
RYBAŘENÍ NA LETIŠTI  
 
7. - 11. září  se v polském městě Leszno, za účasti 13 států, konalo Mistrovství Evropy seniorů v rybolovné technice.  ČR na ME vyslala dvě družstva, jedno 
mužů 6 členné a jedno žen 3 členné,  ve složení: Patrik Lexa, Tomáš  Lexa, ing. Josef Luxa, Jan Luxa, Tomáš Strnad, Daniel Hnízdil, Zuzana Kočířová, 
Tereza Havelková a Barbora Míková.  Nesmíme opomenout trenéry družstva p. Jiřího Kříže a p. Josefa Luxu, kteří odvádějí velký kus práce v zajištění 
servisu závodníkům. 
Město Leszno má dvě části starou a novou. Architektury se zde prolínají, ale vůbec ne nevkusně. Jaké bylo naše překvapení, když po 8 hodinovém trmácení 
v autě v horku, jsme zajeli do staré zástavby, kde nejednou před námi stál krásný nový hotel spojený s ohromným vodním akvaparkem. Bohužel hned po 
ubytování musela celá výprava opět do aut  a "hurá" na trénink. na letiště, kde se bude mistrovství konat. V průběhu tréninku startovala vedle nás letadla, 
která pak kroužila nad letištěm, bylo to docela nepříjemné, ale pořadatelé přislíbili, že v průběhu závodu se to již nebude opakovat. Po celé ME nám přálo 
počasí (až moc), po celou dobu svítilo slunce a bylo okolo 30 °C. Naštěstí byl u hangárů pás vzrostlejších stromů, kam se dalo skrýt před sluníčkem a kde si 
naše výprava vybudovala "styčný stan". Po úmorném dni se večer všichni sešli na pokoji a probírali strategii na čtvrtek. 
Mistrovství Evropy bylo oficielně zahájeno  ve čtvrtek ráno, starostou Leszna a pak se začalo závodit. Jako první byla na řadě disciplína č. 1 -muška skish, 
bohužel v této disciplíně obě naše družstva ztratila cenné body na  naše největší soupeře, družstvo Německa, ale i přesto jsme měli ve finále ( finále se dělá 
po každé disciplíně a postupuje do něj prvních 8 mužů a 6 žen s nejlepšími výsledky) dvě želízka v ohni, Patrika Lexu a Terezu Havelkovou, která  ve finále 
získala první naší medaili na tomto  ME, a to bronzovou.  V druhé disciplíně muška dálka, postoupili do finále 4 naši závodníci, ale medaile nakonec z toho 
nebyla žádná. První závodní den uzavírala disciplína 3 - arenberg a byl to závěr pro naše barvy opravdu úžasný. Měli jsme ve finále největší zastoupení a to 
3 muže a 2 ženy a po finále se rázem naše sbírka medailí rozrostla o 3 (Patrik Lexa 1. místo, Daniel Hnízdil 2. místo, Zuzana Kočířová 2. místo,Tereza 
Havelková a Jan Luxa skončili oba na 4. místě).  A večer se odpočívalo a zároveň regenerovalo a jak jinak než v bazénech a na tobogánech. V pátek čekal na 
naše družstvo nelehký úkol, zkusit stáhnout bodový rozdíl na družstvo Německa, měli na to poslední dvě disciplíny, které se započítávají do soutěže družstev 
(soutěž družstev je v pětiboji a jednotlivci soutěží v pětiboji, sedmiboji a devítiboji). Asi jen závodníci vědí, jaké jsou to nervy, když nastupujete na 
disciplínu a obzvlášť, když závodíte za družstvo. Takzvaná disciplína pravdy  skish zátěž (disciplína č.4) nám vynesla zlatou medaili Z.Kočířové a 
bronzovou pro T. Lexu. Bohužel, i když jsme bodový náskok na Němce pořád stahovali, nakonec nám to nestačilo a v soutěži družstev mužů i žen skončila 
naše družstva na druhém místě právě za družstvy  Německa. Ale bojovat se musí, až dokonce a ukázalo se to hned v disciplíně 6, kdy do finále postoupili tři 
naši a ing Josef Luxa vybojoval 1. Tomáš Strnad 3., Patrik Lexa 4. a Tomáš Lexa 8. místo. Třetí závěrečný den začel sedmou disciplínou a opět jsme měli ve 
finále 3 naše závodníky, ale  tentokrát to skončilo bez medaile - Jos. Luxa 4., P. Lexa 5. a D. Hnízdil 6. místo. V multi skish (disc. 8) získali bronzovou 
medaili Daniel Hnízdil a Zuzana Kočířová   a i v deváté disciplíně jsme měli dvojité zastoupení, i když to skončilo bez medaile.  A jak skončili naši 
jednotlivci ve vícebojích? 
pětiboj - 2.  místo   Patrik Lexa sedmiboj - 1.   Patrik Lexa     devítiboj - 3.   Patrik Lexa 
pětiboj - 4.  místo   Tomáš Lexa sedmiboj - 4.   Tomáš Lexa     devítiboj - 6.   Jan Luxa 
pětiboj - 10. místo   Jan Luxa  sedmiboj - 10. Josef Luxa     devítiboj - 9.    Josef Luxa 
pětiboj - 17. místo   Daniel Hnízdil sedmiboj - 11. Jan Luxa     devítiboj - 13.  Daniel Hnízdil 
pětiboj - 24. místo  Josef Luxa sedmiboj - 12. Dan Hnízdil     devítiboj - 14.  Tomáš Strnad 
pětiboj - 26. místo  Tomáš Strnad sedmiboj - 15. Tomáš Strnad     devítiboj - 21.  Tomáš Lexa 
pětiboj - 4. místo  Zuzana Kočířová sedmiboj - 4.   Zuzana Kočířová  
pětiboj - 5 místo  Tereza Havelková sedmiboj - 8.   Barbora Míková  



pětiboj - 9. místo  Barbora Míková  
Můžeme jen konstatovat, že každý člen naší výpravy si odnesl nejméně jednu medaili a celkem jich bylo -  4 zlaté, 5 stříbrných a 5 bronzových. Myslíme, že 
to byl ohromný úspěch a naše výprava si ho opravdu vychutnala na večerním vyhlašování. Možná, že k tomuto výsledku pomohlo i to, že se sešla úžasná 
parta lidí, která si navzájem pomáhala.  
         odd. sportu a mládeže Rady ČRS 
 
 

MISTROVSTVÍ  EVROPY - seniorů 
          

RYBOLOVNÁ  TECHNIKA   

POLSKO,  7. - 11. 9. 2005 
Počet závodníků:  54 mužů a 16 žen                                           Počet zúčastněných zemí: 13 
Složení družstva ČR mužů: Lexa P., Lexa T., Luxa J., ing. Luxa Jos.    
      náhradníci - Strnad T.m, Hnízdil D.     
Složení družstva ČR žen: Kočířová Z., Míková B.       
      náhradníci - Havelková T.       
Družstva - muži  1. místo - GER Jednotlivci umíst.:   pětiboj sedmiboj devítiboj 
    2. místo - ČR Lexa P.  2. místo 1. místo 3. místo 
Družstva - ženy 1. místo - GER Lexa T.  4. místo 4. místo 21. místo 
    2. místo - ČR Luxa J.  10. místo 10. místo 6. místo 
Další získané medaile z jednotlivých Hnízdil D.  17. místo 11. místo 13. místo 
 disciplín:         D1 - 3. Havelková,  Luxa Jos.  24. místo 9. místo 9. místo 
D3 - 1. Kočířová, 1.Lexa P., 2. Hnízdil, Strnad T.  26. místo 13. místo 14. místo 
D4 - 1.Kočířová, D4 - 3. Lexa T., Kočířová Z. 4. místo 4. místo   
D6 - 1.Luxa Jos., 3.Strnad,   Havelková T. 5. místo     
D8 - 3. Kočířová, 3. Hnízdil   Míková B.  9. místo 8. místo   
 
 

























 


