PŘÍPRAVNÝ KURZ Z MYSLIVOSTI ZATÍM
VÍTĚZÍ NAD COVID-19
Kdo by si pomyslel, že v tomto „covidovém „ období, kdy je společnost omezována na své
činnosti řadou vládních nařízení a to především na úseku shromažďování obyvatelstva, že
bude takový zájem o kurz Myslivosti, potažmo o získání Loveckého lístku, tj. jednoho, ale
stěžejního dokladu opravňujícího jeho majitele vykonávat „ Právo myslivosti“. Je až s podivem,
že právě poslední dva roky narůstá počet žadatelů, a to asi z důvodů většího osobního volna,
nuceně absolvovaného při zdolávání Covidové epidemie anebo snad je důvodem blížící se
konec platnosti nájemních smluv honiteb a snaha s tím související vytváření nových honebních
společností?
Myslivecký kurz a zkoušky z myslivosti probíhají každý rok a to za předpokladu, že se přihlásí
dostatečný počet uchazečů. Pokud by se jednalo jen o jednotlivce, pak doporučujeme vyčkat
na kurz v následujícím roce, nebo je možná varianta přihlásit se do kurzu a k vykonání zkoušek
u některé jiné oprávněné komise, kteroužto variantu nedoporučujeme a to z důvodů, že by
nový držitel loveckého lístku měl být členem u toho OMS (okresního mysliveckého spolku),
kde má trvalé bydliště.
Letošní přípravy na absolvování kurzu k získání prvního loveckého lístku mají následující
průběh: tak jako každoročně jsou žadatelé zařazeni do ročního adeptského kurzu, který
v úvodní části adepty seznamuje s teoretickými poznatky, které se myslivosti jako takové
dotýkají.Tato výuka je seřazena do sedmi skupin předmětů s jejichž obsahem je vyčerpávajícím
způsobem seznamují odborně a problematiky znalí lektoři. Jinak jsou adepti v průběhu celého
přípravného roku seznamováni s praktickými znalostmi budoucího myslivce, přičemž již zde,
pod vedením zkušených myslivců by měli využívat získané teoretické znalosti (každý adept by
měl mít již před zahájením kurzu dohodnuto s některým mysliveckým spolkem a některým
jeho členem kde a pod koho vedením bude adeptský kurz vykonávat )
V současné době probíhající kurz pro rok 2022-23 byl zahájen 28.ledna 2022 konáním
rozvrhem stanovených přednášek s plánovaným ukončením 26. února 2022. Po tomto
termínu probíhá zmíněná praktická část přípravy adepta se zaměřením na ochranu, chov a lov
zvěře, budování a údržbu mysliveckých zařízení a zvyklostem, což sumárně můžeme nazvat
v myslivecké terminologii pod pojem „Myslivcův života běh“.
Na závěr kurzu by měl starší myslivec, pod jehož patronací adept vykonával roční přípravu
provést zhodnocení jeho aktivit a znalostí a písemně sdělit pořadateli kurzu, zda adepta
doporučuje či nedoporučuje k závěrečným zkouškám.
Pro informaci jen uvádíme, že zkouška se vykonává ústní u devítičlenného senátu, kde si
uchazeč losuje otázky ze sedmi skupin předmětů – viz kurz, a po skupinovém vyhodnocení
míry znalostí uchazeče je společně senátem rozhodnuto o úspěšnosti vykonané zkoušky.
V případě kladného hodnocení je po společném ukončení zkušebního dne vydáno adeptům,
kteří byli zkušebním senátem hodnoceni známkou prospěl s vyznamenáním, nebo prospěl,
vysvědčení o vykonání zkoušek z myslivosti.
Okresní myslivecká rada přivítá všechny zájemce o získání loveckého lístku, tj. vykonání
zkoušek z myslivosti a to především pro ten důvod, aby bylo dosaženo zastavení poklesu
členské základny ČMMJ (Českomoravské myslivecké jednoty), zvláště teď v tomto období, kdy
je projednávána řada zákonů citelně se dotýkajících rozsahu a postavení Myslivosti v naší
společnosti.

Je třeba usilovat o to, aby Myslivost nadále patřila mezi uznávané ochranu živočichů a
přírodu tvořící složky životního prostředí a naplňovaní volnočasových aktivit společnosti a bylo
na ni s respektem pohlíženo že je zapsána jako součást národního nehmotného kulturního
dědictví České republiky.
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