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Letošní národní finále ZST, kategorie B se konalo v Rekreačním středisku Jizbice pod Blaníkem, a to od 27.
července do 10. srpna. Toto malebné středočeské zákoutí se stalo dějištěm ZST již po několikáté. Soustředění se
zde konalo již v letech 1997, 1998 a 2006.
Tradičně jsme začínali příjezdem dětí v sobotu odpoledne, kdy se střídal turnus mladších dětí kategorie „A“ (3. - 5. třída ZŠ) s našimi
„staršími“ (5. - 9. třída ZŠ). Jednotliví vedoucí oddílů si přebírali děti, se kterými strávili v blízkém kontaktu následujících 14 dní. Pomohli jim
ubytovat se a společně čekali na příjezd dalších oddílových spolubojovníků. Jakmile se sešla většina oddílu, vyrazily děti s vedoucími na
seznamovací vycházku do přírody. Na té se probral táborový řád, program na následující den a v podstatě i průběh celého soustředění. Nějaké
to překvapení jsme si pro děti samozřejmě nechali. Celkem se naší kategorie zúčastnilo 71 dětí z celé republiky.
Na další den, neděli, připadla teoretická část NF ZST – testy. V této části děti prokázaly své znalosti, se kterými se potkávaly během celého
roku ve svých krouţcích a rodinách. Objevily se zde rovněţ obrázky zvěře, které měly děti za úkol popsat mysliveckou mluvou, letos to byl
např. popis kuny a průřez brokovým nábojem. Po napsání testů se jednotlivé oddíly vydaly na vycházku do přírody, při které vy mýšlely
pokřiky, přezdívky a dolaďovaly názvy svých oddílů, které musely odpovídat letošnímu tématu celotáborové hry – ZOO.
Po večeři následoval seznamovací táborák, kde se jednotlivé oddíly všem představily a zároveň jsme přivítali první hosty. Manţelé Vaníčkovi
(dlouholetí vedoucí NF ZST) přijeli spolu se svými přáteli z Okresního mysliveckého spolku Benešov, s místními trubači a nositeli
mysliveckých tradic – Benešovskými hornami, jejichţ vedoucím je Ing. Jan Slabý. Představili nám program, který se zaměřil na průřez celou
historií lovecké hudby, a předvedli dokonce i vlastní autorské skladby. Po jejich vystoupení se nám představilo 6 oddílů s názvy: Alkouni,
Exoti, Krmiči, Sběrači trusu, Okapy a Ţofky. K zahajovacímu táboráku nesměly chybět špekáčky, kytary a na ZST uţ i tradiční housle.
Od pondělí nás pak čekala intenzivní příprava na druhou, praktickou část soutěţe ZST. Výuka probíhala v oddílech i společně ve výukových
blocích. Vedoucí si pro děti připravili přednášky na téma střelectví, kynologie a lovectví. Další témata, jako např. pobytové stopy a biologie
zvěře, botanika, či dendrologie pak vedoucí s dětmi probírali při kaţdodenních vycházkách do přírody. Jednotlivé přednášky byly proloţeny
sportem – vybíjenou a fotbalem. Tyto hry byly započítány do celotáborového klání. Podobně jako některé ostatní činnosti, které děti plnily
v průběhu tábora. Bylo to například odlévání stop, vaření kotlíkového guláše, střelba ze vzduchovky nebo jiţ tradiční „Bavíme se sami“, kdy je
úkolem kaţdého oddílu vymyslet písničku nebo básničku, scénku a vyrobit výtvarné dílo na téma tábora a myslivosti. Všechny disciplíny pak
oddíly předvádějí před nastoupeným táborem a porotou, sloţenou z vedoucích. Je třeba ještě vzpomenout legendární Cestu za pokladem, při
které dětí plní nejrůznější úkoly vycházející z tématu soustředění, nebo tolik oblíbenou „Hurá olympiádu“, coţ je soutěţ v netradičních
sportovních disciplínách, které se mimo jiné jako další oddíl účastní i vedoucí.
Během prvního týdne soustředění proběhlo také táboření nedaleko hlavní základny. Při tomto stanování vařily jednotlivé oddíly jiţ zmíněný
kotlíkový guláš, na jehoţ přípravu zajistily ingredience místní kuchařky. Poté, co se všichni najedli a vyřádili hraním různý ch her, odebrali se
ke spánku pod širým nebem. Táboření a spaní „pod širákem“ mělo u dětí jako vţdy velký úspěch, jejich písně u táborového ohně byly slyšet
dlouho do noci, protoţe to byla i jedna z mála příleţitostí, kdy byla posunuta večerka, jindy slavnostně troubená uţ v 10 hodin večer. Druhý
den byly přísně střeţené vzorky guláše podrobeny hodnocení nezávislé poroty.
Kromě kaţdodenních vycházek do přírody, přípravy na praktickou část NF ZST nebo hraní her pro nás bylo připraveno několik zajímavých
přednášek a ukázek. Byla to jiţ zmíněná přednáška Benešovských horen a v druhé polovině tábora ukázka kynologie pod vedením předsedy
kynologické komise OMS Benešov, MVDr. Kuneše, pomohla dětem dostat se blíţe k praktické myslivosti a ukázat vyuţití jak loveckých rohů,
tak nejbliţších přátel člověka – psů.
Pozvání na naše soustředění přijal i zkušený sokolník, zaměstnanec ZOO Plzeň, pan Milan Zaleš se svými dravci. Velmi poutavá a zajímavá
ukázka umu jeho opeřených přátel byla zakončena také druhou stránkou sokolnictví – důkaz toho, ţe práce sokolníka je časově velmi náročná a
člověk při ní musí mít velkou dávku trpělivosti a pohotovosti. Teprve po čtvrté na volno puštěný dravec se chtěl podívat do o kolních lesů, které
neznal, proto jsme panu sokolníkovi pomohli s čekáním na přílet dravce asi o další 2 hodiny déle nad rámec ukázky.
Celodenní výlet v druhém týdnu soustředění byl velmi zajímavý jak pro děti, tak pro vedoucí tábora. V oboře Ţehušice nás přijal Ing. Kořínek,
který nás zaujal poutavým výkladem a ukázal nejedno zákoutí slavné obory.
Obora Ţehušice je jednou z mála obor v České republice, která se zabývá chovem bílých jelenů. Děti je měly moţnost vidět opravdu z blízka,
pořizovaly jejich fotografie a z obory odjíţděly s velkým záţitkem.

Ten den nás ještě čekala střelnice ve Vlašimi, kde nás pan správce se svými kolegy nechali vystřelit z brokovnice a druhou polovinu dětí
z maloráţky na běţící terč. Asi po hodině se tyto dvě skupiny vyměnily, aby si kaţdý vyzkoušel obě moţnosti. Takto adrenalinově jsme
zakončili celodenní výlet.
Počasí bylo v průběhu celého našeho pobytu předpisově letní, proto jsme nejednou vyuţili místní rybník, který byl přímo v areálu rekreačního
střediska, a i přes překáţku v podobě komárů a ovádů se šel ochladit snad kaţdý.
Čtrnáct dní uteklo jako voda a přišel předposlední den, na který jiţ tradičně připadá slavnostní vyhlášení výsledků NF ZST. Vítězem letošního
ročníku ZST se stal Jakub Dobečka z Okresního mysliveckého spolku Nový Jičín (celou výsledkovou listinu najdete na webových stránkách
Českomoravské myslivecké jednoty – www.cmmj.cz). Kaţdý z mladých myslivců byl za zvuku loveckých fanfár odměněn cenami od
sponzorů. Ti nejlepší si odnesli opravdu hodnotné ceny. Večer, při posledním slavnostním nástupu, proběhlo tolik očekávané vyhodnocení
celotáborové hry. V té zvítězil oddíl Okapy pod taktovkou zkušených vedoucích Míry Mládka a Anetky Bačové. Ti si pak za své snaţení po
celou dobu trvání tábora odnesli pěkné a kvalitní noţe. Po nástupu nás čekalo balení a úklid celého táborového areálu. Druhý den ráno jsme se
naposledy protáhli na společné rozcvičce, posnídali, rozloučili a vydali se zpět do svých domovů.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na průběhu soustředění podíleli. Zásluhu na průběhu soustředění mají jiţ zmínění manţelé
Vaníčkovi s podporou Okresního mysliveckého spolku Benešov. Dále pak Českomoravská myslivecká jednota, která celou soutěţ ZST
zajišťuje a bez které by tato soutěţ nemohla jiţ tolik let existovat. K nejdůleţitějším sponzorům patří Sellier & Bellot, a. s., Lesy ČR, s. p., Ing.
Roman Jelínek, Ph.D, Les a zahrada, Záhoří RUDEL, s. r. o., SWEDTEAM, Česká zbrojovka, a. s., Silvajagd, Rembrandt s.r.o.,
CENTROPEN, a. s., Ing. Michal Zubíček, Halali, Všeobecná pojišťovna, a. s. Dále bychom chtěli poděkovat provoznímu Rekreačního
střediska Jizbice pod Blaníkem, panu Karlu Kopeckému a veškerému personálu, kteří se o nás po celou dobu pobytu starali. A ti, bez kterých
bychom se neobešli vůbec, jsou vedoucí ve sloţení: Jana Novotná, Stanislav Náhlík, Luboš Novák, Jindra Novák, Tereza Pišlová, Miroslav
Mládek, Viktor Kollanda, Martin Pilař, Jana Luňáková, Aneta Bačová, Michaela Kučerová, Martin Řezba, hlavní vedoucí Roman Navrátil se
zástupkyní Martinou Novotnou a dle všech nejlepší zdravotník Pavel Vávra.
Přejeme soutěţi ZST mnoho dalších vydařených ročníků, spoustu šikovných mladých myslivců a těšíme se na příští rok do východních Čech!
Myslivosti a ZST zdar!
Martina NOVOTNÁ, zástupkyně hlavního vedoucího NF ZST, kat. „B“

