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Výborná organizace i výsledek předvánočního honu v Hlubočanech

Jak je všem lidem a zejména
myslivcům známo, stavy zvěře
v jednotlivých revírech naší
republiky jsou již delší dobu
alarmující. Pryč jsou časy, kdy
si z honů odnášeli nejen střelci,
ale i honci domů několik kusů
jak bažantů, tak i zajíců a na
večerní zábavě se jimi plnily
tomboly.

Přesto i za tohoto současného
stavu byl každý překvapen, že se
v místním pohostinství sešlo 70
střelců a asi 30 honců.

Zahájení honu provedl před-
seda Ing. Drahomír Bábek
a s organizací a bezpečností
honu všechny seznámil mysli-
vecký hospodář Zdeněk Bedna-
řík s tím, že lovit se bude v pěti
lečích, ato bažant –kohout, zajíc
a škodná.

Před zastupováním první pol-
ní leče jsem se dotázal předsedy,
jak odhaduje konečný výsledek
dnešního honu. Ten mi sdělil, že

budou všichni rádi, když uloví
kolem 50 ks bažantů – kohoutů
a 25 ks zajíců.

Výsledek první leče, 8 bažantů
– kohoutů a 10 zajíců, však
všechny příjemně překvapil, zej-
ména v počtu ulovených zajíců.

Jediná smůla celého honu
byla, že hned po prvním kole se
zhoršilo počasí, začalo pršet
a pršet vydrželo až do konce. To
ale všem vynahradila krása zej-
ména lesních zasněžených lečí
a výborně zajištěné občerstvení
přímo v terénu (vřelý čaj a chléb
s tlačenkou).

To nejkrásnější pak přišlo
nakonec. Poslední leč, kdy se
vytlačovalo zmístního ovocného
sadu směrem ke statku šokovalo
všechny. Výsledek? 32 ulovených
bažantů – kohoutů.

Všichni z přítomných tak
zapomněli na to, že jsou pro-
křehlí a promočení a těšili se na
konečný výřad.

Pohled na něj pak byl impo-
zantní, protože v něm bylo seřa-
zeno 55 bažantů a 55 zajíců. To
vše již všeru umocnily dvě hořící
vatry.

Předseda s hospodářem po
vyhlášení výsledků všem podě-
kovali za celodenní kázeň
a s viditelnou radostí v očích
pozvali všechny do místního
pohostinství na zvěřinový guláš.
V16.00 hodin pak byla zahájena
zábava, na které již tradičně hrá-
la uhřická kapela Podboranka
řízená Radkem Veselým.

To ale nebylo vše. Členové
místního sdružení připravili
během zábavy dvě bohaté tom-
boly, do které přispěli svým
dílem ihosté. Vkaždé zbohatých
zvěřinových tombol byla jako 
první cena divočák.

Na závěr je třeba poděkovat
všem, kteří se na zdárném prů-
běhu honu podíleli.

Text a foto Josef Menoušek

HLUBOČANY – V sobotu 14. října 2012 se již tradičně, jako každý rok, konal v Hlubočanech před-
vánoční hon, který již mnoho let po organizační stránce výborně připravují členové Myslivecké spo-
lečnosti Hlubočany. I tentokrát se předvedli v dobrém světle a nic neponechali náhodě.

Zleva: Toník Schwarzer a Mirek Říha vyhodnocují úspěšnost a kvalitu ulovené zvěře po druhé leči.

Zleva: Antonín Kopřiva (závodčí), Drahomír Bábek (předseda) a Bohumil Verner (myslivecký hospodář
MS Vyškov), krátce po druhé leči. To jim již bylo jasné, že hon bude úspěšný.

Nastala nejslavnější chvíle. Konečná výlož a slavnostní ukončení honu.

Trubač a závodčí Pavel Luska ukončuje hon. Je po všem. Zleva: Myslivecký hospodář a zároveň vedoucí honu Zdeněk Bednařík a předseda
Drahomír Bábek se mohou usmívat.

Zleva: Jaroslav Jurda a Antonín Zavadil, oba z Vyškova, jako pozva-
ní hosté při občerstvení. Čajíček a chléb s tlačenkou přišly vhod.

Člen mysliveckého sdružení Hlubočany Jan Baričák musel ulove-
nou zvěř po druhé leči přesně a zodpovědně spočítat.

Pozvaní hosté zleva: Předseda MS B. Málkovice Jan Rybnikář
a člen MS Kučerov Ladislav Vičar byli s připraveným občerstvením
a s průběhem honu rovněž viditelně spokojeni.


