Pohár Sv. Huberta, Konopiště 2021
A zase jsme se sešli. Tentokrát 16.10. v hospodě Na Kukačce. O zájmu zúčastnit se
svědčí počet náhradníků. Jen ty podmínky kdyby alespoň zůstaly jako před pár lety. A
to nemíním ty povětrnostní. Okolí bažantnice doznává civilizační změny a o
zemědělské činnosti jistého koncernu darmo mluvit. 9 mužů k samostatnému
dvacetiminutovému soutěžnímu lovu doprovázeli 2 EB, 1SPI, 1IS, 1 AS, 1 NDO, 1
GS a 2 POI a 3 ženy 1 IS, 2 RWS. A ulovili? Ale ano, jen ne všichni. Zkušenosti
vůdce a vyzrálost psa hrají v této soutěžní lovecké disciplíně stěžejní roli. Je jiné jít
na PZ nebo VZ, kde se soutěží ve výcvikových disciplínách a je jiné potýkat se s
pravidly, etikou, ekologií a sportovním duchem při lovu s rozhodčími v zádech. A
ještě těžší je srovnat se s rizikem, kdy se nečekaně objeví v blízkosti ostře nabité
zbraně náhodný turista nebo neinformovaný majitel neoploceného honebního
pozemku, jako to potkalo pana Horáčka nebo pana Kruchňu. Jaké to překvapení, že je
lovecká sezóna << Hon přece probíhá jen v bažantnici>>. I s tímto rizikem musejí
počítat jak lovci a lovkyně, tak i rozhodčí.
Slunečný podzimní den, ne příliš teplo, lehký vítr, zkrátka ideální podmínky měli
všichni. Naplno je využili jen dva muži. Zkušeného Jana Procházku s vyzrálou fenou,
NDO Fredie z Žamberských vrchlů (2013), předčil nováček v této soutěži, pan
František Beran s poměrně mladým, ale spolehlivým pomocníkem, POI Berny
Trialsport (2018). Opravdu těžká dohledávka na dobrých 150m ve vysoké stařině s
rozptylováním další vylétající pernaté prověřila spolupráci lovce a kvality jeho psa. V
takové chvíli není nad to věřit své ráně a připravenosti psa. Za ty nervy to stálo, pane
Františku.
V nohách mám už 1.000 mil……… mi znělo na sklonku dne, kdy jsme s kolegou
Mílou Dvořákem docházeli zpátky k vyhlášení celodenního klání. No, nebudu
přehánět, za den to bylo jen 48.858 kroků, což dává nějakých 36km a výškově
nastoupaných 24 poschodí. Vlastně to uběhlo, ani nevím jak, protože jsme si všichni
lovecký den, který připravil KBO, užívali. Díky za to.
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