Okresní kolo o „Zlatou srnčí trofej“
V neděli 17.května 2015 proběhlo okresní kolo o „Zlatou srnčí trofej“, jehož se zůčastnilo celkem 17
dětí. Soutěž, která je určena pro děti a mládež z přírodovědných kroužků a pro jednotlivce, kteří mají
zájem o myslivost, přírodu a její ochranu, proběhla v areálu střelnice a chaty Vobešlovka na Babí u
Trutnova.
Krásné slunečné počasí provázelo děti po celou dobu soutěže. V prostorách chaty si děti napsaly
vědomostní testy a poté se vydaly na praktickou poznávací stezku, která byla organizátory soutěže v
čele s p.Martinem Záviškou, pečlivě připravena v okolí chaty. A zatímco organizátoři počítali
výsledky, děti opékali buřty a stříleli ze vzduchovky na sklápěcí terč divočáků. Úplně na závěr
proběhlo slavnostní vyhodnocení, předání diplomů a odměn. Všechny děti si domů odnesly alespoň
malý dárek.
Děti obou kategorií prokázaly dobré znalosti a ti nejlepší se mohou zůčastnit Národního kola o ZST,
které se letošní ročník bude konat v areálu SLŠ Křivoklát-Písky, okr. Rakovník. V kat A nás bude
reprezentovat Jáchym Grof a v kat B Radim Klůz. Přejeme jim nejen dobré výsledky, ale také krásný
zážitek a nová poznání.
Děkuji všem organizátorům za perfektní přípravu a průběh soutěže, rodičům za podporu a vedení dětí
k lásce k přírodě a sponzorům za poskytnutí věcných darů a odměn: Aleš Říha – AlexLov, LČR s.p.,
Optys spol. s r.o., Sellier Bellot a.s. a provozovateli chaty za poskytnutí zázemí a občerstvení.
Výsledky soutěží :
kat. A
1. Martin Fojt(jiný okres)
2. Jáchym Grof
3. Jan Stárek
4. Tereza Matuchová
5. Jan Kalenský
6. Petra Mašková
7. Michal Fojt(jiný okres)
8. Chromý Saša
9. Eliška Zuzánková
10. Tadeáš Troch
11. - 12. Matěj Blažek
11. - 12. Michal Dubský

kat. B
1.
2.
3.
4.
5.

Radim Klůz
Horst Anders
Nikola Matuchová
Tereza Kordová
Martin Stárek
Vypracoval : Bc.Dušan Effenberk

