
Už po šesté ... Bělský kapr...  

     A že bylo pro nás velikým překvapením a vlastně nejen pro nás. Ptáte se, copak se tam 

stalo? Nějaká rvačka o místa nebo že jsme museli rybáře posílat domu z nedostatku místa? 

Nenene, v tomto směru vše proběhlo v naprostém pořádku a pohodě. Čtěte dál a dozvíte se, co 

se vlastně stalo ... 

     Ráno jsme se probudili docela do teplého dne, které nás ale brzy výrazně zklamalo. 

Jakmile se odpískal první poločas, začaly z nebe padat malé kapky, které se proměnili za 

chvilku v chladivou průtrž mračen a vydrželo to opravdu až do přestávky.V tu chvíli se 

prostory okolo rybníka změnily na deštníkové a slunečníkové městečko. Ti co spoléhali na 

pěkné počasí jako my, nasadili kapuce nebo se zahalili do více vrstev. Všichni jsme se 

modlili, aby se počasí umoudřilo, aby nám všichni rybáři a rybářky nenastydli a neměli špatné 

vzpomínky na tento závod. Také se v kiosku vařila teplá voda ve velkém množství, aby 

groček nebo čaj zahřál, pro některé i svařák.. Nakonec déšť vystřídalo sluníčko a bylo vidět 

hned na všech, že pookřáli a úsměv se rýsoval na tváři. 

     Jediní, komu déšť nevadil, byli Kapříci a Kapři, protože pruty některých nestíhaly.  

Rozhodčí byli letos opět ve formě, ale je pravda, že mokré břehy byly záluskem nejen pro ně. 

První poločas by se dal popsat pár slovy a to, pěkné úlovky – nepříjemné pády. Jakmile se 

závodící trochu zahřáli, už tu byl náš technický rozhodčí s předběžnými výsledky, které byli 

pro nás, ženy, velice příjemné. Po prvním kole totiž vedla rybářka s cca 470 body a skoky 

mezi jednotlivými soutěžícími byly větší než bychom čekali.  

1. místo po 1. POLOČASE Terezka Kudlíková 

     Se sluníčkem se i naši rybáři usadili, po přestávce, u rybníka a začal poslední poločas. 

Mohu podotknout, že to byly minuty napětí a nervozity, zda si Tereza K. udrží své místo nebo 

jestli muži a chlapci předvedou svůj um a předběhnou ji. Jelikož víme, že Tereze K. dělá 

doprovod její tatínek, tak jakmile se byl občerstvit, ihned jsme se vyptávali, jak to vypadá. 

Bylo nám odpovězeno: Na háčku se vystřídala celá osádka rybníka, ale bodovaná ryba žádná. 

Tak jsme v duchu drželi pěstě, aby se to přeci jen trochu změnilo a štěstí ji přálo. Do konce 

poločasu zbývalo málo a naši pořadatelé začali s  tombolou, ve které bylo hned několik 

praktických cen, jak pro muže, tak i pro nás, ženy. Např. digitální fotoaparát, elektr.kráječ 

chleba nebo zahradní houpačka, ale také poukaz na srnce nebo značkové vína, multipacky 

piva Klášter. 

     Hlavní rozhodčí ohlásil konec a nastala hodina pravdy, jak vše dopadlo. Všichni závodící 

si sbalili nářadí a přesunuli se k centru dění. Ten, kdo nesledoval tombolu, krátil si chvíli 

vyuzenou klobásou nebo stehnem či točeným pivem. Jakmile pominul mumraj u vydávání cen 

z tomboly, body byly sečteny, diplomy napsány, převzal si slovo ředitel závodu, aby mohl 

vyhlásit výsledky. 

  1.místo   Tereza Kudlíková - Kosmonosy,   473 bodů 

  2.místo   Jiří Novák -  Přepeře,    462 bodů 

  3.místo   Vyhlídal Emanuel - Bakov n. Jizerou,  426 bodů 

     Někdo možná zaskočen, někdo mile překvapen z celkových výsledků. Když jsem pohlédla 

otci Terezky K. do tváře, bylo vidět, že je na svou dceru pyšný a i možná malé dojetí, že 

dokázala porazit hned několik minulých vítězů Bělského kapra. Možná to byla náhoda, ale 



každopádně pohár z tohoto ročníku patří ji a i my všichni se připojujeme ke gratulacím a 

podobných úspěchů přejeme více. 

     Dále proběhlo vyhodnocení Úlovku dne. Diplom si odnesl MOKRÝ Jan s kaprem o 

míře 51 cm i jemu jménem celé organizace MO Bělá p. Bezdězem blahopřejeme! Hned za 

ním př. JANDA Milan s kaprem, který měl 50 cm. 

     Samozřejmě letos je to tak, příští rok, kdo ví, třeba zrovna Vy budete přebírat pohár nebo 

diplom za nejlepší úlovek dne, všem rybářům děkujeme za účast. A těm, kteří nocovali kvůli 

závodu u rybníka, že nám tu nezmrzli. 

     Po celém vyhlašovacím ceremoniálu se plac u kiosků vylidnil a všem pořadatelům nastala 

už míň příjemná práce a to celé poklidit, připravit revír na následující den, kdy se zahajuje 

„sezona“. Tím bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na veškeré přípravě akci, ale i na 

konečném úklidu. Myslím, že ten drobek lidí, kteří se podíleli na tom všem, moc dobře ví, o 

koho se jedná. Ale několik lidí zmíním,př. Hýbner a př.Tyapus,př. Tošovský – velký dík za 

výbornou dršťkovou polévku :) nebo př. Saidl, který se nebál žádné práce.. 

     Velký dík od nás patří i sponzorům, protože bez nich by se tyto závody neobešly a 

budeme doufat, že i do příštích ročníků se můžeme těšit na možnou spolupráci. Zmíním 

např. Rybářské potřeby p. Hajzlerové, U Pytláka, Křepelkovi z Kosmonos, ale také 

pivovar Klášter a spousty dalších. Ještě jednou, děkujeme. 

     Všem přejeme plno krásných úlovků, příjemného počasí u vody a zase za rok, na 

viděnou!!! 

 


