TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 13. října 2017

MYSLIVECKÉ SLAVNOSTI V NÁRODNÍM ZEMĚDĚLSKÉM
MUZEU: UKÁZKY TRADIC, KYNOLOGIE, TRUBAČI
I NIMROD DOMINIK HAŠEK!
Do svátku svatého Huberta sice zbývají ještě tři týdny, ale Národní zemědělské
muzeum se rozhodlo už v předpremiéře připravit velkou slavnost pro všechny
stoupence jeho cechu i fanoušky a příznivce. V sobotu 14. října proběhnou
v areálu pražské budovy Národního zemědělského muzea na Letné Myslivecké
slavnosti a na své si přijdou nejen všichni myslivci, ale i ti, kdo mají rádi zvířata
a divokou přírodu a zajímá je, co vše je s myslivostí spojeno.
Tuto sobotu tak bude na pražské Letné k vidění i ochutnání vše, co s myslivostí souvisí.
A přestože jde o jeden z historicky nejstarších oborů lidské činnosti (název lovec je doložen
už od 11. století), málokdo si dokáže v plné šíři představit, co vše myslivost obnáší.
Rozhodně v ní nejde pouze o lov, ale také o péči o zvěř a krajinu a v neposlední řadě také o
tradici, tvořící nedílnou součást našeho národního kulturního dědictví. To názorně zobrazuje
jak expozice Myslivost, která byla v Národním zemědělském muzeu otevřena před necelým
rokem, tak v průběhu roku podobné jednodenní svátky, jakými jsou Myslivecké slavnosti
A na co se můžete těšit? Slavnost bude zahájena úderem desáté hodiny dopolední a už
krátce před ní bude k dobré pohodě vyhrávat myslivecká muzika. Poté se všichni návštěvníci
mohou vydat do hájemství myslivosti a seznámit se s těmi nejtypičtějšími nimrodskými zvyky
a tradicemi, jako je např. pasování, umění vábení, řezba do paroží, preparace a zpracování
kůží nebo nožířství. Na místě budou i kynologové se svými svěřenci různých ras a plemen.
Ti zasvětí zájemce do problematiky výcviku loveckých psů a předvedou, co čtyřnozí přátelé
člověka v koordinaci s ním dovedou a jakými přáteli i užitečnými pomocníky mohou být
v lese, na poli i u rybníků. A protože myslivost byla historicky spjata i s velkými ceremoniály,
pompou, obřadností a hudbou, nemohou chybět ani trubači, reprezentovaní členy Pražského
trubačského sboru, ani koncert lovecké hudby.
Velkým lákadlem bude i muž, který se stal aktivním myslivcem teprve před pár lety a řadu
svých fanoušků touto vášní určitě překvapil: hokejová brankářská legenda Dominik Hašek.
Beseda s tímto výjimečným mužem, která nebude o hokeji, ale především o jeho cestě
k přírodě a myslivosti, je naplánována na 15 hodin. A protože je Národní zemědělské
muzeum velmi vstřícné rodinám, atraktivní program je připraven i pro děti – třeba tři divadelní
představení – Krištůfek a lesní bytosti, Červená Karkulka a Jabloňová panna. Nebo se
mohou vypravit s rodiči do interaktivní expozice Myslivost dovnitř muzea a poté své poznatky
zhmotnit formou kreseb; mohou se ale nechat i samy stylově pomalovat nebo si pořídit

originální potisk na tričko. Připraveny jsou i besedy o historii myslivosti, v nichž se každý
dozví, jaký rozdíl je mezi myslivcem a nimrodem, kdo to vlastně Nimrod byl, proč je
patronem myslivců sv. Hubert a jakou roli v historii myslivosti sehrály ženy.
Nedílnou součástí všech slavností v Národním zemědělském muzeu je samozřejmě
i gastronomie – čepovat se bude stylově pivo Muflon a limonáda Muflonka, milovníci zvěřiny
si mohou odnést nejnovější poznatky o jejích nejzajímavějších gurmetských úpravách.
A všichni budou moci samozřejmě ochutnat to nejlepší ze zvěřinových delikates.
A proč Národní zemědělské muzeum podobné slavnosti jako ty Myslivecké vůbec pořádá?
Ředitel pražské pobočky NZM Jiří Houdek k tomu říká:„Když jsme vloni v prosinci otevírali
novou expozici Myslivost, chtěli jsme ji představit nejen jako historické a tradiční poslání
a profesi, ale též jako životní filozofii, postoj a styl. Navíc jsme se rozhodli zbavit myslivost
určitých vžitých klišé a mýtů – například že je pouhým synonymem pro lov. Správný myslivec
musí být zoologem, etologem i kynologem; musí dobře znát zbraně, disponovat střeleckými
dovednostmi a mít znalosti z ekologie i klimatologie. Myslivost je obor, který klade obrovské
nároky na znalosti, um i praktické dovednosti. A to chceme veřejnosti přiblížit nejen naší
stálou expozicí, ale i při podobných slavnostech, jako jsou ty myslivecké.“
Myslivecké slavnosti se v budově Národního zemědělského muzea v Praze na Letné konají
v sobotu 14. října od 10 do 16 hodin.
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