ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ 2016

Oblastní kolo této soutěže mladých adeptů myslivosti výrazným způsobem

ovlivnili žáci základní školy v Kozojedech Adélka a František Kučerovi. Spolu se svým
starším bratrem Josefem, studentem Střední lesnické školy ve Žluticích, zcela opanovali 46.
ročník oblastního kola, které pořádal Oblastní myslivecký spolek v Plzni ve spolupráci s OMS
Rokycany. Soutěž se konala v sobotu 28. května v areálu fotbalového stadionu v Radkovicích
u Přeštic.
Vrcholná myslivecká soutěž, kterou vyhlašuje každoročně Českomoravská myslivecká
jednota pro děti základních škol, které mají zájem o myslivost, přírodu a její ochranu. Soutěž
obsahuje vědomostí test, praktickou poznávací stezku v přírodě s mysliveckými a
botanickými preparáty – předměty praktické myslivosti, stopy zvěře v přírodě, stromy, keře,
byliny – tzv. „poznávačka“, myslivecká zoologie a kynologie. Velice náročnou částí soutěže
je také střelba ze vzduchovky na siluetu divočáka. V testu jsou prostě otázky ze všech oblastí
myslivosti. Troufám si říci, že správně odpovědět na otázky vědomostního testu by určitě
bylo oříškem i pro celou řadu zkušených myslivců.
Letošní ročník Oblastního kola soutěže zahajovalo trio mladých Trubačů z Kozojed
skladbičkou Vítání, kterou složil zakladatel České myslivecké hudby, prof. Antonín Dyk.
Myslivecká a lovecká hudba v jejich podání pak provázela celý průběh soutěže.
Mladí trubači našeho spolku byli navíc úspěšní v samotné soutěži. Adélka zvítězila
v kategorii A a František si zopakoval vítězství z loňského ročníku v kategorii B. Oba dva
vítězové oblastního kola soutěže ZST postupují do národního kola. Národní finále soutěže
ZST se uskuteční v okrese Frýdek Místek v Moravskoslezském kraji. Věříme, že budou
úspěšně reprezentovat náš spolek, ZŠ a obec Kozojedy. K tomu jim přejeme hodně klidu,
pohody a štěstí.
Již celou řadu let existuje při zdejší základní škole kroužek mladých myslivců. Členové
kroužku dosáhli celé řady úspěchů ve zmíněné soutěži o Zlatou srnčí trofej.
V roce 2000 zvítězili v oblastním kole soutěže Vojtěch Bláha a Jana Prusíková. Michaela
Lavičková skončila druhá. V roce 2006 v národním kole reprezentoval naše MS a ZŠ Lukáš
Fencl, vítěz oblastního kola soutěže. Od roku 2007 již v soutěži kralují sourozenci Kučerovi.
2007 – Josef Kučera, vítěz oblastního kola. V roce 2008 opět zvítězil Josef Kučera, Ondřej
Karlíček skončil na 4. místě, Štěpán Folk byl 5., Petr Machovec 6., Dominika Moulisová 7.,
Ondřej Fencl 10. V roce 2012 v obou kategoriích zvítězili Josef a František Kučerovi. V roce
2013, 2014 a 2015 zvítězil v oblastním kole soutěže František Kučera. K němu se v roce 2015
připojila Adélka, která obsadila 2. místo a stala se vítězkou 46. ročníku v roce 2016.
Po celou dobu tohoto úspěšného období vedli kroužek mladých myslivců zkušení myslivci
Václav Strejček, Václav Holub, František Hykyš.
Od roku 2010 se však výrazným způsobem snížil počet zájemců o činnost v tomto kroužku.
Poslední dva roky kroužek již v podstatě neexistuje. Do jeho činnosti jsou zapojeni pouze
František a Adélka Kučerovi z Bučku. Výboru mysliveckého spolku se přes veškerou snahu
nepodařilo zajistit vedoucího kroužku a tak děti na soutěž o Zlatou srnčí trofej připravuji
rodiče, Alena a Josef Kučerovi. Pevně však věříme, že mysliveckému spolku se podaří zajistit
vhodného vedoucího kroužku, který dokáže obnovit a ve spolupráci s vedením školy zajistit
činnost kroužku a navázat tak na jeho velice úspěšnou činnost z předcházejících let.

S pozdravem „Myslivosti zdar“

Václav Troch

místopředseda MS

Snímek z letošního ročníku soutěže o Zlatou srnčí trofej pro naše noviny poskytl pan Pavel
Moulis, předseda ZO Českého svazu ochránců přírody z Rokycan.

Na snímku je trio „Trubačů z Kouzojed“ při zahájení soutěže.

