
 

V sobotu 15. září se v Lázních Bohdaneč konalo 

RYBAŘENÍ BEZ HRANIC 2018, tentokráte na rybníku 

Bašta. Rybářské klání bylo rozděleno na dva 

dvouhodinové poločasy a zúčastnilo se ho devět dvojic 

(vždy jeden rybář asistent a jeden vozíčkář). Chytalo se na 

dva pruty a na vše dohlíželi dva rozhodčí – dva zkušení 

rybáři.  

Setkání všech účastníků bylo naplánováno na devátou 

hodinu ranní, ale vše se opozdilo z důvodu poruchy 

bezbariérově upraveného auta, které mělo přivést většinu 

závodících vozíčkářů. Problém se podařilo vyřešit a celá akce mohla začít. Po krátkém vzájemném 

seznámení, byla každému stručně vysvětlena pravidla a každá dvojice si vylosovala místo, 

kde rybařila první i druhý poločas. Jednotlivá stanoviště se z časových důvodů neměnila. 

Počasí nám přálo, sluneční paprsky se odrážely na hladině rybníka a také v nedočkavých očích 

natěšených vozíčkářů. Rybáři začali připravovat na svých losem vybraných stanovištích rybářské 

náčiní a vytoužený čas startu se přiblížil. V 10:15 to začalo. Rozhodčí mohutným hlasem 

odstartoval závody a pruty s rozličnou návnadou začaly svištět vzduchem. První ryba byla chycena 

už po dvou minutách po startu a za celé závody se vylovilo přes 50 ryb, které byly po změření 

a ošetření vráceny zpět do rybníka. Za každou ušlechtilou rybu (kapr) tým získal tolik bodu, kolik 

chycená ryba měřila, tedy za každý centimetr 1 bod. U ryb bílých (karas) se počítal 1 bod za každý 

ulovený kus.  

Stupně vítězů obsadili: 

1. Pátek, Horák – 250 bodů 

2. Sekyrková, Sekyrka – 237 bodů 

3. Pešek, Hlásek – 183 bodů 

Hlavním vítězem RYBAŘENÍ BEZ HRANIC 2018 se tedy stal tým Jaroslav Pátek a Pavel Horák, 

který ulovil také největší (nejdelší) rybu, která měla úctyhodných 47cm.  

Velké poděkování patří všem dobrovolníkům a rybářům, kteří si ve svém volnu udělali čas, 

zapůjčili své vybavení a asistovali vozíčkářům nejen při lovení ryb. Velké díky patří všem 

individuálním dárcům a také sponzorům:  

SABE HRADEC KRÁLOVÉ, ČOKOLÁDOVNA BAJER, ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ 

FRANCOUZ, NADACE O2, INTEGRAČNÍ FITNESS CLUB PARDUBICE, ČESKÝ ROZHLAS 

PARDUBICE, RÁDIO BEAT, MĚSTSKÁ POLICIE PARDUBICE a MEDICCO. 

Poděkování také patří zaměstnancům centra KŘIŽOVATKA i rybářům kamarádům Martinovi 

Polákovi a Radimu Hláskovi, bez jejichž pomoci by se celá akce nemohla uskutečnit. 

Zvláštní poděkování patří ČESKÉMU RYBÁŘSKÉMU SVAZU PŘELOUČ, jmenovitě panu 

Bečkovi a předsedovi panu Kratochvílovi za možnost tuto akci na rybníku Bašta zorganizovat 

i za poskytnutí potřebného zázemí. 

PETRŮV ZDAR a budeme opět těšit na příští RYBAŘENÍ BEZ HRANIC. 



 


