
 

 

Oranžový rok 2017 - Myslivecký den v Horních Kněžekladech. 

Dne 10. 6. 2017 uspořádalo Honební společenstvo Pořežany ve spolupráci s prvním 

mysliveckým spolkem žen Diana z Tábora a pod patronací obce Horní Kněžeklady a 

společnosti ČEZ a.s. třetí ročník mysliveckého dne. Akci pořádají myslivci v rámci osvěty 

myslivosti, zlepšení pohledu veřejnosti na výkon práva myslivosti, rozšíření znalostí týkajících 

se přírody, lesa, zvířat v nich žijících a v neposlední řadě s ohledem na kulturní a společenské 

vyžití občanů mikroregionu. Po loveckých fanfárách a úvodních slovech pořadatelů proběhla 

prezentace loveckých psů, u každého plemene s krátkým výkladem a jeho využití v 

myslivosti.  Následně myslivci provedli krátkou předváděčku výcviku loveckých psů 

zaměřenou zejména na poslušnost, ale i na přinášení a dohledávku zvěře nebo i 

„dohledávku“ ztracených klíčů od domu. Následně trubači Okresního mysliveckého spolku 

Tábor na své lesní rohy zatroubili pár loveckých signálů a fanfár, které vždy doplnili krátkým 

komentářem a informacemi o jejich historii a významu. 

Následně došlo ke zlatému hřebu mysliveckého dne a tím bylo otevření nejen zvěřinového 

rautu. Zde mohli účastníci ochutnat vskutku výborné výrobky ze zvěřiny, tedy masa, které 

není každému dostupné.  Jídlo ze stolů ubývalo a někdo by měl i myšlenku si v tento vydaření 

den schrupnout ve stínu horejšských lip. Nebylo tomu tak a návštěvníci se bavili a k tomu 

všemu jim hrála osvědčená Blaťácká pětka. Soutěživí si mohli vyzkoušet střelbu ze 

vzduchovky na pohyblivý terč divočáka, nebo jelence. Myslivkyně z „Dianek“ připravily nejen 

pro děti vědomostní kvíz a bohatou ukázku trofejí, vycpané zvěře, lesních plodů, větviček 

apod. Zde si mohly zejména děti pěkně pohrát, poskládat puzzle, něco namalovat a někteří 

starší si opět rozšířili své vědomosti. Na sále myslivci HS Pořežany prezentovali trofeje 

ulovené v honitbě a bylo možno shlédnout videonahrávky kolegy F. Blažka z mysliveckých 

akcí a plesů. 

Počasí po celý den přálo, muzikantům to hrálo, děti se značně unavily, děvčata z pohostinství 

z Modré Hůrky se o nás dobře postarala, raut, dá se říci, zmizel, sousedé, myslivci i 

nemyslivci si popovídali a pobavili se. Co víc si od takovéto akce přát? Snad aby se příští rok 

vyvedla minimálně stejně tak dobře.   

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem myslivcům, kteří se podíleli na přípravě 

mysliveckého dne. Kolegyním z I. mysliveckého spolku Diana, trubačům při OMS Tábor, obci 

Horní Kněžeklady a společnosti ČEZ a.s. za podporu ke konání této akce a především Vám 

spoluobčané za hojnou účast. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


