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BĚLSKÁ PLAVAČKA I. ROČNÍK 

Je už minulostí...  

Pro mnohé z nás, z tohoto slunného dne zbyly krásné vzpomínky... 

MO ČRS Bělá pod Bezdězem zve všechy soutěži chtivé rybáře na první ročník BĚLSKÉ 

PLAVAČKY. 

Závody se uskuteční v neděli 12.09.2010 na revíru 411 005 podrevír č.1 SLON. Pro 

majitele GPS navigací  

GPS - N: 50.50600° E: 14.80174° 

 Podrobné info o závodech se dočtete v sekci Plánované akce - ZÁVODY  

 

Bělská plavačka I. ročník 

Bylo krásné ráno, když se k rybníku začali sjíždět nedočkaví rybáři. Sluníčko vykukovalo za 

stromy a pořadatelé Vás vítali s úsměvem. Všichni čekali na tento den jako maturanti na svou 

zkoušku dospělosti. Ptáte se proč? Asi proto, že to byl první ročník závodu v Plavané a nikdo 

nevěděl, jak se vyvine, zda je tato akce pro Vás vůbec lukrativní. 

Celý článek ZDE.         Foto ze závodů ZDE. 

Zveřejnění "Startovní listiny" a "Výsledkové listiny" naleznete  Zde... 

 
 

Bělská plavačka 
 Celá akce začínala v 5 hodin ráno prezentací. Někteří si dali na čas a zapisovali se až v 

průběhu 1. poločasu. Ne že by bylo moc účastníků a pořadatelé nestíhali, ale někteří usoudili, že 

na první poločas nemusí být. Bylo to jejich rozhodnutí, třeba kdo ví, zrovna oni mohli mít více 

štěstí získat nejvíce bodů z prvního úseku závodu. Nebo třeba byli přesvědčeni, že se ryby budou 

chytat na háček až déle, že po sedmé jsou ještě v říši snů..  

V sedm se „odpískal“ začátek a špičky prutů se vznesly nad hladinu našeho rybníka Slon. 

Obsadili se obě části rybníka a jako vždy se místa losovali. V prvním poločase se hned objevili 

kapři, kteří byli za 30 bodů. Nejvíce samozřejmě šla tzv. bílá ryba, která byla bodována tak, že 1 

ks = 1 bod.  

 

http://www.rybaribpb.cz/modules/wfchannel/index.php?cid=13
http://www.rybaribpb.cz/modules/wfchannel/index.php?cid=28
http://www.rybaribpb.cz/modules/wfchannel/index.php?cid=31
http://www.rybaribpb.cz/modules/extgallery/public-album.php?id=60
http://www.rybaribpb.cz/modules/wfchannel/index.php?cid=31
http://www.rybaribpb.cz/Planovane_akce/Orientacni_plan_reviru_A3.pdf
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 Celá akce byla sledována bystrými rozhodčími, kteří byli v hojném počtu. Ti, kteří jezdí 

pravidelně, ví, že se mezi nimi objevili i nové tváře a my si toho velice ceníme. V poločasech se o 

Vás staraly dívky, které Vám přinesly vše, co Vám na očích viděly (co se týče občerstvení). 

Mezitím co rybáři se starali o návnady, my jsme připravovali stánky s jídlem, protože jak je 

známo, u vody vždy vyhládne a tak se udily klobásy a bůček, vařila se káva a polévka, aby bylo v 

bříšku jako v pokojíčku.  

V devět se ukončil první poločas a začalo velké stěhování z místa na nové místo. Někteří doufali, 

že na jiném místě to bude lepší a někteří se modlili, aby to bylo stejné jako na místě předešlém. 

Rozhodčí spočítali úlovky a odebrali lístky, aby se mohl vyvěsit momentální stav závodníků.  
 

Po 1. poločase : 
1. místo Vlasta Tomáš z Mnichova Hradiště 

2. místo Pekárek Stanislav z Loun 

3. místo Urban Jaroslav z Mladé Boleslavi 
 

 Přestávka byla pestrá pro závodníky, nejen že se občerstvili, posilnili nápoji, ale také si 

mohli zakoupit lístky do tomboly, protože přeci jen, myslíme i na manželky a přítelkyně rybářů, 

aby přivezli ze závodů své drahé polovičce nějakou maličkost, třeba aviváž nebo CD přehrávač do 

kuchyně, aby se jí lépe vařilo nebo kávovar, aby si muž mohl udělat kávu taky sám a žena se v 

klidu mohla nalíčit v koupelně.. Dětem by určitě udělal radost živý králíček nebo morče – horká 

novinka v tombole a získala si velikou oblibu a to nejen u nejmenších!!!  

 

 Mohli jste také shlédnout, o co vůbec bojujete, např. mezi cenami byl naviják, krmení a 

nebo digitální fotoaparát či mikrovlnná trouba s grilem.  

V půl jedenácté se píšťalkou ohlásil začátek druhé poloviny a my jsme s velkým zájmem 

sledovali, jak vše dopadne. 

 

V druhém poločase se umístili závodníci takto: 

 

1. místo Halíř Lukáš z Mostu 
2. místo Velebný Pavel z Mladé Boleslavi 

3. místo Kučera Radek z Mnichova Hradiště 
 

 Když shrnu celé závody a měla bych je popsat, jaké byly a jaké měly ohlasy mezi Vámi, 

byl by to asi článek na pokračování, ale několik vět napíšu. Návštěvnost byla průměrná, přesto 

zarážející. Kam se poděli členové naší organizace? Mysleli jsme, že místní převálcují členy z 

jiných organizací, ale nestalo se tak. Zaregistrovali jsme cca 10 členů naší MO a zbytek byla 

drtivá většina z dálky, např. Louny, Kolín, Most, Panenský Týnec či Praha, Kladno, Roudnice a 

plno vzdálených měst, což nás osobně těší a jsme rádi za jejich zájem a doufám, že se budeme 

setkávat pravidelně. 

 Mezi závodníky se povídalo, že by jste byli rádi za další stejné závody, jen s delšími 

poločasy. Ředitelství závodu už při vyhlášení slíbilo, že za rok touhle dobou se uvidíte znovu a že 

i ty poločasy protáhne. Tudíž akce byla vydařená, na Vás bylo vidět, že jste spokojeni, někteří 

více a někteří méně, ale přeci jen, fandíme zdravému soupeření.  

 Celý den byl v rukách pořadatelů, kteří na tuto akci vynaložili své síly a podotýkám, že se 

jedná stále o stejné jména – př. Machač, Hýbner, Tyapus, Pařik, Jirdásek, Dvořák, Tošovský, 

Šilinger a Bohatá. Těmto členům za Vás všechny s dovolením poděkuji za pěkně strávené 

dopoledne u vody, že si každý z nás něco odnesl, ať hodnotnou cenu nebo rýmu.  
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Teď už ale ke konečným výsledkům závodu, těm ještě jednou BLAHOPŘEJEME a uvidíme, zda 

si svou laťku udrží i v dalším ročníku.  

 

1. místo HALÍŘ LUKÁŠ z Mostu 
2. místo VLASTA TOMÁŠ z Mnichova Hradiště 

3. místo HŘÍDEL LADISLAV z České Lípy 
Momentky se objeví v galerii co nejdříve, třeba tam budete i Vy.. 

A slibované momentky jsou Zde. 
 

Startovní listina                                                           Výsledková listina 

 

                                                       
 

 

Omezení lovu ryb na revíru č. 411 005 
Upozorňujeme všechny držitele místních, územních, celosvazových a 

celorepublikových mimopstruhových povolenek, že dne: 

12. 09. 2010 od 06:00 – do 22:00 hodin 
 

V rámci konání „ Rybářských závodů“ bude z těchto důvodů 

UZAVŘEN 
rybník Malý a Velký Slon č. podrevíru 1 

Na ostatních nádržích, které jsou součástí revíru, zůstává lov beze změn. 
 

V Bělé pod Bezdězem dne 06. 08. 2010 
 Dušan HÝBNER v.r. 
 Hospodář MO ČRS 

 

http://www.rybaribpb.cz/Aktuality_z/MO/Startovni_listina_plavacka_2010_1_2.pdf
http://www.rybaribpb.cz/Aktuality_z/MO/Startovni_listina_plavacka_2010_2_2.pdf
http://www.rybaribpb.cz/Aktuality_z/MO/Vysledky_plavacka_2010_1_30.pdf
http://www.rybaribpb.cz/Aktuality_z/MO/Vysledky_plavacka_2010_31_47.pdf

