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Uteklo to opět jako voda v řece Moravě a máme tu předvánoční čas, který je pro většinu z nás časem shánění 

dárků, stromečku, kapra na vánoční stůl, ale také časem rodinné pohody a odpočinku. Ti, kteří se o rybaření 

nebo dění kolem naší obce zajímají, jistě ví, že pro naši skupinu sezóna nikdy nekončí. Dovolte nám proto, 

abychom v pár řádcích shrnuli naši činnost za uplynulý rok. 

Začínáme jako obvykle v lednu, kdy musíme na naší klubovně uskutečnit výběr sumářů a povolenek a následně 

také výdej nových. Ač se to mnohým nezdá, počet příznivců Petrova cechu je od roku vyšší a vyšší a naším 

úkolem je výběr a výdej co nejvíce zefektivnit, což si myslíme, že i s nadstandardní spoluprací s pobočným 

spolkem v Uh. Hradišti, se nám daří. 

Po výdeji povolenek začal tříměsíční kroužek Mladý rybář, ve kterém se pod vedením Jaroslava Šustala účastníci 

naučili základní pravidla rybaření, rybářského práva, ale také spoustu věcí o přírodě kolem nás. Veškeré jejich 

nabyté znalosti následně prověřily závěrečné zkoušky.  S podporou Obce jsme pro ně pak připravili ukončení na 

revíru Babice 2, kde si mohly děti zarybařit, opéct špekáček a konečně vytáhnout z vody i nějakou tu šupinu. 

Letos na ně dohlížel kromě členů místního výboru také vodník, který dětem odemkl vodu, lákal ryby a rozdával 

sladkosti. V příštím roce se účastníci kurzu mohou těšit na nový projektor na klubovně a hlavně na zcela novou 

učebnici, díky které budou tyto kroužky, co se týče výuky, sjednoceny. 

Začátek června patří vždy dětem, tak jsme ani my nelenili a uspořádali 9. ročník Dětských rybářských závodů, 

kterých se účastnilo na 40 dětí, nad kterými bedlivě dohlíželi členové místní skupiny a především rodiče. I přes 

mírnou nepřízeň počasí se na břehu ukázaly dvě desítky ryb, tak pevně doufáme, že se bude mladým rybářům 

dařit v podobném duchu i do budoucna. 

V polovině června se konala naše pomyslná třešnička na dortu v podobě dvoudenních rybářských závodů na 

revírech Babice I. a Babice II. Jak asi víte, za ty roky se nám podařila získat výjimka ze zákona, aby závodníci 

mohli lovit NON – STOP a snažíme se v podobném duchu pokračovat i nadále. Jsme nesmírně rádi, že se 

postupem času stávají závody také kulturní akcí, na kterou se rádi vracejí i „nerybaří“. Sešla se téměř stovka 

závodníků, tak bylo o ryby, zábavu a adrenalin do poslední chvíle postaráno. Ještě než proběhlo slavnostní 

vyhlášení výsledků, měli jsme tu čest poblahopřát našemu čestnému členu panu Valůchovi k životnímu jubileu 

90. let, ale také k tomu že už je členem neuvěřitelných 71 let. 

Abyste si nemysleli, že ve chvílích volna sedíme jen u vody, mohli jste nás v červenci potkat v bufetu na akci 

Večer na dvorku nebo také v říjnu na hodové zábavě. 

Podzim se točí každoročně kolem výlovů a zarybňování našich revírů.  

Podrobnější informace o naší činnosti naleznete na http://www.rybariuhbabice.estranky.cz/ nebo na našem 

facebooku Rybáři Babice. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem příznivcům Petrova cechu, Obci Babice, p.s. Uherské Hradiště, všem 

partnerům a sponzorům za podporu v tomto i následujících letech a zároveň přejeme klidné prožití svátků 

vánočních a do nového roku jen to nejlepší. 

Za MS Babice David Katrňák 

 

 

http://www.rybariuhbabice.estranky.cz/

