Natura Viva 2013

Ve čtvrtek 23. května zněly výstavištěm v Lysé nad Labem krásné tóny lesních rohů.
Klub trubačů Českomoravské myslivecké jednoty v tento den pořádal v rámci výstavy Natura
Viva 2013 již II. ročník soutěže Mladý trubač ČR. Soutěžní přehlídky se zúčastnilo 11 dětí ze
všech koutů Čech i Moravy, ve věku od 8 do 14 let. Mezi nimi byli také dva mladí trubači
našeho mysliveckého sdružení, Adélka a František Kučerovi.
Každý soutěžící zahrál povinně jeden signál z Trubačského desatera a další skladbu podle
vlastního výběru. Výstavní sál zaplnili nejen příbuzní soutěžících trubačů, ale tóny jejich
lesnic a borlic přilákaly mnoho návštěvníků výstavy, kteří odměňovali soutěžící silným
potleskem. I v tomto roce se soutěž mladých trubačů díky velmi pěkným výkonům mladých
trubačů, díky porotě a moderátorovi soutěže panu Petru Dudovi velice vydařila. Všichni
soutěžící za své výkony obdrželi hodnotné ceny, které jim předával pan Petr Šeplavý
předseda Klubu trubačů a šéfredaktor časopisu Myslivost ing. Jiří Kasina. Cenu za první
místo, originál obrazu od Václava Nasvětila, předal Petru Vaňáčkovi sám autor.
Na druhém místě se umístila Adéla Sovková, třetí skončila Anežka Brziaková. Adélka
Kučerová získala cenu poroty.
V červencovém čísle časopisu Myslivost, Miss trubačka 2013 slečna Martina Malzová mimo
jiné napsala.
„Teprve osmiletá Adélka Kučerová oslnila porotu nejen výborným výkonem, ale také
zlatými vlásky, které vykukovaly zpod zeleného kloboučku. Jako nejmladší účastnice obdržela
cenu poroty.“
„Porota, skvělé publikum a fanoušci soutěže byli s výkony mladých trubačů velmi spokojeni a
každé vystoupení odměňovali mohutným potleskem. Všem mladým trubačům přejeme
hodně štěstí a další úspěchy v lovecké hudbě a těšíme se na setkání na výstavě Natura Viva
v roce 2014.“
Také my se připojujeme k tomuto přání a našim mladým trubačům Adélce a Františkovi
Kučerovým děkujeme za jejich trubačské výkony a vzornou reprezentaci našeho MS, ale i
obce Kozojedy.
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Vítěz soutěže Petr Vaňáček a Adélka Kučerová.

