KRONIKA mysliveckého
sdružení Trhové Sviny
1963-1972

Několik slov úvodem …..
Rok 1963, kterým začíná tato kronika a kterým byla zahájena činnost mysliveckého sdružení, není
současně začátkem práce a organice myslivců v Trhových Svinech. Tomu předcházelo dvanáctileté
období činnosti myslivecké společnosti, z jejích tradic, práce a výsledků hospodaření vycházelo
nynější myslivecké sdružení. Proto bylo představenstvem rozhodnuto zpracovat současně se
založením této kroniky i stručný přehled o činnosti a hospodaření myslivecké společnosti od jejího
založení, aby každý, kdo do kroniky nahlédne, mohl posoudit nejenom nynější práci těch, kteří byli
před námi, kteří tehdy začínali….

Činnost myslivecké společnosti v Trhových Svinech začíná v roce 1950. Dne 25.února 1950 se
konala ustavující schůze přípravného výboru. Svolavatelem byl tehdy František Fráně, člen našeho
sdružení. Přípravný výbor byl zvolen v tomto složení:
Jan Steinbauer
Alois Žák
František Kolar
Tomáš Mačí
Jan Bild
Jan Průka
Eduard Kolín
František Fráně
Josef Kocmich

předseda
jednatel
pokladník
hospodář
zástupce hospodáře
revizoři účtů
smírčí komise

V zápisu z této ustavující schůze dále praví, že „ Eduard Kolín předává cestou dobrovolnou honitbu
v katastru Trhové Sviny se zpětnou platností od 1.ledna 1950. Nově ustanovená společnost proplatí
všechny náležitosti, týkající se nájmu honitby (tehdy to byla částka 4500,-Kč). Honitby Kondrač a
Údolí u Nových Hradů budou předány myslivecké společnosti s platností od 1.března 1951.“
Po dokončení všech přípravných prací se konala dne 5.dubna 1950 veřejná ustavující schůze,
na níž se podle záznamu sešlo 13 myslivců.7
Členy myslivecké společnosti se stali:
MUDr Ladislav Vaněk
Tomáš Kočí
Jan Steinbauer
Jan Bild
Alois Žák
Jan Průka
František Kolar
Josef Kocmich
František Fráně
Jan Maxa
František Čurda
František Felenda
Jan Trajer
Na ustavující schůzí byla provedena volba řádného výboru. Do řádného výboru byli všichni členové
přípravného výboru:
Jan Steinbauer
předseda
Jan Průka
místopředseda
Alois Žák
jednatel
František Kolar
pokladník
Tomáš Mačí
hospodář
František Čurda
revizoři účtů
Jan Maxa
František Fráně
smírčí komise
Josef Kocmich
Členský podíl byl stanoven na 1 100,-Kčs a byl určen k úhradě nájmu a mzdy hajného. Hajným
myslivecké společnosti byl určen Ludvík Polák, jehož měsíční odměna byla stanovena na 600,- Kčs.
Pokud jde o právo členů navštěvovat honitbu, bylo tehdy stanoveno: „Člen myslivecké
společnosti, který jde na škodnou, má právo choditi do honitby samostatně(jednotlivě), ale veškeré
úlovky hlásí předsedovi společnosti, zároveň ohlásí(hajnému), kolik vystřelil a kde….“
Celková honební výměra společnosti činila 1272 ha. Během roku byli do společnosti přijati
František Kubíček a Jan Polák, jeden z členů odešel(Jan Maxa). Koncem roku 1950 měla myslivecká
společnost celkem 14 členů.
Odstřel srnčí zvěře dosáhl v tomto roce 5 srnců, 1 srny a 2 srnčat - tedy celkem 8 kusů.
Členům byla srnčí zvěřina rozdělována za tyto ceny: po 15,- Kčs za přední čtvrtinu a po 20,- Kčs za
zadní čtvrtinu.

Odstřel drobné zvěře za r.1950:
koroptve
212 kusů, z toho 100 kusů dodávka, zbytek rozdělen členům
bažanti
47 kusů,
“
9 “
“
“
“
“
zajíci
270 kusů,
“ 90 “
“
“
“
“
Pachtovní smlouva, schválená ONV dne 24.dubna 1951, přičlenila honitbu Kamenná o výměře
421,5 ha, honitbu Kondrač (včetně Klažár) o výměře 806ha k myslivecké společnosti Trhové Sviny,
takže celková výměra honitby dosáhla 2499,- ha. Současně s připojením honitby Kamenná-Kondrač
byli přijati za členy společnosti Josef Příhoda a Josef Syrovátka z Kamenné. Podle dochovaných
záznamů bylo v roce 1951 na společných honech v Trhových Svinech(bez Kamenné, Kondrače)
střeleno celkem 258 koroptví, 50 bažantů a 132 zajíců. Kromě toho bylo během roku střeleno 8 kusů
srnčího (4 srnci, 4 srny).
Od 1.ledna 1952 byl zrušen ve společnosti placený hajný a Ludvík Polák se stává řádným
členem společnosti. Přibylo ještě ještě několik dalších několik dalších nových členů a v r.1952 má už
myslivecká společnost 17 členů. (Tehdy byli přijati Lad. Kohout, Stanislav Weisfeit, František Šustr.)
na výřadu bylo v tomto roce 236 koroptví, 34 bažantů, 204 zajíců. Dále bylo střeleno 18 kusů srnčího.
V roce 1954 byl vydán zákaz odstřelu koroptví. Také odstřel zajíců se podstatně snížil (na 140
kusů). Odstřel srnčího se zvýšil na 22 kusů. V tomto byl přijat František Dušek a došlo také ke změně
ve složení výboru: místo jednatele A. Žáka byl zvolen Ladislav Kohout.
V r.1956 byli přijati další členové: Jan Zacharda, Tomáš Koudelka, František Vaněk z Kamenné
a Kondrače. Za pozornost stojí také údaje o odstřelu zvěře v tomto roce: zvýšil se odstřel srnčího
- celkem 28 kusů a zajíců – celkem 197 kusů. Odstřel bažantů zůstává přibližně stejný – 44 kusů.
V následujícím roce byl přijat za člena společnosti Josef Bašta a František Příhoda z Kamenné.
Na výroční členské schůzi 17.března 1960 bylo schváleno sloučení honitby Březí s honitbou
Trhové Sviny. Na této schůzi byli přítomní zástupci za Březí a byly projednány všechny potřebné
záležitosti, vyplývající ze sloučení, které vstoupilo v platnost. Podle zprávy hospodáře bylo v r.1959
střeleno 60 koroptví(byl opět povolen jejich odstřel), 60 bažantů, 99 zajíců a 33 kusů srnčího. Po
sloučení byli přijati další členové: Michal Jaroš a Jan Tvaroh z Trhových Svinů. V tomto roce došlo také
oddělení části honitby Lniště, která předtím patřila ke společnosti Trhové Sviny.
V roce 1960 bylo na devíti honech střeleno celkem 112 koroptví, 186 zajíců a 88 bažantů. Odstřel
srnčího byl značně vysoký – 50 kusů. Všechny údaje o úlovcích jsou za honitbu Trhové Sviny. Údaje o
stavech zvěře a o úlovcích v části honitby Kondrač – Kamenná nebyly v době zpracování kroniky
k dispozici.
Na výroční schůzi společnosti dne 18.března 1961 byl volbu značně pozměněn dosavadní
výbor:
Tomáš Mačí
Jan Steinbauer
Michal Jaroš
František Kolar
Jan Bild
Josef Bašta
František Dvořák
Karel Trenda
Stanislav Weisfeit
Jan Zacharda
František Dušek
Jan Pelech
Frant. Franě, Frant. Kubíček
a Jan Polák

předseda
místopředseda
jednatel
pokladník
hospodář
kulturní referent
střelecký referent
kynologický referent
členové výboru
revizoři účtů
smírčí komise

Toto složení výboru se v podstatě nezměnilo až do ukončení činnosti myslivecké společnosti.
Údaje o nově přijímaných členech a další údaje o činnosti nebyly úplně a vzhledem k tak
velkému časovému odstupu nebylo možné je náležitě doplnit, nejsou proto uváděny – s výjimkou
těch, o nichž se zachovaly přesné údaje. Tato část kroniky si proto nečiní nároky na úplnost, neboť
mnohé, jak již bylo uvedeno, smazal čas …

1963

Výměrem ministerstva zemědělství a lesního hospodářství o úpravě a upřesněňování hranic honitby
ze dne 5.července 1963 bylo stanoveno toto složení honitby:
1.Přehled o výměře honitby:
Celková výměra honitby
Z toho:
orné půdy
lesní půdy
louky trvalé
rybníky
jiné pozemky
bažantnice

1 771 ha
840 ha
427 ha
406 ha
49 ha
49 ha
310 ha

2.Druhy zvěře
Celková plocha, na níž
se zvěř vyskytuje
900 ha
1 600 ha
350 ha
310 ha
300 ha

Druh zvěře
srnčí
zajíc
bažant
v bažantnici
koroptev

Celkový stav

Průměrná váha

100 kusů
224 kusů
250 kusů
150 kusů
200 kusů

13,- kg
3,2 kg
1,- kg
1,- kg
0,25 kg

3.Jakostní třídy zvěře
Zvěř
srnčí
zajíc
bažant
v honitbě
v bažant.
koroptev

III.
IV.
IV.
III.

Předepsaný
kmenový
stav
72 kusů
324 kusů
100 kusů
150 kusů

Koeficient
očekávané
produkce
0,9
0,6

IV.

340 kusů

Jakostní
třída

4. Stanovené zásoby krmiv
Jadrná krmiva
47 q

1:1
-

Stanovená
průměrná
váha
13,- kg
3,2 kg

0,7

1:6

1,- kg

0,4

1:1

0,25 kg

Objemová krmiva
40 q

5. Charakteristika honitby
Zemědělská výrobní oblast
Druh lesů
Klimatické poměry
Úživnost honitby
Průměrná nadmořská výška
Charakteristika terénu
V honitbě je uznaná bažantnice.
Každoročně se provádí umělý odchov kuřátek

Poměr
pohlaví

Dužnatá krmiva
52 q

B2
převážně jehličnaté
normální
dobrá
450 m.n.m.
vlnitý, zčásti pahorkatina

Plán lovu na rok 1963
Druh zvěře
Kmenový stav
Skutečný
Plánovaný
k 1.3.1963
přírůstek
odstřel
předeps.
skutečný
srnci
42
19
srny
46
22
srnčata
12
50
9
celkem
100 ks
50 ks
50 ks
zajíc
224 ks
224 ks
134 ks
130 ks
koroptev
340 ks
200 ks
100 ks
bažant
250 ks
250 ks
130 ks
120 ks
V roce 1963 byla zvýšena dodávka zajíců o 50,-kg, t.j. celkem na 258,-kg.

Dodávka
stát.sektoru
325,- kg
208,- kg
50,- kg

V roce 1963 byly provedeny celkem čtyři hony:
1.se konal 3.listopadu 1963,
2. -“- 17.listopadu 1963,
3. -“8.prosince 1963,
4. -“- 15.prosince 1963.
Na těchto honech bylo celkem střeleno:
130 zajíců
dodáno stát.sektoru 208,- kg
120 bažantů
“
“
“
50,- kg
včetně srnčího bylo
dodáno stát.sektoru 402,5 kg
Dále byl proveden odchyt 12 ks koroptví, 7 ks baž.kohoutů a 23 slepic.
Z užitkové pernaté zvěře bylo střeleno celkem 10 kachen, 6 lysek a 4 tetřívci.
Odstřel škodné :
liška
1 kus
tchoř
2 kusy
lasice
6 kusů
ondatra
4 kusy
pytlačící psi
8 kusů
kočky
45 kusů
jestřáb
5 kusů

krahujec
káně lesní
vrána
kavka
straka
sojka
volavka

8 kusů
4 kusy
56 kusů
31 kusů
16 kusů
12 kusů
3 kusy

Ustavující schůze nového Mysliveckého sdružení v Trhových Svinech se konala 14.ledna 1963
v klubovně Jihočeských dřevařských závodů Trhové Sviny. Ustavující schůze schválila stanovy
sdružení, které podepsalo 28 přítomných členů, stanovila rovněž nejvyšší počet členů, který
vzhledem k výměře honitby může dosáhnout 39. Doplnění počtu členů sdružení může podle usnesení
této schůze provést okresní výbor ČSMS. Závěrem ustavující schůze bylo zvoleno představenstvo a
revizní komise v tomto složení:
Jaroš Michal
předseda
Steinbauer Jan
místopředseda
Fráně František
jednatel
Weisfeit Stanislav
hospodář
Kollar František
finanční hospodář
Polák Jan
člen
Mráz Josef
člen
Členy revizní komise byli zvoleni:
Kohout Ladislav a Polák Ludvík

Na schůzi představenstva dne 26.ledna 1963 bylo schváleno rozdělení majetku bývalé společnosti
takto:
Z celkového majetku bývalé společnosti bude určena průměrná částka na jednoho člena
bývalé společnosti z Kamenné a Kondrače bude vyplacen příslušný podíl. Členský podíl pro každého
člena nového Mysliveckého sdružení byl stanoven na 20,- Kčs. Na schůzi představenstva Josefa Mráze
a funkcí střeleckého referenta Jana Poláka.
Podpisové právo bylo schváleno těmto členům:
Kollar František
Jaroš Michal
Weisfeit Stanislav
Představenstvo se v roce 1963 sešlo celkem sedmkrát a zabývalo se především organizačními
záležitostmi, souvisejícími se schválením Mysliveckého sdružení nadřízeními orgány, vypracováním
plánu lovu na r.1963, zabezpečením řádného krmení a péče o zvěř.
Na členských schůzích byl v tomto roce schválen plán lovu, členové sdružení byli seznámeni
s hranicemi nové honitby a byla přijata usnesení k zajištění péče o zvěř. Na členské schůzi dne
31.května 1963 byla udělena čestná uznání za krmení a péči o zvěř V. Poezovi, JZD Trhové Sviny,
Ludvíku Cáplovi, Tomáši Mačímu, Janu Šachtovi, Janu Bildovi a JZD Březí.
V tomto roce bylo v rámci péče o zvěř zřízeno celkem 7 nových krmelců a 2 seníky. Seníky
byly vybudovány v „Hájku“ u Něchova a v hájku „U Bumby“. Krmelce byly zřízeny v místech
největšího stavu srnčí a zaječí zvěře. Dále byly vysázeny remízky v bažantnici, u Bukvice poblíže
jezírka a na dvou místech u Rejt. Umělé líhnutí bažantích kuřátek prováděl člen sdružení Václav Poez
za pomoci Tomáše Mačího.
Dne 7.července 1963 byl uspořádán již X.ročník závodu „Velká cena Trocnova“, kterého se
zúčastnilo celkem 53 střelců z různých okresů i mimo Jihočeský kraj. Nejlepší výsledků dosáhl Ladislav
Tachecí z českobudějovického okresu.
Krajského přeboru ve střelbě na loveckém kole, který probíhal na střelnici OV ČSMS
v Šindlových Dvorech u Českých Budějovic se naše sdružení zúčastnili František Dvořák a Stanislav
Weisfeit, kteří se umístili na 10. a 11.místě. Ve střelbě na lovecké terče se na tomto přeboru umístil
na 7.místě člen našeho sdružení František Dvořák.
V letošním roce byly provedeny tyto hony:
17.8.1963
Trhové Sviny
hon na kachny
3.11.1963
Trhové Sviny
hon na bažanty
17.11.1963
Březí
hon na bažanty a zajíce
8.12.1963
Trhové Sviny
hon na bažanty a zajíce
15.12.1963
Březí Trh. Sviny
hon na bažanty a zajíce
Na těchto honech, které měly dobrý průběh bylo celkem střeleno 120 bažantů a 130 zajíců. Během
roku bylo do výkupního podniku dodáno 290,5 kg srnčího.

Myslivecké sdružení se zúčastnilo májového průvodu i alegorickým vozem.

Trocnovských závodů byl přítomen i člen ÚVČSMS s. Richard Sacher /na snímku předseda ÚV s.
Šindelíře, Jaroš a s. Richard Sacher/

1964

Plán lovu na rok 1964

Druh zvěře

srnčí celkem
zajíc
koroptev
bažant

Kmenový stav
k 1.3.1964
předeps. skutečný

72 ks
224 ks
240 ks
250 ks

Skutečný
přírůstek

Plánovaný
odstřel

Dodávka stát.
sektoru

100 ks
224 ks

31 ks
134 ks

300 ks

240 ks

35 ks
134 ks
140ks

214,- kg
257,- kg
64,- kg

Dne 2.února 1964 se konala v kulturním domě v Trhových Svinech výroční schůze
Mysliveckého sdružení. V první části programu této schůze byly zařazeny zprávy předsedy,
hospodáře, pokladníka, kulturního a střeleckého referenta.
Hospodář ve své zprávě seznámil členy s podrobnostmi návrhu plánu lovu na r.1964 a zhodnotil též
výsledky hospodaření v minulém roce o 70,- kg. Zdůraznil také, že nebylo zcela slněno usnesení
minulé výroční schůze, zejména pokud jde o výstavbu krmelců ve Březí.
Podle zprávy pokladníka činila pokladní hotovost ke dni 31.ledna 1964 celkem 3.524,- Kčs.
Podle zprávy kulturního referenta byl v soutěži sdružení splněn plán na 113%. Během roku
odpracovali členové celkem 750 brigádnických hodin. Městský národní výbor Trhové Sviny vyjádřil
v děkovném dopisu uznání a poděkování členům sdružení za odpracované hodiny při veřejně
prospěšné práci na zvelebení města. Výroční schůze schválila na návrh předsedy s.Jaroše, aby šest
členů Mysliveckého sdružení, kteří se v soutěži nejlépe umístili, bylo odměněno náboji v celkové
částce 800,- Kčs.
V druhé části programu výroční schůze vystoupilo v diskuzi 11 členů, kteří se vyjadřovali
k otázkám hospodaření, zlepšení péče o zvěř apod. Závěrem odpověděl na připomínky členů
předseda s.Jaroš a hospodář s. Weisfeit.
Výroční členská schůze schválila představenstvo, jehož členy se stali:
Jaroš Michal
předseda
Steinbauer Jan
místopředseda
Weisfeit Stanislav
hospodář
Kollar František
pokladník
Mráz Josef
jednatel
Fráně František
kulturní referent
Mačí Tomáš
člen
Revizní komise byla schválena takto:
Trenda Karel
Polák Jan
V závěru výroční schůze bylo schváleno usnesení, jehož nejpodstatnější části ukládají:
-svolat nejméně 4 členské schůze a 12 schůzí představenstva
-na úseku kulturní činnosti zabezpečit promítnutí filmů pro veřejnost a mládež ve škole, připravit
výstavu loveckých trofejí, v rámci propagace „Měsíce myslivosti“ vyzdobit výkladní skříň, do
májového průvodu připravit alegorický vůz,
-na úseku hospodářském a k zajištění vlastní krmivové základny obdělat 3,15 ha ladem ležící půdy,
zřídit dva trvalé remízky, jeden přechodný remízek, vysázet celkem 1500 stromků,
-v rámci veřejně prospěšné práce zajistit tři noční výmlaty u JZD Trhové Sviny

-všichni členové odpracují kromě toho na výstavbě autobusového nádraží v Trhových Svinech po
čtyřech brigádnických hodinách,
-na úseku střelecké činnosti vyslat jedno družstvo na okresní přebor a na závod „Velká cena
Trocnova“
Představenstvu se dále ukládá vypracovat podmínky pro socialistickou soutěž.
Myslivecké sdružení bylo uznáno jako složka Národní fronty a má tedy právo zastoupení
v městském národním výboru v Trhových Svinech dvěma členy. Proto byli na členské schůzi dne
11.dubna 1964 zvoleni členové Stanislav Lysák a František Dušek, aby ve volbách do národních
výborů v letošním roce kandidovali do městského národního výboru Trhové Sviny.
V jarních měsících byl podle usnesení výroční schůze zřízen rybníček v bažantnici, byla taktéž
obdělána políčka a zřízeny další remízky jako kryt pro zvěř. V rámci propagace myslivosti byla
vyzdobena výkladní skříň a uspořádaná výstava loveckých trofejí. Do májového průvodu v Trhových
Svinech byl vyzdoben alegorický vůz.
Dne 16.srpna 1964 se konal na střelnici MS Trhové Sviny XI. Ročník závodu „Velká cena
Trocnova“, kterého se zúčastnili kromě určených členů našeho sdružená také střelci ze
Středočeského, Východočeského a Jihomoravského kraje. Krajského přeboru ve střelbě na loveckém
kole se zúčastnil člen našeho sdružení František Dvořák a získal 10.místo a Stanislav Weisfeit, který se
umístil na 9.místě. závodu ve střelbě kulovnicemi na lovecké terče se umístil jako 9. František Dvořák
a na 10.místě Stanislav Weisfeit. Na okresním přeboru ve střelbě na loveckém kole zvítězil člen
našeho sdružení František Dvořák a získal 1.místo.
V září letošního roku byly honitbě našeho sdružení uspořádány podzimní zkoušky loveckých
psů. Při těchto zkouškách bylo střeleno 15 zajíců a 16 bažantů, za něž bylo z dodávky pro naše
sdružení odepsáno 50,-kg zvěřiny.
Pro účastníky a pořadatele byla v restauraci „U Čáhů“ připravena společná večeře.
Při žňových pracích a při sklizni okopanin odpracovali členové našeho sdružení celkem 390
hodin v místním JZD.
Na podzim byly provedeny celkem čtyři hony takto:
1.11.
v obvodu Trhové Sviny
15.11.
v obvodu Březí-Nežetice
6.12.
v obvodu Trhové Sviny - Rejta
20.12.
v obvodu Trhové Sviny – Březí
Na těchto honech bylo střeleno celkem 135 zajíců a 140 bažantů. Včetně srnčího bylo na trh dodáno
583,-kg zvěřiny. Poslední leč se konala na Rejtech a ve Březí.

Slavnostní nástup k zahájení
závodů o V.C. Trocnova.
Po zahájení předsedou Jednoty
ČSMS s. Mačím, pozdravil
účastníky předseda střelecké
sekce západočeského kraje
s. Simandl, z Plzně.

1965

Plán lovu na rok 1965

Druh zvěře

srnčí celkem
zajíc
koroptev
bažant kohout
slepice

Kmenový stav
k 1.3.1964
předeps skutečný

72 ks
224 ks
240 ks
50 ks
200ks

100 ks
224 ks
150 ks
80 ks
120 ks

Skutečný
přírůstek

Plánovaný
odstřel

Dodávka stát.
sektoru

31 ks
134 ks

31ks
136 ks
120 ks
40 ks

100,- kg
157,- kg
celkem 50,- kg

90 ks
130 ks

Tento rok, jubilejní rok 20.výročí osvobození ČSSR byl v našem sdružení zahájen výroční
členskou schůzí, která se konala dne 31.ledna 1965 v zasedací síni JZD v Trhových Svinech. Předseda ,
hospodář a další členové představenstva zhodnotili ve svých projevech činnost sdružení v uplynulém
roce. Shodně konstatovali, že bylo dosaženo vcelku dobrých výsledků i přesto, že některé body
usnesení výroční schůze z r.1964 zůstaly nesplněny, na příklad vysazování stromků, zřizovaní krmelců
ve Březí a j. Významnou částí programu této schůze bylo vyhlášení pěti nejlepších členů, kteří se
v soutěži umístili na předních místech. Jmenováni byli členové v tomto pořadí:
1.Michal Jaroš
2.Tomáš Mačí
3.Josef Mráz
4.Stanislav Weisfeit
5.František Dušek
Těmto nejlepším členům byly jako odměna udělaly brokové náboje. Tomáš Mačí obdržel kromě toho
čestné uznání.
Pro letošní rok bylo zvoleno představenstvo, jehož členy jsou:
1.Jaroš Michal
2.Steinbauer Jan
3.Weisfeit Stanislav
4.Mráz Josef
5.Kollar František
6.Fráně František
7.Mačí Tomáš
Revizní komise:
1.Polák Jan
2.Trenda Karel
3.Lysák Stanislav
Závěrem schválila výroční schůze usnesení jako směrnici pro práci sdružení v letošním roce. Ukládají
se v něm členům sdružení tyto hlavní úkoly:
-zúčastnit se oslav 20.výročí osvobození ČSSR
-k propagaci myslivosti využít v rámci „Měsíce lesů“ krajského tisku i okresních novin
-v kroužku přátel přírody při základní devítileté škole v Trhových Svinech vychovávat mladé
ochránce přírody
-rozšířit domácí i polodivoký odchov bažantů a koroptví

-sklidit nepokosené plochy a zabezpečit tak dostatek objemného krmiva
-provést v JZD dva noční výmlaty a odpracovat v zemědělství celkem 260 brigádnických hodin
Před zahájením prací na zvelebování honitby a plnění uvedeného usnesení výroční členské
schůze dne 10.dubna 1965, na které bylo schváleno rozdělení členů sdružení do pracovních skupin
podle druhu práce a schopností členů. Byly vytvořeny celkem tři skupiny pro zvládnutí těchto prací:
1.zúrodnění a obdělání políček
2.výsadba remízků
3.zřízení nové odchovny
Každému členu bylo dále uloženo sklidit 3q sena k zajištění dostatečného množství objemného
krmiva na zimu. Od plnění uvedených zvelebovacích prací byli osvobození členové František Kubíček
a Václav Poez. Usnesení této členské schůze byli přijati tři nový členové sdružení:
Jan Kukla a Jiří Šonka z Českých Budějovic
MUDr Jaroslav Koutný z Trhových Svinů.
Členská schůze dále rozhodla vyhovět žádosti člena sdružení Františka Kubíčka a udělit mu za úhradu
400,- Kčs povolení k odchytu ondater.
Dne 19. dubna se konala pro všechny majitele kulovnic a malorážek povinná cvičná střelba.
K tlumení škodné bylo v letošním roce použito 200 kusů vajec k trávení vran. Práce na
přidělených políčkách i dva noční výmlaty byly splněny.
V neděli 25.července 1965 uspořádal okresní výbor Československého mysliveckého svazu
České Budějovice jež XII. ročník závodu „Velká cena Trocnova“. Provedení závodů zajistilo ČSMS
Trhové Sviny. Ředitelem závodu byl František Dvořák, jednatelem Kamil Frantz a hospodářem
Bohumil Veska – všichni z našeho sdružení. Závodů se zúčastnili jednotlivci i družstva z Jihočeského
kraje a jedno družstvo i jednotlivci ze Středočeského kraje.
V závodě jednotlivců se na 1.místě umístil mistr sportu Josef Hrach z Prahy, na 2.místě Ladislav
Tachecí z Českých Budějovic a na 3.místě Antonín Jungman z Prahy.
V závodě juniorů zvítězil Bohumil Pejša z Českých Budějovic, 2.místa Jan Vozábal z Českého
Krumlova a 3.místa Adolf Podhradský z Jindřichova Hradce.
V soutěži družstev se na 1. místě umístilo družstvo z Českých Budějovic (Tachecí, Porhanzl,
Pařízek), jako 3. se umístilo družstvo okresu Český Krumlov (Marek Jiří, Marek Miroslav, Vozábal) a
druhé místa dosáhlo družstvo ze Středočeského kraje ve složení: mistr sportu Hrach, Jungman, Bred.
V soutěži mysliveckých sdružení zvítězilo družstvo MS Zavadilka, okr. Jindřichův Hradec,
druhého místa dosáhlo družstvo MS Sepekov, okr. Písek a jako třetí se umístilo družstvo
MS Vyšší Brod, okr. Č. Krumlov.
V závodě na běžícího zajíce zvítězil Karel Havlíček z Jindřichova Hradce, jako druhý se umístil
Jan Pařízek ml. z Českých Budějovic, jako 3. Stanislav Weisfeit z Trhových Svinů.
Tohoto XII. ročníku závodu „ Velká cena Trocnova“ se zúčastnilo celkem 74 střelců. Hlavním
rozhodčím byl Vlad. Pokorný, předsedou Ant. Minařík – předseda OV ČSMS.
Dne 11.července 1965 se konal na střelnici ČSMS v Šindlových Dvorech krajský přebor ve
střelbě na loveckém kole. Člen našeho sdružení Stanislav Weisfeit se v tomto závodě umístil jako
osmý.
V prostoru naší honitby uspořádal OV ČSMS podzimní zkoušky loveckých psů, na kterých byli
předvedení psi Jana Kukly a Stanislava Weisfeita, členů našeho sdružení.
Jako první se umístil pes Jana Kukly s 54 body, na druhém místě pes Stanislava Weisfeita s 53 body.
Dne 16.října 1965 se konala v tomto roce druhá členská schůze, která schválila prodání
jednoho honu Čedoku za výhodných finančních podmínek. Přípravu tohoto honu řídila komise ve
složení M. Jaroš, J. Steinbauer, S.Weisfeit a Josef Mráz. Jako střelci se tohoto honu zúčastnili hosté
z Itálie. Pořadatelskou službu, řízení honu, průvodce a nabíječe zajišťovalo naše sdružení. Hon měl
vcelku dobrý průběh, nedošlo k incidentům ani ke zranění. Hon byl slavnostně zahájen a ukončen
slavnostním výřadem, na kterém bylo 48 zajíců, 30 bažantích kohoutů a 38 slepic. Po slavnostním
výřadu se hosté i ostatní účastníci honu zúčastnili společné večeře, kterou uspořádalo naše

v restauraci „U Čáhů“ v Trhových Svinech. Pro naše sdružení přinesl tento hon celkový efekt cca
6000 Kčs. Kromě honoro Čedok byly provedeny ještě dva normální hony 14.listopadu a 19.prosince.
Krajského přeboru ve střelbě na lovecké terče, který se konal v červnu t.r. se zúčastnil rovněž
členové našeho sdružení: Stanislav Weisfeit, který získal 2 místo a Otto Huisl, který se umístil jako 3.

Zásluhou některých členu MS, zejména Františka Dvořáka bylo v letošním roce zřízeno střeliště „na
běžícího zajíce“. Při závodech o V. C. Trocnova se tato soutěž těšila značné pozornosti i řadových
členů svazu
Na snímku rozhodčí Karel Trenda sleduje zásahy Karla Šaršouna z Čížkrajic.

V soutěži družstev o V. C. Trocnova zvítězilo družstvo OV ČSMS České Budějovice před Prahou po
zajímavém rozstřelu mezi m.s.Hrachem a Porthanzlem. Porthanzl porazil m.s. Hracha rozdílem
jednoho terče.

1966

Uplynulý rok byl uzavřen a nastávající rok 1966 byl zahájen výroční schůzí, která se tentokrát
konala až 19.března 1966 v kulturním domě v Trhových Svinech. Tato schůze ukončila práci
v minulém roce a vytyčila hlavní zásady činnosti pro letošní rok. Z hodnocení činnosti sdružení, které
bylo provedeno v první části programu je nutno zdůraznit a zaznamenat především podstatně zvýšení
aktivity většiny členů. To vše se projevilo v úspěšném hospodařeni v minulém roce. Po finanční
stránce byl uplynulý rok rovněž velmi úspěšný. Finanční situace sdružení se zlepšila natolik, že bylo
možno vrátit členům podstatou část členských podílů. Přesto činila finanční hotovost po vyrovnání
všech účtů celkem 1430,- Kčs. Ku dni výroční schůze má MS Trhové Sviny celkem 9 seníků a
19 krmelců, které jsou v honitbě postaveny v místech největšího výskytu zvěře. Po skončení
podzimních zkoušek má sdružení celkem 4 lovecky upotřebitelné psy. Téměř všichni členové se
zúčastnili úpravy střelnice, která se prováděla v minulém roce před zahájením XII. ročníku „Velké
ceny Trocnova“.
Po zahájení výroční schůze byla uctěna památka zemřelého Františka Kubíčka. Závěrem této
schůze bylo schváleno usnesení a zvoleno představenstvo i revizní komise v tomto složení:
1.Jaroš Michal
předseda
2.Weisfeit Stanislav
hospodář
3.Steinbauer Jan
člen
4.Kollar František
pokladník
5.Mráz Josef
jednatel
6.Mačí Tomáš
člen
7.Fráně František
člen
Revizní komise:
1.Polák Jan
2.Trenda Karel
3.Lysák Stanislav
Výroční schůze schválila rovněž přijetí dalších členů sdružení:
Jaroslava Myšky, ředitele státního statku Trhové Sviny,
Bohuslava Vesky, ekonoma státního statku Trhové Sviny,
Josefa Hadrávka, hlavního redaktora Jihočeské pravdy.
Pro plný stav členů nebylo vyhověno žádosti s.Havlíčka o členství v našem sdružení a byla mu udělena
pouze povolenka k lovu do doby, než se místo ve sdružení.
V neděli 15.května 1966 se konal na střelnici OV ČSMS v Šindlových Dvorech u Českých
Budějovic okresní přebor v loveckém trojboji, kterého se zúčastnili také členové našeho sdružení.
Jako třetí se František Dvořák a Stanislav Weisfeit se umístil jako čtvrtý.
Dne 5.června se konal okresní přebor ve na baterii na loveckém kole. Člen našeho sdružení
František Dvořák se v závodě ve střelbě na loveckém kole umístil jako třetí a Stanislav Weisfeit se
v obou závodech umístil na pátém místě. V okresním přeboru ve střelbě na lovecké terče získal
7.místo Stanislav Weisfeit a 6.místo František Dvořák.
V sobotu 30.července a v neděli 31.července probíhal na střelnici MS v Trhových Svinech
XIII. ročník závodu „Velká cena Trocnova“. Přípravu a provedení tohoto závodu řídil organizační
výbor:
Antonín Minařík
předseda
Tomáš Mačí
ředitel
Vladimír Pokorný a
hlavní rozhodčí
ing.Lambert Medřický
Josef Mráz
jednatel
Bohumil Veska
hospodář
Michal Jaroš
informace
V rámci tohoto závodu probíhala soutěž jednotlivců, družstev OV ČSMS, družstev MS a lesních
závodů.

Okresní konference ČSMS v Českých Budějovicích
dne 20.2. zúčastnil se náš člen Michal Jaroš.
Na konferenci přednesl diskusní příspěvek ku
zlepšení loveckého střelectví a problémům
ochrany přírody.

Naši členové věnují záchraně vysečených hnízd a ochraně zvěře před mechanizací velkou péči.

Rozhodčí závodů o V. C. Trocnova/ Mačí, Pelikán a Kukla/
Neúnavný pracovník v myslivosti, náš člen Tomáš Mačí, byl v letošním roce vyznamenán za zásluhy
o myslivostí a byl mu propůjčen odznak “zasloužilý pracovník v myslivosti“

Závody o V. C. Trocnova získávají rok od roku větší popularitu. Pravidelným účastníkem posledních lét
je čsl. Representant ve střelbě Jiří Linhart z Gottwaldova, celostátní přeborník ČSSR z r.1961 a 1962.

1967

Nadcházející rok činnosti našeho sdružení – rok 1967 byl zahájen výroční členskou schůzí, na
níž se jako každoročně zhodnotí práce v uplynulém roce a schválí hlavní zásady pro další práci.
Výroční schůze se sešla 4. února 1967 v kulturní domě v Trhových Svinech a zúčastnilo se jí celkem
24 členů. Z podobného hodnocení činnosti, které bylo provedeno členy představenstva v první části
programu této schůze, je nutno uvést několik důležitých údajů:
- v roce 1966 bylo dosaženo dalších úspěchů především při zvelebování honitby a zvyšování
stavů zvěře,
- rok od roku se jako důsledek odpovědného hospodaření zvyšují kmenové stavy zvěře,
přičemž její kvalita je stále dobrá,
-stav lovecky upotřebitelných psů se v našem sdružení během minulého roku podstatně
zvýšil, takže na začátku letošního roku má sdružení celkem 13 lovecky upotřebitelných psů,
-finanční hospodaření bylo v minulém roce taktéž úspěšné-příjmy dosáhly celkové částky
11.000 Kčs, výdaje 9.000 Kčs.
Výroční schůze se účastnila též předseda městského výboru KSČ v Trhových Svinech a předseda
MěNV. Předseda městského výboru KSČ s. Antonín Neumann vyslovil jménem městského výboru
strany a MěNV poděkování všem členům sdružení za obětavou brigádnickou práci při výstavbě a
zvelebení města. Zdůraznil, že Myslivecké sdružení Trhové Sviny bylo hodnoceno jako nejlepší ze
společenských organizací Národní fronty v Trhových Svinech, které se aktivně podílely na zvelebovací
akci a zlepšování životního prostředí města. Z těchto skutečností tedy vyplývá, že naše sdružení bylo
v minulém roce úspěšné nejen v zájmové myslivecké činnosti a hospodaření, nýbrž i ve veřejně
prospěšné práci jako rovnocenná složka Národní fronty. Od roku 1963 to bylo poprvé, kdy činnost
našeho sdružení byla takto hodnocena a kdy představil KSČ a MěNV osobně tlumočili na výroční
schůzi našeho sdružení uznání a ocenění práce všech našich členů.
Na této schůzi byl také přijat další nový člen, kterým se stal Ing. Jaroslav Březina,
zaměstnanec státního statku Trhové Sviny.
V závěrečné části výroční členské schůze bylo zvoleno představenstvo a revizní komise:
Michal Jaroš
předseda
Jan Steinbauer
místopředseda
Josef Mráz
jednatel
Stanislav Weisfeit
hospodář
František Kollar
finanční hospodář
Bohuslav Veska
náhradníci
Jan Kukla
Revizní komise:
Karel Trenda
předseda
Stanislav Lysák
členové
Jan Polák
Jan Pelech
náhradník
Před zahájením odstřelu srnců se 26.května 1967 konala členská schůze, o které se v kronice
zmiňuji proto, že na ní byly schváleny hlavní zásady, které bude nutno napříště při odstřelu srnčí
zvěře dodržovat. Vzhledem k tomu, že v uplynulém roce bylo zjištěno několik postřelených kusů srnčí
zvěře a člen nebo členové, kteří to zavinili, se nepřiznali, bylo rozhodnuto, že napříště nebude
povolen odstřel srnčího jednotlivci. Odstřelu se musí zúčastnit nejméně dva členové: - jeden jako
střelec a druhý jako pozorovatel, jehož úkolem je pozorovat, jak srnčí po ráně značí.
Předejde se tak zbytečným škodám,které vznikají třeba i nezaviněně postřelením a nedohledáním
zvěře, o které se střelec domníval, že jí minul. Povinností obou účastníků odstřelu pak v případě
postřelení zvěře samozřejmě bude učinit všechna opatření k dohledání. Toto opatření není
vyjádřením nedůvěry členům sdružení, kteří odstřel provádějí. Bylo vynuceno nepříjemnou
skutečností, kterou každý dobrý myslivec – hospodář těžce nese: množící se případy postřelené a
nedohledané zvěře, jak jsem předtím uvedl. Na této schůzi byl Josef Huisl, radiomechanik z Prahy,
přijat za člena sdružení.

V neděli 28.května 1967 se konal na střelnici OV ČSMS v Šindlových Dvorech u Českých
Budějovic okresní přebor v loveckém trojboji, kterého se zúčastnilo sedm členů našeho sdružení.
Umístili se takto:
2.místo
František Dvořák
248 bodů
5.místo
Stanislav Weisfeit
245 bodů
6.místo
Otto Huisl
224 bodů
8.místo
Josef Mráz
199 bodů
9.místo
Jiří Šonka
195 bodů
10.místo
Jan Kukla
194 bodů
11.místo
Bohuslav Veska
174 bodů
K uvedeným výsledkům považuji za nutné dodat, že přípravě členů našeho sdružení na tyto závody
nebyla věnována dostatečné péče, protože v dřívějších ročnících tohoto přeboru dosahovali naši
členové pravidelně lepších výsledků. Přebor se totiž střílel malorážkou na redukované terče za
příznivých povětrnostních podmínek.
Na stejné střelnici proběhl 14.června 1967 závod o „Pohár jihočeské pravdy“ a memoriál
Františka Porhanzla. Tohoto závodu se zúčastnili z našeho sdružení Stanislav Weisfeit a získal 3.místo,
Ludvík Polák se umístil na 4.místě a František Dvořák na pátém místě. Tentýž den se konal okresní
přebor ve střelbě na loveckém kole, kterého se zúčastnili naši členové Stanislav Weisfeit a František
Dvořák a získali 4. a 5.místo.
Letošní sezona bohatá na různé přebory v lovecké střelbě vyvrcholila XIV. ročníkem závodu
„Velká cena Trocnova“, který se jako každý rok koná na střelnici v honitbě našeho sdružení. Letošního
ročníku se poprvé v historii tohoto závodu zúčastnili zahraniční hosté-závodníci pánové Aidenberger
a Grábner z Lince. V závodě seniorů se jako druhý umístil pan Grábner a na 7.místě pan Aidenberger.
Úspěšné bylo rovněž družstvo našeho sdružení, které ve složení Polák, Weisfeit, Dvořák získalo 4
místo v závodě družstev MS a lesních závodů. Kromě družstev OV ČSMS našeho kraje se tohoto
závodu zúčastnilo také družstvo Dukly Praha.
Skutečnost, že tohoto přeboru se v poslední době zúčastňují i nejlepší střelci (v loňském roce mistři
sportu, letos zahraniční závodníci) svědčí o tom, že nabývá na významu, stává se slavnostnějším a je
tedy předpoklad, že jubilejní XV. ročník bude mít rovněž důstojný průběh a bude pravděpodobně
součástí mistrovství ČSSR. Po skončení závodu se účastníci i pořadatelé sešli na společné večeři,
kterou připravilo naše sdružení v restauraci „U Čáhů“ v Trhových Svinech.
Po finanční stránce byl letošní závod „Velká cena Trocnova“ také pro naše sdružení úspěšný a
přinesl dosud největší finanční efekt. Za zmínku stojí také poněkud smutnější událost: na přípravě
střelnice k tomuto závodu a prací při zabezpečování hladkého průběhu závodu se zúčastnilo jen
několik nejobětavějších členů. Při závodu pak byl předseda našeho sdružení nucen najmout za úplatu
několik osob k nabíjení vrhaček. Členská schůze představenstva, která se konala 12.srpna proto
rozhodla, aby členové sdružení, kteří slíbili účast na přípravných a pořadatelských prací a nezúčastnili
se byli jednorázově postiženi 50,- Kčs jako náhrada za odměnu občanům, kteří byli najati
k nejnutnějších prací. Toto opatření bude předloženo nejbližší členské schůzi ke schválení.
Do zahájení jubilejního XV. ročníku Velký ceny Trocnova bylo rozhodnuto modernizovat
technické zařízení střelnice, zejména vrhaček. Na návrh člena sdružení Josefa Huisla bude toto
zařízení přestavěno na elektrické ovládání. Projekt zpracuje J. Huisl, montáž bude řídit společně
s Františkem Dvořákem.
Členovi našeho sdružení J. Tvarohovi se podařilo zastřelit v obvodu honitby na Rejtech
pytlačícího psa, který dlouhou dobu v těchto místech řádil a dosud unikal spravedlivému trestu. Na
členské schůzi dne 28.října mu bylo vysloveno zvláštní uznání a navržena věcná odměna – brokové
náboje. Na této členské schůzi byla schválena také smlouva s výkupním závodem, který má naše
sdružení podle ní dodat cca 100 kg zvěřiny. Bylo také schváleno uzavření další smlouvy na dodávku
zvěřiny Jednotě. Dalším významným bodem pořadu byla schválena organizace a dat honů.

Hony - jakožto vyvrcholení lovecké sezony proběhly v letošním roce takto:
5.listopadu
v obvodu Trhové Sviny – bažantnice
11.listopadu
-“Trhové Sviny – Třebíčko
25.listopadu
-“Březí – Nežetice
10.prosince
-“Trhové Sviny – Rejta
30.prosince
-“Trhové Sviny – Sv. Trojice - Březí
Těchto honů se zúčastnilo střelců, hostů a honců
5.11.
27 střelců, 3 hosté, 10 honců, 10 psů
11.11.
35 střelců, 7 hostů, 8 honců, 8 psů
25.11.
33 -“8 -“- 12 -“- 10 psů
10.12.
37 -“7 -“- 11 -“- 11 -“30.12.
28 -“1 -“- 2 -“8 -“Na těchto honech bylo střeleno celkem 320 kusů bažantů – z toho 280 kohoutů a 40 slepic, 167
zajíců. Členům našeho sdružení bylo rozděleno 147 bažantů a 44 zajíců, hostům 20 bažantů a 11
zajíců, na psy rozděleno 27 bažantů a 17 zajíců, ostatní bylo volně prodáno členům sdružení a
ostatním zájemcům. Honcům bylo rozděleno 24 zajíců a 24 bažantů. Výkupním závodům a Jednotě
bylo dodáno 65,5 kg srnčího, 21 kg bažant a 74 kg zajíců – celkem tedy 160,5 kg zvěřiny.
Po honech byly uspořádány čtyři poslední leče : dvakrát ve Březí, jednou v Trhových Svinech a jednou
na Rejtech.
Členové našeho sdružení střelili celkem 9 srnců, 10 srnčat a 9 srn. (Kollar 2x, Lysák 1x, Weisfeit 1x,
Poez – host 1x, Polák L. 1x, Jaroš-host 1x). Z toho bylo rozděleno členům cca 135,- kg srnčí zvěřiny.
Další zvěřina, většinou srnčí byla spotřebována na přípravu společných posledních lečí, společných
večeří po trocnovských závodech a po podzimních zkouškách loveckých psů, které se v prostoru naší
honitby konaly opět 17.září letošního roku.

Mírná zima a správné přikrmování, to jsou příčiny, že tento mladý srneček „V Hájku“ nasadil
šesteráka.

Správné vedení honu a jeho dobré ukončení, jsou pravidla MS Trhové Sviny. Na snímku myslivecký
hospodář Stanislav Weisfeit, ukončuje výřad.

Závodu o „Pohár Jihočeské pravdy“ a „Memoriálu Fr. Porhanzla“ se zúčastnili naši členové Polák,
Weisfeit a Dvořák a v soutěži družstev obsadili 1. místo.

S. Tomáš Mačí, byl rozhodčím při okresním přeboru dne 14.6. v Českých Budějovicích.

Lovecké kynologii je v našem MS věnována stále
větší péče. Svědčí o tom počet lovecky
upotřebitelných psů které mají členové mysl.
sdružení v držení.
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Plán lovu na rok 1968

Druh zvěře
srnci
srny
srnčat
celkem
zajíc
koroptev
bažant

Kmenový stav
k 1.3.1968
předeps skutečný
28
38
28
39
16
28
72
105
224
434
340
350
250
552

Skutečný
přírůstek

Plánovaný odstřel

Prodej stát.
sektoru

12
28
163
112
227

9
9
10
28
200
302

4
-

Pozn. Původně plánovaný odstřel 200 zajíců a 302 bažantů na 5 honech nařídil ONV zvýšit na 250
zajíců a 502 bažantů. Z těchto důvodů požádalo představenstvo MS o povolení dalšího honu.
Hon byl ONV povolen na den 30.prosince 1968.
Začínající nový rok činnosti zahájilo naše sdružení oproti minulým letům zcela neobvyklým a
netradičním způsobem:
V sobotu dne 6. ledna uspořádalo naše sdružení v sále kulturního domu v osadě Rejta
(obec Trh. Sviny) přátelský večer s taneční zábavou. Cílem tohoto večera bylo bližší seznámení
nejenom členů našeho sdružení, které je dosti početné, ale vzájemné seznámení a bližší poznání
rodin našich členů. Celý večer vyhrávala pěkně dechová hudba, která nedala dlouho nikomu
vysedávat u stolů a tak velmi brzy zavládlo v celém sále velmi přátelské ovzduší.
Všichni hosté, kterých nebylo příliš mnoho (na neštěstí pro finanční stránku věci) setrvali ve velice
družné, otevřené a bezprostřední zábavě až do časných ranních hodin, a jenom ohled na muzikanty
umožnil ukončení taneční zábavy.
Všichni hosté se velmi pochvalně vyjadřovali o průběhu celého večera, který proběhl bez nejmenšího
incidentu, tak obvyklého na jiných podobných zábavách.
Vzhledem k tomu, že se tento večer tak vydařila byl všemi přítomnými členy sdružení
(kterých se dostavilo bohužel poměrně málo –asi polovina) velmi vřele přijat, bylo na výroční schůzi
později rozhodnuto pořádat takovou zábavu, případně ples každoročně.
Na přípravě této zábavy se nejvíce podíleli členové sdružení Weisfeit, Lysák, Dušek, Tvaroh a
Huisl O., kteří se za pomoci i svých rodin postarali o výzdobu sálu, pořadatelskou službu, občerstvení
apod. Sněhová vichřice, která se rozpoutala právě těsně před zahájením zábavy zajisté odradila
mnoho lidí, kteří by se jinak bezpochyby dostavili.
Finanční přínos tato zábava našemu sdružení sice nepřinesla, ostatně nebyla pro tento účel také
pořádána. Svůj původní účel však rozhodně splnila a nemálo přispěla ke zlepšení vzájemných vztahů
mezi členy sdružení a k jejich sblížení i bližšímu vzájemnému poznání.

Na snímcích je zachycena výzdoba tanečního sálu.

Další významnou událostí letošního letošního roku byla výroční členská schůze našeho
sdružení, která se konala dne 4. února v restauraci „U Čáhů“ v Trhových Svinech. Na schůzi se
dostavilo celkem 28 členů sdružení.
Ve výroční zprávě, kterou přednesl předseda našeho mysliveckého sdružení Michal Jaroš,
bylo m.j. zdůrazněno i celostátní významné výročí – totiž 50. výročí vzniku našeho státu. Zvláštní
pozornost věnoval také událostem před 20 lety, které umožnili opravdové zlidovění myslivosti, která
se v současné době stala důležitou složkou národního hospodářství. Ve zprávě bylo také zvláště
oceněno úsilí členů sdružení při práci na zvelebení honitby, v péči o zvěř i ve veřejně prospěšné práci.
Proti původně předpokládaným 682 hodinám odpracovali členové v r. 1967 celkem 1033 hodin.
Po zásluze byla kritizována ve výroční zprávě i činnost kulturního referenta, protože nebylo splněno
usnesení členské schůze o účasti našeho sdružení na májových oslavách a o propagaci „Června –
Měsíce myslivosti“.
Ze zprávy hospodáře považuji za nutné uvést nepříjemnou skutečnost – stále se vyskytující –
stále se vyskytující postřelené srnčí, které se koncem minulého roku opět v honitbě objevilo několik
kusů. Plánovaný odchyt zajíců se pro velmi špatné povětrnostní podmínky neuskutečnil. Dále uvedl
poněkud potěšující údaje – ani přes zvýšený odstřel zajíců a bažantů, který byl koncem minulého
povolen, nebyl nijak nepříznivě ovlivněn kmenový stav zvěře. Skutečný stav po provedených honech
převyšuje plánovaný kmenový stav. Další část zprávy hospodáře pojednávala o kynologii. Bylo
uvedeno m.j., že v současné době má naše sdružení celkem 11 lovecky upotřebitelných psů, z nichž
nejlépe se osvědčil pes člena sdružení Karla Tremdy. Závěrem poděkoval hospodář všem členům za
ukázněné chování při honech a za práci, kterou v minulém roce vykonali ve prospěch sdružení .
Podle programu pak byli zvoleni jako kandidáti do ONV členové Ing. Březina a O. Pupek, do
MNV František Dušek, Stanislav Lysák, Stanislav Weisfeit a Václav Poez.
Závěrem schůze byl schválen návrh představenstva, aby nad jubilejním XV. ročníkem Velké
ceny Trocnova převzal patronát MěNV Trhové Sviny, který přislíbil této akci všestrannou podporu, jak
zdůraznil předseda MěNV Václav Cmunt.

Usnesení
Z výroční členské schůze konané dne 4. 2. 1968
1)Všichni členové se zapojí do oslav 20. výročí „Února“ a 50 .výročí ČSR jakož i do předvolební
kampaně.
2)Členové se zapojí do májového průvodu v Trhových Svinech.
3)V rámci dubna – měsíce lesů provést pěstební zásah v bažantnici a vysázet určité množství
remízových porostů.
4)V červnu – měsíci myslivosti instalovat výstavu trofejí spárkaté zvěře, uvést rozhlasovou relaci, za
účelem popularizace myslivosti a zajistit jednu přednášku pro veřejnost.
5)Provádět domácí a polodivoký odchov bažantů a koroptví a vysadit za účelem osvěžení krve
alespoň 30 bažantů.
6)Zajistit obdělávání přidělených pozemků k zlepšení krmné základny.
7)Z napokosených ploch sklidit potřebné množství objemové píce jakož i dužnatého a jadrného
krmiva sběrem jeřabin, žaludů a kaštanů.
8)Odpracovat u státního statku neméně 8. brigádních hodin dle potřeby statků.
9)Zúčastnit se kontrolních střeleb a to kulovými zbraněmi nejpozději do zahájení odstřelu srnců, a
zajistit střelby pro ostatní myslivce v rámci bývalého okresu Trhové Sviny.
10)Zapojit se do soutěže vyhlášené OV ČSMS.
11)Uspořádat jubilejní XV. ročník závodů o VC Trocnova.
Nedílnou součástí tohoto usnesení je plán práce MS.
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Ve dnech 3. - 4. 8 .1968 zúčastní se všichni členové VČT. Za každé odchov a prokazatelně vypuštěné
bažantí a koroptví hřátko v individ. odchovu bude počítána 1 brig. hodina. Práce na střelnici bude
řídit s. Dvořák. Výzdobu k měs. myslivosti aleg. vůz a rozhlas, relace připraví kult.

Pro stále se zvyšující stavy pernaté zvěře byly zřízeny další zásypy.

Nově postavený zásyp „U Ježků“

Na zahájení odstřelu srnců se dne 18. května 1968 konala v hostinci ve Březí členská schůze,
v pořadí II. v tomto roce. Na této schůzi byli všichni přítomní členové, kterých se dostavilo 28,
seznámeni s plánem odstřelu srnčí zvěře.
Z majitelů kulovnic a členů, kteří kulovnice nevlastní, byly vytvořeny dvojice, jimž bylo také dosti
podrobně určeno podle výsledků jarního sčítání, kde a jakého srnce mají střelit. Toto opatření umožní
téměř všem členům účast na odstřelu srnčího.
Během schůze byli přítomní seznámeni s radostnou událostí pro naše sdružení: František
Dvořák a Jan Steinbauer byli vyznamenáni „Vyznamenáním ČMSM III. stupně“ a byl jim současně
udělen titul „Zasloužilý člen ČSMS“. V okrese Č. Budějovice byla tato vyznamenání udělena celkem 4,
z toho 2 členům našeho sdružení. Předseda Michal Jaroš pak tlumočil další významnou a radostnou
novinu: V celookresní soutěži MS se naše sdružení umístilo jako druhé. Na tak dobrém umístění mají
nesporně zásluhu všichni členové sdružení i představenstvo. K úspěchu našeho sdružení v této
soutěži přispěla i naše kronika, která byla velmi dobře hodnocena.
Na vlastní žádost byl kulturní referent František Fráně zbaven usnesením této schůze své
funkce. Na jeho místo byl z náhradníků zvolen Bohumil Veska. Do místního výboru Národní fronty byl
za naše sdružení zvolen Tomáš Mačí.
Na této schůzi byla také minutou ticha uctěna památka zemřelého člena sdružení Jana Karby
z Třebíčka.

Časné ráno v naší honitbě. Pohled z posedu na srnčí.

Pohled na „Hájek“ u Březí

Prof. MVDr. V. Dyk, Dr.Sc. se svou
trofejí, kterou ulovil jako host v naší
honitbě v srpnu 1968.

Jubilejní XV. ročník Velké ceny Trocnova byl zahájen dne 10.srpna 1968 na střelnici
MS Trhové Sviny. Jako v minulých letech, zúčastnili se i letos tohoto závodu i střelci z jihomoravského
kraje (Gottwaldov) a ze Středočeského kraje.
Zahájení bylo stručně slavnostní – včetně dvou trubačů s borlicemi – i odměn, které byly uděleny
členům sdružení, zejména Františku Dvořákovi za zásluhy i obětavost při výstavbě a udržování
střelnice a činnost v loveckém střelectví.
O dobrou náladu po celou dobu závodu se staral kromě prodejních stánků Jednoty také
harmonikář, jak ukazuje snímek.
Účastníkům závodu poskytlo naše sdružení také možnost odstřelu srnce v naší honitbě.
V tomto ročníku probíhal jako obvykle závod družstev OV ČSMS, závod družstev MS, závod
seniorů a závod juniorů. Závodu se také zúčastnil reprezentant města Lince pan Eidenberger.
V závodě juniorů zvítězil s.Hořejší – OV ČSMS Tábor a závodu seniorů vyhrál s.Tachecí OV
ČSMS Č. Budějovice. vítězem závodu družstev OV ČSMS se stalo družstvo OV ČSMS z Českých
Budějovic. V závodě družstev MS zvítězilo družstvo MS Otěvěk. Naše družstvo ve složení F. Dvořák, St.
Weisfeit a L. Polák získalo 4. místo.
Po skončení závodu uspořádalo naše sdružení pro všechny účastníky, hosty i rodinné
příslušníky společnou večeři v restauraci „U Čáhů“ v Trhových Svinech. Po večeři si všichni přítomní
družně besedovali, zazpívali a dobře se pobavili. Neradi se pak v pozdních hodinách loučili a odjížděli.

Slavnostní zahájení jubilejního XV. ročníku Velké ceny Trocnova …

Seznámení s výsledky a rozdílení cen ……

….. a ukončení závodů.

Podzimní zkoušky loveckých psů byly stejně jako v minulých letech uspořádány naším
sdružením na území honitby v okolí Trhových Svinů dne 21. září 1968. Podle vyjádření rozhodčích
měly tyto závody dobrou organizaci a průběh.
Po skončení zkoušek se konala tentýž den členská schůze v hostinci Jednoty ve Březí. Ve
správě představenstva se konstatovalo, že v době srpnových událostí bylo po dobu pobytu cizích
vojsk zjištěno v prostoru naší honitby zastřelení dvou srnců. Jiné škody nebyly zjištěny. Hlavní část
programu této členské schůze byla věnována organizaci podzimních honů. Bylo navrženo a schváleno
uspořádat celkem pět honů a dvě poslední leče. Poslední leče budou připraveny v hostinci ve Březí
vždy v sobotu. Hosté i honci budou zváni pouze prostřednictvím mysliveckého hospodáře Stan.
Weisfeita, který hostům pošle písemné pozvánky. Dále bylo rozhodnuto pokračovat v začaté tradici a
začátkem ledna uspořádat myslivecká ples.
V letošním roce byly uspořádány hony takto:
19.10.1968
– potoky, říčka, hranice
- střeleno 100 bažantů, 3 slepice
- zúčastnilo se 27 střelců, 2 hosté, 5 honců, 7 psů
5.11.1968
- bažantnice, padělky, Lniště, Hamr
- zúčastnilo se 41 střelců, 13 hostů, 14 honců, 9 psů
- střeleno 110 bažantích kohoutů, 4 slepice, 5 zajíců
23.11.1968
-Březí – Nežetice
-zúčastnilo se 29 střelců, 7 hostů, 13 honců, 4 psi
-střeleno 73 zajíců, 28 bažantích kohoutů, 20 slepic, 1 kachna
1.12.1968
- Bukvice – Třebíčko
-zúčastnilo se 37 střelců, 11 hostů, 13 honců, 4 psi
-střeleno 133 zajíců, 89 bažantů
23.12.1968
- Velký rybník, Rejta, Bukvice
- střeleno 66 bažantů a 40 zajíců
-zúčastnilo se 40 střelců, 12 hostů, 9 honců, 7 psů
30.12.1968
- Padělky, Březí, Nežetice
- zúčastnilo se 27 střelců, 1 host, 12 honců, 6 psů
- střeleno 17 zajíců, 54 bažantích kohoutů, 35 slepic
Porovnání s plány lovu a skutečnými počty střelné zvěře z minulých let ukazuje, že v roce
1968 bylo za celou dobu existence našeho sdružení dosaženo nejvyšších stavů zvěře a také nejvyššího
počtu ulovené zvěře. Přestože byl nařízením ONV podstatně zvýšen odstřel bažantů (o 200 ks) a
zajíců (o 50 ks), zůstávají kmenové stavy zvěře nedotčeny a skutečné stavy značně vysoké (dosud
nejvyšší). Je to bezesporu výsledkem cílevědomé práce představenstva i všech členů sdružení,
výsledkem dobré péče o zvěř, práce na zvelebování honitby, vytváření dobrých podmínek pro takové
vysoké stavy zvěře a současně také zárukou stejně dobrých úlovků i v příštích letech.
Rozdělení zvěřiny v r.1968:
-členům
187 bažantů, 77 zajíců
-hostům
35 bažantů, 16 zajíců
-honcům
31 bažantů, 42 zajíců
-na psy
14 bažantů, 21 zajíců
-volně prodáno
172 bažantů, 135 zajíců
-stát. sektoru
25 bažantů, - (o další zvěřinu nebyl zájem)
Za různé služby, práce pro sdružení a pod.( odměna kuchařkám a j.)bylo vydáno zdarma 31 bažantů a
34zajíců. V tomto počtu je započtena i zvěř na poslední leče, do tomboly na myslivecký ples, za
odměnu traktoristům při rozvozu krmení aj.
OV ČSMS České Budějovice předal našemu sdružení mysliveckou střelnici na území naší
honitby, která byla dosud majetkem OV. Kromě toho přidělili našemu sdružení i knihy z majetku
bývalé Jednoty ČSMS.

1969

Pokračujíce v dobré tradici a po dobrých zkušenostech z minulého roku uspořádalo naše
sdružení na zahájení nastávajícího nového roku činnosti myslivecký ples.
Tak se stala sobota dne 4.ledna 1969 dalším velmi příjemným večerem nejenom pro členy sdružení,
členy jejich rodin, přátele a známe, nýbrž i pro další hosty, kteří se v tak tuhé a nepříjemné zimě, jaká
byla toho večera venku, v hojném počtu dostavili. Vyhrávala hudba závodního klubu n. p. Calofrig
Borovany. Velmi rychle, bez obvyklých dlouhých přestávek se střídaly skladby pro mladé i starší
(skladby tohoto druhu převládaly) ke spokojenosti všech přítomných. Tombola byla jako obvykle
hodně bohatě dotována zvěřinou. Mezi výherci byli i členové našeho sdružení.
Rovněž tento, za dobu existence sdružení již druhý ples, byl dobře připraven, leč střídmě
vyzdoben. Osvědčila se i pořadatelská služba, takže během celého večera nedošlo k nejmenšímu
incidentu a nikterak tušena příjemná zábava, doprovázená smíchem, všeobecným veselím a zpěvem
až do ranních hodin.
Jedinou smutnou stránkou snad byla poměrně malá účast členů sdružení, pro než byl tento
večer především pořádán. Mezi chybějícími byl již po druhé i předseda našeho sdružení.
Na přípravě plesu se nejvíce podíleli členové Stan. Lysák, František Dušek, Stanislav Weisfeit,
Jan Průka a O. Huisl.
Po úspěšném zahájení letošní činnosti se znovu sešli členové našeho sdružení: tentokrát na
výroční schůzi, která se konala v neděli 2.března 1969 v restauraci „U Čájů“ v Trhových Svinech.
Zvláštností této schůze byl poněkud stručnější program (když tím není řečeno, že by nebyl bohatý
obsahově) – nebyla prováděna volba představenstvo, protože to bylo v loňském roce zvoleno na dva
roky.
Další program výroční schůze byl téměř totožný se všemi předcházejícími akcemi. Nebudu se
mu proto podrobně věnovat. Z přednesených zpráv je nutno zaznamenat (když tak činím podruhé)
hodnocení, která byla v minulém roce velmi úspěšná. Úspěšná proto, že bylo za celou dobu existence
našeho sdružení dosaženo nejvyšších stavů a proto také dosud nejbohatších výřadů na společných
honech. Výsledky, dosažené v minulém roce, jsou nejlepším vysvědčením poctivé, svědomité práce
členů našeho sdružení, dobré péče o zvěř i o zvelebování honitby, současně však také svědčí o dobré
a cílevědomé práci představenstva našeho sdružení.
Bylo také dosaženo nejvyšších kmenových stavů zvěře, které jsou předpokladem stejně
dobrých výsledků v letošním roce i v příštích letech.
Rozprava, která byla významným bodem programu výroční schůze byla velmi obsáhlá a
hodnotná. Přinesla mnoho dobrých návrhů na rozšíření a zlepšení činností našeho sdružení. Návrhy,
které pak byly schváleny, obsahuje usnesení, uvedené na další straně.

Usnesení
Výroční členské schůze MS Trhové Sviny ze dne 2.března 1969.
1)Na úseku kulturní činnosti:
Popularizovat činnost myslivců na veřejnosti, zejména v tisku a rozhlasu.
Na zahájení akce „Červen – měsíc myslivosti“ provést výzdobu výkladní skříně propagačním
materiálem.
Uvážit možnost uspořádání mysliveckého ples.
2)Na úseku péče o zvěř a zvelebování honitby:
Nadále využívat všech možností ke zvýšení stavu drobné zvěře, především koroptví.
Zajistit lov spárkaté zvěře tak, aby nebyly překročeny normované stavy, dodržet rovněž
správný poměr pohlaví.
Pokračovat v polodivokém odchovu bažantů a koroptví a pro osvěžení krve vysadit nejméně
30 bažantů (kuřat) z jiné vzdálené honitby.
Spolupracovat se státními statky a JZD při zamezování zbytečných ztrát při postřiku a sečení.
Zabezpečit obdělávání políček pro zlepšení krmivové základny, sklidit maximální množství
píce a provádět sběr jeřabin, kaštanů a žaludů.
3)Na úseku střelecké činnosti:
Do zahájení jarních prací zajistit oplocení pozemku střelnice.
Uspořádat kontrolní střelbu z kulových zbraní nejpozději do zahájení odstřelu srnčí zvěře.
Minimální limit k povolení lovu spárkaté je 30% zásahů.
Uspořádat XVI. ročníku závodů o Velkou cenu Trocnova.
Zúčastnit se okresního, případně i oblastního přeboru v kulové i brokové střelbě a sestavit
nejméně jedno družstvo na Velkou cenu Trocnova.
4)Organizační a hospodářskou činnost:
Podporovat akční program ČSMS.
Věnovat se intenzivnímu tlumení škodné. Za odstřel toulavé kočky, vrány, havrana, straky a
lasice vyplácet zástřelné podle sazeb státních lesů. Znaky budou předkládány a odebírány na
výroční členské schůzi i na členských schůzích.
Odměna držiteli psa za účast na společném honu se psem 50,-Kč, jestliže výřad přesahovat
50 kusů. Odměny budou vypláceny pro roční uzávěrce.
Využití možnosti prodeje honu, případně jednotlivého odstřelu cizincům.

Letošnímu XVI. ročníku Velké ceny Trocnova byla věnována značná pozornost, zejména
přípravě střelnice. Mnoho členů našeho sdružení obětavě pracovalo v sobotu a v neděli
19. a 20. července a stejně tak i 26. – 27. července na obnově všech mechanizmů a budov na střelnici.
Člen našeho sdružení František Procházka získal na pomoc také dobrovolníky z řad vojáků základní
služby, kteří opravili střechy na všech vrhačkách i provozních budovách. Pro účastníky závodu byla
připravena kromě střelby na loveckém kole, na baterii, také „myslivecká střelnice“, která zahrnovala
střelbu na zajíce na průseku, na vysokého a nízkého asfaltového holuba. Pořadí terčů bylo různě
kombinováno a nebylo střelcům předem známo. Po technické stránce byly závodu včas a bezvadně
připraveny tak, že v sobotu 2.srpna mohla být přesně podle propozic zahájena cvičná střelba, ve
které se pokračovalo ještě v neděli 3.srpna od 7 do 9 hodin.
XVI. ročník Velké ceny Trocnova byl zahájen v neděli dne 3.srpna na střelnici našeho sdružení
v Trhových Svinech. Kromě střelců a družstev MS nebo LZ se zúčastnili letošního závodu také střelci
Středočeského a Jihomoravského kraje.
Pořadatelskou službu, zapisování výsledků a vypouštění terčů zabezpečovali členové
sdružení, obsluhu vrhaček obstarávali adepti z okresu Č. Budějovice.
Technické zařízení střelnice, díky svědomité přípravě, pracovalo po celou dobu závodu
bezvadně a nemalou měrou přispělo nerušenému průběhu střelby. Velkou zásluhu na tom nají také
všichni členové sdružení (včetně vojáků), kteří se podíleli na přípravě a opravách technického zařízení
a samozřejmě i adepti, kteří téměř celou neděli svědomitě a ukázněně obsluhovali vrhačky. Také po
stránce organizační a materiální byl závod velmi dobře připraven.
Družstvo našeho mysliveckého sdružení ve složení Dvořák František, Weisfeit Stanislav a
Jaroš Michal ml., které se také Velké ceny Trocnova zúčastnilo, obsadilo čestné druhé místo.
Vzhledem k tomu, že výcviku ve střelbě na asfaltové holuby není v našem sdružení věnována taková
péče, jaké by bylo zapotřebí, je to rozhodně velký úspěch jako pro naše sdružení, tak i pro členy, kteří
tvořili družstvo a které jsme již jmenovali.

I v dalších závodech, přeborech a soutěžích, kterých se členové našeho sdružení zúčastnili,
získali významné úspěchy:
-v oblastním přeboru ve střelbě brokem získali naši členové Stanislav Weisfeit III. místo a
František Dvořák IV. místo, obdobně i v okresním přeboru
-v soutěži o pohár Jihočeské pravdy na baterii a memoriálu Františka Porhanzla získalo naše
střelecké družstvo III. místo
-v okresním přeboru ve střelbě kulí se umístili naši členové takto: Dvořák František III., Huisl
Otto IV., Ing. Březina Jaroslav VII., Huisl Josef VIII. a Weisfeit Stanislav IX.
-v oblastním přeboru ve střelbě kulí získal náš člen Huisl Otto I. místo (a současně titul
přeborníka Jihočeského kraje v r.1969), František Dvořák obsadil III. místo.
Jenom stručný výčet několika střeleckých mysliveckých soutěží, kterých se naši členové zúčastnili jako
jednotlivci i jako družstva dokázal, že naše sdružení má dosti obětavých členů, kteří by při větší péči
mohli získat ještě významnější úspěchy. Nicméně všem členům, kteří obětovali svůj volný čas, svoje
pohodlí i prostředky, aby se jménem našeho sdružení zúčastnili mnoha střeleckých soutěží i závodů a
opravdu čestně reprezentovali, všem jmenovaným patří poděkování a uznání. Představenstvo našeho
sdružení by možná mělo uvažovat o tom, zda by se nevyplatilo trochu více investovat do
mysliveckého střelectví, které je nikoliv bezvýznamným odvětvím naší činnosti. Obětaví a talentovaní
členové by byli, zbývá jenom to další….

Oprava střelnice …

Příprava a …

zahájení závodu

Z průběhu závodu

I rozhodčí a zapisovatelé byli svědomití …

Ukončení závodu, vyhlášení výsledků …

… a rozdílení cen …

V letošním roce bylo uspořádáno celkem 7 honů. Sezona honů byla zahájena 19. října a
ukončena posledním honem 31. prosince, který zároveň skončil poslední lečí a mysliveckým
Silvestrem v kulturním domě na Rejtech. Hony byly provedeny takto:
19. října 1969:
Výřad:
1. listopadu 1969:
Výřad:

Březí –Nežetice
27 střelců
5 hostů
25 zajíců,
32 kohoutů,

9 honců
4 slepice

Padělky, Hamr, Sv. Trojice, Rejta
42 střelců
16 hostů
11 honců
110 zajíců,
89 kohoutů,
7 slepic

8 psů

10 psů

9. listopadu 1969:

Hon prodán Čedoku
12 střelců
2 prův. Čedoku, 12 lov. Průvodců
17 našich střelců, 11 honců, 6 psů
Výřad:
32 zajíců,
62 kohoutů,
115 slepic
Finanční efekt pro naše sdružení: 11.600 ,- Kčs
22. listopadu 1969:
Velký rybník, Červený vršek, Bukvice, Rejta
41 střelců
16 hostů
10 honců
8 psů
Výřad:
101 zajíců,
50 kohoutů,
3 slepice
13. prosince 1969:
Výřad:
20. prosinec 1969:
Výřad:
31. prosince 1969:
Výřad:

Trhové Sviny, potoky, V.rybník, Bastlovec, Bukvice
27 střelců
7 hostů
10 honců
6 psů
68 zajíců,
54 kohoutů,
13 slepic
Trhové Sviny, bažantnice, Březí
30 střelců
9 hostů
12 honců
43 zajíců,
69 kohoutů,
19 slepic

6 psů

Trhové Sviny, bažantnice, Bukvice, Sv. Trojice
17 střelců
1 host
5 honců
11 zajíců,
49 kohoutů,
25 slepic

4 psi

Celkem bylo na honech v letošním roce střeleno:
305 zajíců
503 bažantích kohoutů
186 bažantích slepic
Z toho bylo podle záznamů hospodáře rozděleno členům našeho sdružení celkem 96 zajíců,
157 bažantích kohoutů a 56 bažantích slepic, t. j. celkem 309 kusů zvěřiny. Výřady na jednotlivých
honech, jak bylo již uvedeno, byly tedy dosti bohaté.
Srovnáním záznamu o výřadech z jednotlivých honů za několik předchozích tel ukazuje také, že
některé části honitby jsou poměrně málo zazvěřené již řadu let, nejvíce zazvěřené jsou pak katastry
Trhové Sviny, Rejta a Bukvice. Tam kde jsou rozsáhlejší zalesněné pozemky, jsou stavy drobné zvěře
poměrně nízké. Nicméně však, porovnáme-li celkové počty ulovené zvěře jsou v posledních letech
stále vyšší, mají vzrůstající tendenci. Když plán lovu, jarní sčítání a jiné údaje tuto tendenci vždy
neukazují, jsou skutečné stavy zvěře stále vyšší. To si může každý člen porovnat při honech, případně
i během roku.
Po zkušenostech z dřívějších let, byl také letos ukončen rok naší činnosti mysliveckým
veselým Silvestrem, který se konal, jako už tradičně, v kulturním domě na Rejtech. Účast členů na
této naší poslední akci byla také podstatně lepší než v dřívějších letech. I ostatní zájemci mladší i
starší, myslivci z okolních sdružení i „nemyslivci“ navštívili v hojném počtu a v slavnostní náladě na

„Silvestr“. Přispěli také nemálo k celkové pohodě, příjemnému posezení, tanci a zábavě až do konce.
Díky pořadatelům z řad našich členům, kteří se opravdu svědomitě starali o slušný a veselý průběh
večera, nedošlo až na několik maličkostí žádným incidentům, tak obvyklým na tanečním zábavách,
zkrátka nic nerušilo dobrou náladu.
Když už se hovoří o tomto druhu kulturní činnosti našeho sdružení, stojí za zmínku uvést, jaké poslání
bylo těmto tradičním zábavám určeno. V žádném případě nesledují výdělečné cíle. Proto také
neuvádíme a ani nesledujeme, jaký finanční efekt přinesly našemu sdružení, či nepřinesly.
Výdělek se tedy rozhodně nesleduje. Nejpřednějším cílem je, dát členům možnost dobré zábavy,
přispět k lepšímu vzájemnému poznání jednak nás, myslivců a také rodinných příslušníků, přispět
k lepším vzájemným vztahům a dobré pohodě pro všechny. Zatím je možno říci, že se plnění těchto
cílů dobře daří.
Je škoda, že ani letos se nepodařilo na fotografiích zachytit a uchovat celkovou atmosféru
tohoto večera, na několika záběrech zachytit tu dobrou pohodu (nebyl totiž k dispozici fotoblesk).
Zvláštní uznání také patří všem ochotným členům sdružení, kteří se podíleli na přípravě, organizaci
všeho potřebného, na výzdobě sálu apod. Ti mají samozřejmě stejnou zásluhu jako ostatní, o nichž
jsme se zmínili již dříve.

1970

K zhodnocení činnosti v uplynulém roce a zahájení práce v nastávajícím roce 1970 se sešli
členové našeho mysliveckého sdružení na výroční schůzi dne 28.února 1970v sále kulturního domu
v Trhových Svinech. Proti ostatním schůzím tohoto druhu měla letošní o něco slavnostnější ráz.
Vzpomínalo se na 20. výročí založení myslivecké společnosti v Trhových Svinech. Při té příležitosti
bylo vysloveno vedením našeho družení zvláštní uznání zakládajícím členům, kterým byl předán
zároveň diplom a upomínkový dar. Odměněni byli tito zakládající členové:
František Fráně
Tomáš Mačí
František Kolar
Jan Průka
Josef Kocmich
Jan Steinbauer
Je opravdu potěšující, že všichni jmenovaní členové jsou stále mezi nejaktivnějšími v našem sdružení.
V další části výroční schůze bylo provedeno zhodnocení činnosti v uplynulém roce a byly
rovněž předneseny návrhy na zlepšení činnosti v nastávajícím roce. Protože přednesená hodnocení
s v podstatě shodují se zápisy v této kronice, není nutno je podrobněji rozvádět, zmíním se tedy
pouze o tom, co nebylo v zápisech z minulého roku uvedeno.
Zhodnocení soutěže v odstřelu škodné:
Podle předložených dokladů bylo v minulém roce střeleno celkem 442 kusů škodné. Skutečné
množství bude však mnohem větší, protože někteří členové nepředložili znaky odstřelené škodné a
nemohli být v soutěži hodnoceni. Nejlepší výsledky v této soutěži dosáhli: Michal Jaroš (201 kusů),
Václav Poes (51 kusů), Jan Průka (35 kusů), Tomáš Mačí (30 kusů), Karel Trenda (28 kusů) a další.
Závěrem výroční schůze byla provedena volba představenstva a schváleno usnesení, podle něhož
bude zaměřena činnost našeho sdružení v letošním roce. Finanční hotovost ke dni výroční schůze
činila více něž 12 tisíc Kčs, výtěžek z honu, který byl prodán Čedoku pro cizince dosáhl 11 tisíc Kčs.

Usnesení
Z výroční schůze mysliveckého sdružení Trhové Sviny konané dne 28.2.1970
1)Na úseku kulturně-politické činnosti :
Zapojit se do oslav 100. výročí narození V.I.Lenina
Zapojit se do oslav 25. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Za tímto účelem
upravit výkladní skříň tématikou Lenin – myslivec; názornými grafy a propagačním
materiálem poukázat na výhody socialistické myslivosti.
Zajistit účelnou propagaci pro červen – měsíc myslivosti
2)Na úseku mysliveckém:
Zajistit obdělání přidělených pozemků za účelem zlepšení krmivové základny – kapusta,
topinambur
Provádět nadále polodivoký odchov bažantů a koroptví a za účelem osvěžení krve vysadit
nejméně 30 kusů cizí bažantí zvěře (kuřat)
Zajistit splnění programového prohlášení čs. mysliv. svazu
3)Na úseku střeleckém:
Uspořádat kontrolní střelbu kulovými zbraněmi, nejpozději do zahájení odstřelu srnců. Pro
odstřel nutno stanovit počet bodů, kterých je nutno dosáhnout.
Uspořádat Trocnovské závody
Zúčastnit se okresního přeboru případně oblastního v brokové i kulové střelbě nejméně
jedním družstvem. V režii mysliveckého sdružení zorganizována: kontrolní závody
v brokové střelbě a podle výsledků ustanovit jedno nebo více družstev, které se
zúčastní přeboru.
4)Na úseku hospodářském:
Vyplácet nedále odměnu za vedení psa o honě ve výši Kčs 50,- za každý jednotlivý hon a
stanovit mimořádnou odměnu za dohledanou zvěře
Zapojit se celookresní soutěží
Zajistit výpomoc u státního statku při špičkových pracech a to nejméně 8 hodin na 1 člena.
Předkládat srnčí trofeje střelené zvěře nejpozději do 24 hodin mysl.hospodáři
Lov andulek pro rok 1970 nebude prodáván a bude v tomto roce hájen.

Tradiční závod „Velká cena Trocnova“, tentokrát už sedmnáctý ročník se konal na střelnici
v Trhových Svinech dne 9.srpna 1970. Organizační výbor tvořili členové: Michal Jaroš, Tomáš Mačí,
Josef Mráz, František Kollar, Bohumil Veska. Kromě střelby na baterii a loveckém kole byl připraven
kombinovaný sériový závod ve střelbě na zajíce na průseku a na asfaltové terče.
Jako každoročně, vyžádala si příprava i letošního ročníku pořádný kus poctivé práce. Jako
obvykle bylo veškeré zařízení střelnice notně poznamenáno různými vandaly, kteří zničili vše, co se
zničit dalo. Všechny dveře u přístřešků k vrhačkám byly rozbité, zámky ulámané, vnitřní zařízení bylo
přinejmenším poškozené. I zbylé bedny od asfaltových terčů byly rozlámány a rozházeny po střelnici.
Zařízení na vypouštění zajíce bylo zcela zničeno a demolováno.
Oprava si vyžádala několik dnů usilovné práce mnoha členů našeho sdružení. Jejich práce byla
skutečně úspěšná: celé zařízení bylo včas připraveno k provozu a během závodů se nevyskytla žádná
vážnější závada. Méně potěšitelné je, že počet lidí, kteří se na přípravě a provedení podíleli, je stále
stejný a ten, kdo chce znát jejich jména, nechť si zalistuje několik listů zpět (případně i o nějaký ten
rok ještě dál) a najde jejich jména – jsou stále stejná.
Po ukončení závodů byla uspořádána pro všechny účastníky i hosty společná večeře
v restauraci „ U Čáhů“ v Trhových Svinech. Ale raději už dost slov, nechť promluví několik
následujících obrázků ze zahájení, příprav a průběhu těchto závodů.

Před zahájením společných honů byla dne 25. září 1970 ve Březí poslední členská schůze
v tomto roce. Na této schůzi bylo rozhodnuto uspořádat v letošní sezóně celkem 6 společných honů a
podle potřeby k dostřelení plánovaného počtu zvěřiny budu uspořádán ještě jeden menší hon po
vánočních svátcích. Předseda MS Michal Jaroš seznámil členy s výsledkem hodnocení soutěže MS.
Naše sdružení jako jedno z mála v ČSR obdrželo plaketu k výročí 25. výročí osvobození ČSSR. Celkem
bylo takto vyznamenáno 17 MS v ČSR.
Z dalších rozhodnutí z této schůze zaznamenávám:
Pozvání hostů, stejně jako v minulé sezoně, bude i letos nutno oznámit včas hospodáři. Hostů se
bude poskytovat zvěřina zdarma pouze na prvním honu, kterého se pozvaný host v našem MS
zúčastní. Pokud bude zván ještě na další hony, nebude mu již zdarma zvěřina poskytnuta. Poplatky za
zvěřinu zůstávají stejné jako v minulé sezoně.
27. září 1970 se v našem sdružení konaly podzimní zkoušky loveckých psů ve třech skupinách,
jejichž vedením byli pověřeny J. Steinbauer, S. Lysák a F. Dušek.
Po jedné skupině byly provedeny také v sousedních sdruženích ve Slavči a v Olešnici. Z členů našeho
MS vedl jednoho psa ke zkouškám J. Kukla.
Ve letošní sezoně bylo uspořádáno celkem 7 společných honů:
1) 17. října 1970 - hon na bažanty
Honu se zúčastnilo 34 střelců, z toho 5 hostů, 7 honců a 8 loveckých psů.
Na výřadu bylo 88 bažantích kohoutů a 6 slepic.
2) 1. listopadu 1970 - hon na bažanty a zajíce
Honu se zúčastnilo 38 střelců, z toho 9 hostů, 10 honců a 8 loveckých psů
Na výřadu bylo celkem 37 zajíců, 24 bažantích kohoutů a 18 slepic.
3)15. listopadu 1970 – hon na bažanty a zajíce
Honu se zúčastnilo 40 střelců, z toho 14 hostů, 10 honců a 8 loveckých psů
Na výřadu bylo celkem 77 zajíců, 154 bažantích kohoutů a 10 slepic.
4)28. listopadu 1970 – hon na bažanty a zajíce
Honu se zúčastnilo 42 střelců, z toho 17 hostů, 9 honců a 9 loveckých psů
Na výřadu bylo celkem 18 zajíců, 75 bažantích kohoutů a 29 slepic.
5)6. prosince 1970 – hon na bažanty a zajíce
Honu se zúčastnilo 36 střelců, z toho 15 hostů, 11 honců a 6 loveckých psů
Na výřadu bylo celkem 85 zajíců, 41 bažantích kohoutů a 6 slepic.
6)19. prosince 1970 – hon na bažanty a zajíce
Honu se zúčastnilo 41 střelců, z toho 19 hostů, 10 honců a 9 loveckých psů
Na výřadu bylo celkem 41 zajíců, 88 bažantích kohoutů a 7 slepic.
7)26. prosince 1970 – hon na zajíce a bažanty
Honu se zúčastnilo 18 střelců, z toho 4 hostů, 8 honců a 6 loveckých psů
Na výřadu bylo celkem 11 zajíců, 17 bažantích kohoutů a 34 slepic.

Jak vyplývá z přehledů honů a z úlovků, které jsou v tomto přehledu uvedeny, bylo v letošní sezoně
střeleno celkem 269 zajíců, 487 baž. kohoutů a 110 baž. slepic. V plánu na letošní rok se například
počítalo, že bude střeleno 600 bažantů. Jak je vidět z přehledů i za minulá léta, je tohoto úlovku
opravdu těžké dosáhnout. Ani v letošním roce se nepodařilo dosáhnout stanoveného počtu bažantů
na výřadech, přestože bylo vynaloženo opravdu veliké úsilí a přestože byl první hon pořádán pouze
na bažanty. Rozhodně tomu není tak proto, že by nebyly takové stavy zvěře, aby se takového úlovku
nemohlo dosáhnout. Právě naopak – stavy bažantů za rok od orku zvyšují jednak přirozeným
přírůstkem a jednak tím, že se dost dobře nedaří regulovat tento stav odstřelem. Tím, že se odstřel
nesplní, zůstane vždy nějaká ta desítka kohoutů navíc, takže pak stavy rostou větším tempem, než
bychom chtěli.
Velmi důležitou skutečností je, že ani v letošním roce nedošlo na honech k žádnému zranění,
postřelení, k žádné nehodě. Pokud bychom za nehodu počítali nějakou tu nedobrovolnou podzimní
koupel v potoce v opravdu dobře vychlazené, svěží a čerstvé vodě, těch bylo tedy několik. Nevyhnula
se ani hostům. Velmi osvěžující koupel ve vysoké kapustě, do které těsně před zahájením honu
napršelo a tak všichni, kteří lánem kapusty prošli se museli zouvat, aby vylili vodu z bot a vyždímali
kalhoty. Potěšitelné je, že všichni účastníci honů zacházeli se zbraněmi opatrně, že se chovali až na
nepatrné výjimky ukázněně a že tedy proběhl další rok bez nehody.
Ze dvou honů se nám podařilo shromáždit několik snímků, které nám, přestože nejsou příliš
kvalitní, jistě připomenou něco z letošní sezony. Ono to počasí bylo právě na těch honech, kdy byla
možnost fotografovat, pro filmování nepříznivé – mlhavé, zatažená obloha, málo světla. V příštím
roce se to snad polepší …

Ani v letošním roce jsme neporušili dobrou tradici a rok 1970 jsme uzavřeli veselým
mysliveckým silvestrem, který se konal v sále kulturního domu na Rejtech. Sál byl po adaptaci, pěkně
vymalován, jenom výzdoba dala mnohem více práce, bylo třeba znovu pověsit různé ozdoby, které
tam dříve zůstávaly po celý rok, ti, kteří se na výzdobě podíleli, museli znovu do zdí natlouci spoustu
hřebíčků, napínáčků apod. Jejich jména se může každý snadno dozvědět, zalistuje-li si alespoň o rok
nazpět.
Tentokrát se na naší mysliveckou zábavu sešlo mnohem více lidí, než bylo možno očekávat.
Sál byl zaplněn do posledního místečka a kdejaký stůl nebo židle musela být pořadateli nějak
vtěsnána do sálu, aby hosté nemuseli trávit celý večer vstoje. Až do poslední minuty zůstala v sále
veselá, upřímná dobrá nálada, všichni přítomní se dobře a slušně pobavili – jedinou potíží bylo
tancování – na to zbylo tím méně místa, čím více stolů a židlí do sálu přibylo.
Na několika snímcích se podařilo i bez fotoblesk zachytit několik postřehů ze sálu …

1971

Plán lovu na rok 1971:
Kmenový stav
Druh zvěře
předps. skutečný
srnec
28
srna
28
srnčat
16

Stav před
odlovem
73
40
22

Plánovaný
odstřel
15
12
6

135

33

celkem

72

koroptev
zajíc

340
224

365
285

400
500

270

bažant kohout
bažant slepice

50
200

105
220

560
310

500
100

Odchyt
Dodávka

54,-kg Jednota
169,- kg ZNZ
z toho odchyt
21
10
40

27.dubna 1971 se sešli členové našeho sdružení v kulturním domě v Bukvici, aby si pohovořili
o výsledcích činnosti v uplynulém roce a poradili se o tom, co udělat v tomto roce. Tato výroční
schůze měla obvyklý program, proto vyjímáme jenom několik postřehů ze zpráv předsedy,
hospodáře, pokladníka, kulturního a střeleckého referenta.
Nejprve tedy ze zprávy předsedy:
-v uplynulém roce se naše sdružení umístilo v soutěži MS na II. místě s celkovým počtem 1500 bodů
(oproti 1508 bodů na prvním místě),
-jako jediné z okresu a jedno ze 17 sdružení v ČSR obdrželo čestné uznání k 25. výročí osvobození
-naše sdružení bylo také první v okrese Č. Budějovice a v Jihočeském kraji uzavřením závazku k
50. výročí založení KSČ
-usnesení minulé výroční členské schůze bylo splněno beze zbytku.
Dále se předseda sdružení Michal Jaroš zabýval hodnocením předloženým trofejím spárkaté a uvedl,
že celková bodová hodnota každoročně předkládaných trofejí je poslední dobou stále nízká. Ke
zlepšení tohoto stavu doporučil snížení početního stavu spárkaté tak, aby to odpovídalo úživnosti
honitby. Takové snížení početního stavu srnčí zvěře by se nepochybně muselo projevit zlepšením
trofejí.
Hospodář našeho sdružení – Stanislav Weisfeit uvedl ve své zprávě podrobnosti plnění plánu
lovu v uplynulém roce. Vzhledem k tomu, že celkový přehled o ulovené zvěři je uveden v této kronice
o několik listů předtím zmíním se jenom o plnění stanovené dodávky zvěře. Koncem uplynulého roku
byla stanovena našemu sdružení dodávka 505 kg zvěřiny. Přesto dodali naši myslivci 567 kg zvěřiny,
tj. o 62 kg více než stanovila dodávka. Téměř polovina 250 kg bylo dodáno drobné zvěře.
Ke dni výroční členské schůze bylo v našem sdružení celkem 10 lovecky upotřebitelných psů.
Ve zprávách referentů byly zhodnoceny mimo jiné úspěchy našich myslivců – střelců
v minulém roce. Nebyly nijak malé – ostatně posuďte sami:
-v okresním přeboru ve střelbě kulí se umístil F. Dvořák na III. místě, Ing. Březina na II. místě a
Stanislav Weisfeit na VIII. místě,
-v závodech o pohár Jihočeské pravdy získalo naše družstvo střelců II. místo
-v Gottwaldově získal Stanislav Weisfeit I. a M. Jaroš ml. II. místo
Také soutěž v tlumení škodné byla za minulou sezonu uzavřena a byly předloženy výsledky:
I. místo
Tomáš Mačí
II. místo
Stanislav Weisfeit
III. místo
Josef Heisenberger – stálý host

Opomněl jsem dříve zaznamenat, že František Kollar ml., L. Černý,B. Veska ml., L. Cápl a M. Jaroš ml.
prošli úspěšně všemi zkouškami, prokázali dobré vědomosti i skutky a byli proto na poslední leči
slavnostně pasováni na myslivce. Jablka opravdu nepadla daleko od stromů…
Na výroční schůzi bylo schváleno přijetí B. Vesky mladšího za řádného člena našeho sdružení.
Po vyslechnutí všech zpráv se dosti živě hovořilo o všem, co jako dobří hospodáři považovali
členové našeho sdružení říci, promyslet a také v příští sezoně která už na sebe nedá dlouho čekat,
udělat ke zlepšení životních podmínek pro zvěř a podobně. Je také pro naše členy opravdu
chvályhodné, že vždy našli něco, co by bylo třeba zlepšit, že nejsou, přes všechnu chválu, stále
spokojeni s dosaženými výsledky. Je to tak správné, protože tím je zajištěn stálý vývoj, naopak –
sebeuspokojení by znamenalo krok zpět. Ostatně i to je možno číst tak říkajíc „mezi řádky“ usnesení.

Na střelnici v Trhových Svinech se ve dnech 24. a 25. července konal XVIII. ročník
„Trocnovských závodů“. Jako již mnohokrát předtím, vyžádalo si uspořádání závodů mnoho
přípravných prácí, kterým věnovali naši členové mnoho svého volného času. Nejvíce práce bylo
zapotřebí k opravám a obnovení zařízení střelnice, které bylo přes zimu značně poškozeno. Nějaké
škody z toho sice způsobila příroda, ale nebylo jich mnoho. Daleko nejvíce škod napáchali neznámí
vandalové, kteří téměř každým rokem „navštíví“ střelnici a po nich zůstává „navštívenka“ v podobě
vylámaných zámků, dveří, rozbitých stojanů pro vrhačky holubů, stolů a jiných škod na zařízení
střelnice. Ani zařízení ke střelbě na zajíce na průseku se nevyhnuli a přestože bylo zhotoveno ze
silného železa, zohýbali alespoň dráhu, po níž jezdil vozík se zajícem.
Každým rokem vzrůstá odvaha těch „nenechavců“ a tak máme rok od roku všichni dohromady vetší
škody a tím také více práce s jejich odstraněním. Tak tomu bylo také letos.
Počasí však nám tentokrát nadmíru přálo a tak práce byla snazší, šla lépe „od ruky“. Po mnoha letech
byla v sobotu odpoledne střelnice připravena ke cvičné střelbě opravdu včas, zařízení na vrhání
holubů bylo vyzkoušeno a cvičná střelba mohla být zahájena tak, jak určoval program závodů.
Značnou zásluhu na dobrém mechanickém chodu zařízení střelnice měl mezi jinými náš člen Jan
Kukla, který dojíždí z Č. Budějovic. Několik dní před závody si na střelnici postavil stan a bydlel tam i
před závody. Spojil tak dokonale příjemné s užitečným, i když toho příjemného tentokrát pro takové
množství práce nebylo.
Střelnice totiž stojí opravdu na pěkném místě, pro chatu, stan – zkrátka pro letní pobyt jakoby
stvořeném. Je opravdu škoda, že provozní budova střelnice – dřevěný domek – není zařízen na
bydlení – alespoň přes léto. Všeteční kluci by nemohli napáchat tolik tolik škod jako dosud, když po
celý rok není na třelnici kromě několika sobot a nedělí, vůbec nikdo z našich členů.
V neděli od časných ranních hodin bylo již na střelnici živo. Od soboty pokračovala do
zahájení závodů cvičná střelba, které se zúčastnili především ti, kdož přijeli na střelnici až v neděli
ráno.
Podle programu byl v 9,00 hodin zahájen XVIII. ročník „Trocnovských závodů“. Účast byla
trochu menší než v dřívějších ročnících, nicméně zájemců bylo přesto dost.
Velký zájem závodníků vzbudil sériový závod na kombinované terče – na zajíce a na asfaltové holuby
vrhané střídavě z nízké a vysoké věže. Zájemců bylo tolik, že stříle téměř do pěti hodin odpoledne.
Pak zbývalo rychle spočítat výsledky, vyhlásit vítěze jednotlivých disciplin a ukončit závod.
Družstvo z členů našeho sdružení si v tomto závodě nastřílelo druhé místo, další družstvo
z našich členů nastřílelo čtvrté místo v soutěži MS a LZ.
Ještě jména členů družstev:
II. místo
F. Dvořák, St. Weisfeit, M. Jaroš ml.
IV. místo
J. Šonka, B. Veska, M. Povolný
V soutěži jednotlivců na loveckém kole zvítězil náš hospodář Stanislav Weisfeit.
Po celý den svítilo slunce, lépe by bylo říci „pražilo“, takže měli prodavači „Jednoty“, kteří se
starali o občerstvení návštěvníků, opravdu plné ruce práce.
Vyhlášením výsledků byl ukončen závod a po závodu se závodníci i členové našeho sdružení
sešli na společné večeři v restauraci „U Čáhů“ v Trhových Svinech.
Snímky, které zachycují průběh závodů, pořídil J. Huisl

Kromě tohoto závodu se naše střelecké družstvo zúčastnilo závodu „o Vyšebrodský pohár“,
kde zvítězilo a přivezlo vítězství i pohár. Je to úspěch o to významnější, že se to předtím nikomu
nepodařilo. V témže závodě v soutěži jednotlivců zvítězil Michal Jaroš mladší. Naše střelecké družstvo
tvořili Frant. Dvořák, Stan. Weisfeit a M. Jaroš ml.
Závodu o pohár Jihočeské pravdy, který se konal 14 – 15. srpna zvítězilo v soutěži družstev
opět naše střelecké družstvo ve stejném složení. V soutěži jednotlivců na loveckém kole zvítězil opět
M. Jaroš ml.
Okresního přeboru ve střelbě kulí se zúčastnili rovněž naši členové, z nichž III. místo získal
J. Šonka, Frant. Dvořák V.místo a Stan. Weisfeit VII. místo. Přebor se konal 24. dubna na střelnici
v Č. Budějovicích.
Patnáctého května proběhl okresní přebor ve střelbě na asfaltové terče na téže střelnici.
Umístění našich členů :
Stan. Weisfeit
lov. kolo
III. místo
Jan Kukla
lov. kolo
IV. místo
Boh. Veska ml.
lov. kolo
VIII. Místo
Frant. Dvořák
lov. kolo
IX. místo
M. Jaroš ml.
baterie
I. místo
Oblastní přebor ve střelbě kulí se konal 30.května na střelnici v Šindlových Dvorech. V tomto
závodě si vybojoval F. Dvořák V.místo a Stan. Weisfeit VII. místo.
Naše střelecká družstva ve složení: F. Dvořák, S. Weisfeit, B. Veska ml. a J. Šonka, P. Černý,
M.Povolný se zúčastnili místních soutěží v Čížkrajcích, Ostrol. Újezdě a v Mohuřicích.

Během sezony r. 1971 bylo uspořádáno celkem 7 honů na zajíce a bažanty:
6.11.1971
- hon na bažanty – Rejta, část potoky:
Sešlo se 30 střelců, z toho 6 hostů, 12 honců, 9 lov. psů,
Na výřadu bylo 60 kohoutů a 11 slepic.
13.11.1971
- hon na bažanty – T. Sviny, Třebíčko, část Rejt
Zúčastnilo se 31 střelců, z toho 10 hostů, 9 honců a 8 psů.
Nastřílelo se 53 kohoutů a 9 slepic.
20.11.1971
- bažant, zajíc – Březí – Nežetice
Dostavilo se 24 střelců, z toho 5 hostů, 10 honců a 6 psů.
Výřad činil 46 zajíců, 28 kohoutů a 9 slepic, 1 liška.
4.12.1971
- bažant, zajíc – část Sv. Trojice, bažantnice
Sešlo se 35 střelců, z toho 14 hostů, 7 honců a 11 psů.
Na výřadu 92 zajíců, 38 kohoutů a 15 slepic.
11.12.1971
- bažant, zajíc - honitba Bukvice
Přišla 34 střelců, z toho 14 hostů, 7 honců a 8 psů.
Na výřadu bylo 75 zajíců, 14 kohoutů a 7 slepic.
18.12.1971
- bažant, zajíc - Trhové Sviny, Rejta, část Bukvice
Dostavilo se 32 střelců, z toho 10 hostů, 8 honců a 10 psů
Výřad čítal 30 zajíců, 39 kohoutů a 10 slepic.
31.12.1971
- bažant – část Bukvice, potoky, Padělky
Sešlo se 16 střelců, 3 honci a 5 psů.
Na výřadu bylo 33 kohoutů a 8 zajíců.
V této sezoně se zúčastňovali honů stálí hosté J. Mačí, PhMr. Nekut, Kollar Fr. Ml., M. Jaroš ml.,
Černý, Cápl ml., Heiseberger.
O zvěř na všech honech pečovali V. Poez a traktorista Pavlík. Na mysliveckých akcích se
podíleli také adepti Marek, Zika, Povolný a Traup.
Závěrem nejnutnějších údajů ještě přehled o rozdělení zvěřiny v roce 1971:
Členům
125 bažantů
76 zajíců
Hostům
30 bažantů
30 zajíců
Honcům
37 bažantů
29 zajíců
Dodávka
14 bažantů
25 zajíců
Kromě toho bylo 60 kusů zvěřiny rozděleno vdovám po myslivcích, kuchařkám za vaření na poslední
leče, do tomboly na ples OV ČSMS, na ples rybářům, za ceny na Trocnovský závod, muzikantům,
traktoristům apod.
Všechny hony, které byly v tomto roce pořádány, proběhly bez závažnějších přestupků a
hlavně bez sebemenšího zranění. Kázeň všech, kdož se honů zúčastnili byla nesporně lepší než dříve.
Při honu dne 11. prosince 1971 provedl ONV a OO SNB kontrolu zbraní a loveckých lístků.
(Kontrolující jsou také na jednom snímku.)
Srovnání výřadů z letošních honů s loňskými nebo dřívějšími ukázalo, že stavy zvěře v různých
částech honitby byly letos nižší než dříve. Dalo mnohem více námahy a hlavně běhání po polích a
stráních, než se podařilo nastřílet alespoň nejnutnější výřad. Největší zásluhu na nižších stavech zvěře
mělo letošní velmi nepříznivé jaro. V době hnízdění pernaté bylo chladno, téměř podzimní počasí a
velmi vydatné deště. Stejně tak v březnu se zajícům příliš nevedlo. Střídající se mrazy, obleva,
množství sněhu a vítr způsobily, že přežilo jen málo zvěře. Snad na dobře chráněných místech se zvěři
vedlo trochu lépe. Dobré stavy zajíců jsme letos viděli při honu ve Březí a Nežeticích. Na tomto honu
střelil také Stan. Weisfeit lišku.
Z letošních honů se podařilo získat trochu více snímků, na nichž je zachycen obvykle začátek,
průběh honu, výřad, ukončení a poslední leč. Snad nám alespoň připomenou několik zážitků, vybaví
vzpomínku na dobrou náladu na poslední leči po celodenní námaze. Tradice posledních lečí se

důsledně zachovává, je jenom škoda, že po společné večeři mnoho myslivců odchází domů. V tomto
roce se hony konaly zásadně v sobotu, aby mohl každý, vzhledem k nedělnímu volnu, chvíli posedět,
pobavit se a nemusel spěchat za povinnostmi.
Snímky z honů a posledních lečí byly pořízeny 11. a 18. prosince, jejich autory jsou J. a O.
Huislovi.
Odstřel srnčího byl v tomto roce splněn takto:
Celkem 12 srnců, 8 srn a 10 srnčat.
Na odstřelu srnců se podíleli hosté Ing. Husák, a prof. Dyk. Trofeje, které předložili F. Kollar, B. Veska
ml. a F. Mráz byly hodnoceny červeně, všechny ostatní zeleně. Na výstavu byly vybrány trofeje srnců,
střelených F. Kolarem a Stan. Weisfeitem. Pohled na letošní trofeje znovu důrazně připomněl nutnost
zaměřit se na odstřel v roce 1972 především na slabé a nevyspělé kusy, které jsou pro chov
nežádoucí. Během odstřelu srn a srnčat se podařilo Ing. Březinovi střelit 5 kg kozle, které bylo
rozděleno pro psy.
V letošním roce bylo podle smluv dodáno Jednotě 54,- kg a Zemědělskému nákupnímu a
zásobovacímu podniku 169,- kg zvěřiny. Na svatbu pro členy našeho sdružení, na dožínky pro Státní
statek Trhové Sviny, na poslední leče a pro Lidovou milici Trhové Sviny bylo střeleno a rozděleno 10
kusů srnčího. Jeden srnec byl nalezen uhynulý.

1972

Plán lovu na rok 1972:
Druh zvěře
srnci
srny
srnčata
zajíci
bažantí kohouti
bažantí slepice

Počet kusů k odstřelu:
plán
skutečný
15
13
10
13
5
5
300
305
500
294
100
41

Dodávka
ZNZZ
128,3 kg
včetně
včetně
30 ks
30 ks
včetně

Dodávka
Jednotě
71,- kg
včetně
včetně
20 ks
20 ks
včetně

Dne 11.března 1972 se sešla v kulturním sále v Bukvici výroční členská schůze, předposlední
za desetileté trvání našeho sdružení. Stanovila proto hlavní úkoly pro činnost našeho sdružení na
poslední rok jeho existence.
Výroční schůze se zúčastnilo celkem 23 členů, 6 hostů a 6 členů bylo omluveno.
Na programu bylo:
Zpráva předsedy našeho sdružení.
Zprávy dalších funkcionářů.
Plán práce na r. 1972.
Rozprava.
Z celého programu schůze jsem zaznamenal tyto nejdůležitější skutečnosti:
Plán odstřelu srnčího za uplynulý rok nebyl zcela dodržen, bylo střeleno o 2 srnce méně.
V plánu se počítalo s odstřelem 15 srnců, bylo jich však střeleno 13. V minulém roce bylo střeleno
celkem 33 kusů srnčí zvěře (tj. včetně srnců, srn a srnčat).
Z odevzdaných trofejí byly vybrány tři nejlepší na okresní výstavu v červnu t.r.
Před zahájením odstřelu srnčího nebyla členská schůze, která měla seznámit členy s pokyny
k výběru srnců k odstřelu, to se projevilo také na předložených trofejích, z nichž byly některé červeně
označeny.
Plán odstřelu drobné zvěře nebyl také dosažen: nepodařilo se střelit 229 bažantích kohoutů.
Velký podíl na tak velikém zbytku má nepříznivé počasí při několika honech.
Hodnota inventáře podle soupisu:
1 539,- Kčs
Pasiva (podíly členů)
1 207,- Kčs
Pasiva (zvelebovací fond)
1 673,- Kčs
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------aktivum celkem
5 765,25 Kčs
==================================================================================
Během roku bylo dodáno celkem 850 kg zvěřiny, což neslo příjem
8 316,30 Kčs
Hodnota zvěřiny pro členy
3 787,- Kčs
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------hodnota zvěřiny celkem
12 103,30 Kčs
Hlavní položky rozpočtu na rok 1972:
Příjmy celkem:
18 500,- Kčs
Výdaje:
Provozní nálady (vč. krmení):
10 500,- Kčs
Střelectví:
4 000,- Kčs
Ostatní:
3 200,- Kčs
Výdaje celkem:
17 700,- Kčs

Revizní komise provedla kontrolu krmení zvěře, kontrolu krmelců a zásypů. Zjistila, že
všechny krmelce i zásypy byly dobře založeny. Na návrh revizní komise byl schválen odpis
znehodnocení inventáře, např. líheň, jestřábí koš, klece apod.
Při revizi finančního hospodaření a pokladny nebyly shledány žádné závady, naopak všechna
potřebná dokumentace je svědomitě vedena F. Kolarem st.
Za práci při úpravách střelnice a při odchytu zvěře byla udělena čestná uznání J.
Steinbauerovi, B. Veskovi, J. Kuklovi, J. Mačímu a P. Černému.
Usnesení bylo schváleno vyslání střeleckých družstev na okresní a oblastní přebory, místní
přebory, do Vyššího Brodu, do soutěže o Pohár Jihočeské pravdy, na VC Trocnova a Memoriál F.
Dvořáka.
Závěrem bylo přečteno poděkování paní Dvořákové za účast na pohřbu a dopis J. Hadrávka
všem členům.
Výroční schůzi nám připomene ještě několik fotografií.

Před Memoriálem Františka Dvořáka, který se bude podle rozhodnutí výroční členské schůze
konat v červnu, bylo po několik sobot a nedělí i ostatních dnů mnoho práce. Před samotným
závodem byly vykonány především nejnutnější práce a pak také ty práce, které sice nemohly být
dokončeny, protože si vyžádaly mnohem delší doby, průběh závodu však nijak neovlivnily.
Přes opravdu značnou nepřízeň počasí, zimu a déšť, přestože to byl první závod toho druhu a
nový závod, byla účast střelců, diváků i hostů překvapivě velká.
Závod byl zahájen slavnostně 24. června 1972 na naší střelnici. Zahájení se zúčastnili členové
rodiny Františka Dvořáka a hosté.
V soutěži nováčků získal 1. místo Václav Koubek z Č. Budějovic (24 bodů), 2. místo Cápl Ludvík
z našeho sdružení (21 bodů), 3. místo Opekar F. z Todně (19 bodů).
V soutěži juniorů zvítězil J. Baier z Mezilesí (29/3), na 2. místě J. Brabec z Mohuřic (29/1), na
3.místě byl J. Šonka, člen našeho sdružení (28/1).
Závod seniorů absolvovalo pouze 7 závodníků takto : 1.Pařízek Jan st. z Borovan (33/4);
2.Jaroš Michal ml., člen našeho sdružení (32/3) a 3. Benda Ant. z Humpolce (28/2).
Závod měl rychlý spád, dobrou organizaci a podle vyjádření závodníků byl jedním z nejlepších,
které naše sdružení uspořádalo. Nakonec ještě několik snímků ze zahájení, losování pořadí, z průběhu
a zakončení závodů.

Další střelecký závod, který byl tradičně na naší střelnic připraven, byl již XIX. ročník závodů o
Velkou cenu Trocnova. Závod byl zahájen dne 30. července 1972 na střelnici našeho sdružení.
Slavnostní zahájení se zúčastnil předseda MěNV v Trhových Svinech Jan Krčín, za OMS Ing. Jan Čech a
Roman Švec.
Podobně jako při Memoriálu F. Dvořáka, tak i tuto neděli brzy ráno pěkně a vydatně zapršelo,
takže to odradilo mnoho závodníků, kteří se k nám chystali ze vzdálenějších míst. Přesto byla účast
jako obvykle veliká natolik, že závod trval dosti dlouho a všichni členové, kteří se na jeho zabezpečení
podíleli vynaložili opravdu veliké úsilí, mnozí pracovali od rána do večera bez vystřídání. Při tomto
závod vydatně pomáhali vojáci.
Po celý závod pracovali velmi obětavě, byli ukáznění a svědomití.
Závod družstev OV ČSMS absolvovala 4 družstva v tomto pořadí:
1. České Budějovice I. 230bodů; 2. Dukla Praha 227 bodů; 3. České Budějovice II. 226 bodů
Závod družstev MS skončil v tomto pořadí:
1. MS Budíkov 97/7; 2. MS Makov 90/9 a 3.MS Trhové Sviny (Jaroš ml., Šonka, Weisfeit) 87/7.
Po ukončení závodu byla pro všechny účastníky společná večeře již v upravených místnostech
na střelnici. Bylo pak opravdu veselo, jak svědčí několik snímků z večeře a ze zábavy, která se potom
pěkně rozproudila.
Více než mnoho slov o průběhu závodu nám poví fotografie.

Jakmile závody skončily, pokračovala práce na úpravách střelnice. Celý pozemek byl postupně
oplocen, byla zhotovena velká vjezdová vrata a další, poněkud menší a vše bylo upraveno tak, aby se
mohlo pořádně zamknout, aby byl majetek našeho sdružení lépe chráněn před zlomyslnými kluky,
kteří každoročně zničili co mohli. Dřevěná budova na střelnici byla upravena na klubovnu a ještě
jednu menší místnost. Ke klubovně byl přistavěn menší kout jako šatna a šenk.
Celá budova dostala nová dvojitá okna, nové dveře, stěny, podlahu i strop. Odborníci – zedníci
postavili ještě komín, aby se mohlo v zimě topit. Po honech se budou konat na střelnici poslední leče.
Osvětlení prozatím obstarají petrolejky.
Ještě žádný rok se nevykonalo tolik práce a s takovými výsledky, jako v tomto roce. Nejvíce
hodin odpracovali Jaroš, Weisfeit, Kukla, Mráz, Šonka, Pelech, Mačí T., Veska, Černý, Lysák, Huisl O. a
z hostů Marek Jiří a Traup.
Na snímcích jsou postupně zachyceny všechny největší práce na úpravě střelnice, nejsou a ani
nemohou být zachyceni na snímcích všichni, kteří tam pracovali.
Po dokončení prací byly zahájeny na střelnici letošní zkoušky loveckých psů a po jejich
ukončení byla v nově upravených místnostech střelnice společná večeře.

Dne 28. října 1972 se konala v restauraci „U Čáhů“ v Trhových Svinech členská schůze. Na
programu této schůze byla informace o jednání o pronájmu honitby, plán honů na r. 1972, informace
o odpracovaných hodinách a různé.
Do doby konání této schůze byl dojednán příslib honitby se Státním statkem Trhové Sviny.
Proběhlo rovněž jednání s příslušnými JZD o úpravě části honitby Březí-Nežetice. Část této honitby
připadne MS Todně-Něchov. Vzhledem k tomu dojde ke změně hranic, bude příští uspořádání celé
honitby projednáno ve zvláštní komisi, určené radou ONV.
Po skončení výstavy trofejí se usnesl OV ČSMS, že bude napříště trestat i špatnou úpravu
trofejí, předložených na výstavě. Z trofejí, které byly předloženy naším MS byla hodnocena červeně
jediná trofej, hlavně pro špatnou preparaci. (trofej L. Poláka)
Plán honů byl každému členu zaslán písemně. V celém okrese Č. Budějovice se počítá
s odstřelem asi 34 tisíc kg zvěřiny. Naše sdružení uzavřelo smlouvu s Jednotou na dodávku 160 kg a
se ZNZZ na dodání 10 kusů srnčí zvěře. Zásady pro zvaní hostů na hony a rozdělování zvěřiny zůstává
v podstatě beze změny.
Na letošní sezonu musí být přezkoušeny všechny brokovnice a nejpozdějším datem výroby
1952. I v letošním roce bude proveden prodej zvěřiny občanům v Březí a Nežeticích vždy po honech
za běžnou cenu.
Podle usnesení této členské schůze bude každému členu sdružení odečteno (z jeho
odpracovaných hodin) celkem 8 hodin ve prospěch sdružení. Každému členu budou hodnoceny
pouze hodiny, odpracované na úpravách střelnice a na akcích, které předem podle plánu práce
dohodnuty. Nebudou se tedy započítávat hodiny, odpracované při opatřování krmiva, obdělávání
políček, při pomoci na střeleckých závodech apod. každý člen byl na této schůzi seznámen s počtem
odpracovaných hodin celkem a s počtem hodin, které se započítávají podle zásad, schválených na
výroční schůzi a podle připomínek jednotlivých členů byla provedena v několika případech úprava a
upřesnění počtu hodin. Do hodnocení pro rozdělení zvěřiny bylo započteno 40 členům celkem 1516
hodin a s ostatními akcemi bylo odpracováno celkem 2500 hodin. Na návrh výboru byly schváleny
také výjimky, týkající se členů, kterým zdravotní nebo fyzický stav nedovoluje zúčastňovat se
takových prací.
Na letošní rok byl podle informace výboru předepsán rovněž odchyt bažantů – celkem 40kusů.

Plán honů 1972
4. 11. 1972
- sraz u Kolínů v 8.00 hod.
Sled honu – Potoky – Bastlovec – část Sv. Trojice
Preliminář: 50 zajíců + 50 bažantů = 100 kusů
12. 11. 1972 - sraz u Pancířů – Březí v 8.00 hod.
Sled honu – lesy u Bumby – Vlčina – část Březí
Preliminář: 50 zajíců + 50 bažantů = 100 kusů
18. 11. 1972 - sraz na nádraží ČSAD v 8.00 hod.
Sled honu – Sv. Trojice – hamr u vodojemu – bažantnice – střelnice
Preliminář: 70 zajíců + 100 bažantů = 170 kusů
Poslední leč na střelnici
2. 12. 1972
- sraz u jatek v 8.00 hod.
Sled – královský lesík – hranice – Otěvěk – Třebíčko
Preliminář: 50 zajíců + 50 bažantů + 50 slepic = 150 kusů
16. 12. 1972 - sraz u Státního statku v 8.00 hod.
Sled honu: Farské – Bukvice
Preliminář: 50 zajíců + 80 bažantů + 50 slepic =180 kusů
Poslední leč na střelnici.
23. 12. 1972 - sraz u pily v 8.00 hod.
Sled honu: Velký rybník - Rejta
Preliminář: 30 zajíců + 100 bažantů = 130 kusů
30. 12. 1972 - Domácí hon – sraz u Českobratrské modlitebny
Sled honu: okraje honitby – bažantnice
Preliminář: 70 bažantů
Poslední leč na zakončení
Přehled o průběhu s výsledcích honů za r. 1972
Datum honu
4. 11.
12. 11.
18. 11.
2. 12.
16. 12.
23. 12.
30. 12.
Střelci
33
32
41
34
36
30
28
Hosti
7
9
13
12
10
6
4
Lov. psi
10
7
10
10
10
9
10
Honci
4
8
10
10
11
9
9
Výřady:
zajíců
51
40
45
124
45
baž. kohoutů
47
29
37
45
59
49
28
baž. slepic
2
1
4
6
15
5
8
Jak ukazuje uvedený přehled jsou výřady bažantů podstatně menší než v jiných letech. Stavy
této zvěře se následkem nepříznivého počasí v době hnízdění o hodně zmenšily.
Z výřadů jsou uvedeny v přehledu byla zvěřina rozdělena takto:
Členům celkem
91 zajíců
124 bažantů
Honcům
49 zajíců
36 bažantů
Hostům
48 zajíců
62 bažantů
Na psy
2 zajíce
2 bažanty
Prodáno
76 zajíců
78 bažantů
Část zvěřiny z honů – celkem 76 kusů drobné zvěře bylo darováno na různé účely podle usnesení
členské schůze, tj. traktoristům St. statku, za různé práce pro naše sdružení apod.
Kromě toho byly střeleny 2 kusy srnčího pro Státní statek Trhové Sviny, jak bylo předem dohodnuto.
Výkupnímu závodu bylo dodáno 10 kusů srnčí zvěře, 30 kusů bažantů a 30 zajíců. Jednotě bylo
dodáno 6kusů srnčí zvěře,20zajíců a 20bažantů. Celkem bylo veřejnému zásobování 438,80kg zvěřiny.

