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V rámci mysliveckých dnů pořádaných Oblastním mysliveckým spolkem v Plzni se ve
spolupráci s mysliveckým spolkem Rokycany v sobotu 3. května uskutečnil již 44. ročník soutěže
mladých přátel myslivosti a ochrany přírody. Místem konání této zajímavé soutěže pro školní děti byl
tentokráte Klášterní dvůr GIGANT v Záluží u Stodu na jižním Plzeňsku, v rámci chovatelské
přehlídky mysliveckých trofejí Plzeňské oblasti. V posledních ročnících této zajímavé soutěže
docházelo postupně k úbytku soutěžících dětí. Nejinak tomu bylo i v letošním ročníku. V obou
kategoriích se soutěže zúčastnilo okolo 30 dětí. V kategorii „B“, ve které soutěží dětí 6. až 9. ročníku
ZŠ, startovalo pouze 8 dětí, 7 z Plzeňska a pouze 1 z Rokycanska.
Se stejným problémem se potýká také kroužek Mladých myslivců, který na ZŠ v Kozojedech pracuje
pod patronací našeho mysliveckého sdružení. Ještě před několika lety kroužek navštěvovalo až 15
dětí. Současné době jsou v kroužku pouze František a Adélka Kučerovi z Bučku. I přesto byl letošní
ročník soutěže o Zlatou srnčí trofej pro děti z kroužku, který dlouhodobě vede nestor kozojedských
myslivců pan František Hykyš, velice úspěšný. Loňský vítěz v kategorii „A“ František Kučera dokázal
svůj úspěch zopakovat také v letošním ročníku, kdy poprvé startoval v kategorii „B“ a kvalifikoval se
tak do Národního finále ZST. To se uskuteční v rámci soustředění mladých přátel myslivosti 19. 7. –
2. 8. v Trhové Kamenici v okrese Chrudim.
Adélka, která letos soutěžila poprvé v kategorii „ B“ skončila na 2. místě. František i Adélka však byli
nejúspěšnější v nejtěžší disciplině – „poznávačka“.

Rovněž Adélka se zúčastní přípravného tábora a celostátního kola této soutěže.
Oběma dětem, reprezentantům ZŠ v Kozojedech a MS Kozojedy přejeme hodně úspěchů
v Národním finále ZST.
Václav Troch

44. ročník soutěže o Zlatou srnčí trofej zahájili „Trubači z Kozojed“ – Josef, Adélka
a František Kučerovi.

Předseda základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Rokycanech Pavel Moulis připravil pro
soutěžící náročnou „Poznávačku“. Na snímku vysvětluje postup při plnění této disciplíny.

Adélka Kučerová přebírá medaili a diplom za 2. místo v kategorii „A“ z rukou předsedy kulturní komise OMS v Plzni pana
Stanislava Kasla.

Krásný dort s motivem soutěže o ZST si za nejlépe zvládnutou „poznávačku“ v kategorii „A“ odnášíAdélka Kučerová.

Medaili a diplom za vítězství získal také František Kučera. Za nejlépe zvládnutou „poznávačku“ v kategorii „B“ obdržel
krásné nástěnné hodiny s mysliveckým motivem.

Úspěšní „Trubači z Kozojed“.

