
Dětské závody 28. 5. 2016 - výsledky 
V sobotu 28. 5. 2016 dopoledne proběhly na rybníku Rosnička tradiční dětské závody. Celkem 
se zúčastnilo 24 mladých rybářek a rybářů (16 rybářů – vlastníků rybářského lístku 
a 8 nerybářů) – oproti loňsku nám účast trochu poklesla (loni 19 + 9). Předpověď počasí sice 
slibovala teplo, ale také 70% pravděpodobnost srážek - jsme rádi, že svatý Petr nad námi držel 
ochranný deštník :-) a během závodu se počasí fakt drželo. 

V kategorii rybářů zůstali s nulou na děleném 12. místě čtyři lovci - J. Klika, J. Broulík, M. Hnát 
a N. Konečná. Jedenácté místo obsadil Z. Klešť za 31 bodů, desáté T. Kudynek s 32 body, deváté 
P. Chlebou taktéž s 32 body, osmé M. Pešek se ziskem 48 bodů, sedmé místo bral loňský vítěz 
S. Mifek za 64 bodů a šesté J. Křečková s 88 body. "Elitní pětka" rybářů je následující: 

Pořadí Jméno Body 

1. M. Ficek 380 

2. T. Belej 238 

3. M. Ryšavý 207 

4. V. Klešť 112 

5. J. Bureš 102 

Kombinace několika menších cejnů, plotic a hlavně dvou úhořů (38 a 52 cm) zajistila první 
místo Martinovi Fickovi, který si zároveň odnesl cenu za největší úlovek, kterým byl právě úhoř 
o délce 52 cm. Martinovi se to rozjezdilo hlavně ve druhém poločase, takže se bude následující 
rok právem těšit z putovního poháru. 

V kategorii nerybářů se na prvním místě umístil Robin Koudelka se ziskem 700 bodů (!!!) - kdo 
to neviděl, neuvěří. Kam to hodil, tam to nechal a tahal jednu rybu za druhou. 

Pořadí Jméno Body 

1. R. Koudelka 700 

2. M. Zedník 128 

3. V. Kincl 94 

Čtvrté místo obsadil V. Křeček za 93 bodů, páté L. Pavlišová s 36 body a šesté připadlo P. 
Ducháčkovi za 25 bodíků. Závodníci na sedmém a osmém místě odjeli před vyhlášením 
výsledků, přičemž neodevzdali úlovkový lístek rozhodčím. 

Pro všechny závodníky byly nachystány věcné ceny, občerstvení během přestávky (klobása 
a limo), na nejlepší tři rybáře poháry a pro první tři nerybáře medaile. 



Děkujeme všem malým závodníkům za účast a předvedené výkony, tatínkům, maminkám, 
dědečkům, babičkám a dalším servismanům, kteří závodníkům poskytovali skvělou technickou 
podporu, sponzorům za věcné ceny, počasí, které navzdory předpovědi vydrželo až do konce, 
rozhodčím za přesnou míru a v neposlední řadě organizátorům a provianťákům, kteří opět 
fungovali na jedničku. Fotky brzy zveřejníme ve fotogalerii, jakmile se nám sejdou od všech 
fotografů. 

Petrův zdar a za rok zase na stejném místě! 

 


