Myslivci letos oslaví 60 let od založení svého spolku…
Je to až k nevíře, ale opravdu letos (23. června) uplyne plných 60 let od doby, kdy na
ustavující schůzi konané 23. června 1962 vzniklo sloučením honiteb Mysliveckého sdružení Přílepy a
Mysliveckého sdružení Kněževes Myslivecké sdružení Přílepy-Kněževes.
Členy výboru nově založeného sdružení byli pánové Adolf Pelc st., Jindřich Pokorný, J.
Hendrych, Karel Hurt, Stanislav Bidrman, Jiří Stránský, Josef Závora, Karel Ledvinka a Karel Hacmac.
Mysliveckými strážemi byli ustanoveni J. Závora, Miloslav Havel a Jindřich Pokorný. Hospodáře dělal
Jindřich Pokorný z Rakovníka a předsedou byl Adolf Pelc st.. Dalšími členy byli pánové Emil Hálek,
Josef Pracný st., Josef Zelenka, Karel Konvalinka, František Pluhovský, Alois Chlupsa, Josef Čechák,
Karel Beneš, Vilda Šedivý, Adolf Pelc ml., Zbyněk Fišer, Josef Mužík, Miroslav Gregor, p. Hendrich,
Josef Pokorný, Ján Pukša a p. Kunc.
Jestli vás úvod článku zaujal a máte rádi historii, uvedu ještě něco z dávné minulosti, co
s myslivostí trochu souvisí a co uvádí kronika spolku, kterou vede od roku 1967 kronikář spolku p.
Miroslav Franěk z Kněževsi. Jestli se potulujete trošku po okolí Kněževsi, jistě jste si všimli na polích
tmavých pruhů ornice. Ty podle kronikáře prozrazují místa, kde byla pravěká sídliště z doby bronzové.
Dále se v kronice uvádí, že je pravdou, že v blízkosti sídlišť se nalézala prameniště, nebo potok.
V Kněževsi v lokalitě Nad Jánem je pozůstatek sídliště z mladší doby bronzové a byly zde nalezeny
například úlomky výsad jelena, srnce, divočáků, špičáky psa, nástroje z kostí srnčí zvěře, či různá šídla
a jehly… V lokalitě Na hlavách se našel medvědí špičák a na Okrouhlici u Kolešovic lovecké sekery,
pazourkové hroty na šípy či bronzové hroty kopí. Otisk dubového listu na hliněné mazanici z Vápenic
dokumentuje výskyt dubu na Vápenicích. Podle kronikáře z toho vyplývá, že zde pravěcí lovci lovili
jeleny s dlouhými výsadami, srnce, divočáky nebo medvědy…
Lov pravěkých lovců se postupně pozvolna měnil v myslivost. První známou zmínkou o
kněževeském myslivci je pravděpodobně text v časopise Česká myslivost z roku 1909, kde jistý
městský tajemník Bohumil Reim z Kněževsi projevil svůj souhlas se založením Českého svazu
loveckého.
Tehdejší honitba byla tzv. pachtovaná. Revíry byly menší výměry a byly v dražbě pachtované,
resp. propůjčované mezi zájemce o honitbu.
V roce 1940 měl část revíru Kněževes propachtovanou jistý pan Ferdinand Černohorský –
puškař z Rakovníka. Les Vinici měl propachtovaný pan Karel Kuklík – pilař z Kněževsi a část Rybníčka
užíval p. Adolf Pelc, bývalý člen MS Přílepy-Kněževes. V Přílepích měl propachtovaný revír rolník p.
Holý a dále Julius Deliš z Přílep.
Podle vyprávění se v lokalitě Rybníčka vyskytovali tetřívci, kteří tam zalétávali tokat. Rovněž
prý tetřívci tokali ve Smolinách. Do revíru se chodilo pěšky, nebo se jezdilo na kolech. Na kolech se
tehdy přepravovala i ulovená zvěř.

Obrázek 1 Jiří Stránský s
uloveným srncem (r. 1960)

A pomalu se posuneme z historie popsané v kronice do historie novodobé, kterou si mnoho
z nás zatím ještě dobře pamatuje. Myslivecké sdružení Přílepy-Kněževes fungovalo do roku 2015, kdy
se přejmenovalo na Myslivecký spolek Přílepy-Kněževes.
A že bylo a je v módě, aby nebyli všude samí chlapi, tak se začaly o myslivost zajímat i ženy, a
proto i do našeho spolku vstoupilo něžné pohlaví a 27.2.2016 jsme mezi sebe přijmuli první ženu,
paní doktorku Ivu Gregorovou.
No a tím se dostáváme do úplné současnosti, kdy náš spolek i nadále hospodaří v pronajaté
společenstevní honitbě v katastrech obcí Kněževes a Přílepy, kde chováme a lovíme zvěř. Snažíme se
o zlepšení životních podmínek zvěře například budováním napajedel, krmelců a lizů. Tyto myslivecká
zařízení se snažíme během roku co nejlépe doplňovat čím je třeba a radujeme se, když se práce daří a
jsme smutní, když to nejde tak, jak bychom si představovali.
Aktuální stav členské základny je 16 osob, z toho je jeden člen bez zbrojního průkazu a máme
jednoho stálého hosta.
Závěrem bych i s vaším svolením našemu mysliveckému spolku a jeho členům do dalších let
rád popřál hodně zdraví, mysliveckých zážitků a aby péče o zvěř v našem podání jen vzkvétala a i
v budoucnu jsme se všichni mohli v okolí našich vesnic stále potkávat tak, jako doposud, jak se zvěří,
tak i spolu…
Za použití zápisků z Kroniky MS Přílepy-Kněževes sepsal ing. Radek Gregor, předseda MS
Přílepy-Kněževes, únor 2022.

Obrázek 2 společná fotografie členské základny při VČS spolku (26.2.2022)

