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Dětské rybářské závody  

Dětský den se Slonem 

 Akce, které si získávají každým rokem více a více účastníků. Závody byly 

nejen o rybách, ale i padajících kapkách deště a Dětský den překvapil teplým 

sluníčkem, které podpořilo naše skotačení a dovádění okolo rybníka. Kdo chce 

vědět, jaké pikantnosti se děli během dne, ať neváhá a začte se do článku, popř. 

zahledí do fotogalerie… 

Celý článek a fotografie Zde.. 

                                         

 

Dětské rybářské závody  

v rámci Dětského dne se Slonem 

30. května 2010  

           

 

Událost pro naše nejmenší 

MO ČRS Bělá pod Bezdězem 

pořádá 

Dětský den se Slonem 

30. května 2010 na rybníku Slon. 

 

Oficiální plakát 

 

http://www.rybaribpb.cz/modules/wfchannel/index.php?cid=31
http://www.rybaribpb.cz/modules/extgallery/public-categories.php?id=40
http://www.tvmb.cz/tvmb/prehraj/2010/23/6/512
http://www.rybaribpb.cz/PDF/Harmonogram_DD_RZ_2010.pdf
http://www.rybaribpb.cz/PDF/Zavodni_rad_Detske_RZ_2010.pdf
http://www.rybaribpb.cz/PDF/Plakat_DD.pdf
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Dětské rybářské závody  

Dětský den se Slonem 

 Bylo pět hodin ráno, když se u rybníka objevili první členové MO a s obavami 

připravovali na den, který měl patřit jen dětem. Každý se modlil, aby nás nezastihla nějaká 

buřina, která by rozbila úplně vše, co rybáři celé měsíce připravovali.Evidentně jsme měli 

malou protekci nahoře, protože počasí vyšlo úplně perfektně. Sice dopoledne jsme se 

schovávali pod deštníky, ale odpoledne někteří z nás si mohli sundat mikiny, bundy a věnovat 

se programu na plno. 

 Rybářské závody oficiálně začínali v 7. hodin ráno. Našli se ovšem i nedočkavci, kteří 

si chtěli vybrat místo, jaké jim bude nejvíce vyhovovat, a tak si přivstali minimálně o 1,5 

hodiny dříve. Padla sedmá hodina ranní a Slon se pomalu začínal zaplňovat dětmi s rodiči. Ze 

začátku to vypadalo zcela nevinně, ale těsně před zahájením závodu jsme již vyplnili cca 68 

startovacích listin a nám poskočilo srdíčko radostí, že se tyto závody nestávají jen místními, 

ale sjíždí se k nám malí závodníci z celého okresu.  

 Byl odpískán začátek a vše začalo. Stánky s občerstvením se začaly starat o pohodlí 

všech. Rozhodčí byli na svých místech, ceny spatřily světlo světa a fotoaparáty se nezastavily. 

O přestávce byla připravena pro všechny závodící svačinka, aby nám nabrali nových sil do 

dalšího poločasu. A to bylo moc potřeba. Průběžně jsme vyvěšovali aktuální výsledky, které 

se každou chvílí měnily. Přesto vítězství malého rybáře Dušana Hýbnera bylo překvapující v 

zhledem k veliké konkurenci a v očích rodičů bylo vidět, že jsou na syna pyšní. Podotýkám, 

že malý Důša lovil pod dozorem své maminky. Gratulace přijímal nejen z řad našich 

pořadatelů, ale i od ostatních soutěžících, protože mezi nimi panovalo zdravé soupeření. A tak 

to má být. 
Celá výsledková listina Zde. 

                                         

 Úlovkem dne se stal kapr, který měřil 40 cm. O vítězi se rozhodlo „stříháním“, protože 

bylo víc dětí, které vytáhly úlovek se stejnou délkou. Diplom si nakonec odnesl Dominik 

Dušek, gratulujeme! 

 Celkové výsledky "Soutěže o největší rybu" Zde. 

 

 Ceny byly rozdány a vše se plynule přehouplo do Dětského dne. Pořadatelé vymysleli 

soutěže, rodičovské sdružení Kaštánek postavil výtvarnou dílnu, kde se děti proměnily ve 

vodnice a hastrmany. Zdravotní asistentky nám připomněly zásady první pomoci. Děti dostaly 

také vuřt, který si mohly opéct na ohni, ale museli splnit hned několik úkolů jako třeba 

pexeso, skákání v pytli, chytání rybiček, hod na kuželky, poznávací hru Ryby, pohádkovou 

olympiádu a spousty jiných. V průběhu odpoledne za námi dorazil DJ Jiskra, který nás těšil 

lákavými písničkami, které nás nenechali v klidu. 

 Zrovna zněla písnička od Maxim Turbulenc, když v tom se všichni zarazili kvůli 

zvuku pronikavé a blížící se sirény. Co se stalo? Hoří někde? Ne ne ne. Policie ČR nám 

přijela ukázat, jak pomáhají v krizových situacích.  Mysleli si, že náš místní funkcionář je 

http://www.rybaribpb.cz/PDF/Vysledky_DRZ_001.pdf
http://www.rybaribpb.cz/PDF/Vysledky_DRZ_002.pdf
http://www.rybaribpb.cz/PDF/Vysledky_DRZ_003.pdf
http://www.rybaribpb.cz/PDF/Soutez_o_nej_rybu_DRZ.pdf
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vyvrhel společnosti a tak mu nasadil pouta a měl právo nevypovídat. Zásah byl velice 

přesvědčivý a pro mnohé přítomné také prvním zásahem, který mohli vidět na vlastní oči. Pan 

policista si získal všechny děti drobnými dárky, ale hlavně tím, že si mohli sednout za volant 

nablýskané policejní octávie a pouštět sirénu. Jako by si dali státní složky znamení a Policii 

ČR vystřídali místní Hasiči, kteří nám stříkali vodu do potoka, ukázali vybavení zásahového 

vozu a techniky, co vozí v autě, půjčili helmy nebo nás nechali vyfotografovat za volantem. 

 Sluníčko stále svítilo a hřálo tudíž zmrzlina, která se mohla zakoupit, byla na místě. 

Kolem páté přišla na řadu tombola, která skrývala hned několik úsměvných cen, nejen že se 

mohla vyhrát mikrovlnka nebo gril, ale taky se mezi tím našli pokojové rostliny či batikované 

trika. V každé tombole se losuje o živého kapra, který i nyní získal svého majitele a ten 

předvedl pravé rybářské gesto, které si vysloužilo obdiv u ostatních návštěvníků. Kapr 

putoval zpět do vody, protože tam mu je nejlépe. 

 Poté si vzala slovo kolegyně z rodičovského sdružení Kaštánek a vyhlásila „Velkou 

malovanou soutěž“, kde se malovala nejkrásnější ryba na rybníku Slon.Porota měla nelehký 

úkol vybrat nejzdařilejší obrázky. Všechny byly nádherné. Nejzdařilejší jsme odměněny 

drobným dárkem.  

 Blížil se podvečer a travnatá plocha se změnila v historické bojiště, kde skupina 

historického šermu Mitgard předvedla, co vše dokážou s meči, ohnivými loučemi nebo s 

dobrovolníky zřad přítomných, kteří se proměnili v koně nebo v důstojné rytíře.  

 Pak už celý zbytek večera patřil výhradně dětem, které si zatancovaly, jak 

s hastrmanem nebo se šermíři, kteří si na chvilku zahráli na mašinku. 

Celý den byl vydařený, podle mého názoru to byl jeden z nejlepších Dětských dnů. Doufáme, 

že tato akce nebyla poslední a všem, kteří se na tomto dni podíleli bych chtěla poděkovat, 

protože vím, že přípravy a konečný úklid mají na starost ti samí lidé z řad členů naší MO. 

Třeba se to změní do budoucích let, ale kdo ví. Fotofrafie        
 

 

http://www.rybaribpb.cz/modules/extgallery/public-categories.php?id=41
http://www.rybaribpb.cz/modules/extgallery/public-categories.php?id=40

