
Setkání rybářské mládeže 2013  

 

     Český rybářský svaz a odbor mládeže rady Severočeského územního svazu ve spolupráci s MO ČRS Bílina pořádali 
„Mezinárodní setkání rybářské mládeže“ v Bílině ve dnech 9. - 11. 8. 2013. 
 

Organizační výbor:  
Severočeský územní svaz Ústí nad Labem ve spolupráci s místní organizací ČRS Bílina 
 
Pořadatelé: 
Jirsák František (předseda odboru mládeže ČRS SÚS) 
Bílý Ivan (člen odboru mládeže ČRS SÚS) 
Bařtipán Radek (technický ředitel) 
 
Čestní hosté: 
Ing. Urych Miloš (předseda ČRS SÚS) 
Ing. Tomáš Kava (jednatel ČRS SÚS) 
Pilař Walter (předseda MO ČRS) 
Kapic Petr (jednatel MOČRS)  
Josef Horáček (starosta města Bíliny) 
 
 
 
 
 



 
 
      Po příjezdu a ubytování všech účastníků, proběhlo slavnostní zahájení Setkání rybářské mládeže 2013. Setkání se 
účastnili mladí rybáři z okolí Hamburku a Pirny v Německu. Skupiny mladých rybářů z ČR byly v zastoupení MO ČRS 
Stráž pod Ralskem, Most a Klášterec nad Ohří. Bohužel pro nepřízeň počasí musel být zrušen páteční večerní lov ryb na 
vodní nádrži Márinka. Pro děti byly připraveny soutěže, kde se vzájemně poznaly a spřátelily.  
     V sobotu byla pro účastníky připravena prohlídka povrchového dolu Bílina, kde byli seznámeni s důlní technikou, 
prací v dole, rekultivací, historii, přehledem surovin, které se v dole nachází, vznikem hnědého uhlí a sami si mohli 
vyzkoušet, jaká je struktura uhlí. Po obědě a poledním klidu proběhly soutěže a koupání v bazénu. Následoval lov na 
nádrži Márinka. Lov byl ukončen předčasně z důvodu deštivého počasí, pro děti byly připraveny soutěže. 
 
      V neděli ráno se rybáři vydali do Krupky, kde se svezli dvousedačkovou lanovkou na vrchol Komáří vížky. 
Následně navštívili Štolu svatého Martina, kde viděli rudnou žílu a důlní techniku, která se při práci v podzemí používala. 
Po obědě následovalo slavnostní ukončení, kde byli účastníci odměněni spoustou pěkných rybářských cen a poháry.  
     Stravování a ubytování proběhlo bez problémů. 
Dětem se na Setkání rybářské mládeže velmi líbilo a odvezli si mnoho nových informací, zážitků a poznali nové 
kamarády, kteří mají stejný koníček a tím je rybaření. 
 
 
Fotografie je možno stáhnout na: 
https://www.dropbox.com/sh/7bnvu3l08f2jujj/zsZkpHXaea#/ nebo na FB rybářského kroužku Klášterec nad Ohří. 
     

 
V  Klášterci nad Ohří 13.8.2013 

Hana Dušková 

https://www.dropbox.com/sh/7bnvu3l08f2jujj/zsZkpHXaea#/

