Myslivecká soutěž „Zlatá srnčí
trofej“
- vrcholná myslivecká soutěž pro mládež, kterou každoročně
vyhlašuje odborné oddělení sekretariátu Českomoravské
myslivecké jednoty.
Okresní kolo soutěž pořádá Oblastní myslivecký spolek Plzeň
společně s Okresním mysliveckým spolkem Rokycany.
Soutěž je rozdělena do dvou věkových kategorií:

•

Kategorie A pro žáky/ně 3. – 5. tříd ZŠ včetně

•

Kategorie B pro žáky/ně 6. – 9. tříd ZŠ včetně

•

Soutěž je v našem regionu rozšířena o kategorii „MINI“, do které jsou zařazeny děti
předškolního věku a žáci 1. a 2. tříd základních škol.
V této kategorii se nevyhlašuje žádné pořadí, ani vítěz. Vítězem jsou všichni, kteří se na
soutěž dobře připraví a také se jí zúčastní.

Letošní, již 43. ročník soutěže se konal v překrásném prostředí města Manětína.
Protože v den konání soutěže nepřálo pořadatelům počasí a celý den pršelo, soutěž včetně
naučné stezky se uskutečnila v prostorách kulturního domu. Soutěž se skládala z několika disciplin –
všeobecný test z myslivecké mluvy, zoologie a znalosti přírody, střelba na cíl ( silueta divočáka) ze
vzduchovky a praktická část, tzv. poznávačka. Také v tomto ročníku připravili pořadatelé pro
soutěžící několik lahůdek, „špeků“ – např. shoz mladého losa, srnčí paroží v líčí, vycpanina orebice
nebo čírky, apod.
Kroužek mladých myslivců Základní školy v Kozojedech, který dlouhodobě vede člen našeho MS pan
František Hykyš, měl v soutěži také své zástupce. František Kučera, stejně tak jako v loňském roce
dosáhl až na metu nejvyšší a v kategorii „B“ po zásluze zvítězil. Velice úspěšně si vedla i jeho mladší
sestřička Adélka, žákyně 2. třídy, která stejně jako v minulých ročnících patřila mezi nejaktivnější
účastníky v nesoutěžní kategorii „MINI“.
Soutěže se zúčastnili také dva dřívější vítězové a to Josef Kučera, někdejší člen kroužku mladých
myslivců při ZŠ v Kozojedech a Dominik Mašek z Dolní Bělé. Tentokráte jako trubači. Společně
s ostatními zahajovali svými fanfárami myslivecké dny a v průběhu dne zpestřovali návštěvníkům
svými vystoupeními prohlídku vystavených trofejí .
Václav Troch
místopředseda MS Kozojedy

Slavnostnímu zahájení mysliveckých dnů v Manětíně bylo přítomno kolem 500 návštěvníků, někteří přišli i se
Svými čtyřnohými pomocníky.

13 mysliveckých trubačů z Plzeňska a Rokycanska, pod vedením pana Petra Sejkory slavnostně zahájilo
Myslivecké dny 2013 v Manětíně.

43. ročník soutěže o „Zlatou srnčí trofej“, jako součást mysliveckých dnů, se konal v kinosále kulturního domu.

Soutěž řídily zkušené pořadatelky těchto soutěží, dámy Marcela Košařová a Petr Pecholdová z OMS Plzeň.

„Poznávačku“ připravil rovněž velice zkušený pořadatel, Pavel Moulis z Rokycan.

Trubači Střední lesnické školy Žlutice.

Studenti SLŠŽ při ukázce vábení zvěře.

Nejmladší trubač, ale také účastnice soutěže o ZST Adélka Kučerová z mysliveckého kroužku ZŠ Kozojedy.

František Kučera, vítěz okresního kola soutěže o ZST v kategorii „B“ se svou sestřičkou Adélkou při trubačském vystoupení.

Skupina mladých trubačů severního Plzeňska – František Kučera, Adélka Kučerová, Josef Kučera, Dominik
Mašek, se svým vedoucím Václavem Trochem.

Josef Kučera a Dominik Mašek troubí skladbu „Křepelky“.

Návštěvníkům se představili také zkušení trubači – „Přátelé z Rokycan“.

Čelní pohled do výstavního sálu na nádherně upravené trofeje.

Vkusně upravené a instalované trofeje muflonů a jelena siky.

Výtvarné práce žáků z Manětína.

