Z činnosti Mysliveckého spolku :
Podzimní část lovecké sezóny zahájil náš spolek málo úspěšně. V první společné naháňce na zvěř
černou a škodnou, která se uskutečnila v sobotu 7. listopadu 2015 v lokalitě Býčov, dokázali
kozojedští myslivci a jejich hosté ulovit pouze 2 ks černé zvěře.
Ve druhé společné naháňce v lokalitě „ Prorostlina“ si dokonce ani nevystřelili, v honitbě nebyl ani
jeden kus černé zvěře a nenarazili jsme ani na škodnou.
Netrpělivě jsme proto očekávali, čím nás příroda a naše honitba překvapí při třetí naháňce, na které
jsme měli přivítat naše lovecké hosty ze severského Norska. Přijeli, až na menší změny, ve stejném
složení jako v loňském roce a s očekáváním úspěšného lovu. Naše honitba a myslivecký spolek i
tentokráte splnili jejich přání a připravili pro potomky Vikingů zdařilý lov. Na společném posezení po
úspěšném lovu, které se konalo v kulturním domě, vyhlásil myslivecký hospodář Vladimír Hykyš
krále honu, kterým se stal host z Norska Martin VAGE. Ulovil danielu a lišku. Ve svém krátkém
vystoupení poděkoval mysliveckému spolku za perfektní organizaci společného lovu a velkou pomoc
při vlastním lovu, specielně svému osobnímu průvodci, kterým byl David Hykyš. Za perfektní
organizaci a aktivní přístup k plnění svěřených úkolů pak ostatním členům našeho spolku poděkoval
jeho předseda Václav Prusík. Velké poděkování za velmi dobře odvedenou organizátorskou práci patří
také dvěma „závodčím“ Zdeňku Soukupovi a Marku Peterkovi.
Per GJELLAN z norské družiny ulovil v naší honitbě svého prvního divočáka. Předseda MS Václav
Prusík s polečně s hospodářem Vladimírem Hykyšem pasovali tohoto střelce na „Lovce černé zvěře“.
Dalším úspěšným norským lovcem byl Geir WAGUILD, který skolil jednoho divočáka. Mezi hosty
byl stejně jako v loňském roce nor s českými kořeny narozený v Jihoafrické republice Marek Tachezy.
Z našich členů se mezi úspěšné střelce na této naháňce zapsali Jan Kučera, Jiří Kučera, Václav
Kožíšek a Zdeněk Soukup.

Při nástupu k zahájení naháňky na „betonce“ u Rybárny nás i norské hosty překvapil sněhový
poprašek a chladné počasí.

Součástí naháňky je také svačina – hosté z Norska při opékání tradičních českých špekáčků.
To už kromě ohýnku hřály také teplé paprsky slunce.

Král honu Martin Vage přebírá z rukou hospodáře MS Vladimíra Hykyše úlomky za ulovení
danieli a lišky.

