
Petrův Zdar  

 

Přátelé, kamarádi a a všichni, kteří máte rádi rybářský sport stejně jako my. Chtěl bych se tady 

krátce poohlédnout za již téměř minulým rokem. Konečně byl tento rok jak se říká zase ve starých 

kolejích, protože Covidová období a s ním i všechen ten rozruch s pandemií spojený utichá a upadá 

v… , nechci říkat zapomnění, ale už se na něj tolik nesoustředíme a kdo ví zda vůbec ještě. Objevila 

se ale i tak zase spousta věcí, které nám vpisují vrásky do tváří a přibarvují šediny. Nechme ale tyto 

starosti teď stranou a pojďme se podívat na věci které nás baví, které máme rádi a tak nějak nás 

spojují. 

Začátkem tohoto roku jsme tradičně odstartovali dětským rybářským kroužkem, který se ale 

netradičně protáhl až téměř do června. Důvody byli různé, ale mě s bráchou šlo především o to, aby 

měly všechny děti stejně kvalitní informace a zkušennosti, které budou využívat na všech jejich 

nových rybářských dobrodružstvích u vody. Konec kroužku se letošní rok zapsal na datum 28.5. a v 

ten den jsme se s dětmi sešli na jejich takzvané poslední pytlácké vycházce. Vše se odehrálo v 

Jalubí na rybníčku, který vzkvétá pod rukama Stanislava Řimáka. Touto cestou bych chtěl Staňovi 

moc poděkovat za jeho vstřícnost a ochotu nám poskytnou vodu, na které jsme mohli s bráchou dát 

dětem praktické zkušennosti přímo u vody. Děkujeme! 

Těsně po kroužku, tedy na začátku června jsme se se všemi dětičkami sešli na našich tradičních 

dětských závodech. Letošní rok se závodů opět zúčastnilo na více jak 30 dětí. Celkový počet se 

letos vyšplhal na neuvěřitelných 39 závodníků všech věkových kategorií do 15ti let. Vítězná ryba 

závodů byl téměř 50 cm dlouhý kapřík, pokořený teprve 5letým Maxíkem Fialou ! Atmosféra a 

tradice těchto závodů je rok od roku úžasnější a úžasnější, tady se ale patří poděkovat úplně všem ! 

Moc děkujeme, že se k nám na závody stále s dětmi vracíte a někteří již pravidelně. Další obrovské 

díky také patří všem, kteří nás podporují v tom co děláme a v mnoha případech nám pro děti 

poskytujete krásné dary  jak pro děti do kroužku, tak i dětem do závodů. Nemalé díky patří i 

přátelům z babického výboru místní skupiny rybářů a vedení spolku MO Uherské Hradiště . Vám 

všem patří tohle obrovské DÍKY! 

V další části června jsme se potkali na rybářských závodech dospělých, které probíhají současně na 

dvou revírech. Tyto revíry už jsou všem dobře známé a spousta Vás sem jezdí pravidelně a někteří 

dokonce v několikadenním předstihu. Moc nás těší když se vás na tyto závody sjede vždy takový 

počet !  Tento rok závodům panovalo tropické velmi slunné počasí a to se promítlo i v aktivitě ryb, 

které si užívaly sluníčko očividně víc jak rybáři a nenechali se ukonejšit téměř ničím. To mělo efekt 

hlavně na to, kolik ryb se chytilo a to co dopočtu, tak i druhově. Letošním závodům vládli pouze 

kapři krásných sportovních velikostí, nakonec se tak vítěznou rybou stal kapr v délce rovných      

70 cm.   

Po zbytek tohoto roku jste se s námi mohli ještě potkat ne jen tedy u vody, ale i na několika akcích, 

na kterých jsme byli vždy součástí bufetu a měli jsme na starost zajistit vám dobré jídlo a pití. Za 

zmínku jistě stojí akce, již se také dá říct tradiční a to „Posezení na dvorku s rybáři“ a dále na 

Mikulášské zábavě se skupinou Halogen.  

A tohle bylo mé krátké poohlédnutím za letošním rokem 2022. Všem bych chtěl touto cestou za 

sebe, ale i za všechny ostatní rybáře a členy výboru spolku rybářů Babice, členů výboru MO 

Uherské Hradiště popřát do toho dalšího roku jenom to nejlepší! Přeji Vám rok plný životních 

úspěchů a úžasných zážitků nejen od vody a také  všem přeji pevné zdraví, co nejméně starostí a 

doufám, že se zase všichni sejdeme ve zdraví ne jen na těch našich rybářských závodech ! 

 

Za MS rybáři Babice 

Matěj Žálek   


