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„MÍSTNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY“ 

15. května 2010,  revír Slon v Bělé pod Bezdězem 

Dne 15.5.2010 se na rybníku Slon konají Místní rybářské závody, tudíž ti, kteří vlastní 

povolenku od naší organizace, sbalte si rybařinu a dobrou náladu do batůžku a v půl páté ráno 

se uvidíme.  

Svačinu si brát nemusíte, co se týče nápojů a občerstvení, bude pro Vás připraven kiosek, 

který Vám bude po celou dobu závodu k dispozici.  

Pro nejúspěšnější rybáře jsou připraveny lákavé ceny, které až do poslední chvíle budou pro 

Vás překvapení. 

Časový harmonogram závodů: 

5.00 - 6.00 Prezentace (losování míst) 

6.00 - 9.00 I. poločas 

9.00 - 10.00 Přestávka na občerstvení 

10.00 - 12.00 II.poločas 

12.30  Vyhlášení výsledků 

Bodují se všechny druhy ryb - 1 cm = 1 bod 

Startovné je zcela dobrovolné a celý výtěžek z této akce poputuje na Dětský den se 

Slonem. 

Celé dopoledne se o Vás budou starat s výbornou náladou funkcionáři a DK, popř. příbuzní, 

tak i já, prosím, chovejte se k nim tak, jak by jste chtěli, aby se chovali oni k Vám. Upřímně, 

je to vše slovo do pranice, pokud o tuto akci bude zájem ze strany závodících, ráda Mo tyto 

závody zopakuje. Ale to zřejmě víte sami. 

Samozřejmě jsou zváni i nerybáři, protože každého povzbudí pohled na svou rodinu či 

přátelé, jak mu drží pěsti, popř. přinesou něco na zahřátí.. 

Teď k Vám hovořím jako editorka webu, až se na Vás budu smát s foťákem v rukách , 

neobracejte se mi zády, nejen, že fota budou použity na naše stránky, ale zřejmě se i objeví v 

kronice a třeba jednou to budete Vy, kdo bude ukazovat svým potomkům obrázky, kam si 

nejraději chodíte zachytat a nebo co jste vyhráli na Místních závodech.. 

 

Poohlédnutí za "Místními rybářskými závody"  

 Dne 15.5.2010 jste na rybníku Slon mohli pozorovat větší výskyt rybářů, kteří jsou 

našimi členy. A proč? Přijeli si poměřit síly mezi sebou, ale hlavně ukázat, že všude se dobře 

chytá, ale na našem revíru nejlépe. Chytalo se na Velkém Slonu, místa se losovala a i přesto 

někteří měli velké štěstí, když si vytáhli stejnou pozici na oba poločasy. 
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 Ráno nás sice potrápila zima, která nutila pít něco teplejšího nebo i ostřejšího, popř. se 

víc zahalit do teplejšího oblečení, ale zase na náladě nám neubrala.  Jelikož to byly místní 

závody, mohl chytat kdokoli z řad našich členů, tudíž do závodu se přihlásili jak muži, tak 

ženy, ale i děti a o to celý závod byl zajímavější. 

 Zvítězí hospodář, který má plno zkušeností nebo dívka, která má evidentně dobré 

místo a vábící krmení? Nebo by mohl vyhrát chlapec, který měl vše dokonale připravené a 

neztrácel ani minutu?  Vše bylo napínavé až do konce a výsledky byly plné překvapení, 

nečekaných zvratů a spokojených úsměvů. Okolo rybníka se po celé závody linula vůně 

teplých klobás, které přišly po prvním poločase všem vhod. Snažili jsme se všichni o to, 

abychom Vám dopoledne zcela zpříjemnili  a tajně doufáme, že se nám to i povedlo.  

 Když bych měla zhodnotit celou akci sama za sebe pár slovy, tak říkám: Překvapivě 

dobré! Závodu se zúčastnilo 26 rybářů a šance na odnos ceny byla vysoká. Bylo připraveno 

20 cen a jedna větší za Úlovek dne. 

 Při vyhlášení výsledků došlo k menším nesrovnalostem, ale rychle se vyřešily a pokud 

to někomu ubralo na úsměvu, velice se omlouvám za celý realizační tým! 

 Celkové dosažené body jednotlivých účastníků najdete ve "Výsledkové listině"  já jen 

prozradím, že př. Hýbner obsadil 3.místo, těsně za ním se umístila Tereza Kudlíková a o první 

dvě místa se podělili bratři Daňhel Jan a Milan.  

 Závěrem bych chtěla dodat, že to byl den, na který se dlouho koukalo s mírnými 

obavami  a také se najdou lidé, kteří na tento den budou vzpomínat celý život, jak v dobrém, 

tak i ve zlém. Všem děkuji za účast, organizátorům za snahu vytvořit plnohodnotné dopoledne 

a sponzorům, kteří věnovali ceny. 

Výsledková listina 

 

 

http://www.rybaribpb.cz/PDF/Vysledky_MRZ_15052010.pdf
http://www.rybaribpb.cz/PDF/Vysledky_MRZ_15052010.pdf

