
Již druhým rokem existuje v naší obci myslivecký kroužek ochránců přírody. Vznikl v září 

2010 pod záštitou místního mysliveckého sdružení za spolupráce s obecním úřadem a 

základní školou.  

 

 
 

Do kroužku chodí patnáct dětí a příroda jim je opravdu koníčkem. Je smutným zjištěním, že 

naše děti sice v přírodě žijí, ale naznají ji a neumějí si jí vážit. Na začátku děti nedokázaly 

rozeznat smrk od borovice, sněženku od bledule. Dnes poznají desítky květin a stromů, vědí, 

jak žijí zvířata ve volné přírodě a co je hlavní, učí se s přírodou žít a chránit ji. Jistě, kroužek 

je kroužkem zájmovým, děti se především baví, ale zároveň se nenásilnou formou učí přírodu 

chránit. A tak vedle her děti v zimě odklízely led na zastávce a po zimně štěrk zbylý po 

zimním posypu chodníků, sbíraly po obci odpadky. Největší akcí tohoto druhu byl první 

ročník Dne země, kdy děti společně s myslivci provedli velký úklid obce od odpadků. Je až 

s podivem, co jsme všechno našli. V Baldovci jsme v podstatě posbírali papírky a drobný 

odpad. V Rozstání to bylo horší. Je skutečně neuvěřitelné, jak si sami sobě ničíme prostředí 

ve kterém žijeme. V naší obci vzniklo postupně několik skládek. Jak vypadají v některých 

místech břehy potoka protékajícího obcí, to je opravdu zarážející. Vlastně jsme tím byli úplně 

zaskočeni a děti nejvíc. Vyházené jídlo, to bylo to nejmenší. Našli jsme vysavač, dveře od 

ledničky, staré pneumatiky, pytle s rozteklým asfaltem, zbytky stavebního materiálu, prorezlý 

kanistr, rozbité nádobí, desítky plastových láhví a spoustu jiných odpadků, které se někomu 

jaksi nehodily. Nepodařilo se nám určitě najít všechny skládky a všechno uklidit. Ale po 

letošním Dni země je naše obec určitě čistí. A do budoucna, do druhého ročníku Dne země 

nás toho ještě hodně čeká. Dětem pak bylo odměnou společné opékání špekáčků u rybníka, 

které pro nás myslivci zorganizovali. 



 

 



V zimě se většinou chodí děti z kroužku schovat na obecní úřad, kde nám pan starosta 

propůjčil místnost, kde se můžeme scházet. Právě v zimě se nejvíc učíme, hrajeme různé 

soutěže s přírodovědnou tématikou, ale také si hrajeme a bavíme se. 

Ale nejkrásnější schůzky jsou ty v přírodě. Letos asi ta nejhezčí byla ta první jarní, kdy jsme 

se s dětmi vydali k větrníku. A v euforii z jarního počasí jsme si jaksi neuvědomili, že je sice 

krásné počasí, sluníčko svítí a je teplo, ale, že je všude nepředstavitelné bahno. A tak jsme 

přišli domů bahnem doslova obalení, děti i vedoucí.  A pes Jack Flek, který s námi chodí, byl 

hoden svého jména. Jen mu těch fleků trošku přibylo. Adam utopil holinku v bahně a dalo 

nám práci ji vydolovat. Dodatečně se ještě jednou omlouvám rodičům, že jsme přišli tak 

špinaví, ale když ono bylo tak krásně….  

Chodíváme do přírody pozorovat zvířata. Nejradši dětmi oblíbené žáby. 

 
 

Hrajeme také orientační hry, děti se naučily používat kompas a jsou moc šikovné. Při 

soutěžích se vždy dorozumíváme Morseovou abecedou, kterou se děti v zimě naučily. A 

několikrát jsme také uskutečnili honbu za pokladem, což se dětem velmi líbí. Za splněné 

úkoly děti díky finanční podpoře od myslivců dostávají odměny, a když po splnění náročných 

úkolů vykopali starou truhličku naplněnou zlaťáky, byly nadšené. Vůbec nevadilo, že zlaťáky 

byly jen čokoládové. 

 

Velký úspěch měla také schůzka, kdy se děti učily pod dozorem členů mysliveckého sdružení 

střílet ze vzduchovky.  

A máme také spoustu plánů do budoucna. Přednášku o myslivosti a chování divokých zvířat 

v přírodě, celodenní výlety, a snad se nám podaří uskutečnit i víkend v myslivecké chatě, na 

který se všichni moc těšíme.  
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