Rozloučení dětí s prázdninami
- hlavní cíl programu mysliveckého odpoledne v sobotu 20. srpna pro děti z Kozojed a
přidružených obcí. Asi pro tři stovky účastníků této akce, pro děti, rodiče, ale i prarodiče
připravili členové Mysliveckého spolku ve spolupráci s Obecním úřadem a místním Sokolem,
odpoledne plné poučení, zábavy, soutěží, dobré hudby, ale také dobrého jídla.
Děti si v průběhu odpoledne mohli ověřit nejen své teoretické znalosti přírody a
myslivosti, ale v několika aktivitách soutěžního charakteru prokázat své schopnosti a
dovednosti ve střelbě ze vzduchovky, v hodu míčkem na cíl, ale také ve zcela nové disciplíně,
kterou byla střelba z praku. Na každém stanovišti čekala na všechny účastníky soutěží sladká
odměna.
Myslivecké odpoledne krátce po 14. hodině zahájilo myslivecké mládí – „Trubači
z Kozojed“ – sourozenci Adélka, František a Josef Kučerovi z Bučku. Myslivecká hudba
v jejich podání pak v průběhu odpoledne zazněla ještě několikrát.
Velice zajímavou ukázku výcviku dravců předvedli manželé Sagačovi z Kožlan. Jejich
opeření svěřenci – poštolka, sova pálená a káně Herrisova dokonce létali a nechali se krmit
svými majiteli, ale i přihlížejícími dětmi. Od pana Sagače jsme se dozvěděli, že káně
Harrisova pochází z Jihoamerického kontinentu a že jako jediný z dravců loví ve
spolupracujících skupinách.
Tradičně členové MS předvedli ukázky výcviku a poslušnosti svých čtyřnohých loveckých
pomocníků. Postupně předváděli plnění disciplin, potřebných k úspěšnému složení zkoušek
z lovecké upotřebitelnosti. Návštěvníci tak mohli vidět „vlečku“, kterou perfektně a
s obrovským elánem vypracovala mladičká fenka Německého křepeláka CIRA
z Křivoklátských bučin Marka Peterky. Velice rozvážně a s jistotou vypracoval dosled
poraněné zvěře po zabarvené stopě Alpský brakýř jezevčíkovitý, CIR z Dalešických lesů se
svým vůdcem Pavlem Štolem. Ukázku slídění a přinášení dohledané zvěře perfektně zvládl
Anglický špringršpaněl Gaston z Větrné paseky, jehož majitelem je Václav Folk.
Po celou dobu těchto ukázek dokázala v klidu a bez hnutí vše pozorovat fenka Slovenského
kopova Anny z Hostein, odložená svým vůdcem Petrem Pánkem uprostřed fotbalového hřiště.
Potlesk všech přítomných si za svůj výkon zasloužili jak psi, tak jejich vůdci.
Velký potlesk sklidil také pan Michal Bledý z Lužné u Rakovníka, který předvedl ukázky
vábení zvěře.
Zcela novou, pro děti velice zajímavou a lákavou soutěží byla střelba z praku.
Z počínání dětí bylo na první pohled zřejmé, že střelba z praku nepatří mezi jejich oblíbenou
činnost. Naprostá většina dětí držela prak v rukách poprvé v životě. Střelbu z praku si
vyzkoušeli a na své mládí zavzpomínali i dospělí účastníci. Nejzkušenějším se nakonec
ukázal myslivec z nedalekých Kožlan pan Miloslav Správka. Mezi soutěžícími bylo i několik
žen. Zejména paní Správková svým výkonem předčila i mužské účastníky soutěže
Největší zájem však byl stejně jako v minulých letech o střelbu ze vzduchovky na
Rumcajsově střelnici.
Vzhledem k teplému počasí bylo pro děti velice přitažlivé a nanejvýš zábavné dovádění
v asi 60 cm vysoké vrstvě pěny, kterou pro ně nastříkali členové hasičského sboru ze
Zvíkovce.

Nesmím zapomenout ani na gastronomickou složku tohoto odpoledne. Členové
mysliveckého spolku a jejich manželky připravili pro návštěvníky vynikající řízečky
z divočáka, velice chutné zvěřinové klobásy a tradiční zvěřinový guláš od Václava Slámy.
Zvláštní poděkování patří několika členům spolku, kteří od rána až do soumraku připravovali
vynikající pochoutku –„ čuríka na rožni“. Všem kdo měli možnost některou z lahůdek okusit,
velice chutnalo.
Klidnou a pohodovou atmosféru sobotního odpoledne doplnila a umocnila výborná muzika a
dobře sestavený repertoár písní v podání Dua Horizont, ve složení Jaromír Barbořák a
Valentina Janečková.
Velké poděkování výboru Mysliveckého spolku patří všem organizátorům podílejícím se
na přípravě a průběhu této velice zdařilé akce. Všem, kteří přišli posedět a pobavit se se
sousedy, potěšit se z radosti a úspěchů svých dětí, či vnoučat, kteří přišli strávit společně
s ostatními občany příjemné a pohodové sobotní odpoledne.
S mysliveckým pozdravem „Lesu a lovu zdar“
Václav Troch
místopředseda MS

Koupel v nádherně vonící pěně připravili hasiči ze Zvíkovce.

Myslivecké odpoledne zahájil a moderoval předseda Mysliveckého spolku Kozojedy pan Václav Prusík.

Jednou ze soutěží byl také hod tenisovým míčkem na cíl.

Největší zájem byl o střelbu ze vzduchovky na Rumcajsově střelnici.

