
Září v lese...
Zářím začíná doba intenzivní péče o zvěř. 
Především tam, kde máme bažanty, začíná-
me intenzivně přikrmovat, aby se bažanti  
neroztoulali. Krmíme hlavně jadrnými  

krmivy a tak, aby se bažanti „zabavili“. Nej-
později v  září bychom měli překontrolovat 
krmná zařízení. Zákon o myslivosti zakazuje 
tato zařízení umísťovat ve vzdálenosti men-
ší než 200 m od hranic honitby. Nevhodné 
umístění krmelce je také nejen na zamokře-
ném místě, ale i v blízkosti vysázené kultury 
v lese. Dbáme na to, abychom měli v honit-
bě nejméně jeden krmelec na 5 – 10 kusů 
spárkaté zvěře a jedno krmné zařízení pro 
drobnou zvěř na 10 – 15 kusů, nejlépe pravi-
delně v honitbě rozmístěné. Stará a nevyho-
vující zařízení zrušíme. Postupně začínáme  
i spárkatou zvěř přikrmovat jadrnými krmivy. 
Dorůstají mláďata pernaté zvěře. Začíná 
přebarvování srstnaté zvěře a tah ptactva od 
severu k  jihu. Myslivci sklízejí otavu a úro-
du z  políček, sbírají ovoce, žaludy, kaštany, 
jeřabiny. V  polovině září se začínají poprvé 
ozývat hlasy jelena evropského. 

Začíná čas lásky naší největší spárkaté zvěře. 
Jelínci tento a další měsíc však mají jiné sta-
rosti. Vytloukají svá první paroží. Srnci si po 
říji odpočinuli a v sadech, ale i na mýtinách, 
můžeme spatřit hlavně starší a nám nezná-
mé srnce, které srnčí říje přivedla na nová 
stávaniště. 
Pokračuje odlet pernaté zvěře na jih. Týká 
se to hlavně holubů doupňáků a hřivnáčů  
a hrdličky divoké. Přebarvují nejmladší 
kusy mufloní a daňčí zvěře do zimního šatu.  
Daňci skvrnití dokončují vytloukání paroží. 

- Myslivosti 
zdar Kačírek -

Líbí se Vám obsah zpravodaje? 
Podělte se s námi o Vaše myšlenky, 

postřehy, přání, tipy na články  
nebo pěkné fotografie...

info@jehnicenapohodu.cz
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Příroda a zvířata okolo nás...

Tradice chovatelství v Jehnicích 
sahá do roku 1982, kdy byla Jeh-
nická organizace založena. 

Předsedou je od roku 2016  pan Pavel Malá-
šek. Jehničtí chovatelé pravidelně pořádají 
výstavu drobného zvířectva (králíci, holubi, 
drůbež) v září, v době konání hodů. Kromě 
chovatelů z Jehnic se jí účastní i chovatelé 
z nedaleké Kuřimi či jiných městských částí. 
Jako dítě jsem se výstav pravidelně účastni-
la, protože i můj táta byl chovatelem. Bavilo 

mě psát zápisy při posuzování, měnit zvířa-
tům vodu, dávat jim krmení... Chovatelskou 
výstavu navštěvuji i teď v dospělosti se svý-
mi dětmi. Je škoda, že chovatelů chovajících 
drobného zvířectva ubývá, bohužel, taková 
je doba. Nicméně, dětí, které doma chova-
jí zakrslého králíka, či morče přibývá. A tak 
se ve mě zrodil nápad založit v Jehnicích 
Klub mladých chovatelů. Mohli bychom si  
s dětmi o zvířatech povídat, jezdit na vý-
stavy, uspořádat výstavy, zkusit králičí hop  
a podobné akce. 

Byl by v Jehnicích o tento  
zájmový kroužek zájem?  
Napište mi vaše názory na: 
ivetabruhova@seznam.cz

Uvidíme, zda bychom mohli rozšířit člen-
skou základnu jehnických chovatelů. 

- Ing. Iveta Brůhová -

V sobotu 17. 9. 2022 připravili 
pořadatelé pro zájemce lesoparku 
pracovní a společenský program.

Jednalo se o výsadbu nových sekvojovců 
mamutích, vánočních jedliček, malinovníků 
a ostrožinovníků. Hitem se stala výsadba 
120 cm vysokého sekvojovce mamutího 
Václavy První. Sazenice sekvojovců mamu-

tích bylo možné zakoupit přímo na místě.
Po celý den hořel oheň, kde si návštěvnici 
mohli opéct dobroty a nechybělo dobré 
pivo.
Návštěvníkům se líbila komentovaná pro-
hlídka lesoparku a počasí nikoho z nich  
nerozhodilo. Každý si sám zvolil, jestli si 
chce lesopark jen prohlížet a nebo se zapojit  

i svýma rukama. Poděkování patří všem, kte-
ří si udělali v sobotu čas a navštívili lesopark. 

- Jiří Maršálek,  
Lukáš Maršálek, 

 Iveta Tollingerová - 

Chcete dostávat  
aktuální pozvánky? 

marsalek26@seznam.cz

Chovatelská výstava v Jehnicích

Lesopark se opět rozšířil o pár stromů... 




