
Zlatý karas 2012 

 Šestý ročník rybářských závodů „ZLATÝ KARAS 2012“  

Myslivecké sdružení Opočno-Přepychy  uspořádalo tradičně i letos pro kolegy rybáře závod v lovu ryb.  

Lov  byl opět pořádán  na obecním rybníku  „Svatý Jan“ v Přepychách. Oproti minulým ročníkům soutěže se 

výrazně zlepšilo okolí rybníka. Obec nechala  vybudovat nové hráze a přepady  - vše je nově  vyzděno 

z kamene.  

Bylo možno lovit zejména kapra, plotici, karase, okouna, lína, cejna, jesetera.. 

Tradičně byla zajištěna  myslivecká kuchyně ze zvěřiny srnčí a  z divočáka. Dále bylo možno ochutnat krůty na 

rožni a uzeniny. Nechyběl ani stánek s tekutým občerstvením. 

Připravena bohatá tombola. Na výherce čekalo plných 103 hodnotných cen. Prakticky každý desátý los vyhrával. 

Další ceny – včetně krásného poháru pro vítěze – byly určeny pro rybáře za umístnění v soutěži . Cenu dostal 

prakticky každý, kdo dosáhl  uspokojivého výsledku. 

Vše bylo připraveno tak, aby se účastníci a nakonec i pořadatelé cítili na  závodech dobře. 

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

soutěže. Losování stanovišť proběhlo v šest hodin ráno. 

Do soutěže bylo přihlášeno  52 rybářů. Hodnoceno nakonec  jen  47  (odhlásili se nebo vzdali). 

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 po 2,5 hodinách s  přestávkou na občerstvení. 

Zahájení a konec lovu byl oznamován výstřelem ze specielního hmoždíře mysliveckým hospodářem MS Opočno-

Přepychy. 

Chycené rybky se po přeměření vracely pochopitelně zpět do rybníka aniž by jim bylo ublíženo. 

Ve druhém poločase se měnila vylosovaná stanoviště, aby měl každý přibližně stejnou šanci. 

V sobotu 26. května 2012 v 7 hodin byl lov zahájen. 

Letošní soutěž provázelo krásné počasí a z toho důvodu byla i správná slavnostní pohoda. 

Přes noc bylo kolem 6-ti st. C, poté se oteplovalo až na odpoledních 22 st. Poměrně studený vítr prožitky 

poněkud komplikoval. 

Toto počasí nakonec způsobilo i částečný nezájem ryb o návnady. 

Na rybářské klání se přišla podívat a mysliveckou kuchyni ohodnotit i řada místních obyvatel. 

Po ukončení závodů se hodnotily výsledky: 

Nejdelší rybu vylovil pan Lebeda z Týniště a to kapra dlouhého 72 cm 

Jako vítěz celé soutěže byl zapsán  pan Kosař Jiří ( ziskem 314 bodů).  Druhým v pořadí byl pan Derner 

Zdeněk (277 bodů). Vítěznou trojici uzavíral pan Fr“olich Libor (224 bodů). 

Rekord prvního ročníku tedy překonán nebyl ( v r. 2007 pan Kosař z Opočna :1193 cm).  
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