Střelecká příprava členů MS Kozojedy.

Lovecká střelba je jednou ze základních součástí výkonu práva myslivosti. Každý myslivec by si měl
uvědomit, že svojí zbraní rozhoduje o životě a smrti zvěře, případně o jejím poranění. V krajním
případě by mohl neodborným zacházením se zbraní ohrozit i životy svých kamarádů myslivců,
případně i ostatních návštěvníků honitby. Měl by proto svoji zbraň dokonale ovládat a na loveckou
sezonu zbraň i sebe dobře připravit. 16. květen lze označit za začátek hlavní lovecké sezóny. Od
tohoto dne je totiž zákonem povolen odstřel naší nejčastější trofejové zvěře – srnce. Všichni myslivci
se na tento pro jejich činnost významný den velice těší. A právě proto náš myslivecký spolek pořádá
každoročně v tomto období takovou malou střeleckou přípravu na hlavní loveckou sezónu. Součástí
této přípravy je také přebor MS ve střelbě na asfaltové holuby. Tuto soutěž pořádá MS již dlouhá léta.
Několik posledních roků jsou však soutěžící rozděleni do dvou soutěžních kategorií. Do padesáti let a
nad padesát let.
„Statistika nudná je má však cenné údaje“!

A tak jsem si malinko statisticky srovnal výsledky posledních šesti ročníků našich střeleb. Výsledky
jednotlivých ročníků a úspěšnost členů jsem obodoval od 1. do 7. místa jedním až deseti body.
1. místo = 10 bodů
2. místo = 8 bodů
3. místo = 6 bodů
4. místo = 4 body
5. místo = 3 body
6. místo = 2 body
7. místo = 1 bod
O pořadí rozhoduje počet bodů, počet zasažených terčů a věk. Přednost má starší střelec.
Posledních 6 ročníků této soutěže ovládl nejlepší střelec našeho mysliveckého spolku, hospodář MS
Vladimír Hykyš. Zvítězil ve všech ročnících a je včele bodování s plným počtem, tj. 60. bodů. Na paty
už mu však velice důrazně šlape jeho syn David, který svádí o další pořadí vyrovnaný souboj s dalšími
mladými členy našeho spolku.
Přehledná tabulka nejúspěšnějších střelců v kategorii do 50 let:
1. Hykyš Vladimír
60 bodů
2. Hykyš David
29 bodů
3. Štol Václav ml.
25 bodů
4. Kučera Jan
19 bodů
5. Kučera Miroslav ml. 17 bodů
6. Pánek Petr
10 bodů
7. Kučera Jiří
10 bodů
8. Janda Pavel
10 bodů
9. Štol Petr
10 bodů
10. Peterka Marek
5 bodů
11. Fencl Lukáš
5 bodů

Včele bodování střelců nad 50 let je Václav Štol st., který v posledních šesti ročnících 4x zvítěil, 1x
byl druhý a 1x skončil na třetím místě. O další dvě místa svádí vyrovnaný souboj dva zkušení myslivci
Miroslav Kučera st. a Ondřej Štafurik.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Štol Václav st.
Štafurik Ondřej
Kučera Miroslav st.
Troch Václav
Peterka Josef
Soukup Stanislav
Pánek Václav
Štěrba Bartoloměj
Štol Pavel

54 bodů
40 bodů
36 bodů
14 bodů
12 bodů
9 bodů
8 bodů
6 bodů
6 bodů

I když tato činnost našeho spolku je myslivci vnímána jako sportovně společenská akce, na které
diskutují problémy související s myslivostí, hodnotí sportovní výkony našich fotbalistů, hokejistů,
biatlonistů, prodiskutovávají i své osobní problémy a starosti apod., je třeba mít neustále na
zřeteli, že hlavním cílem této akce je příprava na nastávající loveckou sezónu, zvýšení
bezpečnosti při zacházení se zbraní ať při vlastní soutěži, při samostatném lovu, ale především při
společných naháňkách.

Další etapa tohoto sportovního klání Kozojedských myslivců se uskuteční v květnu 2017.
Přejeme všem členům našeho spolku hodně úspěchů v soutěži, „rovné broky“, ale především
hodně pěkných mysliveckých zážitků a loveckých úspěchů v nastávající lovecké sezóně.

„Lovu zdar“

Václav Troch
místopředseda mysliveckého spolku

Foto č. 1 : Vladimír Hykyš, hospodář mysliveckého spolku a nejúspěšnější střelec v dlouhodobé soutěži ve střelbě na
asfaltové holuby.

Foto č. 2 : Václav Štol st. – nejúspěšnější střelec v kategorii nad 50 let.

Foto č. 3 : Nástup účastníků soutěže k vyhlášení výsledků – 4.6.2016.

