
                  

„Den s lesníky a myslivci“ 
 

 V rámci Mezinárodního roku lesů se ve středu 18. března 2011 uskutečnily 

v základních školách v Mašově, v Turnově – Žižkova ul., Skálova ul., ul. 28. října a v ul. 

Sobotecké přednášky a besedy, které zajistil odbor životního prostředí Městského úřadu 

Turnov.  Akce „Den s lesníky a myslivci“ se za lesní oblast ujali revírníci Lesů České 

republiky, Lesní správy Hořice pan Ing. Jan Drahotský a pan Lukáš Wezdenko, DiS a za 

mysliveckou oblast myslivecký hospodář Mysliveckého sdružení Radeč pan Jaroslav Hejral. 

   

 

Přednášku zahájil revírník lesního revíru Hrubá 

Skála Ing. Jan Drahotský, který děti zajímavým a 

poutavým vyprávěním seznámil s prostředím lesa 

a všemi jeho funkcemi, s hospodářským a 

existenčním významem lesa pro člověka a 

nutností trvale udržitelného hospodaření v lese, se 

dřevem jako trvale obnovitelnou přírodní 

surovinou, s prací lesníků, se zásadami ochrany 

lesa a správného chování v přírodě . 

Zpestřením bylo i poznávání stromů podle 

větviček, na kterých se děti naučily poznávat  

stromy i v zimě, bez listí – podle pupenů, postavení výhonů, jehličí atd.  

 

Revírník lesního revíru Střeleč Lukáš Wezdenko, 

DiS účastníky besedy poutavou formou seznámil 

s myslivostí – že myslivostí je soubor činností 

prováděných v přírodě ve vztahu ke zvěři volně 

žijící jako součásti přírodního systému, vysvětlil 

smysl a potřeby mysliveckého hospodaření, 

význam a důležitost lovu, neboť myslivecky 

obhospodařovaná zvěř je obnovitelné přírodní 

bohatství. 

Myslivost znamená nejen péči a starost o zvěř, ale 

je to i důležitá spolková činnost směřující 
 

k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního 

dědictví.  

 

 

Další zajímavou částí bylo vystoupení 

mysliveckého hospodáře Mysliveckého 

sdružení Radeč Jaroslava Hejrala, který nejen 

poutavě vyprávěl o lovecké hudbě – jejich 

tradicích i současnosti, ale také názorně 

předvedl jednotlivé skladbičky – zahájení 

lovu, začátek a konec přestávky, ukončení 

lovu, slavnostní fanfáry a další. 

 

Děti se do besedy živě zapojovaly a všichni litovali pouze toho, že čas vyčleněný na povídání 

s lesníky a myslivcem uběhl velmi rychle. 


