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Počasí nakonec rybářům na Včelíně přálo 
BŘECLAV (juh)-Ještě 

v pátek odpoledne 
uvažovali břeclavští ry
báři, že odloží prestižní 
závod Grand prix Vcelín. 
Nakonec ale vše dobře 
dopadlo. 

„V pátek kolem 16 hodiny 
jsme zvažovali možnost odvo
lání závodu. Včelínek se začal 
rozlévat a břeh pod odlehčova-
cím ramenem byl pod vodou. 
Chtěl bych poděkovat dob
rovolným hasičům z Poštor-
né, kteří nám ve spolupráci s 
vedením města Břeclav ihned 
nabídli pomocnou ruku a chtě
li vodu přes hráz odčerpávat. 
Nakonec to ovšem nebylo po
třeba. Povodí Moravy snížilo 
průtok pod poštorenským je
zem a my jsme tak mohli od
pouštět vodu ze Včelína," po
psal těžké předzávodní chvíle 
předseda břeclavskych rybářů 
David Starnovský. 
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Michal Šebestík s největším kaprem závodu (83 cm). 
Foto: David Starnovský 

Nejúspěšnější rybáři letošní Grand Prix Včelin. Zleva: R. Chromý, 
vítěz M. Výleta a B. Trika. Foto: David Starnovský 

V sobotu ukázalo rybářům 
počasí svou příznivější tvář a 
také ryby braly. Celkem bylo 
uloveno 356 kaprů (v desetileté 
historii závodu třetí největší po
čet), sedm úlovků mělo hmot
nost přesahující osm kilogramů. 

Vítězem se stal Martin Výleta 
z Českého Rudolce, který zdolal 
38 kapru o celkové délce 17,83 
m. Vyhrál zde již v roce 2010, 
tehdy ulovil celkem 22 kaprů. 
Druhý skončil Radomír Chromý 
z Břeclavi, který doplatil na neú
spěšný první poločas závodu. V 
něm ulovil jen pět kaprů, zatím
co po přestávce a změně místa 

jich dokázal přelstít 23. Jeho 28 
úlovků měřilo celkem 1.235 cm. 
Také třetí místo zůstalo v Břec
lavi zásluhou Bronislava Trčky 
který ulovil 19 kaprů o celkové 
délce 914 cm. 

Největšího kapra (83 cm) ulo
vil teprve čtrnáctiletý Michal 
Šebestík z Břeclavi, který získal 
i cenu za největšího uloveného 
kapra opatřeného značkou (bylo 
jich označkováno 15, ulovilo se 
sedm). V celkovém pořadí ten
to mladík skončil čtvrtý, když 
ulovil 17 kapru o délce 830 cm. 
Nejmenšího kapra o délce 30 cm 
ulovil A. Sedlaček z Břeclavi. 
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