
Dětské závody 30. 5. 2015 - výsledky 

Dnes dopoledne proběhly na rybníku Rosnička tradiční dětské závody. Celkem se zúčastnilo 28 mladých 
rybářek a rybářů (19 rybářů – vlastníků rybářského lístku a 9 nerybářů) – účast byla oproti letům 
minulým opravdu hojná a je docela možné, že byl překonán rekord . Oproti zahajovacím „dospělým“ 
závodům se ryby moc nepolepšily – kapříka jsme neviděli ani jednoho, zato amura třikrát (z toho 
jednou u nerybářů), jednou okounka a zbytek byli naši oblíbení „lopaťáci“ – cejni. No, aspoň jich pár 
bylo, co by za ně dospěláci před čtyřmi týdny dali .  

Pořadí v kategorii rybářů bylo následující: 

Pořadí Jméno Body 

1. Samuel Mifek 194 

2. Julie Křečková 189 

3. Jan Ryšavý 71 

4. Martin Vymazal 40 

5. Vojta Beneš 36 

6. Matěj Hnát 33 

7. Tomáš Belej 26 

Od sedmého do čtvrtého místa stačila jedna ryba, třetí místo bylo za dvě „lopaty“, na druhém místě 
bylo těch cejnů už trochu více. Kombinace cejnů a amurů zajistila první místo Samuelu Mifkovi, který 
si zároveň odnesl cenu za největší úlovek. Tím byl amur o délce 45 cm. 

V kategorii nerybářů rozdal svatý Petr body takto: 

Pořadí Jméno Body 

1. Dominik Mifek 40 

2. Matěj Ryšavý 36 

3. Martin Zedník 19 

Nerybáři si své umístění zasloužili ulovením okouna, cejna a amura. Třeba se jim i díky tomu u vody 
zalíbilo a v dalším roce se s nimi potkáme v kroužku. 

Závodníci mimo obě tabulky sice rybu neulovili, ale zkrátka nepřišli ani oni – pro všechny byly 
nachystány věcné ceny, občerstvení během přestávky (klobása a limo) a během druhého poločasu 
svačinka. 

Fotky z letošního klání najdete brzy ve fotogalerii, výběr zveřejníme, až se nám sejdou všechny fotky 
od všech reportérů. 



Zároveň děkujeme všem malým závodníkům za účast a opravdové zaujetí pro věc, tatínkům, 
maminkám, dědečkům, babičkám a dalším servismanům, kteří závodníkům poskytovali skvělou 
technickou podporu, sponzorům za hodnotné věcné ceny a občerstvení, počasí, které letos vyšlo fakt 
suprově (pršet začalo až při závěrečném skupinovém focení), rozhodčím za přesnou míru a 
v neposlední řadě organizátorům a provianťákům, kteří dokázali uhasit žízeň a naplnit žaludky všech, 
kteří dnes k rybníku našli cestu. 

Petrův zdar a za rok zase na stejném místě! 


