
JUBILEJNÍ   DESÁTÝ    ZLATÝ  KARAS  
 

Myslivecký  spolek  Opočno-Přepychy  uspořádal i letos pro kolegy rybáře závod v lovu ryb. Nutno 

upozornit, že letos v roce 2016 to již byl jubilejní desátý ročník tohoto rybářského klání. 

Lov   byl  opět  pořádán  na obecním rybníku  „Svatý Jan“ v Přepychách. Osádka ryb byla pestrá: např. 

kapr,karas,lín a bílá ryba. 

Tradičně byla zajištěna  myslivecká  kuchyně. Dále bylo možno ochutnat grilované výrobky.  Nechyběl 

ani stánek s tekutým občerstvením. 

Připravena byla  bohatá tombola. 

Další ceny  byly určeny pro rybáře za umístnění v soutěži .  Cenu dostal každý účastník . První tři byli 

oceněni medailemi a věcnou cenou ( pohár, mikrovlnka a mobilní telefon). Vše bylo připraveno tak, 

aby se účastníci i hosté  cítili na  závodech spokojeně.  

  

Pravidla soutěže byla  uvedena na předem vydaných propozicích a následně zopakována i před 

zahájením soutěže panem  Pšeničným Pavlem. Losování stanovišť proběhlo ráno. 

Do soutěže se nakonec  zapojilo   52 rybářů. Byl povolen lov jen s jedním prutem -  s  jedním 

návazcem. Návnady a nástrahy byly povoleny jen dle rybářského řádu. Lov byl určen na dva poločasy 

s  přestávkou na občerstvení.  Zahájení a konec lovu byl oznamován výstřelem předsedou  MS. 

V sobotu 28. května 2016 ráno byl lov zahájen.  

Letošní jubilejní soutěž provázelo nezvykle teplé počasí. Nutno říci, že  „ryby příliš nebraly“, takže 

opět rekord v lovu překonán nebyl. Určitý problém letošního ročníku vyplynul také z toho, že vlivem 

suchého počasí ubylo na podzim a v zimě vody a došlo ke koncentraci škodlivin ve vodě. Následovaly 

úhyny  ryb. Bylo tedy nutné před vlastním závodem znovu ryby vysadit.  

Po ukončení závodů se hodnotily výsledky. Medaile a diplomy vítězům předávala  starostka obce  

Přepychy  paní  Zdeňka Seidlová. 

Jako vítěz celé soutěže byl zapsán  pan Trnka Aleš (ziskem 494 bodů).  Druhým v pořadí byl pan 

Mikulík Roman (461 bodů). Vítěznou trojici uzavíral pan Brodský Michal  (371 bodů). 

 Nejdelší rybu pak vylovil pan Netík Drahoslav (38 cm). 

Výsledky byly horší než minulý rok a rekord prvního ročníku také  překonán nebyl ( v r. 2007 pan 

Kosař z Opočna :1193 cm). I tak většina zúčastněných byla velmi spokojena jak s úrovní organizace, 

tak s podávaným občerstvením, čímž tedy i z celkovým průběhem dobře užitého dne. 
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