Bělotínštírybář. opět pozvali
své sousedy na posezení při Ínuzice

Bělotin _ Sousedé, nesedte

doma a přijdte ochutnat, jaké

dobroty chováme

v rybnÍce'

Takovýto vzkaz vysílajíuŽ
deset let do svého okolí spor.

tovní rybáři z BělotÍna. Toho,
kdo přijde, čeká zpravidla přijemně strávené odpoledne u
laguny a lesni obory. Nejinak
tomu bylo i v tuto sobotu.

I kdyŽ se občas rybářům

Žertem přezdívá tiŠíblázni'

ti

bě]otÍnŠtimusejÍ být naopak

hodně společenŠtí.Jak jinak
si vysvětlit' Že pravidelně třikrát do roka pořádaji akce pro
širokou veřejnost. Na jaře
jsou to závody v chytání ryb, v

létě přátelské posezenÍ při
muzice a v zimé tradiČni rybářský ples, který je v obci
jednim

z nejoblibenějších.
,,Dneska tady máme posezenÍ při hudbě a servírujeme
rybÍ a myslivecké speciality,..

představil sobotní akci hospodář Miroslav Vítek. ,,Máme
ryby uzené i na roŠtu,zvěři.
nové speciality, pivo i neal.
ko,.. ukázal směrem k pultu,
od kterého se linula vůně gri.

lovaných pochoutek.
Proč rybáři nabízejÍ i spe.
ciality z lesa, to vysvětlil hned
vzápětí. ,,ČlenovénaŠÍorga-

nizace jsou zpravidla rybáři i
myslivci zár ov eň.,, Jeho slova

ió.,

potvrzovalo chrochtání z nedaleké obory. Staří i letoŠní
divočáci se tam zrovna před.
háněli v tom' kdo ukořistÍ

q'

j,

t

větŠípodÍl krmiva, které jim
tam házely tři malé děti'

Mezi oborou a rybnÍkem

seděli lidé u stolů jiŽ od dvou
hodin. NejvÍce jich tam ale
dorazilo aŽ kolem čtvrté...Na
čtyři jsme totiŽ pozvali kapelu
Tři větři,.. prozradil VÍtek.

Tančit prý asi nikdo nebude,

spíšposlouchat. V obecenstvu

nechyběli zástupci mladší'
střední ani starŠi generace.

SportovnÍ rybáři zalrož\lí
svou bělotínskou organizaci
před deseti lety a stejně tak
dlouhá je i tradice sousedského posezeni. ,,Ryby si pěstu-

jeme sami' Máme čtyři ryb.

níky,.. řekl Vitek

a

hned
ale
Iovný, kde se ryby chytají na
udici, a můŽou toho vyuŽívat
nejen naši čIenové'ale i veřejnost. pokud si koupÍ povo.

upřesnil: ,,Jen jeden

je

lenku... V ostatních třech
chová organizace ryby pro
účelyzarybňování. AŽ doros.
tou do potřebné délky, přesa.
dÍje do rybníku lovného.

udici azkusit štěstívneda|ekém rybníce. Foto: Deník/Kateřina Kapková

Všechny zmíněné vodní

plochy' obora

i

zázemi pro

společenské akce leŽÍ v

lokali

tě zvané U laguny. Ta je pár

desítek metrů za Bělotinem

ve směru na odry, takřikajÍc
za humny. V sobotu si tam
udělaly výlet desítky lidÍ a da.
li tím rybářům najevo, Že je.
jich letní akce je oblÍbená. (ka)

fu,
l{dt:
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ZVIRATKA. Nejm|adší účastnícisobotniho setkání si kráti|i d|ouhou
chví|i krmením divočáků v sousední oboře. Foto: Deník/Kateřina Kapková

c0 To VONI? V sobotu odpo|edne

se u bě|otínských rybnftů seš|i sousedé na rybích a zvěřinov'ých hodech. Foto: Deník/Kateřina Kapková

