták	roku	-	M.	
Mikoláš	-	ČSO.	12.30	-	14.00	přednáška	
o	srnčí	zvěři	-	P.	Scherer	.	14.00	-	14.30	
vábení	zvěře	-	Klub	vábičů.	14.30	-	15.00	
beseda	kam	kráčí	brokovnice	-	Helebrant.	
15.00	-	15.30	prezentace	zbraní	HOWA	-	R.	
Jirkovský.	15.30	-	16.00	Špindleráček	-	dětský	
folklorní	soubor

SObOTa 26. kVĚTNa
09.30	-	10.00	úvod	dne,	trubači,	koncert	
lovecké	hudby.	10.00	-	10.30	prezentace	
FOMEI	-	lovecké	dalekohledy	a	puškohledy.	
10.30	-	11.00	myslivecká	mluva	a	tradice	-	O.	
Tripes.	11.00	-	11.30	„Nože	a	myslivost“-	typy,	
výběr,	broušení	-	J.	Pajl.	11.30	
-	12.00	vábení	zvěře	-	Klub	
vábičů.	12.00	-	12.30	Blok	
časopisu	Receptář.	12.30	
-	14.30	Losování	Velké	
čtenářské	soutěže	časo-
pisu	Myslivost.	14.30	
-	15.30	prezentace	
zbraní	BERGARA	-	R.	
Jirkovský.	15.30	-	16.00	
Klub	trubačů	-	koncert	
lovecké	hudby.	

27.5. NEdĚLE 
10.00	-	10.30	úvod	dne,	trubači,	
koncert	lovecké	hudby.	10.30	-	11.00	prezen-
tace	FOMEI	-	lovecké	dalekohledy	a	puško-
hledy.	11.00	-	11.30	„Nože	a	myslivost“	-	typy,	
výběr,	broušení	-	J.	Pajl.	11.30	-	12.00	vábení	
zvěře	-	Klub	vábičů.	12.00	-	12.30	určování	
věku	zvěře	-	V.	Bádr.	12.30	-	13.00	prezenta-
ce	zbraní	HOWA	-	R.	Jirkovský.	13.00	-	13.30	
klub	trubačů	-	koncert	lovecké	hudby

Na VENkOVNÍM PódIu
STŘEda 23. kVĚTNa

10,00	slavnostní	zahájení	výstavy.		.	11,15	
uvedení	programu.	11,20	dechová	hudba	
Vinšovanka.	11,35	oficiální	zahájení	se	
zástupci	Českomoravské	myslivecké	jednoty.	
11,40	malý	koncert	lovecké	hudby.	12,00	
myslivecká	kynologie.	12,20	Vinšovanka.	
12,35	Dobrou	chuť	s	myslivci!.	12,45	host	
dne:	Josef	Váňa.	13,00	vábení	zvěře:	ukázka	
a	soutěž	pro	návštěvníky.	13,20	host	dne:	
Jožka	Šmukař	(+	Vinšovanka).	13,40	předsta-
vení	Klubu	trubačů	s	ukázkami.	14,00	ukázka	
Banner	s	losováním	-	doprovázen	Trubačským	
půlkruhem	Fakulty	lesnické	a	dřevařské	ČZU	
v	Praze.	14,15	myslivecká	mluva	se	soutěží.	
14,25	Vinšovanka.	14,35	„pasování“	publika-
ce.	14,45	sokolníci.	15,15	Vinšovanka

ČTVRTEk 24 kVĚTNa
Zelený den dětí

partner Nadace Život umělce
09,30	uvedení	programu.	09,35	dechová	
hudba	Vinšovanka.	09,50	oficiální	zahájení	
se	zástupci	Českého	svazu	včelařů.	09,55	

malý	koncert	lovecké	hudby.	
10,15	myslivecká	kynologie.	
10,35	ukázka	tradic:	lov	
srnce	(s	doprovodem	trubačů	
a	Vinšovankou).	11,10	pre-
zentace	Českého	svazu	
včelařů:.		včelařský	trojboj	
pro	děti	s	hostem	dne	
Heidi	Janků.	11,50	Dobrou	
chuť	s	včelaři!.	12,00	
Vinšovanka.	12,10	vábení	
zvěře:	ukázka	a	soutěž	pro	

návštěvníky.	12,30	hosté	dne:	
vítězky	soutěže	„Zelený	slavík	

2011“	(+	Vinšovanka).	13,00	„Mladý	
trubač“	–	soutěž	malých	trubačů	.	14,00	
ukázka	Banner	s	losováním	-	doprovázen	
Trubačským	půlkruhem	Fakulty	lesnické	
a	dřevařské	ČZU	v	Praze.	14,10	Zlatá	srnčí	
trofej.	14,30	Vinšovanka.	14,45	myslivecká	
mluva	s	dětmi.	14,55	„	pasování“	publikace.	
15,05	představení	Klubu	sokolníků.	15,35	
Vinšovanka

PáTEk 25. kVĚTNa
Myslivecký den žen

09,30	uvedení	programu.	09,35	dechová	
hudba	Vinšovanka.	09,50	oficiální	zahájení	se	
zástupci	Českého	rybářského	svazu	a	ženami	
.	09,55	malý	koncert	lovecké	hudby:	trubačky.	
10,15	myslivecká	kynologie:	Vladimíra	Tichá	
a	další.	10,45	Vinšovanka.	10,55	představení	
Klubu	vábičů	a	vábiči	s	ukázkou	a	soutěží.	
11,15	ukázka	tradic:	lov	srnce	(s	doprovodem	
trubačů	a	Vinšovankou).	11,50	prezenta-
ce	Českého	rybářského	svazu:.		soutěž	
a	host	dne	–	rybářka.	12,10	Dobrou	chuť	
s	rybáři!.	12,20	host	dne:	Ivana	Zbořilová	
(+	Vinšovanka).	12,40	soutěž	Miss	Natura.	
13,40	Vinšovanka.	13,55	myslivecká	mluva	
s	Oldřichem	Tripesem.	14,05	„pasování“	
publikace	(J.	Přibylová,	H.	Křenková).	14,15	

ukázka	Banner	s	losováním.	14,25	včelařský	
trojboj	pro	dospělé	s	hostem	–	včelařkou.	
15,05	sokolnice	s	létáním.	15,35	Vinšovanka

SObOTa 26. kVĚTNa
Den Receptáře - partner Receptář

09,30	uvedení	programu.	09,35	dechová	
hudba	Vinšovanka.	09,50	oficiální	zahájení	
se	zástupci	Receptáře.	09,55	malý	koncert	
lovecké	hudby.	10,15	myslivecká	kynologie.	
10,35	host	Receptáře	Vlastimil	Šindelář	se	
soutěží.	10,50	Vinšovanka.	11,00	předsta-
vení	Klubu	autorů	s	„pasováním“	publikace.	
11,20	přijímání	mezi	myslivce.	11,30	ukázka	
tradic:	lov	srnce	(s	doprovodem	trubačů,	
O.	Tripesem	a	Vinšovankou).	12,05	host	
Receptáře	Vlasimitl	Řezníček	s	křtem	publi-
kace.	12,20	Dobrou	chuť	s	Receptářem!	(J.	
Pechová).	12,30	Vinšovanka.	12,40	hosté	
dne:	kuchař	Jaroslav	Sapík	a	hokejisté	
Bednář	a	Ručínský.	12,55	ochutnávka	zvěři-
ny.	13,05	vábení	zvěře:	ukázka	a	soutěž	pro	
návštěvníky.	13,25	Vinšovanka.	13,35	vyhlá-
šení	vítězů	korespondenční	soutěže.	14,05	
host	Receptáře	Sabina	Laurinová.	14,15	
Banner	–	Oslava	20.	narozenin	s	překvape-
ním	-	doprovázen	Trubačským	půlkruhem	
Fakulty	lesnické	a	dřevařské	ČZU	v	Praze.	
15,00	Vinšovanka.	15,10	sokolníci.	15,40	
Vinšovanka.	

NEdĚLE 27. kVĚTNa
zakončení výstavy

partner Umělecké sdružení Artes
10,00	uvedení	programu.	10,05	dechová	
hudba	Vinšovanka.	10,20	oficiální	zahájení.	
10,25	malý	koncert	lovecké	hudby.	10,45	
myslivecká	kynologie.	11,05	ukázka	tradic:	lov	
srnce	(s	doprovodem	trubačů	a	Vinšovankou).	
11,40	Dobrou	chuť	s	myslivci!.	11,50	vábení	
zvěře:	ukázka	a	soutěž	pro	návštěvníky.	
12,10	hosté	dne:	Richard	Adam	a	Dana	
Chytilová	(+	Vinšovanka).	12,40	„pasování“	
publikace.	12,50	představení	Klubu	fotografů	
a	Videoklubu.	13,20	Vinšovanka.	13,30	sokol-
níci.	14,00	ukázka	Banner	s	losováním.	14,15	
Vinšovanka.	
 Pořady uvádějí Klára Jandová, Jiří 
Kasina a Jožka Zeman. Změna programu 
vyhrazena!
 Zdoj: www.vll.cz

dOPROVOdNÝ PROGRaM


