Ze života Mysliveckého spolku

Poslední leč 2015
Náplní práce našeho mysliveckého spolku koncem kalendářního roku je plnění plánu
odstřelu spárkaté zvěře a naháňky na černou a škodnou zvěř.
Naháňka na divočáky spojená s „Poslední lečí“ bývá každoročně velice očekávanou akcí
kozojedských myslivců a jejich hostů. Nejinak tomu bylo také v sobotu 12. 12. 2015, kdy se
na této akci sešlo asi sedmdesát myslivců. První na srazu v kozojedském kulturním domě byl
tradičně pan Václav Sláma, který již od 5 hodin připravoval pro účastníky naháňky ranní
občerstvení – vynikající dršťkovou polévku. Začátek naháňky, který také již tradičně bývá
v Lednici nad „Štolovic“ zahradou byl pro silný déšť o několik desítek minut odložen. V 9.oo
hodin se však již nad Lednicemi nesli tóny lesnic a borlic „Trubačů z Kozojed“, kteří vítali
účastníky naháňky … „Vítáme vás, vítáme vás, inu opravdu srdečně vítáme vás“.
Již při nástupu aktérů do první leče se dal tušit dobrý výsledek naháňky. Lovečtí psi byli
velice netrpěliví a z velké dálky větřili v revíru přítomnost „černé zvěře“. A skutečně, psi
okamžitě po vypuštění z řemenů se s elánem a hlasitým štěkotem rozběhli do trnin a hustého
lesního podrostu, kde cítili svoji kořist. Brzo poté bylo slyšet i hlasité volání honců, kteří se
snažili divočáky vyhnat na dostřel čekajícím myslivcům. Pozor prasatáááá!, Prasatááá dozadu,
prasatááá dopředu po stráni, a hned nato se ozývala také střelba. Nakonec honci v leči
napočítali cca 45 divočáků. Na výloži po první leči pak skončilo 8 divočáků a jeden zajíc.
Bohužel došlo také k nešťastné události, když pes hospodáře MS Vladimíra Hykyše při střetu
s rudlem divočáků v hustém porostu utrpěl těžké zranění. Při veterinárním vyšetření, kam byl
pes okamžitě odvezen, lékař konstatoval tržnou ránu na boku a divočákovým kousnutím
rozdrcený kolenní kloub zadního běhu. Prognóza je pro DIXe od Petrolína velmi smutná.
Kolenní kloub je natolik postižen, že tento pes s vynikajícími loveckým schopnostmi bude mít
značně omezený pohyb a zřejmě se již dalších naháněk nebude moci zúčastňovat. Znovu se
potvrdilo, že naháňka na černou zvěř je pro lovecké psy, kteří se dostanou do přímého
kontaktu s divočáky velice nebezpečnou, a nelze takové situace v žádném případě
podceňovat.
Na výřadu, který se uskutečnil již za úplné tmy se nakonec ocitlo 11 divočáků, 1 zajíc a 1
liška. Velice pěkná atmosféra, nádherný lovecký zážitek! Naháňku zakončili opět „Trubači
z Kozojed“ zatroubením skladby Halali, při které všichni přítomní vzdali poslední poctu
ulovené zvěři.
Večerní posezení účastníků naháňky začalo společnou večeří, kterou také tentokráte
připravil „mistr“ kuchař, pan Václav Sláma. Svíčková z daňčí zvěřiny – bomba! Po úvodním
vystoupení Trubačů z Kozojed si všichni společně za doprovodu pana Václava Žákovce
zazpívali hymnu kozojedských myslivců „ Zelení hájové bejvaly jste vždy moje, bejvaly jste
mého srdce potěšení…“
Součástí společenského večera bylo mimo jiné vyhlášení krále honu a nejlepšího honce.
Králem honu se dvěma ulovenými divočáky se stal pan Jiří Hájek, host z našeho družebního
MS Nepomuk. Nejlepším honcem byl vyhlášen pan Martin Kučera, který musel všem
přítomným názorně předvést, jak divočáky z hustého lesního podrostu vyháněl.

Gratulační listy a dárkové koše z rukou předsedy MS Václava Prusíka pak převzali
sedmdesátníci Ing. František Kapsa, Václav Pánek a Václav Troch. Čtvrtým oslavencem
v tomto roce byl šedesátník Miroslav Kučera, který se však z důvodu nemoci nemohl poslední
leče zúčastnit. Václav Pánek navíc převzal „ Věrnostní medaili“, kterou mu na návrh MS
Kozojedy udělil Oblastní myslivecký spolek v Plzni za dlouholeté členství v Českomoravské
myslivecké jednotě (43 roků), za aktivní přístup k plnění všech povinností vyplývajících
z výkonu práva myslivosti a za jeho podíl na rozvoji myslivosti v regionu severního Plzeňska.
Také touto lovecko-společenskou akcí dokázali kozojedští myslivci, že nejsou pouze
„ozbrojenými brigádníky“, ale že dokážou velice dobře organizovat společné lovecké akce,
při lovu a odstřelu zvěře dbají na dodržování starých mysliveckých tradic, jsou na společné
naháňky dobře připraveni, mají dostatek „lovecky upotřebitelných psů“, a po dobře vykonané
práci se dokážou také dobře pobavit. Přejme si ještě hodně takovýchto zdařilých akcí.
„ Lesu a lovu zdar“
Václav Troch
místopředseda MS

Nástup účastníků naháňky.

I tentokráte byl na naháňce dostatek „lovecky upotřebitelných „ psů tolik potřebných pro úspěšný lov.

Jediná žena myslivkyně mezi účastníky naháňky, paní Petra Renčová.

Dva úspěšní psovodi – Petr Štol a jeho Alpský brakýř jezevčíkovitý - CIR z Dalešických lesů, Pavel Štol se
svým Jezevčíkem hladkosrstým – Bleskem.

Přestávka - občerstvení a výměna loveckých zážitků, vzájemné sdělování si úspěchů či neúspěchů.

Přestávka

Naháňku zahájili předseda Václav Prusík a hospodář Vladimír Hykyš.

