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Ústní zkou‰ky probíhaly na Sudic-
kém dvofie u Boskovic. Ke zkou‰kám se
pfiihlásilo celkem 34 uchazeãÛ, ze kte-
r˘ch se 3 omluvili a ke zkou‰kám se ne-
dostavili. Zbyl˘ch 31 uchazeãÛ rozdûle-
n˘ch do dvou senátÛ nastoupilo pfied
devítiãlennou zku‰ební komisi, která
provûfiila jejich znalosti a dovednosti
nabyté za dva roky intenzivního vzdûlá-
vání a posuzovala jejich zpÛsobilost
k loveckému oprávnûní.

Souãástí zkou‰ky budoucích myslivcÛ
byla znalost historie a tradice myslivosti,
provûfiení znalosti právní pfiedpisy mysli-
vosti, zoologie a biologie zvûfie, chov zvû-
fie a ochrana pfiírody, kynologie myslivec-

k˘ch psÛ, stfielectví, bezpeãnost, první po-
moc, lovectví a odchyt zvûfie. Úspû‰ní 
uchazeãi si mohou po sloÏení zkou‰ek po-
Ïádat o vydání loveckého lístku. 

V poslední dobû se vedle muÏÛ ob-
jevují v fiadách uchazeãÛ i Ïeny, které se
sv˘m zapálením, znalostmi a peãlivostí
mnohdy s pfiehledem rovnají sv˘m pro-
tûj‰kÛm. Není proto Ïádnou náhodou,
Ïe právû mezi ocenûn˘mi dvûma nej-
lep‰ími absolventy obou senátÛ byla
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právû Marcela Zunková spoleãnû se
sv˘m kolegou Pavlem Brázdou.

Mezi uchazeãi dvou senátÛ, ktefií
skládali zkou‰ky, byl i hokejista Jifií
Dopita, kterého jsme ve chvíli volna po-
Ïádali o zodpovûzení dvou otázek:

„Pane Dopito, co vás pfiivedlo k v˘-
mûnû hokejky za brokovnici?”

„Já nic mûnit nehodlám. OdjakÏiva
se rád procházím lesy a mám rád pfiíro-

du. A k lesÛm myslivost tak nûjak patfií.
Beru to jako relax, rozhodnû to nedûlám
za úãelem stfiílení zvûfie, to ne.”

„Jak tûÏké pro vás bylo skládání
dne‰ních zkou‰ek?”

„Zkou‰ky z myslivosti jsou pomûrnû
obsáhlé, chce to hodnû pfiípravy a uãení,
coÏ jsem tomu vûnoval. K úspû‰nému
sloÏení je potfiebná i nemalá praxe. Já
vûfiím, Ïe jsem nic nepodcenil a Ïe bych
zkou‰ky mohl sloÏit úspû‰nû.”

Nakonec se panu Dopitovi zadafiilo
a spoleãnû se sv˘mi 27 dal‰ími kolegy
ze dvou senátÛ se stal úspû‰n˘m absol-
ventem kurzu, kter˘ zkou‰ky sloÏil
a tak zdárnû zakonãil celé dvouleté sna-
Ïení. Tfii uchazeãi, ktefií ve zkou‰kách
neobstáli, nesplnili podmínky pouze
v jednom pfiedmûtu a tak mají moÏnost
opakování pouze toho pfiedmûtu, ve kte-
rém neuspûli.
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Na Sudickém dvofie se skládaly
zkou‰ky z myslivosti

Ocenûná Marcela Zunková 
a Pavel Brázda.

Uchazeãi pfii slavnostním zakonãení.

V sobotu 31. bfiezna skládali uchazeãi dvouletého kurzu myslivosti
svou poslední zkou‰ku pfied dosaÏením vysnûného cíle – statutu mysliv-
ce. Myslivost není jenom koníãek. Je to pfiedev‰ím Ïivotní styl a poslání.
Ov‰em aby se mohl nûkdo stát myslivcem, musí napfied úspû‰nû sloÏit
zkou‰ky, pfii kter˘ch pfiedvede své odhodlání a vûdomosti.

Chrudichromsk˘ ‰ípek obãanské sdruÏení Vás srdeãnû zve


