
        Podporuje 

  

Tým webu muskarskezavody.cz 

Igor Slavík a Luboš Roza 

pořádají 

22.ročník muškařské školy pro začátečníky a pokročilé 

 

TERMÍN:   23.6.-25.6.2023 

CENA:   6500 Kč 

MÍSTO POŘÁDÁNÍ: Svratka – Vír 

PŘIHLÁŠKY:   info@muskarskezavody.cz 

 

    Pro nevázací typy bude na místě kompletní sortiment mušek 

z internetového obchodu eshop.muskarskezavody.cz 

 

V rámci spolupráce s firmou Hanák s.r.o. bude k dispozici vybavení 

k odzkoušení zdarma, nebo odkoupení za zvýhodněnou cenu 

(pruty, navijáky, šňůry, vlasce a pod) 

http://www.muskarskezavody.cz/
mailto:info@muskarskezavody.cz
http://eshop.muskarskezavody.cz/
http://www.hanak.cz/


Zveme všechny muškaře, ať začínající nebo zkušené, kteří mají chuť zdokonalit své dovednosti a přiučit se 

nejnovějším trendům v oblasti říčního muškaření, na muškařskou školu pořádanou pod vedení úspěšných 

reprezentantů. 

Akce bude pořádána na řece Svratce od Víru až po Štěpánovice. Náplní muškařské školy bude základní 

průprava castingu ( házení muškařským prutem) a pro zkušenější nácvik dalekých hodů s dvojitým zátahem. 

Bude uskutečněn rozbor hodů za pomocí projektoru a základní prezentace o věcech spojených 

s muškařením.  

Kromě rybaření budou součástí muškařské školy taky různé montáže a příprava pro rozdílné způsoby lovu 

na řekách i jezerech.  

Vázání úspěšných vzorů mušek nejen na řeky, je taktéž součástí večerního programu. 

V ceně kurzu je zahrnuto ubytování, polopenze ( snídaně a večeře ) a především servis zkušených 

instruktorů. 

Pro závaznou přihlášku nás prosím kontaktujte na email info@muskarskezavody.cz , odkud Vám zašleme 

další podrobnosti ohledně platby.  

POČET ÚČASTNÍKŮ JE OMEZEN NA 12 

Harmonogram: 

Pátek: 

15:00 – 16:00 - Příjezd a ubytování 
16:00 – 18:00 – Základy castingu, natáčení, instruktáž na trávě 
18:30 – 20:00 – Večeře 
20:00 – 22:00 – Příprava návazců a vybavení, za přízně počasí videorozbor castingu  
 
Sobota: 

07:00 – 08:00 – Snídaně 
08:00 – 12:00 – První část lovu 
12:00 – 13:00 – Oběd 
13:00 – 17:00 – Druhá část lovu 
17:00 – 19:00 – Přejezd na ubytování a večeře 
19:00 – 21:00 – Vázání úspěšných vzorů mušek ( základy vázání, materiály, tipy  a triky ) 
 

Neděle: 

07:00 – 08:00 – Snídaně 

08:00 – 13:00 – Třetí část lovu 

13:00 – 14:00 – Oběd a ukončení kurzu 

 

Možnost změny harmonogramu dle aktuálních podmínek vyhrazena. 
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Vedení muškařské školy: 

IGOR SLAVÍK: 

- člen družstva I. ligy 

- dlouholetý reprezentant 

- držitel stříbrné týmové medaile z ME 

LUBOŠ ROZA: 

- člen družstva I. ligy 

- dlouholetý reprezentant 

- mistr světa 2014, dvojnásobný mistr světa juniorů 2004, 2005 a mistr Evropy 2008 

 

TĚŠÍME SE NAVIDĚNOU U VODY… 

 

 

 


