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Slovo předsedy 
 

Vážení sportovní přátelé. 

 

Stejně tak jako v životě lidském, tak i 

v rybářském se stále něco děje. Ani letošní rok 

2017 poslední rok volebního období „rybářských 

funkcionářů“ nebyl výjimkou.  

 Na začátku roku proběhly členské schůze 

místních organizací a v polovině roku se 

uskutečnila konference JčÚS s poněkud 

bouřlivějším průběhem. Koncem roku budeme 

ještě absolvovat kontrolu našeho hospodaření, 

která ukáže, jak jsme hospodařili a rok je pryč.   

Odpočinek nás ale v následujícím roce 2018 

nečeká, protože to bude rok volební. Bude třeba 

zodpovědně připravit jak členské schůze místních 

organizací na začátku roku a i konference, která 

proběhne v půli roku. Lze si jenom přát šťastnou 

ruku ve výběru kandidátů do řídících funkcí a 

následně hodně úspěchů ve sportovním rybolovu. 

     Je tu však čas, kdy bychom měli alespoň na 

chvíli hodit za hlavu všechny ty problémy, které 

nás po celý uplynulý rok trápily. Měli bychom si 

najít alespoň chvíli k tomu, abychom v klidu a 

pohodě vyhodnotili splnění svých předsevzetí, 

přání a abychom také vzpomněli na své blízké.  

 

 
 

Čas vánočních svátků a začátek nového roku 

jsou k tomu jako stvořené. Proto i mě dovolte, 

abych jménem svým i celého výboru JčÚS Vám, 

sportovním rybářům popřál, abyste v příštím roce 

prožili u našich sportovních vod krásné chvíle při 

sportovním rybaření. 

Stanislav Havelka 

předseda ČRS, z. s., JčÚS 

x–x 

 

Z výročí 
 

JčÚV JčÚS ČRS blahopřeje všem 

funkcionářům a dlouhodobým členům, kteří se 

v průběhu níže uvedených měsíců dožívají 

významného životního výročí. 

 

PROSINEC 2017: 

 

16. Novák Vratislav MO Týn nad Vltavou 70 let 

19. Novotný Jaroslav  MO Týn nad Vltavou 70 let 

29. JUDr. Veselý Jiří  MO Týn nad Vltavou 70 let 

28. Ing. Ulm Karel MO Volyně  50 let 

  

LEDEN 2018: 

 

  3. Rychtář František MO Bechyně  65 let 

  9. Horalík Josef MO Nové Hrady  60 let 

10. Španinger František MO Křemže 55 let 

10. Kottnauer Jan MO Nové Hrady  85 let 

10. Šmol Vladimír MO Nová Bystřice 60 let 

11. Weber Jan MO Křemže   60 let 

14. Marek František MO Volyně  60 let 

14. Stejskal Vojtěch MO Nová Bystřice 65 let 

16. Čada Vladimír MO Jindřichův Hradec 65 let 

18. Novák Pavel MO Nová Bystřice  55 let 

23. Kolařík Zdeněk MO Volyně  50 let 

24. Paletář Josef MO Volyně   80 let 

29. Kubín František MO Nové Hrady 65 let 

30. Slouha Josef MO Planá nad Lužnicí 65 let

  

ÚNOR 2018: 

 

 4. Babor Josef MO Tábor   74 let 

 8. Batálová Věra MO Tábor   81 let 

10. Frnoch Ladislav MO Volyně  60 let 

11. Kudláček Vojtěch MO Křemže  55 let 

11. Švehla Jiří MO Volyně   60 let 

15. Ryba Milan MO Tábor   60 let 

17. Zídek Zdeněk MO Nová Bystřice 60 let 

18. Kabát Jakub MO Bechyně  32 let 

25. Prokop Jaroslav MO Humpolec  75 let 

27. Hrubý Arnošt MO Bechyně  70 let 

29. Pakosta Václav MO Nová Bystřice 70 let 

 

Všem jmenovaným děkuje výbor JčÚS ČRS, z. 

s., za práci obětavě věnovanou rozvoji 

sportovního rybářství v našem kraji. 

Děkujeme, přátelé!!!! 

x–x 

 



Výročí MO v roce 2018 
 

Každým rokem si připomínáme, která 

z místních organizací v našem územním svazu 

slaví jubileum svého založení. V roce 2018 toto 

výročí slaví následující výročí: 

  

MO Nová Pec   …        15 let 

MO Počátky   …        60 let 

MO Čimelice   …        70 let 

MO Loučovice   …        70 let 

MO Deštná   …        70 let 

MO Kardašova Řečice  …        80 let 

MO Bechyně   …        95 let 

MO Dačice   …        95 let 

MO Hluboká nad Vltavou …        95 let 

MO Trhové Sviny  …        95 let 

MO Veselí nad Lužnicí  …      110 let 

MO Humpolec   …      110 let 

MO Strakonice   …      125 let 

MO Tábor   …      130 let 

 

Všem uvedeným místním organizacím výbor 

JčÚS blahopřeje. Děkuje jim za dosavadní práci 

ve prospěch sportovního rybolovu a přeje jim, aby 

jejich další budoucnost byla i nadále jen úspěšná. 

IJP 

x–x 

 

Jak se snadno dostat do problému 
 

Již od malička mi rodiče říkali, že na „blbosti“ 

druhých se nejlépe učíme. I když bych situaci, 

kterou budu popisovat a tím méně její aktéry 

nenazval „blbostí“ je možné se na ní něčemu 

přiučit, a to je oč tu běží. 

Naše organizace v rámci podzimních výlovů 

lovila také rybník Soví, který je umístěn v části 

Tábora a ústí do nedávno odbahněného 

sportovních revíru 421 068 Tismenice 1 nádrž 

Jordán. Pro upřesnění tento sportovní revír, který 

je dominantou města Tábora, byl nedávno 

odbahněn za výrazné dotační podpory, a proto je 

v současné době pod drobnohledem všech 

možných organizací a jednotlivců. 

A nyní zpět k problému.  

Po ukončení výlovu rybníka Soví byl tento pouze 

přistaven, protože se nevědělo, zda v příštím roce 

vzhledem k městem plánované akci budeme na 

něm hospodařit. Po sdělení, že zatím hospodaření 

na rybníku nic nebrání, přistoupil hospodář 

organizace k definitivnímu zastavení rybníka. 

Protože se však ve výpustním zařízení vzpříčila 

dluž (šupovačka), byl nucen v kalhoťácích vlézt 

před výpustní zařízení a závadu odstranit, což 

nějakou dobu trvalo. Pohybem před výpustí bahno 

zředěné vodou mezerou pod vzpříčenou dluží 

odtékalo z rybníka pryč a jeho pouť končila 

v nádrži Jordán.  

Tou dobou u výpusti do Jordánu lovil ryby člen 

MO Tábor, který aniž by využil jedné z možností, 

např. zavolat hospodáři organizace, vše 

zdokumentoval a umístil samozřejmě s patřičným 

komentářem na všemocný Facebook. Zároveň 

podal na OŽP Tábor písemné oznámení. 

Výsledkem toho všeho bylo, že předseda, 

jednatel a hospodář organizace byli pozváni na 

MěÚ Tábor OŽP k podání vysvětlení a organizaci 

hrozí pokuta cca 10 000,-Kč možná i více.  

Při tomto jednání po námi vznesených námitkách 

např. že při výlovu rybníka přeci vždy vytéká 

špinavá voda nám bylo řečeno, že špinavá voda až 

tak nevadí, ale nesmí vytékat i když zředěné, přeci 

jenom bahno a tzv. karbování, že je vůbec 

zakázáno. 

Samozřejmě, že mám na celou věc svůj názor, 

ten mi ale v současné době k ničemu není a 

laskavý čtenář, nechť si svůj názor udělá sám. 

Ing. Jaromír Procházka, 

předseda ČRS, z. s., MO Tábor 

x–x 

 

Rybářský kroužek v Pelhřimově 
 

V naší organizaci máme 114 dětí do 15 let a 25 

mládeže do 18 let. V letošním roce navštěvuje 

kroužky 48 dětí. V pelhřimovské organizaci jsou 

2 kroužky pro nové zájemce o rybaření a další 

kroužek funguje v Nové Cerekvi. Ti 

nejzapálenější malí rybáři a rybářky navštěvují 

závodní kroužek zaměřený na Zlatou udici a 

rybolovnou techniku.  

Kroužky zahajují svou pravidelnou činnost 

vždy s počátkem školního roku a končí 

závěrečnou zkouškou v květnu. Závodní kroužek 

je činný po celý rok. Pro všechny organizujeme 

tradiční Dětské rybářské závody na rybníku Stráž 

a víkendový pobyt na přehradě Trnávka. Závodní 

kroužek pořádá každý rok okresní kolo Zlaté 

udice a několik závodů v rybolovné technice na 

krajské i celostátní úrovni.  

Děti ze závodního kroužku se během roku 

účastní mnoha soutěží včetně velkých 

mezinárodních závodů a mistrovství světa.  

Obětavá parta vedoucích a mnoho dalších 

aktivních členů naší organizace pomáhá s 

pořádáním akcí pro děti a prací během celého 

roku. Spolupráce s městem Pelhřimov, 



Jihočeským územním svazem, krajem Vysočina, 

ZŠ Komenského a ZŠ Nová Cerekev společně s 

 
 

 
 

podporou některých rodičů nám umožňuje zajistit 

pro děti nejen vše výše zmíněné. Nyní například 

připravujeme 12. ročník Dne otevřených dveří pro 

děti z místních škol a školek s předpokládanou 

návštěvou cca 400 dětí. 18 % naší členské 

základny tvoří děti a mládež.  

Věřím, že i do budoucna se bude kroužkům u 

nás dařit a bude o ně mezi dětmi velký zájem.  

Zdeněk Paul,  

místopředseda ČRS, z. s., MO Pelhřimov 

x–x 

 

Závody zdravotně znevýhodněných 

dětí a mládeže 
 

Dne 23.9.2017 se konaly na sportovním 

rybníku Pstruhařství ČRS Kaplice již deváté 

závody zdravotně znevýhodněných dětí a mládeže 

(vozíčkářů a dětí s DMO). Akci zorganizovala 

Místní organizace ČRS Třeboň a obecně 

prospěšná společnost Země lidí o.p.s. Výbor 

Jihočeského územního svazu ČRS děkuje 

zaměstnancům Pstruhařství ČRS Kaplice za 

výborné zajištění technického zázemí, všem 

rybářům MO ČRS Třeboň, kteří našim malým 

závodníkům skvěle asistovali při rybolovu, a dále 

děkuje dobrovolníkům ze Země lidí o.p.s., kteří 

zajišťovali odborný doprovod a pomoc 

zúčastněným dětem. Akce se jako obvykle 

povedla a všichni se těšíme na příští rok a kulaté 

výročí těchto závodů. Zde přinášíme několik 

fotografií z této akce.  

 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

Karel Koranda 

místopředseda výboru JčÚS  

x–x 

 

Nové rybářské lístky s platností od 

1.11.2017 
 

Ve sbírce zákonů (částka 103/2017), proběhla 

novela zákona č. 634/2004 Sb. o správních 

poplatcích, která zavádí správní poplatek za 

30denní rybářský lístek a rybářský lístek na dobu 

neurčitou. Pro zjednodušení vašeho hledání, 

naleznete tuto změn na stránce č. 18 přílohy 

(částky 103/2017 strana č. 3210). 

 
Rybářský lístek 30denní za 200,- Kč 

Rybářský lístek na dobu neurčitou pro osoby 

starší 15 let za 1000,- Kč 

Rybářský lístek na dobu neurčitou pro osoby 

starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 

15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého 

povolání nebo funkce za 500,- Kč. 

Pavel Moravec 

Rybářský technik ČRS, z. s., JčÚS 

x–x 

 

Ohlédnutí za rybářskou výstavou 

 
V sobotu 2.12.2017 se na výstavišti v Českých 

Budějovicích uskutečnila první specializovaná 

rybářská výstava na jihu Čech s názvem 

"Jihočeský rybářský den". To že o rybaření na 

jihu Čech je veliký zájem dokázal velký počet 

návštěvníků (přes 3200 návštěvníků). Jihočeský 

územní svaz zde měl k dispozici poměrně velký 

prostor. Návštěvníci tak zde nalezli kromě 

hlavního stanu také doprovodný program 

v podobě simulátoru na odstřel kormoránů a 

stanoviště rybolovné techniky pod vedením 

mnohonásobné mistryně světa Kateřiny Markové. 

Obě tyto stanoviště se těšili velkému zájmu 

příchozích a neustále zde postával hlouček lidí 

čekajících až si budou moci vyzkoušet své 

praktické dovednosti.  

 



 

V našem prostoru bylo pořád živo. Rybáři měli 

spoustu otázek, na které našli odpovědi u našeho 

hlavního stanu. Často kladenou otázkou bylo: jak 

získat rybářský lístek a povolenku k rybolovu. 

Stručně popsaný postup naleznete na 

http://www.crscb.cz/jak-se-stat-clenem-crs/, Další 

často diskutované téma byl lov na revíru Vltava 

24. O tento speciální revír s lovem velkých 

pstruhů je stále veliký zájem. Více o tomto revíru 

se dozvíte na http://www.vltava24.cz/. Dále se 

rybáři také často zajímali o obnovu populace 

lipana podhorního a příčiny poklesu populací této 

krásné ryby. Více o této problematice se dozvíte 

na http://www.crscb.cz/projekty/.  

 

 
 

Výstava byla celkově zajímavá se širokým 

záběrem všeho co se týká rybaření, doplněná o 

řadu zajímavých přednášek a těšila se velké 

návštěvnosti. Bohužel to byla pouze jednodenní 

akce a tak nezbývá než se těšit na druhý ročník v 

příštím roce. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Pavel Moravec 

Rybářský technik ČRS, z. s., JčÚS 

x–x 

http://www.crscb.cz/jak-se-stat-clenem-crs/
http://www.vltava24.cz/
http://www.crscb.cz/projekty/


Podzim – čas výlovů 
 

MO Týn nad Vltavou – výlov rybníka Nový u 

Býšova 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

MO Týn nad Vltavou – výlov rybníka Koloděje 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

MO Tábor – výlov rybníku Velký 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

MO Tábor – vzorek výlovku z rybníku 

Praporka 

 

 
 

IJP 

 

Poděkování 
 

Vážení sportovní rybáři. 

 

Tímto číslem jsme uzavřeli XX. ročník našeho 

časopisu, který čtvrtletně vychází pod názvem 

Vezírek z jižních Čech a zahájili ročních XXI.  

Děkuji všem, kteří přispěli svými příspěvky do 

jednotlivých čísel během roku 2017. Zejména 

bych chtěl poděkovat neúnavné paní Baštýřové 

z MO Týn nad Vltavou za krásné fotografie. 

Samozřejmě, že je stále co zlepšovat. K tomu 

můžete svými příspěvky přispět i Vy ostatní. 

 

Ing. Jaromír Procházka 

místopředseda výboru JčÚS 


