
Vyznavači muškaření, dovolujeme si Vás pozvat 

na  

 

 

         10.Tommi-fly vázací seminář 

 

V termínu 5. - 7.11.2021 v Penzionu Lihovar v 

Rouchovanech 

 

Program: 

 

❖ Pátek 5.11.2021 

❖ Po příjezdu a ubytování společně posedíme, poklábosíme s kolegy muškaři a 

také samozřejmě povečeříme. Po večeři můžeme podle nálady i něco uvázat. 

Příjezd na penzion je možný od 16 hodin.  

 

❖ Sobota 6.11.2021 

❖ Po snídani se rozdělíme na 2 skupiny.  

Skupina A pojede dopoledne chytat společně s instruktorem. 

Skupina B vytáhne svěráky, vazačské pomůcky, materiály a bude vázat  

až do oběda. Vazačům začátečníkům předvedou zkušení vazači základní  

vázací postupy a upozorní je na možné chyby. Pokročilejším budou  

předvedeny složitější vzory.  

❖ Po obědě se skupiny vymění, skupina A bude vázat, skupina B pojede  

chytat.  

❖ Večer se můžete těšit na tématické přednášky. 

 

   !!LOV SE BUDE ODEHRÁVAT V DUCHU CHYŤ A PUSŤ!! 

 

❖ Neděle 7.11.2021 

❖ Po společné snídani se všichni pustíme do vázání mušek pod vedením  

zkušených vazačů.  

❖ Poté bude následovat společný oběd. Zbytek odpoledne strávíme u vody.  

Začátečníkům budou opět k dispozici zkušenější muškaři. Oficiální  

ukončení semináře bude v 16 hodin. 

 

Co s sebou? 

Svěrák, základní vázací pomůcky, vázací materiály. Doporučujeme lampičku a 

prodlužku.  

Na vázacím semináři bude možné zakoupit vše ze sortimentu firmy Tommi-fly. 

 



RYBÁŘSKÝ LÍSTEK – kdo nemá povolenku pro Jižní Moravu tak mu ji 

rádi zajistíme. 

K tomuto budeme potřebovat oskenovaný rybářský lístek.  

 

PROSÍME O UPOZORNĚNÍ PŘEDEM, ŽE VÁM PSTRUHOVÁ 

POVOLENKA CHYBÍ a to na e-mail tommi-fly@seznam.cz 

   

Cena jednodenní povolenky je 150,-Kč + 10,- Rybářský řád. 

 

Cena: 4.550,-  

Cena zahrnuje nocleh na 2 noci, plnou penzi, náklady na zajištění programu. 

Nápoje si každý hradí sám.  

 

Peníze zasílejte na účet 1313908014/3030, do zprávy pro příjemce uveďte 

TVS + jméno a příjmení.  

Uzávěrka přihlášek 22.10.2021 

 

Veškeré dotazy směřujte prosím na e-mail tommi-fly@seznam.cz nebo na 

telefonní číslo 603 424 023 (Sýkora Tomáš). 

 

Na setkání s Vámi se  těší 

mailto:tommi-fly@seznam.cz

