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Jeseníky, myslivecký ráj
Lovy nejen beze zbraní
Vrbno pod Pradědem – Lovy
beze zbraní byl legendární televizní pořad plný příběhů a
povídání o přírodě a myslivosti. Točil se od roku 1962 do
roku 1981. Na jeho věhlas navazuje i besední pořad, do jehož pořádání se pustili příznivci přírody a myslivosti ve
Vrbně pod Pradědem. Nazvali
jej Lovy nejen beze zbraní. Roli
moderátora má spisovatel,
myslivec a lesák Ota Bouzek
z Karlovy Studánky.
Na pořady Lovy nejen beze
zbraní se do Vrbna sjíždí fanoušci z širokého okolí. Už se

zde setkali třeba se spisovatelem Štěpánem Neuwirthem
z Ostravy, s fotografem Štěpánem Mikulkou, šéfredaktorem
časopisu Myslivost Jiřím Kasinou z Prahy či s předním českým preparátorem Milošem
Maluchou z Ostravy. Seznámili
se s úctyhodnou šedesátiletou
historií Mysliveckého spolku
Praděd, viděli výstavu věnovanou nestorovi českých myslivců Jaroslavu Orlíkovi či výstavu
zachycující lovecké chaty v Jeseníkách.
S myslivostí a jejími tradicemi se může veřejnost seznámit

třeba na každoroční jarní
výstavě trofejí.
Velkým zážitkem je svatohubertská mše,
která se na
podzim slouží
v Malé Morávce,
v Krnově a
Třemešné.
Součástí mše
v Malé Morávce
je i předvedení
OBŘAD PASOVÁNÍ je osobitý myslivecký rituál.
jedinečného
obřadu pasová- Zájemci jej mohou vidět třeba při svatohubertské mši v Malé Morávce. Foto: Region/Dalibor Otáhal
ní. (ot)

Česká myslivost bohatá na specifické zvyky a tradice
Vrbno pod Pradědem – Česká
myslivost je bohatá na specifické
zvyky a tradice. K velkým pro-

pagátorům těchto tradic jakožto
součásti českého národního dědictví patřil i Jaroslav Orlík (1932
až 2015). A o jejich
předání dalším generacím myslivců se
postaral svou knihou
Myslivecké tradice
v praxi.
Byl oceněn mysliveckými vyznamenáními všech stupňů
a vrcholem bylo
udělení Umělecké
ceny Českomoravské
myslivecké jednoty
K MYSLIVOSTI patří i nejrůznější stylové
(ČMMJ) za celoživotní
pamětní listy a desky. Na snímku ty, které
grafické dílo ve provyrobil Jaroslav Orlík. Foto: Region/Dalibor Otáhal spěch myslivosti.

Rovněž byl oceněn v roce 2012
jako osobnost Krnova za organizátorskou, publikační a celoživotní činnost v oblasti myslivosti. Jaroslav Orlík nejen předával své znalosti dalším generacím myslivců, ale díky svému
výtvarnému talentu je i autorem
stovek stylových diplomů, pamětních listů a desek, gratulačních erbů na dřevě a dalších
prací s mysliveckou tematikou.
„Všechno dělal ručně, každý diplom, vypaloval i do dřeva a
uměl vypalovat i do kůže,“ zavzpomínal předseda kulturní
komise Okresního mysliveckého
spolku Bruntál Čestmír Pavlík.
Připomínkou celoživotního

díla tohoto nestora českých
myslivců byla loňská výstava ve
Vrbně pod Pradědem. „Dodržování mysliveckých tradic je
projevem úcty k našim předkům, k přírodě a ke zvěři,“
prohlásil předseda okresního
mysliveckého spolku Jaroslav
Mader, který o myslivecké historii, zvycích, tradicích a myslivecké kultuře přednáší adeptům v mysliveckém kurzu. U
nejrůznějších příležitostí také
veřejnost seznamuje s mysliveckými tradicemi a předvádí
například myslivecké pasování
nebo rituál předávání úlomku,
který se provádí po úspěšném
lovu. (ot)

Výstava trofejí z honiteb na Bruntálsku
Rýmařov – Každý rok si myslivci i široká veřejnost mohou
prohlédnout velkou výstavu
trofejí zvěře ulovené v honitbách okresu Bruntál. Letošní
chovatelská přehlídka trofejí
zvěře ulovené v myslivecké
sezoně 2016/2017 se uskuteční
v Rýmařově. Výstava poskytne
představu o tom, jak kvalitní
zvěř žije v honitbách a jak
správně byl odlov proveden.
Myslivci loví zvěř nevhodnou
pro další reprodukci, taková
trofej je označena zeleným

bodem. Červený naopak znamená, že lovec měl špatný odhad.
Přehlídka se bude konat ve
Středisku volného času Rýmařov v Okružní ulici v sobotu 1.
dubna od 9 do 12 hodin a
v neděli 2. dubna od 9 do 12
hodin. Slavnostní zahájení za
doprovodu mysliveckých trubačů z Rabštejna se uskuteční
v sobotu v 10 hodin.
Po oba dny si návštěvníci
mohou pochutnat na dobrotách z myslivecké kuchyně, ke

koupi budou
i myslivecké potřeby. V neděli od
11 hodin bude na
programu okresní
myslivecký sněm,
je určen všem
členům Okresního
mysliveckého
sdružení Bruntál.
Projedná činnost
sdružení za loňský
rok, záměry a náVÝSTAVU TROFEJÍ mohou zájemci vidět tenvrh rozpočtu na
to víkend v Rýmařově. Foto: Region/Dalibor Otáhal
rok 2017. (ot)

