Závody MS Háj Troubky - Zdislavice
V sobotu 20. května 2017 uspořádal myslivecký spolek Háj Troubky - Zdislavice, na střelnici ve
Vinohrádkách závod ve střelbě na asfaltové terče.
Jednalo se již o tradiční parkurové střílení, v rozsahu 2 x 20 terčů. Do závodu se přihlásilo celkem 30
střelců a vzhledem k tomu, že jsme neměli žádné technické potíže a také díky dobré organizaci, jsme ve
14:00 hodin mohli vyhlásit výsledky.
Po sečtení výsledků měl Karel Mrhálek z Rataj i domácí střelec Bedřich Křižan nástřel 36 terčů ze 40-ti
možných, proto bylo nutné o prvním místě rozhodnout rozstřelem. V něm se lépe dařilo Karlu Mrhálkovi,
který skončil na místě prvním, druhý byl Bedřich Křižan a třetí místo vybojoval Filip Linhart z Veselí nad
Moravou.
Během celého závodu jsme měli jak pro střelce, tak i pro veřejnost připraveno občerstvení. Tentokrát
nám přálo i počasí a přijely se podívat i rodiny s dětmi.
Tak jako každý rok, uspořádá náš myslivecký spolek v sobotu 08.07.2017 v Sokolské zahradě ve
Zdislavicích „Pytláckou noc“. Všechny příznivce myslivosti, ale i nemysliveckou veřejnost si dovolujeme
na tuto akci pozvat. Budou připraveny nejen zvěřinové speciality a také bohatá tombola.

Tři nejlepší - z leva:
3. Filip Linhart
2. Bedřich Křižan
1. Karel Mrhálek

Slavnostní večer v rezidenci rakouského velvyslance v Praze
Na slavnostním večeru CNT 17. května 2017, který hostoval a osobně uvedl velvyslanec Rakouské
republiky Alexander Grubmayr, jsme měli jedinečnou příležitost představit aktivity CNT v pražské
rezidenci Rakouského velvyslanectví.
Tohoto slavnostního večera jsem se zúčastnila, coby reprezentantka obce. Velmi pozitivně byl hodnocen
přístup vedení obce k tomuto projektu, protože tím se naše stane více viděna v regionu potažmo na
Moravě.
Slavnostní fundraisingové recepce se zúčastnilo téměř 80 hostů (maximum, které se vejde do salónu
rezidence) a účastníci přispěli peněžními a dalšími dary a přísliby v hodnotě téměř 400 000Kč na pilotní
projekt ve Zdislavicích, turistickou stezku a naše pražské projekty.
Na slavnostím večeru byli mimo jiné přítomni britská velvyslankyně Jan Thompson, hlavní sekretářka
INTO Catherine Leonard, téměř všichni naši hlavní donoři a podporovatelé: Eduard Kučera z firmy Avast,
Magdalena Součková z Ernst&Young, Milan Šimonovsky ze Sigmy, zástupce Zlínského kraje, Eliška
Kaplická, předsedkyně Výboru pro kulturu a památkovou péči Hlavního města Prahy, zástupce
Marie Šestáková, starostka obce
ministerstva kultury a mnoho dalších dobrovolníků a přátel.

