Den ochrany přírody, myslivosti, rybářství a včelařiství se po osmé
vrátil do zámeckého parku !!!!!!
Dne 15. 6. 2018 proběhl od 14:00 hodin osmý ročník zábavně vzdělávacího dne o ochraně přírody v
zámeckém parku na Nových Hradech, který je rovněž věnovaný měsíci červnu, měsíci myslivosti a
ochrany přírody.
Sobota přinesla zamračenou oblohu, která následně ustoupila krásnému počasí a tak nic nebránilo
tomu, aby Veselá muzika opět zahrála k zahájení krásného dne. Proto i letos můžeme s radostí
konstatovat, že si osmý ročník našlo několik stovek návštěvníků a 170 dětí, které se zúčastnili naší
malé soutěže v poznávačkách ryb a zvěře, mysliveckých zvyků a tradic, včelaření, poznávání
chráněných rostlin a živočichů. Návštěvnost podtrhuje i volné vstupné, na kterém se letos vybralo
krásných 7.084,- Kč. Výtěžek by jsme rádi využili na podporu vzdělávání našich nejmenších v
kombinaci s návštěvou přírody Novohradska. Všem dárcům moc děkujeme.
O tom, že návštěvníků bylo dostatek svědčí i fakt, že tak, jako vloni, i letos velmi rychle zmizeli
grilovaní pstruzi, klobásy, guláš z divočáka, grilované prase a další dobroty. I přes potíže s
výčepním zařízením zvládla děvčata vše na jedničku a pivo teklo proudem. Bohužel ne dost rychle
na snížení fronty v horkém počasí. Na příští ročník se pokusíme zajistit zase o stupeň lepší servis.
Za občerstvení se sluší poděkovat našim manželkám, kamarádkám a kamarádům z řad členů spolků
i nečlenů, že nejsou líní podpořit dobrou akci a přidat ruku k dílu za ztrátu vlasního času, což je to
nejcenější, co můžete někomu dát. To ostatně platí i o všech, kteří se zasadili o to, aby se tato velmi
oblíbená akce mohla uskutečnit. Jedná se o členy Českého svazu ochránců přírody v čele s Láďou
Starým, Místní organizací sportovních rybářů v čele s Ing. Ludvou Kasanem, kapelou Veselá
muzika vedenou Bc. Pepíkem Vochosků, Místní organizací včelařů z Nových Hradů a Trhových
Svinů v čele s Adolfem Janů a Karlem Zmeškalem a pochopitelně myslivců z Mysliveckého spolku
z Nových Hradů v čele s předsedkyní Ivetou Marhounovou a Martinem Brychtou.
Co je již tradicí na dni pro celou rodinu na Nových Hradech je stabilita v programu s novinkami,
které se snažíme přinášet vždy po dvou letech. I letos tedy nechyběl dřevorubecký závod, sokolníci,
jízda na koloběžkách s Fit koska koloběh a Lenkou Brychtů, jízda lodí na jezírku s myslivci – rybáři
a hasiči, kdy nám kluci z SDH opět zajišťovali bezvadný průběh, soutěž v hodu polenem pro ženy i
muže, nahazování na cíl s rybáři a další.
Vítězkou kategorie žen v hodu polenem se stala Ivana Šavelová, která hodila poleno do vzdálenosti
6, 88 m a překonala tak o pouhé tři centimetry loňskou vítězsku Kristínu Maierovou. Ivana vyhrála
knihy z nakladatelství Dona, dvě láhve výborného vína a poukaz na koleběžky od Lenky Brychtů.
Nejlepším mužem v hodu polenem byl Tomáš Gregor, který vrhl poleno do vzdálenosti 10,30 metrů
a vyhrál rovněž poukaz na zapůjčení koloběžky a celý kus srnce, kterého věnoval Myslivecký
spolek Kamenná.
Dřevorubecká soutěž, kterou i letos organizovali Luboš a Petr Šulistovi z Hojné a Dobré Vody,
proběhla opět ve dvou kolech. V prvním kole se soutěžící týmy postavily proti sobě dvakrát, aby je
nejlepší čas postavil do souboje o umístění. Ve druhém kole se již řezalo o konečné pořadí. I zde
byla letos účast šesti týmů včetně zahraničního týmu dřevorubců z Rakouska. Dále zde byl
pochopitelně domácí tým z Nových Hradů zastoupený Lubomírem Brychtou st., Martinem
Brychtou a Karlem Zmeškalem, týmem profíků Kamenné ve složení Karel Vacula, Pavel Benda a
Tomáš Polák, týmem ze Žáru s bratry Homolkovými, složeným týmem Vlčí smečka se zkušeným
Petrem Šulistou, jeho synem Fandou a profi dřevorubcem Michalem Škorničkou a druhý
novohradský tým složený z úderníků Marek Petrášek, Dan Hriňa a Martin Cápl. Po losování byly
známé dvojice a mohlo se jít na věc. První kolo vyšlo nejlépe favoritům z Kamenné, kteří se
probojovali s Novými Hrady do finále. Ostatní se do konce přetahovali a hlavně nováčci ve
složeném druhém týmu z Nových Hradů okusili, jak těžká je taková soutěž.
Všichni borci si odpočinuli a po vystoupení sokolníků, tedy jejich druhého programu dne, se mohlo
přistoupit k rozhodujícím bitvám. Šesté místo obsadil tým z Rakouska, páté místo si vyštípaly
Dřevomorky, tedy druhý novohradský tým vedený Markem Petráškem. Čtvrté místo po tuhém boji
obsadili kluci Homolků, které o třetí místo připravil Petr Šulista a jeho tým. Boj o první místo byl

opět důstojným rozloučením s touto soutěží, kdy o vítězi rozhodovalo poslední poleno, kdy se z
vítěztví radoval tým z Kamenné a druhý tak skončili lonští vítězové z Nových Hraů. Všechny týmy
děkují všem divákům za vinikajcí kulisu a skvělou podporu ve finále, bylo to výborné.
Dřevo do soutěže poskytly Technické služby Nové Hrady a ceny do soutěže věnoval Marek
Petrášek z Údolí. Děkujeme.
Co bohužel nevyšlo byl kůň, kdy došlo k zabřeznutí kobyly Markéty Kypetů, která byla zvyklá
vozit děti a nepodařilo se nám zajistit náhradu. I tak děkujeme Mgr. Markétě Kypetové za podporu
ze strany její i společnosti Novohradské hory.
Malování na obličej od Michaely Churáňové a Elišky Brychtové, výtvarná dílna Bohunky Vochosků
pro děti, spoustu dobrot na stanovištích, nealko pití pro všechny zdarma a jídlo za hubičku opět
kvitovali všichni návštěvníci, kteří se po vyhlášení soutěží a ukončení vystoupení Veselé Muziky
zaposlouchali do tónů skupiny Párty ve složení Josef Vochoska, Libor Doubek a Petr Vochoska.
Nutno uznat, že to Liborovi Doubků výborně zpívá a i po hudební stránce se všichni velmi dobře
bavili.
Bez koho by to ale ani letos nešlo, jsou opět lidé a členi uvedených organizací, kteří obětují svůj
volný čas pro zábavu druhých a přiloží ruku k dílu. Za druhé těch lidí, kteří potom přijdou a plody
práce těch prvních posbírají a ještě ji pochválí. No a těch třetích, kteří naši akci podporují a
pomohou nám finančně nebo materiálně ji uspořádat.
Bez vás všech by to prostě nešlo a jsme moc rádi, že i v dnešní době ukazujeme všem okolo, že kde
je vůle, tam je i cesta a lidé si stále umí udělat krásný den a hezkou společnost bez jediného
konfliktu. Moc děkujeme manželkám za pochopení, když obětujeme velkou porci našeho volného
času v průběhu roku organzaci této velké akce, ze které nikdo z organizátorů nemá nic jiného, než
pocit z dobře odvedené práce, na které se dají ještě některé věci vylepšit.
Dovolte nám zde vyjmenovat naše partnery, kterými jsou treadičně město Nové Hrady zastoupené
starostou města Mgr. Vladimírem Hokrem, Akademie věd se sídlem na zámku v Nových Hradech
zastoupenou Petrem Hambergerem, Technické služby Nové Hrady zastoupené ředitelkou Alenou
Kedrušovou a jejím týmem, Jihočeský kraj zastoupený hejtmankou kraje Ivanou Stráskou, která
převzala nad akcí záštitu, Kámen a písek Český Krumlov zastoupený generálním ředitelem
Otakarem Veselým a Maruškou Dvořákovu s Tomášem Dvořákem, Motor Jikov zastoupený
ředitelem Miroslavem Dvořákem, rybářství Nové Hrady zastoupené Lubošem Zvonařem,
Penzionem Hamr zastoupené Monikou Šnokhausovou, kapelou Veslá muzika s Pepou Vochoskou,
fa. Petrášek zastoupenou ředitelem Markem Petráškem, spol. Novohradské hory, s.r.o. zastoupené
Mgr. Markétou Kypetovou, Budějovický Budvar zastoupený Renatou Glaserovou, Myslivecký
spolek Kamenná zastupený Jaroslavem Jarošem, Nakladatelství Dona ČB zastoupené Vladimírem
Doležalem, časopis Papoušci zastoupený Alenou Winner a mediálními partnery Jihočeskou televizí
a Českým rozhlasem České Budějovice.
Závěrem nám dovolte ještě jednou vám všem moc poděkovat a slibujeme, že příští rok se v měscíci
červnu, měsíci myslivosti a ochrany přírody, roku 2020 určitě sejdeme a budeme pevně doufat, že
se vše povede tak, jako letos.
Hezké dny a na brzké shledání se těší organizátoři.
Sta.-Kas.-Voch.-Zme.-Bry.

