Soutěž Svatého Huberta
Prestižní klubový lovecký parkúr Klubu bretaňských ohařů, akce lovce se psem –
soutěž Svatého Huberta podle pravidel MS Svatého Huberta.
Letos byla uspořádána dvoudenní akce, první den proběhla soutěž pod záštitou
OMS Benešov a ve spolupráci s Řádem Svatého Huberta se sídlem na Kuksu a druhý
den jako řádová akce ŘSH a Klubu českých sokolníků. Soutěžilo se v malebné a
příhodné lokalitě z hlediska historie a polohy, a to na panství posledního z Valdštejnů,
na „Waldsteinově Zátiší“.
Sraz účastníků byl přímo na loveckém zámečku, který i přes mírně deštivé
počasí nám skýtal více než výborné zázemí pro tuto příjemnou soutěž. Po nezbytných
formalitách a nástupu jsme se odebrali do honitby, kde pro nás Řád Sv. Huberta
připravil po oba dva dny pohoštění a kryté stany proti dešti, které byly hojně využity
jak startujícími, tak i koronou a návštěvníky dalších akcí. Podotýkám, že korona byla
nevídaně početná, což se už u nás na kynologických akcích tak často nevidí.
Terény pro soutěž byly dobře vybrány a připraveny a velmi dobře zazvěřeny
bažantí zvěří. Práce lovců i jejich pomocníků tak mohla být náležitě předvedena a
také odpovídajícím způsobem ohodnocena, jak ze strany rozhodčích, tak i ze strany
přítomné korony. Samotné posudky i výkony startujících se těšily velkému zájmu
všech přihlížejících. Nelze vynechat také velmi přátelské pojetí soutěže, které
panovalo po celou dobu akce.
V sobotu hájil barvy Řádu Svatého Huberta David Hájíček, který se svým mimořádně
zkušeným pomocníkem, jedenáctiletým maďarským ohařem Bastienem Vives
Bohemia podali výborný výkon a obsadili v konkurenci zkušených i méně zkušených
soutěžních dvojic třetí pozici. Vítězem sobotního klání v kategorii mužů se stal pan
Zdeněk Kruchňa s mladou fenou irského setra Alex Rocky Top Legacy a stříbrnou
pozici obsadil Karel Souček s krátkosrstým ohařem Bojarem z Bílovské hůrky.
V kategorii žen soutěžila jen jedna lovkyně Vladimíra Dvořáková s anglickým setrem
Nilsem Vis Tranquilla. Tato dvojice předvedla, jako již tradičně, výbornou práci a
dosáhla vysokého počtu bodů.
V neděli byla uspořádána řádová soutěž o Pohár Řádu Svatého Huberta.
Bohužel počet účastníků nedělní soutěže byl velmi nízký, což je důsledek
skutečnosti, že se na poslední chvíli odhlásilo hned několik dříve přihlášených lovců.
Vítězem se stal Gimmi Manganello s fenou anglického setra Bertou del Gimmi,
druhou pozici si vysoutěžil Jan Frank s fenou gordonsetra Holiday Jess z Dvorku
Čamourku a jako třetí v pořadí skončil František Beran s pointrem Bernym Trialsport.
Na závěr nedělního soutěžního dne jsme byli přizváni na lovecké představení
Klubu sokolníků a měli jsme tu čest pozorovat opravdový lov dravého ptáka,
spolupracujícího se sokolníkem a stavěcím psem. Součástí prezentace byl i podrobný
výklad a objasnění náročnosti lovu.
Celá soutěž Svatého Huberta byla kvalitně připravena a zorganizována. Je
třeba říci, že na přípravě jejího hladkého průběhu se pracuje dlouho dopředu a to, jak

dopadne, je zásluha i vás, kteří jste se nebáli a přijeli soutěžit. Jedinou malou
skvrnkou na celé akci byla nepřítomnost fotografa, protože opravdu bylo co fotit.
Na přiložené výsledkové listině je patrný rozdíl v počtu startujících v sobotu a
v neděli. Ti, kdo na soutěž nedorazili, zcela jistě zaváhali. Vím, o co přišli, byl jsem
tam! Velmi mě těší, že se akce účastnili nejen vůdci velmi zkušení v této krásné
soutěži, ale i naprostí začátečníci. Již nyní se těším na příští rok.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem pořadatelům, kteří se na přípravě a
průběhu soutěže podíleli, organizátorům z Řádu Svatého Huberta, KBO i lesní správy
Waldsteinovo Zátiší, jmenovitě pak Pavlu Zonigovi, Davidu Hájíčkovi, Miroslavu
Holubovi a v neposlední řadě mojí manželce Marcele Horáčkové.
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