
Tradiční rybářské závody 2022

Krátké poohlédnutí za letošními závody je těžké napsat, závody se nesly v duchu úžasného, horkého
počasí už od pátečního rána. Někteří rybáři k nám jezdí už opakovaně i dva dny dopředu, především
kvůli tomu, že se jim líbí jak jsou závody postaveny, zorganizovány a hlavně proto, že se jim u nás 
prostě líbí. Už v pátek jsme byli připraveni s otevřeným bufetem, rozpálenou udírnou a naraženým 
sudem zlatavého moku z Jarošovského pivovaru.
Sobotní den se od brzkého rána těšil krásnému počasí a velkým nadějím. Rybáři se  připravovali na 
svých místech a řešili jakou taktiku pro letošní rok zvolí. Během dne  panovaly krásné letní teploty, 
ale rybě se do žraní moc nechtělo. A tak si každý užíval sobotu po  svém, v atmosféře rybářských 
závodů. Organizátoři byli letos nachystaní, připravení a plní  nadějí, že se zase ukáže nějaká krásná 
ryba, stejně jako loňské závody, kdy se na břeh došla  podívat ryba 18 + kg.  Bohužel přes den se 
podařilo přemluvit pár ryb okolo padesáti centimetrů a něco málo i přes, avšak jinak nám svatý Petr 
moc nepřál. Večer se pomalu blížil a komáry začínala  pomalinku střídat aktivita ryb. V noci pak 
padlo několik krásných kaprů velmi často  atakujících délku 70 centimetrů. Několik neúspěšných 
zdolávání amura, ale toho se nakonec  na břeh dostat nepovedlo. Po půlnoci a nad ránem už aktivita 
ryby opět utichala a naděje na úlovek se začaly upírat na ranní východ slunce. 
Nedělní úsvit a později ráno už toho svatý Petr moc ze své vodní říše nevydal. Lovilo se jako 
tradičně až do poslední minuty a v 10 hodin ráno zazněl signál a závod byl u konce. Všichni to 
začali balit a přesouvali se na domek u přívozu, kde již tradičně byla základna celých závodů a 
čekali u výborného piva na vyhlášení výsledků. Rozhodčí tedy sečetli své zápisy a porovnali to s 
fotografiemi a po krátké době bylo rozhodnuto ! Ze všech druhů ryb, které byly tyto závody 
hodnoceny, se podařilo ulovit pouze kapry, a tak se dá říct, že závody byly „ kaprařské. „
 
V kategorii KAPR : v kategorii AMUR : v kategorii DRAVEC : 

1. místo – Jakub Polášek –  kapr 70 cm nebyl chycen nebyl chycen
2. místo – Mahdalík Jiří ml.  kapr 68 cm
3. místo – Robert Novotný  kapr 67 cm 

Vítězům upřímně gratulujeme a těšíme se na na Vás příští rok. Nesmíme však zapomenout také 
poděkovat všem, kterým se naše práce líbí, a kteří nás podporují v tom co a jak děláme.
Poděkovaní patří také především všem sponzorům, bez kterých by to nešlo : MRS p.s., z.s. Uherské 
Hradiště, Obec Babice, obec Huštěnovice, obec Jalubí, firma REDBASS – Nástrahy.cz, FishMax 
s.r.o., Kovin Fish, Rybářské Centrum  Staré Město, web NaFeeder.cz, Nábytek Hejda Babice, Cofee
Spot Babice spoustu dalších. Vážíme si Vaší spolupráce a děkujeme, že jste s námi! Celý seznam 
sponzorů je k nahédnutí i na Facebooku – Rybáři Babice. 

Za MS rybáři Babice
Matěj Žálek 
Petrů zdar ! 


