
Jubilejní 50-tý ročník MK ZST v Hutisku-Solanci. 
 
               Zlatá srnčí trofej je vrcholová soutěž pro děti a mládež, kterou pořádá ČMMJ a byla založena v roce 
1970. Při tomto jubilejním ročníku se ohledném do historie a připomeneme si momenty úspěšného působení 
mysliveckého kroužku POŠTOLKY. Kroužek byl založen při staré ZŠ v roce 1972 zkušenými myslivci našeho MS 
a to p. Zdeňkem " tehdejším před. MS " a p. Karlem Třetinou a to pod názvem POŠTOLKA. Kroužek měl 15 členů 
a jeho činnost spočívala v získávání základních znalostí myslivosti, přírodě a její ochraně. V roce 1974 byla 
otevřená nová ZŠ do které také docházely děti z Dolní Bečvy Vigantic. Zájem dětí o činnost v POŠTOLCE  se 
zvýšil a kromě svého programu se věnovaly sběru lesních plodů a přípravě krmiv na zimní období.  V roce 1978 
jsme upravili program činnosti POŠTOLKY  s pořádáním soutěže MK ZST i střelecké soutěže ze vzduchovky               
na Hutisku-Solanci. Dohodla se spolupráce našeho mysl. spolku s vedením obce i vedením ZŠ i MŠ, která nám 
umožnila využívat prostory i vybavení školy k pravidelným schůzkám a přípravě na soutěže MK ZST. Od této 
doby pořádáme každoročně společné soutěže MK ZST, střelecké soutěže MK ZST, i O POHÁR STAROSTY 
OBCE v areálu ZŠ a MŠ. V době covidových opatření se soutěž MK ZST pořádala v komunitním centru naší 
obce. Výhodou je, že v těchto zařízeních mohou probíhat tyto soutěže pod jednou střechou za každého počasí                
s kompletním zajištěním.  
              Největší úspěchy v létech 1979 - 2000 dosáhli Robert Fojtášek 3krát vítěz OK ZST a 2krát účast ve 
finále NK  s výborným umístěním, Josef Skalík 5krát vítěz OK ZST a 3krát účast ve finále NK s výborným 
umístěním, V létech 2001 - 2015 vítězové OK ZST : Tereza Vančurová, Tomáš Minarčík, Lenka Vančurová, Jiří 
Jurajda, Jaroslav Kulišťák - účast ve finále NK , Filip Pastorek - 2krát, Skalíková Kateřina - 2krát. V létech 2016 - 
2021 vítězové OK ZST Eliška Václavíková , Silva Václavíková, Anna Sekyrová, Vojtěch Marek 2krát - Finále NK - 
9. místo, Jiří Sekyra, Milan Minarčík,  Štěpán Koláček, Tamara Vagáčová. Takže to byly největší úspěchy mysl. 
kroužku POŠTOLKA. 
             V sobotu 7.5. 2022 mysl. spolek ve tradiční spolupráci s vedením obce a vedením  ZŠ a MŠ uspořádali              
v areálu komunitního centra jubilejní 50-tý ročník MK ZST. Na prezentaci se sešlo 27 soutěžících ve třech 
věkových kategoriích. Na slavnostním nástupu přivítal všechny přítomné starosta obce ing. Vladimír Petružela               
a připomněl historii mysl. kroužku POŠTOLKA a poděkoval za dosažené výsledky na vrcholných soutěžích ZST              
i za vzornou reprezentaci obce Hutiska - Solance. Sdělil, že obec bude i nadále podporovat činnost POŠTOLKY  
a popřál soutěžícím úspěch v dalších soutěžích.  Rovněž zástupce řed. ZŠ a MŠ Mgr. Petr Urda pozdravil 
přítomné a ocenil dlouholetou činnost mysl. kroužku POŠTOLKA, který působí na zdejší ZŠ a MŠ a dosaženými 
výsledky v soutěžích o ZST přispívá k dobré reprezentaci školy.  Vyjádřil podporu vzájemné spolupráci k další 
úspěšné činnosti POŠTOLKY. Soutěžícím popřál úspěch a přesnou mušku v soutěži.  Za mysl. spolek pozdravil 
všechny přítomné jeho mistopřed. Bronislav Růčka. poděkoval vedení obce i vedení ZŠ a MŠ za dlouholeté 
příkladné spolupořádání soutěži MK i OK ZST i střeleckých soutěží včetně soutěže " o Pohár starosty obce ". 
Také za spolupráci v zajištění potřebného vybavení pro úspěšné působení POŠTOLKY. Připomněl soutěžícím                
i doprovodu možnost pohoštění a občerstvení v průběhu soutěže.  Josef Skalík seznámil soutěžící s jednotlivými 
stanovišti a soutěž mohla začít. Nejdříve do soutěže vstoupily děti kat. - 0 - předškoláci a první třída a jejím 
úkolem bylo popsat obrázky srstnaté a pernaté zvěře včetně šelem správnými názvy. Odpovědi pečlivě hodnotily 
učitelky MŠ Renata Mikulenková a Lucie Hatlapatková., které děti na tuto soutěž pečlivě připravují. Na soutěžící 
kat. A i B čekaly testové otázky a na jednotlivých stanovištích prokazovaly znalosti s mysl. odbornosti. Součet 
získaných bodů určil konečné pořadí v teoretické časti soutěže. Testové otázka pozorně hodnotili Iva a Oldřich 
Mikulenkovi.  
                      Na první stanovišti byly připraveny trofeje a shozy spárkaté zvěře  - jelení, dančí, srnčí a černé 
zvěře. Dále lebky šelem, které si mohly děti zblízka prohlédnout a popsat je správnými názvy.  Správnost 
odpovědi vyhodnotil zkušený myslivec Metoděj Pavlica.  Na druhém stanovišti čekalo na děti množství větviček 
listnatých i jehličnatých stromů. Úkolem bylo správně pojmenovat stromy ke kterým větvičky patří. Správnost 
odpovědi hodnotil zkušený lesník  Radem Mikulenka. Na třetím stanovišti měly děti možnost uplatnit získané 
znalosti z kynologie. Na obrázcích měly pojmenovat jednotlivá plemena a zařadit je do pracovní skupiny                      
dle lovecké upotřebitelnosti. Trpělivým rádcem a pečlivým hodnotitelem správných odpovědi byl Filip Pastorek.                 
Na čtvrtém stanovišti čekaly na děti otázky z loveckého střelectví. Úkolem dětí byl základní popis lovecké zbraně 
a nábojů dle použití u jednotlivých druhů zvěře. Dále bezpečnost při zacházení se zbraní, důvody  k lovu a 
ošetření zvěře po ulovení. To vše dětem vysvětlil a jejich odpovědi hodnotil místopředseda Bronislav Růčka. 
Následovalo vyhodnocení teoretické části soutěže MK ZST . 
                    Před vyhlášením výsledků proběhla plánovaná slavnostní událost. Pán Zdeněk Volek dlouholetý 
předseda našeho MS a spolu zakládající člen mysl. kroužku POŠTOLKA  v letošním roce oslaví své významné 
jubileum. Při příležitosti 50-let založení mysl. kroužku POŠTOLKA převzal s rukou starosty obce ing. Vladimíra 
Petružely ocenění za obětavou práci s mládeži, dárkový balíček s osobním poděkováním. Stejná ocenění převzal 
také od zástupce řed. ZŠ a MŠ Mgr. Petra Urdy. Pamětní list, dárkový balíček a zlatou medaili s poděkováním 
předaly p. Z Volkovi také děti mysl. kroužku POŠTOLKA . Stejná ocenění při svém jubileu převzal také za vedení 
mysl. kroužku POŠTOLKA  p. Josef Skalík . Při příležitosti 50 let založení mysl. kroužku POŠTOLKA převzal                  
s rukou zástupce řed. ZŠ a MŠ  Mgr. Petra Urdy  také dar pro POŠTOLKU a to dvou kusů nových výkonných 
vzduchovek, včetně optických měřidel s montáži a přáním dosažení dalších úspěchů s POŠTOLKOU. Za ocenění 
i dar pro POŠTOLKU jsme vyslovili velké poděkování a připomněli, že naše POŠTOLKA je pravděpodobně 
nejstarším mysl. kroužkem, který pracuje bez přerušeni své činnosti a to nejen v našem okrese.  
                Následovalo vyhodnocení MK ZST i střeleckých soutěži s těmito výsledky.  
    V kat. 0 - předškoláci soutěžilo 13 dětí. Zde se neurčuje pořadí  a všichni obdrží zlatou medaili, diplom a ceny.  
    V kat. A   2 - 5 tř. soutěžilo 6 dětí s těmito výsledky  



                         1. Antonín   Minarčík 
                         2. Adam      Pastorek 
                         3. Matouš   Marek 
                         4. Josef       Liška 
                         5. Kateřina  Marková 
                         6 Jiří           Mikl 
                   
      V kat. B  6 - 9 tř.  soutěžilo 8 dětí s těmito výsledky.  
                          1. Jakub     Šedý 
                          2. Vojtěch   Marek 
                          3. Silvie      Václavíková 
                          4-5 Milan    Minarčík 
                          4-5 Štěpán  Koláček 
                          6. Anežka    Marková 
                          7. Oliver      Václavík 
                          8. Petr         Vala 
       Všichni obdrželi diplom, ceny a soutěžící na prvních třech místech medaile. 
 
      Ve střelecké soutěži ze vzduchovky pro  MK ZST kat. A soutěžilo 6 dětí s tímto umístěním. 
                         1. Antonín    Minarčík  
                         2. Adam      Pastorek  
                         3.Jiří           Mikl 
                         4.Kateřina  Marková 
                         5. Matouš   Marek 
                         6. Josef      Liška 
                
          V kat. B  soutěžilo 8 dětí s tímto umístěním. 
                        1. Anežka   Marková 
                        2. Silvie     Václavíková 
                        3. Milan     Minarčík 
                        4. Vojtěch  Marek 
                        5. Jakub    Šedý 
                        6-7 Silvie   Václavíková 
                        6-7 Štěpán Koláček 
                        8 Petr         Vala 
             První tři soutěžící obdrželi medaile 
 
      Ve střelecké soutěži " o Pohár starosty obce "  v kat. A soutěžilo 6 dětí. 
                        1. Antonín  Minarčík 
                        2. Adam     Pastorek 
                        3. Marek    Matouš 
                        4. Jiří         Mikl 
                        5. Kateřina  Marková 
                        6. Josef     Liška 
   
         V kat. B soutěžilo 8 dětí 
                        1. Anežka  Marková  
                        2. Silvie     Václavíková 
                        3. Milan     Minarčík 
                        4. Jakub    Šedý 
                        5. Vojtěch  Marek 
                        6. Oliver    Václavík 
                        7. Štěpán  Koláček 
                        8. Petr       Vala 
          Místopřed. MS Bronislav Růčka vyzval soutěžící k slavnostnímu nástupu a z rukou starosty obce                       
ing. Vladimíra Petružely, zástupce řed. Mgr. Petra Urdy přebrali diplomy, medaile, poháry a ceny. Poděkovali 
soutěžícím za předvedené výkony, vedoucím kroužku za přípravu dětí a popřáli soutěžícím úspěch v soutěži OK 
ZST. Dále poděkoval rodičům za velmi dobrou spolupráci při přípravě dětí na soutěž.  
          Na závěr  Josef Skalík poděkoval sponzorům, kteří dlouhodobě podporují činnost POŠTOLKY a to včetně 
soutěži MK ZST. Díky ním si všichni soutěžící odnáší poháry, medaile, diplomy a hromadu pěkných cen. Jsou to 
Mysl. spolek Hutisko - Solanec, MŠ a ZŠ Hutisko - Solanec,  obec Hutisko - Solanec,  COMMODUM 
spol.s.r.o.,  Lesy ČR Rožnov p. Radh.,   Zeman Les s.r.o.,    Antonín  Šupler - prodej a servis 
Husgvarna,     členové MS - Josef Skalík ml. a   Oldřich Mikulenka ,   Jan Vagáč - otec soutěžících 
dětí.  Místopřed. MS Bronislav Růčka na závěr zdůraznil, že tato spolupráce v oblasti činnosti s dětmi má                                                
na Hutisku - Solanci dlouholetou tradici a spoustu aktiv kterým učí děti lásce, úctě i respektu k přírodě. 
                               Za vedení mysl. kroužku POŠTOLKA    Josef Koláček        Josef Skalík        ing. Milan Orkáč 
                               Za  MS Hutisko - Solanec  mistopřed. Bronislav Růčka 


