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P  R  O  P  O  Z  I  C  E 
 

k okresnímu kolu soutěže „Zlatá srnčí trofej“ (ZST) 
a „Mladý ochránce přírody“ (MOP), které se konají 4. června 2022. 

Sraz soutěžících je u mysliveckého klubu č.p.107 v Kujavách                                                                
(parkování zajištěno u fotbalového hřiště- naproti mysliveckému klubu) 

 
         Soutěž ZST je specializovaná soutěž jednotlivců, chlapců a děvčat, kde se vyžadují vyšší 
znalosti obecně o myslivosti a zvěři, z myslivecké zoologie, z péče o zvěř, zdravovědy, botaniky, 
ochrany přírody, orientace a postřehu v terénu apod.  Dělí se podle věku na kategorie mladší a 
starší. 
Po vyhodnocení testů prvních 5 z každé kategorie postupuje do II. části soutěže na naučnou 
stezku, kde v terénu plní další úkoly soutěže. Získané body z testu a z naučné stezky se sčítají. 
Vítězové z jednotlivých kategorií postupují do národního kola. 
 
 Soutěž MOP v kategorii mladší a starší je soutěží tříčlenných hlídek s plněním úkolů na 
jednotlivých stanovištích na tzv. lovecké stezce, kde členové hlídky získávají za provedené úkoly v 
oborech znalostí ochrany přírody, orientace v terénu, zoologie, botaniky, tábornických dovedností a 
zručnosti, zdravovědy a také různých sportovních disciplín (např. střelby z luku, ze vzduchovky, 
překonávání terénních překážek, apod.) body, jejichž součet vytvoří pořadí. Za nevhodné chování 
v průběhu soutěží lze udělit i trestné body, které se z výsledných bodů odečítají. 
Umístění na prvních třech místech v každé kategorii u obou soutěží je ohodnoceno věcnými 
cenami. 
 
Kategorie: Mladší děti do 5. třídy - včetně. 
                  Starší děti od 6. do 9. třídy – včetně. 
Časový rozvrh: 
Registrace soutěžících: 7.45 – 8.30 hod.  
Zahájení soutěžního dne a nástup: 8.30 – 9.00 hod. 
Soutěž ZST I. část - test: 9.00 hod. 
Start hlídek MOP: 9.45 hod. 
Soutěž ZST II. část – naučná stezka: 12.00 hod. 
Vyhlášení výsledků: po vyhodnocení a ukončení soutěží: asi v 15.30 hod. 
  
Doporučujeme, aby děti měly vhodné oblečení a obuv a v případě nepříznivého počasí i věci na 
převlečení. Zdravotní službu zajišťuje pořadatel a garant. 
Občerstvení je zajištěno pro všechny účastníky a příznivce soutěží.  
  
Zveme všechny kroužky, které se zabývají přírodou. 
 
Soutěžící souhlasí s pořízením jejich fotografii, které mohu být použity pro propagaci této akce.  
 
V Kuníně 9. 5. 2022  
 
      Bohuslav Furmánek v. r.      Marie Bučánková v. r. 
člen kulturně-propagační komise                          jednatelka 


