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Pro:  Výbor MO Brno 5 MRS                                                                                                            

 Plotní 26,  Brno 

Od: Místní skupina rybářů v Syrovicích MO Brno 5 MRS 

  Rybářské závody Syrovice 2015 

Zpráva z konání dětských rybářských závodů 2015 

 

Dětské rybářské závody se konaly na rybníku v Syrovicích v termínu 26. 4. 2015 

od 7 hodin ráno. Po loňském zpřísnění pravidel v účasti dětských závodníků 

došlo k pochopení situace ze strany rodičů a doprovodu dětí a jednalo se 

opravdu o závody dětí. Především všichni účastníci byli vlastníci rybářského 

lístku, kromě členů rybářského kroužku, kteří se však neúčastnili vlastního 

závodu, ale v jeho rámci probíhal praktický výcvik členů. Jejich registrace byla 

provedena na rybářské lístky přítomných rybářů – organizátorů. 

Rybářských závodů se zúčastnilo 83 soutěžících dětí. Největší účast byla 

místních dětí ze Syrovic, následovala početná skupina dětí z Brna. Dále byly 

registrovány děti z Babic, Blučiny, Bratčic, Břeclavi, Dražovic, Hrušovan, 

Lelekovic, Medlova, Mělčan, Moravan, Moravských Bránic, Moravského 

Krumlova, Němčiček, Nových Bránic, Opatovic, Ostopovic, Pohořelic, Pozořic, 

Pravlova, Rajhradu, Sobotovic, Střelic, Tuřan, Velešovic, Velké Bíteše, Zastávky 

u Brna, Žatčan, Želešic a Židlochovic. Nově nás tedy navštívili děti z Břeclavi, 

Lelekovic, Moravan u Brna, Moravských Bránic, Moravského Krumlova, 

Němčiček, Opatovic, Ostopovic, Sobotovic, Střelic, Tuřan, Velešovic, Velké 

Bíteše, Zastávky u Brna, Žatčan a Želešic. Pozornost a úsilí věnované propagaci 

se nám vyplatily. Stejně jako v minulém roce byla vyhlášena soutěž o nejrychleji 

ulovenou rybu. Tuto soutěž vyhrála ulovenou rybou (perlín) v čase 7:06 Andrea 

Ustohalová z Brna (č.80), která byla odměněna samostatným pohárem. I letos 

došlo ke změně počasí oproti předešlému dni a to mělo zřejmě vliv na četnost 

úlovků v závodu. Bylo uloveno 14 ks kapra, z ostatních druhů se ulovil amur (1 

ks), úhoř (1 ks), lín (20 ks), karas (11 ks), cejn (41 ks) a perlín (3 ks). Celkem se 

ulovilo 91 ks ryb. Dovoluji si konstatovat, že závod splnil své cíle: povolení 
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účasti dětí evidovaných v rybářských organizacích, projev jejich samostatnosti 

při ovládání prutu, stejně jako použití rybolovných technik a především další 

popularizace rybářského sportu.  

Zároveň bych chtěl poděkovat všem komisařům nejen ze Syrovic, ale i členům 

rybářské stráže, kteří se závodů zúčastnili a významně nám pomohli s vlastním 

průběhem akce.  

Nezapomnělo se ani na občerstvení. Oproti minulým létům jsme byli potěšeni 

zakoupením stánku vedením MO Brno 5, což nám umožnilo vybudovat zázemí 

konání akce na vyšší úrovni. Všichni účastníci – závodníci - byli v průběhu 

konání závodu odměněni občerstvovacím balíčkem a přišla vhod i teplá 

svačinka. Potěšil nás i zájem vedení místní organizace Brno 5 a některých členů 

jejich výboru. Jako projev úcty a uznání bylo občerstvení poskytnuto i 

komisařům a všem čestným hostům. Občerstvení příchozích doprovodů a 

náhodných návštěvníků bylo v režii místní skupiny a jejího hlavního sponzora fy 

Betonmix, zastoupená p. M. Smutným, za což mu patří poděkování. Rybáři, 

kteří si ponechali ulovenou rybu, byli upozorněni na řádné zapsání svých úlovků 

do rybářských dokladů.  

Výherci závodů: celkem bylo odměněno 19 prvních závodníků, kteří dostali 

hodnotné rybářské vybavení. 

1. místo – Šmerhan Martin, 12 let, Bratčice – největší ryba – kapr 53 cm 

2. místo – Hübnerová Barbora, 10 let, Syrovice – celkový součet 102 bodů 

(2 ks kapra)  

3.  místo – Fila Viktor, 14, Brno  – Břeclav – celkový součet 102 bodů 

Odměnou byly: poháry za umístění, diplomy, prut s navijákem, vlasce, háčky, 

podběráky, vezírky, krmení, vidličky na pruty 

Pořadí na dalších místech: 

4. místo - Vaněk Michal, 15 let, Velešovice  

5. místo - Nejedlíková Bára, 11 let, Hrušovany u Brna 

6. místo – Smetana Michal, 10 let, Syrovice 

7. místo – Filová Beáta, 8 let, Břeclav 

8. místo – Vlasák Tomáš, 10 let, Brno 
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9. místo – Pokorný Jan, 14 let, Němčičky 

10. místo – Cupal Patrik, 10 let, Pohořelice 

11. místo – Cetl Ondřej, 11 let, Mělčany 

12. místo – Káňa Lukáš, 14 let, Brno 

13. místo – Šneidrová Anita, 14 let, Pravlov 

14. místo – Komínková Eliška, 12 let, Brno 

15. místo - Vágner Boris, 13 let, Hrušovany 

16. místo - Hřebíček Šimon, 8 let, Brno 

17. místo – Makičová Klára, 8 let, Moravany 

18. místo – Svoboda Jan, 11 let, Blučina 

19. místo – Smetanová Klára, 13 let, Moravské Bránice 

Všichni tito účastníci byli odměněni rybářskými věcmi.  

 

Závody byly ukončeny vyhlášením výsledků a slosováním účastnických 

kupónů o ceny. Seznam všech účastníků rybářských závodů dětí je přílohou 

této zprávy. Fotografická dokumentace konaných závodů bude uveřejněna 

na webových stránkách Místní skupiny Syrovice. Poděkování bylo vysloveno 

také následujícím sponzorům, podílejícím se na uspořádání akce: 

TBG Betonmix (Ing. Smutný), MRS MO Brno 5, rybářské potřeby MILO Brno, 

obec Syrovice, Zdeněk Buršík stavební firma Němčičky, KONEL, spol. s r.o., 

fy STRIMA CZECH s.r.o. – šicí stroje, Ž+P stavby Syrovice, B+L potraviny 

Syrovice, bistro JUWE, mysliveckému sdružení VLHA Syrovice, restaurace U 

Matěje Modřice, dále soukromým podnikatelům: Roman Szromek 

soukromý zemědělec, pí. Dvořáková – smíšené zboží Syrovice, Jiří Dvořák – 

klempířství Kupařovice, Radim Franta – chovatelské potřeby Němčičky, Jiří 

Seidl – sanitace a servis výčepních zařízení Syrovice a soukromým osobám: 

Pavel Křena - Syrovice, Vítězslav Wolf - Trboušany, sl. Horká – Syrovice. 

Zvláštní poděkování patří paní Matochové, která našim závodníkům 

věnovala nádherné sladké ceny – dorty (v obrázkové příloze).   

 

Ještě jednou děkuji všem zúčastněným na letošních závodech a věřím, že 

příští rok se sejdeme v ještě větším počtu jak účastníků, tak organizátorů. 

S pozdravem Petrův zdar 
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Zpráva z konání rybářských závodů dospělých 2015 

 

Rybářské závody dospělých se konaly na rybníku v Syrovicích v termínu 

25. 4. 2015 od 6 hodin ráno. I přes kolizi termínu konání s další rybářskou 

skupinou byla účast na slušné úrovni. V letošním roce došlo ke zvýšení 

odstupu mezi jednotlivými závodníky, což vedlo k jejich většímu pohodlí. 

Organizátoři byli spokojeni s chováním závodníků a nedošlo tudíž 

k žádným konfliktům jak mezi závodníky samými, tak i závodníky a 

organizátory. Počasí se opět vydařilo a to vedlo i k početným úlovkům. 

Organizátoři závodů z místní skupiny věnovali značnou část finančních 

prostředků z vybraných poplatků do pořízení výběrových ryb. Stejně jako 

v závodě dětí byla vyhlášena soutěž o nejrychleji ulovenou rybu.  

Tuto soutěž, odměněnou samostatným pohárem, vyhrál v čase 6:02 pan 

Sehnal s uloveným cejnem 27 cm.  

Celkem bylo uloveno 92 ks kapra, 24 ks lína a 6 ks amura. Do závodů se 

započítávaly pouze ryby se zákonem stanovenou mírou. Závodů se 

zúčastnilo celkem 107 závodníků. Volných vstupenek a sponzorských 

účastenek bylo vydáno 32 ks. 

Celkovým vítězem se stal p. Rejda J. (č. 111) s největší ulovenou rybou – 

kaprem 65 cm. Zároveň měl i největší počet 322 bodů (součet délek 

ulovených ryb).  

2. místo – p. Rejda D. (č.110) – součet bodů 319 

3. místo – p. Novák M. (č.115) – součet bodů 267 

4. místo – p. Holický (č.66) – součet bodů 260 

5. místo – p. Tauber (č.69) – součet bodů 191 

6. místo – p. Šenk (č.11) – součet bodů 186 

Vítězové závodů byli odměněni hodnotným rybářským vybavením, včetně 

pohárů a diplomů. 

 

V Syrovicích dne 28. 4. 2015 Za MSR v Syrovicích MO Brno 5 MRS 

  Ing. R. Šveňha  
 předseda Místní skupiny rybářů 

       


