ms Vrcha
Vážení čtenáři zpravodaje a přátelé
myslivosti,
Máme za sebou rok plný zákazů a
omezení, která se týkají i myslivosti a
společenských akcí.
Naší největší akcí, kterou jsme pořádali
byl myslivecký ples, bohužel vypadá to,
že se již druhým rokem neuskuteční,
což nás nesmírně mrzí.

Celý rok se opět věnujeme péči o zvěř,
a to pravidelným přikrmováním,
dodáváním vitaminů a nezbytné soli.
Povinné odstranění starých porostů,
zorání a zasetí zvěřinových políček.
Udržujeme
všechna
vybudovaná
napajedla pro zvěř ve všech lokalitách.
Letos jsme jako každý rok odchovali 30
bažantů, kteří jsou ještě stále k vidění
v okolí. Jedinou změnou je, že již
nehodlám nikoho obtěžovat prosbou o
zabránění pobíhání psů na volno, ta
totiž v okolí Vraclave absolutně nepadla
na úrodnou půdu. Vzhledem k této
skutečnosti a nutnosti sekání každého
příkopu nebo meze v této lokalitě, čímž
tato zvěř přichází o svoje přirozené
prostředí, plánujeme tuto činnost
bohužel ukončit a bažanta tedy nechat
v okolní přírodě s lítostí úplně vymizet.
Stále udržujeme pachová zradidla
kolem silnice E17 ze Zámrsku do
Stradouně. V průběhu roku jsme byli
nuceni vyřezat další část proschlé
smrčiny u střelnice, nicméně opět jsme
tuto plochu vysázeli. Snažíme se

zamezit škodám zemědělcům na
zasetých polích intenzivním lovem
černé zvěře, ovšem ani to není zcela
jednoduché, jelikož venčení psů
v polích a lesích se stalo již i noční
aktivitou.
Tradičně jsme pořádali závody ve
sportovní střelbě na naší střelnici u
Topola. Vzhledem k situaci děkujeme
za podporu a solidní účast našim

příznivcům. Hlavní závod, 7. ročník
Vraclavského
poháru,
se
konal
3. července, za účasti 28 střelců. Na
prvním místě se umístil Radek
Chalupník z Bučiny, na druhém Vojtěch
Budík z Olomouce a na třetím Jakub
Zapletal z Hranic na Moravě. Zde nám
poháry zasponzorovala obec Vraclav a
obdrželi jsme finanční dar od firmy
Sprinklers group, za což děkujeme.
18.září proběhl závod Vrchovský
přeborník v disciplíně lovecký skeet,
3x25 terčů + finále. První místo obsadil
Aleš Mlíka, druhé Miloš Pečinka, třetí
Jan Hottmar.
Tolik k činnosti MS Vrcha Vraclav.
Přeji Vám všem hlavně pevné zdraví…

Za MS Vrcha myslivecký hospodář Aleš Mlíka

Sportovní střelba profesionálně
Letošní náročnou sezónu má za sebou
naše střelkyně Tereza Mlíková, která
dál pokračuje převážně pod mým
vedením na Vraclavské střelnici a
v rámci covidových možností také na
armádní střelnici v Hradci Králové a
Pardubicích. Mimo jiné v průběhu roku
opět proběhlo 5 kontrolních závodů
české reprezentace v disciplíně skeet,
na střelnicích v Brně, Sudicích, Plzni,
Písku a Hradci Králové. Dále pak
Olympijské naděje v Brně, Plzeňský a
Brněnský pohár. V každém z těchto
závodů se probojovala do finále a od
Hradeckého KZR už vždy stoupala na
stupně vítězů. V celkovém hodnocení
Českého poháru vybojovala 3. místo.

Největším a také nejdůležitějším
závodem bylo Mistrovství České
republiky v disciplínách SKEET a TRAP
v Brně, kde obsadila krásné 3. místo
v kategorii juniorky a dorostenky. Za
tuto sezónu tedy získala při závodech
reprezentace 5 pohárů.
Společně jsme si užili závod o cenu
města Prostějov, kterého se účastnilo
72 střelců a tento závod jsme zcela
ovládli a zvítězili jak v kategorii mužů,
tak i žen.
Tolik stručně z uplynulé sezóny a již
nyní probíhá příprava na tu další...
Aleš Mlíka

