
Tak dětské rybářské závody, které proběhly 11. června na revíru Babice 2 jsou za náma a už 

teď se nemůžeme dočkat dalšího ročníku! Závody nám ale začaly už na začátku tohoto roku 

v lednu zahájením našeho kroužku pro děti. Dětem letos přálo především počasí, které bylo 

srovnatelné s kdejakou zahraniční dovolenou. I když s rybami už to byla horší pořízená. 

Ráno od 7 hodin probíhala registrace dětí do závodu a opět se této role zúčastnili „ bratři v 

triku „ Leoš s Matějem, tedy já s bráchou. Celkově se přihlásilo úžasných 39 dětí. Při 

registraci děti dostávaly kromě registrační karty závodníka i malé zahajovací občerstvení v 

podobě ovocného nápoje, ovoce a sladkosti. 

Samotný závod odstartoval v 8 ráno a byl ukončen ve 14 hodin. Celý den panovalo 

slunečné  a horké počasí a to mělo za důsledek i to, že se rybám nechtělo moc 

spolupracovat. Nakonec nám, ale náš patron svatý Petr nějakou šupinu na břeh ukázat 

poslal. Během závodu se chytlo zhruba do dvacítky ryb. Vítězných z bylo 6 ryb. 

 

1. místo –  Kapr - 46cm  Max Fiala        5 let 

2. místo - Lín   - 39 cm  Lucka Škvorová  14 let 

3. místo - Lín   - 36 cm  Valérie Jahodíková    9 let 

 

Cena pořadatele :  

 

1. místo -  Úhoř –     47 cm Jolanka Nevková     6 let 

2. místo -  Okoun -  30 cm Daniel Čaja   11 let 

 

Po dobu celého závodu bylo pro děti zajištěno zdarma občerstvení a pitný režim. Na celé závody 

byla k dispozici i rybářská stráž a rozhodčí, kteří se snažili dětem ne jen ukázat jak se s rybou 

zachází a jak se měří, ale hlavně jsme se jim snažili poradit, odpovídat na zvídavé otázky a dělali 

jsme s dětmi srandu kdy to jen šlo. 

Vyhlášení pak padlo na 15. hodinu a už tradičně toto vyhlášení proběhlo na domku u přívozu přímo 

na revíru Babice 2. Každé z dětí obdrželo diplom účastníka závodu a moly si rozebrat zbylé ovoce a 

sladkosti. Moc bych chtěl poděkovat babickému výboru za jejich snahu a práci s dětmi, obětavost 

vlastního volného času, kterého letos nebylo vůbec málo! Tou největší odměnou pro nás byla ta 

dětská radost a úsměv na konci! 

Těšíme se na vás zase příští rok na závodech a na mnoho z vás v lednu na zápisu dětí do nového 

kroužku, který opět povedu já s bráchou tedy bratři v triku.  

 

Petrův zdar!  

 


